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A nemzeti átalános miyeldés csak azóta ha-

lad biztos pályán elöre^ mióta az abstract tudomá-

nyok sikeres megérthetésére , az oktatás ujabb s

helyesebb elyei szerint^ a tanuló ismerete körét sa-

ját yizsg-álódása utján, az t legközelebb környez
s igy bizonyosan leginkább is érdekl természeti

tárgyak szemlélgetésén kezdi, és az igy szerzett

tapasztalati ismeretek lépcsjén, mint egyedüli és

biztos fokozatokon törekszik felemelkedni az esz-

me világába.

Ezen önern való vizsgálódásra a természet

nagy könyve állandóul nyitva áll ugyan ; de mivel

benne az egyszer egyszersmind a szép és magasz-

tos, oly sokféleségben tnik fel, hogy e mi^ttQg^sz-

hen nagyszervé válik; e nagyszerség akezd vizs-

gálódó eltt az egyszert gyakran mintegy ellep-

lezni látszik, s haladásában nem ritkán meg meg
állitja. Ugyanazért, hogy a természet által a nö-

vényalakokra ruházott sokféleségbl a kezd vizs-

gáló az egyszert könnyen kikereshesse , im itt

nyújtom hozzá a biztos vezérfonalat.
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Az egyszer feltalálhatására a vizsgálódót a

fejteget módszer (methodus analytica) vezethet-

vén legbiztosabban el ; vezérfonalomat a Lamarck-

Cürié-féle fejteget két-két águ módszer (dichoto-

methodus) szerint készitettem. — Mivel azomban

az egyes ismeretek csak ugy válhatnak egyetemes

s tudományos ismeretté , ha azokat bizonyos rend-

szerben birjuk felfogni s áttekinteni: munkám szer-

kesztésében nem téveszthettem szemem ell, hogy

a vizsgálódó a gyakorlati utón is észrevétlenüljut-

hasson a Linné mesterséges és az EndlicJier természe-

tes rendszere ismeretéhez, s végül a megismert nö-

vényeket mindkét rendszerben áttekinthesse.

Továbbá mivel olyan füvész'et kedvell isohajt-

hat mvem segítségével a növények ismergetésé-

ben elhaladni, ki iskolailag nem szerezhette meg
az ehhez megkívántató elismereteket; az ilyenek

kedveért ketts segédeszközt kívántam nyújtani:

egyiket a bevezetésben olvasható lehet legrövi-

debb s népszer növényi alaktant (Morphologia),

másikat a könyv végén lev növénytani rövid míi-

szótárt. A rövid növényalaktant azért irtam, hogy
az önerején vizsgálódó^ a növény lényeges részeit

egymás mellett rendben láthassa
; a növénytani

müszótárt pedig azért, hogy a könyv szövegében

elforduló minden egyes mszó jelentését szkség
szerint felkereshesse.

A növénytani mnyelvet (terminológia) ille-

tleg, még az 1852-ben megjelent növénytani mun-
kámban*) kifejtett nézetemhez hiven a Diószeghi

*) Vezérkönyv a nörénytan, tanítása és tanulására. Pesten, 1852.



Fazekas Magyar füvészkönyve mszavaihoz tar-

tottam magamat, csupán ott kívántam ettl eltérni,

a hol a tudomány és az izlés^vagy a szükség kény-

szeritettek. Yajha a magyar füvészek ezen elvet

követve; a mnyelvre nézve egységre juthatnának!

A tudomány fejldésével e század eleje óta a

növények elnevezése (nomenclatura) változott is,

gyarapodott is ; ehhez képest a Diószeghi Fazekas

magyar elnevezéseihez, hogy a nagyszeren megkez-
dett magyar elnevezés során csorba ne maradjon,

pótlékul ujakat kellett készítenem, s az 1852-ben

készítettekhez most ismét készítettem ujakat, ezek

mellett felhasználtam a Brassai Sámuel és Kovács
Gyula tudós füvészek által készítetteket; ezenkí-

vül a növényfajok leírásához csatoltam a növények

népies neveit is.

A növények rendéi és nemei sorozatában szo-

rosan követtem Endlichert, a nemek és fajok jel-

lemzése- s leírására nézve magokon a természetes

növényeken kivül, Cüríe ,Anleitung stb. Pflanzen

zu bestímmen^; Maly ,Florav. Deutschland^ ; Koch
,Deutschlands Florá^-t és Sadler ,Flora Comita-

tus Pestíensis't (1840) használtam. Ott, hol nem
látszott szükségesnek, a lehet legrövidebben ír-

tam le a növények legfbb jellemeit; ott pedig, hol

hittem, hogy a kezd fvész tévútra könnyen jut-

hatna, a részletesebb leírást tartottam szemem eltt.

Jelen mben csupán a Pestmegyében vadon

term s néhány mivelés alatti átalánosabban el-

terjedt közhasznú növény van leírva, nemcsak

azért, mivel 15 éven át e vidéken folytatott kirándu-
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lásaim alatt, ezeken tettem legközölebbi észlelc-

teimet, lianem fleg azért; mivel a budapesti és e

megyében létez számos közép és fensöbb tanin-

tézetek növendékei egy ilyen segédkönyvet alig

nélkülözhetnek; és liogy a kezd füvész az ilyen

segédkönyvek használata mellett nyerhet^ e gya-

korlati utón megszerezhet tantárgyhoz teljes ked-

vet, kirándulásai alkalmával nem levén kényte-

len, olyan növények tömkelegében tévedezni és e

miatt elkedvetlenedni, melyek e vidéken nem is

találhatók.

Yajha ezen müvem minél több barátot sze-

rezne a növénytannak, s általában a tudománynak

!

írtam Pesten, 1864. martius havában.

A szerz.



Bevezetés,

I.

Növényi alaktan.

Ha meleg idbe, vagy meleg szobában ter-

mföldbe növény magvakat vetünk, azt tapasztal-

juk, bogy azok rövid idn kikelnek, vagy más szó-

val a magvakban rejl picziny növények elkezde-

nek nni.
A növény növése kikelésekor azonnal két

irányban indul meg, egyik része nevezetesen lefelé,

a másik része pedig felfelé n.
A növény lefelé növ részét gyökerének , fel-

felé növ részét törzsének (szárának, derekának)
bivjuk.

A magból kel, vagy magból kelt növények
hajtásairól növekedett növények bármelyikének,
vannak lefelé és felfelé növ részei, azaz: van
mindeniknek gyökere, van törzse.

A növény gyökere és törzse közt es azon
közép részét, melybl a gyökere lefelé, törzse pe-

dig felfelé indul, a növény tövének nevezzük.
A növénynek mind a gyökere, mind a törzse

rendszerint el szokott ágazni. A gyökér elágazá-

sait átalánosan oldal gyökereknek^ gyökér rostoknak,
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a törzs elágazásait oldal ágaknak, leveleknek, virág-

nak és termésnek szoktuk neyezni.

Minthogy a növények ezen részeik által szer-

zik meg és szivják fel az életök fentartására s ré-

szeik gyarapodására szükséges táplálékot; a nö-

vény ezen részeit, egyszóval szerveknek, vagy élet-

müveknek (orgona) kivják.

A ki valamely növényt meg akar vizsgálni s

vizsgálata után határozottan meg is akar ismerni;

annak a növény mindezen részeit (szerveit) apróra
meg kell szemlélni, s azután ezen részek alakjait,

mint az egész növény ismertet jegyeit (bélyegeit)

szorosan meg kell tudni határozni. — Ezen ismer-

tet jegyek többnyire oly szembetnök, hogy azo-

kat els tekintetre meg lehet egymástól külöm-
böztetni; azomban több esetben fordulnak a nö-

vényeken olyan bélyegek is el, melyeknek alak-

ját csak nagyitó üveg (Loupe) segítségével lehet

megszemlélni. Ilyen esetekre a füvésznek egy kö-
zönséges nagyitó üveget kell szerezni.

Hogy a kezd fvész a növények szervei fbb
alakjairól helyes ismeretre tehessen szert; a nö-

vények szervei alakjait fbb vonalaiban a követ-

kezkben eladom.

1. §. A gyökérrl.

1. A növény tövébl lefelé növ azon részt,

melynek rendeltetése az, hogy a növény táplálása

és gyarapodására szolgáló anyagokat öszszegyüjtse

és felszívja, s melynél fogva a növény helyén meg-
állhasson, a növény gyökerének (radix) nevezzük.

A gyökér a növény tövébl vagy egyf, vagy
sok ággal indul ki. Ha egy fággal indul ki s az-

után ezen f ág oldalából nnek ki, a fágnál ki-

sebb ágak, azon esetben az ilyen növényeket tö-

gyökeres növényeknek; ha pedig a növény tövébl
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egyszerre sok ág indul ki^ s ezen ágak mind egyen-
lö átmérjek^ az ilyen növényeket rostos gyöker
növényeknek nevezzük. Mind a két esetben a gyö-
kér lényeges részei: a rostjai vagy a rostocskái s

ennek taplós szövet végei; melylyel a tápszert

öszszegyüjti s félszedi, vagyis a tápszivóí.

2. A tögyökér (rhizoma) alakjára nézve kü-
lönféle. — Ha a tögyökér csaknem mindenütt
egyenl; azomban egy zsinegnél nem vastagabb,
akkor/oíia?«Zrí/j?í/?«A: (r. liliformis) ; ka az ilyen gyö-
kér a zsinegnél vastagabb; akkor hengeralakunak

(r. cylindrica) bivják. Fonalalaku tgyökere van a
Házi Lennek; hengeresalaku tgyökere van a Ke-
rek Kapotnyaknák. — Ha a tögyökér teteje las-

sanként kezd aláfelé vastagodni, a közepe feléleg-

vastagabbá lesZ; onnan aztán ismét lassanként vé-

konyodik el; akkoro?'5oa/«A:i6(r. fusciformis)a neve.

Ilyen orsóalaku tgyökere van a Terjöke Kigyó-
szisznekésaYetési Konkolynak. — Ha a tögyökér
a növénytövénél legszélesebb s onnan kezdve alá-

felé menedékesen hfeg3^esedik el, akkor murokala-
nak nevezik. Ilyen tgyökere van a Sárga Hurok-
nak. — Ha a tögyökér felül elszélesedvén hasason
hirtelen elkerekedik s alján vékonyan nyúlik ki,

akkorí'ep««í«A:?t(r. napiformis)a neve. Ilyen tgyö-
kere van a Reteknek. — Néha a tögyökér, st a
mellék gyökerek végei is kolonczosan megvasta-
godnak; a midn az ilyen gyökereket gumós gyö-

kereknek nevezik; mint a milyen a Kolonczos Baj-
nóczáé; a Mogyorós Bükkönyé stb. ; de az ilyen

gumókat nem kell a rügy tulajdonsággal biró gumók-
kal felcserélni.

3. A rostos gyökér rostjai alakjukra nézve vagy
fonal- vagy czérnaalakuak.

4. A gyökerek helyzetkre nézve is klöm-
böznek egymástól. Legtöbb növény gyökere a föld-

ben; némelyeké a vizben, másoké pedig a leveg-
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ben van elhelyezkedve, s ott találja fel tápsze-

rét is ; de vannak olyan növények is, melyek egy
másik növénybe eresztik gyökereiket, s ezektl
szivják életnedvöket, ez utóbbiakat éldi növé-

nyeknek (plantae parasiticae) liivják. —• Földben
élö gyöker növényeket nem szükség nevezni

;

vizben élö a Lencsés Lépese; levegben élöaRejj-
kény Borostyán gyökere; éldi a Fejér Fagyöngyé.

5. A gyökerek életideje nem egyforma ideig

tartó. Yannak gyökerek, melyek a növény többi

részével együtt csak azon évben tartanak el, mely-
ben a magról kikelvén, felnevelték s magba haj-

tották az egész növényt; az ilyen gyökereket: egy

nyáriaknak (radix annua) hívják, s Írásban rövid-

ség okáéit anapjegyéveljelelik: 0. Ilyen egynyári
gyökere van: a Paszulynak, Napraforgónak stb.

Yannak olyan gyökerek, melyek a magból ki-

kelés évét átélvén kitelelnek, s a következ évben
szárba és magba hajtják a növényt, s e második
évben száradnak el ; az ilyen gyökereket két nyári-

aknak (r. biennis) nevezik, s e jegygyei jelölik: 0.
Ilyen kétnyári növények : a Murok, a Káposzta, a

Búza stb.

Yannak olyan gyökerek, melyek számtalan

éven át elélnek, minden tavaszszal leveleket,

szárakat hajtanak, s magot nevelnek; azomban
a levél- és a szárhajtásaik egy-egy nyárnál tovább
nem tartanak, hanem elszáradnak s pusztán gyö-
kereik maradnak meg; az ilyen gyökereket az

egész növénynyel együtt fféle évelÖ (r. perennis)

gyökereknek hivják s jegyzk, Jupiter bolygó je-

gye: ^. Ityenek: a Yereshagyma, a Liliom, a Yio-

la, a pázsitfüvek legnagyobb része.

Yannak végre olyan gyökerek, melyek nem
csak magok, hanem az általok nevelt és él szarok

is számtalan éven át elélnek; ezeket, mivel gyö-
kerök belszerkezete egészen megfásul, faféle ével



néven szokás a fféle évelktl megkülömböztetni

;

jeg-yök Saturnus bolygó jegye: 1). Ilyen gyökereik
vannak a fiáknak és a cserjéknek.

2. §. A töröl és a törzsrl.

1. Mint fenébb is érintem a növény azon közép
részét, melybl a gyökere lefelé, törzse pedig fel-

felé n; a növény íöijáieA;(caudexintermedius) neve-

zik. A növény töve, néha csupán egy pontot foglal

el a gyökér és a törzs között, néha több hüvelyk-
nyire megn mint p. o. a Tavaszi Ibolyáé. Ha a t
egy pontot foglal el, akkor csupán a növény törzse

kifejtésére, hanem ha hoszabbacskára megnyúlik,
azon esetben a növény élete fenmaradása és a nö-

vényfaj szaporítására nézve bir jelentséggel, mi-

vel ez esetben önállóvá lev részeket is nevel.

2. Mindenkor a tbl n a növény felfelé emel-

ked része, vagyis a törzse, (caudex ascendens)

melybl azután az oldal ágak, levelek, virág és

termés nevekednek. A törzs már maga is a tn
képzdött rügyböl fejlik ki, s azután az ágak, le-

velek, virág és termés nevelésére nézve rajta uj

meg uj rügyek képzdnek. Ezen rügyek nem egyebek
mint egy uj törzs kis durványa körül képzd s egy-
mást pikkelyesen hátaló levél képzdmények, me-
lyekbl az ágak és a levelek fejledeznek ki; ha a

törzs és ágak hegyén vagy oldalain fejl rügyek,
a törzsdurványa és a levélnemü képzdmények
mellett, még virágrészeket is tartalmaznak, akkor
az ilyen rügyeket, bimbónak (gemma) szoktuk ne-

vezni.

3. Valamint a felfelé növ s így a föld felé es
törzs önálló részei kifejldhetésért rügyeket és

bimbókat képes teremni ; épen ugy képes a t föld

alatt es részén is rügyeket fejteni ki. — így
például a Szilvafa, Akászfa föld alól jöv hajtá-
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sai, mind a tövön támadó föld alatti úgynevezett
vaJcrügyekböl (lenticellae) fejlenek ki. — A Földi-
eper Szamócza indái (flagellum) a Tavaszi Ibo-

lya ostorindái (stolo) mind a tö földalatti rügyei-
böl jönek létre. — A tö ezen emiitett rügy termé-
nyein kivül némely növény tövén, a törzsön term
mag tulajdonságaival biró, s az anyanövénytl el-

szakadni képes rügyek is szoktak teremni. Ilyen
földalatti rügyek és bimbók nevezetesen a hagyma
(bulbus) és a gumó (tuber.) (Lásd ezeket a növény-
tani müszótárban bvebben.)

4. Ha a tbl felfelé emelked törzs egy nyá-
ron tart; s oldalán olyan rügyek teremnek, me-
lyekbl ágak, levelek és virág fejlenek ki; akkor
szárnak (caulis) nevezik. — Ha a szár csöves, s ez

bütykök által izekre van tagolva, ha bütykeibl
induló levelei, a szár izeit (közeit) hüvely módra
burkolják be, akkor a szárnak szabna (culmus) ne-

vet adnak, mint a milyenek a pázsitfüvek szárai

»

ha pedig a szalmához, csaknem mindenben hason-
lító szár bütykei egymásba nyilnak, csöve bels
üregei pedig taplós, likacsos anyaggal vannak ki-

töltve, akkor gaz (culmus) nevet visel; mint a
milyenek a Sás és a Káka szárai.

Az olyan felfelé emelked törzsöt azomban,
melynek oldalán sem ágak, sem levelek nem n-
nek, csupán a hegyén fejlenek ki levélnemürügyei
és bimbói, tökocsánynak (scapus) hivják.

Ha a növény tövébl felfelé ntt része nem
cs ak egj nyáron, hanem évek során át elél, oldalain

s hegyein évrl évre uj meg uj rügyeket képes
teremni, azon esetben dereknek (truncus) nevezik.

A derék szót azomban szoros értelemben csak a
magános szálú fák törzsérl mondják. Ilyen dere-

kuk van p. o. a Cseresznye, Dió, Szilva stb. fáknak

;

ha valamely faféle növény tövébl azomban több
törzs n egymás mellett, az olyan fák törzseit ágak-
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nak y. yeszszöknek, magokat a fákat cserjéknek

(frutex) liivják ; st ha az ily cserjefélék törzsei

nem fásulnak meg oly keményre mint a fa, akkor
cserjésedoknekj vagy kóroknak (frutescenS; v. fruti-

culus) nevezik. Cserjék például a Szöllö, Ribiszke,

Eagyal stb. kórós törzsüek, a Zsálya, a Tetemol-
dó stb.

5. A növények törzsei alakjokra nézve külön-

félék : ha "például keresztmetszetök köralaku, ak-

kor hengeres (c. teres); ha keresztmetszetök körkö-
rös, akkor lapított (c. comij^vessus) ] vannak továbbá
félhengereSj továbbá liáromszögü (c. triquetrus) midn
keresztmetszetök háromszögöt alkot; négyszög)
(c. quadriquetrus) háromélü, négyélü stb törzsek.

6. A növények törzsei, állásokra nézve is kü-
lömböznek egymástól. Ha törzs a tbl egyenesen,
azaz: függlegesen emelkedik íel, akkor felálló

(c. erectus) ha a tbl kiindulásakor oldalra hajolva
indul — mintha le akarna feküdni, azomban meg-
fordul és nagyrésze függleg n fel

;
felegyenesed

(c. ascendens); ha atrl induló szár a földre elterül

de hegyei felé felegyenesedik, sikkov henyél (c. de-

cumbens) ; ha ugy terül el a földön, hogy a hegyei
sem emelkednek fel, akkor lecsepült (c. prostratus)

ha azután az ilyen henyél vagy lecsepült szárak itt-

ott gyökeret vernek ^?/ó"Z^ere2Ó'(c. repens v. reptans)

ha továbbá, szároldalaiból vagy a levelek nyelei

végeirl hajtott kacscsaiknál fogva iák oldalaira

vagy gyepükre aggatódznak, akkor kapaszkodó
(c. sandens) ; ha végre más rövények oldalaira teker-

gznek, akkor felfutó (c. volubilis) nevekkel szokták
egymástól megkülömböztetni.

7. A szárak oldal növéseit ágaknak (ramus)
ezek vékonyabb elágazásait gályáknak (ramulus) a
ki nem fejlett hegyes vég ágtöveket pedig* tövi-

seknek (spinae) hívják.
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3. §. A levélrl,

1. Leyélnek hívjuk a növény tövérl és a szá-

ráról növ azon zöldszinü, rendszerint lapos szer-

veket, melyeknél fogva a növény a légkörbl táp-

szereket szív fel; és a melyeken át az élete fentar-

tására felesleges nedveket és legnemeketkígözölgí.
Ha a növény levelei laposan terülnek ki , akkor a
növényt, lomhos-j ha heng'erdedek és hegyesvégüek,
akkor tülevelwieíc , ha ivedig apró lapocskákká fej-

ldve, a tövére vagy szárára hovulnsik
,
pikkelyes-

nek nevezik.

2. A levelek vagy egy nyujtványnál, vagy
egyenesen alsó részöknél fogva vannak a növény
tövéhez vagy a szárához fogialva. A levelek ezen

foglaló nyujtványát, a levél nyelének (petiolus), s

igy a levelet nyelesnek, a nyélnélküli levelet pedig

nyeletlennek (sessilis) hívják. — Akár van a levél-

nek nyele, akár nincs, a levél lapja közepén egy
vastag, rendszerint kiálló vonal nyúlik végig, ezt

a részt, mely a nyeles levelekben a levélnyele foly-

tatása, a levél gerinczének (costa intermedia) hív-

ják. — Némely növényiévele gerinczébl mind a

két oldalán ágazatok erednek s haladnak a levél

éle felé, ezeket pedig egymás között még véko-

nyabb ágacskák foglalják egymással öszsze. A levél

gerinczébl induló oldalágakat nevezik levél inai-

nak (nervus), az ezeket egymással öszszefoglaló

ágacskákat pedig levél ereinek; ezen inak és erek

közeit töltik aztán ki a levél legpuhább részei,

mely puha részeket, ha Qgj korhadásnak induló

levél inai és erei közül kefével kidörzsölünk, akkor
olyan formává lesz a levél, mint valamely háló,

ugyanazért az ilyen ínazatu s erezet leveleket in-

vagy érhálózatos leveleknek szokás nevezni. Ilyen

inhálózatos levelei vannak a Kózsafának, Almafa-
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nak, a Paszuljnak stb. Más növény levele gerin-

czéböl nem nnek ki oldal inak, kanem a levélinai

az aljától fel a végéig^a gerinczével párhuzamosan
futnak, az inakat egymással öszszekötö erei pedig
puszta szemmel nézve ki sem vehetk; az ilyen

növényeket jpárhuzamos inu levelüeknek hivják. —

•

Ilyen levelei vannak a pázsitfüveknek, Tulipán-

nak, Hagymának stb. — A levél gerinczét inai és

erei közeit kitölt puha részeket finom felbr vonja
be, melyet lichymak (epidermis) neveznek ; ezen há-

mon állati szájhoz hasonló, de csak ersen nagyitó
üveg segítségévei látható, szdjacsok^ (stomata) van-
nak, melyeken át képesek a növények a légbl
táplálkozni és felesleges nedvöket kigzölögni.

A levél alsó és fels szinét a levél alsó és fels
lapjának (pagina) alsó részét, ott, hol a nyele be-

leér, vagy a gerincze kezddik, a levél két vallá-

siak (basis), a vállaival átellenes azon részét, a hol
a gerincze végzdik, a levéViegyének (apex) a vál-

lától a hegyéig s innen ismét a vállához men ke-

rületét élének (margó) nevezik.

3. A növényfajok egyik f megkülömbözte-
tése jelét a füvészek a levelek alakjaiban találván,

a füvésznek igen jól kell ismerni a levelek Juilön-

féle alakjait. A levelek alap alakjai következk:
Kerek vagy köralaku (folium orbiculare) az

olyan levél, mely a körhöz hasonló; — körkörös

(f. ellijDticum) az olyan levél, melynek a válla és a
hegye csaknem egyenlen van elkerekedve, azom-
ban olyan hoszszukás köralaku, mintha két köz-
ponttal volna két kör egymásba irva; ilyen a Szil--

vafa és a Gyöngyvirág levele. — Tojásdad (f. ova-
tum) az olyan levél, melynek a válla szélesebben
a hegye pedig keskenyebben kerek vagy épen he-

gyes, vagy olyan, mint egy keményre fzött s

hoszszában kétfelé vágott tojásnak a lapja. Ilyen
levele van a Körtefának. Viszszás-tojásdad (f. obo-
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tum) midn a levél hegye szélesebben kerek
mint a válla; ilyen levele van az Éklevelü Fütéj-

nek. — Hoszszudad (f. oblongum) midn 2—4-szer

hoszszabb a levél mint szólesebb ; ilyen levele van
a Halmi Kacskanyaknak. — Láncsás (f. lanceola-

tum) az olyan levél, melynek a két vége egyen-
len keskenyedik el, azomban a közepe mintegy
kihasasodik p. o. Fagyalfa levele. — Lapiczkás (f.

spatulatum) ha a vége el van kerekítve, s a válla

ugy keskenyedik el mint a láncsás levélé; ilyen

levele van a Gubóvirágnak. — Szálas (f. lineare)

az olyan levél, mely vállától hegyéig csaknem
egyenl széles, s szélességénél legalább négyszer
hoszszabb ; ilyen a Hóvirágé. — Kardalaku (f. en-

siforme) az oly levél, mely olyan forma, mint a

szálas levél, de mindkét éle éles; ilyen a Nszi-
romé.

A levelek ezen alap alakjai változnak a vál-

luk bevágása, hegyök megnyúlása, és egyik alak-

nak a másikkal való öszszenövése által.

Ha a levél válla köze ki van vágva s vállai

kerekdedek, hegye pedig hegyes, a levelet akkor
szívesnek (f. cordatum) hivják, mint az Orgona,
Lila levele, de ha a szives levél hegye le van ke-

rekítve, akkor szives-tojásdad, mint a Tavaszi Ibo-

lyáé. — Viszszás szives (f. obcordatum) az olyan
levél, melynek a hegye van szívesen kikanyarítva,

a válla pedig hegyes ; ilyen a Madár Sósdi levél-

kéje. — Vesealaku (f. reniforme) az olyan levél,

melynek a válla köze szívesen van kikanyarítva,
vállai és hegye is le vannak kerekítve; ilyen a Ke-
rek Kapotnyak levele. — Nyilalaku (f. sagittatum)

levél az, melynek vállai hegyesen meg vannak
nyúlva, s függleg állanak; ilyen levele van a
Nyillevelü Nyilfünek. — Dárdaalaku (f. hastatum)
az olyan levél, melynek kihegyesedett vállai viz-

irányosan állanak; ilyen a Keserédes Csucsor le-
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vele. — A levél hegye változásánál fogva is más
alakúvá lesz a levél, p. o. ha hirtelen hegyesedik
el, akkor hegyesnek , hihegyezettnek (f. acuminatum),
ha tompa, hotulónak (f. obtusum), mint az Ükörke
Lonczé; ha lecsapott vég, csonkának (f. trunca-
tum) Tulipánfa Liriodendron; ha a hegye alig van
kikanyarítva, kicsipettnek (f. emarginatum), mint a
Tavaszi Pimpóé ; ha kurta hegyben , vagy tüheo-y-

ben végzdik , szálka vagy fidánkos hegyünek (f.

mucronatum) nevezik.

Az emiitett levélalakok egymással való egye-
sülését az elnevezésbl könnyen meglehet érteni,

itt csak egy pár példát hozok fel. Ha a levél válla
és vége láncsaalaku, azomban a közepén nem ha-
sas, hanem szélességéhez mérve mintegy 4—6-szorta
hoszszabban párhuzamos, akkor szálas-láncsásnak
(f. lineare - lanceolatum) hivják; mint a milyen a
Törékeny Füz levele.

4. A levél éle is kiváló ismertet jegyéül szol-

gál a növénynek. Némely levélnek az éle sima, s

ezen esetben épélünek (f. integerrimum), vagy he-

metszett, bevagdalt. Ha a levél éle bevágásai nem
hatnak a szélétl meszszebb, akkor a levelet, bár-
ha nem épélü is, de mivel szabdalatlan, épnek (f.

integrum), ha ellenben a bevágások a levél lai)ja

közepe felé benyomultak, akkor szabdaltnak (f.

scctum) nevezik. Ha az éplevél éle fenynyeden ugy
van bevagdalva, hogy bevágásai szk szegle-

tüek, küls hegyei pedig hegyesek, ah^s^ov fiirészes

(f. serratum) élnek, mint a Rózsafáé; ha bevágá-
sai szk szegletüek, de kiül hegyei tompák, ak-
kor csipkésnek (f. crenatum), mint a Tavaszi Ibo-

lyáé; jba pedig a bevágásai tompaszögüek , kiül
hegyei hegyesek, dikkorfogasnak (f. dentatum) mond-
ják, mint a Fzfáké. Ha továbbá mind bevágá-
sai, mind küls részei tompák, akkor csavargás él
(f. repandum), mint az Ostorindás Kacskanyaké;

b



XVIII

ha bevágásai s karélyai mélyek és kerekek , ak-

kor öblös (f. siuuatum), mint a Tölgyfáé; ha pedig
karélyai ránczba vannak szedve, akkor fodros (f.

crispmn), mint a Bodros üszányé, neveket vi-

selnek.

A szabdalt éiü levelek közül ezek a nevezete-

sebbek. Ha a levél mély bevágásai szk szegletüek,

kiül részei pedig tompák, mint a Szllé, akkor
kcirélyos (f. lobatmii); ha bevágásai szk szegie-

tüek; kiálló részei is hegyesek, akkor sallangos (f.

laciniatum) ; ha bevágásai nemcsak nagyok, hanem
a levél közepéig is érnek, mint a Mezei Kazupáé,
akkor szárnyason hasadt (f. pinnatifidum) ; ha a le-

vél éle szárnyason hasadt karélyai végei, le- vagy
hátrafelé tartanak , mint a Pongyola Pitypangé,

akkor kaczuros (f. runcinatum) ; ha bevágásai kö-

zepénél is mélyebbre hatnak, mint a Sikkantyus
Csüküllé , akkor szárnyason hasogatott (f. pinnati

partitum); ha pedig szárnya metszetei vagy ha-

sábjai még egyszer, vagy kétszer bevagdaltak, s

ismét be vannak metszve, akkor kétszer-háromszor

szárnyalt (Jo\mm.hi\)mii2it\iTLijí. tripinnatum) a neve.
.— Továbbá, ha a szárnyason hasadt levélnek nagy
végs karélya van, mint a Yetési Mustárnak, ak-

kor félbeszárnyasnak (f. lyratum) ; ha a levél 5—

7

hoszszudad hasábra van bevágva, mint a Rózsás
Gerelyé, akkor tenyeresnek (f. palmatum), ha pedig
5—7 levélke van egy nyélre fzve, mint a Bokré-
tafáé, akkor iijjásnak (f. digitatum) hivják.

5. Bármily alakú vagy bevagdalt élü legyen
a levél, ha egj nyelén csak egy levéllap van, min-
dég magános levélnek (folium simplex) nevezik; mi-
helyt azomban egj nyélre több levél n, azonnal

fzött levéllé (f. compositum) válik. Az egj nyél-

re fzött levél egyes tagjait levélkének (foliolum) hiv-

ják. A fzött levelek közül leginkább ezek fordul-

nak el: a hármas levél (f. ternatum), midn e^j
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nyélre három levélke van fzve, mint a Lóheréé;
ötös levél (f. quinatum); mint a Liba Pimpóé; hetes

levél (f. septenatum), mint néha a Bokrétafáé, ez

utóbbiakat ujjasoknak is hivják; szárnyas levél (f.

pinnatum), midn a levélnyele hoszszában ellene-

sen álló , egyenl nagyságú levélkék vannak n-
ve

;
])áratlan szárnyas (impari pinnatum), ha a nyél

végen egy levélke magánosan áll, mint a Fejér
Ákászfáé

5
páros szárnyas (f. abrupte pinnatum), ha

végs magános levélkéje nincs, mint az Abrak Ba-
bóé; csonkatollas szárnyas (f. interrupte pinnatum),
ha a szárnyas levél levélkéi váltogatva nagyob-
bak és kissebbek, mint a Burgonya v. Kolompér
Csucsoré; kétszer-szárnyas (f. bipinnatum), ha a f-
nyelére átellenesen állónyelecskéken álló szárnyas
levelek nttek, mint az Ostorindás Haramagé ; há-

romszor száriiyas (f. tripinnatum), ha fnyelére
átellenesen ntt nyelecskéin kétszer szárnyas le-

vélkéi vannak, mint az Anizsé.

6. A levelek a növénynek vagy a tövébl, vagy
a szárából nnek ki; ha a tövébl nnek, akkor
töleveleknek (fólia radicalia), ha ászárából hajtanak
ki, akkor szárleveleknek (fólia caulina) nevezik.

A tlevélek állásukra nézve néha pázsitosak,

(f. caespitosa), midn a tövet tömötten benövik,
mint p. o. a szegfüfajoké szokott lenni; néha ro-

zsások (f. rosulantia v. rosulata), ha állásuk a tel-

jes rózsa szirmai állásához hasonlitanak , mint a

Fülf tövén.

A szárlevelok állásukra nézve: váltogatok (f.

alterna), midn egyik levél a szár egyik oldalán

alább, a másik levél pedig' a szár másik oldalán

felébb áll; ellenesek (f. opposita), midn két levél

egyenl magasan n ki a szár oldalából, mint a Fa-
gyalfáé, Bodzafáé ; csillagosak Y.gyrsök {í. stellata

v. verticillata) , midn 4 s több levél n egyenl
magasságban a szároldaláról, mint a Galaj fajaié;

b*
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ziláltak (f. sparsa), midn a levelek állásában ha-

tározott rendet alig lehet felfedezni, mint a Kö-
zönséges Gryujtoványé.

Tannak továbbá olyan állású levelek, melyek
vállaikkal vagy körülnövik, vagy körülfogják a szá-

rat, az ilyeneket «tó'íívagyáí6?tí;oleveleknek(f.per-

foliatum) nevezik, ilyenek a Jerikói Loncz, a Bu-
vák Szingallér levelei; vannak olyanok, melyeknek
vállai nem fogják egészen, vagy csak félig fogják

körül a szárat, az ilyeneket szárölelöknek (f.ample-

xicaule), ilyen levele van p. o. a Karórépa Ká-
posztának. Ha a levél nemcsak megöleli a szárát,

hanem vállai a szároldalán egj darabig le is n-
nek, akkor szárrafutónak (f. decurrens) mondják,
ilyen levele van a Fekete Nadálytönek; ha pedig

a levél ugy fut le vagy a nyélre, vagy a szárra,

hogy vállai széles szalag- vagy szegélyként álla-

nak ki, akkor a nyelét vagy a szárat gatyásnak

(alatus V. alatum) nevezik.

A levélnyelének a szárhoz növésérl megjegy-
zend, hogy némely növényeken csak hozzá van
csuklózva, mint p. o. a gyümölcs és erdei fákon, s

e miatt rólok idnként leválnak, s az ilyeneket

lehullóknak hivják, másokhoz ellenben ersen hoz-

zá vannak nve, s vagy több éven át a növénye-

ken maradnak, vagy soha le nem hullanak, hanem
a növény élete fogytáig rajta maradnak, az ilye-

neket állandó leveleknek hivják; ha mindég zöldek,

örökzöld leveleknek nevezik, ilyenek a tlevel fák

levelei. Némely növényekhez állandóul hozzá van-

nak nve, de mint maga a növény, vele együtt

egy nyár folytán élnek; nevezetesek az ilyenek kö-

zött a pázsitfélék, mivel ezek levelei nyele a büty-

köknél kezddvén, csöves száruk közeit beburkol-

ják, s ugyanazért szárliüvelyezbknek (f. vaginantiaj

nevezik: a hol a szártól elhajolni s lapossá lenni

kezdenek, ott rendszerint még egy hártyanemü
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folytatásuk, nyelvecskéjök (ligula) is n. — A pá-
zsitféléken kivül is vannak olyan nöyények, me-
lyeknek levelei nyele a szárat v. tökocsányt be-
hüvelyezi, ilyenek p. o. a Sások, Májusi Gyöngy-
virág stb.

7. A növények szárain, st magokon a növé-
nyek nyelein és lapjain is fejlenek ki levélnemü
részek, melyeket a levél mellék vagy segédszer-
veinek szokás nevezni. Ilyenek: a száron vagy tö-

kocsányon rendesen a virág alatt kifejleni szo-

kott gyrbe vagy Ggjgjé ntt levelek, melye-
ket gallérnak (involucrum) , mint a Kökörcsineké,
vagy ha az ilyen fögalléron felül még kissebb gal-

lér is van, gallérkdnak (involucellum), ha pedig le-

vélnemü gallér helyett hártya foglalja be a virá-

got, mint a Hóvirágot, akkor huroknak (spatha),

neveznek ; — ilyenek továbbá a szár- vagy levél-

nyele oldalára tapadva, de nem bels részébl ntt
szúrok, melyeket /^íZ6^?^A:?^a^ (aculeus) hivnak; a le-

vélnyele tövén kifejlett különféle alakú levelecs-

kék, melyeknek jpálha (stipula) a nevök; a szár-

oldalából ntt, vagy igen sokszor a levélnyele vége
meghoszszabodásából álló fogódzó szálak, melye-
ket kacscs (cirrhus) néven ismerünk, minta Szll,
Babó kapaszkodó szálai; ilyenek végre a szröknek
(pili) mindenféle fajai. (A szrök egyes fajait lásd
a mszótárban.)

4. §. A virágzatról.

A szár vagy ág azon részét, melyen a virág
van, kocsánynak (pedunculus) hivják. Ha a kocsá-
nyon csupán Qgj virág van, akkor magános virág-

nak (flos solitarius); ha ellenben Qgj kocsányra
több virág ntt, azt virágzatnak (inflorescentia) ne-
vezik. — Ha a közös kocsány elágazik, elágazá-
sait ^'ocsaí^?/A;aA;r^aA;(pedicellus) hivják. A kocsányon
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vagy kocsánjkákon a virág- fö részein kivül nélia

zöld vagy más szinti levélkéket is látunk; az ilyen

levélnemü részt murvának (bractea) kivják. A vi-

rágzatok külömbözö nemei a következk

:

1. Ha a virágok a szár vagy a kocsány he-

gyén alig kivehet kocsányokra vagy azok nélkül

tömötten együvé nnek, a virágzatot akkor cso-

jportosnak (i. aggregata) nevezik. A csoportos vi-

rágzat háromféle; ilyen: a) A fészkes virágzat (flos

compositus), midn Qgj csészealaku gallérban, —
fészekben (calathidium), a szár vagy kocsány ki-

szélesedett (=vaczok, receptaculum) kopasz , vagy
polyvás V. szrös hegyén több virág ül, mint a

milyen a Napraforgó, h) A gombos virágzat (caj)i-

tulum), midn a szár vagy kocsány megvastago-
dott hegyén egy csomó olyan virág ül, m-elyek kö-
zül mindeniknek külön csészéje van, mint a Ló-
here fajai virágzata.

2. Ha a virágok egy megnyúlt kocsányra ko-
csánykák nélkül vannak felfzve, akkor a virág-

zatot füzéresfélének hivják ; ilyenek : a) A torzsa

(spadix) , midn a virág lényeges szervei, mint a
terme és a poroda (lásd a virág alatt) cgj meghu-
sosodott kocsányra tömötten egymás mellé nnek,
s be vannak burokkal takarva, mint a Kontyvirág
virágzatában. — h) A barka (amentum), midn a
fkocsány hoszszában pikkelyes s a pikkelyek tö-

vein tényészszervei vannak; ilyen barkái van-
nak a Diófának, Fznek ; a barka virágzás után
rendszerint lehull. — c) A toboz (strobilus) az olyan
virágzat, melynek fökocsányján egymásfelibe növ
megfásult tömött pikkelyei vannak, s tenyész-

szervei ezen pikkelyek tövén ülnek ^ ez azomban
csak a magva megérésekor hull le. — d) A füzér
(spica) az olyan virágzat, melynek a fkocsány-
jára kocsánytalanul nnek a virágok, mint az Úti-

fé. — e) Fiízérke (spicula)az olyan virágzat, mely-
ben 2 s több virágot, alólról 1—2 polyva (murva)
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foglal be, mint a pázsitfélék virágzatai, p. o. a

Búzáé.

3. Ha a virágok kocsányjai a szárhegye tete-

jérl egy pontból többen indulnak s végokon egy-

eo-y virágot tartanak, mint a Kankalin, akkor a

virágzatot a) ernynek (umbella),ba pedig az erny

kocslnyjai végei megint ernyösen ágaznak el, es

ezen ágak begyein van a virág, mmt a Kapor vi-

ráo-zatán, akkor h) kétszeres ernynek bívják. Ha
pedio- egy pontból ugy indulnak a kocsányok,mmt-

ha ernyvé alakulnának, azomban a kocsányok

külömbözö boszszuságuvá ágbogosan fejlenek la

véo-re, s a rajtok lev virágokkal mégis egy sík-

ban terülnek ki, mint a Bodzafa, Kánya Bangita

virágzatai, akkor hogernyönek (cyma) nevezik.

4. Ha a fkocsányból külömbözö magasság-

ban, vagy váltogatva vagy féloldalon apró ko-

csánykák fejlenek ki, s ezeknek a végein vannak

a virágok, mint a Káposztán, akkor a «; fürtnek (ra-

cemus) hivják, a kocsány feloldalán ntt kocsany-

kákon álló virágzatot féloldali (r. secundus), mmt

a Gyöngyvirágé, mikor pedig aíürttöbb aproíurt-

bl áll, mint a özllé, akkor billengnek (r. compo-

situs) nevezik. — h) Mikor a fkocsányból külöm-

bözö magasságban kocsánykák fejlenek ki, s az-

után ezen kocsánykák különféleképen elágaznak,

s a virágok ezen különféle magasságra éro ko-

csánykák hegvein vannak, a virágzatot ilyenkor

bugának (panicula) nevezik. Azomban ezen bugás

virágzat többféle: ha p. o. a buga ágai szélylyei

vaoy kinyilva állanak, mint Sizahé, okkov pongtjola

hum (p. pátens) a neve; ha pedig a sokféleképen

elágazó buga kocsánykái meszsze kinyúlnak, mmt

a Derczefüé, akkor buglyos bugának (p. diífusa), lia

pedig a fkocsányból kiinduló kocsánykák meg-

gyököntek, mint a Berzedt Galajé, akkor szelylyei-

h&rzedt (p. divaricata); ha végre a íkocsany el-
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ágazásai ugy tartanak öszsze , liogy mintegy bun-
kót képeznek, mint a Fagyalfáé, akkor fejes buga
(tliyrsus) nevet viselnek. — c)Ha a kocsányjai kü-

lömböz magasságból indulnak, s liegyök felé épen
ily külömbözö magasságból indulva ágaznak, s a vi-

rágai végre mégis egy síkban terülnek ki, mint a

Salátáé, vagy a Cseng Linkáé, akkor sátorozó vi-

rágzatnak (corymbus) liivják. — d) Ha a virágok
szára tetejében igen kurta kocsánykákon tömötten
ülnek, mint a Barát Szegf virágzatában, akkor
csomónak (fasciculus) nevezik. — e) Ha a szára kö-

rül egyenl magasságban, körben ülnek a virágok,

mint a Mezei Zsályáé vagy a Tátkanafé, akkor
gyürils virágzatnak (verticillus) liivják.

5. §, A virágról,

1. A kocsány hegyén a mag kiíejlödhetése vé-

gett növ s a bimbóban átalakult leveleket virág-

nak (flos) hivják.
^•- A tökélyes virág négy f részbl áll. A virág

ktilso* ?öld takaróját csészének (calyx), az ezen be-

ll es ázines leveleket bokrétának (corolla), a bok-

rétán bell*' (^s, virágport tartalmazó részeket po-

rodának (stanibn), s a porodánál még beljebb álló

magot term, átalakult leveleket ter önének (pistil-

lum) nevezik. A csésze és bokréta, vagy a két

küls takaró, mint a melyek a két bels rész, (po-

roda és terme) védszereül szolgálnak, a virágnak
nem lényeges, a két bels rész ellenben lényeges ré-

szeit teszik. — Ugyanazért vannak olyan virágok,

melyeknek, egyszeren vagyis alaktanilag véve a

dolgot, nincsen csészéjök, hanem a küls takaró-

jok is íjokréta szinü, amilyen p. a Liliom, Tulipán
stb. : az ilyen virágok küls takaróját aztán se csé-

szének, se bokrétának, hanem ZepeíweA; (perigonium)

nevezik; vannak ismét olyanok, melyeknek se csé-
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széjök, se bokrétájok nincsen, mint a Büdös K-
risnek, az ilyeneket csupaszoknak (flosnudus) vagy
sziromtalanoknak (flos apetalus) hiyják.

Azomban arra is van elég eset, bogy a virág-

ban nemcsak a lényegtelen, banem a lényeges ré-

szek is bijányzanak; van p. o. olyan virág, mely-

ben a csésze és poroda vannak meg, mint a milye-

nek átalában a barkák; vagy a csészén és bokré-

tán bell csak a porodák vannak meg, mint a Tök
némely virágában ; s ismét van olyan, a melyben
a csésze és a terme van meg, mint a Diófa némely
virágában, és olyan, melyben a csésze a bok-

réta mellett csak a terme van meg, mint a Tök
némely virágában. Mintbogy az ilyen virágokban
a virág lényeges részei különváltak, vagy külön-

külön virágban fejlettek ki; tebát lakiaknak (flo-

res diclini) nevezik. — Ha a virág ezen lényeges

szervei ugy válnak el, vagy külön-külön virágban

ugy laknak, bogy mind a porodás, mind a termés vi-

rág ugyanazon egy növényen van, mint a Diófáé,

Töké stb., akkor egylakiaknak (monoici vagy monoe-
cia); ba pedig az igy külön vált szervek két külön nö-

vényen fejlenek ki, mint a Kenderé, Nyárfáé, akkor
kétlakiaknak (dioici v.dioecia) bivják ;— ha továbbá
ugyanazon egj növényen a porodás s egyszersmind
termés, vagyis tökélyes virágok között olyan virá-

gok is fejlenek ki, melyeknek egyikében csupán
poroda, másikában csupán terme van, az ilyen nö-

vényeket zrzavart vagy felemás virdguaknak (flo-

res polygami) nevezik, ilyen virágú növények a

Jávor fajai és a Falfü.

Midn a virágnak mind a négy frésze meg-
van, akkor széles értelemben, ba pedig legalább a

porodája és terméje van meg, akkor szorosabb ér-

telemben tökélyes virágnak"^) (flos completus v. ber-

*) A seregek , nemek és fajok meghatározására szolgáló

alábbi táblázatokban, a tökélyes virág alatt mindenkor olyan
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maphroditus); ha pedig a négy frész közül vala-

melyik hijáoyzik, akkor töhélytelen virágnak (flos

incompletus) nevezik.

2. Minden virág a kocsány vagy a kocsányka
végén szokott kifejleni.A kocsány vagy a kocsány-
ka vége rendszerint kissebb-nagyobb mértékben
el szokott lapulni s ezen ellapult végét, mivel a
virág részei rajta feküsznek, vaczoknak (receptacu-

lum) hivják. Megesik néha, hogy a vaczok teteje

ikrás karika vagy tányér formán fejlik ki, mint
p. 0. a Nadálytöé; a vaczok az il3^en feldudorodá-

sát vdnkosnak (torus), ha pedig nyelecskeformátt

emelkedik fel, mint a Mécsvirágban, akkor a ter-

me kocsánykajának (gynophorum) nevezik.

A terme alsó része, melyet maghonnak (ger-

men v. ovarium) nevezünk, mindenkor a vaczok-
ra, vagy mint emliíök, néha a vánkosra, néha a

terme kocsánykájára van nve; a maghont kör-

nyezik aztán, a virág többi részei, ugyancsak a va-

czok tetejére vagy annak az oldalára nve. A mag-
honnak a virág többi részeihez növésébl, vagy
attól szabadon való állásából, a virág állását szo-

kás meghatározni. Nevezetesen, ha a maghon a
viráü" közepén ugy áll szabadon, hogy a virág többi
részével nincsen öszszenövc,mint j). o. a Szegfben
és Gyöngyvirágban; akkor azt mondjuk, hogy a
virág alsó (hypogynus), mivel mind a csésze, mind
a bokréta, vagy a G-yöngyvirágban a lepel kiin-

dulása, a maghonon alól kezddik; ha ellenben a
csésze vagr a lepel alsó része ugy van a maghon-
nal öszszenöve, hogy metszetei és a bokréta vagy
a lepel szirmai, a porodákkal együtt a maghoa
fels szélérl indulnak, mint a Bodza virágában és

a Hóvirágban; akkor a YÍrágot felsnek (fl. epigy-

virágot kell érteni, melynek mind a 4 f alkotó része megvan,
a t'okélytelen virá(jon ellenben olyat, melynek valamelyik része

hijáHyzik.
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nus) nevezzük; mivel ilyen esetben a maghon min-
dég a virág- alatt van. — A virág részei különféle

üszszenövéseiböl vagj egymáshoz állásából szár-

mazó többféle elnevezéseket^ mint a melyek a kez-

döfüvészt könnyen zavarba hozhatnák^ itt elhagy-

ván, átmegyek a virág egyes részei rövid leírására.

a) A csésze (calyx) a virág négy fö részei kö-

zül mindég a küls kört képezi , s akár egy, akár
több tagból áll, tagjai a vaczokból mindég egyenl
magasságban indulnak ki, mely f jelleménél fog-

va a csészét a külömböz magasságból induló mur-
va levelektl meg Ichctkülömböztetni: rendszerint

zöldszinü. A csésze szabályszerülegegy körben álló

levelekbl alakul, vannak azomban virágok, me-
lyekben a rendes csészén kivül még egy alsó csé-

sze is képzdik; a csészén kivül álló alsó csészét

líülsó csészének (epicalyx, calyculus) nevezik. Ilyen

küls csészéjük van a mályvaféléknek, a Földieper

8zamóczának. A fészkes virágok küls zöld taka-

róját a csészével nem kell összezavarni, mivel ez,

mint Icnnebb emelve volt, a gallérnak (involucrum)

egy sajátszer faja, melyet fészeknek (calathidium)

nevezünk. A fészket is környezi néha alsó csésze

forma, mint p. o. az Üszögör virágában; de mivel
ez nem a csésze, hanem a gallér alatt van, küls
csészének nem nevezhet, hanem mivel murvafor-
ma, murvakor a neve. — A fészkes virág csészéit

a fészken bell, a virág körül kell keresni, melyek
ott a maghon aljával öszsze vannak nve s annak
a tetején vagy mint pikkelyek, vagy mint szrök,
azaz: bóbita (pappus) láthatók.

Ha a csésze levelei egész alj okig szabadok,
akkor a csészét szabadon állónak s anynyi level-
nek mondják, a hány levélbl áll; van p. o. 2, 3, 4,

5 level csésze; ha a csésze levelei akármily kis

részben öszsze vannak nve, akkor a csészét egy-

tagúnak hivják. Azomban az ogj tagú csésze leve-
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lei nem mindenkor egyenl magasságig levén ösz-

szenöve, az egy tagú csésze, levelei öszszenövése
szerint külömbözö név alatt ismeretes. Ha például
az egy tagú csésze levelei nem nttek a csésze kö-
zepéig öszsze, vagy a mint mondani szokás , félig-

nél lejjebb vannak bebasitva : akkor hasábosnak
(c. partitus) bivják. —• Négy basábu csészéje van
p. o. a Cser Szigorállnak ; ót basábu csészéje van
a Fekete Nadálytnek stb. Ha a csésze levelei fé-

lignél feljebb vannak öszszenve, vagy legfelebb
félig vannak bebasitva, akkor hemetszettnek (c.

fidus) nevezik. Ötmetszetii csészéje van p. o. a Kö-
kény Szilvának, a K. Csucsornak stb. — Ha csak
a begyei nincsenek öszszenöve,vagy csak a begyei
vannak bevagdalva, akkor fogas (c. dentatus) a
neve. Négy fogú csészéje van a Fagyainak, öt fogú
a Szegfnek stb. Néba a csésze metszetei vagy fo-

gai nem érnek egyenl magasságra, hanem például
2 foga jóval alább, 3 jóval felébb áll, s a nyilasa
e miatt a tátott szájhoz hasonlít, mint a Zanóté;
ilyenkor a csészét ajakasnak (c. labiatus) nevezik.

A csésze tartósságáról jegyezzük meg, hogy
vannak virágok, melyeknek a csészéje csak addig
tart, mig a virágot bimbójában takarja, és mihelyt
a virág kinyilik, azonnal lepattan ; ilyen a Mák, a
Gódircz stb. csészéje, az ilyen csészét lepattanónak
hivják. Tannak virágok, melyeknek a csészéje el-

virágzás után esik le, mint a Szódokfáé, Sziron-
táké stb. ; az ilyen csészét lelndlónak nevezik. Tan-
nak végre csészék, melyek a virág elnyilása után
is megmaradnak, s a termését vagy betakarják,
vagy azzal együvé is nnek, mintaBolonditóCsal-
matoké, az Almáé, Körtvélyé stb.; az ilyen csésze

állandó nevet visel.

h) A hokréta (corrolla) a virág négy f része
között, mindég a csészén közvetlen bell es kört
képezi, hasonlóul levélanyagból alakult át, csak-



XXIX

hogy nem zöld, hanem a fekete szin kivételével,

minden más szinben játszó finom levelekbl, vag-y

a mint az ilyen szines leveleket hivják, szirmokhói

(petalmn) áll. A szirmok épen ug-y, mint a csésze

levelei kisebb nagyobb mértékben vagy öszszenöt-

tek, vagy külön vannak válva. Ha öszszenttek,
akkor Qgj taguaknak v. forrtszirmuaknak (gamo-
petalae) vagy egytaguaknak (monopetalae) mint a
Nadálytö bokrétája; ha külön vannak válva, ak-
kor váltszirmuaknak (dialypetalae) vagy szirmosak-

nak (polypetalae), a milyen a Szegf, a Rózsa
bokrétája; ha pedig szirma sincs, hanem axt csak
pikkelyek helyettesitik; akkor sziromtalanoknak
(apetalae) szokták nevezni. A forrtszirmu bokré-
ták karimái vagy ereszei (limbusj épen ugy mint a
csészérl fennebb mondva volt, lehetnek, vagy /o-

gasoky vagy bemetszettek^ vagy hasábosak^ st a bok-
réta karimája némely esetben ép Is; — épen ily

különíéleképen lehetnek bevagdalva a vált szirmú
bokréták szirmai is.

Ha akár az egytagú bokréta bevagdalásai,

akár a több tagú bokréta szirmai, egyenl szabá-

snak; akkor a bokrétát szabályosnak nevezik; ha
ellenben bármelyik féle bokréta bevágásai vagy
szirmai egyenetlen szabásnak, vagy alsó részökön
valami szembetn kinövése p. o. sarkantyúja van;
akkor a bokréta szabálytalan nevet visel.

Az egytagú v. forttszirmu bokréták alakjokra

nézve egymástól igen nagyon külömböznek. Ismer-

kedjünk meg fbb alakjaikkal. — Az olyan bok-
rétát, melynek a karimája laposan kiterült, habár
hasábos is, de alól igen kurta, vagy alig kivehet
csvé van nve : kerékalakunak (cor. rotata) neve-

zik; ilyen bokrétája van a Szigorállnak, a Bodza
virágának. Az olyat, melynek a karimája ugy te-

rül ki, mint a kerékalakué, azomban az alja na-
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gyobb csvé nöfct; mint a Kankalin bokrétája^

gyertyatartóalakmiah (hypocrateriformis) hívják.

Az olyan egytagú bokrétát^ mely alól hasas,

felül kissé öszsze felé tart; de karimája ismét ki-

hajlik, mint a Csengetytyüke fajaié, harangalaku-

nak (cor. campanulata) nevezik. Az olyan egy-
tagú bokrétát, melynek a karimája alig hajlik

ki, s onnan kezdve lefelé lassanként elszükül, mint
a Szulák fajaié, töltséresnek (cor. infundibuliformis)

nevezik. — Az olyan egytagú bokrétát^ melynek
mind a karimája, mint a dereka és alja csaknem
egyenl tág, mint a Napraforgó középvirágai, csö-

vésnek (cor. tubulosa) hivják.

Az egytagú szabálytalan bokréták között ne-

vezetesebb alakok a következk: Ha a bokréta
alja csvé ntt, teteje pedig ugy van be és kétfelé

vágva, hogy q^j tátott szájhoz hasonlít; akkor
ajakasnakj (corrolla labiata) nevezik. Az ajakas

bokréta fels nagyobb metszete fels, alsó nagyobb
metszete, alsó ajak néven ismeretes ; az alsó ajak-

nak rendesen két oldal és egj közép karélya van.

Ilyen ajakas bokrétájuak; a Tátkanaf, Zsálya stb.

—Ha a bokréta ugy van bemetsztve, mint az aja-

kas, de tátott szája helyett alsó ajaka (inye= pa-

latum) torkát bezárja, mint a Pintyé és a G-yuj-

toványé; akkor alakosnak (cor. personata) neve-

zik. — A Pinty szabálytalanságát, tövén ntt
púpja, a Gyujtoványét sarkantyúja is neveli. —
Ha a bokréta alsó része vékony csvé van alakulva,

azomban ezen cs közepétl kezdve a csnek csak

féloldala fejlik ki; — sikkor félszerjiek vagy iiyelv-

alakunak (cor. ligulata) szokták nevezni. Ilyen

bokrétája van a Napraforgó sugár (széls) virá-

gainak.

Az egytagú bokrétáknak néha az elszükülésé-

nél, a torkában (faux) sziromnem ikrás pikkelyek
nnek, mint a Nadályt vagy az Atraczél bokré-
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tájában, s az ilyen kinövést, hóltpikkelyéknek (for-

nices) nevezik; nélia a csövében, mint a Tátkana-
féban, szrkor (annulus pilosus v.pilorum) fejlik ki.

A váltszirmu bokréták szirmai alakjaikra

nézve a levél alakjaival vetendök egybe;, csupán

azt keli rólok megjegyezni, hogy a fels részük

kiterül, mint a Szegf szirmaié, kihajló lapos ré-

szét lemeznek vagy eresznek (lamina) a csészébe

nyúló elkeskenyedett részét nz/aA:92a^ (ungvis) neve-

zik. — E mellett a váltszirmu bokréták között is

vannak szabálytalanok, söt sarkantyúsak is, mint
a Tavaszi Ibolya bokrétája, mely szirmai egyenet-

lenség-e és sarkantyújánál fogva egyaránt szabály-

talan.

c) A lejpel (perigonium) mind minemüsége, mind
rendeltetésére nézve néha a bokrétához, néha a csé-

széhez hasonló; a virágnak ez is küls, de ^egysze-

res takarója; a barkákban pikkelyalakú, a pázsit-

füvekben murvanemü (polyva*) a Tulipán és a

Gyöngyvirágban sziromnemü. •— Ez is épen ugy
mint a bokréta vagy szabályos, vagy szabálytalan

;

alakjaira nézve a bokréta alakjaival vethet
egybe.

d) A jpilis V. pót (nectarium) sziromnemü le-

vél vagy pikkely, mely a lepel vagy a bokréta

tövén kivül vagy bell fejlik ki, s többnyire a vi-

rágok mézedényeül vagy ezek fedi vagy takaróiul

szolgál; ilyen pilise van kívülrl a Sarkvirágnak,

Czámolynak, bels pilise, pikkelye, van a Sziron-

táknak; néha a pilis fedetlen gödör vagy csatorna,

mint a Liliom szirmain.

A bokréta, a lepel és a pilis tartósságáról,

megjegyezhetjük, hogy azok a virágzás után rend-

szerint lehullanak vagy elszáradnak.

e) A porodák (Stamina) a bokrétán vagy a

*) Lásd a nemi táblázatban a III. sereg 2. rendé alatt a

polyvás füvek virágai részei leírását.
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leplen bell álló részei a virágnak^ épen ugy, mint
a yirág küls takarói a bimbóban kifeslett apró
levelekbl alakultak át. A poroda lényeges két f
része a zacskóforma poríoA; (antbera) és a portokba
zárt virágpor (pollen), a barmadik nem lényeges, s

annál fogva nem is mindenkor kifejlett része, azon
vékony fonalszálforma nyujtvány, melynél fogva
a poroda vagy a vaczokboz vagy a bokrétához
vagy a csészéhez van nve; ezen fonalalaku alsó

részét szálcsdnak (filamentum) nevezik. — Mikor a
poroda megérik, portokai felrepednek, s a bennök le-

v virágpor kiömlik vagy kiszóródik.

Ha a porodák egyenl magasak és semmi ré-

szök nincs egygyüvé nve, akkor csak megszok-
ták számlálni, s azt mondják a virágról, 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 porodások; ba a porodák egyen-

l magasak és semmi részök nem ntt egymással

egybe, s 12—15-nél többen vannak, akkor azt né-

zik rajtok honnan indulnak ki. Ugyanis, ha abok-
réta vagy csésze karimájáról indulnak; akkor a

virágot 20 porodásnak, mint az Almafa virágában;

ha pedig a vaczokból a maghon tövérl nnek,
mint a Kököcsinben; akkor a virágot sok poro-

dásnak hivják. — Ha a ]3orodák négyen vannak,

kett közülök egyenl magas és kett egyenl ala-

csony mint a Tátkanafban, akkor a virágot két

f'óhhporodásnak nevezik. Ha hat poroda van a vi-

rágban s azok közül négy egyenl magas, 2 egyen-

l alacsony, mint a Retek v. a Káposzta virágá-

ban; akkor a virágot négy föbhpoj-odásnak neyezik.

Ha a porodáknak a szálcsái valamely részben vagy
egészben öszszenttek, de a portokok szabadok,

akkor a virágot falkásnak mint az Arorr, Mályva,
Ákász, Linka (1, 2 és sokfalkás.) Ha pedig por-

tokai nttek öszsze, mint a Napraforgó középvirá-

gaiban, akkor forrtportokunak hivják. Ha a poro-

dák termére nttek, mint a Kosborfélékben, akkor
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jporoddsterméjüeknek ; ha végre a porodák külön, a

terme is külön virágban lakik, mint a Tök 's a

Nyárfa virágaiban: akkor lakiaknak nevezik. A
növények porodái egyenl és viszonyos magassága,
szálcsái vagy portokai öszsze, vagy a termére nö-

vése, vagy külön virágban való lakása, szolgál a
Linné rendszere alapjául. (Lásd az I. táblán XLV".
lap a Linné seregei meghatározását.)

f) A terme (pistillum) a virág legbels részén

a bimbóban átalakuló term levelekbl (carpella)

képzdik. Ha egj term levélbl alakul, mint a Pa-

szulyé, akkor egyszernek (pistillum simplex), ha több
termlevélbl forr öszsze, mint a Konkolyé, akkor
öszszetettnek (pist. compositum) nevezik. Ha egy

vagy több term levél öszszeforradásából áll el a

terme, akkor a növényt egyterméjünek (plánta mo-
nocarpica) ; ha pedig egy virágban sok term le-

vél fejlik ki, s egymás mellett mindenikbl önálló

terme áll el, akkor a növényt sok terméjünek (pl.

polycarpica) nevezik; ilyen p. o. a Szirontáké.

A termének rendszerint három frésze van : a

vaczokra vagy vánkosra ntt maghon (germen s.

ovarium) az errl felfelé emelked száracska vagy
a hibeszár (stylus), a bibeszáron, vagy ha ez hi-

jányzik, a maghon tetején ül bibe (stigma.) A ter-

mének a maghon és a bibe lényeges, a bibeszár

mellékes része.

A maghont alkotó term levelek ugy hajol-

nak s forrnak öszsze, hogy bell üreget képeznek

;

befordult élei pedig vagy a bels oldalain kiálló

sinórokká lesznek, mint a mák maghonában, vagy
pedig a maghon közepén öszszeforrván , rekesze-

ket alkotó válaszfalakká alakulnak. Az els esetben

a maghon egj^ a második esetben több rekeszüvé

válik. -— A levelek befordult széleibl alakult si-

nórokon vagy válaszfalakon apró hólyagocskák

támadnak, melyek egy-egy kis k'ótoléknél (podos-
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permiumv.luniculus) fogva a levelek éleivel öszsze-

köttetésben vannak. Ezen apró hólyagocskákból
fejlödnek ki a növény magvacskái (ovula.) — Hogy
ha a növényt még virágzása idején meg akarjuk
határozni, gyakran van rá szükség, hogy a mag-
hont keresztbe át kell metszenünk, s nagyitó üveg-
gel meg kell vizsgálni: valljon egy vagy több re-

keszüé a maghon, s valljon arekeszeiben egy vagy
több magcsa van-e. — Néha a maghon egyene-

sen fedetlen magcsákból áll, a mikor csak meg
kell számlálni, mint a Tátkanafban és a Nadály-
töben.

A maghonra rendszerint egy vagy több bibe-

szár szokott nni. Ha a bibeszárat a maghonnal
együtt hoszszában végig metszjük, s jó nagyitóval

megvizsgáljuk, azt fogjuk látni, hogy ezen végig

több finom csatorna van, melyek a maghonban
lev magcsákkal öszszeköttetésben vannak.

A bibeszár különféle alakú, van p. o. fonal

^

hengeres, bunkós, kú^alaku stb.

A bibeszár tetején, vagy ha ez hijányzik, a
maghon tetején ül a bibe. Ez ikrás vagy ikrásszö-

rös hahugokhól (papillae) áll, melyek a virágzás

idején ragacsos nedvvel vannak bevonva. A raga-

csos nedv a portokokból a bibére hulló port

felfogja, melyek ott rajta finom szütykké (hólya-

gokká) fejlenek, s ezen hólyagok a bibeszár, vagy
ha ez nincs, a maghon csatornáin a magcsákba be-

hatolnak, s a magcsák ezek hatására magvakká
fejlenek ki.

A bibe alakjára nézve különféle. Van p. o.

szíromnemü bibe (stigma petaloidea), mint a Pom-
pás Nsziromé ; van fo7ialalaku (st. liliforme), mint
az Ecsetpázsité; van tollas (st. plumosa), mint
a Rozsé ; van gombos (st. capitatum), mint a Kar-
kaliné; van sugáros (st. radiatum), mint a Má-
ké stb.
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6. §. A termésrl.

A növények elvirágzása után a maghon vagy
maghonok, néha vélek együtt a csésze, kezdenek
fejledezni, s ^lassanként terméssé, vagy gyümölcs-
csé (fructus) fejlenek ki.—A termés lényeges része

mindenkor a mag. Azomban a magot legalább ahám
V. felbör, legtöbb esetben még e felett vagy húsos
vagy száraz takaró burkolja be; a mag takaróját

magrejtönek (pericarpium) nevezik.

A magrejtöket e szerint szárazokra és húsosokra

osztják fel.

1) Száraz magrejtök:
a) A makkocska és makk (caryopsis, acheni-

um, nucula, nux) olyan termés, melyet különféle
vastagságú és keménység kéreg borit, melyen
bell van a mag bele és szike. — A füvészek a
makkocska termést különféle névvel nevezik, a
szerint a mint azok vékonyabb vagy vastagabb,
simább vagy érdesebb kéreggel vannak bekérgez-
ve. Ezen különféle elnevezések azomban nem pusz-
tán a mag kérgétl, hanem annak élet kifejldésé-
tl is erednek. Minthogy azomban a növényeket
meghatározni akaró ívésznek fképen a gyümölcs
alakjával van dolga, azért is, hogy a meghatáro-
zási foglalatosságot egyszerüsitsem, azért is mivel
a füvészek által kérgeiknél fogva egymástól meg-
különböztetett s különféleképen nevezett makkocs-
kák lényegesen nem is különböznek; a különféle

kérgü magvakat mind a makkocska név alá fog-

laltam öszsze. — Makkocska termései vannak szi-

rontákféléknek, aCzikkszárfajainak, a fészkeseknek,
a borágóféléknek. — Feltn a makkocskák közt
az eruyösök makkocskája*), mivel ezek látszólag

kétféle magból vannak együvé foglalva (diache-

*) Lásd az ernysök makkocskái leírását a nemek táblá-

zatában, az M. sereg 2-ik rencle alá tett jegyzetben.

C*



XXXVI

nium) s ha megérnek^ elválnak egymástól. Ha a
makkocska termés nagyocska, akkor makknak
nux hívják. Ilyen makk termése van a Tölgy-
nek, Mogyorónak, Gesztenyének stb. az ezeket
íélig takaró levélnemü vagy húsos borítékot ko-

páncsnak (cupula) nevezik.

b) A leppendék (samara) egy vagy több magot
magába záró tok, melynek vagy köröskörül, vagy
két oldalról hártyanemü szárnya van, mint a Szil-

fa és Jávorfa termésének.
c) A tüsz (folliculus) egyetlen term levélbl

képzdött toknemü termés, melynek befelé fordult
szélén állanak a magvai, s a bels oldalán egy fe-

ll nyílik fel; ilyen a Gólyahír és a Sarkvirág
termése.

d) A hüvely (legumen) hasonlóul egyetlen ter-

mlevélbl képzdött magrejt, melynek befordult
élén Qgy vagy két sorban vannak a magvai ; a le-

vél geríncze helye, vagy is a foka vastagabb, a le-

vél éle öszszeforradása, tehát aze7e élesebb; válasz-

fala nincs, mind a fokán mind az élén, s így két
részre feselve (az az, két kopácscsal = valvula)
nyílik fel. Ilyen termése van a Paszulynak, Bor-
sónak. A hüvely alakjára nézve egyenes, kard-
vagy sarló- vagy csigaalaku, mint a Csigacsö ter-

mése.
A hüvelylyel alakulása és fejldésére nézve

mindenben megegyezik a czikkhüvely (lomentum)
azomban a kett között az a külömbség, hogy a
czikkhüvelyben minden mag kereszt rekeszszel van
egymástól elzárva és hogy czikkein keresztbe
nyilik, mint a Ivornilla termése.

e) A heczö (síliqua) két term levélbl kép-
zdött magrejt, melynek ellenesen álló vastag for-

radása között bell Ggj hártya válaszfal (dissipi-

mentum) van, mely a forradásai bels oldalára

Qgj kis kötléknél fogva (podospermium) ntt
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magvakat egymástól elválasztja. Két kopácscsal
nyilik fel, kopácsai azomban alólról, a kocsány
felöl kezdenek felfesleni. Ilyen termése van a Ká-
posztának, Mustárnak stb.

Ha azomban az ilyen beczö termés szélessége
akkora miút a lioszsza, akkor táskának (silicula)

nevezik; ilyen táska termése van a Csapkának, a
Tarsókának, Tormának stb.

Néha a beczö termés keresztbe el van rekget-
ve, s rekgetésein czikkekben szakadozik el, s nyi-

lik fel; mint a Kerti Retek terméséé, s ilyenkor
czikkes heczönek (sil. lomentacea) nevezik.

f) A tok (capsula) termés több term levélbl
alakult s ktilönféleképen fel vagy fel sem nyíló

magrejt. Ha a tokot alkotó termlevelek élei csak
ugy fordultak be, s forrtak öszsze, hogy a köze-
péig nem nyúlnak be, akkor a tok egy rekeszti (cslij^*

unilocularis) s ilyenkor a magvak a tok falához

vannak nve. Ilyen egj rekeszü s három kopács-
csal nyiló tokja van a Tavaszi Ibolyának. Ha a
termlevelek olyan egy rekeszü tokot képeznek,
hogy a közepökön egj oszlop áll szabadon, mely-
hez vannak a magvak nve; akkor a tok tetején

4, 5 V. 10 kopácscsal vagy foggal szokott megnyil-
ni; mint a ISzegfü, Konkoly és a Kankalin termé-

sei. — Ha a tokot alkotó term levelek élei olyan

ersen befordulnak, hogy a tok átmérjét egészen

keresztül érik, akkor a tok több rekeszüvé válik.

Két rekeszü s két kopácscsal nyiló tokja van a

Szigorállnak. — Három rekeszü s három kopács-

csal nyiló tokja van a Hóvirágnak, a Tulipánnak.
— Öt rekeszü tokja van a Gerelynek stb.

Ha a termlevelek egymásra fordulva nnek
öszsze, s a bellök képzdött magrejt egy v. két

rekeszü marad; akkor a tok termés keresztbe szo-

kott felnyílni. — Ilyen nyilásu s két rekeszü tokja
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van a B. Osalmatoknak, s ilyen nyilásu, de egy
rekeszü tokja van a P. Tikszemnek.

2. Húsos magrejtök.
a) A hogyó (bacca) termés, húsos, leves s olyan

magrejt, melynek a magvát a húsa között finom
hártya vagy meg nem fásult bor v. pergamen kör-

nyezi; ez is szokott lenni 1, 2, 3 s több rekeszü.

—

Egy rekeszti bogyója van a K. Bangitának , a Szöl-

lönek, három rekeszü bogyója van a Gryöngyvirág-
nak stb.

A bogyóhoz mindenben hasonló a ^a5aA;(Pepo)
és alma (pomum.) Ezen terméseket némely füvészek
megszokták külömböztetni; azomban ezek, habár a

szoros értelemben vett bogyóknál nagyobbak is, lé-

nyegesen nem külömböznek. — Az almatermés íi

csésze meghusosodásából fejlik ki, jellemzi fleg húsa
közepén lev pergamenszerü 5 rekesze. — A ka-

baktermés vastag húsán bell üreges, melyet finom
rostok rekgetnek el s ezeken fejlenek ki magvai.
— Kabak termése van a Töknek, Ugorkának; al-

matermése van a Körtvélynek.

b) A csontár (Drupa) hasonlóul húsos termés,

melyben a magtakaró bels hártyája kemény héjju

(putamen) alakul. Sima kemény héjju csontára van a
Cseresznyének,ránczos, barázdolt vagy likacsos héjju

csontára van a Szilvának, a Diónak, a Mondolának.
Megemlitendk még az öszszetett húsos gyü-

mölcsök közül az egy vaczkon megtelepült apró
csontáru Szederj, s Eper gyümölcsei; valamint a

Jigetermés (syconium), melynek húsa bels oldalain

fej lenek ki apró csont árai stb.

7. §. A magról.

A maghonban fejledez magcsák a virágpor
hatására elkezdenek nni, s id folytán maggá
(semen) fejlenek ki. A magot kívülrl rendszerint
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egyszeres vagy kétszeres hám (integumentum vagy
epidermis) takarja. E hám egyik pontját egy kis

kötölék (podospermium) foglalja öszsze a maghon-
nal vagy magrejtövel; ezen kötöléknél fogva táp-

lálkozik a mag a növény gyökere tápszivói, és le-

velei által felszívott tápszerbl, s csak ezen csa-

torna által fejldhetnek ki a mag hámján bell
es részei. — Minden rendesen kifejlett magnak
leglényegesebb része a csirája (embryo.) A csirá-

nak három f részét lehet megkülömböztetni, t. i.

a kötölékkel egybeköttetésben volt alsó kúpos vé-

gét vagy a gyököcskéjét (radicula) a közép részét

vagyis Si törzs durványdt (csiuMciúus) és a gyököcské-

vel átellenes vége bimbóját vagy a Wo;'eí(plumula.)

A rendesen kifejlett mag csiráját vagy bebur-

kolja vagy két oldalról fogja körül a magbele. Ez
némely esetben szijjas vagy porczogós, némely
esetben tisztán lisztes képzdmény, sok esetben

pedig mind a kétféle egymás mellett. — A mag
szijjas vagy porczogós belét, vegyi alkató részei

miatt fejérnyének (albumén), lisztes állományát pe-

dig keményítnek (amylum) nevezik. A magbelének
ezen két alkotó része közé egyéb állományokon kí-

vül gyakran olaj (oleum) is vegyül. A magbele
rendeltetése az, hogy az uj életre kel magcsirája,

mieltt gyökerei és levelei kifej lenek, belle ve-

gye a táplálékát.

A növények meghatározására szolgáló vezér-

fonalnak feladata fleg a növény részei küls alak-

jait ismertetni, élettani fejtegetésekbe tehát ittnem
bocsátkozhatni, elég legyen jelenleg a magvak kü-

lönféle kelését és küls alakjait érinteni.

A megérett mag csirája a mag belében mind-

addig nyugton, hogy ugy mondjam, alva marad,

mig azt kedvez helyzet és körülmény uj életre

nem ébreszti. Ha a mag ily kedvez körülmények
közé jut s csirája fejledezni kezd, azt mondjuk: a
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mag kikél. —• A kikeléskor mindenik mag csirájá-

nak a gyököcskéje nni kezd lefelé, kelje pedig
emelkedik felfelé. — Ha a kel bimbójából egyet-

len levélke (cotyledonj emelkedik s búvik ki, ak-

kor az ilyen magról az egész növényt egy kelöleve-

lünek vagy egysziknek (pl. monocotyledonea) ne-

vezik; ha pedig a kel bimbójából két levélke emel-

kedik s búvik ki, akkor az ilyen magról az egész

növényt két szikiinek (pl. dicotyledonea) hivják. —
Az egyszik magvak belei, ha földbe vannak ke-

lés alatt, mindég a földben maradnak, s ott szol-

gáltatják a tápot a fejld növénynek; a kétszik
magvak belei ellenben két ágra hajolva a föld fe-

lületére bújnak, s midn Qgj részrl alkató részei-

ket az uj növény eledeléül nyújtják, egyszersmind
a levegbl is vesznek fel táplálékot.

Egy szikü vagy egj levéllel kel növények a
pázsit-, a liliom-, a kosbor- stb. félék; két levéllel

kel V. kétszik növények a Paszuly, Lenese, a
gyümölcsfák stb. magvai.

A magvak csiráinak nemcsak a keli fejlenek

olyan jellemzen, hanem a gyököcskéi is. Ugyanis
az egyszikek gyököcskéi fejldések els perczé-

ben azonnal több rostot eresztenek, holott a két-

szikek csirái gyököcskéje rendszerint tögyökérré
alakul, melynek az oldalából indulnak aztán ki ol-

dal gyökérszálai.

A növénymag csiráinak ilyen különböz mó-
don történ kifej lése szolgált alapul a növények
természetes rendbe állitására vagy rendszerezésé-

re. A növény magva ezen különféle módon történ
kelésen alapul a Jussieu s ennek számbavételemel-
lett a növény törzse kifejlésen vagy nem létezésén

áll az Endlicher természetes rendszere.

A füvész sokszor olvas hivatkozást a mag fe-

jérnyéjére, mint p. o. az ernys félék meghatáro-
zásánál, legtöbbször azomban a mag alakjára vagy
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hámja simaság-a, liorpodozottsága, tüskességére
stb., e mellett a mag alakjára; épen ez oknál fogva
el kellene itt számlálnom , a magvak mindezen je-

gyeit. Miután azomban ezen jegyek a növények
egyéb részein oly sokszor vannak megmagyarázva,
söt miután ezen jegyek a mindennapi életben any-
nyira ismeretesek; feleslegessé válik itt azok is-

métlése. Ha azomban valamely különösebb, a min-
dennapi életben közönségesen nem ismert jegy for-

dul a magon elö, arról a könyv hátulján lev mü-
szótárból a kezd füvész szerezhet magának felvi-

lágosítást.

II.

A növények meghatározására és e könyv
használatára szolgáló rövid utasítás.

1. A ki valamely növényt meg akar határoz-
ni, minthogy annak minden fbb részét meg kell

vizsgálni, olyan növényt kell vizsgálat alá vennie,

melynek minden része gyökerétl kezdve, nemcsak
megvan, hanem tökéletesen ki is van fejldve. E
mellett a szemlélet alá vett növénynek virágzó, ha
lehet, oly állapotban kell lenni, hogy termése is

ki legyen fej Ive. Minthogy pedig ez a kett, t. i.

virág és termés, nem minden növényen látható

egyidöben, a füvésznek az olyan növényt, melyet
virágzása idején tökéletesen meg nem határozhat,

kifejlett termésével újra el kell keríteni, s az azon
közben megszáraztott virágzó példánynyal öszsze-

hasonlitva, két izben kell meghatározni.
A kezdnek egyébiránt legjobb, kezdetben is-

meretes növényt venni a kezébe s azon próbálgatni

mind a növény szervei megismergetését s egymás-
tól való megkülömböztetését, mind. a könyv hasz-

nálatát. A mint egy ismeretes növény részeit a

könyv segítségével megismerte, s magának jól meg-
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jegyezte, csak akkor olvashatja el haszonnal a
könyv elején lev bevezetést, melybl a gyakor-
korlat közben szerezhet kell elméleti ismeretet.

2. A könyvben lev három táblázat haszná-
latára következ gyakorlati utasítás szolgáljon út-

mutatásul.

a) Keressen a kezd füvész kora tavaszszal a
Tavaszi Ibolyának egy virágzó példányát, s nyissa
ki a könyvet a XLY. lapon ; itt találja az A) bet
alatt a Linné seregei meghatározására szolgáló

táblázatot. Olvassa az I. szám alatti két kérdést.

Az egyik kérdésben azt kérdezi a könyv a virágról,

hogy virága tökélyes,siinsisi\í kérdésben, hogy virága
tökélytelén. Az Ibolya virágán láthatja, hogy meg
van a csészéje, bokrétája, porodája és terméje; és

igy,az Ibolya virága tökélyes. A tökélyes szó után
oda van téve a 2. szám, nézzen tehát az alább kö-
vetkez 3-dik sor elejére, ott találja a 2. számot.
Itt azt kérdezi a könyv: Porodái terméjét v. ter-

meit környezik^ s minthogy az Ibolyában igy talál-

ja, a másik kérdést el sem kell olvasnia, hanem a
3-as szám utasitásáuál fogva, a sorok elején álló

3. számot kell felkeresni.— Itt ezt olvassa: Porodái
egymás közt szabadok, azaz : egymással semmi részben

nem nttek öszsze, s mivel az Ibolyában igy találja,

az itt következ 4-es szám utasítja a sorok elején

álló 4-es számra. A 4-es szám alatt ezt olvassa:
Porodái mind egyenl hoszszuk stb., s mivel az Ibo-
lyában ezt is ugy találja, a kérdés végén álló 5

szám vezérleténél fogva megy a sorok elején álló

5-re. Itt ezt olvassa: Porodái számszerint 1—•12-en

vannak. — Itt már nem talál a kérdés végén ve-
zérl számot, hanem a. b. c. stb. kikezdés alatt

egymás alá irott tizenegy kérdést lát; hogy tehát
eligazodhassék, melyik kérdés illik a kezében lev
növényre, olvassa meg porodáit, s látván, hogy az

Ibolyának 5 porodája van, nézze meg az e alatti
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kérdést, itt ezt olvassa: Ot porodások. Pentan-

dria. (Y. 8ereg.) Most anynyira jutott, miszerint

tudja, hogy az Ibolya a Linné Y-dik seregébe tar-

tozik, vagyis meghatározta, hogy az Ibolya melyik
seregbe tartozik.

Az V. sereg szó után lev LXII.sz. azt mutatja,

hogy keresse az ötporodások seregét a LXII. la-

pon ; a LXII. lapra fordit tehát s ott megtalálja az

Y. sereget. Itt a sereg neve alatt olvasván : I.

Rend. E g y t e r m é j ü e k. Monogynia ; megvizsgálja

az Ibolya terméjét s látván, hogy abban egy terme
van, keresi ezek között. Ha 2, 3, 4 vagy 5 termét
találna az Ibolyában, akkor ugyanezen seregben a
2-ik, 3-ik, 4-ik vagy az 5-ik rendben fogná keresni,

a többi rendet természetesen elmellözné. Az Ibolyá-

nak tehát egy terméje levén, következleg keresi:

Olvassa az 1. szám alatti kérdést, ez igy van:
Virágai tökélyeseh, ezt már felébb megvizsgálta, te-

hát világos, hogy az Ibolyát a sor végére irott 2.

számnál fogva a sorok elejére irott 2-dik szám
alatt kell keresni. Itt ezen kérdéseket olvassa

;

Bokrétája vált szirmii. 3.

Bokrétája egytagú 10. — A két kérdés közül

könny a választás, mert az Ibolya bokrétája csak
ugyan vált szirmú, s nem Ggy tagú : tehát a 3. szám
utasításánál fogva, megy a sorok elején álló 3-as

számra. Itt ezeket olvassa:

3. Bokrétája fels. 4.

Bokrétája alsó. 5. — A választás itt épen olyan

könny, mert látható, hogy az Ibolya virága t. i.

csészéje és bokrétája a maghonánál alább áll, sigy

virága alsó; megy tehát az 5-dik számra. Itt eze-

ket olvassa:

5. Bokrétája szabálytalan. 6.

Bokrétája szabályos. 7. — ügy de azt is láthat-

ja, hogy a bokréta szirmai nem egyenl szabásnak,

st egj közülök épen sarkantyús is ; és igy az Ibo-
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lya bokrétája szabálytalan. Keresse tehát a 6-dik

szám alatt. Itt ezt olvassa: Otlevelü csészéje tövei

pillenpdtyosak ; hokrétája 5 szirmú, az alsó szirma
sarkantyús. Ibolya. Viola. Yagy is addig vizsgáló-

dott a kezében lev virág részein, bogy észrevét-

lenül ráment az Ibolya nemi nevére. Ha igy néze-

geti meg a vizsgálódó a kezébe vett ismeretlen nö-
vény minden részeit, s az elébe tett két (ritkán 3)
kérdés közül a növényre ill kérdést jól meg vá-
lasztja; minden növény nemi nevére a felmutatott

módon biztosan rá fog menni. Ha azomban vélet-

lenségbl megtévedne, akkor nincs más mód, mint
az, bogy a dolgot újra elöl kell kezdeni, s mind-
eddig újra vizsgálni, mig a kezében lev növényt
meg nem találja.

Most már tudván az Ibolya nemi nevét, azt

kell meghatározni, micsoda fajú Ibolya van a ke-

zében. Ezt igy folytatja. A Viola szó után találja

a 234. számot; forditson tehát a könyv II. táblá-

zatában es 234. lapra, ott a 76. Rend. Iholyafélék

stb. 1. száma alatt megleli: Ibolya. Viola. L. — Itt

ismét mint a seregek és a nemek táblázatában a
számok segítségével halad elre. Olvassa tehát 1.

szám alatt: Száratlanok: stb. stb. 2.

Szárba indulók. 4. — Ugy de a kezében lev
Ibolya száratlan; a sor elején álló 2. szám alatt ha
rá olvassa: Töve ostorindákat hajt. stb. stb. alatta

ott találja : Tavaszi I. azaz Ibolya. Y. odorata, —
s ekkor meghatározta a kezében lev növényt tö-

kéletesen.

Igy bánjék aztán az eltte ismeretlen minden
növénynyel. — Ha a növényen található jegyek
megvizsgálása után igy rá tud menni a növény
nemi és faji nevére: akkor a növQuyt meghatározta.
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A seregek és a nemek meghatározására szolgáló

táblázat.

Linné rendszere szerint readezre.

A.) A Linné seregei megliatározása.

Virágos növények. Plianerogamia.

^ Lapoa
1. Virága tökélyes. 2.

Virága tökélytelen. U.
2. Porodái terméjét, v. termeit környezik. 3-

Porodái terméjére nttek : Poi'odásterméjüek.
Gynandria (XX. sereg) lásd a OXX

3. Porodái egymás közt szabadok, azaz egymással
semmi részben nem nttek öszsze. 4.

Porodái valamely részben egymással Öszszent-
tek. 8.

4. Porodái mind egyenl hoszszuk, néha a 10 po-

rodás virágban 5 egyenl magas ; 5 egyenl
alacsony. 5-

Porodái egyenetlen hoszszuságuak , azomban bi-

zonyos szám közülök egymással egyenl. 7.

5. Porodái számszerinti—12-en vannak, s ilyenek:
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Lapon

a) Egy porodások. Monandria. I. Sereg. XLVII
b) Két porodások. Diandria. II. Sereg. XLVIII
c) Három porodások. Triandria. III. Ser. L
d) Négy porodások. Tetrandria. IV. Ser. LIX
e) Öt porodások. Pentandria. V. Sereg. LXII
f) Hat porodások. Hexandí'ia.YL Sereg. LXXVIII

g) Hét porodások. Heptandria. VII. S. LXXXII
h) Nyolcz porodások. Octandria. VIII. S. LXXXII
i) Kilencz porodások. EnneandriaAX.S. LXXXIV
k) Tíz porodások. Decandria. X. Sereg. LXXXIV
]j Tizenkét porod. Dodecandria. XI. S. LXXXVIII

Poroclái száma 12-ön felül van, vagy porodái so-

kan vannak. 6.

6. Porodái (szirmaival együtt) a csésze torkolatá-

ról nttek

:

Husz porodások. Icosandria. XII. Sereg. LXXXIX
Porodái a vaczokból, va'^y a maghon alól indul-

nak : Sokporodások. PoZ?/mic??'m. XIII. Ser. XOII
7. Porodái számszerint 4-en vannak, azomban ezek

közül 2 egyenl magas, 2 egyenl alacsony:

Két fbb porodások. Didynamia. XIV. Ser. XCV
Porodái számszerint 6-an vannak , azomban ezek

közül 4 egyenl magas , 2 egyenl alacsony :

Négy fbb porodások. Tetradynamia. XV. S. Cl

8. Szálcsái kissebb-nagyobb részben öszszeforrtak,

portokaik szabadok. 9.

Portokai forrtak öszsze és szálcsái szabadok :

Forrtportokuak. >S[?/n^e9zesm. XIX. Sereg. CXII

9. Szálcsái oszlopalakuan forrtak egybe ; csészéjök

mindenkor alsó és állandó : Egyfalkások. Mo-
nadelphia. XVI. Sereg CVI

Szálcsái más módon forrtak egybe. 10.

10. Porodái száma 6, v. 8, v. 10; a tiz porodások

szálcsái közül rendszerint 9 szálcsa ntt egjvé
s egy szabadon áll, vannak azomban olyanok is,

melyeknek mind a 10 szálcsája egybentt
;
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bokrétájok pillangós : Kétfalkások. Diadel-

phia. XVII. Sereg CVlI
Porodái sokan vannak , de szálcsái tövön 3—

5

csomóba nttek : Sokfalkások. Polyadeljphia.

XVIII. Sereg CXI
11. Virágai ugyanazon egy növényen fejlenek ki, azoni-

ban porodái külön, termei is külön virágban

vannak ; Egylakiak. Monoeda. XXI. Ser. CXXIII
Virágai két külön növényen fejlenek ki, még pe-

*^ig "SJj hogy ögyik növényen csak a porodás,

a másikon csak a termés virágai vannak : Két-
lakiak. i)ioeaa. XXII. Sereg CXXIX

B.) A nemek meghatározása.

1. Sereg. Egyporodások. Monandria.

1. Kend. Egyterméjüek. Monogynia.

1. Levelei gyrsek, bokrétája nincs ; maghonát pár-

kányozó csészéje 1—2 fogból áll.

üszszakál. Híjjpuris. 271

2. Levele nincs; szára czikkes (II. Sereg. 1.)

Somócsing. Salicornia. 76

2. Rend. Két terméjüek. Digynia.

1. Vizi növény ; levelei ellenesek ; virágai hónaljiak,

tövén ellenes 2 murva van. (XXI. Sereg. 1.)

Mocsárhúr. Callitriche. 62

Szárazi növény; levelei váltogatok. 2.

2. Levelei liáromszögüek v. dárdások ; leple 3—

5

metszet; virága csomós ; húsos termése ve-

res. (V. ser. 2.) . . . . Mángolt. BUhmu 73
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Levelei szálasok; hónalji virágai magánosak. 3.

3. Leple 5 szirmú , murvája 2 ; termése tojásdad.

(III. ser. 1.) . . . Torzon. Polychnemum. 78

Leple 1—3 szirmú; murvája nincs; szárnyas ter-

mése egyik oldalán domború. (V. ser. 2.)

Poloskamag. Corisjpermum. 76

3. Rend. Három terméjüek. Trigynia.

Vizi növény ; szára és levelei fonalalakuak ; virá-

ga hónalji; 3—4 termésén paizsaalaku bibéi

rajta vannak. (XXL ser. 1.)

Galáz. Zanicliellia. 57

II. Sereg. Kétporodások. Diandria.

1. Rend. Egyterméjüek. Monogynia.

.1 Virága tökélytelen , vagy van leple , vagy

nincs. 2.

Virága tökélyes. 4.

2. Szárnyas level nagy fa ; termése 2 rekeszü lep-

pendék Körisfa. Fraxinus. 135

Fféle növény. 3.

3. Leple húsos, egy tagú, repedéssel nyiló ; szára

czikkes; levele nincs. Sziki növény.

Somócsing. Salicornia. 76

Leple hártya , egy tagú , az éle néha csipkés

;

néha porodája s terméje együtt van, néha két-

laki ; szára levélnem. Vizén úszó növény.

Lépese. Lemna. 59

4. Bokrétája 2 szirmú, fels. Szirompár. Circea, 271

Bokrétája egj tagú, alsó. 5.

5. Faféle növény; bokrétája szabályos. 6.

Fféle növény; bokrétája szabálytalan. 8.
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6. Csészéje 4 fogú ; bokrétája 4 metszet. 7.

Csészéje 5 fogú ; bokrétája 5—8 metszet.

Jásmin. Jasminum. 134
7. Termése 2 rekeszü , szszel megfeketed bogyó.

Fag-yal. Ligustrum. 135
Termése 2 rekeszü , 2 kopácsu tok.

Lila. SyrÍ7iga, 134
8. Bokrétája sarkantyús, ásitó. Vizi növény. (XIV.

ser. 2. rend.) .... Rencze. Utrícularia. 176
Bokrétája sarkantyutlan. 9.

9. Termése 2 rekeszü tok. 10.

Termése 4 makkocska. U.
10. Bokrétája ajakas, 2 porodája mellett van még 2

ki nem fejlett porodája is. (XIY. ser. 2. rend*)

Csikorka. Gratiola. 167
Bokrétája csaknem kerékalaku , 4 larélyu, fels

karélyai nagyobbak ; tokja csorba.

Szigoráll. Veronica. 168
11. Csészéje 5 fogú ; bokrétája tltséres, 4 metszet.

(XIY. ser. 1. rend.) Peszércz. Lycopus. 139
Csészéje 2 ajaku ; bokrétája ajakas, fels ajaka

sarlóalakuan elre hajló, alsó ajaka 3 karélyu;

szálcsái fels részei alsó részére csuklósan nt-
tek. (XIV. ser. 1. rend.) Zsálja. Salvia. 141

Porodái számánál fogva ide tartoznék még néhány
növény , azomban ezeket is a magok természetes

helyén fogjuk megemlíteni ; ilyenek : a Scirpus

néhány faja, és a Cladium III. Sereg 1. ; a Lyth-

rum Hyssopifolia XI. Sereg 1. ; a Lepidium rvde-

rale XV. Sereg 1. ; a Verbéna XtV. Sereg. 2.

2. Rend. Két terméjüek. Digynia.

Ide a pázsitfélék közül az Anthoccanthum , Hiero-

chloa és Bromus. III. Sereg 2. és a Salix XXII.
Sereg 2. tartoznának, de ezeket a magok helyén
adjuk el.



III. Sereg. Háromporodások. Triandria.

1. Rend. Egyterméjüek. Monogjnia.

japon

1. Tökélyes viráguak. 2.

Tökélytelen virágnak. 5-

2. Levelei 4—8-ával gyrsek. 3.

Levelei ellenesek. 4.

3. Bokrétája harangalaku (lásd IV. Ser. 1. rend.)

Müge. Asperula. 131
Bokrétája kerékalaku (lásd IV. Sereg 1. rend.)

Galaj. Galium. 128
4. Csészéje karimája érett gyümölcsén bóbitává fej-

lik ; bokrétája tövén púpos.

Gyökönke. Valeriána. 88
Csészéje kicsiny, fogas, néha alig észrevehet.

Galambbegy. Varelianella. 87
5. Virága polyvás. 9.

Virága másnem, azaz leple van. 6.

6. Leple sziromnemti. 7.

Leple csészenem, öt level, melynek tövén két

murva van ; néha 1, 2 vagy 5 porodás.

Torzon. Polycnemum. 78

7. Leple szabálytalan, 6 hasábu, csaknem két ajakú.

Dákoska. Gladiolus, 49
Leple szabályos, hat hasábu. 8.

8. Leple három küls szirma kifelé hajlik , a három

bels befelé hajló Nszirom. Iris, 47
Leple egyenszabásu, harangalaku; bibéje felfelé

kiszélesed Sáfrán. Crocus, 49

9. Füzérkéi kétsoruak. 10.

Fzérkéi fókocsányját mindenfelöl fedelékesen fe-

dik. 11.

10. Virágzata csomós V. fúzéres
;
polyvája egy kopácsu,

minden polyvájában vannak tenyészszervek, csak

néha a két alsó kisebb s üres. Palka. Cyperus. 36
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Virágzata egyszer füzér, kétsora alig kivehet

;

6—9 polyvája egy-egy kopácsú, melyek közül

csak 2—4-ben vannak tenyészszervek, az alsó

3—6 kisebb és üres. . . Csáté. Schoeniis. 36
11. Az alsó polyvái nagyobbak mint a többbi, vagy

azokkal egyenlk, az alsók közül 1—2 üres. 12.

A 3—4 alsó polyvái kisebbek , mint a felsk és

üresek. 13.

12. Érett makkocskáit selymes lioszszu szrök bur-

kolják be, melyek bóbita alakulag hoszszan ki-

nyúlnak Gryapu. Erio])liorum. 36

Érett makkocskáit a rajok ntt bibeszár töve ki-

hegyezi Káka. Sch'pus. 33
13. Makkocskáját törékeny kéreg boritja ; bibeszára

fonalalaku, lehulló. . . Sátol'SáS. Cladium. 33

2. Rend. Kétterméjüek. Digynia.

Polyvás virágú pázsitfvek.*)

1. Fzérkéi kocsánytalanok , vagy a fókocsány mé-

lyedéseibe, vagy a fkocsányból induló fogacs-

kákra nttek ; bibeszáruk igen kurta, vagy nincs

is; tollas bibéik a virág aljából két oldalra ki-

hajolnak. 2.

*) A polyvás virágú pázsitfüvek meghatározásához a kez-

d füvész mindég tartózkodva fog, holott ezek meghatározá-
sa nem oly nehéz , mint egyelre látszik. Ugyan is , ha a

virágzatot és a virág részeit rendben vizsgálja és bonczolgatja

fel, természetesen egy kézi nagyító segítségével, azonnal kita-

találja a nyitját. A rendben való vizsgálás igy történik :

1. Megnézi a virágzatot. A virágzat mindég egy fkocsá-
nyon áll, mely nem egyéb, mint a szár vége. A fökocsányon

vagy fíizéresen, vagy bugásán van a virágzat s ez szembetn.
2. Akár füzéres, akár hugás, akár a kett öszszetételéböl

származó a virágzata, egy csoportba rendszerint 1—2 s több

virágocska van öszsze állva; a virágocskák ezen csoportosulá-

sát hívják : füzérkének. A második megnézni vak) tehát a fü-

zérke.
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Fzérkéi kurtább vagj hoszszabb, néha igen rö-

vid kocsányuak; vagj a füzér bütykeire nttek;

vagy czikkes és szrös bugájának egyike ko-

csánykátlan, másika kocsánykás. 8.

2. Fzérkéi, czikkes fkocsánya mélyedéseibe egyen-

kint nttek : virágát polyvái 1—2 kopácscsal

takarják Törfü. Lepturus.

Fzérkéi fókocsányja mélyedéseibl induló fo-

gacskára nttek. 3.

3. Oldalt álló fzérkéi polyvái egy kopácsuak,a vég-

sk két kopácsuak, kopácsában 3— sok virága

van ; küls ondója kalásztalan vagy a hegyén

egy kis kalásza van ; fzérkéi magánosak^ válto-

gatok, a fkocsány felé éllel állanak

Yadócz. Lolium.

Pelyvái két kopácsuak. 4.

4. Fzérkéi fókocsányja fogacskái közepén hármá-

val állanak. 5-

Lapon

3. A harmadik nézni valók magok a virágocskák volnának,

azomban, mieltt ezek szoroa vizsgálatához fogna a vizsgálódó,

nézze meg nincs-e a füzérke vagy a virágocska tövén valamely
levélnemü 1—2 kinövés, ha van, ez a murva v. a pikkely.

4. Vizsgálja meg a virágocskát. A virágocskát kívülrl
rendszerinti—2 darabból álló sl— 2 nyilassal (kopácscsal) biró

zöld takaró fedi; a virágocska ezen küls takaróját polyvának
hívják. Ez alatt rendesen van ismét 1—2 zöldes fejér takaró,

ez az ondó, ez néha rá is n a magra, mmt a kölesre az árpára
stb. Néha a polyva és az ondó közt is van ondó forma murva,
mint a Porodapár — Anthoxanthumban.

Az ondón bell van aztán a 2 v. 3 poroda, ezeken bell a

terme. Néha némely polyvában csak porodák, másokban csak
termék vannak foglalva ; néha megesik, hogy a polyva záp, az

az üres.

5. A polyváról vagy az ondóról néha Qgj szálka n , ez a

kalász.

A fnvésznek tehát a pázsitf virágzata és virága mindezen
részét elre a ily rendben meg kell vizsgálni; azután biztosan

rá fog találni a kezében lev pázídtfre.
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Füzérkéi magánosak, a fókocsány felé oldalt for-

dultak. 6.

5. Füzérkéi egy viráguak, a nyeletlen középsben
terme és poroda, a nyeles két szélsben csak

poroda van, ezekben azomban néha ez is hiány-

zik Árpa. Hordeum. 1

Füzérkéi 2 — sok viráguak, mindegyik virágban

van terme és poroda is. . Czimbor. Elynius. 2

6. Polyvái 3—4 viráguak, polyvája kopácsai dom-

borúak, ormótlanok, a hegyei 2—4 foguak, ka-

lászosak vagy kalásztalanok, küls ondói hegyein

1—4 kalász van. . Kalászbojt. Aegüops. 1

Polyvái kopácsai ormósak, küls ondója kalászos

vagy kalásztalan. 7.

7. Kopácsai tojásdadok, vagy tojásdad láncsások,

füzérkéiben több virág van. Búza. Triticum. .3

Kopácsai araiaknak 5 füzérkéiben két virág, s e

mellett egy harmadik virággá ki nem fejlett

pótlék, V. durvány van. . . . Rozs. Secale. 3

8. Füzérkéi füzére bütykein kettenként állanak,

egyike kocsánykátlan, másika kocsánykás ; a ko-

csánykátlanban terme és poroda a kocsánykás-

ban csupán poroda van. Füzére ujjas.

Fenjer. Andropogon. 22

Füzérkéi rövid, vagy hoszszu kocsáuyuak. 9.

9. Füzérkéi egy viráguak, vagy olyanok, hogy ezen

egy virága mellett van egy fels, vagy két alsó

virágot helyettesitó pótlék. 10-

Füzérkéi 2 — sok viráguak, alsó virágaiban né-

ha nincsenek tenyészszervek, vagy csak poro-

dák vannak bennük, fels virágai gyakran elsat-

nyultak. 25.
10. Füzérkéi hátuk felöl lapitottak. 11.

Füzérkéi oldalról lapitottak. 15-

11. Polyvája 3 kopácsu. 12.

Polyvája 2 kopácsu. 13.
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12. Murvája nincs KöleS. Pauicum. 21

Murvája virága kocsányjai tövéhez ntt kalász-

alakú sertékból áll; bugája íüzéralaku.

Muhar. Setaria. 21

13. Polyvája alsó kopácsa igen kicsiny, hártyás, a

felsó brnemü, tövises ,• ondói hártyások.

Polyvaborz. Tragus. 20

Pelyvái kopácsai egyenlk. 14.

14. Porczogóssá váló ondói kalásztalanok.

Kásafü. Mílium. 17

Porczogóssá váló ondói kalászosak, kalászai le-

hullok Kásakalász. Pij^tatlierum, 23

15. Polyvája nincs, s magvát bezáró ondói csaknem

egyenlk, kalásztalanok. . . Durcza. Leersia. 20

Polyvája kétkopácsu. 16.

16. Virága tövén két kalásztalan pikkely- vagy on-

dóalaku murva van. 17.

Polyvája 1—2 virágú, vagy egy virágú, de en-

nek tövén egy másik virágot helyettesít mur-

va van. 18.

17. Porodája 3 ; bugája füzéralaku vagy karélyos

;

ondói kalásztalanok, fénylk, kisebbek, mint a

tövökön lev kopácsok.

Polyv^acsukk. Fhalarís. 18

Porodája 2; virága tövén a 2 kalásztalan mur-

ván bell, két kalászos ondója van, melyek a

legbels és a valóságos ondójánál valamivel na-

gyobbak. . . Porodapár. Antlioxanthum. 13

18. Füzérkéje tetejébl kinyúló bibéje fonalaku 19.

Fúzérkéje hegye alól, vagy a tövérl induló bi-

béje legyezalaku, vagy tollas. 21-

19. Két kopácsu polyvájában egy ondója van; füzérkéi

egy viráguak, második virágot pótló murva nél-

kül Ecsetpázsit. Alo]^eciirus. 19

Két kopácsu polyvájában két ondója van. 20.
20. Kopácsai csaknem egyenlk, ormósak, lapitottak,
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hegyök le van csapva (néha hegyes) hoszszab-

bak, mint ondói . . . KomÓCSin. Phleum. 18
Kopácsai kurtábbak, mint ondói ; ondói egyenet-

lenek, láncsások, a fels hoszszabb.

Bajuszf. Ciypsis. 19

21. Megnyúlt bibeszárán ül bibéje a virág hegye

alól indul ki s legyezöalaku. 22.
Kurta bibeszáron ül tollas bibéje fzérkéje tö-

vén ér ki. 23.
22. Polyvája kopácsai boltosak, 2 viráguak, hegyes

ondói polyváival egyenl magasak ; magva sza-

bad, virágzata fürtösen bugás, féloldali.

Hernjóka. Beckmannia. 18
Polyvája kopácsai keskenyek , kinyíltak ; szálas

fels ondója kivölgyelt, az alsó oldalról lapí-

tott, tojásdad; virágzata fzéres, fzére ujjas.

Csillagpázsit. Cynodon. 18
23. Alsó ondója hengeresen lapított, porczogós, mely-

nek tetején állandó, ers, tövön czikkes kalá-

sza van Haj ka. Stijpa. 17
Alsó ondója nincs hengeresen lapítva, kalásza tö-

vön nem czikkes. 24.
24. Ondója hártyás, kopasz, vagy a töve igen kurta

szrrel van körülvéve. . . Tippan. Agrostis. 16
Ondója tövét, keresztmetszeténél hoszszabb sz-
rök környezik. Nádtippan. Ccilamagrostis. 16

25. Fonalalaku bibéje virága hegyébl hoszszan kinyú-

lik; fzérkéje 2—6 virágú; alsó ondója ép-

élü, fulánkos vagy kalászos, vagy a hegye 3—

5

fogú, fogai fulánkosak, vagy kalászosak.

Bibikra. Sesleria. 12

Bibéje vagy a virág hegye alatt, vagy tövén nyú-

lik ki, ivalaku,vagy tollas. 26.
26. Ivalaku bibéje a virág hegye alatt nyúlik ki. 27.

Tollas bibéje a virág tövén nyúlik ki. 28.
27. Fzérkéi sok viráguak, alsó virágaiban csak po-
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roda, a többiben poroda és terme van; virágait

kocsánkájáról növ, hoszszu szrök veszik kö-

rül Bognád. Phragmites. 11

Fzérkéi három virágnak ; két alsó virágában há-

rom-három poroda terme nélkül, fels virágá-

ban két poroda és terme van.

Harmadmag-. HierocJdoa. 12

28. Füzérkéiben tökélyes tenyészszervü virágai mel-

lett, vannak olyanok is, melyek csak porodá-

sok. 29.
Fúzérkéiben minden virágban meg van a poroda

is a terme is. 31.

29. Virágai kalásztalanok, az alsó vagy a két alsó

tökélyes tenyészszervekkel bir, a második vagy

a harmadikban csak poroda van, melybe aztán

még egy vagy több elsatnyult virág van befog-

lalva Léhapót. Melica. 11

Füzérkéje két virága közül az egyik legalább ka- !

lászos. 30.
30. Meggyökönt hoszszu kalászu alsó virága porodás,

tökélyes tenyészszervü, fels virága kalásztalan,

vagy csak kurta kalászu.

Ürezab. Arrhenatheriim. 13
Kalásztalan alsó virágában meg van a terme is a

poroda is, kalászos fels virágában csak poroda

van Mézfü. Holcus. 13

31. Bibeszára vagy bibéje, szrös hegy maghona kö-

zepén felüli elöoldalából n ki ; fzérkéi sokvi-

ráguak ; virágai láncsások, vagy tojásdad lán-

csások, kalászosak, vagy kalásztalanok.

Rozsnok. Bromus. 6

Bibeszára maghonából másként n ki. 32.

32. Kalásza alsó ondója háta közepébl, vagy a tö-

vébl n ki. 33.
Kalásza alsó ondójának vagy a hegyébl, vagy a

hegye alól n ki, vagy nincsen is kalásza. 35.
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33. Ondója tövérl növ kalásza fels része bunkós,

közepén gjürS; ondója hegye épélü.

Bunkópót. Corynepliorus. 15
Kalásza hegyes. 34.

34. Alsó ondója hegye csonka, négyfogú, tövérl

vagy a hátáról növ kalásza tövön megcsavari-

tott, meggyökönt vagy csaknem egyenes.

Nápicz. Aira. 15
Alsó ondója hegye két metszet vagy két kalá-

szu, hátáról növ kalásza tövön meg van csa-

varodva Zab. Avena. 13

35. Fels ondója szélén fés alakú serte szemszrök

vannak Nyelecz. Brac/iypodíiim. 5

Fels ondója szélén finom szemszörk nttek, sz-
rös vagy kopasz, de nem fésüalakulag sertés. 36.

36. Alsó ondója tojásdad, tompa, felpuffadt hasú, tö-

vén fülesen szivalaku; kalásztalan
;
polyvája 3

— sok virágú ;
füzérkéi kétsoruak, kocsányosak.

Rezge. Briza, 8

Polyvája nem hasas ; füzérkéi kocsányosak ; bibe-

szára igen kurta, vagy nincsen. 37.

37. Virága háta felöl lapított, ormós. 38.
Virága félhengeres vagy hengeres, nem lapított,

s ormótlan. 41.

38. Alsó ondója ép, kicsípett vagy két metszet he-

gyén kalász vagy fulánk ntt. 39.
Kalásztalan ondói tojásdadok vagy láncsások. 40.

39. Fels ondói tojásdadok, hegyei befelé görbültek,

az alsók egyenetlen oldalnak 5
füzérkéi 3 — s

több viráguak Ebír. Dactylis. 8

Ondói láncsások, egyenesek, füzérkéi 2— sok vi-

ráguak, nagypolyvái virágát betakarják; bugája

füzéralaku Polyvabur. Koelería. 12

40. Virágai fökocsányja bütykeivel hullanak le; bibe-

szára igen kurta vagy nincs. . Perje. Poa. 8
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Alsó ondója lehulló, feisö ondója a íokocsányon

s vele együtt állandó ; bibeszára megnyúlt.

Bajuszpázsit. Eragrostis. 10

41. Virága háta félhengeres , egyébkint hoszszukás,

vagy kúpalakú, befelé csaknem hasas. 42.
Virága háta hengeres, egyébként láncsás vagy

áralaku, befelé nem hasas 5 fels ondója szélén

finom szemszór ntt. 43.
42. Virágai hoszszukások, torapák, kalásztalanok.

Édi^ázsit. Glycería. 10

Virágai befelé hasasodó tövüktl kezdve kupala-

kuak, kalásztalanok, vagy kalászosak, ez eset-

ben kalászai egyenesek. Kéhencz. Mollillia. 11

43. Egyes fzérkéje tövét, váltogatva két sorú szár-

nyas kopácsokból képzdött murva fedi.

Czinczor. Cynosurus. 8

Ilyen murvája nincs ; fels ondója szélén finom

szemszrök nttek. . . Csenkesz. Festuca. 5

3. Rend. Háromterméjüek. Trigynia.

1. Csészéje 3—4 metszet v. hasábu ; bokr. 3—

4

szirmú ; tokja 3—4 rekeszü. (VIII. Ser. 4.)

Látonja. Elatine. 255

Csészéje 5 hasábu v. 5 level; bokr. 5 szirmú. 2.

2. Szirmai 2 hasábuak (X. Ser. 3.)

Csillaghur. Stellaria. 243

Szirmai épek, kicsipettek, v. fogasok. 3.

3. Virágzata 5—7 virágú erny ; szirmai fogasok, po-

rodája 3— 5; tokja 6 fogú. Olocsán. Holosteum. 241

Virágai magánosak ; szirmai épek, vagy alig ki-

csipettek. 4.

4. Tokja 3 kopácsu (X. Sereg. 3. r.)

Ludhur. Alsine. 240

Tokja 6 kopácsu (X. Sereg. 3.)

Homokhur. Arenaria. 241
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lY. Sereg. Négyi)orodások. Tetrandiia.

1. llcnd. Egyterméjüek. Monogynia.

Lapon

1. Virágai tükélyesek. 2.

Virágai tökélytelenek. 18.

2. Virágai egy közös vaczokra csoportosan nóttek,

csoportja alatt galléros
5 csészéje ketts; bokré-

tája egy tagú. 3.

Virágai csoportosak, csoportja gallértalan, csészé-

je egyszeres. 7.

o. Szára ormói és kocsányjai fulánkosak
;

galléra

levelei csillagalakulag kiterültek
;

polyváinál

hoszszabbak ; vaczka kúpalakú, polyvás, polyvái

fulánkosan vagy sertésen szemszórösek ; csé-

széje karimája fogas v. csipkés ; bokrétája 4
metszet MácsoDj^a. Dipsaciis, 89

Szára és kocsányjai fulánktalanok ; vaczka lapos

V. domború. 4.

4. Vaczka érdes, szrös, polyvátlan
;
galléra levelei

csillagalakuan kiterülnek; küls csészéje 4 vagy

több kurta fogú; bels csészéje medenczealaku,

5—sok serte fogú; bokrétája 4 metszet

Kazupa. Knautia. 90
Vaczka polyvás. 5«

5. Galléra félgömbalaku, tömötten fedelékes, polyvái-

nál kurtább , fejéres ; küls csészéje 4 — sok

fogú, a bels tál v. medenczealaku vagy sok

fogú V. épélti ; bokrétája 4 metszet.

Fej virág. Cephalaria. 89

Galléra csillagalakulag kiterült, 1 — több sorú,

polyvájánál hoszszabb ; bels csészéje tálalaku

1— 5 kalász fogú, v. épélü. 6.

ö. Bokrétája 4 metszet; fnem küls csészéje 4

fogú Sutabub. Succisa. 90
Bokrétája 5 metszet; küls csészéje harang v.



LX

Lapon

kerékalaku, csészéje karimája áttetsz hártya-

szegély Sikkantyu. Scabiosa. 90
7. Bokrétája egy tagú. 8.

Bokrétája 4 szirmú. 15.

8. Bokrétája alsó. 9.

Bokrétája fels. 12.

9. Virágcsoportja gombos v. fzéres. 10.

Virágai magánosak. 11.

10. Virágcsoportja gombos; csészéje 5 metszet ; szi-

nes bokrétája karimája csaknem ajakas , fels

ajaka kisebb 2 metszet, az alsó 3 metszet

;

szty termése egy magú.

Gubóvirág. Glohularia, 152
Virágcsoportja fzéres v. gombos ; csészéje 4
metszet ; hártyanemü bokrétája 4 metszet,

metszetei letüremlettek, toktermése sok mag-

vú, derekán nyiló UtifÜ. Plantago, 85
11. Csészéje .5 fogú; bokrétája csöves-liarangalaku,

5 metszet ; kocsányja és levelei a tövérl n-
nek. fXIV. Ser. 2.) . IszajDrojt. Limosella, 167

Csészéje 4—9 metszet v. hasábu, v. féloldali v.

buroknem ; bokr. ékalakuan harangalaku, 4—-7

metszet; bibéje 2; virága szárhegyi (V. Ser.

2. r.) Tárnics. Gentiana. 137
12. Bokrétája kerékalaku, lapos , 3—5 metszet

;

csészéje fogai alig kivehetk. 13.

Bokrétéja töltséres v. töltséresen harangalaku,

karimája 4 metszet. 14.

13. Bokrétája 4—5 metszet ; bogyónemü Jtermése

húsos, ketts Buzér. Ruhia, 131
Bokrétája kerékalaku 4, ritkán 3 metszet; szá-

raz termése ketts. . . . Galaj. Galium. 128

14. Töltséres bokrétája 3, 4—5 metszet, 4—6 fo-

gú, csészéje állandó megérett magva tetején is

ott ül Magabár. Scherardia. 132

Harangalaku v. töltséres bokrétája .3—4 hasábu
;
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csészéje fogai alig kivehetk , nem állandó.

Müge. Asperula. 131
15. Termése csontár. 16.

Termése tok v. makkocska. 17.

16. Csontára porezogós, hoszszában nyiló ; bokrétája

4—7 szirmú
;
porodái 4—5 szirma eltt áll-

nak. (V. ser. 1.) ... BeDge. Rhamnus. 258
Csontár termése húsos , 2 rekeszü.

Somfa. Cornus. 195

17. Toktermése szines ,
3—5 rekesz ; 4—5 poro-

dája bibircsós vánkosához ntt. (V. ser. 1.)

Kecskerágó. Evonymus. 257
Makktermése 4 szarvú , egyrekeszü , egymagu .

Suljom. Trapa. 272

18. Faféle növény , levelei ezüstszín felomlásosak

;

leple harangalaku, 4—5 metszet, tövn csö-

ves
;
porodája 4—5 ; maghona leple csövébe

van rejtve, szabad; bibeszára fonalalaku.

Ezüstfa. Eleagnus. 84
Fféle növény. 19.

19. Levelei szárnyaltak ; virágzata gombos ; csészéje

4 hasábu, fels ; 4 ormóju maghonát 2—3 mur-

va környezi Vérfö. Sangvisorha. 283
Levelei épek, áralakuak v. tojásdad-láncsások. 20.

20. Leple 4 fogú , átellenes 2 foga nagyobb
;
poro-

dái leple tövéhez nttek.

Szíkr. Camphorosma. 75
Leple harang v. tltséralaku. 21.

21. Leple harangalaku , virágai felemások, t. i. van

porodás és termés , és pusztán termés virága

;

bibéje ecsetalaku. . . . Falíü. Parietaria. 67

Leple tltséralaku, 4—5 metszet
;
porodája 4

—

5, szrcsomó foglalja be ; csontára egymagvu.

Bögretok. Thesium. 83
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2. Rend. Négyterméjüek. Tetragynia.

Lapon

1. Leple 4 hasábu ; csontára 4, kocsánytalan. Vizi

növény Uszány. Potemogeton. 58
Osészés és bokrétás virágnak. 2.

2. Más növényeken élóclö ; bokr. 4—5 metszet

;

tokja 2—4 magvu. (V. ser. 2.)

FÜQyüg. Cuscuta. 160
Nem éldi növény. 3.

3. Csészéje 4—5 levelii; bokr. 4—5 szirmú; tok-

ja 4—5 kopácsu ; magva vesealaku. (X. ser. 6.)

Szagyán. Bagma. 239
Csészéje 4— 9 metszet v. hasábu, v. féloldali s

buroknem ; bokr. egy tagú, 4—5 metszet

;

tokja 2—4 magvu. (V. ser. 2.)

Tárnics. Gentiana. 137

y. Serog. Ötporodások. Pentandria.

1. Rend. Egyterméjüek. Monogynia.

1. Virágai tökélyesek. 2.

Virágai tökélytelenek. 48.
2. Bokrétája vált szirmú. 3.

Bokrétája egytagú. 10.

3. Bokrétája fels. 4.

Bokrétája alsó. 5.

4. Bokrétája 5 szirmú^ szirmai nyakasok ; termése

sokmagvu bogyó .... Ribiszke. Ribes. 198
Bokrétája .5—20 szirmú, szirmai tövön szélesek

;

porodája 5—10; termése 5—10 rekesz bo-

gyó Borostyán. Hedera. 195
5. Bokrétája szabálytalan. 6.

Bokrétája szabályos. 7.

6. Öt level csészéje tövei pillenpátyosak ; bokrétája

5 szirmú, az alsó szirma sarkantyús.

Ibolya. Viola, 234
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Ötlevelü csészéje szabálytalan, hátsó levele a töb-
binél sokkal nagyobb, sziromnemü és sarkantyús,
két els levele igen apró, néha meg sincs

; bok-
rétája 5 szirmú, oldalt álló szirmai páronként
együvé nttek, portokai együvé ragadtak.

Fájvirág. Impatiens. 269
7. Termése 2 rekeszti bogyó; bokrétája 5 szirmú,

hegyükön öszszeragad, s a maghonról aljukkal

válnak el 8zöllö. Vitis. 258
Termése nem bogyó. 8.

8. Termése 3—5 rekeszti szines tok; 4—5 szirmú
bokrétája csészéjéhez, szirmaival váltogató 4—

5

porodája pedig bibircses vánkosához nttek.
Kecskerágó. Evoiiymus. 257

Termése csontár. 9.

9. Csontára porczogós , hoszszában felnyiló ; 4—

7

szirmú bokrétája csészéjéhez ntt; porodái szir-

mai eltt állanak, néha igen kicsinyek vagy
nincsenek is Benge. Rliamnus. 258

Fel nem nyiló csontárát köralaku hártyaszárny
szegélyezi Tüskepár. Paliurus. 258

10. Bokrétája alsó. II.

Bokrétája fels. 44.
11. Termése 4 makkocska, mindenik makkocska 1

magvu,vagy 2 makkocska, s ilyenkor mindenik
makkocska 2 magvu. 12.

Termése tok. 27.
Termése bogyó. 41.

12. Maghona 4 forradásu , mely megérésekor lapos
aljú 4 makkocskára válik el; nyilt torkú és

töltséres bokrétája karimája ránczos.

Kunkor. Heliotropkmi. 153
Maghona 4, melyekbl azomban nem mindenkor
fejlik ki mind a 4 makkocskája. 13.

13. Makkocskái hátukkal állandó bibeszárához n-
nek. 14.
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Makkocskái az alattok levó vánkushoz uónek. 17.

14. Termése csészéje virágzás után meguó , s mak-

kocskáival együtt lapította fejlik.

Magiszák. Asperugo. 158
Termése csészéje harangalaku v. kiterült. 15.

15. Makkocskái puha tüskések, bojtorjánosak. 16.

Makkocskái simák , laposak, a hegyöknél öszsze-

Yont s behajlott élü hártyaszegéljüek.

Köldöucz. Omphalodes. 159

16. Makkocskái puha tüskéjüek, laposak.

Árn. Cynoglossum. 159

Makkocskái háromszögüek, élkön bojtorjánosak.

Sünmag. Ecliinospermum. 1 57

17. Makkocskái tövén egy felpuffadt és sinóros gy-
r van , a gyrn bell es alja homorú. 18.

Makkocskái alja nem homorú. 22.
18. Bokrétája hengeres, harangalaku; áralaku bólt-

pikkelyei kúposán hajlanak öszsze.

Nadáljtö. Symphytum. 154

Bokrétája tltséres. 19.

19. Bokrétája görbenyaku ; torkát 5 tompa bolt pik-

kely szkiti el Nyakó. Lycopsis. 155

Bokrétája egyenes nyakú. 20.

20. Bokrétája torka nyilt, szakálas v. kurta szrös.

Apácz. Nonnea. 154

Bokrétája torka be van záródva. 21.

21. Bóltpikkelyei tompák, babugosak.

Atraczél. Anchusa. 154

Bóltpikkelyei kurták s portokai alánóttek
;
gyö-

kere a kezet pirosra festi.

Alkanna. Alkanna. 156

22. Makkocskája 2, mindenik makkocskában két mag
van; hengeres - harangalaku bokrétája torka

nyilt
;
portokai nyilalakuak, tövön oszszekapcso-

lódtak Szeplén. Cerinthe, 153

Makkocskája 4. 23.
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23. Bokrétája torkát 5 kopasz bóltpikkelj zárja be

;

makkocskái prémetlenek.NefelejtS. Myosotis. 157
Bokrétája torkában nincsenek pikkelyek. 24.

24. Bokrétája torka szrös. 25.
Bokrétája torka kopasz. 26.

25. Csészéje 5 metszet v. fogú, 5 ormóju, termése

megérésekor felfúvódott. G^^Xr^l. Pulmonaria. 156

Csészéje 5 hasábu, termése megérésekor sem vál-

tozik ; bokrétája torka szrös 5 ránczú.

Kömag-. Lühosjpermum. 155

26. Bokrétája harangalaku, lassanként kiszélesed fer-

de karimájú; tojásdad portokai szabadok.

Kigyószisz. Echium. 153

Bokrétája hengeres-liarangalaku ; njilalaku por-

tokai tövön üszszekapcsolódtak.

Yért. Onosma. 155
27. Tokja 1 rekeszü. 28-

Tokja 2—5 rekeszü. 35.
28. Tokjok közepén szabadon áll6 magoszlopuk

van. 29.
Tokjok oldalához ntt 2 raagtartójuk van. 34-

29. Bokrétája metszetei csöve oldalára hátra türem-

lettek, bokrétája csöve harangalaku.

Türtszirom. Cyclamen. 177

Bokrétája töltséres v. gyertyatartó alaku. 30.
30. Csészéje 5 metszet. 31.

Csészéje 5 hasábu. 32.
31. Bokrétája csöve hengeres v. ékalaku.

Kankálin. Primula. 176

Bokrétája tojásdad, hegye felé elszükül.

Müköcs. Androsace. 176

32. Tokja derekán nyiló ; bokrétája kerékalaku , 5

hasábu Tikszem. Anagallis. 178
Tokja 5 kopácscsal nyiló. 33.

33. Bokrétája gyertyatartó alaku, csöve hengeres,
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karimája 5 hasábu (fésüalakulag szárnyalt le-

vel vízinövény) .... Tóiiya. Hottonia. 178
Bokrétája kerékalaku, 5 hasábu.

Lizinka. Lysimachia, 177

34. Bokrétája töltséres , karimája 5 hasábu. hasáb-

jai belölrl szakálasok
;
bibéje ép.

Vidraf. Menyanthes. 136

Bokrétája kerékalaku, 5 hasábu, torka szakálas
;

bibéje 2 hasábu. Eleczke. Limnantliemum. 136
35. Csészéje állandó. 36.

Csészéje lehulló , azomban az alja gyralakban
maghonán marad ; termése tüskés.

Redszirom. Datura. 162

36. Tokja hasas, teteje felé nyakas, s itt köröskörül

kupakosan nyilik fel ; bokrétája töltséres.

Csalmatok. Hyosciamus. 162

Tokja kopácscsal nyiló. 37.

37. Bibéje 2.-38.

Bibéje 1.—39.
38. Bokrétája töltséres v. gyertyatartóalaku

;
porto-

kai elvirágzás után srófosan megcsavarodnak.

Földepe. Erythraea. 138

Bokrétája tltséresen harangalaku, .5 ránczu.

Szulák. Convolvidus. 159

39. Bokrétája töltséres , 5 ránczu ; tokja 4 foggal

nyilik Dohány. Nicotiana. 162

Bokrétája kerék- vagy gyertyatartó alakú. 40.
40. Bokrétája kerékalaku

;
porodái egyenetlenek, por-

tokai szálcsáin keresztbe v. ferdén állanak.

Farkkóró. Verbascum. 163

Bokrétája gyertyatartó alakú , metszetei ferdén

csonkák ; 2 maghonának 1 közös bibeszára van.

Meténg. Vinca. 135

41. Bogyóját felfúvódott veresszinü csészéje zárja be;

bokrétája kerékalaku. . Páponya. Physalis. 161

Bogyója szabad. 42.
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42. Portokai hegyeiken 2 lyukkal nyílnak fel ; bokré-

tája kerékalaku ; bogyója kiterült csészéjén til.

Csucsor. Solamim. 161
Portokai oldalról nyilnak. 43-

43. Bokrétája töltséres, torkát szálcsái szrei bezár-

ják ; termése csészéje kicsiny s bogyója legal-

ját fedi Fánzár. Lycium. 160
Bokrétája harangalaku , két rekeszü bogyója tö-

vét megntt csészéje környezi.

Nadragulya. Atrojja. 161
44. Termése tok. 45.

Termése 2—3 rekeszü bogyó ; bokrétája sza-

bálytalan; cserje Loncz. Lonicera. 132
45. Tokja tetején vagy kopács csal nyilik v. kilyu-

kad. 46.
Tokja oldalain lyukadozik ki. 47.

46. Tokja 5 kopácscsal nyiló, egy rekeszü
;
porodája

10, melyek közül 5 terméketlen felébb áll ; csé-

széje csöve maghona fele részével egybenött.

Számolja. Samohis. 178
Tokja tetején lyukad ki, két rekeszü; portokai

tövön csillagformára öszszenttek s bibeszárát

körül fogják; szálcsái áralakuak.

Osékcsillag. Jasio^ia. 125
47. Bokrétája 5 hasábu, hasábjai felül öszszenttek,

alól szabadok ; szálcsái tövön széles 3 szögüek,

portokai szabadon állanak ; tokja 2—3 rekeszü.

Raponcz. PhytPAtma. 125

Bokrétája harangalaku, 5 karélyu v. 5 metszet

,

tövön elszélesedett , szálcsái maghonát fedik

;

tokja 3—5 oldal lyukkal nyilik ki.

Csengetjtyüke. Camjpanula. 126

48. Leple fels, állandó 4—5 metszet, töltséres;

lepléhez ntt 4—5 porodáit egj szr csomó

fogja be ; csontára egy magvu.

Bögretok. Thesíuon. 83

e*
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Leple alsó, öt hasábu. 49.
49. Porodája 10, melyek közül az 5 váltogatva álló-

nak nincs portoka. 50-

Porodája 5—8 ; levelei váltogatok
;

pálhái hár-

tjatöltséresek (VIII. ser. 1.)

Czikkszár. Polygonum, 80

50. Szárhegji gombos virágát száraz hártya s ezüst

szinü nagy murvák veszik körül ; leple hasábjai

láncsások, hegyesek; bibeszára 2 metszet.

Aszgallér. Parony^hia. 238

Oldalt álló csomós virágait, apró murvák környe-

zik ; leple csészenemü, hasábjai tojásdadok, tom-

pák ; bibéje 2. . . Porczika. Herniaria. 238

2. Rend. Kétterméjtiek. Digynia.

1. Virága tökélytelen. 2.

Virága tökélyes. 13.

2. Faféle növény. 3.

Fféle növény. 4-

3. Leple harangalaku 4—5 vagy 8 metszet; virá-

gai oldali csomót képeznek, a fa kilevelezése

eltt nyitnak; termése lapos leppendék.

Szilfa. Ulmus. 65

Leple 5— 6 hasábu, virágai fiatal hajtásai levelei

hónaljaiban magánosak ; termése csontár.

Czeltis. Celtis. 65

4. Leple nincs ; csészéje 4—5 fogú ; megkeménye-

dett csészéje fenekén üló termése 1 magvu. (X.

ser. 2. r.) Sziklár. Bcleimntlms. 238
Leplesek. 5.

5. Virágaiban néha van poroda is, terme is, azom-

ban rendesen 1 laki (XXI. ser.)

Maglapéi. Atriplex, 74

Virágaiban mindég van terme is poroda is. 6.
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6. Leple 1—3 áttetsz pikkelyecskéböl áll; szárnyas

termése egyik oldalán domború.

PoJoskamag; Coríspennum. 76
Leple 5 metszet v. 5 hasábu, néha 3hasábu.7«

7. Ötraetszetü leple tövön egy húsos csvé húzódik

öszsze, mely maghonát magába zárja, s amely-
re porodái is nve vannak. . Czékla. Béta. 71

Öt hasábu leple tövön húsos csöve nem húzódik

öszsze. 8.

9. Leple hasábjai hátán pilise v. pótja van. 9.
Leple hasábjai hátán nincs pihse v. pótja. 11.

9. Leple hasábjai szélylyelálló tüskealaku 5 póttá

alakultak Sünhaj. Echinopsüon. 77

Leple hasábjai nem tüskealukuak. 10.

10. Leple hasábjai hátán keresztbe álló pót van; csi-

rája csavaros; levele hegyei tövisesek.

Savar. Salsola. 11
Leple hasábjai hátán keresztben álló hártyanemtt

szárny, vagy keresztben álló ráncz van ; csirája

gyürüalaku
; levelei íiem tövises hegyek.

8epröfü. Koclila. Ih
11. Magvai felállók v. vannak közöttök vizirányosak

is; leple 3—5 hasábu; íapitott szütyö termését

száraz y. bogyónemü leple takarja.

Máügolt. Blituin. 73
Magvai vizirányosan állók. 12.

12. Magvait kemény kéreg boritja; lapos csavaralaku

csirája kevés fejérnyéjét 2 csomóra osztja.

Sutlap. ScJwhoeria. 76

Magvait kemény kéreg boritja ;
gyralaku csirája

lisztes fejérnyéjét keríti.

Libatopp. Chenopodlum. 71

13. Bokrétája egy tagú, alsó. 14.

Bokrétája 5 szirmú. 17.

14. Ketts maghonán egy bibéje. 15-

Maghona egy. 16.
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15. Bokrétája kerékalaku, 5 hasábu
,
porodái tövön,

bokréta torkát beleplez, húsos, taplós, 5 fogú

hengerbe nttek öszsze ; két hegyes tüszben
lev magvai selyem takaróba vannak foglalva.

Czinka. Cynanclium, 136
Bokrétája 5 hasábu, hasábjai többnyire hátra ttt-

remlettek ; tojásdad husos-taplós csomóba ntt
porodái maghonát befedik ; hasas v. kihegyesed
tüszbe zárt magvai gyapot takaróba vannak

foglalva Krcpiu. Asclepias. 136
lo. Bokrétája ékalakuan-harangalaku , vagy nyakas

gyertyatartóalaku , karimája 4—7 metszet;
csészéje 4—9 metszet v. hasábu, v. féloldali

s buroknemü, bibeszára 2 v. 1, bibéje 2.

Tárnics. Gentíana. 137
Bokrétája és csészéje kancsóalaku; 4— 5 metsze-

t
;
porodája 4—5 ; tokja 2—4 magvu. Más

növényeken éldik. . . Fünyüg. Cuscuta. 160
17. Bokrétája alsó ; fa v. cserje ; levelei szárnyasok

;

termése felfúvódott hólyag.

Halj^ogfa. Staphylea. 257
Bokrétája fels (Az ernysök.) 18.

18. Virágzata gombos v. egyszer erny.*) 19.

*) Az ernyösféle növények termetökre nézve igen nagyon
hasonlitván egymáshoz, megkülömböztetö nemi jegyeiket csu-

pán magvaikon lehet feltalálni; az ernysöket vizsgáló füvész

ennélfogva ezen növények magvain a következ jegyeket ke.

resse

:

1. Az ernysféle növény félérett vag}' érett egész magva
(makkocskája — diachenium) két félmagvacskára (mericarpia)
válik el, melyek kétfelé ágazó fonalalaku kocsánykái végein
függenek; mindenik félmagvacskában van bél (fejérnye — al-

bumén) s ebbe van foglalva a csirája.

2. A kétfél magvacska küls részét, a mag hátának egy-
máshoz fekv lapjaikat pedig, helsö vagy érintkezési lapjánajf
(commissura) hívják.

3. Mindenik félmagvacska hátán 5 f, s e mellett néha 4,

mellék kiálló vonal = .S'???oV7(stria) van; ezen sinórok vagy fo-

nalalakuak v. tüskések, v. hártvaszárnvasok.
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Virágzata kétszeres erny. 20.
19. Magvai viszszás-tojásdadok, sinórtalanok, pikke-

lyesek V. púposak; virága gombjai kerekdedek

V. tojásdadok ; 5 fogú csészéje hegyei tövisen

végzdök'; szirmai felállók.

Iringó. Eryngíum. 180

Magvai hoszszudadok, félmagvacskáin, kiálló rán-

czosan fogasolt 5 sinór van ; felemás virágai

lioszszu kocsányuak
,
gallérkái láncsások, színe-

sek Zapócza. Astrantia. 179

20. Mind két fél magvacskája bele, az egymást érin-

t lapok fell, lapos v. domború. 21.

Mindkét félmagvacskája bele, az egymást érint

lapok szélén vagy begöngyölödtt v. egy mé-

lyecske rovátk van rajta. 49.

21. Fél magvacskáján 5 f sinór van, mellék sinórjai

nincsenek, 22.
Félmagvacskáján 5 f és 4 mellék sinór van ; az

egész magva háta fell kisebb nagyobb mérték-

ben lapított. 46.

22. Egész magva oldalról (éle fell) lapított, f sinór-

jai fonalaknak. 23.
Egész magva keresztmetszete köralaku, vagy háta

fell lapított, de nem lencsealaku ; fsinórjai fo-

nalalakuak v. hártyaszárnyasok. 32.
Egész magva háta fell lapos, vagy lencsealakuan

lapos, széle vagy meg van vastagodva , vagy

hártya karima (szárny) veszi körül. 40.

23. Szirmai épek, csészéje szélei ki nem vehetk. 24.

4. A sinórok közein es völgyecskéket row(íA;-nak (valle-

cula) hivják, ilyen rovátkok a bels vagy érintkezési lapon h
vannak.

5. A rovátkokban néha 1—3 olajos gyanta anyagú esik

nyúlik végig, melyet egyszeren olajcsiknak (vitta) fogunk ne-

vezni.
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Szirmai viszszás-szivesek ; szirmain levó karé-

lyócskái befelé hajoltak. 26.
24. Levelei épek; galléra 1 — több levelii v. nincs,

gallérkája több levelii, szirmai csonkák, begön-

gyölödöttek, sárgák; magva tojásdad.

SzÍDgallér. Bujpleurimi. 183

Levelei szárnyasok v. szárnyason hasogattak. 25.

25. Tojásdad szirmai csillagosán kiterültek, hegyeik

begöngyölödöttek ; magva kerekded két göcsü
;

rovátkáiban 2—3 olaj esik van.

Zeller. Apiimi. 180

Tojásdad szirmai befelé hajlott karélyocskája

miatt kisebb nagyobb mértékben csorba ; mag-

va tojásdad , csaknem 2 göcstt
;

galléra nincs,

gallérkája több level.

Petrezselyem. Petroselimim. 181

26. Csészéjének alig van v. nincs széle. 27.

Csészéje 5 fogú. 29.
27. Eovátkaiban 3 olajcsik van; magva tojásdad lapí-

tott, 2 göcsü ; bokrétája szabályos szélylyel-

álló bibéje hajszálalaku.

Pimpinella. PÍ7npineUa. 182
Rovátkáiban vagy nincs olajcsik vagy csak 1 van. 28.

28. Rovátkáiban nincs olajcsik ; hegyén behasitott

termésthordó kocsánykái sertealakuak
;

galléra

és gallérkája nincs. Baktopp. Aegopodíiim. 181

Rovátkáiban 1 olajcsik van ; termése hoszszukás

;

bibeszárai hátrahajoltak
;
galléra és gallérkái 1

—3 levelüek Kömény. Carimi. 181
29. Rovátkáiban 1 olajcsik van. 30.

Rovátkáiban 3 olajcsik van. 31.

30. Magva gömbded; lapitott, csaknem 2 göcsü; ro-

vátkáit betölt olajcsikjai sinórjainál kijebb ál-

lanak; fejérnyéje kereszt metszete köralaku, (tó-

gyökere rekeszes.) . . Csomorika. Cícuta. 180
Magva hoszszukás; sinórjai fonalalakuak ; fejér-
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njéje hengeres, elöl lapos ; szirmai viszszás-szi-

vesek Sarlófü. Falcaria. 181
31. Magva tojásdad, csaknem 2 göcsü ; rovátkáiban

és belsó lapján 3 — sok olajcsik van, küls
olajcsikjait kérges magrejtöje fedezi; fejérnyéje

átmetszet kör- v. hatszögalaku
;
galléra és gal-

lérkái soklevelüek. . . . Korsókil. Berula. 183
Magva tojásdad v. csaknem 2 göcsü ; rovátkáiban

3, bels lapján 6 olajcsik van ; fejérnjéje át-

metszete félhengeres
;

galléra és gallérkái sok-

levelüek Bolonjnk. Skmi. 183
32. Szirmai épek, láncsások, kihegyezettek; csészéje

fogai ki nem vehetk ; oldali 2 sinórja széles

szárnyú, szárnya szélessége félmagvacskájával

egyenl 5 rovátka 1, belsó lapján 2—4 olajcsi-

kuak Ang-yélika. Angelica. 187
Szirmai más szabásnak. 33-

33. Szirmai kerekdedek, csonkák , begöngyölödöttek

;

fél magvacskáján kiálló tompaélü 5 sinórja van;

rovátkáiban 1, bels lapján 2 olajcsik van; gal-

léra és gallérkái nincsenek.

Ánizs. Foeniculum. 185

Szirmai befelé hajló karélyocskájuak , v. befelé

hajolva meggyököntek. 34.
34. Szirmai felálló közepöktöl befelé hajolva meggyö-

köntek ; csészéje fogai levélnemttek ; magvai

gömbdedek, horgas sürü tüskéjüek ; ernyöcskéi

gömbalakuan állanak üszsze, gallérkái igen aprók.

Gombernyö. ISanicula. 179

Szirmai kerekdedek, viszszás-szivesek v. viszszás-

tojásdadok, karélyocskái befelé hajlók. 35.

35. Rovátkái 3, bels lapjaik 4— 6 olaj csikuak, csak-

nem egyenl sinórjai élesen kiállók, v. szárnya-

sok ; szirmai széles aljnak ; bibeszárai hátraha-

joltak; gallérkái soklevelüek.

Szila. Süaus. 187
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Rovátkái egy olajcsikuak. 36.
36. Csészéje széle ki nem vehet. 37-

Csészéje fogas. 38.
37. Szirmai viszszás-szivesek ; rovátkái néha 2, belsó

lapjai 2—4 olajcsikuak; oldali ainórjai szár-

nyai a háta sinórjai szárnyainál kétszerte na-

gyobbak
;
galléra nincs

,
gallérkái sok levelüek.

Derezle. Selimim. 187
Sz;^irniai egyenetlenek , ernyöcskéi széls szirmai

a belsknél nagyobbak; rovátkái 1, bels lapjai

2 olajcsikuak; magva gömb-tojásdad ; fél mag-

vacskája 5 sinórja kiálló, vastag s éles ormóju

;

galléra nincs , szálas 3 levelii gallérkája félol-

dali, lefüggö Ádáz. Aetliusa, 185
38. Bibeszárai felállók ; magtartó kocsánykái bels

lapjaihoz forrtak. . . Harainag. Oenanthe. 184
Bibeszárai lekonyultak, magtartó kocsánykái sza-

badok, azaz: nem nttek a bels lapokhoz, 2

hasábuak. 39.
39. Magvai tojásdadok, 5 sinóruak , sinórjai kiállók

V. vastag szárnyuak ; rovátkái 1—3, bels lap-

jaik 2—4 olajcsikuak; szirmai viszszás-tojás-

dadok, csorbák Gurgulja. Seseli. 186

Magvai tojásdadok, 5 sinóruak, sinórjai vastagocs-

kák, torapák; rovátkái 1, bels lapjaik 2—

4

olajcsikuak ; szirmai viszszás-szivesek.

Bibepár. Lihanotis. 187

40. Olajcsikja igen sok, vagy a rovátkáiban 3, bels

lapján 4 van; szirmai tojásdadok, épek, hegye-

sek, hegyök fele£?yenesedö v. begörbült.

Husáng. Ferula. 188

Olajcsikja mindenik rovátkában 1—2 van. 41.

41. Középs 3 sinórja egymástól egyenl távolságra

van, oldal sinórjai ezektl távolabb esnek és

kiszélesedett szélét érik , vagy ez által el van-

nak fedve. 42.
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Sinórjai egymástól egyeulö távolságra vannak

;

olajcsikjai íbnalalakuak. 44.
42. Olajcsikjai ékalakuak ; magvai széle ellapult ; szir-

mai viszszás-szivesek , a külok néha sugárosak.

Tapsir. HeracleuDi. 190
Olajcsikjai íbnalalakuak. 43.

43. Magva tojásdad v. kerek, lapított, karimája meg
van vastagodva , ránczosan göcsös ; 5 sinórja

alig kivehet ; csészéje 5 fogú ; szirmai sugáro-

sak Magtaraj. Tordyliwn. 190
Magva körkörös, lapos , 5 sinórja alig emelkedik

fel , igen finom , oldali 2 sinórját kiszélesedett

karimájától e^y rovátk választja el; belsó lap-

ja 2—4 olajcsiku; sárga virágú.

Pásztinák. Pastinaca. 190

44. Csészéje széle ki nem vehet ; szirmai csonkák,

ersen begöngjölödöttek, sárgák; 5 sinórja fo-

nalaku , a 3 középs élesebb, az oldalt álló 2

kíssebb ; bels lapja 2 olajcsiku.

Kapor. Anetlmm. 190

Csészéje 5 fogú. 45.

45. Bels lapjai 2—6 olajcsikja alig kivehet ; mag-

vai kerekdedek v. tojásdadok v. hoszszukások,

laposak, széles kártyások ; 5 sinórja fonalalaku^

tompa; galléra és gallérkái nincsenek, vagy 1

— sok levelüek ; szirmai viszszás-tojásdadok,

csorbák Kocsord. Peucedaimm. 188

Bels lapjai olajcsikjait magrejtje befedi, egyéb-

ként a Kocsordhoz mindenben hasonló.

Tej ér. Thysselinum. 189

46. Sinórjai kopaszok. 47.
Sinórjai serte szrösek. 48.

47. F sinórjai kiállók, fonalalakuak, 4 mellék sinór-

ja kevésbé kiálló; bels lapjai 4 olajcsikuak.

Sujtár. Siler. 191

F sinórjai fonalalakuak , 4 mellék sinórja szár-
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nyas, szárnyai épek; bels lapjai 2 olajcsikuak.

Bordamag. Laserpitíum, 191

48. F sinórjai szálas sertések , mellék sinórjai egy

soros tüskések ; virágai tökélyesek
;
galléra le-

vélkéi szárnyason szabdaltak.

Murok. Daucus, 191

F sinórjai szálas sertések, mellék sinórjai 2—

3

soros tüskések ; virágai felemások
;

galléra le-

vélkéi épek, láncsások. Sziromör. Orlaya. 192

49. Magvai tüskések ; 5 f sinórján kivül 4 mellék si-

nórja van , oldali két f sinórja szárnya felüle-

tén van. 50.
Magvai nem tüskések, hanem néha sertés göcsök-

kel rakottak \ mellék sinórjai nincsenek. 52.

50. Magvacskái 7 tüskés sinóruak, mindenik sinóron

2—3 sor tüske van ; levelei egyszeren szár-

nyaltak Degencs. Turgenia. 192
Háta f és mellék sinórjai mind alakjuk , mind

tüskéikre nézve külömbüzök ; levelei 2—.3-szor

szárnyaltak v. hármasok. 51.

51. Magvacskái 4 tüskés sinóruak, tüskéi 1—3 so-

urak Borzon. Caucalis. 192
Magvacskái háta sürü tüskés , melyek közt 3 sor

serte van Tüskemag". Torilis. 192

52. Magvacskái sinórtalanok , csaknem hengeresek
,

csre 5 sinórú. . . Ormánka. Antliriscus. 193
Magvacskái sinórosak , sinóraik egyenlk , a két

széls a mag karimáját képezi. 53.

53. Magvai szálas-hoszszukások , csrtelenek ; mag-

vacskái 5 tompa sinóruak; rovátkái 1 olajcsi-

kuak ; szirmai viszszás-szivesek ; bibeszára fonal-

alaku Baraboly. Chaerophyllum. 194

Magvai gömb-tojásdadok , oldalról kissé lapitot-

tak ; 5 sinórja kiálló, hullámosan csipkés, rovát-

kái olajcsik nélküliek. . . Bürök. Conium, 194
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3. Ecnd. Három terméjüek. Trig-jnia.

Lapoi

1. Virága tokélyes , alsó. 2.

Virága tokélyes, fels. 7.

2. Fák V. cserjék. 3.

Fféle növények. 5-

3. Tövises fulánku cserjék ; tövesei párosak. (V.

ser. 1.) Tüskepár. Palmrus. 258
Tövisnélktili cserjék 4.

4. Csészéje 5 hasábu bokrétája 5 szirmú ; csontár-

ja egymagvu. Cserje. . . Szömörcze. Rhus. 263
Sziromnemü csészéje 5 hasábu , bokrétája 5 szir-

mú ;
2—3 tokja felfúvódott hólyag, mindenik-

ben 1—2 makkja van. (Néha csak 2 terméje

fejlik ki.) Halyogfa. Staphylea, 257
5. Virágzata 5—7 águ erny ; szirmai fogasok. (III.

ser. 3. és X. ser. 3.) Olocsán. Holosteum. 241
Virága magános , hónalji v. szárhegyi. 6.

6. Tokja 3 kopácsu ; szirmai épek. (X. ser. 3.)

Ludbúr. Alsine. 240
Tokja 6 kopácsu ; szirmai 2 hasábuak

;
(X. ser. 3.)

Csillaghúr. Ste2laria. 243
7. Bokrétája némelyike kerékalaku, némelyike csö-

ves , bogyója egyrekeszü, egymagvu.

Bangita. Vihumum. 133
Bokrétája mind kerékalaku , végre letüremlett

;

bogyója 3 rekeszü, 3 magvu.

Bodza. Samhucus. 133

4. Rend. Négy terméjüek. Tetragjnia.

Csészéje 5 level ; 5 szirmú bokrétája eltt hú-

sos 5 pilise van , melyeken behasogatott ikra

gombocskák vannak ; hegyén nyíló sok kopácsu

tokja 1 rekeszti. . . Boglárpót. Parnassia. 234
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5. Rend. Ötterméjüek. Pentagynia.

Lapoü

1. Levelei szárnyason szabdaltak ; virágzata ernys.

(XVI. ser. 1,) Áror. Erodium. 264

Levelei épek. 2-

2. Bokrétája szabálytalan, sarkantyús. (V. ser. 1.)

Fájvirág. Impatíens. 269

Bokrétája szabályos , nem sarkantyús. 3.

3. Virágzata bugás ; egytagú csészéjét aszott hártya

szegélyezi 5 bokrétája 5 szirmú; maghona 1

magcsáju Lelleg. Stafice. 87

Virága magános. 4.

4. Tokja 10 rekeszti, 5 kopácsu , rekeszei 1 mag-

vuak; csészéje 5 level, bokr. 5 szirmú.

Len. Linum. 267

Tokja egyrekeszü, közepén magoszlop áll. 5.

5. Tokja 10 kopácsu. (X. ser. 4.)

Madárhúr. Cerastíwn, 242

Tokja 5 kopácsu. 6-

6. Levelei csomósak, álgyürsek. (X. ser. 4.)

Csibeliúr. Sjpergula. 238

Levelei ellenesek, pálhátlanok. (X. ser. 4.)

SzagyáD. Sagina. 239

6. Rend. Sok terméjüek. Polygynia.

1. Levelei szálasok ; csészéje 5 level , tövön sar-

kantyús Mizura. Myosurus. 203

Levelei 3 hasábnak v. tenyeresek; 5 level csé-

széje sarkantyutlan.

Fuláncs. Ceratocephalus. 203

VI. Sereg. Hatporodások. Hexandria.

1. Rend. Egyterméjüek. Monogynia.

1. Virágai csészesek és bokrétások. 2-
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Virágai leplesek. 4.

2. Virágai alsók. 3.

Virágai felsk, csészéje 6 fogú párkány , bokré-

tája 4—8 szirmú ; bogyója egy magvu. Fákon
éld cserjécske. ('lásd XXI. ser.)

Fakin. Lorantlms. 196
3. Csészéje 6 level ; bobrétája 6 szirmú , szirmai

tövén két-két ikra van 5 bogyója 2—3 magvu.

Borbolya. Berheris. 210
Csészéje 12 fogú, harangalaku ; bokrétája 6 szir-

mú, hamar elhulló 5 két rekeszti tokja sok magvu.

Locsahúr. Peplis. 272
4. Leple sziromnemü. 5-

Leple csészenemü (átlátszó v. aszott hártyás) 6

level. 16.

5. Leple fels. 6.

Leple alsó. 8.

6. Leple töltséralaku, 6 hasábu ; egyenes szálcsái

bokrétája csöve fels részéhez nttek, 3 poro-

dája a másik 3-nál kisebb. Sárika. Sternhergia. 50
Leple harangalaku. 7.

7. Szirmai egyenetlenek, küls 3 szirma tojásdad

láncsás-hegyes, fejér, a 3 bels kurtább, hegyén

kicsipett, sárgás zöld csikós.

Hóvirág. Galantlius. 49
Mind a 6 szirma egyenl, tompádad megvastago-

dott hegyti Tözike. LpAicojum. 50
8. Leple 6 fogú v, 6 metszet. 9.

Leple 6 szirmú. 10.

9. Termése bogyó, bogyója 3 rekeszti, rekeszei 1

magvuak ; leple harangalaku v. csöves.

Gryöng-yvirág. Convallaria, 46

Termése tok ; leple gömbded v. hengeres, tetején

elszüktilt s igen apró 6 fogú.

Gyöngyike. Muscari. 45

10. Bibeszára hegye 3 metszet; harangalaku leple
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kocsánykája czikkes ; bogyója 3 rekeszü, reke-

szei 2 magvuak. Nyulárnjék. Asparagus. 46
Bibeszára hegye ép v. nincs is 5 bibéje tompa v.

3 karélyu. U.
11. Felálló portokai aljokkal nóttek szálcsái hegyeire,

szálcsái fonalalakuak ; szirmai tövün egyenlk,

felül kinyíltak, sárgák ; tokja 3 rekesz.

Sárma. Gagea. 42

Portokai szálcsáin keresztben állanak. 12.

12. Leple tövén egy hoszszu mézbarázda van ; bibeszá-

ra egytagú; bibéje 3 szög. Liliom. Lílhim. 45

Leplében nincs mézgödör. 13.

13. Leple töve kocsánykájával czikkesen öszszeragadt

kocsánykává húzódik öszsze.

Hölye. Anthericum. 41

Leple töve nem húzódik öszsze czikkes kocsány-

kává. 14.

14. Ernyjét virágzás eltt hártya-burok zárja ma-

gába
;
porodái tövei leplével öszszenttek.

Hagyma. Allium. 43
Burokhártyája nincs. 15.

15. Leple kékszinü
;
porodái leple tövéhez nttek.

Csilla. Scilía. 43
Leple fejér v. zöldes fejér, porodái szirmain be-

ll a vaczkából nttek.

Zöldcsik Ornithogalum. 41

16. Virágai oldalt álló buzogány alakú hengeres tor-

zsán ülnek ; leple 6 szirmú; bibéje száratlan.

Kálmos. Acorus. 60

Virágzata sátorozó vagy tömött füzér ; bibe szá-

rán fonalalaku 3 bibe van. 17.

17. Tokja 3 kopácsu, 1 rekeszü, 3 magú; levelei pá-

zsitnemüek, laposak. . . . Lucza. Luzula. 39

Tokja 3 kopácsu, 3 rekeszü, sok magvu ; levelei

félhengeresek, válusformák v. nincsenek.

Szitytjó. Juncus. 38
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2. Rend. Kétterméjüek. Digynia.

Láncsás levelii fa (V. 2.) . . Oeltisz. Celtis. 65

3. Rend. Háromterméjüek. Trigynia.

1. Virága csészés és bokrétás
; csészéje 3—4 met-

szet V. liasábu ; bokrétája 3—4 szirmú
5
poro-

dája 3—4—6—8. (VIII. s. 4.)

Látonja. Elatlne. 255
Virágának nincs csészéje, csupán leple van. 2.

2. Leple egytagú, töltséres, csöve hoszszu , 3 reke-
szü tokja felfúvódott. . Kikerics. ColchÍGum. 40

Leple 4—6 hasábu, v. szirmú, csövetlen; virág-

zata fzéres. 3.

3. Leple 4—5 hasábu, hasábjai egyenetlenek (VIII.

ser. 1. r.) . . . . Gzikkszár. Polygonimi. 80
Leple 6 szirmú. 4*

4. Maghona egy, bibeszára 3, bibéje tollas; leple

csészenemü; leple bels szirmai a külsknél na-

gyobbak, öszszetartók s késbb háromszög
magvait takarják; virágai néha porodások és

termések, néha feleraások, néha kétlakiak.

Lórom. Rmnex. 78
Maghona három. 5>

5. Maghona tövön öszszenött s teteje bibeszárrá

keskenyed
;
portokai keresztbe nyílnak fel, s

ilyenkor tálosaalakuak. . Zászpa. Veratrum* 40
Maghona 3—6 , tokja megérésekor tengelyérl

alól felfelé hasadva válik el; bibeszára nincs,

3—6 bibéje tollas. . Hutsza. THglochin. 37

5. Rend. Hat — sokterméjüek. Polygynia.

1. Leple 6 szirmú (VL ser, 3.)

Hutsza. Triglochin. 37
Virága tkélyes

J
csészés és bok-rótás. 2.

f
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2. Csészéje 3 levelii; bokrétája 3 szirmú; termése

gyrben álló, legalább 6 v. sok tokból áll, min-

denikben egy mag van. . . Hidör. Alisma, 37

Csészéje 6—20 hasába, bokr. 6—20 szirmú. (XI.

Ser. 4.) l^vlívi. Bemjpervivum. 197

VII. Sereg. Hét porodások. Heptandria.

1. Rend. Egyterméjüek. Monogynia.

Csészéje 5 fogú, harangalaku ; bokrétája egyenet-

len 5 szirmú ; tüskés, leginkább 3 rekeszü tok-

ja csaknem gömbalaku. Bokrétafa. Aescidus. 256

YIII. Sereg. Nyolcz porodások. Octandria.

1. Rend. Egyterméjüek. Monogynia.

1. Virágai tökélyesek. 2.

Virágai tökélytelenek, alsók. 6.

2. Leveletlen
,

pikkelyes szárú növény ; virágzata

szárhegyi fürt ; 5 szirmú bokrétája 10, négy-

szirmu bokrétája 8 porodás. (X. Ser. 1.)

Gaziliat. Monotrojpa. 179

Leveles szárú növények. 3.

3. Fa vagy cserje; virágai felemások; csészéje 5

fogú, bokrétája 5 szirmú; bibeszára 1—3 bi-

béjü ; termése 1—2 magvu s két szárnyú lep-

pendék Jávor. Aceo\ 255

Fféle növények. 4.

4. Bokrétája 4 szirmú. 5.

Bokrétája egytagú; csészéje 8 metszet; bokré-

^^j^- gyertyatartóalaku, 8 metszet, sárga
;
po-

rodái bokrétája csövéhez nttek.

Klóra. CJilora. 137
5. Piros szirmai a csészéjéhez nttek; hoszsisu, csö-
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ves tokjába zrt magvai koszorúsak, az az pely-

hes bóbitájuak. . . Csövirics. Ej)ilohium, 270
Sárga szirmai a csészéje torkolatjához nttek,

magvai nem koszorúsak, azaz: bóbitátlanok.

Osészekürt. Oenothera. 269
6. Bibéje 2—3

;
porodája 5—8 ;

3—5 hasábu lep-

le fels része szines, késbb egy magvu mak-
kocskáját takarja. . Czikkszár. Polygonum. 80

Bibéje egy. 7.

7. Leple 4 metszet, szines, lehulló
;
porodái leple

csövéhez nttek ;
csontára 1 magvu. Apró cser-

je Boroszlán. Daplme, 83
Leple 4 metszet, zöldszinü , elhervadó s egy-

magvu makkocskáján állandó
;
porodái csészéje

csövéhez nttek. Egy nyári növény.

Cziczö. Passerina, 84

9. Rend. Kétterméjüek. Digynia.

1. Faféle növény; leple harangalaku 4—5 vagy 8

metszet (V. Ser. 2.) . . Szilfa. Ulmus. 65
Fféle növény. 2-

2. Csészéje 4 tagú ; bokr. 4 szirmú. (X. Ser. 3.)

Csitre. Moehringia. 241
Leples virágú növények. 3-

3. Leple 4— 5 metszet, félig fels, bell sárga szi-

n; egy rekesz tokja 2 csr; sok magvu. A
felsbb virágai 10 porodások.

Yeselke. Clirysosplenium. 198
Leple alsó 4—5 hasábu, verhenyes v. zöld (VIII.

Ser. 1.) .... . Czikkszár. Polygonum. 80

3. Rend. Háromterméjüek. Trigynía.

1. Csészéje 4 tagú ; bokr. 4 szirmú (X. Ser. 3. r.)

Ludhur. Alsine. 240
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2. Leple 4—5 hasábu. (VIII. Ser. 1.)

Czikkszár. Polygonum. 80

4. Reud. Négyterméjüek. Tetragynia.

1. Csészéje 4 levelii; bokrétája 4 szirmú, szirmai

csészéje leveleinél keskenyebbek; bogyója 4 re-

keszü Czillár. Paris, 46

2. Csészéje félig fels, szárhegyi virágában lev 2

karélyu, az oldaliban 3 karélyu; szárhegyi vi-

rága bokrétája 4 metszet, az oldalié 5 met-

szet
;
porodája 8—10; bogyónemü tokja 4

—

5 rekeszü. . . . KoczkagyöDgy. Adoxa, 134

3. Csészéje 3—4 metszet v. hasábu; bokrétája 3

—4 szirmú; porodája 3—4—6—8; tokja 3

—

4 rekeszü Látonya. Elatim. 255

IX. Sereg. Kilenez porodások. Enueandria.

3. Rend. Hattermójüek. Hexagynia.

Leple 6 szirmú, szines ; 6 tokja öszsze van nóve,

s bels oldalaikon nyilnak. . ElecS. Bufomus, 38

X. Sereg. Tiz porodások. Decandria.

1. Rend. Egyterméjüek. Monogynia.

1. Bokrétája szabályos. 2.

Bokrétája szabálytalan. 5.

2. Szálcsái tövön öszszenöttek. 3.

Szálcsái szabadok. 4.

3. Kocsányjai 1

—

2 viráguak
;
porodája 10 vagy 5,

tokja kalászai kopaszok, (XVI. Ser. 1. r.)

Gerely. Geránium. 265

Kocsányjai ernyósek
;
porodója 10, 5 terméket^
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len ; tokja kalászai belölrol szakálosak. (XVI.

Ser. 1. r.) . AróiT. Erodiimi. 264
4. Csészéje 4—5 level, lehulló; 5 szirmú v. lia-

sábu bokrétája sárga ; tokja 5 pü})ú vagy 5 tö-

vis Szurdancs. Tríhidus. 264
Csészéje 4—5 levelii ; szirmai harangalakulag ál-

lanak üszsze, tövön púposak; tokja 5 kopácsu,

halvány sárga, levél helyett pikkelyes szárú él-

di növény Gazillat. MonotrojCfa. 179
5. Virágzata szárhegyi fürt ; bokrétája 4 szirma fel-

felé, az ötödik lefelé áll ; 5 karélyu maghona
kurta kocsánykán ül. . Ezei'jó. DictammiS, 264

Virágai a fa ágai oldalából csomósán nnek ki

;

bokrétája pillangós szabású, 5 szirmú ; termése

hüvely Czerczis. Cercis, 309

2. Reud. Két terméjtiek. Digynia.

1. Virága tökélytelen. 2.
Virága tökélyes. 3.

2. Leple 4—5 fogú; megkeményedett csészéje fene-

kén ül termése 1 magvu.

Sziklár. Scleranthus. 238
Leple félig fels, 4—5 metszet, sárga; tokja

2 csör ; levelei vesealakuak. (VIII. ser. 2.)

Yeselke. Chrysospleniimi. 198

3. Tokja 2 csrü, 2 rekesz, megérésekor csrei kö-

zött kilyukad; csészéje 5 fogú v. 5 hasábu.

Kötör. Saxifraga. 197

Tokjának nincs csre, 4 kopácscsal nyilik fel. 4.

4. Csészéje töve pikkelyes. 5.

Csészéje tövén nincsenek pikkelyek. 6.

5. Szirmai hoázszu nyaknak, csészéje csöves-henge-

res
; virágzata csomós v. magános.

8zegfü. Dianfhus, 244

Szirmai nyakatlanok, lassanként szélesednek el;
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csészéje harangalaku ; virágzata szárhegyi bog-

erny , . . 'Ékííi. Tunica, 246
6. Szirmai nyakatlanok , lassanként szélesednek el

ékalakuvá Derczefü. Gyjysophyla. 246
Szirmai hoszszu nyaknak. 7-

7. Ötfogu csészéje hengeres körkörös-hoszszudad

;

maghona 1 rekeszü, sok magvu.

Szappanfü. Saponaria, 247
Ötfogu csészéje tojásdad-tornyadzó alakú, ter-

mése csészéje megn s 5 szárnyú ; maghona

alja 2—3 rekeszü. Bögreszeg'. Vaccaria. 247

3. Rend. Három terméjüek. Trigynia.

1. Csészéje 1 tagú, 5 fogú ; bokrétája 5 szirmú. 2.

Csészéje 5, néha 4 levelii : bokrétája is 5, néha

4 szirmú , tokja mélyen hasábos , vagy a he-

gyén fogas. 3.

2. Bogyó termése 1 rekeszü; csészéje poháralakuan

harangalaku ; egymástól távolocska álló szirmai

2 metszetüek. . . . Kukuba. Cucuhalus. 249

Tok termése fenekén 3 rekeszü ; csészéje henge-

res V. ékalaku , 10—20 v, 30 sinórú ; szirmai

épek, kicsipettek v. 2 metszetüek.

Sziléne. Silene. 247
3. Tokja 3 kopácsu. 4.

Tokja 6, néha 4 kopácsu. 5.

4. Szirmai épek, néha csorbák ; magvai vesealakuak

szárnyatlanok Ludhúr. Alsine. 240

Szirmai épek ; magvai háromszögüek v. kerekded

viszszás-tojásdadok, szárnyatlanok , v. szárnya-

sok Pikkelyhúr. Lejngonum. 239

5. Szirmai épek v. alig csorbák. 6.

Szirmai fogasok v. bemetszettek, 7.

6. Tokja 4—6 kopácsu ; magvainak köpenyalaku

pótléka van Csitrc. Moehríngia. 241
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Tokja 6 kopácsu, magva vesealaku pótnélkülí.

Homokliúr. Arenaria. 241
7. Szirmai fogasok

;
porodája 3—^5 ; ernys virág-

zata 3—7 virágú. . . Olocsán. Holosteum. 241
Szirmai méljen csorbák v. 2 hasábnak.

Csillag-húr. Stellaría. 243

5. Rend. Ötterméjüek. Pontagynia.

1. Magliona egy. 2.

Maghona 5, melyek tövön összenttek ; az egész

növény Imsos (pozsgás.) . . Szaka. Sedum. 196
2i. Csészéje egy tagn , 5 fogú ; bokrétája 5 szirmú,

szirmai nyakasok és torokban pillenpátyosak. 3.

Csészéje 5 level ; bokrétája 5 szirmú. 5.
3. Tokja tövön 5 rekeszti, fels részén nincs elrek-

getve, szirmaival szemben es részén 5 foggal

nyilik fel Enyvencz. Viscaria. 250

Tokja 1 rekeszti. 4.

4. Tokja csészéje fogaival szemben es részén 5 fog-

gal nyilik fel ; bibeszárai csésze fogaival álla-

nak szemben. . . . Konkoly. Agrostemma. 251

Tokja 10 foggal nyilik fel.

Mécsvirág. Lychnis. 250

5. Szálcsái tövön öszszenöttek ; tokja 5 ormóju s

ormóin nyilik fel; levelei hármasok; levélkéi

viszszás-szivesek Sósdi. Oxalis. 269

Szálcsái szabadok , azaz : semmi részök sem ntt
öszsze. 6.

O. Termése bogyónemü, 4—5 rekeszti ; csészéje fé-

lig fels, szárhegyi virágában két; az oldaliban

három karélyu ; szárhegyi 'virága bokrétája 4,

az oldalié 5 metszet, porodája 8

—

10. (VIII.

ser. 4.) . . . . Koczkag'yöng;y. Adoxa, 134

Termése tol\. 7.
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7. Magva köralaku , szárnyas ; tokja 5 kopácsu, po-

rodája 5 v. 10
;

pálhái vékony hártyások.

Csibehúr. Spergula, 238

Magva szárnyatlan. 8.

8. Szirmai épek, 4—5-en vannak; porodái 4—5

—

10; tokja 4—5 kopácsu; magvai vesealakuak.

Szagján. Sagína. 239

Szirmai csorbák v. bemetszettek, 5-en vannak;

porodája 10 vagy 5. 9.

0. Szirmai 2 metszetüek v. a hegyén csorl)ák ; tokja

hengeres v. hengeres-kúpalaku, tetején 10 kis

foggal nyilik fel. . . Madárhúr. Cerastium. 242

Szirmai 2 hasábnak ; tokja tojásdad-ötszögü , 5

kopácsu, kopácsai hegyükön behasitottak.

Puhar. Malachium. 244

XI. Sereg. Tizenkét porodások. Dodecandria.

1. Rend. Egyterméjüek. Monogynia.

1. Virága tökélyteleu; harangalaku leple fels, 3

metszet, állandó : portokjai áralaka szálcsáí

közapére nttek. . . Kapotnyals. Áscirum, 85

Virága tökélyes. 2.

2. Tokja derekán nyiló.

Csészéje 2 hasábu ; sárga bokrétája 5 szirmú; po-

rodája 6—12 Porcsin. Portidaca. 2'61

Tokja tetején nyiló. 3.

o. Csészéje hengeres, 8—'12 fogú; piros bokrétája

6 szirmú, porodája 12 vagy 6.

Püzénj. Lythrum. 272

Csészéje 5 levelii; bokrétája 5 szirmú; porodája

12—1.5; tokja 3 rekeszü, sokmag vu.

Harmala. Peganum. 263
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2. Rend. Kétterméjüek. Digynia.

Csészéje 5 metszet, csészéje csövén kezdetben

puha , késbb megntt s megkeményedett hor-

gas tüskék nnek; porodái 6 v. 12, vagy 15.

Párló. Agrimonia. 282

3. Rend. Háromterméjüek. Trigynia.

1. Virága tökélyes ; csészéje 5—7 hasába; bokré-

tája szabálytahin, 5— 7 egyenetlen szirmu; tok-

ja hártyanemti, .3-—6 foggal tetején nyíló, sok-

magvu Rezeda. Reseda. 231
2. Virága tökélytelen ; leple harangalakn, 4—5 met-

szet ; kocsánykástokjao czikkü. (XXI. ser. 2.j

Fütéj. Euijliorhia. 259

4. Rend. Öt — sok terméjüek. Pcnta-poljgynia.

Csészéje 6— 12 hasábu; bokrétája 6—20 szir-

mú, melyek tövön egymással és a porodákkal ösz-

szenttek; porodája 12—40; bibeszára és tü-

szje 6—20 Fülfü. Sempervivmn. 197

XII. Sereg. Husz porodások. Icosandria.

1. Rend. Egy terméjüek. Monogynia.

1. Virága fels. 2-

Virága alsó ; csészéje 5 metszet ; bokrétája 5

szirmu. 3.

2. Csészéje 4—5 hasábu; bokrétája 4— 5 szirmu;

bibeszára 4 metszet ; tokja 4— 5 ko|.)ácsu.

Jézsafa. PhUadeLphus. 273
Csészéje 5 metszet ; bokrétája 5 szirmu , csou-

tárja 1—5 csontmagvu.

Galagonya. Crategm, 275



xo

Lapon

3. Csontár termése nem húsos, száraz takarója sza-

bálytalanul felrepedezik , csontja lyukacsos.

Mondola. Amygdalus. 283
Csontár termése liusos. 4.

4. Csontára csontja ránczosan barázdolt, barázdáiban

lyukak vannak Baraczk. Persica. 283
Csontára csontja sima, vagy ránczosan barázdolt,

azomban nincsen meglyukgalva. 5.

5. Virágai magánosak v. kettsek 5 húsos termése

mindkét végén elhegyesedö vagy körkrös v.

gömbalaku, hámja mindenkor hamvas.

Szilva, Prumis. 284
Virágzata csomós, v. ernys, v. fürtös ; húsos ter-

mése gömb- V. szivalaku, hámja nem hamvas.

Megygy. Cerasus. 284

2. Rend. Két—öt terméjüek. Di-pentagynia.

1. Virágai tökélytelenek , szárhegyi gombot képez-

nek ; leple aisó, 4 hasábu ; maghona 2—3 ; bi-

beszára és bibéje ecsetalaku. (XXI. ser. 2.)

Csábair. Poterium. 283

Virágai tökélyesek. 2.

2. Virágai alsók v. félig alsók; csészéje 5 metszet;

bokrétája 5 szirmú ; 3—12 tokja (tüszje) 2

—

6 magvu; virágai néha kétlakiak. (XXII, ser.j

Bajnócza. Spiraea. 282

Virágai felsk ; csészéje 5 hasábu, állandó. 3.

3. Termése csontár. 4.

Termése alma v. bogyó. 5.

4. Csontára végén lev gödre keskenyebb , mint a

csontára átmérje, 1—5 csontmag van húsában.

Galagonya. Crategus. 275

Csontára végén lev gödre csaknem olyan széles,

mint a csontára átmérje, hasában 5 csontmag-

va van . NászpoJva. Mesjpilus. 274
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5. Bogyója 1— 5 magú, nincsen elrekeszelve, ha-

nem magvait finom hártya takarja; virágzata

bogernyös 5 bokrétája szirmai kerekdedek.

Berekenye. Sorhus. 274
Alma termésében magvait rugalmas pergamen
hártya takarja. 6.

6. Almája 5 rekeszti, rekeszeiben 2 mag van.

Körtefa. Pyrits. 273
Almája 5 rekeszü, rekeszeiben sok mag van.

Birs. Cydonia. 273

3. Rend. Sok terméjüek. Polygynia.

1. Csészéje 5—9 metszet , metszetei egy sorban

vannak. 2.

Csészéje 8—10 metszet, metszetei két sorban

vannak , a klsö sorban álló metszetek pótlék-

nak látszanak. 4-

2. Csészéje alja és csöve húsos, kancsó vagygömb-

alaku, ebbl kifejlett húsos, — csipke, — ter-

mésébe van számos magva bezárva.

Rózsa. Rosa, 275
Csészéje lapos v. harangalaku. 3»

3. Csészéje harangalaku, termése 3—12 tok (tü-

sz), (lásd 2. rend.)

Bajnócza. Spirea. 282
Csészéje csaknem lapos ; sok maghona félgömb v.

kúpalakú vaczkára van nve ;
maghonai egy

gömbded v. kúpalakú csomóban egyesit apró

csontárokká fejlenek ki. . . Szederj. Ruhus. 276
4. Terméskéire állandó bibeszára csákósan ránö.

Cziklász. Geimi. 281
Terméskéi csákótlanok. 5.

5. Vaczka virágzás után húsos leves álbogyóvá fej-

lik ki, melynek felszínébe vannak a magvai be-

süppedve Szamocza. Fragaria, 278



XOII

Lapon

Vaczka száraz, nem húsos , domború t. golyóala-

líu ; bokrétája 5, néha 4 szirmú.

Pimpó. Potentilla, 27B

XIII. Sereg. Sok porodások. Polyandria.

1. Rend. Egy terméjüek. Monogynia.

1. Csészéje sziromneiiiü , a fels levele sarkantyús.

(XIll. ser. 2.) . . Öarkvirág. Delpliininm. 209

Sem a csészéje, sem a bokrétája nem sarkan-

tyús. 2.

2. Szárazi növények; 4—5 szirmú bokrétások. 3.

Vizi növények, sok szirmú bokrétások. 8.

3. Bokrétája 4 szirmú. 4.

Bokrétája 5 szirmú. 7.

4. Csészéje 2 level, lehulló. 5.

Csészéje 4 levelii , lehulló
;

])ortokai szálcsái ki-

szélesedett tetejére nttek ; termése 1 rekeszti,

bogyó. Takta. Actea. 209

5. Bibéje 2 karélyu ; tokja beczöalaku, 2kopácsu. 6.

Bibéi maghona tetején sugárosan körben állanak,

4—20 sugáruak ,• tokjának középen öszsze nem
ér 4—20 válaszfala van, tokja állandó bibéi

tövén lyukadozik ki Mák. Papaver 210

6. Virágzata ernys; tokja 1 rekeszti, magvai ko-

pácsai közé ntt magtartóra nnek , s tövérl

kezd felnyílni. Az elszakasztott növénybl ver-

henyes sárga téj foly.

Gódircz. Chelidoníuni. 211

Virágai magánosak ; tokja kopácsai közt kifejlett

taplós válaszfalánál fogva 2 rekeszti, hegye fe-

löl kezd íelynyilni. . Szarutok. Glmicium. 211

7. Fa, kocsányjain pergamennemti sárgás zöld mur-

vája van; csészéje 5 levelii, elhulló ; makkocska-

nemü tokja 1—2 magvu. Szódokfa. Tílía, 25

o
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Fféle növény, v. apró cserje; csészéje állandó;

tokja 1 rekeszü vagy tökélytelen 3 rekeszü, 3

kopácsu. . . . Tetemoldó. Helíanthemum. 233

8. Csészéje 4 levelii; bokrétája fejér, küls szirmai

csészéjénél valamivel hoszszabbak, nincs rajtok

mézgödör Nimfa. NimpJiaea. 232

Csészéje 5 level
J
bokrétája sárga, szirmai csé-

széjénél kurtábbak, hátukon mézgördör van.

Tórózsa. Nuphar. 232

2. Rend. Két — sok terméjüek. Di-poljgynia.

1. Magliona sok magcsáju : tokja bclsó oldalán nyí-

lik. 2.

Maghona 1 magcsáju
; termései fel nem nyilö

makkocskák. 9.

2. Virága szabálytalan; csészéje szironmeniU pilis,

a

felsó sisakos v. sarkantyús. 3.

Virága szabályos ; csészéje hasonlóul sziromnemü

pilis, 4.

3. Pilise felsó levele sisakosán boltos ;
2— szirma

csészéje leveleinél kisebb, sisakja alárejtözött, a

2 fels nyakas, kárazsaalaku, a 3 alsó szálas t.

nincs meg; tüszje 3-— 5.

Sisakvirág. Acoultum, 209

Pilise fels levele tövön csöves sarkantyús, bok-

rétája 4 szirmú, a 2 felsó sarkantyús, szirma a

csésze sarkantyúja csövébe nyúlik, vagy minden

szirma sarkantyúvá ntt öszsze; tüszje 1—5.

8arkvirág*. Delphíníum. 209

4. Virágának csupán leple van, leple 5 szirmú, sár-

ga; tüszje 5—10. . . Gólyahir. Caltha, 207
Virága csészés és bokrétás, de a csés/éje színes

pilis. 5.

5. Egyenlen töltséres 5 íizirma alól sarkantyús

,
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melyek pilise lapos 5 levelével váltogatva álla-

nak Czámoly. Aquüegia. 208
Szirmai csövesek. 6.

6. Pilise lehulló. 7.

Pilise állandó 5 bokrétája 8—10 szirmú, szirmai

csövesek Hunyor. Helleborus, 207
7. Tokja kocsánytalán. 8.

Tokja hoszszu kocsányu ; csészéje 5—8 level

;

bokrétája nyakas, lemeze csöves.

Sziralj. Eranthis. 207
8. Pilise 5 levelii ; 5—10 szirma nyeles, csöves, 2

ajakú , mindenik tövén egy pikelylyel fedett

mézgödör van ; felfúvódott 5—10 tokja egy-

mással félig öszszenött. Kandilla. Nigella. 208
Pilise 5—8 level ; szirma 5, csöves, ajakas ; la-

pított 2—3 tokja nincs öszszenóve.

Galamó. Isopyriim. 208

9. Virága tökélyes ; bokrétája 5— s több szirmú. 10.

Virága tökélytelen. 13.

10. Szirmai nyaka fonalalaku, lemezénél hoszszabb.

Apró növény Mizura. Myosurus, 203
Szirmai nyaka kurta vagy nincs is. 11.

11. Szirmai nyakatlanok s tövükön nincsen mézgödör

;

csészéje 5 level Hérics. Adonis, 202

Szirmai kurta nyakuak, s tövükön pikkelyes méz-

gödör van. 12.

12. Terméskéi egyrekeszüek ; csészéje 3—5 level;

bokrétája 5 s több szirmú.

Szironták. Ranunculus. 203

Terméskéi 3 rekeszüek , rekeszei közül egyben

van mag, kett terméketlen.

Fuláncs. Ceratocephalus. 203

13. Leplei a bimbóban fedelékesen hátalják egymást. 14.

Leplei a bimbóban kopácsosak, v. a széleik be-

felé türdtek ; magvai tollas csákósak.

Bérese. Clematis. 198
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14. Csrös V. csákós magvai félgömb vagy kúpalakú

vaczkához nttek. . . Kökörcsin. Anemone. 201
Csörtelen magvai tányéralaku vaczkához nttek.

Yiriiáncz. Thalictrum. 199

XIY. Sereg. Két fbb porodások. Didynamia.

1. Rend. Fedetlen magvuak. Gymnospermia.

Ezen rendbe tartozó növények csészéje fenekén 4
maghon van.

1. Porodája kett. 2.

Porodája négy , melyek közül 2 egyenl magas,

2 egyenl alacsony. 3.

2. Bokrétája tltséres , 4 metszet ; szélesebb met-

szete kicsípett; csészéje 5 fogú. (II. ser. 1. r.)

Peszércz. Lycopus. 139
Bokrétája ajakas, fels ajaka sarlóalakuan elre-

hajló , alsó ajaka 3 karélyu ; szálcsái fels ré-

szei alsó részére csuklósan nttek. (II. ser. 1.

rend.) Zsálya. Salvia. 141
3. Porodái és bibeszára bokrétája csövébl nem ér-

nek ki. 4.

Porodái és bibeszára, vagy legalább a bibeszára

bokrétája csövébl egészen a torkáig érnek. 6-

4. Bokrétája nem ajakas, sztik csöv, kiterült ka-

rimája 5 metszet, metszetei egyenetlenek, az.

alsó a többinél nagyobb ; 4 maghona öszsze-

nöttnek látszik, azombana belle fejlett s meg-
érett 4 makkocskája szélylyelválik. (XIV. ser.

2. rend Galambócz. Verbéna. 152
Bokrétája ajakas v. ásitó. 5.

5. Bokrétája csészéjénél hoszszabb , fels ajaka fel-

álló, 2 metszet; csészéje csöves 5—10 fogú,

nem ajkkas v. néha csaknem ajakas; makkocs-

kái 3-élüek, felül csonkák.

Pemet. Marruhium, 145
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Bokrétája csészéjénél kurtább , fels ajaka ép

;

csészéje 2 ajakú
;
gyürüi 6 viráguak ; makkocs-

kái tompa ormójuak , fels részök lekerekített

tompák Bibetyü. Siderítis, 145
6. Porodái szorosan egymás mellett állanak, s leg-

alább a virág kinyílásakor párhuzamosan a bok-

réta fels ajaka alá vonulnak. T*.

Porodái elállanak egymástól , fels részök vagy

nagyon szélylyeláll, vagy öszszefelé tart, azom-

ban egyenesek. 23.
7. Bokrétája fels ajaka vagy egészen hijányzik,

vagy igen kurta, porodáinál sokkal kurtább. 8.

Bokrétája elre tartó , legalább is akkora^ mint

a porodái. 9.

8. Pelsö ajaka nincs , hanem ennek a helye be van

hasitva , melybl nyúlnak ki a porodái ; bokré-

tája csövében nincsei szrkor.

Tarorja. Teucríum. 150

Fels ajaka igen kurta, kicsípett; bokrétája csö-

vében bell szrkör van.

Kacskauyak. Ajuga, 151

9. Csészéje egyenl 5 vagy 5-nél kevesebb fogú,

fogai nem képeznek két ajakat. 10.

Csészéje 5, vagy 5-nél kevesebb fogú, fogai szem-

betünöleg 2 ajakot képeznek. 20.
10. Bokrétája alsó ajaka 2 karélyu, alsó ajaka két

oldalán a torka szelénél két szálka foga ntt.

Tátkanaf. Lamium. 149
Bokrétája alsó ajaka 3 karélyu, vagy apró oldala-

karélyai miatt épnek látszik. 11.

11. Bokrétája csöve alsó részében bell szrkor van

melynek kívülrl begyüródzés felel meg. 12.

Bpkrétája csövében nincs szrkor. 16.

12. Bokrétája alsó ajaka metszetei virága kinyílása

után tgyáralaku metszetté göngjöJödnek öszszo

;
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makküCtíkái 3 élüek, csonkák; tenyeres levelei

3^—5 metszetüek. . Gyöngyhim. Leonurus. 148
Bokrétája alsó ajaka metszetei nem göngyölöd-

nek öszsze ; levelei épek. 13.

13. Szálcsái tövén bokrétájához ntt részén alól fel-

felé görbül pótok vannak ; bokrétája fels aja-

ka boltos, o Bundi. Phlomis. 150
Szálcsái tövén nincsenek pótok. 14.

14. Bokrétája alsó ajakának mind a három metszete

hegyes, fels ajaka boltos, csipkés; bokrétája

sárga Mamó. Galeohdolon. 150
Bokrétája alsó ajakának legalább a közép met-

szete vagy tompa vagy ki van csípve
; bokré-

tája nem sárga, hanem más szin. 15.

15. Hoszszabb két porodája virágpora kiszórása után,

a virágból kifelé fordul, kihajlik.

Hunyász. Stachys. 146
Porodái virágpora kiszórása után is felfelé álla-

nak Pesztercze. Ballota. 150

1(>. Alsó ajaka mindkét oldalán egy-egy púpja van,

ezen kiálló púpok alól üregesek.

Foganött. Galeopsis. 147
Alsó ajakán nincsenek púpok. 17.

17. Fels ajaka mélyen kicsipett, vagy csaknem a

közepéig be van metszve. 18.

Fels ajaka ép, vagy alig sekélyen kicsipett. 19.

18. Alsó ajaka közép karélya kerekded, domború,

csipkés , oldalkarélyai aprók s ugy látszanak,

mintha a torka szélei volnának letüremlve.

Csipkepityty. Nepeta. 143

Alsó ajaka közép karélya viszszás-szives ; oldal-

karélyai ki vannak fejldve
;

portokai páron-

ként X-et alkotnak. . Repkény. GlecJioma. 143

19. Makkocskái tetejei le vannak kerekítve; levelei

szives-hoszszukások. . . Betónika. Betonica. 146
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Makkocskái csonkák , tctejei 3-szügü lapuak ; le-

velei nyélbe keskenjedók. Kajtár. CJiaiturus. 149

20. Bokrétája csövében bell szrkör van; szálcsái

portokain felül kurta falánkkal vagy foggal vég-

zdnek ; csészéje fels ajaka csonka és csekély

3 fogú, alsó ajaka 3 metszet; bokrétája fels

ajaka boltos, ép , alsó ajaka 3 metszet , kö-

zéps metszete a két oldalinál nagyobb.

Yillahim. Prunella. 144
Bokrétája csövében nincs szrkör ; szálcsái nem
nyúlnak portokain át fogason. 21-

21. Csészéje 2 ajakú, ajakai épek, fels ajaka hátán

egy felfelé álló pikkelyalaku pótja van, ajakai

virágzás után becsukódnak ; bokrétája fels aja-

ka boltos, 3 metszet, alsó ajaka ép.

Csukóka. Scutellaria. 144

Csészéjének legalább az egyik ajaka be van vag-

dalva. 22.
22. Csészéje haraagalaku , bokrétája csövénél sokkal

bvebb, szabálytalan 3—4 foga; bokrétája fel-

s ajaka ép vagy sekélyen kicsípett.

Mozsárvirág. Melittís. 145
Csészéje csöves , két ajakú ; bokrétája fels aja-

ka 2 liasábu, torka felfúvódott.

Pofóka. DracocejyJialum. 143

23. Bokrétája ajakai csaknem egyenlk. 24.
Bokrétája ajakas vagy ásitó. 25.

24. Csészéje 5 fogú, nem ajakas, torka nyilt; azaz :

elvirágzás után szrök nem zárják be; bokré-

tája tltséres 4 metszet.

Menta. Mentha. 138

Csészéje 2 ajakú, fels ajaka 3 metszet, fogai 3

szög-láncsások , alsó ajaka 2 metszet , fogai

áralakuak, elvirágzás után torkát szrök zárják

be; tltséres bokrétája csöve hasas torkú.

Csombor. Puhgüim. 139
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25. Hoszszabb két porodája egyenes, s felül egymás-
tól elállanak. 26.

Mindenik porodája portokaival együtt Öszsze-

tart. 27.

26. Csészéje tövét csészéjénél hoszszabb murvák kör-

nyezik Murvapikk. Origanum. 140

Csészéjét murvák nem környezik, csészéje 2 aja-

kú torkát virágzás után szemszrök zárják be.

Déniiitka. Thymus. 140

27. Virágzata gyrit sertealaku számos murva gal-

lérozza körül ; csöves hengeres csészéje torkát

szemszrök zárják be ; bokrétája fels ajaka la-

pos, alsó ajaka 3 metszet.

Pereszlén. Clinopodium. 141

Virágzata gyrinek serte murva gallérai nincse-

nek
; tojásdad csészéje tövön rendszerint púpos.

Kalaminta. Calamintha. 140

2. Rend. Fedett magvuak, vagy magrejtsek.
Angiospermia.

1. Porodája kett. 2.

Porodája négy, melyek közül 2 egyenl lioszszu,

2 egyenl alacsony. 3.

2. Bokrétája sarkantyús , ásitó , inyes ; csészéje 2

egyenl level , tokja egyrekeszü. — Vizi nö-

vény, (II. ser. 1. rend.)

Renczc. Utricularia. 176

Bokrétája ajakas^ 2 ép porodája mellett van még
két ki nem fejlett porodája is 5 tokja 2 reke-

szü. (II. ser. 1. rend.j

Csikorka. Gratiola. 167

0. Maghona 4 rekeszü, 4 magcsáju, megérésekor

azomban 4 makkocskává válik el. (XIV. sereg.

1. rend.) Galambócz. Verhena. 152

g*
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Miigliona 1—2 rekeszü, kifejlésekor tok terméssé

válik. 4.

Leveletlen pikkelyes szárú halvány sárga, verhe-

nyes vagy kékes szinü növények ; bokrétájuk

ajakas, 5.

Leveles szárú növények. 6.

Maghona tövén elöl egy szabadon álló tojásdad

ikra van ; csészéje barangalaku, egyenl 4 met-

szet ; virágzás után bokrétája töve kereken le-

válik s lehull Vicsor. Lathraea, 175

Maghona tövén nincsen ikra ; csészéje néha 2 le-

velii, csészéje levelei épek vagy bemetszettek;

néha 1 levelii, 4:—5 fogú ; bokrétája töve vi-

rágzás után felválik ugyan, de nem hull el.

Szádor. Orohcmche. 175

Csészéje 4 fogú, fogai épélüek. 7*

Oészéje 5 fogú, vagy 5 metszet, vagy 5 levelii,

néha kevesebb mint 5 levelii, levelei azomban

-bevagdalt csipkések. 9.

Tojásdad alakú csészéje felfúvódott, bokrétájánál

szélesebb, lapitott ; lapos, sima magva hártya

prémes Lapór. Rhincmthus. 173
Csöves csészéje nincs felfúvódva. 8.

Bokrétája fels ajaka 3-szögii-lapitott, kicsípett,

alsó ajaka .3 fogú, alsó részén homorú, felül 2

púpú ; tokja rekeszeiben 1—2 mag van; magvai

prémetlenek, simák. . Fintor, 3íelampyru'nu 173

Bokrétája fels ajaka sisakosán boltos, 2 karé-

lyu, kicsípett v. csonka, de nem lapitott; alsó

ajaka 3 metszet, metszetei épek v. kicsipet-

tek ; tokja rekeszeiben sok mag van , magvai

prémetlenek, hoszszában karczoltak.

Szálkacsék. Fjuplirasia. 172
Tokja 1 rekeszü, 2 kopácsu, magoszlopa szaba-
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don álló, sok magvu; csészéje 5 fogú; bokr. 5

metszet csuknem szabályos.

Iszaprojt. Limosella. 167

Tokja 2 rekeszü. 10.

10. Bokrétája tövön púpos v. sarkantyús; csészéje

mélyen 5 hasábu. 11.

Bokrétája töve se nem púpos, se nem sarkan-

tyús. Í2.

11. Bokrétája tövön púpos, két ajakú, alsó ajaka fel-

puífadt Ínye száját bezárja; csészéje 5 hasábu.

Pintyö. Antlrrliinuiiu 166

Bokrétája tövön sarkantyús, két ajakú, alsó aja-

ka felpuífadt Ínye száját bezárja; csészéje 5

metszet Gyujtováuy. Linaria. 165

12. Bokrétája csaknem gömbalaku, karimája kurta;

fels ajaka 2 metszet, alsó ajaka közép karé-

lya letüremlett. . Tákajak. Bcrophdaria, 166

Bokrétája lioszszudad. 13.

13. Bokrétája ferde harangalaku , nyílt szájú, kari-

mája egyenetlenül bemetszett ; csészéje 5 ha-

sábu v. 5 level. . Gyszvirág. Digitális. 167

Bokrétája ásító, fels ajaka sisak- vagy sarlóala-

ku; csészéje többnyíre felfúvódott, fogai vagy

csipkések V. épélüek.

Kajmacsór. Pedicularis. 173

XT. Sereg. Négyföbb porodások. Tetradynamia.

1. Rend. Táskások. Siliculosa.

1. Táskája gömbalaku; kemény, fel nem nyíló, vá-

laszfala elenyészése miatt néha egy rekeszü. 2.

Táskája oldalról lapított, kopácsai gerinczei ki-

álló ormójuak vagy szárnyasok. 8.

Táskája csaknem gfimbalaku, válaszfala olyan szé-
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les, iiiint a táskája; vagy a táskája háta felöl

kisebb nagyobb mértékben lapított, felnyíló. 14.

2. Táskája egyetlen bütyökbl áll. 3.

Táskája egymás felibe helyezett 2 czikkü, a két

tag megéréskor egymástól elválik, de azért fel

nem nyílik. 7.

3. Táskája egy rekeszü és egy magvii. 4.

Táskájának egynél több rekesze van. 5.

4. CTömbalaku s hálózatosán ránczos táskája tetején

bibeszára megmaradt ; bokrétája aranyszín.

Sömörge. Neslia. 229
Kerekded-tojásalaku táskája tetején kúpalakú kur-

ta bibeszára meg van; bokrétája fejér.

Matyó. Calepina, 229
5. Táskája körtealaku, 3 rekeszü, egymás mellett

esó, 2 fels rekesze üres.

Bunkoncz. Myagrum, 229
Táskája kerekded vagy tojásdad. 6.

(>, Táskája tojásdad v. körkörös gömbded, tetejét

bibeszára hegyezi ki ; két rekesze egymás mel-

lett áll, s mindenikben egy-egy mag van; bok-

tája fejér Táskazár. Euclidium. 228
Táskája tojásdad csaknem 4 ormóju ; egy más
felibe helyezett két vagy két pár rekeszü, re-

keszeiben egy mag van ; bokrétája sárga.

8zümcsö. Bunias. 230
7. Két czikkü táskája alsó tagja kocsánykaalaku, 1

— sok magvu, a fels tojásdad, vagy kerekded,

egy magvu ; kötléke igen kurta ; virága sárga.

Rekenyö. Bajpistrum, 230

Két czikkü táskája alsó tagja kocsánykalaku,

üres ; a fels gömbalaku^ egy magvu ; kötöléke

hoszszu; virága fejér. . . Tátorj áll. Cramöe. 230

8. Táskája fel nem nyíló, vagy ha két czikküvé vá-

lik is magvát akkor is magába záró. 9.

Táskája felnyilik és magvát kiszórja. 11.
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9. Szárnytalan táskája vesealaku, vagy 2 göcsü, la-

pított, szélesebb, mint hoszszabb, hálózatosán

ránczos, kopasz. . . Táskarag'. Senebiera. 228
Szárnyas táskája más alakú. 10.

10. Egy pár paizsból alakult, szárnyas táskája he-

gyén és tövén kikanyarított.

Paizsj)ár. Biscutella. 226
Hoszszukás vagy csaknem tojásdad szárnyas tás-

kája válaszfala át van fúrva, s e miatt egyre-

keszü s egy magvu.

Csülleng. Isatis. 229
11. Táskája kopácsai különösen a hegyök felé szár-

nyasok. 12.

Táskája kopácsai nem szárnyasok. 13.

12. Táskája szíves vagy tojásdad kopácsai csólnak-

alakuak, hegyein egy kis szárnya van ; rekeszei

1 magvuak Zsázsa. Lepidium. 226

Táskája háromszög szíves v. kerek, rekeszei 2

s több magvuak. . . . Tarsóka. llilaspi. 225

13. Táskája körkörös tompa ; rekeszei 2 magvuak.

íázírtr. HutcJiinsia. 228

Táskája háromszög viszszás- szíves, hegye ép,

vagy alig kicsípett ; rekeszei sok magvuak.

Csapka. Capsella, 228

14. Szálcsáín szárnynemü fogak vagy púpok van-

vak , táskái felnyilók. 15.

Szálcsái fogatlanok táskái felnyilók. 16.

15. Táskája kerekded, vagy tojásdad háta lencseala-

kuan lapított, kopasz vagy lelapult csillagszö-

rétól szürke ; rekeszei 1—4 magvuak.

Ternye. Alf/ssum, 222

Táskája köikíirös, lajtos ^ molyhos; rekeszei 6 s

több magvuak. . . . Hamuka. Farseüa. 223

16. Táskái puffadtak, körte- vagy gömbalakuak. 17.

Táskái lapítottak, néha ])uffadtak. 18.
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17. Táskája körtealaku , állandó bibeszárát kopácsa

hegyéhez egy pót foglalja ; bibeszára táskája

felnyilásakor kopácsaival együtt pattan le.

Gomborka. Cainelína. 225
Táskája nagyon fel vau fuvódva, vagy csaknem

gömbalaku 5 bibeszára táskája felnyilásakor vá-

laszfalán marad. . . . Torma. Coclilearia. 225
18. Körkörös-láncsás, s csaknem lapított táskája egy

megnyúlt fonalalaku termekocsánykán ül ; kö-

tólékei válasz falához nttek.

Lapicz. Lunaria. 224
liáncsás V. tojásdad v. hoszszukás, s háta fell

lapitott, sok magvu táskája nem ül termeko-

csánykán Daravirág". Draha, 224

2. Rend. Beczsek. Siliquosa.

1. Beczöje nem nyilik fel, hengeres vagy gyöngysor-

alakú, megéréskor azomban néha czikkekre sza-

kadozik Retek. Raphanus. 230
Beczöje alólról fesló két kopácscsal nyilik fel. 2.

2. Magvai beczöje mindenik rekeszében 2 soruak,

vagy egyenetlenül 2 soruak. 3.

Magvai beczöje mindenik rekeszeiben 1 soruak. 6.

O. Beczöje kopácsai innélküliek vagy csak tövei-

ken van az in kezdetének némi jele; beczöje

lapitott vagy hengeres, néha igen kurta.

Rézsuka. Nastnrtínm. 212
Beczöje kopácsai 1 inuak. 4.

4. Beczöje hegye csrös, csre áraluku, felényi mint

a beczöje ; szálas beczöje lapitott 4 orraóju

;

magvai tojásdadok. . . Álszeg'ecs. Syreiiia. 220
Beczöje hegye nem csrös. 5.

5. Lapos beczöi sugáron félállók, szárlevelei nyilala-

kuak ; bokr. szirnicii keskenyek, hoszszukás ék-

alakuak, sárgás fejérek. Toronszál. Turritis. 213
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Szálas vagy szálas láncsás beczöi egymástól tá-

vol állanak , kihajlók ; bokrétája szirmai kerek-

ded viszszás-tojásdadok, sárgák ; alsó levelei

szárnyason hasgattak vagy félbeszárnyasok.

Sorapár. Diiüotaxis. 222

6. Bibéje felálló s egymásra boruló 2 lemezecské-

böl áll, 4 fbb porodája töve szárnyas.

Estike. Hesperis. 215

Bibéje egyszer tompa, vagy hegyes, néha 2 le-

mez is, de lemezei letiirenilettek ; szálcsái nem
szárnyasok. 7.

7. Beczóje kopácsai innélküliek, vagy csak töveiken

van az in kezdetének némi jele. 8.

Beczje kopácsai hoszszában menó 1, 3, 5 vagy

sok innak. 9-

8. Csirája kel levelei éle mindkét fell öszszerán-

czoltak; húsos és pikkelyes fogú tögyökere viz-

irányosan áll Eogasir. Dentaria. 215

Osirája kel levelei laposan kiterültek; csonka

tögyökere nem fogas , tögyökere vagy rostos,

vagy orsóalaku. . . . Foszlár. Ccívdamine. 214

9. Beczjök hengeres, áralaku vagy lapos csrön

végzdik ; magvok gömbalaku. 10.

Beczöjöknek nincsen csre ; ha pedig kurta csó-

rók van, akkor magvai hoszszukások vagy to-

jásdadok. 11.

10. Kopácsain egy hoszszában men, vagy e mellett

két felöl csavargüs , alig szembetn oldal ina

van Káposzta. Brassica, 220

Kopácsahi 3, vagy 5 kiálló ina van.

': Mustár. Kiínapls. 221

11. Kopácsain hoszszában men egy in, vagy e he-

lyett hoszszában menó több ér van. 12-

Kopácsain hoszszában men 3 ina van. 15.

12. Beczje lapos, vagy valamenynyire doml)oru, ko-

pácsai kiálló vagy elmosódott egyinuak, vagy e
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helyett hoszszában men eresek ; csészéje le-

velei tövein bell pikkelylyé ntt egy-egy ikra

van Ikrapikk. Arahis. 213
Beczje 4 szög vagy hengeres. 13.

13. Levelei épek, épélüek vagy fogasok; beczje 4

szög. ...... Szegecs. Ei^simum. 218
Levelei szárnyason szabdaltak, vagy az alsók leg-

alább félbeszárnyasok. 14.

14. Beczje lapitott, 4 szög; magvai gömbalaknak.

Toriuáncs. Barharea. 213
Beczje csaknem hengeres ; magvai tojásdadok

vagy hoszszukások. Nyulga. Erucastrum. 221
15. Bibéje tompa, ép vagy alig kicsípett ; beczje hen-

geres, szálas vagy áralaku.

Zsombor. Sísymhriuyn. 216
Bibéje hegyes, kúp- vagy áralaku, karélyai kissé

szélylyelállók ; beczje végén bibéjébl lett kúp-

alakú kurta csre van. Málika. Malcolmia. 216

XVT. Sereg'. Egyfalkások. Mouadelphia.

1. Rend. Ötporodájuak. Pentandria.

1. Bokrétája 5 szirmú. 2.

Bokrétája egy tagú, 5 metszet. 3.

2. Levelei szárnyason bevagdaltak, vagy karélyosak.

(Lásd XVI. ser. 2. r.j

Árorr. Erod'mm. Gerely. Geránium. 264

—

265

Levelei épek és épélek. (Lásd V. ser. 5. r.)

Len. Linmn, 267

3. Bokrétája torkát húsos hengerkévé ntt porodái

zárják be. (Lásd V. ser. 2. r.)

Czinka. Cynanclium, 136
Bokrétája torka nyilt (V. ser. 1. r.)

Lizinka. Lysímadda, \11
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1. Levelei hármasok, levélkéi viszszás -szívesek.

(Lásd X. ser. 5. r.) .... Sósdi. Oxalís, 269
Levelei tenyeresen karélyosak , vagy szárnyason

bevagdaltak. 2.

2. Mind a tiz porodája ki van fejldve ; tokja ko-

pácsai niegéréskor alólról feselve , ivalakulag

kunkorodnak fel. . . . Gerely. Geránium. 265
Öt porodája ki van fejldve , öt ninfs tökélete-

sen kifejldve ; tokja kopácsai niegéréskor alól-

ról feselve, csavarosán kunkorodnak fel.

AroiT. Erodium. 264

3. Kend. Sokporodájuak. Polyandria.

1. Csészéje egyszeres Siirda. Abutílon. 253
Csészéje kétszeres. 2-

2. Küls csészéje 3—12 level. 3-

Küls csészéje 2—9 metszet. 4.

3. Küls csészéje 3 level ; termései lapos sajtalaku

körben ülnek, s megérésekor egymagvu termé-

sekre hullanak szélylyel. . . Mályva. Malva. 252
Küls csészéje 6—12 level; 5 rekeszü tok ter-

mése 5 kopácscsal nyilik fel.

Hibik. HiUscus. 253
4. Küls csészéje 3 metszet.

Paizssajt. Lavateva. 251
Küls csészéje 6—9 metszet. . Ziliz. AUIipai. 251

XVII. Sereg. Kétfalkások. Diadelphia.

1. Rend. Hatporodájuak. Hexandria.

1. Bokrétája fels szirma tövön zacskós
; kerekded

termése makkocskanem, egy magvu, fel nem
nyiló Füstiké. Fumaria. 211
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2. Bokrétája hoszszu sarkantyús
; termése beczne-

mü tok^ sok magvu^ két kopácsu.

Likasii:. Corydalis. 211

2. Rend. Nyolcz porodájuak. Octandria.

Csészéje 5 levelii, a két bels levele igen nagy,

szárnyhoz hasonló, sziromnemü ; 3—8 szirma

szálcsáival öszszentt.

Csészeszárnj. Polygala. 256

3. Rend. TÍZ porodájuak. Dccandria.

Pillangós viráguak.

1. Szálcsái agy csomóba nttek, s maghonát behü-

velyezik
;
termésük azomban hüvely. 2.

Szálcsái két csomóba nttek, azaz : 9 szálcsa ösz-

szentt, a vitorlája felöl álló egy szálcsa szaba-

don áll ; termésük ugyancsak hüvely. 7.

2. Bokrétája szárnyai fels részén ránczosak : csé-

széje 1—2 ajakú. 3-

Bokrétája szárnyai nem ránczosak; csészéje 5

fogú vagy alig két ajakú. 5.

3. Csészéje felül mélyen behasitott, egy ajakú,

aszottas hártya széle 3— 5 foggal toldott, csol-

nakja 2 szirmú
; hüvelye lapos.

Jciieszter. Spartium. 285

Csészéje harangalaku vagy csöves, 2 ajakú. 4.

4. Levelei egyszerek, épek; csolnakja tompa vég;
szálcsái liegyök felé elszélesedók ; bibéje bels
oldalán menedékes, ferde.

Reketytye. Genista. 286

í-'^'^elei hármasok, csolnakja tompa vég; szál-

csái hegyük felé nem szélesednek el; bibéje

küls oldalán menedékes. . Zanót. Cytisus. 286
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5. Levelei liáriiiasok 5 csolnakja hegyes vcgü ; szál-

csái hegyük felé kiszélesednek.

Ig'licz. Ononís, 287
Levelei páratlan szárnyasok. 6.

6. Csészéje 5 íbgu, magva niegérésekor száraz szé-

leivel hüvelyét bezárja, hasas ; szálcsái felül ki-

szélesedók ; virágzata szárhegyi csomóban van.

Szapuka. Antliyllis. 288

Csészéje 5 metszet, magva megérésekor is nyit-

va marad, hártya széltt ; szálcsái araiaknak ; vi-

rágzata hónalji fürtöt képez. (Drálga. Galegci. 297

7. Hüvelye 2 kopácsu, s nem czikkes. 8-

Hüvelye czikkes, keresztbe szakadozó. 26.
8. Bibeszára kopasz. 9.

Bibeszára szrös. 19.

tK Csolnakja csrösen kihegyezett. 10.
Csolnakja nem csrös, egyszeren hegyes vagy

tompa. 11.

10. Hüvelye hengeres , vagy lapított szárnyatlan

,

felnyílt kopácsai csavarosán megtekeredettek

;

bibeszára lassankint hegyesedik el.

Kerep. Lotus. 296
Hüvelye négyszög , mindenik ormóján széles

szárnyas 5 bibeszára felfelé vastagabb.

Szárnyók. Tetragonolohus. 297

11. Csomóba ntt szálcsái szirmaival kisebb nagyobb

mértékben öszszenttek ; 1—5 magvu hüvelyét

elszáradt virágai takarják.

Lóliertí. TrífoUum. 291

Csomóba ntt szálcsái szirmaival nem nttek

öszsze. ]2.

12. Csolnakja 2 szirmú ; hüvelye brnemü, lapított.

Higviricz. Glycj/rhiza. 297
Csolnakja 1 szirmú. 13.

13. Hüvelye hoszszában kisebb nagyobb mértékben

két rekeszü. 14.
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Hüvelye egy rekeszti. 15-

14. Tompa vég csolnakján nincs szálka ; hüvelye

alsó forradása válaszfallá hajlik be.

Bóka. Astragahis, 298
Tompa vég csolnakja vége alól e^j kalászalaku

szálka indul ki ; hüvelye fels forradása válasz-

fallá nyomul be. . . . Sajkorr. Oxytropis. 298
15. Hüvelye csigamódra tekeredett, vagy sarlóalaku,

1 — sok magvu. . . Csigacsö. Medicago. 289
Hüvelye más alakú. 16.

16. Osólnakja hegye ferdén csonka; egy magvu ke-

mény hüvelye , viszszás-tojásdad, alsó forradá-

sán szárnyas ormóju , sima vagy fésüfogas, há-

lózatosán horpadozott.

Espárczet. Onohrychis. 301

Osólnakja hegye tompa. 17*

17. Szárnya hegyei üszszenöttek , közepén hólyago-

san felfuvódottak , csolnakja hegye sötét lila-

szinü ; hüvelye gömbalaku.

Dornik. Dorycnium. 296

Szárnya hegyei nem nttek öszsze. 18.

18. Hüvelye kurta, puffadt, tojásdad , 1—3 magvu,

virágzata tojásdad, vagy lefüggó fürt.

Mézkerep. Melilotus. 290

Hüvelye szálas lapos , sok magvu ; virágzata 6

vagy több ernyós csomó.

Lepkeszeg. Trigonella. 290

19. Fák vagy cserjék. 20.
Fféle növények. 21.

20. Bibeszára fonalaku szrös , elöl szakálas ; bibéje

bibeszára végén van , hüvelye lapos, szálas hosz-

szukás ; fürtje függ, virága fejér.

Ákász. Rohinia. 298

Bibeszára félhengeres , tövétl fel tömötten sz-
rös, hegye horgas ; bibéje horga hajlásában
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van; hüvelye hólyagosan felfúvódott; fürtje fel-

álló, virága sárga vagy ph-os.

Dudafürt. Colntea. 298
21. Bibeszára köröskörül, vagy a belsó oldalán hosz-

szában szrös. 22.
Bibeszára hegye alatt a külsó oldalán szakálas,

egyebütt kopasz vagy molyhos. 25.
22. Bibeszára fonalalaku , hegyén köröskörül szrös,

egyebütt kopasz Lenese. Ervum. 305
Bibeszára nem fonalalaku. 23.

23. Bibeszára 3-éltt, oldalról lapitott, tövén felül or-

mós, alól válus, hegye szakálas. Borsó. Pistim. 306
Bibeszára hegye lapos , egyenl széles vagy fe-

lül szélesebb, hegye befelé hajló. 24.
24. Pároson szárnyas, vagy f)áros levele nyelei kacs-

cson végzdnek. . . . Bükköny. Lathyrus. 306
Párosan szárnyas levele nyelei végén nincsen

kacscs Lednek. Orohus. 307
25. Bibeszára egyenes , alól szakálas , felül s körül

molyhos; csészéje 5 fogú, vagy 5 messzetti, a

fels foga kurtább Babó. Vicici. 301

Bibeszára, porodái és csólnakja csavarosán meg-

tekeredett, csészéje 2 ajakú.

Paszuly. Pliaseohis. 309
^O. Hüvelye csaknem hengeres; vagy 4 ormóju^ czik-

kein begyüremiett, 1 maga.

Kornilla. Coronílla. 300
Hüvelye lapitott, magva sinórját tartó forradása

fell öblösen kikanyaritott, vagy karélyos ;
mag-

va félköralakulag meggörbült.

Patkóczim. Hippocrepis. 301

XYIII. íSereg. Sokfalkások. Polyadelphia.

1. Rend. Sokporodájuak. Polyandria.

Szálcsái 3, 5 vagy 6 falkába nttek ;
csészéje 5



OXII

Lapon

level vagy 5 hasábu ; bokrétája 5 szirmú ; bi-

beszára 3 ; tokja 3 rekeszti.

Linkel. Hyperícum. 254

XIX. Sereg. FoiTt portokuak. Byügenesia.

Ezen .seregbe tartozó növények rendéit szándékosan
mellzöm, liogy meghatározásuk ez által is kön-
nyítve legyen.

1. Minden virága félszer vagyis nyelvalaku. 2.

Minden virága csöves, 5 (ritkán kevesebb) fogú

;

vagy néha fészke kerületén lev virágainak nincs

is bokrétája, hanem e helyett fészke liels szí-

nes levelei képezik a sugarát. 16-

Fészke kerületén lev virágai félszeresek, vagy

nyelvalakuak ; a többiek (közép virágai) csöve-

sek, 5 fognak. 42.
2. Magvának (st a maghonának is) bóbitája van. 3.

3Iagvának (és annál fogva maghonának) nincs bó-

bitája ; magván azomban a bóbita helyett néha

e^j bokrocska polyva van. 15.

3. Bóbitája szrei egyszerek, ágatlanok. 4.

Bóbitája szrei ágasok vagy tollasok, azaz : olda-

láról ismét szröcskék nttek. 10.

4. Virágai számszerint öten vannak, s egyetlen kört

képeznek Csakkör. Prenantlies. 120
Virágai szájnosak, ketts vagy többes körben ál-

lanak. 5.

5. Magvai csörnélküliek, bóbitája ennélfogva nye-

letlen. 6.

Magvai vékony csrek, bóbitái ennélfogva nye-

lesek. 8.

h. Magvai lapítottak; bóbitája hajlós nem törékeny;

levelei kopaszok, élein tíiskés szemszörüek.

Csorbóka. SoncJms. 121
Magvai hengeresek, vagy alig laposak; levelei

élén nincsenek tskés szemszrök. 7.
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7. Magvai fels végei vékonjabbalc, mint az alsó el-

hegyesedésre hajlók; bóbitája szép fejér, rend-
szerint hajlós és nem törékeny.

Aszász. Crepis. 121
Magvai fels végei alsó végeinél nem vékonyabbak,
st vastagabbak, csonkák

; bóbitája piszkos sár-

gás, nem hajlós, törékeny.

Hölgyomál. Hieracium. 123
8. Tkocsányja egy virágú, csöves ; virágai többszö-

rös körek; magvai hegyeiken puha tüske pikke-

lyüek, V. finoman görcsösek.

PitypaDg. Taraxacum. 118
Sok virágú szára van. 9.

9. Magvai csre tövét polyvanemü koszorúk vagy
pikkelyek veszik körül; virágai két körben álla-

nak; fészke alatt néhány levélbl álló murva-
köre van Kákics. Chondrilla. 119

Magvai csre tövén sem koszorúk, sem pikkelyek

nincsenek; fészke fedelékesen egymásra boruló

egyenetlen pikkelyekbl áll; virágai 1—3 kört

képeznek ; magvai lapítottak.

Saláta. Lactuca. 119
10. Vaczka polyvás, polyvái egyes virágait egymás-

tól elkülönözik, a magva megérésekor, magvá-
val együtt leválnak.

Polyvahordó. Hypochaeris, 115
Vaczka kopasz. U.

11. Fészke levélkéi mind egyenlk; tövön öszszent-
tek, murvaköre nincs.

Kecskedisz. Tragopogon. 116

Fészke levélkéi egyenetlen hoszszuságuak. 12.
12. Fészke murvaköre levélkéi lekonyultak; bóbitája

tövön egy gyrbe ntt, s könnyen lehulló,

Magyarótt. Picris. 116

Fészkének nincs murvaköre, fészke levélkéi vagy
pikkelyei mind lelapultak. 13.

h
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13. Bóbitája oldal szörocskéi nincsenek egymásba

szövdve, bóbitája nem hull le ; fészke pikke-

lyei mind egyenl szélesek , szálas láncsások

;

tökocsányja van. . Arszlánfog. Leontodon. 115
Bóbitája oldal szröcskéí egymásba szövdtek

;

fészke pikkelyei tövön szélesebbek, felfelé las-

sanként elkeskenyednek ; száruk van. 14.

14. Fészke alsó pikkelyei hátán lefelé álló apró fogai

vannak 5
magva alja, egyéb részénél jóval vas-

tagabb, ezen lev poczka alsó részén homorú.

Magpoczok. Podospei^minn. 118
Fészke alsó pikkelyei hátán nincsenek fogak

;

magvai tövön nem poczkosak.

Pozdor. Scorzonera. 117
15. Fészke levélkéi konyák; magvai láncsás polyvák-

kal vannak koszorúzva ; virága kék.

Katáng. Cichorium. 115
Fészke levélkéi lelapultak ; magvain nincs nincs

polyva koszorú; magvai 20 rovátkuak; virága

sárga Yálupikk. Lajpsanci. 114
16. Minden virágnak fedelékes külön csészéje van, s

mindnyája együtt Qgy golyóalakú gömböt ké-

pez ; bóbitája koszorúalaku ; kopasz vaczka go-

lyóalaku Laptaborz. Ecliinops. 106

Az egyes virágoknak nincs külön csészéjök. 17.

17. Magva bóbitás. 18.

Magva bóbitátlan. 40.
18. Vaczka polyvás, vagy sertés, vagy sejtes. 19.

Vaczka kopasz. 31-

19. Fészke pikkelyei 2 soruak, a küls sor letürem-

lett; levelei ellenesek, flásd 56. sz.)

Yillamag. Bidens. 97

Fészke pikkelyei fedelékesek; levelei váltoga-

tok. 20.
20. Vaczka sejtes, sejtgödre szélei megszakadozot-

tak, sok sorú szrös csaknem tollas bóbitája
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tövön Ggy gyrbe ntt öszsze ; magva viszszás

tojásdad, lapított 4-szögü ; fészke levelei tö-

vishegjüek Bordou. Ono])ordon. 110
Vaczka polyvás vagy sertés, de nem sejtes. 21.

21. Bóbitája tollas. 22.
Bóbitája szrös, sertés vagy polyvás. 23.

22. Fészke bels levélkéi sugárzók, szálasok, színe-

sek, száraz kártyások és tövistelenek, a külsk
kurtábbak, fünemüek és tövisesek; bóbitája egy

sorú minden virágában van poroda is terme is.

Körfény. Carlina. 107
Fészke bels levélkéi nem sugárzók ; bóbitája

sok sorú, mindenik tollas, alól gyrbe nttek,

s lehullok ; virága csöves-harangalaku, rendsze-

rint tökólytelen kétlaki ; magva lapitott, hosz-

szukás Barcs. Cirsium. 112
23. Fészke bels levélkéi, a külsknél lioszszabbak,

sugárzók^ szinesek és tövistelenek, a külsk szá-

raz kártyások 5 széls virágai csövesek, kétaja-

kuak, s bennök terme van, közép virágai csö-

vesek, 5 fognak, porodások és termések ; bels

magvai bóbitái 5—10 láncsás polyvából álla-

nak; vaczka is polyvás.

Vasvirág. Xeranthemum. 107
Fészke levélkéi nem sugárosak. 24.

24. Vaczka bels szélén körösköri termés virágai

között polyvás, közepén kopasz ; fészke apró 5

szög vagy kúpalakú, küls levélkéi gyapjasok,

a belsk kártyások. . . . Pamár. Filago. 102

Vaczka egészen polyvás. 25.
25. Fészke levélkéi horogliegyek ; virágaiban meg-

van a terme is, a poroda is ; sok sorú bóbitája

serte polyvás ; fészke csaknem gömbalaku.

Bojtorján. Lap'pa. 113

Fészke levélkéi nem horog hegyek, különféleké-

pen képzdtek. 26.
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26. Tojásdad fészke küls levélkéi szára fels, leve-

leivel egyenlk , öblös szárnyas szabásnak , a

belsk hoszszudad láncsások, liártyanemüek; vi-

rágai tökélyesek, 5 metszetüek ; 4 lapu magvai

viszszás-tojásdadok.

Gordon. KeMtrojpliyllum. 110

Fészke küls levélkéi szára fels levéltl külöm-

böznek. 27-

27. Bóbitája 3—sok sorú, állandó gyrbe nem ntt
öszsze, küls sora a többinél hoszszabb, a bel-

s kurtább. 28.
Bóbitája 2 — sok sorú, lehulló ; bokrétája mind

egyenl csöves. 29.

28. Magva lioszszukás, lapított; bóbitája sok sora;

bokrétája egyenl vagy a szélsk nagyobbak a

többinél s töltséresek, üresek; fészke levélkéi

rojtosak, vagy prémesek vagy néha tövisesek.

Csüküllö. Centaiirea. lOB

Magva hengeres, viszszás-tojásdad; bóbitája 3 so-

rú; széls virágai a többinél hoszszabbak szálas

töltséresek , ferde szélüek, üresek ;
fészke le-

vélkéi láncsások, kihegyezettek, prémetlenek és

tövistelenek. . . . Bóbitagyász. Cnqnna. 107

29. Magvai viszszás tornyadzó alakúak, négyszögek
;

2—3 sorú serte polyvás bóbitája magva tete-

jén álló, kurta hengeres vánkosra ntt és ezzel

együtt lehl; szre bels sora a külsnél hosz-

szabb Puhoncz. Jurinea. 110

Magvai hoszszukások, lapitottak; bóbitája sok

sorú. 30.
30. Bóbitája sertepolyvás, gyrbe nem növ, a bel-

s sora hoszszabb a többinél; virágai tökélye-

sek vagy kétlakiak. . . Zsóltina. /SeJTíiíltZöt. 114

Bóbitája szrös ; tövön gyrbe ntt, sorai

egyenlk ; virágai tökélyesek.

Boffá/CS. Carduus, 110
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31. Fészke levélkéi egysoruak vagy ez alatt még egy

murvakor is van. 32.
Fészke levélkéi fedelékesek, vagy 2—3 sornak. 34.

32. Fkocsányja alacsony, pikkelyes tetején fejes

bugás virágzata van ; fészkei kétlakiak ; termés

virágú fészkeiben sugárvirágai több soruak, po-

rodás virágú fészkeiben egysoruak.

Kalapfü. Petasites. 91
Szára leveles. 33.

33. Fészkét 1 vagy több levélkébl álló murvakör

veszi körül Üszögör. Senecio. 104
Fészkét murvakör nem környezi.

Dugasor. Cmeraria. 106
34. Levelei ellenesek, 3—5 hasábuak; fészkei 5—

6

virágnak , virágai tökélyesek ; bibeszára fonal-

alaku s megnyúlt. Pakócza. EíCJíatorium. 91
Levelei váltogatok, épek ; fészkei sokviráguak. 35.

35. Minden virága tökélyes , 5 metszet, sárga ; bi-

béje tojásdad. . . . Aranyfürt. Linosyris. 94
Sugárvirágaiban csupán terme van ; bibéi félhen-

geresek. 36.
36. Portokai tövérl serteszálak nttek. 37.

Portokai tövérl nem nttek serteszálak.

Küllörojt. Erigeron. 93
37. Sugárvirágai szabálytalanok, 3 metszetüek, egyso-

ruak. 38.
Sugárvrágai fonalalaknak, 1—5 soruak, liegyö-

kön fogasolt. 39.
38. Bóbitája szrei egyenlk ;

sugárvirágaiban csu-

pán terme van, középvirágai 5 fognak^ tökélye-

sek
;
portokai tövérl két szál serte ntt.

Sertecsék. Inula. 94

Bóbitája szrös, szrei küls köre kurta s egy ko-

szorúba ntt Balhafü. Pulicaria. 96

39. Fészke 5 szög , vagy kúpalakú , apró ; küls le-

vélkéi gyapjasok (lásd 23.; Pamár. Filago. 102
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Fészke félgömb vagy bengeralaku, levélkéi szá-

raz kártyások , vagy a külsk fnemüek , kopa-

szok, különféle szintiek.

Gyopár. Gna^halíimi. 103
40. Fészke levélkéi 5—9 egy sorban s lazán álla-

nak ; minden virága csöves, széls virágai is 5

—

9 magot termk, közép virágai tökélyesek vagy

csak porodások, de terméketlenek , vaczka ko-

pasz Molyhár. Mícropus. 94
Fészke levélkéi fedelékesek. 41.

41. Fészke félgömbalaku vagy tojásdad; vaczka ko-

pasz vagy gyapjas bolyhos ; virágzata fzéres

V. fürtös; virágai tökélyesek, v. a szélsk fonal-

alakuak s termések; magvai viszszás-tojásdadok,

tetejökön egy kis keskeny tányérocska van.

Üröm. Artemisia. 100
Fészke félgömbalaku, virágzata bogernys ; vacz-

ka kopasz ; virágai tökélyesek , v. a szélsk fo-

nalalakuak , 3 foguak ; magvai szegletesen ro-

vátkoltak, a tetejökön lev tányérocska olyan

^eje.

Yarádics. Tanacetum. 102
42. Magvai mindnyájan vagy legalább a középsk bó-

bitások. 43.
Minden magva bóbitátlan. 53-

43. Pikkelyes tkocsánya van ; levelei tövérl nt-
tek. 44.

Leveles szárnak. 45.
44. Szára liegyén egy fészke van ; sugárvirágai több-

soruak
, sárgák , csupán terme van bennök , kö-

zépvirágai tökélyesek. Szatytyu. Tnssílago. 91

Virágzata fejes bugás (lásd a 32. szám alatt.)

Kalapfü. Petasites. 91

45. Sugárvirágai sárgák. 46.
Sugárvirágai más .szintiek. 51.

46. Fészke levélkéi mind egyenlk. 47.
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Fészke levélkéi egyenetlenek, s egymást többszö-

rösen hátalják. 49.
47. Fészkét 1 vagy több levélbl álló murvakor ve-

szi körül ; fészke levélkéi hegyei rendszerint fe-

keték ;
néha nincs sugáros A^irága (lásd 33. sz.)

Üszög'ör. Senecio. 104

Fészkét murvakor nem környezi. 4:8.

48. A széls körben álló magvainak nincs bóbitájok
;

bibéjök hegye egyéb részöknél vastagabb.

Tarkör. Doronicum, 104

Minden magva bóbitás; bibéje csonka, vagy fo-

nalalaku Dugasor. Cineraría. 106

49. Portokai tövérl nem nttek serteszálak ;
sugár-

virágai egy sorban állanak, számszerint 5— 8.

Ritkarój. SoUdago. 94

Portokai tövérl két serteszál ntt; sugárvirá-

gai sokan vannak. 50.
50. Bóbitája egyenl szrökbl áll. (Lásd 38. szám.)

Sertecsék. Innia. 94

Bóbitája szrei küls köre egy koszorúba ntt

s a belsknél kurtább. (Lásd 38. szám.)

Balhafü. Pulicaria. 96

51. Termét tartalmazó széls virágai több soruak,

ezek közül a külskör keskeny nyelvalaku és a

sugarát képezi. (Lásd 36. sz.)

Küllörojt. Erigeron. 93

Termét tartalmazó széls virágai egysoruak, szé-

les láncsások. 52.
52. Termés sugárvirágai is teremnek magvakat.

Gerepcsin. Aster. 92

Sugárvirágaiban nincsenek tenyészszervek, s an-

nál fogva nem is teremnek magvakat.

Osillagcsin. Galatella. 93-

53. Vaczka kopasz. 54.
Vaczka polyvás. 56-

54. Fészke pikkelyei szegélytelenek s egyenl hos:&-
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Kzuk ; vaczka kúpos; tökocsányja egy virágú;

magvai egyformák. . . . Rukei'CZ. Bellis, 93

Fészke pikkelyei hártyaszegélyüek. 55.
55. Vaczka laposan domború.

Aranyvirág'. Chrysanthemum. 110
Vaczka kúpos Szikfü. Matricaria. 100

56. Fészke pikkelyei kétsoruak, egyenlk, a bels

sorbeliek felállók, a külsk letüremlettek ; négy-

szög magvainak 2—4 horgas foga van ; széls

virágai néha sugárosak , néha nem. (Lásd 19.

szám.) Yillamag. Bídens. 97

Fészke pikkelyei egyenetlenek, fedelékesek. 57.

57. Fészke pikkelyei hegyei lehajlók ; magvairól 2—
4 polyva bóbitója lehulló.

Napvirág". Helianthus. 96

Fészke pikkelyei egymásra lapultak ; magvai bó-

bitátlanok. 58.
58. Sugárvirágai igen szélesek, csaknem kerekdedek,

vagy szivesek, 10-nél nem igen több.

Oziczkóró. Acliíllea. 97

Sugárvirágai hoszszukások , számosak ; fészke fél-

görabalaku vagy lapos. Montika. ÁntJiemis. 99

XX. Sereg. Porotlás termeljüek. Gr} nandria.

1. Rend. Egy porodájuak. Monandria.

1. Alsó ajaka (mézajaka) alólról sarkantyús vagy

zacskós. 2.

Alsó ajaka se nem sarkantyús, se nem zacskós. 8.

2. Levele helyett tkocsányján burkok vannak, porto-

kai terméje hegyén szabadon állanak ; sarkantyú-

ja áralaku, lefelé álló. Gcrbicz. Lhnodorum. 54

Tövérl vagy száráról levelei nttek ; kétrekeszü

portokai terméje elrészén állanak. 3.
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3. Alsó iijaka ép , szálas
;
portoka rekeszei aláfelé

csöröcskéje kikanyaritott öble által vannak el-

választva Sarkar. Platanthera. 54

Alsó ajaka több karélju, vagy éle bevagdalt, vagy

csipkés. 4.

4. Alsó ajaka 1—2 hüvelyk, s a még ki nem nyilt,

vagy épen nyiló félben lev virágában sodros

;

portokai rekeszei alól e^j zacskócskával van-

nak egybekötve.

{Sodortajk. Himanthoglossum. 53

Alsó ajaka sokkal kurtább s nem sodros. Ö*

5. Portokai 2 nyelecskéje, Ggj rekeszü zacskócská-

jánál fogva van a bibe ikrájákoz nve ; 3 fels

szirma öszszeáll , a két oldali nyilt; alsó ajaka

3 metszet ; sarkantyúja akkora , mint a mag-

liona, vagy valamivel lioszszabb.

Ragikra. Anacamptys. 53

Portoka 2 nyelecskéje mindegyike bibéje 2 ikrá-

jára van nve. 6.

6. Portoka rekeszei alól egymástól elállanak, zacs-

kócskájok nincs ; alsó ajaka széles láncsás , a

hegye felé kiszélesed, 3 fogú ; kurta sarkantyú-

ja zacskóalaku. . . Nyolvür. Coeloglossum. 53

Portoka rekeszei párhuzamosak 5 alsó ajaka szé-

les, leginkább karélyos. 7.

7. Bibéje mindkét ikrája 2 rekeszü zacskócskába

van záródva Kosbor. Orchis. 50

Zacskócskája nincs. . Csorikra. Gymnadenia. 53

8. Alsó ajaka 2 tagú. 9.

Alsó ajaka nem tagolt. 10.

9. Leple harangalaku, kissé nyilt ; maghona kurta csa-

varos nyelén függ, azomban maga nem csavaros.

Bibak. Epípactis. 55

Leple szirmai felállók , öszszetartók ; nyeletlen

maghona csavaros. . Poi'fej. Cejplialantliera. 54

10. Tökocsányja kopasz vagy hártya pikkelyes, le-
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velei nincsenek; ajaka viszszás-szives
;
portokaí

szabadok. Az- egész növény piszkos sárga, vég-

re barnás Tokaféli. Neottía. 56

Szára leveles. 11.

11. Leple szirmai kiterültek, vagy más szóval : virága

kinyilt. 12.

Leple szirmai felfelé állók, vagy öszszetartók. 14.

12. Alsó ajaka elre álló, széles, bársonyos-barna;

portoka rekeszei maghonálioz nttek, de alól

egymástól elállók Bangó. Oplirys, 54

Alsó ajaka hátra felé fordult, felálló
;
portokai

szabadok. IS-

IS. Portokai állandók, 4 porgolyója páronként ntt

a raaghonára ; leple nyilt , bels szirmai tojás-

dadok, Bibefog'. Malaxis. 57

Portokai lehullok; tompa ajaka tojásdad; leple

szirmai szálas-ékalakuak.

Hagymabur. Shirmia. 56

14. Alsó ajaka szabadon lefüggö , 2 metszet; leple

szirmai sisakalakulag öszszeállanak ;magliona te-

teje hátsó része tojásdad-kontyu, melynek a tö-

vére vagy a tetejére ntt a purtoka ; szárán 2

ellenes levele van. . . Bibckoiltj. Listera. 56

Alsó ajakát leple alsó szirmai foglalják be, vagy

alsó ajaka felfelé álló, ép, igen tompa, ell csip-

kés
;
portokai szabadok, nyeletlenek.

Füzértekercs. Sjnranthes, 56

2. Rend. Két porodájuak. Diandria.

Leple 4 szirma keresztalakuan kinyilt, az alsó 2

metszet; ajaka czipóalakuan felfúvódott, lefelé

álló; maghona teteje 3 metszet, portokai ezen

metszetek 2 szélsjére nttek.

Czipczim. Cypripedium. 57
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3. Rend. Hat porodájuak. Hexandria.

Leple sárgás szin csöves, csöve tovüii hasas, he-

gye lepitytyedt nyelvalaku.

Gég-eviráo'. Aristolodda. 84

XXI. Sereg-. Egylakiak. Monoecia.

A XXI. és XXíI-dik seregbe tartozó növényeket Lin-

né porocláik számánál fogva állította rendekbe ;
de

mivel mind a két sereg számos rendet foglal ma-

gában, és mivel némely rendbe 1—2 növény jut;

a növények könnyebb meghatározhatása miatt a

rendeket itt jónak láttam mellzni.

1. Vizi növények. 2.

Szárazi növények. 9.

2. Vizén úszó s gyökerét a vizbe ereszt növény;

szára levélnemtt ; van 2 porodája s 1 nraghona.

Lépese. Lemna. 59

Gyökerét az iszapba ereszti , szára és levelei a

vizben , vagy a vizén úsznak, vagy a viz felett

állanak. 3.

3. Virágai magánosak, hónaljiak. 4.

Virágai virágzatot képeznek. 6-

4. Porodás virága leple 10—12 metszet; 5 —
sok portoka van. — Termés virága leple 9

—

12 metszet, maghona 1, termésén bibeszára

megmarad ; levelei gyrsek.
Locsagaz. Ceratopliyllum. 62

Porodás virágai leplét 1—2 marva pótolja, le-

velei ellenesek, épek. 5.

5. Egy porodáját 2 ellenes murva védi; bibeszára

2 ; száraz csontár termése 4 felé esik
;
levelei

vagy szálasok.

Mocsárhur. Callitriclie. 62

Egy porodáját egy hártyanemü murva védi; po-

rodás virágában lev 1 porodája fonalalaku ; tö-
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kélyes virágában porodája szinte l^magbona 4,

bibéje paizsalaku ; levelei sertés-szálasok.

Galáz. ZaniclieUia. 57

6. Virágzata gyrs vagy csomós ; levelei serteala-

kuak vagy keskeny szálasok. 7.

Virágzata buzogányos füzér, levelei laposak, szé-

les szálasok. 8.

7. Porodás virága csészéje 4 karélyu ; bokrétája 4

szirmú , lehulló
;
porodája B. Termésvirága 4

fogú, csészéje fels ; szirmai igen aprók ; bibéje

4, bolyhos ; termése száraz csontár, mely meg-

érésekor 4 felé esik; viz alámerült levelei gy-
rsek , mélyen szárnyason hasgatott serte sal-

lauguak. . . . Tóborosta. Myriopliyllum. 271
Kancsóalaku egy tagú, 2—3 fogú porodás burka

1 portokát magába zárja. Termés virága 2—

3

l)ibeszáru egy csupasz maghonból áll ; száraz

csontára 1 magvu ; csavargós él levelei szála-

sok Wmkv. Najas. 57

8. Porodás és termés virágai hengeres füzérben (bu-

zogányban) szára hegyén vannak , felül a poro-

dás , alattok a termés virágok ; maghonait sér-

tek veszik körül; állandó bibeszára termésére

rá van nve Gyékény. Tyi^lia. 60
Füzérei gömbalaknak, fels gömbjében porodás,

az alsókban termésvirágai vannak ; leple több

level
,
polyvanemü ; száraz és szúrós csontára

kocsánykátlan Baka. Sjyarfjanínm. 61

9. Fféle növények. 10.

Faféle növények. 23.
10. Pázsit vagy palkafélék (sások.) 11.

Nem pázsitfélék. 12.

11. Porodás virágai szárhegyi szélylyelterpedt bugá-

ban állanak ; termés virágai egy vagy több ol-

dali torzsán (csövön) vannak , melyet levelek
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hüvelyeznek be, bibeszára igen sok, hajhoz ha,-

sonló . Kukoricza. Zea. 22
Egy, ritkán kétlaki virágai fiízéresek; egyes vi-

rágait egy polyva burkolja; porodás virágai o

porodúsok ; termés virágai kancsóalaku leple

makkocskájával öszszeuönek. . . Öás. Carex. 23
12. Virágai csészések és bokrétások. 13.

Virágai leplesek, leple 1 — sok szirmú vagy leve-

l, vagy ez is hiányzik, s burok hely ettesiti. 16 .

13. Csészéje 3 level, bokrétája 3 szirmú; porodája

sok. Termés virága porodás virágához hasonló,

sok maghona csak gömbalaku vaczkán ül.

Nyilfü. Sagittaria. 37
Csészéje és bokrétája ^gj tagú, 4—5 metszet,
vagy hasábu. 14.

14. Termése borsó nagyságú, sima, fekete bogyó ; vi-

rágzata fürtösen sátorozó
J
virága 1, vagy 2 laki.

Gnye. Bryonia. 237
Termése nagy kabak ; 1 laki virágai magánosak,

hónaljiak. 15.

15. Magvai kiálló szegélyüek
;
portokai csvé nttek

öszsze , kacscsai ágasok. . . Tök. Cucurhíta. 236
Magvai élesek, szegélytelenek

;
portokai öszsze-

tartók ; kacscsai egyszerek.

Ugorka. Cucumis. 237
16. Virágzata torzsa, melyet egy töltséres hártya-

csuklya burkol, vagy hüvelyez be; torzsája he-

gye bunkós, kopasz ; közepén vannak köröskö-

rül porodái, töve felé szrös bibéj maghonai

;

termései 1 magvu bogyók.

Kontyvirág. Árum. 60
Virágzata má salakú. 17.

17. L eveiéi szárnyasok ; virágzata szárhegyi csomós,

a csomó fels részén esk termések, az alsób-

bak porodások; leple helyét pótló csészéje 4
metszet; porodája 20—30; bibéje ecsetalaku.

Csábair. Poterium, 238
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Levelei egyszerek, épek vagy karélyosak. 18.

18. Porodája 10 — sok, kocsányos maghona hasas

leplébl kinyúlik ; leple harangalaku 4—5 fogú,

fogai félhold ragy 2 szarvú fedjével (ikrájá-

val) váltogatva állanak; bibeszára 3 , két

metszet ; tokja 3 czikkü, czikkei egy magvuak
;

virágzata ernys. . . . Fütéj. JEiqohorbia, 259
Porodája 3— 5. 19.

19. Virágait fészekalaku gallér veszi köri
;
porodás

virágai galléra sok level, termés virágai galléra

egytagú, 2 virágú ; termés virágának leple nincs
;

horgas tskéjü raagrejtöje megkeményed gallé-

rából fejlik ki. . . . Csimpaj. Xanthium, 125
Virágai nincsenek gallérban. 20.

20. Bibéje gombos ecsetalaku; porodás virága leple

4 hasábu, porodája 4. 21.

Bibéje vagy bibeszára 2, fonalalaku. 22-
21. Egy vagy kétlaki virágai bugás virágzatot alkot-

nak
;
porodás virága leple 4 hasábu, termésvi-

rágaié keresztbeálló 4 level ; levelei ellenesek

s szárával együtt csíps fulánkos szrüek.

Csalán. Urtica. 66

Virágai felemások ; csip fulánkszörei nincsenek

(lásd IV. ser. 1. r.) . . Falfü. Parietaria. 67

22. Mind kétféle virágai leple 3—5 level, minde-

nik virága alatt 3 murva van, porodás virágai-

ban 3—5 poroda, termés virágaiban 2—3 bibe

van ; 1 magvu szty termése derekán nyiló.

Amaránt. Amaranthus. 77

Termés virága termésével együtt növ leple 2

kopácsu, murvanem s lapított
;
porodás és fele-

más virágaié 3—5 hasábu; porodája 3— 5;

termésvirágából származott magva felfelé, töké-

lyes virágáról fejlett magvai vizirányosan álla-

nak ; egyikféle virága tövén sincs murva.

Maglapél. Atriplex. 74
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23. Körtealaku húsos vaczka bezáródott, virágai vacz-

ka bels oldalán yannak ; felül es porodás vi-

rágai leple 3 hasábu, porodájaS; termésvirágai

leple 5 hasábu, maghona kocsánykás, bibeszára

2 bibéjü Fige. Ficm. 66

Virágai külsk, nincsenekavaczkába záródva. 24.

24. Termés virágai barkában vannak vagy füzére-

sek. 25.
Termés virágai magánosak, vagy 2— 3-sok. 30.

25. Porodás és termés barkái golyóalakuak, igen

kurta, számos porodái közt csaknem ékalaku

pikkelyek vannak ; viszszás tornyadzóalaku ter-

mei is számosak, s ezek közt is pikkelyek van-

nak ; makkocskái tövön koszorúsak.

Boglárfa. Platanus. 67

Barkái nem golyóalakuak. 26.
26. Porodás és termés barkái 3—5 -ével fürtösek,

hengeres, porodás barkái pikkelyei paizsalakuak,

kocsányosak^ mindenikben 3 lepel, mindenik

leplében 4 poroda van ; termés barkái hosz-

szukások, pikkelyei tojásdadok, 2 viráguak

;

magva megérésekor megfásulnak ; magva lapított

Égerfa. Ahms. 63

Barkái vagy füzérei magánosak. 27.

27. Porodás és termés füzérei tömöttek ; termés bar-

kái tojásdadok; leple 4 szirmú, maghona 2 bi-

béjü; makkocskáját húsossá fejl leple zárja be,

termése csomós álbogyó v. csontár
;
porodás

füzérei hoszszukás-heugeresek : leple 4 hasábu,

porodája 4 Eperfa. Morus. 66

Porodás és termés barkái pikkelyalaku murvák-

ból képzdtek. 28.

28. Porodás barkája fedelékes pikkelyei paizsalakuak,

kocsányosak, mindenik pikkely bels oldalán 3

kissebb murva van 4 porodával, -portokai nem
szakálasok ; termés barkái pikkelyei kocsánykát-
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lanok, töveiken 2—4 mellékpikkely ly el és 2—
4 maglionnal • bibeszára 2, magva szárnyas.

Nyírfa. Betula, 63

Porodás barkái pikkelyei mellett nincsenek mur-

vák, porodája 12 — s több, portokai hegyei

szakálasok ; termés barkái pikkelyei lazán álla-

nak; makkocskái nem szárnyasok. 29.

29. Termés barkái szálasok, lehulló murvái láncsások,

mindenik murva tövén 3 karélyu, szegletes fogú

s kocsánykás 2 pikkely van, melyek magva meg-

érésekor 2 burokká s együtt mindnyájan to-

bozzá fejlenek ki.

Gyertyáiifa. Carpinus. 63

Termés barkái egyes virágai mellett 2 murvája

van , melyek épélüek , tövön szrösek, éleiknél

fogva öszszenttek s maghonait befoglalják

;

érett magvait tartalmazó toboza tojásdad, a

komlóéhoz nagyon hasonló.

Yeniczfa. Ostrya. 63

30. Levelei páratlan szárnyasok; porodás barkái olda-

liak, karélyos pikkelyeik alatt 12—24 poro-

dája van; termés virága 1—^3-ankint az ághe-

gyeken ülnek; csöves csészéje maghonáhoznött;

4 fogú, bokrétája 4 fogból áll, bibéje 2; ter-

mése csontár Diófa. Juglans. 263

Levelei magánosak, épek, vagy öblösen karélyo-

sak. 31.

31. Porodás virágai hoszszu kocsányon függ, csak-

nem golyóalaku barkában vannak, 5—6 met-

szet leple harangalaku
;
porodája 8—12, ter-

més virága felálló, hónalji, vagy szárhegyi, bur-

ka kancsóalaku, csaknem 4 karélyu, szálas

murváiba göngyölt, s azzal öszszenótt, 2 mag-

honán 2 bibe van ; tojásdad termése makknem,

négyélü borzas-tüskés kopáncs, bele 3-szögü.

Bikkfa. Fagus. 65
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Porodás barkái hengeresek vagy szálasok. 32.

32. Porodás barkái szálasok , felállók, leple 5—6 ha-

sábii, porodája 10—20, termés virágai magáno-
sak, vagy 2—3-an vannak együtt, s borzas tüs-

kés gallér fogja ket körül ; 5—8 metszet
leple maghonával egygyénött , bibéje 5—8

;

tüskés kopácsában 1^—3 makkja van, makkja

héjjá börnemü, bels oldalán selymes szr.
Gesztenyefa. Castanea, 65

Porodás barkái lefüggök. 33.
33. Porodás barkái hengeresek ; fedelékes pikkelyei

alatt 2 pikkelyecske és 8 poroda van ; termés

virágai bimbóalakuak, fedelékesen pikkelyesek,

alsó pikkelyei üresek, a felsk 2 virágnak, bi-

beszára 2 ; egj rekeszü makkját rongyos , fo-

gas szájú kopáncs bm-kolja be.

Mogyorófa. Corylus. 64

Porodás barkái szakgatottak, leple 6—8 hasábu,

porodája 6—8; termés virágai bimbóalakuak, fe-

delékesen pikkelyesek, q^j virágnak, bibéje 3 ka-

vélyu; félgolyóalaku kopáncsban ülö makkjai

egyrekeszüek Tölgyfa. Qiicrcus. 64

XXII. Sereg'. Kétlakiak. Dioecia.

1. Virágai csészések és bokrétások. 2.
Virágai leplesek vagy polyvások. 12.

2. Fák vagy cserjék. 3.
Fféle növények. 8.

3. Fákon éld, villás ágazatu cserjék. 4.
Földbl növ fák v. cserjék. 5.

4. Virágai szárhegyi fürtben vannak, tökélyesek v.

kétlakiak; csészéje szélei igen kurták, felsk;
szirma 6 ;

porodás virágaiban 6 poroda van,

termés virága 1 ; maghona tetején egy bibeszá-

ra van; termése 1 magvu bogyó.

Fakin. Lorantkus. 196
i
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Lapon

Virágai szára hegyén 3— 5-tével állanak csomóban
;

porodás virága husos-börnemü, csészéje 4 ha-

sábu, porodája 4 ,• termésvirága csészéje kari-

mája elmosódott, szabadon álló husos-brnemü

szirma 4, bibéje száratlan ; termése 1 magvu

bogyó Fagyöngy. Visciim. 195

5. Levelei füzöttek. 6.

Levelei egyszerek, épek, vagy karélyosak. 7.

6. Levelei szárnyasok (lásd II. ser. 1. r.)

Körisfa. Fraxinus. 135

Levelei hármasok (lásd V. ser. 3. r.)

Özömörcze. Rlms. 263

7. Porodás virágaiban 8 poroda van ; csészéje 5 ha-

sábu, bokrétája 5 szirmú , levelei ellenesek, (l.

VIÍI. ser. 1. r.) JjXvor. Acer. 255

Porodás virágaiban porodái szirmaival ellenesen

állanak ; termés virága maghona fels ; termése

csontár. (lásd. Y. Ser. 1 r.)

Ben<^e. Bliamnus. 258
8. Bokrétája egytagú, harangalaku ; csészéje 5 foga

;

termése bogyó; (lásd XXI. ser. 14 szám alatt.)

Gönve. Bryonia. 237

Bokrétája 3—5 szirmú. 9.

9. Vizi növények; csészéje 3 hasábu : bokrétája 3

szirmú. 10.

Szárazi növények. 11.

10. Tókocsányja hegyén lev porodás 1—5 virágát

2 levciü burok fogja körül; porodája 9, hárma

tövérl bibeszáralaku szálacska nyúlik virága

közepére; termés virága tövén, burkában 1 vi-

rágvan, 3— 6 porodájának csak a szálcsája van

meg; portoka nincs, bibéje 6, két hasábu; ter-

mése bogyó.

Potnya. Uydrocharis. 47

Porodás virágai tókocsányja hegyén lev 2 le-

velii burkában 1— 5-en vannak, sokporodások.
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Lapon

Termésvirága, tókocsányja hegyén 2 levelii bur-

kában , csak egy van, sok porodájának csak

szálcsái vannak meg, portokai hiányzanak ; bi-

béje 6, két metszet; termése bogyó.

Kolokáü. Stratiotes. 47

11. Szirmai 2 metszetüek, torkolatán pilisesek ; termés

virágaiban 5 bibeszár van. (lásd X. ser. 5. r.)

Mécs virág'. X?/c/«iís. 250

Szirmai épek, torkán pilistelenek ; termésvirágai-

ban 3 bibeszára van. (lásd X. ser. 3. r.)

Sziléue. Sílene. 247

12. Palka- vagy fféle növények. 13.

Fák vagy cserjék. 22.
13. Palkaféle növény ; virágzata szárhegyi egyszer

füzér, (lásd XXI. ser. 11. szám alatt.)

Sás. Carex. 23

Fféle növények. 14.

14. Vizén úszók, vagy viz alámerültek. 15.

Száraz földi növények. 16.

15. Kerek- vagy hoszszukás levelei a vizszinén úsz-

nak, gyökereit a vizbe ereszti stb. (hisdll. ser.

1 rend ; XXI. ser. 2. szám alatt.)

Lepcso. Lemna. 59

Csavargós élü levei szálasok, virágai hónaljiak (1.

XXI. ser. 7. szám.) . . . flinár. Najas. 57

16. Porodás és termés virágai leple 6 hasábu. 17-

Porodás és termés virágai le])le 6-nál kevesebb

hasábu vagy epén hiányzik. 19.

17. Virágzata szárhegyi áigyürüs-fürt (lásd VI. ser.

3. rend.) Lórum. Rmnex. 78

Kocsányjai az ág v. a levélhónaljából nttek. 18.

18. Kocsányjai magánosak, az ág hónaljából nttek

;

levelei serte- v. láncsaalaknak (lásd VI. ser. 1. r.)

^julkvnjGk. Asparagus. 46

Fürtjei levélhónaljiak ; leple harangalaku
;
porodás
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Lapoa

virágaiban 6 porodu van ; termésvirágaiban mag-
hona alsó, bibeszara 3 metszet ; termése bo-

gyó ; levelei szivesek. . Folyondár. Tamns. 47
19. Levelei ujjasok; porodás virágai leple 5 hasábu,

porodája 5 ; termésvirágai leple egytagú, oldal-

ról felhasított; bibeszára 2.

Kender. Cannabis. 67
Levelei egyszerek , v. karélyosak. 20-

20. Szára felfutó ; levelei 3—5 karélyuak
;
porodás

virágai bugások , leple 5 hasábu
,
porodája 5

;

termésvirágai fedelékesen egymást liátaló mur-

vákból alakult barkában vagy tobozban , min-

denik murva alatt 2 virága van ; bibeszára 2.

Komló. Humidus. 67
Szára felálló; levelei épek. 21.

21. Levelei ellenesek , szárával együtt csipös fulán-

kos szörtiek. (Lásd XXL ser. 21. szám alatt.)

Csalán. Urtica. 66
Levelei ellenesek, csips szr vagy fulánk nél-

küliek; leple 3—4 hasábu; porodás virágaiban

8—12 poroda van; termés virágai 2— .3 bibe-

száruak ; tokja 2—3 golyóju, mindenikben egy-

egy mag van Szélfü. MercuriaHs. 262

22. Leveletlen cserjécske
;
porodás virágai füzéralaku

barkában vannak, leple 2 metszet, porodája

1 — s több, szálcsai együvé nttek; termés-

virágai bimbóalaku 2 virágnak, tövén 2 pikkely

van
; bibeszára 2 ; termése bogyó.

Bogyópikk. Ephedra. 62

Leveles cserjék, vagy fák. 23.
23. Levelei szárnyasok; csészéje és bokr. 4 hasábu,

vagy mindkett hijányzik
;
porodás virágaiban

2 poroda van. Termésvirágai tgy bibeszáruak

és 2 bibéjüek; termése 2 rekesz leppendék.

(Lásd II. Ser. 1. r.) Körisfa. Fraxinus, 135
Levelei egyszerek, vagy öblösek. 24.
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Lapom

24. Virágai körtealaku húsos vaczka bels oldalán

fejlenek ki, s abba be vannak záródva. (1. XXI.
ser. 23. szám alatt.) .... Fig(día,. Ficiis. 66

Virágai külsk, nincsenek a vaczkába záródva. 25.
25. Levelei szálasok, mindég zöldek, tüalakuak;

gömbalaku porodás barkái tojásdad pikkelyek-

bl képzdtek, mindenik pikkelye alsó s elszé-

lén 4—6 portok van. Termésvirágai pikkely-

alakú murvákból képzdött bimbó , 3 maghona

tövön szszenött; termése csontárnemü 1—

3

magvu gyüraöles, . . Boróka. Jiinipemis. 61

Levelei más szabásnak, legalább is szálas láncsá-

sok. Lombos fák. 26.
26. Barkái murvái rongyosak ; leple ferde szájú po-

háralaku
;
porodás virágaiban 8—20 poroda

van. Termésvirágai raaglionai magánosak, 2 bi-

béjének egj bibeszára van ; 2 kopácsu tokja

sok magvu, magvai bóbitások.

Nyárfa. Popidus. 70
Barkái murvái pikkelyalakuak, épek ; leple nincs,

e helyett 1—2 mézikrája van
;
porodás virágai

1—5 porodások. Termésvirágai maghonai egy-

rekesztlek , bibeszára 1 vagy egy sincs , bibéje

2 ; sok magvu tokja 2 kopáesu, magvai bóbi-

tások Fz. Salix. 67





II.

A fajok megliatározására szolgáló táblázat.

Endlicher rendszere szerint rendezve.

Törzsiiövéuyek. Cormophyta.

11. Al-osztály. Körnövök. Amphihrya.'^)

1. Rend. Pázsitfélék. Gramiueae. Juss.

1. TEFÚ. Leptiirus. R. Br.

Füzére hphgerded , áralaku , sugár ; levelei rövidek , szá-

laso]v , hegyesek , levele hüvelyei kopaszok , fels le-

S A' 7z vele szélesebb , mint az alsóbbak, nyelvecskéje hosz-

szúlíás , fogas ; szalmája felegyenesed , bütykös.

Szikestéreken , tavak mellett. Üll , Alberti , Tass

vidékén. Jun. Juli 3—8". (Pholiurus Trin, Rotbellia.

Roth.) «^ Széki T. L. pannonicus. Trin.

•
• i. KALÁSZBOJT. Aegilops. L.

Füzére sugár liengeres ; levelei kopaszok , ritka szórüek /

érdekek , levele hüvelyei szemszrösek, nyelvecskéje

igen' kúfta. Homokos helyeken. Maj. Jun. —
V2 —^ 1%'. Üstökös K. Ae. caudata. L.

3. ÁRPA. Hordeiim. L.

1. Minden virága tökélyes, vagy csak az oldalt állók olya-

nok, melyekben csupán poroda van, de ezek mindég

kalásztalanok 2.

*) Az I. Alosztály, Csúcsnövök — Acrobrya, mint a mely
a virágtalan növények egy részét foglalja magában, e virányban
eladva nincs ; e niü csupán a virágos növényekre szorítkozik.

1



Oldalt álló virágaiban csupán poroda van, vagy a sincs,

minden virága kalászos. 5.

2. Mindenik füzérkéje tökélyes. 3.

Oldalt álló füzérkéiben csupán poroda van, s ezek ka-

lásztalanok, csak a középen álló virágok tökélyesek és

kalászosak. 4.

3. Füzére egyenetlenül hatsoru, két sor a két oldalán kij-

jebb áll. Mivelik

Közönséges A.H.vulgare. L.

Fzére egyenlen hatsoru. Mivelik 0. (Ósz árpa.)

Hatsoros Á. H. hexastichon, i.

4. Fzére kétsoru ; tökélyes virágán a füzérhez lapult ka-

lász van. Mivelik

Laposfej Ü A. H.distichon. L.

Fzére kétsoru, tökélyes közép virágán lev kalásza

lefelé hajló. Mivelik.

Német Á. H. zecí^iton, L.

5. Középfüzérkéi murvái szálas láncsások , myidkétfelül

szemszrösek, oldalt álló füzérkéje külsd murvája

sertealaku. Utakon, legelkön, falakon stb..tközönsé-

ges. Jun.—Sept. Vs— 1'.
^ ^;

Egér A. H. miCvinum. L.

Középfüzérkéi murvái sertésen érdesíjv , vagy csak

érdesek, nem szemszrösek. Mindenütg fulfótomokon

is. 3—8". Maj.—Jun. -V Í

Teno'eri A. H, m'^riiirkiim. Witlu

4. CZIMBOK. Elymiis. L. ;7ijjV,

1. Murvái ormói szemszrösek^ áralakuan láncsások, he-

gyesek, füzérkéinél hoszszabbak, levelei durvák, be-

göngyölödöttek. 2f . Jul. Aug.

Fövény Cz. E. arenarius. L.

Murvái ormói szemszrtelenek, egyenesek, araiaknak,

kalászosak, alsó ondói durvák, kalászosak, levelei la-

posak 2.

2. Levelei laposak, gindárok, hegyesek, érdesek, tövön



szrösek, éleik viszszásan borzasok. Ligetekben, vágá-

sokon, bokrokban 2^ . Jim. — Aug. 1— 8'.

Európai Cz. E. europaeus. L.
Levelei keskenyek, élk érdes; murvái sertealakuak, ka-

lászai különböz hoszszuságuak. Terméketlen homokon,
Sz. -Endre mellett. Q.Maj.—Jun. ^A— VA'.

Hajas Cz. E. cHnitus. L.

5. ROZS. Secale. L.

1. Fókoesányja szijjas ; murvái kurtábbak mint füzérkéi,

s kalászosak. Mivelik, azomban útfeleken vadon is n,
és O.Jun.—Aug. Gabona R. S. cereale. L,

2i. Fkocsánjja czikkesen törékeny, murvái s kalászai igen

lioszszuk. Homokos mezn, a pesti városliget környé-

kén. 0. Jun.—Jul. 1--2'.

Törékeny R. S. fragile. M. B.

6. BÚZA. Triticum. L.

1. Füzérkéi kii^bb-nagyobb mértékben felfúvódott hasa-

sok, kopácsai tojásdadok, vagy hoszszukások. 2.

Füzérkéi nem fuvódtak fel hasason , kopácsai láncsások

vagy láncsásan hoszszukások, hegyök egyenes, nincs

kifelé hajolva; füzérei két soruak. 4.

2. Füzére két sora; füzérkéi leginkább 3—4 virágnak, lapi-

tottak, murvái kalászosak, küls murvái kalászai hosz-

szabbak, murvái inai szrösek, levelei szálasok, mind
a két lapján szrösödök. — A pesti váczi töltésen

kivül fekv homokokon. Q. Jun.—Jul. 1—IV2'.

Bolyhos B. T. villosum. M. B.
Füzére négy oldalú, vagy oldalról lapitott. Mivelés alatti

fajaink. 3.

3. Fökocsányja törékeny; fzére fkocsányja szélesebb

oldala fell lapitott, laza s fedelékes ; füzérkéi több-

nyire 4 virágnak ; kopácsai széles tojásdadok, cson-

kák, 2 fognak, els foga kisebb, termése ondójába

zárt. O* Jun*— Jul* Mivelik. {Tönköly ; tenkely ; piros

alakor). Tönköly B. T. Spelta. L.



Fökocsányja szijjas, éle szrös ; kopácsa háta kerekded

boltozatos, melyen egy kiálló tompa ina van : termése

szabad. Mivelik és 0. Jun.—Jul. (Ösz és tavasz

búza). KöZÖnség-es B. T. vulgare. L.

4. Kopácsai láncsások, négyesek, vagy lioszszukások 5.

Kopácsai araiaknak, kihegyezettek. 6.

5. Kopácsai láncsások, 5 inuak,. hegyesek, virágai hegye-

sek vagy tompák. Mezkön, legelkön közönséges gaz.

2—4'. 2f. Jun.—Jul, (^Perje,ebgyógyitó fü; taraczk.)

Taraczk B. T. repens. L.

Kopácsai hoszszulfások, 5—7 inuak, tompák ; virágai

is tompák, egyébVint az elbbivel egyenl. — Köves

helyeken, gyepükben és útfeleken 2^. Jul.—Aug.

Hamvas B. T. gUmmm. Desf,

6. Füzérkéi 5 virágnak, kopácsai áralakuak, kihegyezet-

tek, virágai hoszszu kalászosak ; levelei laposak, mind

két oldalán érdesek. — Ligeteken, vágásokon, Buda

vidékén. 2—6'. 4. Jun.—Jul.

Eb B. T.-caninum. Schreh.

Füzérkéi 5—20 virágnak, elleneselí^^lapitottak, levelei

szálas-serte alaknak, élei begöngyöltek, alig szrösek.

Tarjag'OS B. T. crístatim. Schreb.

7. VADÓCZ. Lolium. L.

1. Tövérl virágzó szalmákat és nem virágzó levélcsomó-

kat hajt. 2.

Tövérl csak virágzó szalmákat hajt. 3.

2. Fiatal levelei begöngyölödöttek, levelei szálas láncsások,

hegyesek, érdesek, szára felegyenesed, kopasz. Réte-

ken, legelökön. 4. Maj.—Aug. ^—1%'. (Kutya

zab; angol perje).

IltféliY. L. peremié. L,

Kopácsai csaknem olyan hoszszuk vagy kurtábbak, mint

füzérkéi; levelei szálas láncsások, szalmája egyenes,

felül érdeskés. — Árpa, zab és len vetésekben, ritka

Maj.— Jun. 1—2'
ezei Y. L, arvense. Wifh.



8. NYELECZ. Brach>i»odium. P. B.

1. Gyökere rostos ; levele konya ; füzére kétsoru, lefügg,

fels virágai kalásza hoszszabb mint az ondója. Erds
helyeken. -4. Jun.—Jul. 2—3'. {Triticum sylvati-

cum.) Erdei Ny. B. sylvaticum. R. és Sclu

2. Tögyökere terjed; levelei egyenesen állók: fzére leg-

inkább kétsoru s fejálló ; füzérkéi kalászai kurtábbak,

mint az ondója. Vágásokon, füves hegyeken, köves

tereken. 2].. Jun.—Jul. 2— 3'. {Triticum pinnatum.)

Szárnyas Ny. B. pinnatum. P. B,

9. CSENKESZ. Festuca. L.

1. Levelei sertealakuak, gyökere rostos. 2.

Levelei szálasok, vagy láncsás szálas laposak, o.

2. Bugája keskeny, tömött, felálló, kurta kocsánykáju;

, füzérkéi hoszszudadok, 4 virágnak, kalászosak; szal-

mája vékony. Gyepes helyeken közönséges. ^ . Maj.

— Jul. 1— 1%'. {Juh perje.)

Juli Cs.F. ovina. L.

A füvészek különféle változatait ismernek, a milyenek :

F. glauca és duriuscula. — F. vaganita v. gitestpha-

lica. stb.

Bugája nyúlt, pongyola, hegye bókoló, füzérkéi 5 virá-

guak, virágocskái láncsás araiaknak, kalászosak ; szal-

mái pázsitosak. Erdkben, vágásokon, a János he-

gyen. 2f. Jul.— Aug. 2'—3'.

Sertetövü Cs. F. heterophylla, Lam.

3. Kalászai virágai hegye alól indulnak, kalásza kétanynyi

mint ondója, tekergs ; bugája terepély, kocsányjai

hegyein lefüggk. — Bokrokban, ligetekben, vágáso-

kon, kivált nyirkos helyeken. 2\. . Jun.—Sept. 3—-5'.

Óriás Cs. F. gigantea. WilL

Virágai kalásztalanok, alsó ondója hegye alatt tövises,

vagy a nélküli. 4.

4. Bugája terepély, lefüggó ; kocsányjai érdesek, két-két

águk, mindeniken b—15 fzérke van; füzérkéi 4—

5



viráguak. JSTedves réteken, bokrokban. 2^ . Jun.—Jul.

3— 6'. Nádas Cs. F. arund'macea. Schreb.

Bugája egyoldali, tömött, virágzás idején lefügg; ko-

csánjjai érdesek rendszerint két águak, egyike ezek-

nek kurta s rajta egy füzérke van, másika fürtös, s

3—4 fzérkéjü ;
fzérkéi 6—-10 riráguak. Réteken

igen közönséges, azomban található árkokban és mo-

csáros helyeken is. ^. Jun.—Jul. 2—4'.

Magas Cs. F. elatior. L.

10. ROZSNOK. Bromus L.

1. Fzérkéi, elvirágzás után is, a hegyök felé keskenyeb-

bek. 2.

Fzérkéi a hegyök felé szélesebbek ; alsó kopácsa 1, a

fels 3 inú ; fels ondója fés alakulag sertés szem-

szrös. 8.

2. Alsó kopácsai 3—5 inuak, a felsk 5 inuak
;
fels on-

dója szélén kemény szemszrök vannak. 3.

Alsó kopácsai 1 inuak; a felsk 3 inuak; fels ondója

szélén kurta s puha szemszrök vannak. 7.

3. Levele hüvelyei kopaszok ; termést tartalmazó virágai

végre kifelé hajlók, hengerdedek, kopaszok, kalászai

tekergsek vagy egyenesek, bugája lefügg. — Kö-

zönségesen vetések között s füves tereken. 0. Jun.

—

Aug. 1— IV2'. (Rozsnok.)

Gabona R. B. secalinus. L.

Levele hüvelyei, vagy legalább az alsó levelek hüve-

lyei szrösek ; termést tartalmazó virágai egymást

széleivel fedelékesen hátalják ; alsó ondója 7 inu. 4.

4. Bugája felálló, vagy csak a hegye függ. 5.

Bugája lefügg. 6.

5. Fzérkéi tojásdad hoszszudadok, lapítva puffadtak, ko-

paszok, 6—10 viráguak, virágocskái körkörösek, ka-

lászai egyenesek, ép de csonka vég ondóival egyenl

hoszszuk
; szalmája egyenes, fels része érdes. Füves

helyeken, útfeleken, vágásokon O" ^^^'—J^l* 1—1V2'«

Fürtös R. B. racemosus. L.



Fzérkéi tojásdad lioszszudadok, lapítva puffadtak, érde-

secskék, puhán szörösödök, 6, — sok yiráguak, virá-

gocskái körkörösek, kalászai egyenesek skétfogu ondói-

val egyenl hoszszuk
; az egész növény szrösöd. Min-

denütt. O- Maj.—Jul. 1— íVs'.

Puha R. B. mollis. L.

6. Fzérkéi tojásdad lánesások, alig lapítottak, 5— 8 virá-

gnak, kopaszok, kalászai egyenesek, kétfogu ondóival

egyenl hoszszuk
; szalmája egyenes, kopasz. Füvesek-

ben, vetésekközt, útfeleken. 0. Jun.—Aug. IV2—SVg'.

Ugar R. B. arvensis. L.

Fzérkéi hoszszudad láncsásosak, lapítottak, sok virá-

guak, fényesek, kalászai elébb egyenesek, de éréskor

berzedten kifelé hajlók, néha meg is tekeredettek.

Száraz mezkön, homokon. Q Jun.—Jul. 1—1%'.

Berzedt R. B. squarrosus. L.

7. Bugája bókoló ; fzérkéi szálas láncsások, 6—10 virá-

gnak, szrösödk, kalászosak, kalászai ondójánál kur-

tábbak, egyenesek ; levelei szálas láncsások, borzasok.

Ligetekben, hegyi erdk vágásain. ^. Jun.— Jul.

2—4'.

Durva R. B. asper. Murr.
Bugája felálló, csaknem egyenl ; fzérkéi szálas láncsá-

sok, hengerdedek 5—8 viráguak, kopaszod, kalászta-

lanok, vagy igen kurta kalásznak ; levelei szálas lán-

csások, kopaszok. Füves tereken, útfeleken, árkokban.

4. Jun. -^ Jul. 1—3'.

Árva R. B, inermis. Leys.

8. Bugája egyszer, pongyola, kevés virágú ; fzérkéi szá-

las láncsásosak, lapítottak 7—10 viráguak, virágai

áralakuak, kalászosak ; levelei, valamint levele hüve-

lyei is szrösek, érdesek, szalmája kopasz. Füves he-

lyeken, legelkön, vágásokon. Maj.—Jul. 1

—

2'.

Medd R. B. streriUs. L.

Bugája pongyola, sok virágú ; fzérkéi szálasok, szrö-
södk, 5—6 viráguak, virágai kalászosak, kalászai on-

dóival csaknem egyenlk; levelei s levélhüvelyei sz-



rösek. Füves tereken, legelkön, házfedeleken, kfala-

kon. © Maj.—Jul. V2—1'.

Fedél R. B, tectorum. L.

11. CZINCZOE. Cynosurus. L.

Szalmája sugár, egyenes, 1— 2' ; bugája füzéralaku, tö-

mött; mindenik füzérkéje tövén, egy szárnyasán sza-

bott murvája van. — Gyepes hegyeken, de nem gya-

kori. 4. Jun.—Jul. 1—2'.

TarjagOS Cz. C, cristakis. L.

12. REZGE. Briza. L.

Levele nyelve igen kurta, csonka ; bugája felálló ; fü-

zérkéi szives-toj ásdadok, oldalról lapítottak, 5—9 vi-

ráguak. Gyepes helyeken. 4- Jun.—Jul. 1—2'.

Közép R. B. média. L.

13. EBIR. Dactylis. L.

Bugája felálló : füzérkéi • tömötten csomósak 5 fzérkéi

lánesások, lapítottak, érdesek, alsó ondói 5 inuak

;

levelei szálasok, hegyesek. Gyepes tereken, legelökön,

útfeleken stb. 4. Maj.—Aug. í^4'.

Csomós E. D. glomerata. L,

'
14. PERJE. Poa. L.

1. Bugája és fzérkéi kocsányjai kurták, fzérkéi tömöt-

tek, fökocsányja lapos, törékeny ; ondói brnemüek,
tompák. Az egész növény halványzöld. Útfeleken 0.
Maj.—Jun. 3—8". Durva P. P. dura. L.

Bugája pongyola, kocsánykái részben nyúlt vékony

águak. 2.

2. Levele hüvelye nyelvecskéi, kivált a felské, hoszszuká-

sak, elrenyúltak. Gyökere rostos, ostorindája nincs. 3.

Levele hüvelye nyelvecskéi, még a felské is, igen kur-

ták és csonkák. 7.

3. Szalmája a töve felett bütykös ; bugája 2—3 águ ér-

desecske; virágai néha levélnemü, (hagymaalaku) bor-



sócskákká képzdnek. Mindenütt, de különösen homokos
tereken. -21. Kora tavasztól Jul. V2— 1'.

Borsókás P. P. bulbosa. L,
Virágai nem képzdnek borsócskákká. 4.

4. Bugája koesányjai kétáguak, ritkán egyesek, st hárma-
sok is. O.

Bugája alsó kocsányjai többnyire 5 águak; szalmája
1—3 láb magas. 6.

5. Bugája kocsányjai elvirágzás után lefelé hajlanak, kopa-

szok ; füzérkéi hoszszukás tojásdadok; szalmája kissé

lapitott, hajlós. Utón, útfélen ; egész nyáron át vi-

rágzik. 3—10". Nyári P. P. annua. L.
Bugája kocsányjai nem hajolnak lefelé ; szalmája tövét

gyepes, tömött tölevelei fogják körül, melyeket szalmá-

jával együtt egy közös burok foglal be
;
polyvája sar-

lós és csólnak alakú. A budai, buda-örsi és budakeszi

magasabb hegyeken. 2f . Maj.—Jun. %

—

V.
Bérezi P. P. alpina.L.

6. Szalmája és levele hüvelyei kopaszok; levelei tövön

ránczosak, a legfels rendszerint hoszszabb mint a hü-

velye
; ondói inai alig látszók. Mocsárokban és vize-

nys réteken ^j. . Jun.—Aug. 1 V2—4'.

Kövér P. P. fertilis. Hst.
Szalmája érdes ; fels levele sokkal kurtább, mint a hü-

velye ; ondóin kiálló inuak. Réteken, kivált nedves he-

lyeken. 4. Maj.—Jul. 1—3'.

Sovány P. P. triviális, L,

7. Füzérkéi többnyire 6 viraguak, láncsások ; bugája tö-

mött, gyakran egyoldali, kocsányjai érdesek ; szalmája

kétélüvé lapult, tövén henyél ; levelei kurták
;
gyö-

kere ersen terjed. Réteken, legelkön, köves helye-

ken, szóllskertekben. 2f. Vs—IV2'.

Fejes P. P. compressa. L,

Füzérkéi 3— 5 virágnak, virágocskáit háta ina alsó ré-

szén és élein gyapjunemü szrszál foglalja öszsze. 8.

8. Virágai 5 inuak; bugája mindenfelé egyenlen terül;

levele tövén nincs ráncz ; fels levele kurtább, mint a
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hüvelje ; töve ostorindákat hajt. Réteken közönséges,

a vizenjs helyet leginkább szereti. 2| . Maj.—Jul.

1—3'. Mezei P. P. pratensis. L.

Virágai innélküliek ; bugája gyakran féloldali; levelei

hüvelyei felett kissé ránczosak; fels levele hoszszabb,

mint a hüvelye ; nyelvecskéje igen kurta, néha alig

látszik ; bugája kocsányjai csak kettsek. Árnyas er-

dkben és gyepeken. Némely változatát az elbbitl

igen nehéz megkülönböztetni. 2| . Maj.—Jul. 1—3'.

Ligeti P. P. nemoralis. L,

15. BAJUSZ-PÁZSIT. Eragrostis. P. B.

1. Bugája 4—5 legalsó ága félgyürüben áll ; fzérkéi szá-

lasok, 5— 12 virágnak, meglehets hegyesek, lapo-

sak, fényesek, barna pirosak; levelei szálas láncsások,

érdes élüek. Gyepeken és vetések közt. 0.Juu.—Jul.

^4—1%'. (Poa püosa L.)

Szrös B. E. püosa. P. B.

2. Fzérkéi szálas láncsások, 8— 20 virágnak, laposak,

fényesek, szürkés pirosak, virágai tompák, inasok;

levelei láncsások, érdes élüek, tövön, valamint hüve-

lyeiken is szrösek. Homokos réteken és legelkön,

st a futó homokon is. 0. Maj.—Aug. 3—12". (Poa

Eragrostis. L.) Kesely B. E. poaeoides. P. B.

16. ÉDPÁZSIT. Glyceria. R. Br.

1. Fzérkéi 4—11 virágnak. 2.

Fzérkéi többnyire 2 viráguak, szálasok, lilaszinüek;

virágai hoszszukások, három inuak, töve ostorinda

által terjed. Mocsárokban, tavak és árkokban. ^

.

Maj.—Jul. 1— IV2'. (Aira aquatica L.)

Vizi E. G. aquatica. Presl.

2i. Bugája féloldalra hajló, kocsányjai virágzás idején de-

rék szöglet alatt lefelé , alsó kocsányjai kettnként

állók; virágai láncsás hoszszudadok. •— Árkokban,

mocsárokban. -^ . Maj.—Sept. 2—3'. {Festuca fiui-

tans L.) Harmat E. G. fiuitans. R. Br,
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Bugája egyenlen terepélj ; virágai tompák. 3.

3. Bugája sepralaku, lioszszu farkú, igen ágas s nagy
;

szalmája 4—6 láb magas, vastag, náduemü. — Álló

vizek szélein s folyók partjain. 2^ . Jun.—Aug. (G.

aquatica Wlb. Poa aquat. L.) (Fodorsás.

^

Fodorsás E. G. spectabilis. M. és K.

Bugája kocsányjai terpedtek, alsó kocsányjai leginkább

ötönként, a termést hordók lefelé állanak; virágai

tojásdad láncsások. — Vizenys helyeken, árkokban,

kivált szikes helyeken. ^ . Maj.—Aug.
Yigálj É. G. distans. WahU

17. BOGNÁD. Phragmites. Triii.

Levelei láncsások , hoszszan kihegyezettek ; bugája

terepély, verhenyes barna; fzérkéi 4—5 viráguak.

— Álló vizekben. -^ . Jun.—Jul. 8'. (Árundo Phrag-

mites L.) (Nád.)

Fed B. P. communis. Trin»

IS.KÉHENCZ. Molinia. Schrank.

1. Bugája sötét kékes öszszeszorult ; fzérkéi felállók, ka-

lász talanok, többnyire 3 viráguak, virága 3 inu

;

szalmája csaknem kopasz. Nedves erdei réteken, ár-

kokban, tavakban. -^ . Jun.—Sept. 2— 5'.

Kékell K. M. coerulea. Mönch.

2. Bugája nyilt ; fzérkéi 4—5 viráguak kalászai kurták

;

virága 5 inu , szalmáját egész a tetejéig levele hü-

velyei boritják. — Buda magas hegyein. 2\. . Jul.—
Aug. 3—5;.

Kései K. M. serotina. M. és K.

19. LÉHAPÓT. Melica L.

1. Alsó ondói szélei tömötten szemszörösek
,
gyapjasok

;

bugája fzéralaku. Köves és gyepes hegyeken, gye-

ptikben. 2\.. Maj.—Jul. 1—2%'.
Prémes L. M. ciliata. L.

Alsó ondói szemszrtelenek ; bugája féloldali. 2.



12

2. Fzérkéi bókolok 3.

Fúzérkéi felállók 4.

3. Fzérkéi tojásdadok, alig 3 yiráguak, melyek közül

kett tökélyes, egy csak durvány. Árnyas és ligetes

hegyeken, erdei patakok partjain. 2^ . Maj.

—

Jun.

1—2'. Függ-Ö L. M. nutans. L.

Fzérkéi hoszszukások, hengerdedek, alig három virá-

gnak, a harmadik tökélytelen ; ondói fiatal korukban

verhenyesek, késbb szalmaszinüek. — Buda, Buda-

Örs, Tétény erdejei szélein 2|. . Jun.—Jul. 3— 6'.

Óriás li. M. altissima. L.

4. Fzérkéi tojásdadok, két virágnak, virága egyike tö-

kélytelen. Árnyas erdkben. 2J\.. Maj.—Jun. 1—2'.

Egy virágú L. M. uniflora. L.

20. POLYVABUR. Koeleria. Pers.

Levelei laposak, szálasok, kihegyezettek, az alsók szem-

szrösek ;
bugája füzéralaku , fzére alsó részén el-

vált ; fzérkéi 2—4 virágnak; alsó ondója kihegye-

zett, kalásztalan vagy fulánkos. — Mindenütt. 2^.

]y£aj.—jui. 1— 2'. Taréj OS P. K. eristata, Pers.

21. BIBIKRA. Sesleria. Ard.

Levelei láncsások, hirtelen hegyesedk, azomban tom-

pák ; fzére tojásdad hoszszukás, többnyire féloldali

;

fzérkéi sötét hamuszinüek, 2—3 viráguak ; alsó on-

dója 2—4 sertén s közepérl ered 1 kalászon vég-

zdik. — Száraz hegyoldalokon kora tavaszszal gye-

pet képez. 2f . %— 1'. Kék B. S» coerulea. Ard,

22. HARMADMAG. Hierocliloa. Gmel.

Kocsánykái kopaszok; tökélyes virágai kalásztalanok, a

csupán porodat tartalmazók, hegyén egy kis kalász

van, s ugyan ennek az ondói szemszörösek. — A ve-

resegyházi szlhegyek homokos dombjain. ^. Maj.

—Jun. 1—2'.

Jószagu H. H. horealis. R. és Schult,
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23. PORODAPÁK. Anthoxaiithum. L.

Bugája fzéralaku, lioszszukás, laza ; alsó polyvája fe-

lényi mint fzérkéje s hegyes ; ondónemü murvái alsó

virágai mellett páronként, lelapult szrösek , lekere-

kítve tompák, felényiek, mint a bels kopácsa. Közön-

séges. ^. April

—

Jun. V2— 1'. (B07ju pázsit).

Illatos P. A. odoratum. L.

24. MÉZFÚ. Holcus. L.

Gyökere rostos ; levelei mind két oldalán puhaszrüek

;

porodás virága kalásza polyvájába van zárva, vagy
abból alig ér ki, végén horogalakulag hajlik meg.

Réteken, erdkben. 4. Jul.—Aug. 1^4—2'.

Peljlies M. H. lanatus. L.

25. ÜREZAB. Arrhenatheriim. P. B.

Levelei laposak, szálas lánesások ; bugája virágzás ide-

jén terpeszked; tökélytelen virága kalásza kétanynyi

mint a polyvája, tökélyes virágáé kurtább. — Hegyi
és alföldi gyepeken egyaránt. 2].. Jun.—Jul. 3—5'.

Magas ü. A. elatius. Glatthafter.

26. ZAB. Avena L.

1. Maghona hegye szrös 2.

Maghona kopasz. 9.

2. Fzérkéi, legalább virágzás után, lefüggk, polyyái 5—9 inuak. 3.

Fzérkéi nem függök
;
polyvái 1—3 inuak. 8.

ö. Virága kocsányjai kopaszok, virágai tövén csomósán

szrösek. 4.

Virága kocsányjai durva szrrel gyapjasok; bugája

egyenlen kiterüU
;

polyvái leginkább 3 viráguak

;

fels polyvája 9 inu ; virága tövétl egész a köze-

péig sertésszrös, hegye két metszet, hátán kalászos.— Vetések közt, útfeleken. ©. Jun.—Jul. 1—2'.

{Üre- héla- vad- szrös-fekete zab.)

Héla Z. A. fatua. L.
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4. Yirágai hoszszukások, tompák, kopaszok, vagy fels ré-

szén sertések, akkorák mint polyvái ; fels polyvája

7 inu; bugája féloldali. — Vetések közt. 0. Jun.

—

Jul. 2—3'.
Kurta Z. A. brevis. Roth,

Virágai láncsások, hegye igen vékony. 5.

5. Polyvái leginkább 2 virágnak, hoszszabbak, vagy akko-

rák, mint a virágai : alsó polyvái börnemtiek, háta

alól sima, hegye felé kiálló ina van. 6.

Polyvái 3 virágnak, kurtábbak, mint a virágai ; virá-

gain tövüktl hegyökig ers ina van ; hegyök hajszál

vékony s kétágú, a fels kalásztalan ; bugája féloldali.

— Vetések közt. Jun.— Jul.

Koj)asz Z. A. nuda, L.

6. Polyvái hoszszabbak a virágainál ; fels polyvája 9

inu ; virágai kopaszok, hegyökön két metszetüek és

fogasok, fels virága kalásztalan. 7.

Polyvái akkorák, mint a virágai; fels polyvája 7— 9

inu; virágai hátáról meggyökönt kalásza n, virága he-

gye két metszet, metszetein egyenes kalászocska van

;

bugája csaknem féloldali. — Vetések közt. 0. Jun.

— Jul. Borostás Z. A. strigosa. Schreb.

7. Bugája egyenlen kiterül. •— Vetik mindenütt. 0.
Jun.—Jul.

Abrak Z. A. sativa. L.

Bugája féloldali, öszszehuzódó. Vetik és vadon is terem.

0. Jun.—Jul.

Zászlós Z. A, orientális. Schreb.

8. Alsó levelei hüvelye serte szrü^ levelei tompa szála-

sok, mind két oldalán szrösek; bugája egyenlen

terpedt, csaknem fürtös, kurtább kocsánykain egy, a

hoszszabbakon két, az alsón 5 füzérke van; fzérkéi

2—3 virágnak; alsó virágának a hátából n ki a ka-

lásza, polyvái hegye felé ezüst szinü hártyások. —
Kiváltképen hegyi gyepeken. -2| . Maj.—Jul. 1

—

Z\

Csikós 7á. A, pubescens. L,

Alsó levele hüvelyei kopaszok ; bugája öszszetartó, für-
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tös, alsókocsánykái kettenként állnak, a felsk egyen-

ként ;
füzérkéje mindeniken magános vagy az alsó leg-

hoszszabban kett van; fúzérkéi 4— 5 virágnak, kalá-

sza ondója háta közepérl indul. Hegyi gyepeken, a

homokon ritkább. ^. . Maj.—Jul. 1—3'.

Mezei Z. A. pratensis. L,

9. Kalásza alsó virága hegyén van
;
polyvája 7—9 inu

;

füzérkéi leginkább 3 virágnak ; fels virága hajszál-

hegyíi, két kalászu, ennek a hátáról indul meggyö-

könt nagyobb kalásza. — A legszárazabb hegyi réte-

. ken Buda körül. 0Maj.—Jun. 1— IV2'.

Czérna Z. A. tenuis. Mönch.

Kalásza nem a virága hegyébl indul. 10.

10. Bugája egyenlen terpedt, hoszszabb kocsánykáin 5—

8

füzérke van ; füzérkéi 3 viráguak, virága tengelyei

szrösek. Kövér gyepeken. ^ . Jun.—Jul. 1— 3'.

Sárga Z. A. flavescens. L.

Bugája kinyilt 3 águ ; virágai apróbbak mint a poly-

vája ; levelei sertealakuak. A budakeszi erdben. 0.
Maj. 2—6" (Aira caryophylla L.)

Szegf Z. A. caryophyllea. Wigg,

27. BUNKÓPÓT. Corynephorus. Palis.

Tövén tömött pázsit n ; levelei sertealakuak, szürke

zöldek ; bugája barnás ezüst-szinü, koesányjai virág-

záskor lefelé hajolnak, azután öszszehuzódnak. Solmár,

Üröm, Kalász legszárazabb hegyi rétéin. ^. Jun.

—

Jul. V2—1'.

Szürke B. C. canescens. P. B.

28. NÁPICZ. Aira. L.

1. Tövén tömött gyep n ; levelei laposkák, nyelvecskéje

hoszszukás : kalásza sertealaku, akkora mint az on-

dója, tövén alig tekeredett. Nedves réteken. ^. Jun.

—Aug. %—2V2'.

Gyepi N. A, caespitosa. L.
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2. Levelei keskenyek, csaknem serte-, azomban hengerded

fonálalakuak, nyelvecskéi igen kurták, csonkák ; má-
sodik virága kocsányja négyszer kurtább a virágánál;

kalásza meg van gyökönve, tövén csavaros. — Sorok-

sár vidékén száraz homokos gyepeken. ^ . Jun.—Jul.

Vb—IVo'. {Avena flexuüsa, M. és K.)

Vanyiga N. A. flexuosa. L.

29. NÁDTIPPAN. Calamagrostis. Roth.

1. Második virágához nincs durványja. 2.

Második virágához egj kocsányalaku durványja van. O.

2. Kalásza a hegyébl indul s egyenes. 3.

Kalásza háta közepérl vagy azon alól n ki, s egye-

nes 4.

3. Kalásza igen rövid, ondója hegye kicsipéséból indul, s

annál alig hoszszabb
; szre hoszszabb, minta virágocs-

kája. Nedves réteken, nádasokban. 2|. . Jun.—Aug.
2—3'. Fiókos N. C. lanceolata. Roth.

Kalásza akkora, vagy hoszszabb, mint ondójának fele;

szre hoszszabb, mint avirágocskája. — Mint az elb-
bi, a Duna kiöntéseiben Soroksár felé. 2|. Jul.—Aug.

Parti N. C. litorea.DC.

4. Bugája sugár, csomósán karélyos ; egyenes kalásza

ondója közepébl indul. Hegyi száraz réteken, kivált

szlkben. 4. Jun.—Aug. 2—4'. {Siska).

Siska N. C. Epigeios. Roth.

5. Bugája pongyola, polyvái hegyesek; kalászai ondója

hátáról nnek ki, meg vannak gyökönve, ondóinál

hoszszabbak. Sz.-Endre, Sz.-László és Visegrád erdei-

ben. 2\.. Jun.—Aug. 2—4'.

Erdei N. C. sylvatica, P. B.

30. TIPPAN. Agrosüs. L.

1. Kalásza mindjárt ondója hegye alól indul, hoszszu. 2.

Kalásza ondója hegyénél jóval alább kezddik, vagy

nincsen is. 3.
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2. Bugája bug]yos5 porodái szálas hoszszukások, kalászai

3— 4-szer hoszszabbak, mint az ondói. Réteken és

vetések közt. 0. Jun.—Aug. !—2/4'. fApera Sp. v.

Adans) (Harmattarto).

Harmattartó T. A. spica venti L.
Bugája keskenyebb, öszszetartó, rongyos

,
porodái ke-

rekded tojásdadok. Száraz, kiváltképen homokos gye-

pen. 0. Jun.—Jul. 3'

—

12", (Apera interr. P, B.)

Rongyos T. A. interrupta. Trin.

3. Levelei mind laposak, nem igen szélesek; kalásza több-

nyire nincs. 4.

Tölevelei sertealakuak, nagyon keskenyek. 5.

4. Nyelvecskéje kurta és csonka; bugája kocsánykái vi-

rágzás után terepélyen állanak; bugája tojásdad. Szá-

raz és vizenys gyepeken egyaránt. 2|. Jun.—Aug.
1—IV2'. {Agrostis polymorplia.Hud.^).

Czérna T. A. vulgáris. With,

Nyelvecskéje hoszszu, elrenyúlt. Bugája kocsányjai

vizirányosan, vagy lefelé állanak, virágzás után ösz-

szehuzódók, kurtább kocsánykái szrösek; bugája

hoszszukás kúpalakú. — Vizenys gyepeken, tavak-

ban 2|.. Jun.-—Aug. 1—IV2'. (Agrostis stolonifera. L.)

Fejér T. A. álba. Schrad.

5. Bugája kocsányjai érdesek; bugája buglyos, tojásdad;

levelei sertealakuak. Veresegyház közelében lev ho-

mokos mezkön. 2f . Jun. V2—^1V2'.

Eb T. A. canina. L.

31. XÁSAFÚ. Miliiim. L.

Szalmája kopasz ; levelei szálas láncsások ; bugája le-

függ ; ondója hegyes. Hegyi ligetekben. 2f. Maj.

—

Jul. 1—2^4'.

ZiláltfejÜ K. M. effusum. L,

32. HAJKA. Stipa. L.

J. Kalászai tollasok, tekeredetten meggyököntek, néha
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egy láb hoszszuk ; alsó ondója alsó részén selymes

szr 5 vonal van ; bugája alsó részét a levele behü-

velyezi. A legszárazabb, kivált homokos gyepeken.

2f. Maj.—Jun. 1

—

2'.{Arvalányhaj.)

Árvalány H. S. pennata. L.

2i. Kalászai fonálalakuak ; egyéb tekintetben hasonló az

elbbihez. — Ott terem a hol a másik. ^ . Jun.

—

Aug. 1—3'.

Kunkorgó H. S. capülata, L.

33. CSILLAGPÁZSIT. Cynodoii. Rich.

Tgyökere ostorindás ; levelei alól szrösek ; íüzérkéi

3—5 ujjasok ; ondói kopaszok, alig szemszrösek.

Házaknál, csapásokon és útfeleken közönséges. -2f

.

Jun.—Sept. 6—18". (Digitaria stolom'fera. Schrad.

Panicum L.)

Ujjas Cs. C. Dactylon. Pers.

34. HERNYÓKA. Beckmannia. Hst.

Füzérei öszszetettek, ágai féloldaliak ; fzérkéi kétoldalra

fedelékesek, igen kurta kocsánykájuak ; levelei láncsá-

sok, laposak, hegyesek, érdesek
;
gyökere terjed.

Ártereken, árkokban, szikes helyeken, a sikon minde-

nütt. 4. Jun.'—Aug. 1—3'.

Nyúlánk H. B. erucaeformis. Hst.

35. POLYVACSUKK. Phalaris. L.

Bugája megnyúlt, kinyílt; fzérkéi csomósak; polyvái

szárnytalanok. — (A kertekben mivclt faját pántlika

fnek hivják.) Sziksós és nádas tavakban, árkokban.

2].. Jun.—-Aug. 2—6'.

Pántlika P. P. arundinacea, L.

36. KOMÓC/SIN. Phleiim. L.

1. Füzéralaku bugája egyszer, nem karélyos; füzérkéiben
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nincs egy másik virágnak durványja
;
polyvája kalá-

sza, harmadrésznyi mint a polyva ; fzére hengeres,

különböz hoszszuságu s halvány zöld. Réteken, kivált

a vizenys helyeket szereti. 2X . Maj.—Aug. 1—3'.

(Lóperje ; macskafarkú-perje?)

Mezei K. P. pratense. L.

Fzéralaku bugája ágas, ágai ugyan fkosanyjához la-

pultak, de ha bugáját meghajtjuk, ágai azonnal látha-

tók ; füzérkéiben egy másik virágnak is van durvá-

nyja. 2.

2. Polyvája ékalaku, csonka, hegye felé puffadt, szögletes,

fulánkos. Köves gyepes helyeken Buda körül, kivált

a Szt-Gellért hegyén. 0. Jun.—Jul, V?—1'.

Dui'Fa K. P. asperum. Vili,

Polyvája hoszszukás szálas, ferdén csonka, kihegyezett

fulánkos, háta durva szemszrös, vagy érdes. — Szá-

raz hegyi és homokos gyepeken. 2^ . Maj.—Aug. V2

1%'. Violaszáru K. P. Böhmeri. Wíbel,

37. BAJUSZF. Crypsis. Aith.

1. Szalmája ágas, lapos. 2.

Szalmája egyszer, hengerded. 3.

2. Levélnemü s bajuszos gallérba foglalt bugája füzér- s

félgömbalaku ; virágai 2 porodások. — Szikes tavak

környékén az egész megyében. 0. Jul.—Sept. 1—8".

Búbos B. C. aculeata. Aith.

Tojásdad hoszszukás bugája tövét fels levele hüve-

lyezi; virágai 3 porodások. Vizenys helyeken. 0,
Jul.—Aug, 6—8". (Phleum Sclioenoides i.)

Ecset B. C. sclioenoides, Lam.

3. Bugája füzéres, hoszszukás láncsás, kopasz pirosas ; vi-

rága 3 porodás. Gyepeken mindenütt. 0.Jul.—Sept.

2—4". Füzéres B.'C alopecuroides, Schrad,

38. ECSETPÁZSIT. Alopeciirus. L.

1. Szalmája egyenes. 2.

2*



20

Szalmája felegyenesed. 3.

2. Bugája fzéralaku, hengeres, tompa, ágain 4— 6 füzér-

ke van
;

polyvái hegyesek, közepén alól öszszenöt-

tek, bolyhosak, ormói szemszrösek. Réteken s gye-

peken mindenütt. ^-. Maj,—Jul. s a sarjuban sz-
szel. 1—3'. (Bókafarkfü.^

Mezei E. A. pratensis. L,

Bugája fzéralaku, hengeres, mind két vége felé elhe-

gyesedó, ágain 1—2 füzérke van; — polyvái köze-

pén alól öszszenöttek, kopaszok, ormói kurta szemszó-

rüek. Agyagos földön, s szántóföldek barázdáin. 0.
Jun.—Jul. 1—2'.

Pallagi E. A. agrestis. L,

3. Bugája fzéralaku hengerded fzérkéi tojásdad hoszszu-

kások; ondója középen alól kalászos, kalászai csaknem

két akkorák, mint az ondója
;
portokai sárgás fehérek,

virágzás után barnák. — Vizenys helyeken, tavak,

patakok és árkok mellett. 2j..Maj.—Jul. V2—1'.

Bütykös E. A» geniculatus. L,

Bugája fzéralaku , hengerded ; fzérkéi körkörösek
,

kalásza ondója közepérl n ki, polyvájánál alig hosz-

szabb
;

porodája verhenyes sárga. Talán az elébbi

változata. — Az elbbivel egy helyen terem. 2\.

.

Maj.—Jul.

Kesely E. A. fulvus, ,Sm.

39. DURCZA. Leersia. L.

Levelei igen érdesek; bugája kinyilt; kocsányjai hullá-

mosak ; fzérkéi 3 porodások, féltojásdadok, szem-

szrösek. — Vizenys helyeken a Duna partjain So-

roksár felé. ^. Jun.—Aug. 1—2'.

Rizs D. L. oryzoides, Sw.

40. POLYVABORZ. Tragus. Desf.

Szalmája ágasán elterült, henyél, bütykein gyökerez,

vagy felegyenesed ; levelei laposak, élkön ritka tüs-
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ke szemszórök vannak; bugája fürtös. — Homokon.

0. Jun.—Aug. 5—6". {Lappago raeemosa. Schreb.)

Tüskés P. T. recemosus. Desf.

41. KÖLES. Panicum. L.

1. Füzérkéi egyszerek, csaknem ujjasok, páronként álla-

nak, a pár egyikének hoszszabb kocsányja van. 2.

Füzérkéi bugát képeznek. 4.

2. Levelei s levele hüvelyei meglehetsen szrösek ; füzé-

rei leginkább ötönként ujjalakuak. 3.

Levelei kopaszok ; füzérei hármanként ujjalakuak; fü-

zérkéi körkörösek, szórösödk, inai kopaszok. Zöldsé-

ges kertekben, szlkben, homokföldeken stb. 0. Jun.

—Aug. Vo—1'. (Digitaria filiformis. Koel.^

Kopasz K. P. glahrum, Gaudin*

3. Terméketlen virága ondója kopasz, élén szrösöd,
inai küls oldalán nincsen szemszór. — Ez is mint

az elbbi, mivelt helyeken. 0. Jul.—Sept. 1— IV2'.

{Digitaria sangvinalis. Scop.)

Pirók ív. P. sangvinale. L.

Terméketlen virága ondója inai küls oldalán serte^

szemszrk vannak. Mint az elébbiek. 0. Jun.—Aug

Va—1'. {Digitaria ciliaris. Koel.)

fSzemszörös K. P. cilíare, Retz.

4. Öszszetett füzérekbl álló bugája féloldali, polyvái ka-

lászosak.—^ Szántóföldeken, telekes helyeken. 0. Jun.

—Sept. 1—2'. {Echinochloa crusgalli. P. P.)

Kakasláb K. P. crusgalli, L.

Bugája egyenlen kiterült, lefügg
;
polyvái kurta fu-

lánkuak. — Ázsiából került. Mivelik. 0. Jun.

—

Jul.

1—3'. {Köles.)

Kása K. P. mileaceum. L.

4t'l. MUHAR. Setaria. P. B.

1. Füzéralaku bugája hengeralaku. 2.

Füzéralaku bugája öszszetett , karélyos ; sertealaku
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tökélyes virágai

ondói meglehets simák. Mivelik, itt-ott vadon is te-

rem. 0. Jun.— Jul. 1—3'. (Rókafarlcu köles; olasz

köles.) Olasz M. >S'. italica. P. B,

2i. Murvái viszszásan álló fogai miatt érdesek ; bugája tö-

mött, tövön néha megszakadt ; tökélyes virágai ondói

meglehets simák. — Zöldséges kertekben, szántó-

földeken, szllkben. 0. Jul.—Ang. V2—2'.

Ragadó M. S. vertidllata. P. B.
Murvái elre álló fogainál fogva érdesek. 3.

3. Tökélyes virágai ondói meglehets simák, s akkorák

mint tökélytelen virága ondói. Mivelt gyepes tereken

mindenütt. 0. Jun.—Aug. 1— 2'.

Zöld M. S. viridis. P. B.
Tökélyes virágai ondói keresztbe ránczosak ; murvái

rozsdás barna sárgák. Homokos tereken, vetések

közt. 0. Jun.—Aug. 1

—

VA'.

Széna M. S. glauca. P. B,

43. FENYER. Andropogon. L.

1. Levelei szálasok, válusok, tövön szrösek; fzére ujjas

5—10 águ ; fkocsányja és kocsánykái szrösek. —
Hegyi és homoki száraz réteken és legelökön. 2j..

Jun.—Sept. 1—2'.

Szürke F, A. Ischaemum. L,

2. Levelei szálasok, hegyesek, felül érdesek, szemszrö-
sek ; bugája buglyos, kocsánykái 3 virágnak, kocsány-

kái tövön szakálasok. — Hegyi és homoki száraz

gyepeken, ^. Jun.—Aug. 2— 5'. (Élesmosófü.)

Élesmosó F. A. Gryllus. L.

44. KUKORICZA. Zea. L.

Termés füzéreit alsóbb levelei hüvelyei burkolják, bibe-

szárai igen hoszszuk; porodás virágai szára tetején

szélylyelterpedt bugában vannak. — Mivelik. 0.
Jul.—Aug. 3— 6'. Csöves K. Zea Mays. L.
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45. KÁSAKALÁSZ. Piptatheruni. Beauv.

Bugája nyilt; füzérkéi tojásdad láncsások; ondója szö-

rösödö ; levelei laposan láncsások, érdesek, az alsók

hegye konya. Buda, Sz.-Kereszt, Sz.- Endre árnyas

berkeiben patakok mentén. 2^. Jun.—Aug. 1—3'.

(Miliuni paradoxum i.)

Fekete-fejér K. P. paradoxum. Beauv

.

2. Eend. Palkafélék. Oyperaceae. DC,

1. SÁS. Carex L.

A sásnemet, négy alnemre szokás osztani, hogy igy a

fajokat annál könnyebben lehessen meghatározni:

1. BALIIASiSOK. Psyllopliorae. Lois.

Füzérkéi gazzá hegyein magánosak ; maghona tövén

nincs kalásza.

2. PALKAFAJTÁK. Cyperoideae. Kocll.

Ezen fajtából nálunk nincs.

3. SÁTÉK. Vigneae. Koch.

Fzérkéik fzéresek, tökélyes virágnak ;
fzére tövén

murva van.

4. VALÓDI SÁSOK. Legithnae. Koch.

Szárhegyi füzérében porodás, oldalfüzéreiben termés-

virágai vannak; szára hegyén ritkán van terniésvirága.

1. BALHASiSOK. Psyllophorae.

Szártetéz füzérkéi magánosak, kétlakiak; horogvégü

gyümölcse polyvajából kiálló ;
levelei keskenyek, élü-

kön érdesek, gazzá is érdes. — Nedves réteken Pest

körül. 4 . April—Maj. 8—15".
Tömöttfejü S. C. Davalliana, Sm.
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3. sItÉK. Vigneae.

1. Fels füzérkéi leginkább porodás virágokból állanak;

bibéje kett. 2.

Alsó füzérkéi állanak leginkább porodás virágokból,

füzérei egyszerek ; bibéje kett. 10.

2. Tögyökere hoszszu ostorindákat hajt. 3.

Tgyökere ostorinda nélküli, pázsitos. 5.

3. Füzére tojásdad vagy gömbalaku, polyvanemü pikkelye

széle hegye felé fejéres hártyáju; termése tojásdad 9

—11 inu
;
gazzá sima. — Gyepes, kivált homokos

tereken bven. 2f . Apr.—Maj. 8—15".

SzitytyÓS S. C. stenophylla. Whlnb.

Füzére hoszszukás, polyvanemü pikkelyei nem fejér

hártyások. 4.

4. Fzére öszszetett; termése széles tojásdad, háta dom-

ború 3—11 inu; gazzá teteje felé érdeses. Mocsá-

rokban, st réteken és homok dombokon is. 2^ . Jun.

—Jul. 1—VA. (C. Schoenoides. Hst.)

Csátés S. C. divisa. Híids.

Füzére kétszeresen öszszetett, hoszszu, tömött, alól

megszakadt ; a legfels és legalsó füzérkéje termés-,

középs füzérkéi porodás virágnak ; termése tojásdad,

kissé domború 9—11 inu; gazzá élei érdesek.

Kétsoros S. C. disticha. Huds.

5. Terméseik háta nincsen púposán felpuffadva, hanem

vagy laposan boltos, vagy lapitott. 6.

Terméseik púposán felpuffadtak, tojásdadok, ö hegyö-

kön két fog van. 8.

6. Termései kocsánykáitól felfelé nézve elállók
;

gazzá

karcsú, kissé bókoló, felfelé érdes ; termése tojásdad,

laposan domború. Ligetekben mindenütt. 2| , Maj.—Jul.

8—15".
Keshedt S. C, dividsa, Good.

Termései kocsánykáiktól berzedten elállók. 7.

7. Gazzá élei igen érdesek; füzére kétszeresen öszszetett,

tojásdad láncsás ; termése 6—7 inu. Mocsárok-, ár-
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kokban s folyók mellett, és Buda magasabb erdeiben.

2].. Maj.—Jul. 1— iy2'. Róka S. C. vulpina. L.

Gazzá élei csak felsó részén érdesek; fzére öszsze-

tett, hoszszukás, tömött, vagy tövön megszakadt

;

termése sima, vagy alig inas. — Minden réten, utón,

szántóföldeken , árkokban , ligetekben gyakori, 2j-

.

Maj.—Jul. 1—1 Va'.

Sulymos S. C. muricata. L.

8. Tgyökere dülten no, s kissé terjed
;
gazzá felsó része

háromélü, lapjai kissé domborúak; fzére öszszetett

vagy kétszeresen öszszetett, tömötten csomós. —
Mocsárokban, árkokban, stb. Pestmegye sikjain gya-

kori. 4. Maj.—Jun. 1— 2'.

Heno'er2"azu 8. C. teretiuscula. Good.

Gyökere rostos, töve tömötten gyepes ; fzére bugás

;

gazzá felfelé igen érdes. 9.

9. Gazzá háromélü oldalai laposak; polyvái szélei ezüst

szinü kártyások, fénylk; termése innélküli, sima,

háta tövén kissé rovátkos. Mocsárokban, a Rákos mel-

letti nedves réteken, ritka. 4- Maj.—Jul. 1—2'.

Buglyos S- C. paniculata. L.

Gazzá háromélü, oldalai kissé domborúak; polyvái

keskeny hártya szegélyüek, vagy szegélytelenek ; ter-

mése köröskörül ersen rovátkolt. Mocsárokban, a

város ligeti folyó partjain.— 2j.,Maj.—Jun. 1'— IV2'.

Abajdócz íS. C. paradoxa, Wild.

10. Tgyökere gyökerez indákat hajt; fzérkéi sötétbar-

nák, többnyire 5 van, tömöttek, egyenesen állók;

tojásdad hoszszuk; termései felfelé állók, akkorák,

mint a polyvái, koszszukás tojásdadok, élén csaknem

a tövétl finom fürész fogaitól szemszrösek, hegye

ketts. Gyepeken, kivált a hegyek oldalain bven.

4. Apr.—Maj. 6—12".
Kopári S. C. Schreberi. Schrank.

Tgyökere töve inda nélküli tömött gyepet hajt. 11.

11. Fzérkéi többnyire hátával állanak közel egymáshoz,

vastagok, kerekdedek, körkörösek; termései felfelé



26

állók, tojásdadok, köröskörül rovátkoltak, szárnyas

prémüek, kétfoguak
;
polyvái szürkésbarnák. Legelö-

kön, réteken, hegyi gyepeken. •^. Maj.—Jul. 6—^12".

Nyúl S. C. leporina. L.

Fzérkéi egymástól elállók ; terméseinek nincsen szár-

nyas prémje. 12.

12. Fzére öszszetett, fzérkéi váltogatok, aláfelé porodás

virágnak , a 3—4 alsó fzérke egymástól jó távol áll,

s ezek tövérl, a fökocsány hegyéig ér hoszszú mur-

va ntt; termései hoszszabbak mint polyvái. Ligetek-

ben, árnyas és nedves helyeken. 2j. . Maj.—Jun. 8—15".

Ritkás S. C. remota.L.

Fzére öszszetett, fzérkéi mintegy négyen vannak, s

egymástól távolocska állanak ; termései terpedten ki-

nyíltak, kétfogu, finoman fürészelt csrön végzdók;
murvái kurtábbak, mint fzérkéi. Gödöll vizenysei-

ben. 4. Maj.—Jul. 6—15".
Csillao'os S. C. stellulata. Good.o

4. VALÓDI sIbOK. Legitiniae.

1. Két bibéjüek. 2.

Három bibéjüek. 4.

2. Levelök hüvelye nincsen felhasadva
;
gazzuk egyenes,

éles ormóju ; alsó murvája hoszszabb, mint a fóko-

csányja
;
porodás fzére 2—3; termés fzére 3—4,

ez utóbbiak virágzás alatt felállanak, azután lehajol-

nak. Mocsárokban s folyók kiöntéseiben, árkokban.

2J. . Apr.—Jun. 1—3'.

Éles S. C. acuta. L.

Levelök hüvelye hálózatosán fel van hasadva. 3.

3. Gazzá sugáron felálló, éles ormóju, érdes, mindenik le-

vele hüvelye hálózatosán fel van hasadva ; termése

körkörös, lapos, mintegy 6 inu. — Ingoványos mo-
csárokban, közönségesen tömött gyepet képez. 2^,

Apr.—Maj. 2—3'.

Sugár S. C. stricta. Good.

Gazzá konya, alsó levelei hüvelyei hálózatosán felha-
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sadtak ; termése mindkét oldalán kissé domború,

inatlan. Az elébbivel együtt terem. 2j. . April—Maj.

1— 1/4'. Gyepi S. C. caespitosa. L.

4. Termésök csórnélküli vagy kurta csrü. 5.

Termésök csrös, csrök párkányos, két fogú, vagy két

hegy. 20.
5. Murvái, fzére tövét nem hüvelyezik, vagy alig hüve-

lyezik. 6.

Murvái, füzére tövét hüvelyezik. 11.

6. Termései kopaszok ;
1—2 termés fzére kocsánytalan,

kerekded, öszszetartó ; termései, gömbded-körkörösek,

tompa 3 élflek, fénylk ; tgyökere terjed. — Ho-

moki réteken gyakori. 2Jf. , Maj.—Jun. 3—6".

Henye S. C. siqnna. Walhh.

Termései szrösödök, vagy molyhosak. 7.

7. Polyvái fekete barnák, tompák vagy csonkák, fulánko-

sak ; murvái hártyások, szárölelk, fulánkosak
;
poro-

dás fzére, magános, termés füzére 1—2, öszszetartó,

tojásdad
;
gyökere rostos, töve tömötten gyepes. A

budai hegyi és ligeti gyepeken bven. ^. Maj.

—

Jun. 6—15".

Hegyi S. C. montana. L.

Polyvái sárgák vagy sötétbarnák. 8.

8. Polyvái viszszás-tojásdadok , kurta szemszörüek, igen

tompák, a hegye alatt alig látszó inai vannak, fejéren

szegélyezettek ; tgyökerébl ostorindák nnek. —

•

Homoki gyepeken, a városliget háta megett, igen

ritka. 4. Apr.—Maj. 3—8".
Hang'a S. C ericetorum. PolL

Polyvái hegyesek vagy fulánkosak, közép inai kiállók,

szemszrtelenek. 9.

9 Porodás füzérei vastagok, viszszás tojásdad- ékalakuak,

magánosak, termés füzérei 1—3, öszszetartók, hosz-

szukás-tojásdadok ; termése viszszás tojásdad, 3 lapu;

töve ostorindás. Hegyi és homoki száraz gyepeken

mindenütt. -4. Apr.—Jun. 3—12".

Korai ÍS. C. praecox, Jacqu.
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Porodás füzérei rékonjak, hoszszas szálasok, mind két

végokról kihegyezettek; termései gombosán viszszás

tojásdadok. 10.

10. Tógyökere rostos, gazzá magva érésekor legörbül; po-

rodás füzére magános, termés fzére rendszerint 3,

öszszetartók , kerekdedek , kocsánytalanok ; alsóbb

murvája levélnemü, egyenes és kinyilt. A zugligetben,

ritka. 4. April—Maj. 6—12".
Epres S. C, piluUfera. L.

Tógyökere ostorindás
;
gazzá sugár s egyenes ; termés

füzére 1—2, hengeres ; termése kurta szrrel moly-

hos ; alsó murvája hoszszu, s ^többnyire vizirányosan

kinyilt. Minden, kivált vizenys, réten közönséges.

2^. Apr.—Maj. 8—15".
Molyhos S. C. tomentosa. L.

11. Termésök molyhos. 12.

Termésök kopasz ; murvái levélnemüek. 14.

12. Polyvája nyilasánál kissé lecsonkitott, termésének csak

a hegye molyhos ; levelei válusok, hoszszabbak mint

a gazzá; porodás füzére magános^ termés fzére 2—

3

virágú, egymástól távolodók, rendszerint 3 virágnak,

kocsányosak. Hegyi gyepeken kora tavaszszal.

4. 1—2".
Cseplesz S. C. humiUs. Leysser.

Polyvája nyilasánál kissé kicsípett, termése egészen

molyhos. 13.

13. Termés füzére 2—3, többnyire 5 virágú, a felsk egy-

máshoz közelállók, az alsók fkocsányja tövérl indul-

ván, hoszszu kocsánykájuak, s ezeket alsó murvája

behüvelyezi; gyökere rostos, tövén tömött gyep n.
— Minden ligeti réten, erdk mellett. 4* ^P^'

—

Maj. 6—12". (C. alpestris. Ali.)

Havasi S. C. gynohasis. Vili.

Termés fzére leginkább 3, szálas, füzérkéi egymástól

kissé távol állnak, kocsánykások ; termései akkorák,

mintáz egj kissé kicsipettés fogasolt polyvái ; hártyás,
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rézsut lecsapott murvái kocsánykáit behüvelyezik. —
Erdei árnyas gyepeken. 2^ . Apr.—Maj. 6—10".

Ujjas S. C. digitata, L,

14. Termés füzérei 2—3, egymáshoz közelállók, vagy csak

az alsók távolodnak egymástól el ; termése csörnélküli,

körkörös hoszszukás ; levelei s alsó levele hüvelyei sz-
rösek

;
gyökere rostos. Árnyas ligetekben, s kövér he-

gyi réteken. 2f . Maj.—Jun. 8—15".

Sáppadt S. C. pallescens. L,

Termés fzére 1—4 egymástól távol állanak, ritkás

virágnak, s hoszszukások. 15.

15. Alsó murvája hártyanemü, murvája hátán zöld esik

van; termése tojásdad gömbalaku, gödrös, hengeres,

kurta csrü
5
levelei keskenyszálasok, töve ostorindás.

Pilis Csaba tölgyeseiben bven. 2\-. April—Maj.

6—12". Fejér S. C. álba. Scop.

Alsó murvái levélnemüek. 16.

16. Alsó murvája szálkahegyü; termés fzére 2, hoszszu-

kás, az alsó kifelétartó hoszszu kocsánykáju, tömött,

többnyire 12 virágú, a felsk csaknem kocsánytala-

nok ; termései tojásdad-gömbalaknak, éles inuak, cs-
rök kurta, hártyás hegy, két karélyu ; töve ostorindás.

Homoki és hegyi gyepeseken gyakori. 2\., April

—

Maj. 6—12". Fényes S. G. nitida. Hst.
Minden murvája levélnemü. 17.

17. Termés füzérei ritkás virágnak, felállók, 1—3; poro-

dás füzérei magánosak, kocsányosak ; tövei ostorindá-

sak. 18.

Termés füzérei, lefüggk, bókolok vagy végre lefüg-

gök. 19.

18. Virágot nem term levélcsomójában lév levelei szrös

szemszröüek, széles szálasok, hoszszabbak mint az alig

leveles gazzá ; termése csaknem gömbösen viszszás

tojásdad, 3 oldalú; gyökere terjed. Minden hegyi

árnyas erdben. -2|. Apr.—Maj.

Szrös S. C pilosa, Scop.

Minden levele, valamint leveles töv gazzá is kopasz
j
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porodás fzére mindig felálló ; töve ostoriudás. Vize-

nys réteken, tavak és foljók mellett. 2| , Maj.—

•

Jim. 8—12". Muhar 8. C. panicea, L.

19. Porodás füzére többnyire 3, termés füzére 2—3, hosz-

szu kocsányuak ; termése tompa, igen kurta csörü,

lapitottan boltos, kissé érdes, innélküli
;

gazzá sima
;

töve ostorindás. — Mocsáros erdk árnyasain. ^ .

April—Jun. 12—18".
Hamvas S. C. glanca. Scop.

Porodás fzére magános, mellette rendesen meggör-

bült 4 termés füzére van ; termése háromszög, s

ezen háromélü csre van; gazzá 3 él; levelei láncsás

szálasok
;
gyökere rostos. A tótfalui hegyi patakban.

4. Maj. 1%—3'.

Magas S. C. maxima. Scop.

20. Porodás füzérök magános. 21.

Porodás füzérök rendszerint több egynél. 27.

21. Murvái hüvelyezk, körülbelül akkorák mint a füzére,

és sokkal kurtábbak mint a gazzá , termés fzére

1—2, porodás fzérétl meszsze álló; termése visz-

szás tojásdad, hasas, háromélü, kétágú hegyes csr-

ben végzd : töve ostorindás. — Árnyas erdei gye-

peseken bven. ^. Maj.—Jun. 1—1/4'.

Korhadó S. C. MíchelU. Hst.

Murvái levélnemüek, hoszszuk, kurta hüvelyüek, alsó

füzérénél hoszszabbak. 22.

22. Termése csre görbe, termése felfúvódott; murvája

széles, hoszszabb mint a gazzá, végre kinyilt vagy

letüremlett ; termés füzére 2—3, meglehetsen Ösz-

szetartó, kerek-tojásdad, az alsó kocsányostól együtt

murvája hüvelyébezáródott, a fels kocsánytalan ; töve

gyepes, gyökere rostos. Mocsáros és turfás réteken

bven. 4. Maj.—Jun. 6—18".
Sárga S. C. flava. L.

Termése csre egyenes. 23.

23. Termése kerekded, puJSadt, apró , csre széle finom

fürészesen-érdes
;
gazzá sima, töve gyepes, gyökere
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rostos. — Az elbbivel együtt terem, s mintegy har-

madrésznyi magas. 2^. Maj.—Jun.

Ódcr S. C, Oederí. Ehrh.

Termése tojásdad, alig puffadt. 24.

24. Termés fzére 2, az alsó a felstl távol van, mind

kett kocsányos^ vagy három s ilyenkor a két fels egy-

máshoz közel áll, felálló, tömött virágú ; murvái

hoszszu hüvelyüek; az alsó levélnemü, a porodás fü-

zért csaknem ér, néha elér, vagy tetéz is ; ter-

mése csre fulánkos
;
polyvája hegyes ; töve gyepes

és kurta ostorindás. A sikon fekv minden mocsár-

ban. 4. Maj.—Jun. 1—1%'.

Pej S. C. fúlva. Good.

Termés füzére kettnél több. 25.

25. Termés fzére 4, szálas, ritkás virágú, függ ; termése

körkörös, 3 élü^ egészen sima, csre szálas
;

gazzá

sima; levele széles szálas. Erdkben gyakori. 2].. Maj.

—Jul. 1—1 Vs'.

Erdei S. C. sylvatíca. Huds.

Polyvái tojásdadok. 26.

26. Murvái hegyesek, de nem fulánkosak, porodás füzéréig

alig érnek, vagy csak odáig érnek ; termése kerek-

ded, felegyenesed
;
gyökere kurta, töve ostorindás.

Nedves réteken és a pesti mocsárokban bven. 2|.

,

Maj.—Jun. 1—iy2'.

Hornschuch S. C. Homschuchiana. Hoppé.

Murvái fulánkos hegyek ; termései inasok, oldal inai

kissé kijebb állnak, zöldek, vagy biborpirosan pette-

getettek^ vagy biborpirosak ; füzérei egymástól távol

állanak. — Többnyire árkokban, nedves réteken,

mocsárokban és félig kiszáraztott helyeken. 2\.. Maj.

—Jun. 1—VA'. Ritkás S. C. distans. L.

27. Termésök kopasz. 28.

Termésök kurta szr. 32.

28. Gazzá sima vagy csak a teteje felé érdes. 29.

Gazzá éles, ormói érdesek. 30.

29. Porodás füzére 1—-3, termés fzére 2— 3, hengeres
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kurta kocsányu, termései fökocsányjától meszsze

elállók, csaknem gömbalakuak, puffadtak, hátokon

többnyire 7 inuak, levele tengerzöld
;

gazzá tompa

ormóju. — Patakok, árkok s mocsárokban. 2^. Maj.

Jun. 1— 2'. Bögrés S. C. ampullacea. Good,

Porodás füzére 1— 2, termés füzére 3—4, hengeres

vagy tojásdad, kocsánytalán, vagy csak az alsónak

van kocsányja; termése tojásdad kúpalakú, finomul

barázdolt, kopasz. A pilisi járás mocsaraiban, a Szt.

Gellért alatti nedves réteken, s a kincstári erdknél.

4. Maj.—Jun. 1—2'.

Bókoló S. C.nutans. Hst.

30. Termése tojásdad, vagy hoszszukás tojásdad, lapos,

inas, kopasz • termés füzére 2—3, hengeres, tömött

virágú, felálló
;
polyvái kihegyezettek; murvái levél-

nemüek, nem hüvelyezk; gyökere terjx^dó. — Pata-

kok, folyók és árkokban. 2\- . Maj.—Jiín. 1—1%'.

Posvány S. C. paludosa. Good.

Termése kúpalakú, vagy tojásdad kúpalakú. 31.

31. Porodás fzére 3—5, termés fzére 3—4 hengeres

vastag; kúpalakú termése éle le van kerekítve, mind

két oldalról domború, sok inu, kopasz; gyökere ter-

jed. — Árkokban, mocsárokban, vizek partjain. 2|.

.

Maj.—Jun. 2—4'.

Parti S. C. riparia. Curt.

Porodás fzére 1—-3, termés füzére 2—3, távol állók,

hoszszukás hengeresek, kocsánytalanok ; termései dül-

ten elállók, tojásdad kupalakuak, puffadtak, kopaszok,

hátukon 7 ina van; gyökere terjed. Az elébbivel

együtt terem. 2|. Maj.—Jun. 1^2'.

Hólyagos S. C. vesicaria. L.

32. Murvája vagy nem hüvelyez, vagy alig hüvelyez
;
porodás

füzére 1—2, termés fzére 2—3, távol állók hosz-

szukások, vagy tojásdadok; gazzá tompa ormóju;

levelei válusok, gazzánál alig szélesebbek
;
gyökere na-

gyon terjed. A sikon lev mocsárokban bven. 2f

.

Maj.—Jun. 2—4'. Czérna S. C. fdiformis L.
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Murvája hoszszan hürelyez
;
porodás fzére 2^ termés

fzére 2—3, felálló, hoszszukás hengerded ; termése

tojásdad, kurta szórü; levelei és levele hüvelyei sz-

rösek; gyökere terjed. — Mindenféle nedves és

száraz gyepeken, kivált a homokon. 2].. Maj.—Jun.

6—18".
Borzas S. C Jdrta. L.

2. SÁTORSÁS. Cladium. R. Br.

Gazzá leveles ; sátora kétszeres, egy szárhegyi, a többi

oldaltálló; füzérei gombosán csomósak; levele éle és

gerincze egyaránt szúrós. Mocsárokban mindenütt.

2f . Jun.—Sept. 2—4'. {Cladium germaniciün. Schrad).

Szúrós S. Cl, Mariscus. R. Br.

3. KÁKA. Scirpus. L.

1. Füzérkéi szárhegyen növök, gazok hegyén, vagy gazzok

ágain magánosan állók ; ágaik azomban nem ernyö-

sek. 2.

Virágzata ál oldali csomó, vagy sátorozó. 5.

Füzérkéi szárhegyi fzért képeznek, két sornak, ösz-

szeállók, füzérei magánosak. 15.

2. Bibéje kett; füzérkéje hoszszukás, polyvái hegyesek,

alsó polyvája a következt nem tetézi, s a fzérkéjét

félig öleli ; makkja viszszás tojásdad sima
;
gazzá ma-

gános, hengeres, lapított, — Neuves helyeken és

mocsárokban, itt-ott. 2| . Jun. Aug. 6—^18". (Heho-

charis palustris R. Br.^

Árva K. S. palustris, L.

Bibéje három. 3.

3. Makkocskája négy oldalú, hoszszukás, rajta sok finom

vonal van
;
gazzá igen vékony, sertealaku, borozdát-

lan; gyökere terjed. — Vizenys s félig kiszáradt

helyeken, mocsárok partjain. 0. Jun.—Aug. 1—4";

(Heleocharis acicularis R. Br.^

Szór K. S. acicularis. L.
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Makkocskája három oldalú, sima. 4.

4. Gazzá fels hüvelye kurta levelén végzdik
;

polyvái

torapák, a legalsó a többinél nagyobb, fulánkos ; vi-

rága sertéi hoszszabbak, mint a makkjai. — Vizenys
helyeken, a Rákos partjain. 2^. Jun.—Jul. 2—10".

{Baethryon caespitosum. Dietr.)

Gyepi K. ^S'. caespitosus. L.

Gazzá minden hüvelye levél nélküli
;

polyvái fulánkta-

lanok ; virága sertéi kurtábbak, mint a makkjai. —
Mocsárokban és nedves réteken. ^. Jun.—Jiü. 1

—

4''. {Baethryon paucijiorum. Dietr.^

KevÓSvirágU K. S. pauciflorus. L.

5. Virágzata ál oldali csomó. 6.

Virágzata erny alakú, vagy gombos. 9.

6. Ál oldali csomója gömbalaku, tömött fejti, kocsánytalan
5

muvája csomója felibe hoszszan nyúlik
;
polyvái cson-

kitottak, fulánkosak ; bibéje 3. — Pocsolyákban. 2\.

.

Maj.—Jul. 1—2—3'. (Holoschoenus vulgáris L. JT.)

8zürkelábu K. S. Holoschoenus. L.

Ál oldali csomója nem gömbalaku. 7.

7. Gazzá háromélü 5 füzérkéi kocsánytalanok, tojásdad

hoszszukások
;
polyvái fulánkja tövén kicsipettek ; bi-

béje 2, makkja sima. — Mocsárokban. -^ . Jun.

—

Jul. 1—VAJ.
'

8zúró K. S.Kothii. Hoppé.

Gazzá hengeres. 8.

8. Fúzérkéi kettsök vagy hármasok; murvája sokkal

kurtábbb mint a gazzá, felálló, végre oldalra hajló
5

bibéje 3; makkocskája lapitott, hoszszában vonalozott.

Vizenys helyeken, mocsárok partjain. 0.Jun.—Aug.
1—4". {Isolepis setecea. B. Br.^

Serte K. S.setaceus. L.

Fúzérkéi hármasoknak látszó csomóban vannak ; mur-

vája felálló s akkora mint a gazzá ; bibéje 3 ; mak-

kocskája három oldalú, keresztbe ránczos. Nedves
helyeken, partokon. 0. Jul.—Aug. 2—8'^ (Isolepis

supina.R. Br.) Henye K. ^S'. supinus.L,
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9. Ernyulaku virágzata áloldali. 10.

Ernyalaku vagy gombos virágzata szárhegyen álló. 12.

10. Gazzá háromélü ; fzérkéi tojásdadok, csomósak, csomói

kocsányosak, vagy a nélküliek; bibéje 2; makkocs-

kája sima, háta domború. A Tisza folyó mocsaraiban.

4. Jun.—Jul. íVs— 3'.

Háromélü K. S. triqueter. L,

Gazzá hengeres. 11.

11. Fzérkéi csomósak, kocsányosak; polyvái simák ; bibéje

3 ; makkocskája három oldalú sima^ portokai szakálo-

sak. —
• Mocsárokban és tavakban, ^f . Nyáron

át. 4—12'.

Tavi K. S. lacustris. L,

Fzérkéi, mint az elbbié
;
polyvái pontozottan érde-

sek ; bibéje 2 ; makkocskája csaknem háromoldalú,

domború, portokai szakálnélküliek. — Árkokban^

mocsárokban. 2^. Jun.—Jul. 1— 2'.

Hamvas K. S. Tabemaemoyitani. Gmel.

12. Polyvái fulánkosak, kétmetszetek ; bibéje 3
;
gazzá há-

romél, igen leveles. — Tavakban és árkokban igen

közönséges. ^ . Egész nyáron.

Yillás K. S. maritiinus. L.

Polyvái épek
;
gazzá háromélü, igen leveles. 13.

13. Ernyalaku virágzata sokszorosan öszszetett, bibéje 3. 14.

Fzérgombjai tojásdadok, kerekdedek, karélyosak, hal-

ványak, 4—5 hoszszu murvába foglaltak
;

polyvái

láncsások; bibéje 2. — A tiszai mocsárokban. 0.
Jun.—Aug. 3—6'^ (^Cyperus Michelianus L. K.

Sallangos K. ^S'. Michelianus. L.

14. Fzérkéi tojásdadok, kocsányosak és kocsánytalanok

;

polyvái tompák, igen finomul hegyezettek. Kivált

hegyi mocsárokban. 2^ . Jun.—Aug. 1—3'.

Erdei K. S. sylvaticus. L,

Fzérkéi hoszszukások, hoszszu kocsányuak
;
polyvái

fulánktalanok. — A megye sikjai lev mocsárokban

és árkokban, közönséges. 2\ . Jun.—Aug. 1—3'.

Gyökerez K. S. radicans. SchL

3*
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15. Gazzá alig háromél, levelei válusan ormozóttak ; füzér-

kéi 6—8 viráguak; virága sertéi hátrafelé tüskések.

Nedves gyepeseken és a mocsárokban. 2^ . Jun.—Aug.

6—12". {Blysmus compressus Panz.)

Lapított K. S, compressiis. Pers,

4. GYAPU. Eriophorum. L.

1. Gazzá teteje felé háromélü ; levelei laposak, hegye három

ormóju; kocsányjai érdesek. Mocsáros és turfás he-

lyeken. 4. Maj.—Jul. 6—12".
Széleslevelü Gy. E. latifoUum. Hoppé.

Gazzá csaknem hengeres ; levelei szálas válusok, hegyö-

kön három ormójuak; kocsányjai simák; gyapjúja

háromszorta nagyobb mint fzérkéje. — A Tisza mo-

csaraiban gyakori. ^» Maj.—Jul. 6—12".

Keskenylevelü Gry. E. angustifoUum, Hoppé,

5. CSATÉ. Schoenus. L.

Gazzá hengeres, kopasz, meglehets vékony; virágzata

5—10 füzérkéböl álló gomb, szárhegyi ; küls mur-

vája dülten felegyenesed; levelei áralakuak, felényiek,

vagy akkorák, mint a gazzá. Tavakban és nedves ré-

teken. 4- Maj.—Jun. y2—1'.

Kormos Cs. S, nigricans. L.

6. PALKA. Cyperus. L.

1. Virágzata csomós; fzérkéi csaknem öten vannak; két

polyvája egyenetlen ; makkocskái csaknem háromszö-

güek
;
gazzá felegyenesed, a levele hüvelyezi alól-

ról; levelei aprók. — Vizenys helyeken, kivált szi-

kes és homokos földön. 0. Jun.—Aug. 2—6".

Bogár P. C pannonicus* L,

Virágzata ernys. 2.

2. Bibéje 2; makkocskája kerekded-tojásdad, polyvái

sárgásak, hátukon zöld esik van; levelei igen keske-

nyek, gazzánál kurtábbak. — Vizenys helyeken, ár-

kok és tavak mellett. ©. Jun.—Aug. 3— 8".

Sárgálló P. C. flavescens, L,
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Bibéje 3; makkocskái körkörösek; polyvái feketés bar-

nák^ hátukon zöld esik van; levelei igen keskenyek,

akkorák mint a gazzá. Nedves helyeken és mocsárok-

ban. 0. Jun.—Aug. 6—12".

Barna P. C. fuscus. L.

3. Rend. Hidrfélék. Alismaceac. R. Br.

1. HUTSZx\. Triglochin. L.

1. Termése szálas, ormós, tövefelé elkeskenyedö, tko-

csányja felé hajló, 3 tokra szakadó ; tkocsányja alját

hüvelyez levelei keskeny szálasok, ormósak, kopa-

szok. — Nedves réteken és mocsárokban, ^f . Jun.

Savanyu H. T, palustre. L.

2. Termése tojásdad, ormós, legörbült bibéje alatt begyú-

remlett, 6 tokra szakadó; fürtje megnyúlt; levelei

kövérek. — Mocsárokban, kivált sziksós tavakban

bven. 2J-. Jun.—Jul. IV2— 2'.

HatbibéS H. T. marithnnm. L.

2. HIDE. Alisma.L.

Tkocsányja gyrsen bugás; levelei szívesek, tojásda-

dok, vagy láncsások; termése hegye lekeritett tompa,

hátán barázdolt; virága fejér vagy verhenyes. Az ár-

tereken, mocsárokban, árkokban s mindenütt. 2|

.

Jun.—Aug. V2— 3'. (F^s^ utifü),

Yizi H. A. Plantago.L,

3. NYILFÚ. Sagittaria. L.

Levelei tövérl nttek, hoszszu nyelüek, nyilalakuak;

virágzata három virágú gyrben áll, szirmai fejérek,

nyaka piros. — Mocsárokban, árkokban bven. -2| •

Jun.—Aug. 6—15".
Nyillevelü Ny. S. sagittaefoUa. L,
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4. ELECS. Butomus. L.

Magános tökocsányja hegyén galléros ernys virágzata van

;

levelei tövébl nnek, hoszszuk, szálasok, válualakulag

háromélüek; vii'ága piros. — Tavakban, patakokban

és a folyók mellett. 2^. Jun.—Jul. 2—5'. (^Virágos

V, öreg káka • fiUemilefö.)

Ernys E. B. umhellatus. L.

4. Rend. Szitytyófélék. Juncaceae. Agárd.

1. SZITYTYÓ. Jiincus. L.

1. Gazzok leveletlen, tövén csak levele hüvelye van meg. 2.

Gazzok leveles. 4.

2. Bibeszára kivehet
;
porodája 6 ; tokja hoszszukás kör-

körös, tompa, fulánkos
;
gazzá mélyen barázdolt, bele

fiókosán szakgatott. — Mocsárokban, árkokban s

túrfás tereken. 2j. . Jun.—Jul. 1— 3'.

Fakó ÍSz. J. glaucus. L,

Bibeszárának csak a töve van meg
;
porodája három. 3.

3. Tokja viszszás tojásdad, csonka, bibeszára töve feldom-

borodott púpja végére van nve; ernyalaku virágzata

oldalt áll
;
gazzá szijjas. Az elbbivel együtt n. 2|.

.

Jun.—Jul. 1— 3'.

Bunkós Sz. J. conglomeratus, L.

Tokja benyomottan csonka, bibéje töve egy kis göd-

röcskébe van nve ; ernyalaku virágzata oldalt áll

;

gazzá törékeny. Az elbbivel együtt. 2\. . Jun.—^Jul.

Béka Sz. J. effusus. L.

4. Leveleik bele rekeszes (fiókos.) 5.

Leveleik bele nem rekeszes (folytonos.) 7.

5. Levele hengeres ; sátoros virágzata szárhegyi, kétszere-

sen öszszetett ; leple szirmai egyenlk, lekerekítetten

tompák, csaknem ezüst szinüek. — Mocsárokban, ár-

kokban. 4. Jun.—Aug. 1— 2'.

TompavirágU 8z. J. ohtusifioms. Ehrh,

Levele kerekdeden lapított. 6.
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6. Leple szirmai egyenetlenek, a bels hoszszabb, hegye

letüremlett. •— Az elébbivel együtt terem. -2f

.

Jun.—Alig.

Görcsös Sz. J. srjlvaticus. Reichli.

Leple szirmai egyenlk, egyenesek, hegyeik kurta fa-

lánknak. — Az elébbiekkel. 2f . Jun.—Aug.

Bütykös Sz. J. lamprocarjnis. Ehrh.

7. Gazzá közepén egy levél van
;

gazzá lapított ; leple

kurtább miut gömbded tokja; bibéje felényi, mint

a maghona. Réteken, legelökön, kivált vizenys he-

lyeken. 21 . Egész nyáron át.

Sivatag Sz. J. compressus, Jacqu.

Gazzá több levelii ; sátra megnyúlt ágai két-két águak,

egyenesek; virágai egyesek egymástól, távolodók; hosz-

szukás tokja hoszszabb, mint láncsás szirmai. — Ré-

teken és mocsárokban^ kivált ártereken. 0. Jul.

—

Aug. Két-kétágu Sz. J. hufonius. L.

2. LUCZA. Liizula. D. €.

1. Virágzata sátorozó. 2.

Virágzata tojásdad vagy lioszszukás fzéres. 3.

2. Sátora egyszer, kocsánykái többnyire három virágnak,

a felsók elvirágzás után lehajlók, virágai egyesek

;

tlevelei szálas láncsások, szrösek. A budai magasan

fekv ligetekben, ritka. ^ . Maj.—Jun.

Perje Ja. L, pilosa. Wíld.

Sátora többszörösen oszszetett, kinyilt.
;
galléránál ala-

csonyabb ; kocsánykái többnyire 4 virágnak; leple

szirmai hoszszabbak, mint a tokja; szálas levelei éle

szrös. — Virágai fejéreslk, van azombanverhenyes

virágú fajtája is. — Ligetekben bven. Maj.— Jun.

1—2'.

Fejéreslö L. L. alhida. DC.

3. Füzérei ernys formák, kocsánytalanok vagy kocsányo-

sak; leple szirmai láncsások, hegyesek, hoszszabbak

mint tompa s fulánkos tokja ; tlevelei szálas láncsá-
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sok, élk szrös, végre kopaszok. Homoki és ligeti

legelökön bven. 4. Maj.—Jan. 3—8".
Mezei L. L. camprestis.DC.

5. Rend. Kikericsfélék. Colchicaceae. DC.

1. ZÁSZPA. Veratrum. L.

1. Fürtös virágzata bugás, szrösöd ; leple szirmai hosz-

szukás láncsások, fogasoltak , koesánykáinál sokkal

hoszszabbak ; levelei tojásdadok, als lapjai szrösödók.
— Vizenys réteken s mocsárok mellett a sikságon.

2LJ.. Jun.—Jul. IV2— 3' Mérges. {Fejér hunyor; fejér

zászpa.) Fejér Z. V, album. L.

2. Fürtös virágzata bugás ; leple szirmai körkörösek, ép-

élüek, akkorák, mint kocsánykái ; alsó levelei széles kör-

körösek, kopaszok. — Ligetekben, vágásokon Buda
körül. 2^ . Jun.—Aug. 1 V2— 3' Mérges. (Fekete zászpa.^

Fekete Z. V. nigrum L.

2. XIKEKICS. Colchicum. L.

1. Levelei szálas láncsások, élk lapos ; bibeszárai leple

hasábjainál kurtábbak ; tokja tojásdad hoszszukás. —
Hegyi vizenys réteken; szszel virágzik, leveleit és

termését tavaszszal hajtja ki. 2j. . Sept.—Oct. 8—12"

Mérges. (szi kökörcsin; szike; törpe zászpa ; fejér

zászpa.^ Zászpa K. C. autumnale. L.

Z. Levelei láncsás szálasok, válusok ; bibeszárai leple ha-

sábjainál hoszszabbak ; tokja mind két végén hegyes.

— Homoki réteken. — Kisebb és vékonyabb mint

az elbbi. Homoki K. C. arenarium. W. K,

6. Rend. Liliomfélék. Liliaceae. Juss.

1. LILIOM. Liliuni. L.

Levelei gyrsek^ körkörös láncsások, kihegyezettek, élk
érdes

; szára szrösöd-érdes ; virágai lefüggk ; leple
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szirmai kikunkorodnak, — Ligetekben, vágásokon

Buda körül. 2^. Jun.-—Jul. 2—4'. (Erdei liliom; tö-

rök turbán ; százrétii gyökér.)

Turbán L. I/. Martagon L.

2. HÓLYE. Anthericum. L.

1. Tkocsányja magános; virágzata fürtös; bibeszára lefelé

hajló ;
termése tojásdad tok. Hegyi réteken, a homo-

kos erdkben ritkább. 4 . Jun.—Jul. 1— 3'.

Ágatlau H. A. Liliago.L.

2. Tkocsányja felül ágas; bibeszára egyenes; tokja ke-

rekded. — Az elébbivel együtt. 4 . Jun.—Jul. (Hölye.)

Ágas H. A. ramosum. L.

3. ZÖLDCSÍK. Ornithogalum. Liuk.

1. Virágzata fürtös. 2.

Virágzata sátorozó. 4.

2. Fürtje ingadozó, virágzáskor már féloldali és lefüggö

;

leple nyilt harangalaku, szirmai körkörös láncsások,

tompák; szálcsái 3 fognak, hoszszabb szálcsái széls

foga a portokot tetézi. Gyümölcsösökben, Szántóföl-

deken, vetések közt. 2| . Maj.—Jun. 1

—

Vh'.

Konyuló Z. 0. nutans. L.

Fürtje rendes és megnyúlt, o.

3. Kocsánykái fökocsányjától elállók, termése kocsánykái

a fókocsányjához lapultak, murvái tojásdad láncsá-

sok, lassanként hegyesednek ki; maghona tojásdad;

levelei szálasok, válusok. — Bozótokban, gyepük

mellett, szántóföldeken bven. 4- Jun.—Jul. 2—3'.

Hegyi Z. 0. pyrenaicum. L.

Kocsánykái fökocsányjától mintegy félderék szögben

állanak el, végre mindnyájan egyenl hoszszuk ;
leve-

lei szálasok, szemszórösek. — Verfényes gyepes

sziklákon, a sz. Gellérten és a Sashegyen bven. 4

.

Jun.—Jul. 3—8''.

üstökös Z. 0. comosum. Jacqu.
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4. Terméses alsó kocsánykái vizirányosan állanak ; levelei

szálasok, kopaszok, egy fejér vonal van rajtok. Ker-

tekben, réteken, szántóföldeken stb. 2j..Maj.3—12'^

(Uri virág; madártej.)

Uri Z. O. umbellatum, L,

Terméses alsó kocsánykái, fökocsányjától szélylyeltart

va vannak lekonyulva, termése azomban felegyenesed
;

levelei szálasok, kopaszok, rajtok egy fejér vonal van.

— A pesti szántóföldeken, erdkben, bozótokban s

kertekben. 2].. Maj.—Jun. 6—12".

Letört Z. 0. refractnm. Kit.

1. Két hagymáját egy közös hártya takarja, egyik hagy-

májából gyökérrostok nnek, a másik következ év-

ben hajt gyökérrostokat. 2.

Egy hagymája van, melybl n gyökér rostja lefelé,

tökocsán}'ja és egy levele felfelé. 3.

2. Tlevele kett, szálas gallér levelei ellenesek ; kocsány-

jai ágasok, gyapjasok ; szirmai láncsások , hegyesek

;

hagymája kerekded. — Szántóföldeken, gyepeken igen

közönséges. -^ . Apr.—Maj.

Pallagi S. G.arvensis. Schult,

Tlevele magános, szálas, lapos, vagy alig válus
;

gal-

lér levele e^y^ hüvelyez, láncsás, 2—5 virágkocsányt

foglal be ; szirmai szálas láncsások, hegyesek ; hagy-

mája tojásdad. — Buda körül, erdkben, kövér hegyi

réteken. 2| . Maj. 1—3". (Kis tyuktaréj.^

Apró S. G. minima. Schult.

3. Tlevele magános, felálló, szálas láncsás, hirtelen ki-

hegyezett, lapos, éles ormóju
; két gallér levele csak-

nem ellenes ; virágzata ernys ; kocsányjai kopaszok
;

szirmai hoszszukás tompák; hagymája tojásdad. Er-

dkben, bokrokban. 2f . Maj. 4—8". (Sárga madár-
liliom; sárga fyuktaréj.^

Sárga S. G. lutea. ScJmlt.

Tlevele magános, keskeny szálas, válus ; két gallér
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levele ellenes, az alsó nagyobb; ernyje 2—3 virágú;

kocsányjai kopaszok ; szirmai láncsások, tompák. Ho-
moki legelökön. -21 . Kora tavaszszal — igen apró.

Piczi S. G. pusüla, Schult,

5. CSILLA. Scilla. L.

1. Hagymája szálas láncsás két levelet hajt ; tökocsányja

hengeres, murvája nincs ; szálcsái tövei fejérek. A
sikon és szigetekben nedves réteken. 2^ . April—-Maj.

6—8". {Erdei jáczint.)

Kétleyelü Cs. S. Ufolia. L.

2i. Hagymája sok levelet hajt ; tökocsányja szegletes ; ko-

csányjai tövén lecsapott vagy fogas kurta murvái

vannak ; szálcsái kékek. — Csepelsziget ligetein. 2^ .

Apr.—Maj. V2— 1'.

Ekes Cs. S. amoena. L.

6. HAGYMA. AUiiiiii. L.

1. Tökocsányja, tölevelei csomója oldala melll hajt ki,

tlevelei csomóját, tkocsányjával együtt, közös hár-

tya burkolja be ; tökocsányja fels része élesen or-

mós ; levelei laposak, szálasok, gerinczei ormósak
;
po-

rodái fogatlanok ; hagymája keresztbe fekv tgyö-
kérröl n. — Vizenys réteken, s Buda köves he-

gyein. 21. Jul.—Sept. 8—12". (Kövi hagyma.^

Kérges H. A. acutangulum. Schrad.

Szára alsó részén, vagy közepéig leveles. 2.

2. Váltogató porodái szélesek, tövei fogatlanok. 3.

Váltogató porodái tövén vagy tetején fogasok. 4.

3. Levelei hengeresek, keskenyek, s mélyen barázdoltak

;

levele hüvelye egy kopácsu s fulánkos hegy
;

poro-

dái , leplénél háromszor kurtábbak ; hagymája hár-

tyája végei hálózatosán rojtosak, — Verfényes he-

gyek száraz oldalain. 2]. . Aug.—Sept. 4—8". {Allium

setaceum W. és A'.)

Pézsma H. A. Mosdiatum L.
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Levelei szálasok, laposak, alig válusok; levele hüvelye

teteje dülten metszett, két kopácsu, s kurtább mint

levele nyele
;
porodái másfél akkorák, mint a leple

5

hagymája hártyája hegyei szabálytalanul hasgatottak.

— Nedves réteken az ördögmalmánál. 2]. . Sept. 1—2'.

Jószagu H. A. svaveolens.Jacqu.

4. Váltogató porodái tövén mind két oldalról egy-egy

tompa fog van, fogai sokkal kurtábbak mint a szál-

csája; hagymája hoszszukás tojásdad, gerezdéi fog-

alakuak ; levelei széles szálasok, laposak. Mivelik. 2|

.

Jul.—Aug, I—V/2".
Fog H. A. sativum. L.

Porodái váltogatva szélesebbek, hármas hajszálhegytiek,

középs hajszál hegyén van a portoka, oldalt álló

hajszál hegyei fonálalakuak. 5.

5. Ernyje tokot term. 6.

Ernyje hagymácskákat term. 8.

6. Levelei félhengeresek fels része mélyen válus^ ernyja

gömbalaku, végre csak kúpos
;
portokát tartó szál-

csája közép hegye, szálcsájánál felényivel hoszszabb.

— Száraz, kivált homoki réteken mindenütt, -^j-

.

Jun.—Aug. 1—IV2'.

Bunkós H. A. Sphaerocephalum. L.

Levelei laposak. 7.

7. Hagymája egyszer, gömbded; szálcsái hoszszabbak,

mint a leple. Mivelik. 2j., és Q. Jun.—Jul. (Póré

hagyma ; párhagyma.)

Póré H. A. porrum. L.

Hagymája egy közös hártyába zárt sok hagymácskából

áll, szálcsái a leplénél kurtábbak; Buda hegyei verfé-

nyes rétéin bven. 2\ . Jul.—Sept.

Ereszes H. A. 7'otimdwn. L.

8. Levele éle érdes ; szálcsái kurtábbak mint a leple. Er-

dkben, vágásokon, homoki réteken. 2\. . Jun.—Jul.

IV2—3'. {Magvas hagyma; török foghagyma.)

KigjÓS H. A. scorodoprasum.. L.

Porodái eojvszerüek. 9.
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Levelei szálasok. 10.

Levelei hengeresek, bórdösök. 11.

10. Szálcsái leple töve felibe nttek,- körülbelül akkorák,

mint zöldesfejér vagy verhenyes szirmai; virága bur-

ka két kopácsu, egyik kopácsa hoszszú csrü. Gye-

pükben, bozótokban, szlskertek szélein. 1\- . Jun.

—

Jul. VÁ—2'. Érdes H. A. oleraceum L.

Szálcsái leple töve felibe nttek, két anynyiak mint

szirmai; virága burka két kopácsu, egyik kopácsa két

anynyi hoszszu, mint ernyje. — Hegyi gyepeken,

sziklás helyeken. 2^. Jul.—Aug. IV2— 2'.

Sárga H. A. flavum. L,

11. Levelei egyenlen hengeresek, vagy kissé lapitottak,

tökéletesen bördsek
;
porodái kártábbak, mint szir-

mai, fogatlanok ; virága burka akkora mint az ernyje.
— Mivelik. 2\- .

Metél H. A. Schoenoprasum. L.

Levelei felfuvódottak. 12.

12. Levelei közepén felfuvódottak : szálcsái fogatlanok. —
Mivelik. 4. Börds H. A. fistolusom. L.

Levelei közepén alól felfuvódottak ; váltogató szálcsái

tövén mind két oldalról egj kurta fog van. —
Mivelik. 2\. Yeres H. A. cepa.L,

7. GYÖNGYIKE. Muscari. Tourn.

1. Fels virágai felállók és sokkal hoszszabb kocsányuak,

mint az alatta állók ; ezen allattálló füzéres virágai,

vizirányosak, hengeresek, ormósak, piszkos zöldek.

— Hegyi réteken, szántóföldeken, vetések között.

2|. Maj.—Jul. V2— 2'. {Mezei jáczint; kék kígyó-

hagyma.)

Üstökös Gy. M. comosum. Mill.

Minden virága egyenl kocsányu, az alsók lefüggk. 2.

2. Levelei szálasok ivalakulag hátrahajoltak, konyák ; vi-

rágai tojásdadok. — Szántóföldeken és legelkön igen

sok van. 2\., Mart.—Maj. 3—8".

Fürtös G-y. M. racemosim* Mill.
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Levelei szálas láncsások^ felállók; virágai majdnem
gömbalakuak. — A Pest melletti vizenys réteken,

kiváltképen a szigeteken. April—Maj. 6—18".

Eper Grj. M. hotryoides. Mill.

8. NYULÁRNYÉK. Asparagus. L.

Levelei csomósak, sertések az ágak mellett kopaszok

és simák; virága .'leginkább kétlaki. Szántóföldeken,

útfeleken mindenütt. 2\- . Jun.—Aug. 1—2'. {Spárga;

nyulárnyék ; klárisfü ; lófarkf'ú.)

Spárga Nj. A. officinalis. L.

7. Rend. Tukmafélék. Smilaceae. R. Br,

1. CZILLÁR. Paris. L.

Szára tetején gyrsen álló 4

—

1 tojásdad hegyes le-

vél van. — Magasan fekv árnyas ligetekben. ^^ .

Maj.—Jun. 6—12". (Czillár; párizsfii; farkasszöllö

;

négylevelü fü.j
Négylevelü Cz. P. quadrifoUa. L.

2. GYÖNGYVIRÁG. €oiivallaria. L.

1. Kopasz tkocsányja tövét két levele nyele behvelyezi

;

levelei tojásdad- vagy körkörös láucsások. — Árnyas

erdkben. 2^, Maj.—Jun. V2— 1'. (^Gyöngyvirág;

kakukvirág ; szelenczevirág.)

Májusi GcJ. C. majális. L.

Szára leveles; kocsányjai a levél hóna alól nnek ki. 2.

2. Levelei nyelesek, tojásdadok hegyesek, alsó lapjai inain

szrösödk ; kocsányjain 4—5 virág van. — Erdk-
ben, ligetekben. 2\- , Maj.—Jun. 1—IV2'.

Szélesleyelü Gry. C. latifoUa. Jacqu.

Levelei szárölelk. 3.

3. Szára szegletes; levelei tojásdad hoszszuk, vagy kör-

körösek, kopaszok; kocsányjai 1—2 viráguak. —



47

Az elébbivel. 2\. . Maj.—Jun. 1— 1%'. (Salamon pe-

csétje ; pecsétes gyökér ; sok térdUfü ; erdei sülyfii.)

Bütykös Gy. C.Polygonatum.L.
Szára hengeres, levelei tojásdad-hoszszukások, vagy
körkörösek, kopaszok; kocsánjjaiS—5viráguak; szál-

csái szrösek. Az elbbivel. 2j.. Maj.—Jun.

FilrtöS Gy. C. mjdtiflora. L,

8. Rend. Potnyafélék. Hydrocharideae. DC.

1. KOLOKÁN. Sratiotes. L.

Levele kardalaku, 3 élü, tüske fogakkal frészelt; virá-

ga kétlaki, fejér. Álló vizekben libeg, a Tisza kiönté-

seiben a csemege súlyommal. 2]. . Jul.—Aug. 4—10".

[Kolokány ; imergyökér.)

Imer K. S. aloides. L,

2. POTIS YA. Hydrocharis. L.

Úszó levelei nyelesek, köralakuak, tövén mélyen szíve-

sek; virágai kétlakiak, fejérek. — Álló vizekben. 4.
Jul.—Aug.

Béka P. H. morsus ranae. L,

9. Rend. Dioscoreafélék. Dioscoreae. i?. Br.

1. FOLYONDÁR. Tamiis. L.

Szára felfutó; levelei szívesek, kihegyezettek, épélüek

;

virágai zöldesek. A Baja felé es erdkben. 2f.
Jun.—Jul.

Gönye F. T. commimis. L.

10. Rend. Nsziromfélék. Irideae. R. Br.

1. NSZIROM. Iris. L.

1. Leple küls metszetei bels oldalán szakálasok. 2.
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Leple küls metszetei bels oldalán szakáltalanok. 4.

2. Szára egy virágú, igen kurta; leple csöve burkából kiér

;

levelei kardalakuak, hoszszabbak, mint a kocsányja.

Hegyi és homoki gyepeken. 2f. Kora tavaszszal

3—12". (Leány liliom; apró liliom.^

Apró N. I. pumila. L.

Szára több virágú. 3.

3. Leple metszetei hoszszukás viszszás-tojásdadok, bels
metszetei töve felé lassankint keskenyednek ; levelei

kardalakuak s kocsányjával egyenlk. Hegyi és homo-
ki gyepeken, s erdkben. -21. Maj.—Jul. 6—18".

{Tarka liliom.) Tarka N. /. variegata. L.

Leple metszetei kifelé hajlók, sZélesecskék s hoszszuká-

sok, a belsk láncsások, fodrosak, bibesz^ra lemezeit

tetézök, kinyiltak ; tókocsányján két virág van ; le-

velei kardalakuak, keskenyek csaknem akkorák, mint

a tkocsányja. Homokos tereken és a legszárazabb

hegyeken, -^f. Maj.—Jun. 3—4".

Homoki N. I. arenaria. W. és K.

4. Szára kétél, leginkább 2 virágú ; levelei szálasok, szá-

ránál sokkal hoszszabbak ; leple küls metszetei pót-

léknak tetszk, tojásdadok, kurtábbak, mint kiszéle-

sedett nyaka ; maghona hatszögü. — Erdkben Buda
környékén. 2\- , Jun.—Jul. V2— 11/2'.

Pázsitos N. /. graminea. L.

Szára hengeres 5.

5. Levelei sokvirágu szárával egyenlk ; leple sárga

;

küls metszete széles nyakú, tojásdad, a belsk szá-

lasok, bibéje lemezeinél kurtábbak. Mocsárokban. 2j.,

Maj.—Jul. 172

—

2'. {Sárga-, v. sás- v. vizi liliom.)

Sás N. I. Pseudacorus. L.

Levele, kevés, vagy kétvirágu azáránál kurtább. 6.

6. Szára csöves ; leple küls metszete lilaszinnel erezett

világos kékszinü, viszszás tojásdad keskeny s kurta

nyakú, bels metszetei lilaszinüek ; maghona három-

szög. — Nedves réteken gyakori. 2].. Maj.—Jul,

1—3'. Mezei N. Lsibirica. L.
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Szára teli bélü: leple küls metszetei kékkel erezett fe-

jéres sárgák, kurtábbak, mint ferde cgikii, s láncsás

nyakaik, bels metszeteik lilaszinüek
; maghona hat-

szög. Mocsárokban és vizenys réteken gyakori. Zj.

.

Jun.—Jul. 1—2'.

Fátyol N. I. spuria, L.

2. DÁKOSKA. Gladioliis. L.

Hagymája reczés, szára felálló, magános; levelei kard-

alakuak, hegyesek, füzére féloldali, sokvirágu; bibéje

metszetei felfelé kissé elszélesednek, s tövétl minde-

nütt bibircsókkal szemszrözütt ; tokja háromszög,

fels részén éles ormóju. A Rákosán és a budai he-

gyekben a Farkasvölgyön. 2\- . Jun.—Jul. 1— 2'.

Bókoló D. G. communis. L,

3. SÁFRÁN. €rocus. L.

Hagymája burka rostjai hagymáját egymásba nyiló sze-

m hálóval boritják be, hálója szemei tojásdadok,

vagy kerekdedek; tkocsányja tetején 1, néha 2

virág van ; bibéje három metszet, leplénél felényivel

kurtább, leple torka kopasz, hasábjai láncsások, he-

gyesek, halvány lilaszinüek ; levelei szálas sertések.

— A Kbánya felé es homoki legelkön, kora ta-

vaszszal, azomban nagy ritkaság. 2j.. 3—6". {Crocus

reticidatus M. B.)

Tarka S. C. variegatus. Hoppé.

11. Rend. Amarillisfélék. Amaryllideae. R. Br.

1. HÓVIRÁG. Galanthus. L.

Tkocsányja egy virágú; levelei szálasok. Ligetekben

mindenütt kora tavaszszal. 2j. . 1— 12". {Hóvirág ; fe-

jér iavaszika ; fejér kankós ; fejér viola.)

Kikeleti H. G. 7iivalis. L.

4
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2. TÖZIKE. Leiieojiim L.

Burkából o—6 kocsány indul, s azokon ugyananyny

virág van ; bibeszára fonalos-kupalaku ; levelei szála-

sok, tompák. — Vizenys réteken. ^, Maj.—Jun.

l—VA'. {Tözek viola.)

Nyári T. L. aestivum. L.

3. SÁRIKA. Sterubergia. W. Kit.

Levelei szálasok, tkocsányja kétél ; virága felálló
;

leple metszetei tojásdad hoszszszukások, a külsk he-

gyesdedek; virága sárga. — Hegyi gyepeken Buda
körül (Lipótmezn, Kecskeliegyen, Sasliegyen, s a

kincstári erdkben.) ^ . Oszszel virágzik, tok ter-

mése tavaszszal fejlik ki, tokja kocsányos, tojásdad

sárgás. Kikerics S. 8. colcMciflora. W. K.

12. Rend. Kosborfélék. Orciiideae. Juss,

1. KOSBOR. Orehis. L.

1. Gyolyós gyökerüek (kivévén a bodza kosbort, melynek

a golyója két karélyu.) 2.

Tenyeres gyökerüek. 11.

2. Murvájok egy inu. 3.

Murvájok három s több inu. 10.

3. Alsó ajaka (mézajaka) három hasábu, közép hasábja

elöl kiszélesed, két metszet, metszete karélyában

legtöbbször egy kis fogacska van. 4.

Alsó ajaka három metszet vagy három karélyu. 7.

4. Murvája maghonánál sokkal kurtább. 5.

Murvája felényi mint a maghona. 6.

5. Levelei hoszszukás tojásdadok ; alsó ajaka ecsetesen

pontozott, oldali két hasábja szálas, a középs, tövé-

tl kezdve lassankint kiszélesed, viszszás szíves, ka-

rélyai tojásdadok, csaknem csonkák; fzére hoszszu,

fíokvirágu. — Hegyi réteken, s erdkben. 2|. Jun.
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—Jul. 1%—2V2'. — A nálunk lev kosborok közt a

legszebb és a legnagyobb.

Kesely K. O. fusca, Jacqu,
Levelei lioszszukás körkörösek; alsó ajaka ecsetesen
pontozott; oldali két hasábja szálas, a középs ha-
sábja is szálas, a hegje felé szélesedik el, két met-
szet, metszetei hoszszukások , szélylyeltartók

; f-
zére tojásdad. — Az elébbivel. 2\. , Jun.—Jul. 1—1^/2'.

Vitéz K. 0. militaris. L.
6. Levelei tojásdad hoszszukások ; alsó ajaka pontozott,

kopasz ; oldali két hasábja hoszszukás, a középs szé-

les-viszszás-szives; sarkantyúja felényi, mint a mag-
hona; tojásdad fzére tömött. — Hegyi réteken, a
homokon ritka. 4. Maj,—Jun. 6—18",

Tarka K. O. variegata. Jacqu,
Levelei hoszszukás láncsások; alsó ajaka oldali két ha-
sábja hoszszukás szálas, a középs két metszet, ka-
rélyai hoszszukás szálasok

; sarkantyúja harmadrésznyi
mint a maghona ; fzére elébb tömött, azután kinyúlik.—

'
Minden réten közönséges.

-2f
. Jun.—Jul. 4—8".

SömöröS K. O. ustulata. L.

7. Alsó ajaka három metszet, lefügg, metszetei csaknem
egyenlk, a középs hoszszukás, ép ; murvája akkora,
mint a maghona, ritkán hoszszabb ; fzére hoszszukás
hengeres, tömött; levelei szálas láncsások. — Minden
réten, kiváltképen a nedveses homoki réteken. 2f

.

Jun.—Jul. 6—12".

Palaczka K. O. eoriophora. L,

Alsó ajaka három karélyu, karélyai szélesek, kurták. 8.

8. Leple szirmai sisak módra állanak öszsze, tompák;
murvái egy innak, az alsók többnyire 3 inuak, akkorák
mint a maghona ; fzére kurta, laza s kevés virágú

;

levelei hoszszukás láncsások, — Minden réten a leg-

közönségesebb. 2f. Apr.—Maj. 4—10". {Vitézfü;

iMshorfil; agárf'á.)

Agár K. 0. morio. L.
Fels ajaka oldali két szirma végre hátrahajlik. 9.

4«
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9. Levelei hoszszukás-viszszás tojásdadok, alsó ajaka alig

három karélyu, épélü, Vagj igen finomul csipkés
;

kifejlett füzére viszszás tojásdad; virága többnyire

sárgás fejér. Hegyi réteken. Apr.—Maj. 6—-lO".

Sáppadt K. 0. pallens. L,

Levelei hoszszukások ; alsó ajaka mélyen három karé-

lyu, karélyai szélesek, fogasok; kifejlett fzére meg-

nyúlt s laza virágú ; virága piros. Minden réten. Z(.

.

Jun.—Jul. 10—13". (Piros kökörcsin.^

Füles K. 0. masGula. L.

10. Levelei szálas láncsások ; alsó ajaka 3 karélyu, oldal

karélyai ell lekerekítettek, a közép mélyen kicsípett

;

sarkantyúja hengeres, vizirányosan áll, vagy felegye-

nesed, kurtább mint a maghona ; szirmai hoszszuká-

sok, tompák, az oldalt levk hátrahajolnak ; füzére

hoszszu, ritka virágú. — Vizenys réteken és a mo-

csárokban. 2| . Jun.—Jul. 8—12".

Lazavirágu K. 0. laxiflora. Lam.

Levelei hoszszukás láncsások ; alsó ajaka kurta 3 karé-

lyu ; sarkantyúja kuposan-hengeres, lefelé tartó, ak-

kora mint a maghona, szirmai szélylyeltartók ; fzére

tömött , virága szaga hasonlít a bodzavirágéhoz, virá-

ga sárgás-fejér, ajaka világos sárga, tövén pirosan

pontozott, vagy az egész leple piros. Magasabb he-

lyen fekv réteken. Maj.—Jun. 6—12".

Bodza K. 0. sambucina. L,

11. Szára bördös 4—6 level; levelei kihajlók, az alsók to-

jásdadok vagy hoszszukások, tompák, a felsk kiseb-

bek, láncsásosak, kihegyezettek, néha barna foltosak

;

virágai pirosak. Nedves réteken és mocsárokban. ^

.

Maj.—Jun. 9—18".
Bördös K. 0. latifolia L.

Szára telebélü, mintegy 10 level, fels levelei igen

aprók, murvához hasonlók, a legfels füzérétl távol

áll ; virága piros pontok- s vonalokkal ékesített vilá-

gos lilaszinü; levelei rendszerint barnafoltosak. >—
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Erdkben, nedves réteken. 2].. Jun.—Jul. 1—IV2'.

{Tenyeres gyöker, v. tarka level kökörcsin.)

Foltos K. 0. maculata. L.

2. RAGIKRA. Anacamptys. Rich.

Alsó ajaka félig három karélju, tövén két lemezecske

van, karélyai hoszszukások, tompák ;
sarkantyúja fo-

nálalaku , akkora mint a maghona, vagy valamivel

hoszszabb ; szirmai láncsások, meglehets hegyesek

;

murvái tövön 3 inuak ; fzére tömött, levelei láncsás-

szálasok. — Hegyi réteken, erdkben, -^f . Jun.

—

Jul. 6—18".
Tornyos R. A. pyramidalis. Rich.

3. SODORTAJK. Hinianthoglossum. Sp.

Sisakja fejér, bell piros és zöld csikós; ajaka fejéres

zöld, verhenyesen pontozott, 3 hasábu, karélyai szá-

lasok, a középs igen hoszszu, sodrott, az oldaliak

sokkal kurtábbak, fodrosak ; levelei széles láncsások.

•—
• Hegyi gyepeken. ^. Jun.— Jul. 1— 2'.

Bakbüzü S. H. Mrdnum. Rich.

4. CSORIKRA. Gymnadenia. R. Rr.

1. Sarkantyúja fonalalaku, csaknem kétanynyi minta mag-

hona ; oldal szirmai szélylyel állók ; füzére hengeres,

megnyúlt, levelei hoszszu láncsások
;
gyökere tenye-

res. Hegyi réteken. -21. Jun.—Jul. 6—12".

SzunyOglábu Cs. G. conopsea. R. Br.

2. Sarkintyuja fonalalaku, csaknem akkora, mint a mag-

hona ; szirmai igen szélylyelállók ; füzére hengeres,

megnyúlt ; levelei szálas láncsások és szálasok
; gyö-

kere tenyeres. — Az elébbivel. Jun.—Jul. 6—12".

Jószagu Cs. G. odoratissima. R. Br.

5. NYELVÚR. Coeloglossuni. Hartm.

Alsó ajaka szálas , hegye 3 fogú , középs foga igen
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kurta ; sarkantyúja igen rövid , zacskó aláku ; levelei

tojásdadok , tompák, a felsk láncsások
;
gyökere te-

nyeres. •— Hegyi és homoki száraz és nedves réte-

ken. 2^. Maj.—Jul. 3—8". {Hahenaria viridis.

R. Br.)

Zöld Ny. C. viride. Hartm.

6. SARKAK. Platanthera. Ricli.

Alsó ajaka ép, szálas; sarkantyúja IV2—2-er liosz-

szabb, mint a maghona, fonalalaku
;
portoka reke-

szei párhuzamosak ; szárán 2—3 láncsás kis levele

van; virága fejéres. Erdkben bven. 2^. Maj.—Jul.

(Habenaria hifolia R. Br.^

Kétlevelü S. P. hifolia Rich.

T.BANGÓ.Ophrys. L.

Alsó ajaka hoszszukás, viszszástojásdad ; közepén 2—4
piszkos sárga, tövén keresztbe öszszefoglalt, hoszszá-

ra nyúló vonal van, ép, boltos, felpuíFadt, szélen le-

gyüremlett, hegye tompa, vagy alig kicsipett
;
gu-

mója ép. •— Minden gyepen, kivált a homoki nedves

réteken. 4. Maj.—Jul. 6— 12".

Pókos B. 0. aranifera. Hnds.

8. GÉRBICZ. Limodoriim. Toiirn.

Levélnélkttli , világos lilaszinü növény; tökocsányja

hártyás, pikkelyes; ajaka tojásdad, fodros; sarkan-

tyúja áralaku, akkora, mint a maghona. A budai er-

dkben, a Hárshegyen, ritka. -2| . Jun.—Jul. V2— 1'.

Yiolaszin Gr. L. ahortivum, Schw.

9. PORFEJ. Ceplialaiithera. Rich.

1. Maghona kopasz. 2.

Maghona szrösöd ;
leple szirmai mind kihegyezettek

;

ajaka lemeze tojásdad , kihegyezett, akkora, mint bel-
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aö szirmai; leple szép piros 5 levelei láncsások, he-

gyesek. Buda körül a ligetekben. 2| • Jun.—Jul.

6—15".
Veres P. C. rubra. EicJu

2. Levelei tojásdadok, vagy tojásdad láncsások, kihegye-

zettek; leple sárgás fejér, mindenik szirma tompa;

ajaka lemeze szives-tojásdad^ szélesebb mint hosz-

szabb ; murvája hoszszabb, mint a maghona. —
Hegyi és homoki erdkben. ^. Jun.—Jul.

Sáppadt P. C. pallens. Rich.

Levelei láncsások, a felsók szálas láncsások s keske-

nyek; leple fejér, ajaka hegyén egy sárga folt van,

küls szirma hegyes ; murvája sokkal kurtább , mint a

maghona. — A budai hegyeken ritka. 2^. Nyáron.

Kardlevelü P. C. ensifoUa. Rich.

10. BIBAK. Epipactis. Rich.

1. Ajaka lemeze kerekded, tompa, akkora, mint szirmai;

levelei tojásdad láncsások, szárölelk , virága zöldes

piros. •— Vizenys réteken, mocsárokban bven. 2j.

.

Jun.—Jul. 6—15".

Mocsári B. E. palustris. Crantz.

Ajaka lemeze kihegyezett, s hátrahajlott. 2.

2. Ajaka lemeze tövén lev púpjai simák; levelei száröle-

lök, az alsók széles tojásdadok, a felsk tojásdad lán-

csások , a legfels 1—2 láncsás; virága zöldes ver-

henyes, ajaka lilaszinü. Ligetekben. 2\- . Jun.—Jul.

1—2'.
Szélesleyelü B. E. latifoUa. Ali.

Ajaka lemeze tövén lev púpjai ránczosan fodrosak. 3.

3. Levelei tojásdadok, éle és inai szrösödk, fels levelei

nyeletlenek, láncsások; virága sötét piros. —•
Hegyi

nyilt gyepeken, kivált a Farkasvólgyön. ^. Jun.—

•

Jul. 6—12".
Verhenyes B. E. rubiginosa. Gaud.

Levelei tojásdad láncsások, vagy láncsások, aprók, élk

szrösöd-érdes, inai kopaszok; virága zöldes, széle



56

verhenyes, ajaka széle fejéres. Buda erdeiben ritka,

legtöbbet lehet találni a budakeszi erdben. — 2|.

.

Jun.— Jul. 6—12".
Apróleyelü B. E. microphylla. Ehrh,

11. TOKAFÉK. Neottia. L.

Az egész növény piszkos sárga , végre barnássá lesz

;

szára leveletlen, e helyett hártya hüvelyekkel fedett

;

ajaka viszszás-szives, alig 3 karélyu. — Árnyas er-

dkben a fák törzsein és gyökerein éldik. 2\- . Maj.

—

Jun. 6—12".
Madárfészek T. N. Nidv^ avis. Rich.

12. BIBEKONTY. Listeria. R. Br.

Szára kétlevelü ; levelei ellenesek, tojásdadok ; leple

zöldes sárga, ajaka szálas, két metszet. — Ligetek-

ben, kivált nedves helyeken. -24.. Maj.—Jul. 6—12".

Tojásdad B. L. ovata. R. Br.

13. FÜZÉRTEKERCS. Spiranthes. Rich.

Szárán csak levélhüvelyek vannak, tólevelei tojásdad

hoszszukások, szára féloldala felöl állanak ; füzére csa-

varos ; leple apró, fejér. — Gödöll körül es ho-

moki gyepeken és a Tisza vidékén lev legelkön. —

•

4. Nyáron át. 6—9".
^

Oszi F. S. autumnalis. Rich.

14. HAGYMABUR. Sturmia. Rich.

Szára háromszög , ezt tövön körkörös láncsás két le-

vél hüvelyezi; fzére 3— 8 virágú; virága zöldes-

sárga, ajaka tojásdad, tompa, apró csipkéjü ; tojásdad

gumóját élesen vonalozott burok fedi. — A pesti vá-

rosliget vizenys gyepein, nagy ritkaság. 2|. . Jun.

—

Jul. 2—5".
Libaszinü H. S. LoselU. Rchb.
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15. BIBEFOG. Malaxis. Swartz.

Háromszög szára rendszerint egjlevelü ; levele szár-

ölelö tojásdad, hegyes ; virágzata fürtös
;
ajaka homo-

rú, kihegyezett, virága zöldes-sárga. A sz.-endrei er-

dóbeli réteken. •— 21. Jun. 3— 6". [Microstylis mo-

nophyllos. Nuttal.)

Egylevel B. M. monopkyllos. Sw.

16. CZIPÖCZIM. Cypripedium. L.

Háromszög szára leveles ; levelei körkörösek, kihe-

gyezettek, leple pirosbarna, ajaka sárga, kissé lapi-

tott, ásitó, bell gyapjas ;
virága a mi kosborféleink

között legnagyobb és legszebb. — A budai hegyen, a

szép juhászné körül fekv gyepeken. — 2^. Jun.

—

Jul. 6—12". Tarka Cz. a cadeolus. L.

13. Rend. Hinárfélék. Najadeae. A. Ricli.

1. hínár. Najas. L.

1. Levelei szálasok , csavargós éllel fogasoltak , fogai fu-

lánkosak ; levele hüvelye épélü. — A Tisza mocsa-

raiban. 0. Nyáron ai.

Nagy H. N. major, Roth.

2.- Levelei keskeny szálasok, csavargós éllel fogasoltok,

hátra kunkorodottak, fogai fulánkosak; levele hü-

velye finom szemszrökkel fogasolt ; szára igen töré-

keny. '— A Tisza mocsaraiban. 0. Aug.—Sept.

Apró H. N. minor. Ali.

2. GALÁZ. Zanicliellia. L.

Szára fonalalaku , bütykös , vizén úszó ; levelei ellene-

sek s alig gyrsök, sertés szálasok, kopaszok ; virága

hónalji ; bibe szára felényi, mint a termése. A megye

sikjain es posványokban, árkokban. ^ . Jul.-—Sept.

3—12". Fogas G. Z. palustris. L.
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3. USZÁNY. Potamogetou. L.

1. A tökéletesen kifejlett növény levelei vizén úszók, alak-

jok, Süt sejtszövetökre nézve is az alámerültektöl kü-

lönbözk , váltogatok , csupán a koesánjtövén elle-

nesek. 2.

Minden levelök egyenl , hártyás , áttetsz ; az egész

növény viz alá merült, csupán füzérei, a virágzás

idején emelkednek ki a vizböl. 3.

2. Viz alá merült levelei lemezei virágzás idején elkorhadván,

csupán levélnyelei maradnak meg, alámerült ifjabb

levelei keskenyebbek , láncsások vagy hoszszukások, fen

úszó levelei kerekdedek vagy hoszszukás-körkörösek,

brnemek, vallok alig szives , tompa élü termése la-

pított. — Minden folyócskában s mocsárban. 2|

.

Jun.—Aug.

Békatutaj Ü. P. natans. L.

Viz alá merült levelei liártyások, áttetszk, keskenyek

vagy széles láncsások, tövön elkeskenyedettek , nye-

letlenek , élkön kissé érdesek, fennuszó levelei br-
nemek , láncsások vagy tojásdadok, bosszú nyelüek

;

tompa élü termése lapított ; szára igen ágas. — Las-

san folyó minden vizben és mocsárban. ^ . Jim.

—

Aug. (P. lieterophyllos. Schreb.^

Pázsitos U. P. gramineus. L.

3. Levelei váltogatok , legfeljebb a virága alattiak elle-

nesek. 4.

Minden levele ellenes, nyeletlen, szárölelö ; füzére vil-

lás, virágzás után hátrahajlik ; termése széles ormóju

és csrös. — Ó-Budán kivül , a puskaporos malom

környékén lev mocsárokban. 2f . Jun.—Jul.

Villás U. P. densus. L.

4. Levelei nyelesek, tojásdadok vagy láncsások , fulánko-

sak , élk érdes ; kocsánjga fels része megvastag-

szik ; tompa élü termése lapított, alig ormós. — Min-

den lassan folyó vizben s a mocsárokban. 2f

.

Jun.—Aug.

Üveglevelü Ü. P. lucens, L.
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Levelei éle éles vagy finom fürészes. 5,

5. Levelei nyeletlenek, szálas-lioszszukások, meglelietöíien

tompák ,
apró fürészfoguak , fodrosak ; termése cs-

rös ; szára ágas, lapos. Az elébbivel. 2^ . Jun.—Aug.

Bodros B. P. crispus. L.

Levelei pázsitnemüek. h.

6. Levelei liüvelynélküliek , nyeletlenek , igazi szálasok,

meglehets hegyesek, 3—5 innak ; kocsányjai 2—3-

szor hoszszabbak, mint 4—8 virágú, többnyire szak-

gatott fzére; termése ferdén körkörös. — Az eléb-

biekkel együtt. 2^ . Jun.—Aug.

Hajszál B. P. pusillus. L.

Levelei hüvelyesek, szálasok vagy sertések, 1-inuak,

keresztben erezettek, erei vastagocskák ; füzére hosz-

szu kocsányu ; termése ferdén tojásdad, szárasztva

háta ormós, felegyenesed kurta bibeszára rajta van.

Az elébbiekkel együtt, bven terem a Rákos folyó-

ban. 2^ . Jun.—Aug.

Borostás B. P. pectinatus. L.

14. Rend. Lepcsefélék. Lemnaceae. DC. és Duhy.

1. LEPCSE. Lemua. L.

1. Lombja tagjai láncsások, végre nyelesek, keresztet ké-

peznek ; egy szál gyökere van. — Álló vizekben, viz

alá merül. 0. Nyáron és öszszel.

Keresztes Jj. L. trisulca. L.

Lombja tagjai tojásdadok. 2.

2. Csomós gyöker; lombja tagjai kerekded-viszszás to-

jásdadok. — Álló vizeken úszkál. 0. Nyáron és

öszszel.

Fanos L. L. polyrrMza. L.

Egy szál gyökerüek. 3.

o. Lombja tagjai viszszás-tojásdadok, alól felül laposak,

nyeletlenek. Az elébbivel. 0. Igen apró.

Apró L. L. minor. L,
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Lombja tagjai viszszás tojásdadok , meglehets dom-

ború, alól taplósan dombom. Álló vizeken. 0. Nyáron

s öszszel.

Lencsés L. L. gibha. L.

15. Rend. Kontyvirágfélék. Aroideae. Juss.

1. KONTYVIRÁG. Árum. L.

Tökocsányját egy nagy burok hüvelyezi, ezen burok

fogja be torzsáját ; levelei dárdás-nyilalakuak, egyenl

szinek vagy barna-foltosak. — Árnyas ligetekben.

— Budán a Béla-kutjánál. 2\. . Maj.—Jul. 3-^12".

(Kigyótráng : pár^kányfü; anyafü.)

Mocokos K. A. maculatum. L.

2. KÁLMOS. Aeorus. L.

Tökocsányja levélnemü, lapított, egyik éle éles, a má-

sik válus, ebben van gömbded-hengeres torzsája ; le-

vele hoszszu , kardalaku. — A folyó vizek melléken,

a Zagyva és Tisza mocsaraiban, -^f . Jun.—Jul. 2

—

4'. {Kálmus.)

Orvosi K. A. Calamus. L.

16. Rend. Gyékényfélék. Typhaceae. D, C.

1. GYÉKÉNY. Typha. L.

1. Levelei széles láncsások ; termés füzére szorosan po-

rodás füzére alatt áll. — Mocsárokban. ^- . Jun.—
Jul. 4—8''. (Gyékény,)

Bodnározó Gy. T. latifolia. L.

Levelei keskeny szálasok, alól válusok ; termés füzére

porodás füzérétl 1

—

V/t" távol áll. Mint az elbbi,

de ritkább. 2J^. Jun.—Jul.

Háti Gj. T. angastifolia. L,
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2. BAKA. Sparganium. L-

1. Levelei sugárok , felállók, tövön háromélüek 5 bibéje

szálas ; terméskéi hoszszu csrüek. 2.

Levelei lecsepültek, vagy úszók, vagy a viz szinén,

vagy az alatt lobálódók. 3.

2. Szárán ágas virágzata van; oldal levelei behorpadtak,

az alsók szárhüvelyezk a többiek szárölelk. — Mo-
csárok- és posványokban. 2^. Jun.—Aug. 1—3'.

Buzogány B. S. ramosum. Huds.

Szárán egyszer, fürtös virágzata van ; oldal levelei la-

posak. — Az elébbivel, de ritkább. 1\. . Jun.

—

Aug. 1—2'. Nyeles B. S. simplex. Huds.
3. Terméskéi hoszszu kocsányuak, áralaku bibeszáránál

kurtábbak ; szárán ágas virágzata van, melyek 10—
12 porodás gömbbl állanak; levelei laposak, keske-

nyek, igen hoszszuk s úszók. — Patakocskákbau s

csendesen folyó vizekben , a Rákosban bven. -2^

Jul.—Aug. 1—4'.

Sulymos B. S. natans. L.

III. Al-osztály. Csiícskörnóvök, Acramphihrya,

I. Csoport. Csupaszmagvuak. Gymnospermae.

17. Rend. Toboztermk. Coniferae. L.

1. BORÓKA. Jiiniperus. L.

Levelei hármával állnak, szálas -áralakuak, szúrósak,

felül alig válusok, alól ormósak, ormóján végig egy
besüppedt vonal van ; bogyói tojásdadok, érett ko-
rukban 2—3-szorta kurtábbak a levelénél. — Ter-

méketlen száraz hegyi erdkben, t). Maj. 2—8'.

{Gyalogfeny.)

Gyalogfeny B. J. communis. L.
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2. BOGYÓPIKK. Ephedra. L.

Szára cserjésedö, levélnélküli, czikkes, hengeres, ko-

pasz ; virágos ágacskái gyrsük ; barkái kocsányosak

s magánosak, ellenesek, hármasok, bogyónemü termése

veres. — A budai verfényes hegyek, és a pesti ho-

mok buczkák oldalain, t). Aug.'—Sept. 1—IV2'.

Törpe B. E. monostyclm. L.

II. Csoport. Sziromtalanok. Apctalae.

18. Rend. Locsagazfélék. Ceratopliylleae. Gray.

1. LOCSAGAZ. Ceratliopliylium. L.

Levelei villások, 2—4 szálas fonálra hasogatottak ; ter-

mése tojásdad, nem leppendékes, 3 tövis, két tövis

az alján van s hátragörbit, egy a végén s ez akkora

mint a termése, vagy valamivel hoszszabb. — Álló

vizekben. 2\. . Jul.—Aug.

Szarvas Tj. C. demersum. L.

19. Rend. Mocsárliurfélék. Callitricliineae. Link.

1. MOCSÁRHUR. Callitriche. L.

Agai alsó levelei szálasok, a felsk viszszás tojásdadok
;

murvái kör-sarlóalakuak, hegyök horgas ; bibeszárai

hoszszuk, szélylyelállók ; termése éle szárnyason or-

mós. Álló és csendesen folyó vizekben. 2\ . Jun.—
Sept. (C. verna. L.) (^Mocsári lencsefü.)

Tavaszi M. C. Immulata, Kütz.

20. Rend. Nyirfélék. Betulaccae. Bartl.

1. NYÍRFA. Betula. L.

Levelei kótaalaku háromszögüek , hoszszan kihegyezet-

tek, kétszer fürészesek, kopaszok; termés barkái
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hoszszu kocsáiiyon függenek ; leppendékecskéje szár-

nyai kétszer olyan szélesek, mint a magva s egészen

a bibéjéig felérnek. — A budakeszi erdkben, s a

pesti szigeten, 'f). April—Maj.

Fejér Ny. B, álba. L.

2. ÉGERFA. Aimis. L.

1. Levelei kopaszok, csupán alsó lapjaik, gerinczök s inaik

által képezett zugaiban szrösek, kerekdedek, igen

tompák, egyenetlen fürészesek ; termése nem leppen-

dék. Vizenys, mocsáros helyeken, patakok partjain.

't). Mart.—April 3—6".

Mezg'CS E. A. glutinosa. Gcirtn.

2i. Levelei alsó lapjaikon szörösödök, vagy csaknem moly-

hosak, tengerszin zöldek, tojásdadok, hegyesek, két-

szer fürészeltek, fogai hegyesek, inai zugai kopaszok

;

termése nem leppendék. — Az elébbivel, ez nálunk

bvebben van. t). Mart.—April 3— G*^.

flamvas É. A. incana W.

21. Rend. Kopáncstermk. Cupiiferae. Ricli.

1. VENIOZFA, Ostrya. Michel.

Tobza tojásdad, lefügg; levelei tojásdad kihegyezet-

tek, vállain alig szívesek. — A visegrádi erdkben.

t. April'—Maj. (Carjnnus Ostrya L.) (Veniczfa.)

Komlós V. 0. carpinifolia, Scop.

2. GYERTYÁNFA. Carpiiiiis. L.

Tobza pikkelyei o hasábnak, oldal hasábjai láncsások,

a középs megnyúlt , épélü vagy frészelt ; levelei

tojásdadok, kihegyezettek, ránczosok, kétszer füré-

szesek. — Erdkben. ^. Maj.

Fejér Gy. C. Betulus. L.
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3. MOGYORÓFA. Corylus. L.

1. Kopáncsa harangalaku, hegje szélylyelálló, rongjos

fogas szájú; levelei kerekdedek, szívesek, kétszer fü-

részesek, kihegyezettek. — Erdökbea, bozótokban

mindenütt, "f). Febr.—Mart.

Közönséges M. C. Avellana. L.

2. Kopáncsa csöves-hengerded, bevagdalt fogas-száju, felül

öszsze van szorulva ; levelei kerekded-szivesek, he-

gyesek, kétszer fürészesek. — Itt-ott vadon, azom-

ban mivelik.

Csöves M. C. tuhulosa. W,

4. TÖLGYFA. Quercus. L.

1. Kifejlett levelei kopaszok. 2.

Kifejlett levelei alsó lapjain molyhosak. 3.

2. Hármával vagy négyével együtt ül makkjai kocsány-

talanok, pelyhes murvái hegyesedk
; jó nagy makk-

ját kopáncsa harmadrésznyire fedi; levelei felül szé-

lesek, alól a nyélbe keskenyedók, különféleképen öblö-

zöttek, karélyai tompák. — Erdkben. ^. Maj.

Kocsánytalan T. Q. sessiUflora. Sm,

Kettejével együtt ül makkjai 1—2 hüvelyknyi, vál-

togatva álló kocsányon függenek ; keskeny murvái fe-

hér kurta szrrel vannak fedve ; makkja nagy, ko-

páncsa , aránylag kisebb , mint az elébbié ; levelei

felül ennek is szélesek, aláfelé elkeskenyedk , nyelet-

lenek, öblei nagyok, karélyai tompák. —- Erdkben.
Maj.—Jun. ().

Kocsányos T. Q. pedunculata, Ehrh.

3. Makkkopáncsa pikkelyei kurták, lelapultak, 3—4 makkja

fürtösen ül egy vastag mintegy 8—10 vonalnyi molyhos

kocsányon; levelei alakjokra nézve hasonlitanak a ko-

csánytalan tölgyéhez, de attól levele molyhosságánál

fogva feltnen különbözik. — Az elébbiekkel. "^.

Maj.—Jun.

Szörösödö T. Q. pubescens. Wild.
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Makkkopáncsa pikkelyei megnyúltak, szálas áralakuak,

szélylyelállók, s tekeredettek ; termése kett-három
ül együtt megérésére két nyár kell, levelei nagyon
változékonyak, többnyire szárnyason behasogatva ki-

kanyargatottak, karélyai hegyesek. — Az elbbiekkel.

"^. Maj.—Jun. (Cserfa.) Cser T. Q. Cerris. L.

5. GESZTENYEFA. Castauea. Tourn.

Levelei hoszszukás láncsások, kilaegy ezettek, szálkahe-

^jü. fürész-fogasok, kopaszok; vagy alól szrösödók.
— A budai hegyeken itt-ott , azomban mivelik. 1).

Jun.^—Jul. Szelíd Gr. C. vulgáris. Lam.

6. BIKKFA. Fagus. L.

Levelei kopaszok, tojásdadok, alig fogasok, fényesek^

élk bolyhosán szemszrös ; virága egylaki. — Az
erdk északi oldalain, t^. Maj.

Erdei B. F. sylvatka. L.

22. Rend. Szilfélék. Ulmaceae. Mirhel.

1. Levelei félfaruak, hoszszukás tojásdadok, kétszer fré-

szesek ; virága csaknem kocsánytalan ; leppendéke ko-

pasz, kocsánytalan ; fája kérge sima. — Erdkben.
"^. Kora tavaszszal. (Alásfa, szilfa.^

Sima Sz. U. campestris. L.

Levelei félfaruak, széles tojásdadok, kétszer fürészesek,

felül kopaszok , alól szórösödk, nyelesek, függk
;

kocsányos leppendéke éle gyapjason szemszrös. Er-

dkben. '\), Kora tavaszszal.

Nyólcz porodás Sz. U, effusa. Wild.

23. Rend. Czeltiszfélék. Celtideae. Duhy.

1. CZELTIS. Celtis. L.

Levelei félfaru tojásdadok , kihegyezettek, fürészesek;

5
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fels lapjain érdesek; termése fekete csontár. — Mi-

velik. ^. Maj.

Napnyugoti Cz. C. occidentalis. L.

24. Rend. Eperfélék. Moreae. Endl.

1. EPEKFA. Morus. L.

1. Levelei mélyen szívesek, egyenetlen válluk , néha to-

jáskerekek, fürészesek; termés barkái akkorák, mint

a kocsányjai, lej^le éle kopasz
;
gyümölcse fejér, piros

és fekete. — Mivelik a selyemtenyésztés kedveért.

^. Maj.

Selyem E. M. álba. L.

2. Levelei szives-tojásdadok, fürészesek; termés barkái

csaknem kocsánytalanok, leple éle és bibéje érdes.—
Mivelik. ^. Maj. (Szederjfa.)

Szederj E. M. nigra. L.

2. FIGEFA. Ficus. L.

Levelei szivesek, tenyeresek, 3—6 karélyuak, felül ér-

desek, alól szrösödók; vaczka körtealaku. — A Sz.-

Gellért begy déli oldalán, p. Maj.

Édes E. F. carica. L.

25. Rend. Csalánfélék. Urticaceae. EndL

1. CSALÁN. Urtica. L.

1. Levelei ellenesek, tajásdadok, hegyesek, bevagdaltan f-
részesek; bugája a levél hónaljából n, kettsek, ko-

csányjánál kurtábbak. — Mivelt helyeken. 0. Jul.—

'

Sept. 1~-VA\
Apró Cs. U. urens. L.

a. Levelei ellenesek, hoszszukás szivesek, kihegyezettek,

durva fürészfogaak ; bugái a levél hónaljából nnek,
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kocsányjánál lioszszabbak , lefüggók ; virága kétlaki.

— Mindenütt. 2^. Jim.—Octob.

Kétlaki Cs. U. dioica. L.

2. FALFÚ. Parietaria. L.

Szára felálló, magános; levelei hoszszukás tojásdadok;

leple harangalaku
,
porodás virágain akkora, mint a

porodái. — Gyepükben, útfeleken. 0. Jul.—Aug.

Orvosi F. P. erecta. M. és K,

26. Rend. Kenderfélék. Cannabineae. Endl.

1. KENDER. Cannabis. L.

Levelei ötösek, ujjasok, nyelesek; levélkéi keskeny-

láncsások, élesen frészesek ; virága kétlaki. Indiából

került, mivelik. 0. Jul.—Aug.

Közönséges K. C. sativa, L.

2. KOMLÓ. Humulus. L.

Szára felfutó
;
levelei ellenesek , szivesek

,
karélyosak,

durva frészesek ; virága kétlaki. — Sövényeken,

bozótokban. -24- . Jul.—Aug.

Felfutó K. H. Lupulus. L.

27. Rend. Boglárfafélék. Plataneae. Letísh.

1. BOGLÁRFA. Platanus. L.

Levelei ötszögüek, karélyosak, fogasok, váluk ékalaku,

alól szrösöcskék, murvái fogasoltak. — Mivelik. "^.

Yirginiai B. P. occidentalis. L.

28. Rend. Fzfélék. Salicineae. L. C. Eich.

1. FZ. SaUx. L.

Jegyzet. A füzek fajai meghatározásában Ügyelni kell, a

5*
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barka megvizsgálásán felül a termés virágokra és a

fa gyümölcsére is. — És mivel a korán virágzó fa-

jok levelei virágzáskor még kifej Ive lenni nem szok-

tak : a fát kilevelezése után is, még egyszer meg kell

vizsgálni. így lehet aztán a barkák, termésvirágai,

tokja kopaszsága vagy szörössége , levelei alakja , ko-

paszsága vagy molybossága, ismerete után a fajokat

bizton meghatározni.

1. Barkája minden pikkelye egyszinü, sárgás-zöld. 2.

Barkája felsó pikkelyei barnák vagy feketések. 6.

2. Levelei alsó lapjain fejéres szürke molyhosak, felsó

lapjai homályosak és szürkés-zöldek, szálas láncsások,

élk kissé begöngyölödött s ikrás fogasok ; barkái a

levelek kihajtásakor virágzanak, s ivalakulag hajolnak

meg. Bibeszára hoszszu 5 tokja kopasz, tokja kocsány-

kája kétanynyi, mint a mézilrája. — Patakok part-

jain, különösen a szigetek fzeseiben, "t). April.—Maj.

(Salix riparia. IF.) Szke F. S, incana. Schrank,

Levelei mind a két oldalon kopaszok vagy lelapult se-

lyemszrüek, fényesek, bárkái egyenesek. 3.

3. Termés virága pikkelyei gyümölcse megéréséig meg-

maradnak ; bibeszára alig van
;
porodája 3 ; tokja ko-

pasz , kocsánykája 2—3 akkora, mint mézikrája ; le-

velei kopaszok , láncsások. — Füzesekben, a Duna

szigetein, posványokban , leginkább cserje. "^. Maj.

(S. triandra L. Sm. szerint.)

Mandolalevelü F. S. amygdalina, L.

Termés virága pikkelyei virágzás után lehullanak ; bi-

beszára kurta, vagy alig van , tokja kopasz. 4.

4. Virágosai 2 porodájuak, levelei keskenyek, láncsá-

sok. 5.

Virágcsái 4—10 porodájuak ; levelei tojásdadok, lán-

csások vagy körkörösek, kopaszok, fényl zöldek;

pálhái, ha vannak, hoszszukások, egyenesek; tokjai

kocsánykái két anynyiak, mint mézikráik. — Víz-

partokon, posványokban, f • J^"*—J*^l' (^"^^^^ /"^O
Babér F. >S'. pentandra. L.
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5. Levelei rendszerint kopaszok, gyenge korukban kissé

selymesek, felsó lapjaik fényes zöldek; tokjaik ko-

csánykái 2—3-szor hoszszabbak^ mint mézikráik. —
Útfeleken , füzesekben , vizek partjain bven. 1).

April—Maj.

Csrege F. F. fragilis. L.

Levelei mind két oldalon selyem-szörüek , szürke zöl-

dek ;
tokjai alig kocsányosak. A mi fzeink között

legmagasabb. — Útfeleken, vízpartokon, füzesekben.

1). Apr.—Maj.

Fejér F. S. álba. L.

6. Bibeszárok már virágzásuk idején hoszszu. 7.

Bibereszárok igen kurta, vagy alig van. 9.

7. Levelei keskenyek, mintegy négyszer vagy többször

hoszszabbak, mint szélesebbek, hoszszukás íáncsások,

végre kopaszok
;
pálliái félszivalakuak ; barkái leve-

leinél korábban nnek ki, s kocsánytalanok : tokja

kopasz, kocsánykája kurtább, mint mézikrája. — Út-

feleken s árok partokon. 1). Apr.—Maj. (S. praecox.

Hoppé.)

Jókori F. aS'. daphnoides. Vili,

Levelei négyszeres szélességénél sokkal hoszszabbak. 8.

8. Levelei megnyúlt láncsások, kihegyezettek, épélük, alig

kanyarosak, alsó lapjaikon selymesek, fejéresln

fénylk
;
pálhái kurtábbak , mint levele nyelei ; tokja

kocsánykája kurtább, mint mézikrája. — Folyó vi-

zek partjain , a szigeti erdkben és mocsárokban, t**

April. 1—1%** cserje. Köt F. S. Viminalis. L.

Levelei megnyúlt láncsások, kihegyezettek, kanya-

rosan ritkásan fogasoltak , fiatal korukban alsó lap-

jaikon finom molyhosak, idsebb korukban alól ritkás

molyhosak^ alól felül zöldek
;
portokai felnyilások eltt

sárgák; tokja tojásdad kúpalakú^ molyhos, kocsány-

talán. — A Duna és Tisza füzeseiben, "t). April.

Puha F. S. mollissima. Ehrh,

9. Levelei kopaszok s nem ránczosok, láncsások, fürésze-

sek , alól kékes szürkék ; barkái kocsánytalanok ; vi-
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rágcsái egy porodások, portokai felnyilásuk eltt pi-

rosak ; tokja tojásdad, molyhos, kocsánytalan. —
Vízpartokon , mocsárokban , a megye hegyi és sík

vidékein, "f). April—Maj. (^S. monandra. Ard,^

Csigolya F. S. j^urpurea, I/.

Levelei kisebb nagyobb mértékben szrösek ; tokjuk

kocsányja 3—4-szer hoszszabb, mint mézikráik. 10.

10. Levelei nem ránczosak, legalább gyenge korukban, mind

két lapjaikon lelapult selyem-szörüek, fénylök, hegyök

kajszán kinyúló. — Homoki, kivált vizenys gyepe-

ken. ^. April—Maj. 1— 3'.

Terjed !P. S. repens. L.

Levelei, kivált alsó lapjain kiül inuak, s ránczosak,

kisebb-nagyobb mértékben molyhosak, fény nélküliek,

élk néha hullámosan fogasolt. 11.

11. Rügyeit fed pikkelyei, valamint fiatal hajtásai is szö-

rösödk 5 levelei körkörösek, vagy láncsás viszszás-to-

jásdadok, alól molyhosak, felül szrösödók; pálhái

vesealakuak. A megye sikján minden füzesben, kivált

mocsáros helyeken, t'. Mart.—April.

Hamvas F. S. dnerea. L,

Rügye pikkelyei kopaszok, levelei kajsza hegyek. 12.

12. Levelei tojásdadok, vagy körkörösek, alól kékes-zöldek,

molyhosak, felül kopaszok; tokjai hoszszukocsányuak.

— Hegyi erdkben. 1). April.

Kecske F. S. caprea. L,

2. NYÁRFA. Populus. L.

1. Nyolcz porodáju ; barkája pikkelyei szemszórösek. 2.

Tizenkét-husz porodáju; barkája pikkelyei kopaszok. 4.

2. Levelei kerek-tojásdadok, szegletesen fogasok, alól

molyhosak. 3.

Levelei csaknem köralakuak, fogasok, fiatal korukban

selymesen gyapjasok, végre kopaszok. — Erdkben.
^. April.

Rezg Ny. P. tremula. L.
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3. Levelei alsó lapjain hófejér molyhosak ; termés barkái

pikkelyei csipkések, szemszörösek. A Duna szigetein,

Tizek mellett, posványokban. 'f). April. Magas fa.

Fejér Ny. P. álba. L.

Levelei alsó lapjain szürke molyhosak ; termés barkái

pikkelyei bemetszettek, szemszörösek. Az elébbivel.

'\). Mart.—April. Magas fa.

8zöke Ny. P. canescens. Sm,
4. Agai felállók ; levelei kótaalakuak, kihegyezettek, élk

fürészes; kopasz. — Keletrl hozták, útfelekre ülte-

tik. '^. April. Igen magas fa.

Jegenye Ny. P. pyramidalis. Rozier.

Agai terepélyesek ; levelei háromszög-tojásdadok, kihe-

gyezettek, fürészesek, élk kopasz. Erdkben, kivált

nedves helyeken. — Mivelik is. "t). April.

Tekét e Ny. P. nigra. L.

29. Rend. Libatoppfélék. Cbenopodiaceae. Vént.

1. CZÉKLA. Béta. L.

Tógyökere , ha mivelés alá veszik, vagy kerekdeden

vagy hoszszukáson megvastagodik ; tölevelei tojásda-

dok, tompák, alig szivesek ; szára felálló, szár levelei

kóta alakúak. Mivelik. 0. O-
Yeres Cz. B. vulgáris. L.

Ennek válfaja a fejér cz. B. cicla, — melyet tehén

répa, vagy burgundi répa név alatt részint takarmány-

nak, részint czukornak termesztenek.

2. LLBATOPP. Chenopodiiim. L.

1. Levelei szivesek, karélyosak, karélyai szegletesek, he-

gyesek
; virágzata bugás ; magva horpadozottan pon-

tozott. Omladékokon s telekes helyeken. 0. Jun.^

—

Aug. Vz— 3'. (Pokolvarfü.)

Pokolvar L. CJi. hybridum. L.

Levelei másalakuak. 2«
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2. Levelök élei különféle szabásuak. 3.

Levelök élei épek. 8.

3. Levelei csaknem szárnyasán metszett öblösek, hoszszu-

kások , a legfelsk murvanemüek, láncsások épélük;

bogernys virágzata megnyúlt fürtté válik. — Homo-
kos réteken, a megye sik részén fekvó tavak és szl-

lskertek környékén. 0. Jul.—Aug. 1— 2'. (Fürtös-

fü ; fodorka ; hajfü; ribijankó ; szöllösfü.)

Rubiáüka L. Ch. Botrys. L.

Levelei egyenetlen fogasok. 4.

4. Levelei fényesek és nem lisztesek. 5.

Levelei fénytelenek, kisebb-nagyobb mértékben liszte-

sek. 6.

5. Levelei háromszögüek, válluk a nyelére futó, öblösek

vagy kikanyargatottan fogasok; füzéres virágzata ösz-

szetett, felálló, csaknem leveletlen; magva fényes,

sima. Omladékokon, telekes helyeken. 0. Jun.

—

Aug. 1— 3'. Telekes L. Ch. urbicum, L.

Levelei kótaalakulag-tojásdadok, fényesek, hegyes fo-

gnak; virágzata szélylyelálló ; magva fénytelen^ ormós
szél. — Bzös. Az elébiekkel. 0. Jun.—Aug. 1

—

2'. {Ludláb; laboda.)

Gáti L. Ch. muraié. L.

6. Magvai simák, fényesek. 7.

Magvai finom horpadással pontozottak, fényesek; alsó

levelei csaknem dárdaalakulag három karélyuak, foga-

sok, közép karélyai megnyúltak, hoszszas láncsások,

tompák, a felsk szálas láucsások, épélüek. Az eléb-

biekkel. — 0. Jun.—Aug. 1—2'.

Kési L. Ch. ficifolium. Sm.

7. Levelei kótaalakuan-tojásdadok, apró foguak, fels leve-

lei hoszszukások, épélük. — Az elbbiekkel. 0.Juu.
—Aug. 1—2'. (Esterparéj.)

Fejér L. Ch. album. L.

Ha a virágzata fzéres, akkor fejér 1.
J
ha a virágzata

bogernysen gombos, akkor zöld 1. Ch. viride. L.

a neve.
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Levelei kerekded kótaaíakuak, csaknem három karélyu-

ak, igen tompák, kicsípett fogasok, a felsk körkörös

láncsások. — Az elbbiekkel. 0. Jun.—Aug. 1—2'.

Kereklevelü L. Ch. opulifoUum. Schrad,
8. Levelei tojásdadok, finom hegyek, kopaszok, termés

leplei kinyíltak. — Romokon, árkokban, sós helye-

ken, nádasokban. 0. Jun.—Aug. 1—3'.

SokmagU L, Ch. polyspermum. L.
Levelei kotás-tojásdadalakuak, szürke lisztesek; magva
fényes, finomul pontozott. — Útfeleken, mivelt te-

reken, omladékokon. 0. Jun.—Jul. Kellemetlen sza-

gú. (C/i. olidum. Curt.) {Büdös lahoda ; kutya laboda.)

Büdös L. Ch. vidvaria. L.

3. MÁXGOLT. Blitum. I.

1. Leple virágzáskor bogyónemü; levelei hoszszukás há-

romszögüek, csaknem dárdaalakuak, mélyen fogasok;
virágcsomói hónaljiak, levelesek; termése skarlátpiros.

Mivelik. 0. Jun.—Aug.

YeSZSZÖS M. B. vírgatum. L.
Leple virágzáskor nedvnélküli, nem bogyónemü. 2.

2. Levelei fényesek, kótaalakuan háromszögüek , csaknem
dárdaalaku három karélyuak , öblösen fogasok ; szá-

ra vörhenyes, magva sim.a.— Útfeleken. 0. Jun. ^

—

Aug. (Clteiwpodium ruhrum. L.^ (Veres lahoda.)

Teres M. B. ruhrum. Rchh.
Levelei nem fényesek. 3.

3. Levelei háromszög dárdaalakuak , épélük ; szarhegyi,

valamint oldali füzérei is öszszetettek; minden magva
felálló. — Sövények, házak, kertek, árkok mellett.

2\-, Jun.—Aug. 1—1%'. (Chenopodium Boniis He7i-

ricus.^ {Kenöfü; vad spinát.)

Paréj M. B. Bonus Henricus. A. May.
Levelei hoszszukások, vagy tojásdad hoszszukások, tom-
pák, ritka fognak, alól szürke zöldek; szára buglyos,

magva sima. — Nedves helyeken. 0. Jun.—Aug.
(Chenopod. glaucum. L.) Fakó M. 5. glaucum. Koch.
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4. MAGLAPÉL. Atriplex. L.

1. Termés virága leple magva megérésekor is f- yagj

hártyanemü s egészen az aljáig van hasadva. 2.

Termés virága leple tvétól egészen a közepéig por-

ozogós-kemény , fej érés és félig öszsze van nóve. 7.

2. Minden levele szálas, láncsás vagy szálas, hegyesen fo-

gasolt, vagy néha épélü ; leple szirmai kótalakuan-

tojásdadok, fogasok , fzére sugár. — Legelkön

vagy sziksós gyepeken az egész megyében. 0. Jul.

—

Sept. 1— 3'.

Parti M. A. Utoralis. L.

Alsó s fels levelei alakja közt különbség van. 3.

3. Alsó levelei szivesded háromszögüek, fogasok. 4.

Alsó levelei tökéletes dárdaalakuak, vagy csaknem dár-

daalakuak. 5.

4. Levelei egyenl szintiek, fénytelenek, a felsók hoszszu-

kások , néha háromszögüek vagy csaknem dárdaala-

kuak. — Zöldséges kertekben mivelik is. 0. Nyá-

ron át. 2— 5'. {Német paréj ; lahoda paréj : Ízet-

len fü.) Kerti M. A. hortensis. L,

Levelei felsó lapja fényl, alsó lapjai ezüstös és kékes

zöldek, felomlásosak ; magva leple épélü. — Omladé-
kokon , sövények, szllskertek s utak mellett. 0.
Jul.—Aug. 3—6'.

Fényes M. A. nitens. Bebent.

5. Alsó levelei liáromszögü dárdaalakuak, fogasok, a fel-

sók dárdás-láncsások, a legfelsk láncsások, épélüek

;

termése leple háromszög , épélü vagy fogosolt. —
Nedveses gyepeken, szikes helyeken. 0. Aug.

—

Sept. 2—3'. (Válfaja az Aprómagu M. A. mico-

sperma. W. K.)

Széleslevelü M. A. latífoUa. Wahl.

Alsó levelei láncsások vagy tojásdad-láncsások, csak-

nem dárdások. 6.

6. Alsó levelei tojásdad-láncsások , fogasok csaknem dár-

dások, a felsk láncsások, épélüek; leple magva érése

idején tojásdad, csaknem kótaalaku , épélü. — Omla-
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dékokon, kerítések mellett, útfeleken. ©. Jul.—Aug.
1—4'. (A. oUongifolia. W. K.)

Tatár M. A. tatarica. L,
Levelei láncsások, az alsók fogasok, csaknem dárdá-
sok; alsó ágai szélylyelállók ; termése leplei magva
megérésekor dárdás-kótaalakuak. — Omladékokon,
gyepeken, útfeleken, mezkön. 0. Jul.—Aug. 1—2'.

Uti M. A. patula. L.
7. Levelei méljen öblösek, fogasok, csaknem dárdaala-

kuak, az alsók háromszög kótaalakuak, a felsók dár-

dás lioszszukások ; füzére szárhegyi, levél nélküli, csu-

pán a tövén leveles. — Omladékokon, útfeleken, há-
zak mellett. 0. Jul.—Aug. 1—2'.

Karélyos M. A. ladniata. L,
Levelei karélyosak, fogasok, az alsók kótaalakuak, a
felsók tojásdadok; füzére nem folytonos, leveles. Az
elbbivel. 0. Jul.—Aug. 1—2'.

Rózsás M. A. rosea. L,

' 5. SZIKÓR. Camphorosma. L.

Szára lecsepült, elágazó, levelei araiaknak, fels fiatal

levelei hoszszu azrüeb, az alsók kopaszok húsosak,
háromszögdedek. —- Szikes helyeken mindenütt, még
ott is; hol más növény nem n. 0. — Aug.—Sept.
1—4". Sós Sz. C. ovata. W, K.

6. SEPRÖFÚ. Kochia. Rotli.

1. Levelei áralakuan-fonalosak, alig húsosak, alsó lapjai-

kon e^j vonal barázda van; virágai levele honaljai-

ban hármával ülnek; termése leple murvája csaknem
kótaalaku, egyenetlen; szára verhenyes. —• A futó

homokon az egész megyében mindenütt. 0. Jun.

—

Octob. 1—VA'. Homoki S. K. arenaria. Roth.
Levelei szálasok vagy szálas láncsások. 2.

2. Szára korosodó, levelei szálasok laposak, szrösödk,
vagy gyapjas szürkék; virágai levelei hónaljaiban hár-

mával ülnek ; termése leple murvái kerekdedek, a vi-
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rág átmérjénél valamivel hoszszabbak. — Szikes és

homokos száraz mezkön. 2|. Jul.—Sept. [Salsola

prostrata DC.) Ijecsepült S. K, prostrata. Schrad.

Szára fnemü, szörösöd ; levelei szálas láncsások,

szemszrösek; virágai levele hónaljaiban csomósak;

termése leple murvái igen kurták, háromszögüek, he-

gyesek. — Kertekben mivelik, elvadulva terem omla-

dékokon. 0. Jul. 1—3'. (Salsola scoparia. M. i?.)

{Sepröfü; kerti sepr.)

Kerti S. K. scoparia. Schrad.

7. POLOSKAMAG. Corispermum. L.

1. Magva szárnya fogasolt, a hegyén szárnya ki vau csíp-

ve, kicsipése mindenik oldaláról egy-egy hegyes fo-

gacska n; magva kopasz; murvái tojásdad láncsások,

elkeskenyedve hegyesedk ; levelei szálasok. — Futó

homokon. 0. Jul.—Sept. (C. Marschallii. Steven.)

8zöke P. C. canescens. Kitaih.

2. Magva szárnya hegye ép, két fulánku ; magva kopasz
;

murvái tojásdadok, árhegyüek, élket fnemü részévei

egyenl szélesség hártya szegélyezi ; szára verhe-

nyes s fényes. — Az elébbivel. 0. Jul.—Aug.

Fényl P. C. vitiduyn. Kitaih.

8. SOMÓCSíNG. Salicornia. L.

Szára fnemü^ ágas, ágai egymás hegyibe ntt húsos

czikkelyekbl állanak ; virágzata húsos füzér, füzére

minden oldalon három virágú; leplei háromszögöt

alkotnak. A Tisza és a Zagyva körül fekv szikes he-

lyeken. 0. Aug.—Sept. 6—12".

Húsos S. S. herhacea, L.

9. SUTLAP. Schol)oeria. C. A. Meyer.

Szára fnemü , terepély, ágas ; levelei félhengeresek,

hegyesek ; virágai levelei hónalja alatt hárman-

kint ülnek ; leple ormós ; magva finomul pontozott.
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Szikes helyeken közönséges. 0. Jun.—Jul. 3—8".

{Chenopodiuvi maritimum L.)

Tengerparti S. ^. maritima. Mey.

10. SAVAR. Salsoia. L.

1. Szára terepély, ágas, szrös vagy kopasz ; tövises he-

gy ; levelei araiaknak; virágai hónaljiak, magánosak;

leple magva megérésekor porczogós. Homokos tere-

ken, útfeleken, vetések közt, a tarlókon. 0. Jul.

—

Sept, !'2— IVV. (Kamborz; szUkségfü.)

Kamborz S. S. káli. L.

2. Szára kopasz, ágas; ágai felegyenesedök ; levelei szála-

sok, fél hengerdedek, hegyesedök, kurta fulánkuak,

termése leple hártyanemü. Sóit s a megye Bács felé

es vidékén. 0. Jul.—Sept.

Sziksós S. >S'. Soda. L.

11. SÜ^HAJ. Echinopsilou. Moq.

Szára fünem, felálló
,
gyapjas , ágas

;
levelei szálas-fo-

nalalakuak, kövérek, tompák, igen szrösek; virágai

hónaljiak, csomósak; termése leple ötszögü , kurta

tüskékkel boritott. — Utszéleken szllk közt, p. o.

a Szent-Gellért-hegyen. 0. Jul.—Sept. V2—1%'.

(S. sedioides. Poll.)

Szaka S. E. sedioides. Moq.

30. Rend. Amarántfélék. Amaranthaceae. Juss.

1. AMARÁNT. Amaranthus. L.

1. Szára felálló, szrös, levelei tojásdadok, elhegyesedk,

tompák , murvái két akkorák , mint leplei , csaknem

tövises fulánkosak; virága 5 porodás. — Omladéko-

kon, telekes helyeken. 0. Jun.—Oct. IV2—3'. —

>

{Disznó-paréj.)

Gyom A. Á, retrofiexus. L,
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Szára széljlyelterült vagy lecsepült. 2.

2. Szára széljljelterült , felegyenesed y kopasz ; levelei

tojásdad-kötaalakuak, hegyök kicsípett vagy tompa;

virágzata szárhegyi kopasz füzér ; murvái kurtábbak,

mint a leple ; tokja kerek-tojásdad. — Omladékokon,

mezkön, kivált a szöllkben. 0. Jul.—Aug. 1^4—2'.

KöYér A. A. Blitum. L,

Szára lecsepült, fels része szrös ; levelei tojásdad-

kótaalakuak, tompák vagy kicsípett hegyek, élk
habos ;

virágzata szárhegyi kopasz füzér ; murvái ak-

korák, mint virága leplei; tokja hoszszukás tojásdad.

— Homokon és réteken, kivált a szikes nedves helye-

ken. 0. Jul.—Aug. 1— 3'.

Lecsepült A. A. prostratus. L.

2. TOEZO>'. Polychnemum. L.

1. Szára felálló , karcsú , ágas, szrösöd-enyves ; levelei

fonalalakuak, alig tövisesek , tömötten állók , konyák.
•— A gyömrl és veresegyházi erdkben fedezte fel

Heufifel. 0. Aug.—Sept.

Karcsú T. P. HeuffelU. Láng.

Szára lecsepült. 2.

2. Szára ágas, simáskás ; levelei araiaknak, alig négyszö-

gek, szálkások, felállók s szélylyeltartók. — Szántó-

földeken s homoki réteken. 0. Jun.—Sept.
Mezei T. P. arvense. L.

Szára igen ágas, bibircsós, érdes; levelei araiaknak,

négyszögek, szálkáshegyüek, szárra lapultak. — Ho-
mokos tereken, mindenütt a megyében. — 0.
Jun.—Sept.

BibircsÓCS T. P. verrmosum. Láng.

31. Rend. Czikkszárfélék. Poljgoneae. Juss.

1. LÓROM. Rumex. L.

1. Virágai tökélyesek vagy zrtzavartak ; levelei tövön
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elkeskenyedeítek, kerekdedek vagj sssivesek, de nem

dárdások. 2.

Virágai kétlakiak , vagy zürtzavartak; levelei dárda-

vagy nyilalakuak. 8.

2. Magrejtje mindenik bels metszete, vagy legalább egy

közülök mirigyes. 3.

Magrejtöje bels metszetein nincsenek mirigyek, t-

levelei szives-toj ásdadok, hegyesek, tövön kiszélese-

dettek. — Tavak és folyók partjai körül , árkokban.

2^. Jun.—Aug. 3—5'. (^Vizi lajpu; vízi lórom.)

Vizi li. R' aquaticus. L.

3. Magrejtöje mindenik bels metszete mirigyes. 4.

Magrejtöje bels metszeteinek csak egyikén van mi-

rigy , metszetei szálas láncsások , tompák ,
épélüek

;

legalsó levelei szives-hoszszukások ; virágzata gyri
murvalevél nélküliek, vagy csak a legalsó gyr
alatt van levél — Legelkön, réteken, útfeleken. 2^.

Jun.—Aug. 2— 3'. {R. Nemolapathum. EJirJi.^

T"éres L. R. sangvineus. L.

4. Virágzata mindenik gyrje tövén van murva-levél. 5.

Virágzata gyri tövén nincs murva-levél. 6.

5. Magrejtöje bels metszetei épélüek, szálas -hoszszuká-

sok, tompák; alsó levelei szives- vagy tojásdad-hosz-

szukások, közép levelei szives láncsások, kihegyezet-

tek; ágai terepélyek; virágzatának csak fels gyri
tövén nincs murva levél. — Legelkön, réteken, er-

dk szélein. 4. Jun.—Jul.

Gyrs L. R. conglomeratus. Murr.

Magrejtöje bels metszetei mind két oldalán két serte

fog van, fogai olyan hoszszuk, mint a magrejt bels

metszetei; levelei láncsásszálasok ^ nyélre futók. -

—

Tavak és folyók partjain, árkokban, közönséges. 2].,

Jun.—Jul. {Sóslórom; lósóska, keserülapu.)

Sós L. R. maritimus. L.

6. Magrejtje bels metszetei hoszszu, tompa s épélü

hegybe nyúlnak ki, tojásdad háromszögüek , töveiken

egy áralaku fog van ; alsó levelei szívesek , tompák

;
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a középsk szives hoszszukások, hegyesek,, a legfel-

sk láncsások. — Omladékokon, házak körül, szikes

helyeken gyakori. -2X. Jun.—Aug. 2—4'.

Tompalevclü L. R. oUusifolius. L.

Magrejtje belsó metszetei nem nyúlnak hoszszu he-

gyüekké ; leveleik láncsások. *7-

7. Magrejtóje bels metszetei kerekdedek , csaknem szi-

vesek, épélüek, vagy tövön alig fogasoltok 5
levelei

fodrosak, hegyesek. — Legelkön, réteken, szántó-

földeken, útfeleken, nagyon közönséges. -21. Jun.

—

Jul. iVa— 4'. Bodros L. R. críspus, L.

Magrejtje bels metszetei tojásdad háromszögüek, ép-

élüek vagy hátul fogasok; levelei tövön elkeskenye-

dettek, élk habosán csipkézett; levele nyelei felül

laposak. — Mocsárokban, folyók mellett és füzesek-

ben. 2|. . Jun.—Aug. — Ez a legnagyobb lórom-faj.

Parti L. R. Hydrolapatlmm, Huds.

8. Levelei nyil- vagy dárdaalakuak, eresek
;

pálhái sallan-

gosan fogasok. — Gyümölcsösökben, legelkön, ré-

teken. 24. Jun.—Aug. /l— 2'. (Mezei sóska; sósdi;

sóslórom.) Erdei sóska L. R. acetosa. L.

Levelei dárdaalakuak láncsások, v. szálasok. — Hegyi

és homoki száraz gyepeken, -^f . Jíyáron át 1—1%'.

{Mezei füles sóska ; madár sóska.)

Madár L. R. acetosella. L.

2. CZIKKSZÁR. Polygonum. L.

1. Virágzata fúzéres. 2-

Virágzata más állású. 7.

2. Fzére sr, tömött, hengeres. 3.

Fzére ritka, vékony, fonalalaku. 5.

3. Tgyökere terjed; virága öt porodás ;
levelei hoszszukás

láncsások, nyelesek. Yidra Cz. P. amphibium. L,

Válfajai: a) fels levelei és szára vizén úszók, hosz-

szu nyelüek, kopaszok: natans ; h) levelei félfaru szi-

vesek, nyelesek, kopaszok, élei érdesesek, szára csak-

nem felálló: aquaticum; c) levelei hoszszudadok, he-
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gyesek, nyelesek, mindkét lapján lelapult, szórüek,

élk szemszörösen frészelt, szára felálló, terjed

;

palustre; d) levelei láncsások, hegyesek, kurta nye-

lüek, mind két lapján lelapult szrüek, fogasoltak;

szára felegyenesed: terrestre. — Posványokban
ban, mocsárokban közönséges. ^. Jun.—Jul.

Gyökere nem terjed; virága hat porodás. 4.
4. Hártyatöltsér pálhái kopaszok, vagy egy kissé gyapja-

sok , kurta s finom szemszrösek; kocsányja és csé-

széje ikrásan-érdes ; levelei tojásdadok, körkörösek
vagy láncsások.

Lórom Cz. F. lapathifolmm. L,

Válfajai: a) bütykei görcsösek: nodosum. Pers.; leve-

lei alsó lapjain gyapjasok; incanum, Sm. — Posvá-
nyokban, mocsárokban, árkokban, szántóföldeken, te-

lekes helyeken. 0. Jul.—Aug. 2—3'.

Hártyatöltsér pálhái borzasok, hoszszu szemszrüek,
kocsányja és csészéje ikrátlan. — Az elbbivel. 0.
Jun.— Jul. 1—3'. {Hunyorfü; Jcis hunyor; baraczk-

levelü fii ; disznóhunyor.)

Hódos Cz. P. Persicaria. L.
5. Virága hat porodás. 6.

Virága öt porodás; levele elkerekedett tövétl kezdve
csaknem egyenl széles, vége felé lassankint elkes-

kenyedö, láncsás szálas; hártyatöltsér pálhái lelapult

szrüek, hoszszu szemszörsek. —• Az elébbiekkel b-
ven. 0. Jun.—-Aug.

Apró Cz. P. mimis. Huds,

6. Hártyatöltsér pálhái csaknem kopaszok, kurta szemsz-
rüek, a virágzata alattiak csaknem szemszr nélkü-

liek
;

virágai ikrásan pontozottak ; levelei láncsások

vagy körkörösek. — Árkokban, mocsáros és kiára-

dási helyeken nagyon közönséges. 0. Jul.—Sept.

{Vizi bors; vizi hunym^ ; balhafü; ebgyömbér ; légy-

fii; ke^erüfü.)

Borsos Cz. F. Hydropiper, L.

Hártyatltsérei borzasok, hoszszu szemszrüek; virágai

6
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ikrátlanok; levelei láncsások vagy hoszszukás láncsá-

sok. — Buda melletti mocsárokban. 0. Jul.—Oct.

(P, laxiflorum. Weihe,)

Szelid Cz. P. onite, Schrank,

7. Virágzata levele hónaljaiban van, csomós, vagy levelei

elkicsinyedései miatt szakadozott fzéresnek látszó. 8-

Virágzata fürtös, fürtje bugás vagy szára hegyén

sátorozó is ; makkocskája kihegyezett háromélü ; le-

velei nyilalakuan-szivesek, kihegyezettek. — Mivelik.

0. Jul.—Sept. 1-—IVa'. (Pohánka; kruppa; hajdi-

na; haricska; tatárka.)

Pohánka Cz. P. Fagopyrum, L,

8. Virágai levelei hónaljaiban magánosak, vagy 2—3

—

4-enkmt ülnek. 9.

Vü'ágai, levelei hónaljaiban csomósán vannak. 11.

9. Virágai levele hónaljaiban magánosak; három kurta

bibeszára van ; szára henyél , ágas , ágai egészen a

hegyükig levelesek ; levelei körkörös-láncsások , él-

kön érdesek; hártyatöltséreikétmetszetüek. —« Szán-

tóföldeken, mivelt tereken, útfeleken csaknem min-

denütt. 0. Jul.—Aug. 3—18". {Porcsin; portsfü;

disznó-pázsit.)

Porcsin Cz. P. aviculare. L.

Virágai levele hónaljaiban 2—3—4-enként ülnek. 10.

10. Szára felálló; ágai veszszalakuak ; virágzata szakgatott

füzérnek látszó, füzére felül leveletlen; levelei ere-

sek, laposak, körkörösek, a felsk láncsások, kihe-

gyezettek; hártyatöltsérei rongyosak. — Telekes

helyeken, hegyi utak mellett; a szentgellérti szllk-

ben bven. 0. Jul.—Sept. 1—4'.

Sugár Cz. P. Bellardi, Áll.

Szára henyél, tövön girbe-gurba, ágas és terepély;

levelei láncsás.szálasok, hegyesek, épélüek ; hártya-

töltsére rongyos. — A legterméketlenebb homok-

ban az egész megyében, virágai világos rózsaszinüek.

0. Jul.—Sept.

Homoki Cz. P. armarium, W. K,
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11. Szára felfutó ; levelei szives-nyüalakuak , hártyatöltsérei

csonkák ; leple bels három szirma tompa ormóju,

háromszög makkocskái fénytelenek. — Sövényeken,

szántóföldeken. 0. Jun.—Aug. (Folyófü; szulák;

haricska.)

Szulák Cz. P. convolvulus. L.

Szára felfutó ; levelei szives-nyilalakuak ; hártyatöltsérei

csonkák ; leple küls szirmai hártyás szárnynak
5 há-

romszög makkocskái fényesek. — Sövényeken, bo-

zótokban. 0. Jul.—Aug. (Folyó fü.)

Folyó Cz. P. dumetorum. L,

32. Rend. Szantálfélék. Santalaceae. R. Br.

1. BÖGEETOK. Thesium. L.

1. Szára felálló, felül bugás ; levelei láncsások, v. szá-

las láncsások 3—5 inuak ; murvái hármasok ; termése

kerek-tojásdad, kocsányos ; begöndörödött leple ter-

mésénél háromszor kurtább. — Mindeu száraz réten.

4. Maj.—Jun. 'Á—VA'.
Hegyi B. T. montanum. Ehrk,

2. Szára felálló vagy felegyenesed águ, ágai fürtösek, s

ágacskáival együtt felállók, terep élyek; levelei láncsás-

szálasok, alig 3 inuak ; murvái hármasok, fogasoltan

érdesek ; begöndörödött leple termésénél háromszor

kurtább. —• Az elébbivel. 2f . Maj.—Jun.

Agas B. T. ramosum. Hayne.

33. Rend. Boroszlánfélék. Daphnoideae. Vént

1. BOROSZLÁN. Daphne. L.

1. Levelei virágzás után hajtanak ki, láncsások, tövön ék-

akkuak, keskenyek, kopaszok; virágai kocsánytalanok,

szára oldalára leginkább hármanként vannak fzve,

pirosak ; borsó nagyságú csontárja veres. Yácz vidéki

6*
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ligetekben. '^. Mart.—Aprii 1—3'. {Farkashárs;

tetüfa.)

Farkas B. D. Mezereum. L.

2. Szára henyél ; levelei láncsás-ékalakuak, tompák, kurta

szálka hegyek, kopaszok ; virágzata szárhegyi, csomós

kurta kocsányu, murvái és szára fels része szrösö-

dó ; virága piros, jószagu ; termése száraz barnálló.

— A budai kincstári erdk száraz gyepein. "^. Maj.

Henye B. D. Cneomm. L.

2. CZICZÓ. Passerina. L.

Szára felálló, egyszer, vagy ágas; levelei rendetlen

állásúak, szálasok, szárától kissé elállók; virágai hó-

naljiak, zöldek, leple metszetei virágzás után öszsze-

tartanak. — Szántóföldeken, homoki és hegyi gyepe-

ken gyakori. 0. Jul.—Aug. 1—IV2'.

Egy nyári Cz. P. annua, Wickstr,

34. Rend. Ezüstfafélék. Eleagneae. R. Br.

1. EZÜSTFA. Eleagnus. L.

Levelei láncsások, hegyesek, épéltiek, mind két lapja-

kon ezüstszinti felomlásosak ; kocsányos virágai hónal-

jiak, kivül ezüst, bell narancsszinüek. — Mivelik. ^.

Maj. {Füz olajfa; ezüstfüz.)

Olaj E. E. angusiifolia. L,

35. Rend. Gégevirágfélék. Aristolochiaceae. Jws^.

1. GÉGEVIRÁG. Aristolochia. L.

Szára egyszer, felálló; levelei tojásdadok, mélyen szi-

vesek, nyelesek, kopaszok; virágai hónaljiak, csomó-

sak, sárgák; termése nagy, hatszögü-körtealaku. Bo-
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zótokban, szántóföldeken, stb . 2\. , Jun.—Aug. 3—4',

{Farkasalma ; likasir.)

Farkas G. A, Clematitis. L,

2. KAPOTNYAK. Asarum. L.

Tógyökere terjed ; szára igen kurta, ennek tetejérl

n hoszszu nyel, s vesealaku két levele ; két ágra

induló levele nyelei közt van, kurta kocsányu, kivül

zöldes, bell sötétbarna piros virága. — Bozótokban

fák alatt. 2|. Jun.—Aug. (Kapotnyak; mogyoróalja;

kerek kapor.) Kerek K. A. europaeum. L,

III. Csoport. Forrtszirmuak. Gamopetalae.

36. Rend. Utiffélék. Plantagineae. Vént

1. ÚTIF. Plantago. L.

1. Tkocsányosak, leveleik mind a, tövébl nnek. 2.

Szára leveles, ágas ; levelei szálasok ; csészéje elölálló

metszetei ferdén lapiczkások, tompák, a hátsók lán-

csások, hegyesek. — Minden gyepen, kiváltképen a

homokon, szántóföldeken. 0- Jul.—Oct. 1—1%'.
Homoki U. P. arenaria. W, K,

2. Bokrétája csöve kopasz. 3.

Bokrétája csöve gyapjas ; levelei szálasok, húsosak, vá-

lualakuak; murvái tojásdadok, hegyesek, körülbelöl

akkorák, mint a csészéje. — Vizenys legelkön, ki-

váltképen a homokos és szikes helyeken. 2f . Jun.

—

Oct. 6— 18". (HagymalevelU utifii; tengeri utifd.)

Sziki IJ. P. maritima. L,

3. Tokjába zárt magtartója két szárnyú, szárnya mindenik

oldalán 2—4 mag van. 4.

Tokjába zárt magtartója mindenik oldalán 1 mag van. 5.

4. Levelei nyelesek, tojásdadok, kopaszok, vagy alig szö-

rösödk ; tkocsányja felegyenesed, körülbelül akkora,

mint a levelei; fzére hengeres, fedelékes; murvái
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tompák, a csészéjével egyenlk. — Gyepeken, lege-

lkön, útfeleken, tavak mellett. ^ . Jul.—October
3—18".

íSzéleS U. P. major. L,

Levelei tojásdad-körkörösek, csuklyások, hoszszu nye-

lüek ; tkocsányja igen hoszszu ; fzére hengeres, tö-

mött; murvái a legtompábbak. A Rákos posványos

helyein, ritka. 2j. . Jul.—Sept. 2— 3'. {Utifü; közön-

séges utifü; széleslevelü utifü.^

Nagy U. P. maxima. Jacqu.

5. Gyökere ével. 6.

Gyökere egy nyári ; levelei husosodók, szálasok, alig

válusok, tökocsányjával egyenlk ; tkocsányja hen-

gerded , szröskés ; füzére ritkás, karcsú. Homokos,
szikes tereken, sziksós tavak körül. 0. Maj.—Jun.

2—4''.

Al^ró U. P. tenuiflora. W. K.

6. Tkocsányja mélyen barázdolt. 7.

Tkocsányja alig barázdolt, hengerded. 8.

7. Tkocsányja 5 barázdáju ; levelei láncsások, mind két

végok felé elkeskenyedk, 3—6 inuak, kopaszok,

vagy érdesek, alig fogasok; czészéje metszetei tompa
hegyek, kopasz szélüek. Gyepeken, homoki száraz

legelkön. 2f . Maj.—Jul. 3—24". (Hegges utifü;

hoszszu 7itifü; keskenylevelü utifü.)

Keskeny U. P. lanceolata. L.

Tkocsányja sok barázdáju; levelei láncsások, mind

két végén elkeskenyedettek, ahg fogasok, 5—7 inu-

ak ; csészéje metszetei lekerekitettek, tompák, szem-

szrösek. — Nedves réteken és szikes helyeken b-
ven. 2| . Jun.—Aug. 3—4'.

liCgnagyobb U. P. altissíma. Jacqu.

8. Levelei körkörösek, alig fogasok, mindkét lapjok kurta

szr, rövid azomban széles nyelére futók. — Minden

réten és legeln, útfeleken. ^ . Jun.—Aug. 1— 3'.

Közép TJ. P. média. L.

Levelei láncsások, mindkét végok felé elkeskenyedk,
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alig fogasok, 3—5 inuak, lelapult, csaknem selymes

szórüek, murvái tojásdadok, hegyesek, közepökön zi-

lált szrüek. — Szikes és száraz mezkön. 2^. Maj.

Jul. 1—1 V2'. (P- sericea. W. K.)

Selymes ü. P. victorialis. Poiret.

37. Rend. Ikracsfélék. Plumbagineae. Juss.

1. LELLEG. Statice. L.

Szára felálló, alig szegletes, ágai szára tetején csak-

nem sátorozok ; levelei hoszszukás viszszás tojásdadok,

vagy viszszás-tojásdadok, szálkahegyüek ; fzére fél-

oldali ; virágai tömöttek ; bokrétája verhenyes kék.—

>

A megye nedves és szifees rétéin — Budán az akasz-

tóhegy alatt (Galgenherg). 2|« -^.ug.—Sept. 1—IV2'.

{Lelleg.)

Sziki L. S, Limonium. L.

38. Rend. Gyökönkefélék. Yalerianeae. D. C.

1. GALAMBEGY. Valerianella. Mönch.

1. Termésén ntt csésze metszetei alig látszó kurták, 1—

3

fognak. 2.

Termésére ntt csésze metszetei jl kivehetk. 3.

2. Termése kerek-tojásdad, lapított, mindkét oldala meg-

lehets lapos , oldalain két sinór van. — Gyepeken

és szántóföldeken. 0. Mart.—Maj. 3—10'". {Ga-

lamhhegy ; tavaszi bárány-saláta.)

Tavaszi G-. F. oUtoria. Mönch.

Termése hoszszukás, csaknem négyszög, hátsó lapján

mélyen válus ; csészéje alig egy fogú. — Hegyi gye-

peken bven. 0. Mart.—Maj. 3—10".
Ormós G. V, carinata, Lois.

3. Csészéje karimája ferdén csonkított, hátsó foga na-

gyobb. 4.

Csészéje karimája hat sertefogu. 7.
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4. Tokja tojásdad-kupalakU; kopasz vagy borzas. 5«

Tokja csaknem gombos-tojásdad. 6.

5. Tokja hátul domború, finom 3 sinóru, elöl meglehets

lapos, felemelked szélei között egy hoszszukáson be-

nyomott terecske van; csészéje metszete felényi

széles, mint a termése. — Szántóföldeken, kivált ho-

mokos réteken. 0. Maj.—Jun. 2—10". (F. denfata.

Betke.)

Fogas G. F. Morisoniu D. C,

Tokja hátul 3 sinóru, ell laposas, borzas, hoszszára

barázdolt; csészéje harangalaku, hártyás, 6 fogú, fo-

gai hegyei horgasok. — Hegyi gyepeken. 0. Maj.

—

Jun. 3—10".
Borzas G. V. lasiocephala, Betk.

6. Tokja finom öt sinóru, eleje egy barázdás, teteje

3—5 fogú, egj foga megnyúlt; levelei szárölelök,

borzaskák, a felsk tövön fogasok, bevagdaltak, vagy

szárnyasok. — Gyepeken. 0. Maj.—Jun. 1—1%'.

Füles G. V, auricula. D. C
Tokja ell domború, hátul homorú, teteje horpadt,

kurta, 3 fogú; levelei mind épélüek vagy csak szálas

hoszszudadok, szárlevelei fogasok. — Hegyi nyilt gye-

peken, kivált a Sz. Gellért-hegye déli oldalán. 0.
Maj.—Jun. 2—6".

Törpe G. F. pumlla. Vahl.

7. Tokja tojásdad, csaknem négyszög, bolyhos ; csészéje

karimája, bell kopasz, 6 sertefoga horgas ; bokré-

tája metszetei egyenetlenek, veresellk., — Hegyi

gyepeken. 0. Maj.—Jun. 3—12".

Koronás G. F. coronata, Z). C,

2. GYÖKÖNKE. Valeriána. L.

1. Virágai egyenlk, levelei (7—11 pár bordával birój

szárnyasok, levélkéi láncsások, épélüek vagy fogason

fürészegek; szára barázdolt. — Hegyi erdkben és a
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mocsárokban. -2|. Maj. 2—5'. {Macskagyökér; mezei

nárdus; terjékfü.)

Macska Gj. V. offidnalis. L.

2. Virágai egyenetlenek, egyik szárán nagyobbak, másikon

apróbbak ; töve ostorindás ; alsó levelei kerekded-

tojásdadok, vagy körkörösek; nem virágzó töve tö-

levelei hoszszunyelüek , tojásdadok, hegyesek, szárle-

velei félbeszárnyasok, fels levelei leginkább hárma-

sok. — Nedves réteken. 2].. Maj.—Jun. V2— IV2'.

Kétlaki G-y. V. dioica. L.

39. Rend. Mácsonyafélék. Dipsaceae. D. C.

1. MÁCSONYA. Dipsaciis. L.

1. Levelei nyelesek, nyelén fülesek; gallérkái lefelé állók;

murvái egyenesek , sertés szemszórüek. —• A pilisi

járás hegyi patakaiban, ritka. Q. Jul.—Sept. 1—3'.

Élgombos M. D. pilosus. L,

Levelei nyeletlenek, a középsk tövön öszszenóttek. 2»

2. Levele éle kopasz, vagy ritka fulánkos, alsó levelei tö-

vön elkeskenyedettek
;

gallérkái szálas araiaknak, iv-

alakuan felegyenesedök ; murvái egyenesek , hajlósak,

virágánál hoszszabbak. — Szántóföldek barázdáin,

útfeleken, folyók mellett, nedves bozótokban. 0.
Jul.—Aug. 3— 5'. {Gólyahugy ; csapóecset.

^

Erdei M. D. sylvestris. L,

Levelei serte szemszrüek, az alsók karélyosan csipké-

sek, a többi szárnyason szabdalt
;

gallérkái láncsás-

áralakuak; murvái hajlósak, egyenesek. — Az eléb-

bivel, de annál gyakoribb. Q. Jul.—Aug. 3—5'.

{Vénusfiírdö ; pásztorveszszö ; szomjutövis ; héjjakut.)

Héjakut M. D. laciniatus. L.

2. FEJVIRÁG. Cephalaria. Schrad.

Levelei szárnyasok, tlevelei félbeszárnyasok, borzasok,

élkön szemszór ösek; galléra és murvái tojásdad-ián-
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csások, szálkahegyek ; virág gombjai félgömb, vagj
gömbdedalakuak ; virágai sugárosak, virága lila vagy
fejér szinü. — Útfeleken, szllskertek s gyepük
mellett Budán. 2|.. Jul.—Aug. l'/j—6'. (Scdbiosa

transylvanica. Z.)

Erdélyi F. C. transylvanica. Schrad.

3. KAZUPA. Knautia. Coult.

1. Szára kurta szrei miatt szökell, hoszszu szrei miatt

borzas ; alsó levelei épek, közép levelei szárnyason

bevagdaltak; virága baraczkvirág vagy testszinü. —>

Eéteken és legelkön. '^ . Maj.—Aug. 1—2'. {Sca-

hiosa arvensis L.) (Rühfü ; varfü; fekélyfü; Jwszfü;

Icelésfü ; senynyedésfii.)

Mezei K. K, arveoisis. Coult.

2. Szára tövén borzas, felül igen kurta szre miatt puha-

szrü, hoszszu szrei miatt azomban borzaska; levelei

körkörös láncsások, csipkések, épek vagy tövön be-

metszettek
;
virága kékespiros. •— Erdk szélein, kö-

ves és árnyas helyeken. -2| . Jun.—Aug. 1—2'. (Sca-

hiosa sylvatica. X.) Erdei K. K. sylvatica. Duh.

4. SUTABÚB. Succisa. M. és K.

Tgyökere olyan, mintha el volna harapva ; szára csak-

nem kopasz ; alsó levelei tojásdad hoszszukások nyél-

re futók, közép levelei hoszszukás láncsások ; virág

csoportjai félgömbalakuak , késbb gömbalaknak ; csé-

széje levelei tojásdadok, hegyesek, fulánkosak ; virágai

kékek. — Minden vizenys és posványos gyepeken,

folyócskák partjain. 2j.. Jul.—Sept. 1—3'. (Sikkan-

éyu; elharapott gyökerüfü.)

Réti S. S. pratensis. Mönch.

5. SIKKANTYU. Scabiosa. R. és Seh.

1. Tólevelei hoszszukás láncsások a legépebbek, ritka fo-
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gasok; szárlevelei szárnyasok, szárnya bordái szála-

sok, épek, mind levelei, mind a szára szrösödö, s e

miatt szürke; virágai 4—5 metszetnek , sugárosak,
szép kékek. — A hegyek nyilt oldalain. 4. Jul.

—

Sept. V2— 1'. (Asierocephalus canescens. Spreng.)

Szürke 8. S. canescens. L.

2. Tlevelei alig félbeszárnyasok^ hoszukások, bevagdaltan-
csipkezettek

; szár levelei szárnyasok, alsóbb bordái
szárnyason szabdaltak, felsbb bordái szálasok; szára
felegyenesed, érdesecske ; virága kék és sárga is.—
Gyepeken, útfeleken. 4. Jmi.— Sept. 1— 2'. (Aste-
rocephalus columbarius. Spr.)

Galamb 8. S. columharia. L.

40. Rend. Fészkesek. Compositae. Adans.

1. PAKÓCZA. Eiipatoriiim. L.

Szára sugár; levelei nyelesek, hármasok, vagy ötösek;
virágzata sátorozó; virága fakó. — Vizenys helye-
ken, s itt-ott erdkben. 4. Jul.—Sept. o— 6'.

Kender P. E. cammUnum. L.

2. XALAPFÜ. Petasites. Tourn.

Levelei szívesek, egyenetlen fogasok, vállai lekerekítet-

tek, alsó lapján molyhos; virágzata fejes buga; ter-

més virágai fonalalakuak ; tökélyes virágai bibéi to-

jásdadok, kurták, virága piszkos piros, néha fej érés.— Árkok szélein, vizek partjain. 2].. Kora tavaszszal
virágzó tkocsányja 6

—

12" termését hordó tko-
csányja 12—24"-re megn. {Kalapfü v. édeslapu.)

Orvosi K. P. offlcinalis. Möncli.

3. SZATYTYÜ. Tussilago. L.

Tkocsányja tetején egy fészke van; virága sárga
levelei elvirágzása után hajtanak ki; levelei szívesek,
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szögletesek, fogasok, alsó lapján molyhosak. — Ned-

yes agyagokban, patakok partjai oldalain. 2^ . Tavasz

kezdetén, virágzó tökocsányja 2—6" ; terméses töko-

csányja 6—12". {Martilapu; kis édeslapu ; lókö-

'^orríjifü.)

Lókörmü Sz. T. Farfara, L,

4. GEREPCSIN. Aster. L.

1. Szára és levelei kopaszok, legfelebb leveleik éle ér-

des. 2.

Szára és levelei kurta szörüek, alsó levelei körkörösek

vagy viszszás-tojásdad lapiczkások , a felsk lioszszu-

kás láncsások; virágzata szélylyelálló sátor; fészke

levélkéi lekerekitetten torapák, kissé szélylyelállók,

a belsk hegyei szinesek ; sugárvirágai kékes lilaszi-

nüek. — Hegyek és dombok nyilt téréin. 1\. . Aug.

—

Octob. 6—18".
Csillag G. A, Amellus. L.

2. Fészke levélkéi egyenetlenek, fedelékesen egymásra la-

pultak. 3.

Fészke levélkéi csaknem egyenlk , egymástól lazán el-

állók. 4.

3. Levelei kissé húsosak, kopaszok, épélüek vagy érdesen

szemszörósek ; tölevelei tojásdadok, nyélre futók,

szárlevelei csaknem nyeletlenek, st nyeletlenek is és

szálas láncsások ; virágzata sátorozó ; fészke levélkéi

bels sorában lévk hoszszabbak a többinél s tompák;

sugárvirágai kékek. — Nedves réteken és mocsárok

ban. O'J^^'—^^** ^—^'* i-^ster pannoniévá. Jacq.^

Pozsgás Gr. A, Tripolium, L,

Levelei láncsások, hegyes végek, élkön érdesek, alig

fürészesek, tövön elkeskenyedk , fels levelei nyelet-

lenek szálas láncsások, épélüek ; virágzata sátorozó

;

virága kinyilásakor fejér, késbben kékell. — A
megye Tisza felé es vidékein. 2f. Jul.—Aug.

Füz G. A. salignus, Willd,
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4. Levelei láncsások, mindkét végok felól elkeskenjedók,
hegyesek, csaknem épélüek, élk érdeses 5 szára für-

tösen ágas, ágai veszszsek, egy-egj virágfészket

hordók. — Sadler szerint ezeltt 50 évvel Pest Fe-
rencz külvárosa alatt bven termett.. 21. Jul.—Auff.
2-4'.

^

Pesti Gr. A. pesthiensis, D. C,

5. CSILLAGCSm. Galatella. Cass.

Szára tetején igen ágas; fészkei sátorozok; levelei nye-
letlenek, szálas láncsások, kihegyezettek, lapjai be-
szurkáltan pontozottak ; sugárvirágai lilaszinüek. —

•

A Tisza és Zagyva melléken fekv nedves és szikes

réteken. 2\. Kug.—Sept. 1—2%'.

Pettegetett Cs. G. xmnctata. N. ah Es.

6. RUKEECZ. Bellis. L.

Tökocsányja egy fészk; levelei viszszás tojásdad-la-

piczkások. — A szigetek és a pilisi hegyek gyepein,
ritka. 4. Egész évben. 1—6". {Rukercz ; kis na-
dályfü. )

Százszorszép R. B. perennis. L.

7. KÜLLÓROJT. Erigeron. L.

1. Szára bugás; bugái hoszszukások ; levelei szálas láncsá-

sok, sertés szemszrüek; sugárvirágai igen kurták,

piszkos fejér vagy lilaszinüek. — Szántóföldeken, ré-

teken, legelkön igen közönséges. ©. Jul.—Octob.
1—2'.

Seprencze K. E. canadense. L,
2. Szára felálló, szegletes, fürtösen ágazó, végre csaknem

sátorozó
; levelei szálas láncsások, durva szrtiek • su-

gárvirágai hoszszuk, halvány test- vagy halvány lila-

szinüek. — Hegyi és homoki száraz réteken. 2|..

Jul.—Aug. 6—18".

Bóbitás K. E. acre. L.
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8. RITKARÉJ. Solidago. L.

Szára felálló, tetején bugáson fürtös, vagy csak fürtös;

levelei tojásdadok és láncsások, nyélrefutók, szrösek,

az alsók fürészesek ; virága aranysárga. — A homoki

dombokon és a hegyek nyilt téréin s erdei vágásokon.

4. Jul.—Sept. 1—2V'2'

Aranyos R. S. Virga aurea. L,

9. ARANYFÜRT. Linosyris. D. C.

1. Szára sugár, felül sátorozó ; levelei szárát tömötten fe-

dik, ziláltak, szálasok, hegyesek, kopaszok ; fészke le-

vélkéi berzedtek ; virága aranysárga. — Hegyi száraz

gyepeken. 2]., Aug.—Sept. 1—2'.

Tág A. L. vulgáris. DC»

2. Szára felálló, hengerded, felül alig sátorozó : levelei

váltogatok, láncsások, aláfelé elkeskenyedök, tompák

;

szára és levelei szökell tömött gyapjasok ; fészke le-

vélkéi pikkelyesek, lelapultak, élkön aszottasok. Szá-

raz szikes tereken Tápió-Szele és Rákos vidékén. 2|..

Jul.—Sept. 6—18".
G-yapjas A. L, villása. DC.

10. MOLYHÁR. Micropus. L.

Levelei váltogatok, láncsások; fészke levélkéi fulánkta-

lanok, virága sárgás-fej érés, az egész növény gyapo-

tosan gyapjas. —• Budakeszi, Sz.-Endre és Vácz szá-

raz rétéin, ritka. 0. Jun.—Jul. 2

—

Q".

G-yapotos M. M. erectus L,

11. SERTECSÉK:. Inula. L.

1. Fészke bels levélkéi hegyökön elszélesedettek, lapicz-

kasok; levelei egyenetlen fogú fürészesek, alól moly-

hosak, az alsók nyelesek, a felsk szárölelk, szives-

tojásdadok, kihegyezettek; virága sárga, — A megye
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sikjain fekvó vizenys réteken, füzesek- és égerfások-

ban. -4 • Jun.—Alig. 3—76'. {Örvénygyökér.)

Örvény 8. /. Helenium. L.

Fészke bels levélkéi kihegyezettek. 2.

2. Magva kopasz. 3.

Magva borzas vagy szrösöd. 6.

3. Fészke levélkéi gyapjasok, vagy élkön kurta szeraszö-

rüek. 4.

Fészke levélkéi molyhosak, vagy serteszórüek- 5.

4. Levelei láncsás szálasok, hegyesek, kiálló inuak, kopa-

szok, érdes élüek, szárlevelei nyeletlenek ; fészke le-

veikéi gyapjasok és szemszrösek. — Száraz réteken

mindenütt. 2f- Aug.—Sept. 6—18".

Kardos S. /. ensifoUa. L.

Levelei láncsások^ kihegyezettek, élk alig észrevehe-

ten ritka fogasok, kopaszok, fels levelei szívesek,

szárölelk, hátrahajoltak ; fészke levélkéi kurta szem-

szrüek. — Hegyi réteken, ligetekben, kertek és

szllk mellett. 4. Jul.—Aug. IV2—2'.

Füzlevelü S. /. salicina. L.

5. Levelei alsó lapján szrösek, szárlevelei szívesek; sáto-

rozó virága sok fészk, gombos ; sugárvirágai, közép

virágainál alig hoszszabbak ; csaknem hengeres fészke

levélkéi molyhosak. — Szllk szélein, útfeleken, ki-

váltképen hegyi gyepeken. 2|.. Jul.—Aug. 1—2'.

Hengeres F. I. germanica. L,

Levelei és szára ikrás durva szriiek 5 sugár virágai,

közép virágainál jóval hoszszabbak ; fészke levélkéi

keskenyek, láncsa hegyek, serteszórüek. — Ligetek-

ben és száraz gyepeken bven. 2|.. Jul.—Sept, 6—18".

Borzas S. /. Mrta. L,

6. Fészkelevélkéi szélylyelállók s hátrahajoltak; sugárvi-

rágai három metszetüek, alig nyelvalakuak, s akko-

rák, mint fészke levélkéi; szára kissé molyhos, tete-

jén bugásán ágas, ágai sátorozok; tömött virágnak;

levelei körkörös láncsások; hegyeskék, fels lapjaikon

szórösödk, alól molyhosak. — Ligetekben, vizmo-
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sások mellett. 2|.. Jun.'—Aug. IV'2— 2y2'. {Conyza

squarrosa. L.)

Berzedt S. I. Conyza, D. C.

Fészke levélkéi lánesások vagy szálas láncsások, lela-

pultak. 7.

7. Szára s levelei gyapjasok, alsó levelei láncsások, nyél-

refutók, a felsk szívesek, szárölelk ; fészke levélkéi

láncsások, a külsk fokozatosan kurtülók, gyapjasok.

— Homoki és hegyi száraz réteken. 2f , Jun.

—

Aug.

6— 18^'.

Selymes S. /. Oculus Christi. L,

Szára s levelei bolyhosán gyapjasok ; alsó levelei nye-

lesek, a felsk szívesek, szárölelk, néha tövön foga-

sok ; fészke küls levélkéi hoszszuk, sugárvirágait

érk, azomban ezeknél kurtábbak. — Gyepük ég

utak mellett, homoki nedves réteken és patak parto-

kon. 4. Jun.—Aug. 1— 2'.

Lapály S. I. hritanica. L.

12. BALHAFÜ. Pulicaria. Gártn.

Sugárvirágai közép virágainál alig hoszszabbak ; virága

piszkos sárga ; levelei hoszszukás láncsások, habosak,

tövön elkerekitettek, nyeletlenek, ragacsosan szrösö-

dk. — Az egész növény kellemetlen szagú. — Vi-

zenys és posványos helyeken. 0. Jui.—Aug. 6

—

18''. {inula pulicaria L.) (Balhafü.)

Közönséges B. P. vulgáris. Gartn.

Sugárvirágai közép virágainál sokkal hoszszabbak; vi-

rága aranysárga ; levelei hoszszukások mélyen szives-

szárölelk, alól szrös molyhosak. Vizenys réteken,

patakok mellett, szántóföldeken. 2\ . Jun.—Aug. 2

—

3'. {inula dysenterica. ir.)

Réti B. P. dysenterica* Góírtn.

13. NAPVIRÁG. Helianthus. L.

1. Mindenik levele szires, 3 inu, frészes ; kocsányjameg-



97

vastagodik s fészke alatt elhiisosodva terül ki; fészke

bókoló. — Mivelik. ©. Jul.—Sept. 6—7'. (Napra-

fo7'gó ; tányérvirág.)

Napraforgó N. H, annuus. L,

2. Alsó levelei szives-tojásdadok, a felsk hoszszukás to-

jásdadok, vagy láncsások, kihegyezettek, fürészesek,

az egész növény élesen érdes ; töve gumókat terem.

— Mivelik. 2|.. Octob.—Nov. 6— 7'. (Csicsóka; pi-

csóka,)

Csicsóka N. H, tuherosus. L,

14. VILLAMAG. Bidens. L.

1. Levelei 3—5 hasábuak, fürészesek; virága felálló, su-

gara nincs. — Kiöntésekben, árkokban, mocsárok-

ban. 0. Jul.—Sept. 1— 3'. {Farkasfog; ragadó

villa?)

Subás Y. B. tripartita. L.

Levelei épek , láncsások , fürészesek ; virága sugáros

vagy sugártalan, bókoló. — Az elébbivel. 0. Jul.

—

Sept. %— 2'.

Bókoló Y. B. cermca. L.

15. CZICZKORO. Achillea. L.

1. Levelei fésüfogason hasgattak, bordái szálas áralakuak,

épek ; virágzata gombos sátor ; virágai sárgások, jó-

szágnak. — Homokon közönséges. ^ . Jun.—Sept.

12—18".
Féss Cz. A. peotinata. WillcL

Levelei kétszer szárnyasán hasadtak, vagy kétszer-

számyaltak. 2.

2. Virágai sárgállók, ers szagnak; szára felegyenesed,

szegletes ; alsó levelei nyelesek, a felsk nyeletlenek,

szárnya sallangjai szálasok, tompák, 2—3 hasábuak

;

az egész növény szke-szrös. — A Naszálhegyi

7
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szóilök közötti köves helyeken. ^. Jul.—Aug.

12—18".
Hegyközi Cz. A. chrythmifolia. W. K.

Virágai fejérek, néha pirosak. 3.

3. Levelei fnyele gatyás, az az ; levele szárnya bordái a

nyelére futnak, s a levél nyelét bordái között két ol-

dalról kiprémezik. 4.

Levelei fnyele nem gatyás. 5.

4. Szára sugár, magas , alig szegletes ; levelei gyapjason

bolyhosak , vagy meglehets kopaszok ; szárlevelei

körrajza hoszszukás vagy láncsás, kétszer szárnyason

hasgattak, szárnyacskái fogasolt-fürészesek, fogai ki-

hegyezettek, alsó levelei gatyája fogas ; az egész nö-

vény bolyhos. — Homoki és hegyi száraz gyepeken.

2|.. Jul.—Sept. VA—2V2'.
Gyapjas Cz. A. lanata. Spreng,

Szára egyenes hengerded, bolyhosán borzaskás • szár-

levelei körrajza hoszszukás, kétszer szárnyason has-

gattak
;

gatyája, valamint szárnyacskái is fogasoltan-

fürészesek ; virága fejéres vagy pirosolló. — Bokrok-

ban , hegyi és erdei réteken , homokon ritka. 2f

.

Jul.—Aug. 2—4'.

Yarádicslevelü Cz. A. tanacetifoUa. Ali.

5. Levelei körrajza láncsás , vagy csaknem szálas, kétszer-

szárnyaltak, szárnyacskái %—3 sallanguak, vagy is-

mét szárnyalva 5 sallanguak ; sallangjai szálasok vagy

tojásdad-kihegyezettek, az egész növény szörösödö

vagy csaknem kopasz ; virága szenynyes fejér. —
Mindenütt terem , a legközönségesebb. ^ . Jun.—
Sept. 1—2'. {Egérfarkkóró ; cziczfark ; ezerlevelü fü.)

Egérfark Cz. A. Mülefolium, L,

Válfajai iJjQyqIqí keskenyek, sallangjai kurták, hegyö-

kön porczogósak vagy megvastagodottak : A. crustata,

Eoch, — Sátorozd virágzata bolyhos : A. sordida. •—
Levele sallangjai igen keskenyek ; szirmai fels lapjai

sárgások, alsó lapjai fejérek ; szára érdes : Sertés Cz,

A. setacea* W. K,
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Levelei körrajza tojásdad, kétszerszárnyaltak, szár-

nyacskái szárnyason hasgatott-fogasok, a nagyobb
sallangjai 5—7 foguak, fogai kurták fulánkosak; fö-

nyelei keskenyek, tetején álló levélkéje egészen a
közepéig fogasolt. — Száraz és verfényes gyepeken,
gyepük mellett és szántóföldeken. 4. Jul.—Aug.
6—18".

Nemes Cz. A. nobilis. L.

16. MONTIKA. Aiithemis. L.

1. Vaczka polyvái szálas-sertések; vaczka hoszszukás-
kupalaku, tele bélü; sugárvirágai fejérek; magva
karczolt, karczolatai bütykösek. — Útfeleken, szán-
tóföldeken a vetések közt. — 0. Jun.—Aug. 1 2'.

(Ebkajyor.)

Büdös M. A. Cotula. L.

Vaczka polyvái szálasok vagy láncsások. 2.
2. Vaczka csaknem félgömbalaku ; termése négy ormóju,

lapitott, kétél, éle éles szegély. 3.
Vaczka, magva érése idejére kupalakuvá nyúlik; termése
tompa négy ormóju, ormói közt lev horpadásai
egyenlk. 4.

3. Levelei szárnyacskái fésüfoguak, frészesek ; virágai

sárgák. — Hegyi és homoki száraz réteken, útfele-

ken, bokrokban. 2f . Jun.—Sept. 1— 3'.

Fest M. A. tinctoria. L.

Levele szárnyacskái épélüek; sugárvirágai fejérek, kö-
zépvirágai sárgák. — Szántó és telekes földeken, ve-
tések közt. 0. Jun,—Aug. 1—2'.

Szöszös M. A. austriaca. Jacq.

4. Vaczka polyvái láncsások, fulánkos kemény hegyek;
magvai párkányos pártások ; virága kissé szagos. —

•

Útfeleken, szántóföldeken, vetések közt. 0. Jun.

—

Aug. 1—2'.

Pallagi M. A, arvensis. L.
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17. SZIKF. Matricaria. L.

Sugárvirágai délig kiterültek, délután lekonyultak, fe-

jérek, középvirágai sárgák, négjfoguak. — Szikes

gyepeken. ©. Maj.—Jun. 6—12". (Szikfü.)

Orvosi Sz. M. chamomüla. L.

18. ARANYVmÁG. Chrysanthemum. L.

1. Levelei egyszerek. 2.

Levelei füzöttek, kétszer vagy háromszor szárnyal-

tak. 8.

2. Alsó levelei hoszszunyelüek , viszszás tojásdad lapicz-

kások , csipkések , fels levelei nyeletlenek, fürésze-

sek; magvai tetején párkánytalanok. — Réteken és

legelökön mindenütt. 2^. Jun.—Jul. 1— 2'. {Ökör-

szemvirág ; papvirág.^

Ökörszem A. C. LeucantJiemum. L.

Minden levele lánc sás j ritkán álló nagy fürész fogú,

borzason érdes ; tólevelei nyélrefutók ; magvai tete-

jén párkányosak. — A Tisza mocsarai és posványai-

ban bven. 2f . Aug.—Sept. IV2—3'.

Iszap A. C. uliginosum. W. K.

3. Szára teteje felé sátorozó 5 levelei szárnyasok, alsó le-

velei szárnyai szárnyason hasgattak, metszetei élesen

fürészesek, puhaszórüek. — Erdei gyepeken, bozó-

tokban a legközönségesebb. 2f . Jul.—Sept. IV2—3'.

{Pyrethrum corymbosum. Wild.)

Sátoros A. C. corymbosum. L.

Szára egyenes, ágas ; levelei kétszer, háromszor szár-

nyason hasgattak, sallangjai szálas-fonalalakuak. —
Útfeleken, szántóföldeken, a vetések között, ©. Jul.

—Aug. 2--3'.

Szagatlan A. C. inodorum. L.

19. ÜRÖM. Artemisia. L.

1. Virágai tökélyesek. 2-

Sugár virágaiban csak terme van. 3.
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2. Minden virága tökélyes ; levelei hófejér molyhosak,

vagy végre kopaszok, kétszer háromszor szárnyaltak,

sallangjai szálas czérnaalakuak, tompák; fészkei hosz-

szukások, molyhosak. —' Sziksós tereken. 4- Sept.

—Oct. 6—12".
Sós U. A, maritima. L.

Termés virága csak egy van, vagy egy sincs; levelei

szke molyhosak ; tölevelei nyelesek, kétszer szárnya-

sán sok sallanguak; szárlevelei alig szárölelók, szár-

nyas sok sallanguak, áglevelei egyesek, szálasok. —
A 'Tisza és a Zagyva mentén, szikes tereken. 4-

Aug.—Sept. 6'—18".

Egyterméjü tJ. A. monogyna, W. K.

3. Vaczka bolyhosan-gyapjas ; levelei fejér szürke-selyme-

sek, tólevelei kétszer s háromszor szárnyasok; szár

levelei kétszer, vagy csak egyszer szárnyaltak, met-

szetei láncsások, tompák. Kellemetlen ers ürömsza-

gu. — Telekes helyeken, útfeleken, falak mellett,

kertekben. 4- Aug.—Sept. 2—4'. {Fejér üröm.)

Fejér Ü. A. Absinthium. L.

Vaczka kopasz. 4-

4. Levelei épek (csak a legalsók kihajtáskor három met-

szetüek) kopaszok, láncsás-szálasok; fészkei csaknem

gömbalaknak. — Mivelik. 4 • Aug.—Sept. (Tárkony.)

Tárkony Ü. A. Dracunculus. L,

Levelei hasogatottak, tvön fülesek. 5-

5. Gyökere terjed. 6.

Gyökere nem terjed. 7.

6. Levelei alsó lapjaikon fejér molyhosak, kétszer szár-

nyasok, sallangjai szálasok; fészkei csaknem gömb-

alaknak, szürke szrüek. — A legszárazabb legelkön,

köves sziklákon, szllskertek gyepüi mellett. 4-

Sept.—Oct. 1— 2'. {Bárány üröm.)

Bárány Ü. A. pontica. L.

Levelei szürke molyhosak, szárlevelei csaknem ujjason

hasgattak, fészkei durva szrrel molyhosak, kerekded
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tojásdadok. Verfényes hegji réteken Buda környé-

kén. 4. Aug.—Sept. 6—18'^

Selymes IJ. A. austriaca. Jacqu.

7. Nem virágzó szárai pázsitosak, virágzó szárai felegye-

nesedk, bugások ; levelei szürke selymes szrüek,

vagy kopaszok, kétszer-háromszor szárnyaltak ; fész-

kei tojásdadok. — Réteken, szántóföldeken. 2|

.

Aug.—Sept. 1—2'.

Mezei IJ. A. camprestris. L.

Szára nem pázsitos. 8.

8. Szára magános, egyenes, bugásán ágas, leveleivel együtt

vagy borzas, vagy kopasz, sötét veres ; levelei kör-

rajzban tojásdadok, kétszer háromszorosan szárnyason

hasogatottak ; fészke kerek-tojásdad bókoló. — A
homokon bven. 0. Aug.—Sept. 1^— 3'. {Homok-

seprö.) Sepr IJ. A. scoparia. W. K.

Levelei szárnyason hasogatottak, metszetei láncsások^

kihegyezettek, élk be van metsztve vagy fürészesek,

fels lapjaik sötét zöldek, az alsók fejérek, feketén

pontozotcak ; fészkei tojásdadok, vagy hoszszukások.

— Gyepük, s árkok mellett s utón, útfelén. 2^ .

Aug.—Sept. 3— 6'. {Fekete üröm.)

Fekete Ü. A. vulgáris. L.

20. VARÁDICS. Tanacetum. L.

Levelei kétszer szárnyason hasogatottak, metszetei fü-

részesek. — Mocsárokban, füzesekben, gyeptikben.

2| . Jul.—Sept. 2—4'. (Varxtclicskóró ; gilisztavirág.

^

Giliszta y. T. vulgare. L.

21. PAMÁR. Filago. L.

1. Fészke levélkéi kopasz szúrós hegyek ; szára villás

;

fészkei szárhegyi gombokban vannak ; az egész nö-

vény molyhosan gyapjas. — A homoki és hegyi ré-

teken, szántóföldeken ritka. ©. Jul.— Oct. 6—18".

Kétkétágu P. F, germanica. L.
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Fészke levélkéi láncsások, vagy szálas láncsások, tom-

pa kopasz hegyek, virág gombjain felül nem érnek. 2.

2. Ágai villások ; levelei szálas láncsások, molyhosak. —
A budai, s kincstári erdkben és hegyi réteken igen

ritka. 0. Jul.— Sept. 3—10".
Hegyi P. F. mÍ7ii'ma. Fries.

Bugásán álló ágai csaknem fzéresek; levelei láncsá-

sok. Az egész növény igen molyhos. — Szántófölde-

ken, réteken mindenütt. ©. Jul.—Aug. 6—18".

Gyepi P. F. arvensis. L.

22. GYOPÁR. Gnaphalhim. L.

1. Fészke egy laki ; sugár virágai termések, közép virágai

tökélyesek; bóbitája fonalalaku. 2.

Fészke két laki; tökélyes virágú fészkeiben lev bóbi-

tái hegyei meg vannak vastagodva. 5.

2. Sugárvirágai kevesen vannak s egysorban állanak; leve-

lei molyhosak, alsó levelei viszszás-tojásdad-láncsások ;

sátora öszszetett; fészke fényl czitromsárga. —
Homoki réteken bven. 1\-. Jun.—Sept. 6—18".

(Helichrysum arenarium DC.)

Sárga Gy. G. arenarium. L.

Sugárvirága több sorú. 3.

3. Fészkei gombosak. 4.

Fészkei füzéresek, vagy fürtösek ; szára egyszer ; alsó

levelei láncsások, közép levelei kevéssel kisebbek,

alsó lapjaikon fejér molyhosak, fels lapjaikon zöldek,

s végre kopaszszá levk. — Ligetekben gyakori. 2f

.

Jul.—Aug. 6— 24".

Erdei Gy. G. sylvaticum, L.

4. Szára tövétl fel ágas, terepély
;
gombjai levelesek. —

Homoki posványokon, mocsárokban, szántóföldeken.

Jul.—Sept. 3—12".
Iszap Gy. G. uUginosum, L,

Szára magános, vagy tövétl fel ágas; fészke gombjai

levél nélküliek; levelei láncsások, vagy kerek vég
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szálasok. — Az elbbivel homoki és hegyi réteken.

Jul.—Sept. 6—18".
Halovány Gy. G. luteo-album. L.

5. Szára magános, töve gyökerez ostorindákat hajt
5 tö-

levelei viszszás-tojásdad lapiczkások, fels lapjaikon

kopaszok, az alsón hófejér molyhosak ; sátorozó tö-

mött virágzata szára tetején van; fészke fejér, vagy

bibor piros. — Verfényes homoki és hegyi száraz s

terméketlen réteken 2j.. Maj.—Jul. S—12". Pallagi

gyopár; kis egérfül.)

Kétlaki Gy. G, dioicum. L,

23. TARKÖR. Doronicum.

1. Föld alatti indái hoszszuk, vékonyak, végeiken megvas-

tagodnak, kileveleznek, s újra indákat hajtanak ; tle-

velei hoszszu nyelüek, mélyen szívesek, szárlevelei

tojásdadok, fogasok ; virága sárga. — A kincstári

erdkben Buda mellett. ^. Maj.—Jun. {Zergefüj

vadkecskefü.)

Zerge T. D. Pardalianches. L,

2. Gyökere gumós; szára egyenes, ikráson gyapjas, l-—'3

virágú ; levelei gyapjasok ; tlevelei nyelesek tojás-

dadok , tompák ; szárlevelei váltogatok szárölelók,

hoszszudad-tojásdadok, hegyesek ; fészke levélkéi szá-

las láncsások, szemszrösek. — Homok dombokon és

száraz hegyi réteken. 2| . Jun.—Jul. 1—2'.

Gumós T. D. plantagineum. L,

24. ÜSZÖGÓR. Senecio. L.

1. Minden virága csöves, vagy van félszer sugárvirága is,

azomban sugárvirágai legöngyölödöttek. 2.

Félszer sugárvirágai is vannak , s ezek kiterülve ál-

lanak. 3.

2. Murvaköre lelapult kurta^ 10 pikkely, fészke levélkéi

hoszszuk s fekete hegyek ; levelei kopaszok, vagy

pókhálósán gyapjasok, szárnyason hasogatottak, az
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alsók nyélre futók, a felsk szárölelk, fülesek ; fél-

szer virága nincs. — Omladékokon, miyelt tereken.

©. Tavasztól kés szig. 6—15". {Rontófü; aggó-

fü; szöszösfü.)

Aggó Ü. S. vulgáris. L.

Murvaköre levélkéi pongyolán állanak, s fészke levél-

kéihez mérve felényiek ; fészke levélkei , mélyen szár-

nyason hasogatott leveleivel együtt ikrásszörü-raga-

csosak ; félszer virágai hátra kunkorodottak. — Om-
ladékokon , s a pilisi járás vágásaiban. 0. Jul.—
Aug. l—VA'.

JEnyves TJ. S. viscosus. L.

3. Levelei bevagdaltak, szárnyasok, vagy szivesek s tövön

szárnyason bevagdaltak. 4.

Levelei épek, fúrészes vagy épélüek. 5.

4. Minden magva érdes szr s egyenl bóbitájú ; levelei

szárnyason hasogatottak , szárnyacskái szálasok, fo-

gasok és szárnyason bevagdaltak , tövön épélü , apró

fülek ; fészke pikkelyei veres hegyek. —• Hegyi és

homoki réteken, útfeleken, szántóföldeken bven. 2|..

Aug.— Octob. IV2—2'.

Yeresövü IJ. S. erucaefolius. L.

Középmagvai kurta-érdes szürke szrüek, sugárvirágai-

tól származó széls magvai kopaszok , ez utóbbiak

bóbitája kevés szr , lehulló ; alsó levelei félbeszár-

nyasok, a felsók szárnyason hasogatottak, szárnyacs-

kái fogasok vagy csaknem szárnyason bevagdaltak,

nyeletlenek és sok hasábu fülökkel szárölelk. — Az

elébbivel együtt. 0. Jul.'—Aug. 2— 3'.

Berzedt tj. S. Jacohaea. L,

Murvaköre levélkéi igen kurták; sugár virága öt van;

murvalevelei tojásdadok , csaknem szives válluak, szá-

lason araiaknak; levelei kopaszok, tengerszinre haj-

lók , fogasok vagy épélüek , hoszszukások, az alsók

nyélre futók, a középsk nyeletlenek, csaknem szárra

futók, nagyok, a felsk kicsinyek, hegyesek. — Ned-
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ves réteken , legelkön , szántóföldeken. 2^ . Jul.

—

Aug. 3—5'. {Anyafü.^

Kövér Ü. S. Doria. L.

Murvaköre levélkéi felényiek, vagy akkorák, mint fész-

ke levélkéi. 6.

6. Murvaköre 5 level ; sugárvirága 7—8 van ; magva

kopasz ; levelei meglehetsen kopaszok, boszszukás

láncsások , igen hegyesek , egyenetlen fürészesek, fü-

részfoga hegyei elretartok. — A szigetek bozatai-

ban és ligeteiben. 2\. , Jul.—Sept. 2—5'.

Aranyos ü. S. saracenicus. L.

Murvaköre leginkább 10-levelü ; sugárvirága leginkább

13 van; magva kissé szrösöd vagy kopasz; levelei

nyeletlenek; szálasláncsások, megnyúlt hegyek, éle-

sen fürészesek, felül kopaszok, alól molyhosak. —
Mocsárokban, 2\ . Jun.—Aug. 2—5'.

Posvány Ü. S. paludosus. L.

Válfaja: Levelei széles láncsások, élesen fürészesek,

mindkét lapján tömötten hófejér molyhosak: Senecio

tomenfosus, vagy Láng szerint Senecio Sadleri.

25. DUGASOR. Cineraria. L.

Levelei szöszös gyapjasok ; tólevelei tojásdadok, vagy

kerekdedek, nyélrefutók, épélüek vagy alig csipké-

sek ; szára közép levelei hoszszukások, a felsk lán-

csosak ; fészke töve gyapjas, egyéb részen kopasz.

—

Réteken, erdkben, leginkább vizenys helyeken. 2j..

Jun.—Jul. V/2—2'.

Mezei D. C. camprestis. L.

26. LAPTABORZ. Echinops. L.

1. Levelei szárnyason hasogatottak, tövisfoguak; felül sz-
röskék, alól fejér szöszös molyhosak; fészke küls le-

vélkéi ikrás szrüek ; virága fejér.— Hegyi és a szi-
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geti gyepeken nem ritka. — 2^. Jul.—Aug. 1—2'.

{La;ptat'óvis.^

Fejér L. E. sphaerocephalus. L.

2. Levelei kétszer szárnyason hasogatottak, tövisfoguak,

alól hófehér molyhosak ; fészke levélkéinek a gerin-

czei kopaszok; virága kék. — Az elébbivel, de rit-

kább. 4. Jul.—Aug. 1—2'.

Kék L. E. Ritro, L.

27. VASVIRÁG. Xeranthemum. L.

1. Fészke félgömbalakú , levélkéi kopaszok, fulánkosak, a

külsk tojásdadok, a belsk láncsások, lilaszinüek,

közép virágainál kétszerte hoszszabbak. — Szái'az

réteken, útfeleken, töltéseken mindenütt. 0. Jul.

—

Aug. (Vasvirág.)

Kinyíló Y. X. annuum. L.

2. Fészke hengeres, küls levélkéi épélüek, kopaszok to-

jásdadok, tompák, hátokon molyhosak, a belsk lán-

csások, öszszetartók^ lilaszinüek. — A legszárazabb

mezkön, útfeleken, Sz. Endre megett lev szántó-

földeken, az elbbinél ritkább. — 0. Jul.—Sept.
6—18''.

Hunyó V. X. cylindricum. Sm.

28, KÖRFÉNY. Carlina. L.

Szárán 2 s több fészke van, s ezek csaknem sátoro-

zok; csészéje, sugáros s bels sárgálló levélkéi töve

szélesecske, tövöktöl közepökig szálasok, teteje felé

láncsások , közepökig egyszersmind szemszrösek;
murvái fészkeinél kurtábbak. Száraz s miveletlen he-

lyeken. Q. Jun.—Sept. 1—2'.

Molyhos E. C. vulgáris. L.

29. BÓBITAGYÁSZ. Crupina. €ass.

Fészke levélkéi láncsások, kihegyezettek; levelei szár-
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nyasok, érdesek, bordái szálasok ^ hegyesek , fulánko-

san apró fürészfoguak. — Verfényes réteken, hegyi

útfeleken, szllók körül Buda vidékén. 0. Maj.

—

Jun. 1— 2'. Közönséges B. B. vulgáris. Pers,

30. CSÜKÜLLÓ. Centaurea. L.

1. Fészke levélkéi tövistelenek, aszottvégüek, végei épek

vagy rongyosak. 2.

Fészke levélkéi háromhasábu vagy szárnyas tövisüek. 8.

2. Fészke levélkéi végs rongyai a többi rongyaival

egyenlk. 3.

Fészke levélkéi végs rongyai szélesek , néha tövis-

nemüek. 4.

3. Bóbitája nincs; fészke levélkéi aszott Végei fészkét

egészen borítják, kerekdedek vagy tojásdadok, vagy

épek, lehasogattak, vagy az alsók fésüfogalakulag

rongyollottak ; levelei láncsások, épek, vagy az alsók

ritka öblüek, vagy szárnyasán hasogattak. — Gye-

peken. 21 . Jun.—szig. 1—2'. (Imola.)

Imola Cs. C. Jacea. L.

Bóbitája magvánál háromszor kurtább ; fészke levélkéi

bels során lev prémjei kerekdedek , hasadt foguak

a küls levélkék rongyai által fedve vannak, a töb-

biek tövön láncsások, azután hoszszu áralakuak, hátra-

görbültek, szárnyason rongyosak ; levelei hoszszukás

körkörösek, fürészesen fogasok. — Erdkben, kivált

vágásokon s erdk szélein. 2^. Jul.—Aug. IV2—2'.

Idöérzö Cs. C. phrygia. L»

4. Levelei szárrafutók. 5.

Levelei szárra nem futók. 6.

5. Levelei hoszszukás láncsások épek, épélüek, vagy foga-

soltak , molyhosak ; fészke levélkéi fekete prémüek,

fürészesen rongyosak, rongyai akkorák, mint a prém-

je ; sugárvirágai búzavirág , közép virágai pirosas

lilaszinek. — A pilisi járás hegyein, ritka. 2f,

Jun.—Aug. 8—16".

Hegyi Cs. C. montana* L,



109

Levelei szálas láncsások, épek vagy kikanyargatottak

;

fészke levélkéi fekete prémüek, fürészeseu rongyosak,

rongyai csaknem porczogósak, s majdnem kétanynyiak,

mint porczogós prémje
; virága szép búzavirág szinü.— Hegyi réteken és homok dombokon gyakori. 2^.

Jun.—Aug. 6— 18".

Hónalj Cs. C. axülaris. Willd.

6. Bóbitája magvánál mintegy egy harmadrésznyivel hosz-

szabb, fészke prémje sárga brszinü, prémjei 5 inu

levélkéit nem fedik el, azomban rongyosak ; levelei

érdesek, molyhosak, az alsók kétszer, a száron levk
egyszer szárnyasok ; szára fels részén bugásán ágas.

— Homoki és hegyi réteken, útfeleken, szántófölde-

ken. Q. Jul.—Oct. 1—3'.

Bugás Cs. C. paniculata. Lam.

Bóbitája magvával egyenl. 7.

7. Levelei szálas láncsások, a legalsók tövön fogasok

;

fészke levélkéi fekete prémüek, fürészesen rongyosak.

— Vetésekben, pallagokon, réteken. Q. Jul.—Aug.

1—2'. [Búzavirág ; kékvirág.^

Búzavirág Cs. C. Cyanus. L.

Levelei csonkatollas szárnyasok, vagy szárnyason haso-

gatottak és kétszer szárnyaltak ; bordái láncsások,

épélüek, vagy fogasok; fészke levélkéi prémjei há-

romszögüek feketések, rongyosak, s keskenyebbek,

mint innélkúli levélkéi. — Minden réten, szántóföldek

barázdáin, bozótokban. 2\. . Jul.—Sept. 2—5'.

Sikkantyus Cs. C. scabíosa. L.

8. Virágai halvány pirosak ; levelei mélyen szárnyason ha-

sogatottak, sallangjai szálasok, fogasok; fészke levél-

kéi kopaszok. •— A megye síkjain fekv legelkön,

útfeleken. Q. Jul.—Sept. 1—2'.

Sulymos Cs. C Calcitrapa. L.

Virágai czitromsárga szinüek ; levelei szálas láncsások,

szárrafutók, épélüek, az alsók félbeszárnyasok; fészke
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levélkéi gyapjasok. — Terméketlen verfényes helye-

ken közönséges. 0. Jul.—Oct. 1

—

2\

Sáfrányos Cs. C. solstüialis. L.

31. PUHONCZ. Jurinea. Cass.

Levelei alól fejér molyhosak, szárnyason hasogatottak,

sallangjai szálasok , épélüek ; fészke levélkéi molyhos-

szürkék; magva sima, kissé horpadásos ; virága bi-

borpiros. — Hegyi és homoki száraz gyepeken, ki-

vált erdkben. 2\ . Jun.—Aug. 1%—3'. (Carduus

mollis. L.)

Molyhos P. J. mollis, Rchb.

32. GORDOX. Kentrophyllum. Iseck.

Alsó levelei szárnyason hasgatottak, fogasok, a felsk

szárölelök, szárnyason hasadt-fogasok, tövisesek ; szára

a fészkével együtt gyapjas ; sugár virágaiból származó

magvai bóbitátlanok. — Barázdákon, útfeleken, kö-

ves helyeken. 0. Jun.—Aug. 1^

—

-2'.

Gyapjas Gr. K. lanatum. DG.

33. BORDON. Ouopordiim. L.

Levelei körkörös-hoszszukások, öblösek, tövisesek; szö-

szös gyapjasok
;
gatyáson szárrafutók ; fészke tövisei

tojásdad töröl indulnak, szálas araiaknak, az alsók

szélylyel állók. — Útfeleken, ugarakon, árkok mel-

lett igen gyakori. Q. Jul.'—Aug. 4—8'. {Szamár- v,

fejér hátú tövis; szrös bogács.)

Fejérhátu B. 0. Acantkium. L.

34. BOGÁCS. Carduus. L.

1. Fészke levélkéi lelapultak, vagy hátrahajoltak, de hátra

nem gyököntek. 2.

Fészke levélkéi tojásdadok, töve felett kissé elszükültek
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és egy keresztráncznál fogva hátra gyököntek; az

egész fészke kerekded, magános, nagy és bókoló. —
Útfeleken, ugarokon és hegyi réteken. 0. Jun.

—

Jul. 1—3'.

Bókoló B. C. nutans. L.

2. Fészke magános. 3.

Fészke csoportos, kivévén a fodros bogácsot, melynek

néha csoportos, néha magános. 4.

3. Kocsányja kurta, fodrosocska, tövises ; fészke kerekded;

levelei többnyire kopaszok , mélyen szárnyason-has-

gatottak, hegyei fulánkosak. — Telekes földeken, út-

feleken, legelökön, réteken, erdkben a legközönsé-

gesebb. 0. Jul.—Aug. 2—6'.

Akánt B. C. acanthoides. L,

Kocsányja levéltelen ; fészke bókoló ; levelei láncsások,

kissé tengerzöldek, vagy csaknem egyenszinüek, tö-

vises-szemszörösek, fürészesen fogasok. — Erdei ré-

teken. 0. Jun.—Jul. 1— 2%'.

Csügg-ed B. C. defloratus. L.

4. Fels levelei épek, tojás- vagy láncsaalakuak, az alsók

széles tojásdadok, egészen a gerinczéig szárnyason

hasogatottak , az alsó lapján minden levele szöszös-

gyapjas ; fészkei bojtorjánhoz hasonlók. — Hegyi
vizmosásokban Visegrád és Vácz körül, igen ritka, -^j-

.

Jun.—Jul. iVa-3'.

BojtorjánOS B. C. Personata. Jaequ,

Minden levele mélyen vagy öblösen szárnyason haso-

gatott. 5.

5. Veszszs ágai kopasz kocsányon végzdnek. 6.

Agai tövises kurta kocsányon végzdnek ; levelei alsó

lapjain szöszösen molyhosak, inai csaknem bolyhosak,

öblösen szárnyason hasogattak, szárnyacskái három
karélyuak, közép karélyai a szélsknél nagyobbak,

minden karélya fulánkos. — A pilisi járás bokrosai-

ban és a szigetek gyepein. 0. Jul.-^—Aug, 1—4'.

{Fodor V. szamártövis.)

Fodros B. C. crísptis, L,
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6. Fészke levélkéi szálas láncsások, lelapultak ; levelei

szárrafutók, alól szöszösen molyhosak , félbeszárnya-

sok, szárnyacskái tojásdadok, 3 metszetüek és karé-

lyuak, karélyai tövises szemszórüek s egy ers tövi-

sen végzdök. Homok dombokon Gödöll vidékén, a

budai és a pilisi hegyeken. Q. Jun.—Jul. IV2—3'.

Patyolat B. C. colUnus. W. K.

Fészke levélkéi láncsás tövüek, szálasok, bels levélkéi

horgosán hátrahajoltak; levelei szárrafutók, felül zilált

szörüek, alól szöszös-gyapjasok, vagy meglehets ko-

paszok, mélyen szárnyason hasgattak , szárnyacskái

tojásdad 3 metszetüek, vagy karélyuak, karélyai tövi-

ses szemszórüek, s egy ers tövisen végzdnek. —
Száraz réteken a megye sik szántóföldein, s a budai

erdk körül. ©. Jun.—Aug. 1%—3'.

Horgas B. C. hamolosus. Ehrh,

35. BARCS. Cirsium. Tourn.

1. Virágai mindenik fészkében tökélyesek. 2.

Virágai kétlakiak ; fészkei aprók, tojásdadok , bugásán

sátorozok ; virága halvány piros ; levelei hoszszukás

láncsások, tövises szemszórüek. — A vetések közt

igen bven, ugarokon, útfeleken. 2\.. Jun.—Aug.

2—3'. {Aszottas ; zabtövis; gyengénszúró.^

Aszottas B. C. arvense. Scop.

2. Levelei fels lapjaikon tövises kurtaszrüek ; virága

piros. 3.

Levelei fels lapjain nincsenek tövises szrök ; fészke

levélkéi hegyei egyszer tövisen végzdnek, vagy

tövistelenek. 4.

3. Levelei szárrafutók, alsó lapjaikon pókhálós szrüek,

mélyen szárnyason hasgattak, fészkei tojásdadok, ha-

sonlóul pókhálós szrüek. — Telekes földeken, lege-

lkön, szántóföldeken. ©. Jun.—Sept. 3—6'.

Láncsás B. C lanceolatum. Scop.

Levelei szárölelk, szárra nem futók, alsó lapjaikon

molyhosak, mélyen szárnyason hasgattak; fészkei
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gömbalakuak
,

pókhálós-szórüek. —• Az elbbivel,

azomban nálunk az erdkben és a vágásokon is. Q.
Jun.—Sept. 3— 8'.

Gryapot B. C. erio]p1iorum» Scop^

4. Levelei szárrafutók ; virágai pirosak, ö-

Levelei szárra nem futók ; virágai sárgás fejérek. 7.

5. Gyökere csomós, gyökér rostjai orsóalakuan meg van-

nak vastagodva; szára tetején egj fészke van, vagy

legfelül ágazik el , s ágain ekkor is Ggy-egj fészek

van; levelei hoszszukás láncsások, tövis szemszörüek.

Nedves homoki réteken bven. 2^. Jun.—Sept.

2—4'.

Pöszke B. C. canum. M. B.
Gyökere rostjai fonalakuak. 6.

6. Szára hegyén lev ágain sok fészke van ; fészkei fürtö-

sen csomósak. — Legelökön, bokrokban és nedves

réteken. Q. Jun.—Sept. 2— 5'.

Tavi B. C. palustre. Scop.

Szára közepétl kezdve leveletlen, 1—3 fészk; t-
gyökere ferdén n, rostjai fonalalakuak ; levelei hosz-

szukás láncsások , épélüek vagy fogasok , egyenetlen

tövis szemszrek. — Hegyi nyilt réteken, ligetek-

ben gyakori. 2|. Jun.—Aug. iVz—3' (Cirsium ser-

ratuloides. Scop.)

Zsóltina B. C. pannonicum. Gaud*

7. Fészkei szárhegyiek, csomósak, murvások, küls murvái

tojásdadok , sáppadt zöldek ; levelei kopaszok , vagy

rittásan-szrösödk, fogasok, egyenetlen tövis-szem-

szrösek, szárölelk, az alsók szárnyason bevagdaltak,

— Vizenys réteken és árkokban igen ritka. 2|

,

Jul.—Aug. 3—5'.

Halovány B. C. oleraceum. Scop.

36. BOJTOEJÁN. Lappá. Tonrn.

1. Fészke mindenik levélkéje áralaku s hegyeik horgo-

sak. 2.

8
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Fészke bels levélkéi láncsások, tompák, s hegyeik

egyenesek, szinesek; fészke pókhálós. — Omladéko-

kon, telekes helyeken, útfeleken. — Q. Jul.—Aug.

(Árctium Bardana. Willd.)

Pókhálós B. L. tomentosa. Lam.

2. Fészke minden levélkéje egyenl zöld szinü , kopasz

;

virágzata csaknem sátorozó; virága piros. — Az
elébbivel. ©, Jul.—Aug. {^Arctium Lappá. L.) —
{Széles V, keserUlapu; bojtorján.)

Nagy B. L. major, Gdrtn.

Fészke bels levélkéi hegyei pirosak, levélkéi közei

kissé pókhálósak ; virágzata csaknem fürtös. — Az

elébbiekkel. ©. Aug.—Sept.

Kis B. L. minor. D. C.

37. ZSÓLTINA. Serratula. L.

1. Szára igen ágas; fészkei sátorozok, hoszszukások ; le-

velei tojásdadok, épek vagy félbeszárnyasok, vagy

szárnyason-hasogattak. — Hegyi és siksági nedves

réteken. 2f . Jul.— Sept. 1—3'. {Zsóltina; fürész-

levelü fü : festöfü.)

Fest Zs. iS. tinctoria. L»

2. Szára magános vagy ágas, ágain egj fészke van ; leve-

lei szörösödk ; érdesek, féstialakuan szárnyason be-

vagdaltak, bordái láncsások, hegyesek, épélüek vagy

alig fürészesek. — Hegyi réteken, p. o. a budai Far-

kasvölgyben. 2\, Jun.—Aug. IV2—2V2'.

Sugárzó Zs. S. radiata. M, B,

38. VÁLUPIKK. Lapsaiia. Vaill.

Levelei szegletesen fogasok, az alsók félbeszárnyasok

;

szára bugásán ágas. —• Réteken, szántóföldeken, ker-

tekben, erdkön, nagyon közönséges. 0. Maj.—Aug.

1—3'.

Czérnaágu Y. L, communis. L,
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39. KATÁNG. Cichorium. L.

1. Fészkei kocsánytalanok, vagy kurta kocsányuak, ket-

tnként vagy többen ülnek együtt ; virágai között

lev levelei csaknem szárölelök, széles aljuak, láncsá-

sok ; virága kék. — Mindenütt. 2\. . Jun.—Aug.

IV2—3'. {Katángkóró ; kattan.)

Mezei K. C. Intyhus. L,

2. Fészkei kocsánytalanok, vagy kurta kocsányuak, ket-

tnként vagy többen ülnek együtt ; virága közt lev
levelei széles tojásdadok, szivesek szárölelk; virága

kék. Mivelik. (Czikória; endivia ; téli saláta.)

Enclivia K. C. Endivia, L.

40. POLYVAHORDÓ. Hypochaeris. L.

1. Szára ágas, kopasz, tlevelei a földre lapultak, kaczu-

rosak, tompák, érdesek 5 virága fészke levélkeinél

hoszszabbak ,• virágai aranysárgák. •— Réteken, lege-

lkön. 4. Jun.—Aug. 6—12''.

Kaczuros P. H. radicata^ L.

2. Szára 1'—3 fészk ; tlevelei tányéralakuan kiterülnek,

tojásdad hoszszudadok, tompák, öblösen fogasok; ve-

res petytyesek; fészke levélkéi épélüek ; virágaiWany-

sárgák. — Hegyi gyepeken. 2j.. Jun.—Jul. IV2— 2'.

(Veres lapu.)

Yeres P. H. maculata, L,

41. ARSZLÁNFOG. Leontodon L.

1. Tögyökere csonka, igen rostos. 2.

Tgyökere orsóalaku, egyesen lefelé növ, alig rostos;

szára egy fészk kopasz ; levelei hoszukás láncsások,

nyélrefutók, épélüek, igen kurta szr, szürke, majd-
nem molyhos. — Hegyi és homoki száraz réteken.

4^ Jun.—Sept. 6—18".
Szke A. L. incanus, Schrank.

2. Szára Qgj és több fészk, leveletlen, kocsányja lassan-

kint vastagodik meg; felül pikkelyes, virágzás eltt
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felálló ; levelei karélyosan vagy szárnyason hasgatott

fogasok. — Réteken és legelökön mindenütt 2]..

Jun.—Oct. 6—18".
Oszi A. L. autumnalis. L.

Szára egy fészk, leveletlen vagy 1—2 pikkely van

rajta, tetején vastagabb, mint egyebütt; levelei hosz-

szukás láncsások, kaczurosan fogasok, vagy szárnya-

son bevagdaltak, 2—3 vili áj u szörüek. — Száraz he-

gyi és homoki réteken gyakori. 0. Jun.— Oct. 4—12".

Dárdafogu A. L, hastiUs, L.

42. MAGVARÓTT. Pieris. L.

Szára ágas, sátorozó ; levelei hoszszukás láncsások, öblö-

sen fogasok, csonka vagy dárdás aljjal szárölelók, ser-

tés horgas szrei miatt az egész növény durva tapin-

tatu. — Vágásokon, bozótokban, utakon. 2f . Jul..—

•

Aug. 1^4—3'.

Ékes M. P. hieracioides. L.

43. KECSKEDISZ. Tragopogon. L.

Virága kocsányj a teteje ékalakura vastagodik; fészke

levélkéi rendszerint 12 vannak s virágainál hoszszab-

bak ; fészke fels része homorú. — Dombokon, szá-

raz réteken. 0. Jun.—Jul.

Nagy K. T. major. Jacqu.

Virága kocsányja mindenütt egyenl, csupán virága

alatt kissé vastagabb mint egyebütt ; fészke levélkéi

leginkább 8 vannak. 2.

Fészke levélkéi virágainál kurtábbak , sugárvirágaitól

származott magvai tövön simák; teteje felé bóbitája

alatt finom pikkelyesek, s puha fulánkuak, kurtacsó-

rüek. Az egész növény szöszösen molyhos. — A So-

roksár felé es homokon ritka, Csepel szigetén azom-

ban van elég. Q, Maj.—Jul. 1%—3'.

Szöszös K. T. floccosus. W. K,
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Fészke levélkéi virágaival egyenlk, vagy annál hosz-

szabbak. 3.

3. Sugárvirágaitól származó magvai fonalaku csreikkel
egyenlk, görcsösen érdesek. — Verfényes réteken,

telekes földeken. O. Jun.—Jul. 1— 3'. (Bakszakái;
kakukpogácsa.)

Réti K. T. pratensis. L.
Sugárvirágaitól származó magvai fonalalaku csóreilaiél

kétszerte hoszszabbak
,

pikkelyesen puha fulánkosak.

— Minden gyepen található. Q* ^^j-—J^^l* 1—3'*

Keleti K. T. orientális. L.

44. POZDOE. Scorzonera. L.

1. Virága sárga. 2-

Virága lila- vagy rózsaszín ; szára egy vagy 2—

4

fészk ,• levelei szálasok ; termése karczolt , karczai

simák; virága kellemes illatú. — Száraz hegyi és

homoki gyepeken bven. 2\ . Maj.—Jun. 1—3'.

Piros P. S. purpurea. L.

2. Töve tetején lev üstöke czérnás ; fészke levélkéi ki-

hegyezettek, hegyök tompák, küls levélkéi tojásda-

dok
; kopasz szárán leginkább egj fészke van. —

•

Száraz hegyi és homoki gyepeken gyakori. — 2f,
Maj.—Jun. 6—18^^

Együgy P. S. austriaca. Willd.

Töve tetején lev üstöke pikkelyes, vagy sima. 3.

3. Fészke felényi, mint a virága. 4.

Fészke akkora, mint a virága; termése sima; szára

1—3 fészk; töve teteje sima, vagy alig pikkelyes.

— ífedves réteken, Pest környéken: a városligetben

és a Rákoson. 0. Maj.—Jun. 6—18".

Kisvirágu P. S, parviflora. Jacq.

4. Szára egyszer, leginkább egy fészk, gyapjas ; magva
sima. — Vizenys ,

kivált homoki gyepeken. — 2j.

.

Maj.—Jul. 3—12".
Alacsony P. ^S'. humilis. L.
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Szára fels része ágas , ágai egy fészküek ; fészke ko-

pasz ; sugárvirágaitól származott magvai , finom puha

fulánkosak. — Hegyi és homoki száraz réteken gya-

kori. Q. Maj.—Jul. IV2— 3'.

Artifi P. fS. Jiispanica. L

45. MAGPOCZOK. Podosp ermum. D. C.

Gyökere ével, tgyökere teteje több fej, melyek kö-

zül némelyik virágzó , a másik nem virágzó szárat

hajt ; szára fels része barázdolt 5 levelei szárnyason

hasgattak , sallangjai szálasok
;
sugárvirágai kétakko-

rák, mint a fészke levélkéi. — Gyepeken , szántóföl-

deken, útfeleken. 2f . Maj.—Jul. 1—2'.

Sallangos M. S. Jacquinianum. Koch.

46. PITYPANG. TaraxacTim. Juss.

1. Tókocsányja egy fészk, börds ; levelei láncsások, ka-

czurosok, fogasok vagy épélüek; magvai szálas visz-

szás-tojásdadok, barázdoltak , teteje felé pikkelyes,

puha fulánkosak. — Gyepeken. ^ . Tavasztól fogva

kés szig. Igen változékony. {Pitypang ; gyermek-

lánczfii; himhóf'ú.^

Pongyola P. T. officináié. Wigg.

Válfajai : a) Fészke levélkéi mind szálasok , a külsk

lefelé hajlottak: T. genuinum ; 6) Fészke levélkéi

szálasok, láncsás küls levélkéi vizirányosan nyiltak ki,

az egész növény tengerzöld szinü: T. glaucescens; c)

Fészke bels levélkéin rövid szarvacskák nttek; T.

corniculatum. — d) Fészke küls levelei tojásdadok,

hegyesek , lelapultak ; levelei láncsások öblösen foga-

soltak, vagy szálas láncsások s épek: T. lividum.

2. Tókocsányja egy fészk, börds ; levelei hoszszukások,

tavaszszal épek , késbb fogasok vagy kaczurosok

;

magvai mindkét végén elkeskenyedett ek, s hegyén
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apró görcsök vannak. — Száraz legelkön, homok-

dombokon s a hegyeken. 4. Jun.—Nov. 3—10''.

Kési P. T, serotinum. Poir.

47. KÁKICS. Condrilla. L.

Alsó levelei kaczurosok , a felsk szálas láncsások

;

ágai veszszsek; oldali fészkei egyenkint, vagy 2

—

3 -ként állanak; magva öt fogú; virága sárga. —
Hegyi és homoki száraz réteken közönséges. ^^^

Jun.—Sept. 2— 4'. (Apró katáng; disznókék.)

Káka K. C. juncea. L,

48. SALÁTA. Lactuca. L.

1. Virága sárga; magva mind két oldalán kiálló vonalok

vannak. 2.

Virága kék; magva mind két oldala közepén csak egy

kiálló vonal van; levelei kopaszok, szárnyason haso-

gatottak, bordái el oldalain fogasok.— Száraz gye-

peken, bozótokban és erdkben. — 4- Maj.—Jul.

1%_2'.
Kék S. L. perennis. L.

2. Levelei nem futnak a szárára. 3.

Levelei szárrafutók, az alsók mélyen szárnyason haso-

gattak, sallangjai szálasok, kissé fogasok, a felsk

szálasok, épélüek. — Köves helyeken, szóllk mel-

lett, vágásokon. Q. Jul.—Aug. IV2—3'. (Phoenix-

opus vimineus. Rchb.)

Gatyás S. L. viminea. C H. Sch,

3. Levelei nyeletlenek, szárölelk. 4.

Levelei nyelesek, félbeszárnyason-szárnyason hasogat-

tak, végs karélya 3—5 szög s nagy. — Bozótok-

ban, ligeteken. 0. Jun.—Aug. 1— 3'. (PJwenixopus

muralis. Koch.) {Tolvajfü; sebfü.)

Bugás S. L. muralis, Fresen.

4. Levelei tövön szívesek, bugái terepélyen álló s egyen-
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magasságú^ sátort alkotnak; magva barna, fejér cs-
re akkora vagy hoszszabb , mint a magva. — Mi-

velik. O* J"^'

—

^^S' (Saláta.)

Kerti S. L, sativa. L»

Levelei tövön nyilalakuak. 5.

5. Magva csre felényi, mint a magva. 6.

Magva csre akkora, vagy kétanynyi, mint a magva. 7.

6. Levelei alsó lapja sima, alsóbb levelei kaczurosak fo-

gasok , a felsk kuczurosan-szárnyason hasogatottak,

magvai feketék. — Erdkben s vágásokon Buda kö-

rül. O* 3

—

^'' (^' quercina. L.)

Sugár S. L. stricta. W. K,

Levelei alsó lapja sima, tölevelei nyélre futók, szár-

levelei nyilason szárölelk , épek , fogasok , az alsók

és középsk lioszszas-tojásdadok, a felsók kihegyezett

láncsások ; magvai feketék. —• A gödölli vágásokon

s a budai erdkben. Q* ^^^'—^^^' ^—^'*

Nyilas S. L. sagittata. W. K.

7. Magva csre magvával egyenl, fejér, magva barnás

szürke, keskenyen prémezett, begye kurta sertés-

szörü ; levelei kaczurosak , fulánkos fognak
,
gerincze

is fulánkos. — Telekes és köves helyeken, szllk
mellett, útfeleken. — ©. Juh—Aug. 2—4'. (Vad
saláta.^

Keszeg S. L. scariola. L,

Magva csre kétanynyi, mint a magva, fejér,- tenger-

szinzöld levelei szálasok , kihegyezettek, épélüek ; az

alsók kaczurosan-szárnyasok
,

gerenczeik fulánkosak.

'— Telekes és köves helyeken , homoki réteken , bo-

zótokban. O* J"^^'

—

^^S' 1^/2— 3'.

Szálas S. L. saligna, L,

49. CSÁKKOR. Prenanthes. L.

Levelei szívesen szárölelk , kopaszok , alsó lapjaikon

tengerzöldek, alsó levelei tojásdadok, vagy hoszszu-

kások, nyeleikre gatyásán futók, fogasok, a felsk
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láiicsások, kihegyezettek, épélüek 5 virágzata bugás

;

virágai pirosak. — Magas hegyi erdkben, ritka. 2j.

,

Jul.—Sept. 2—5'.

Piros Cs. P. purpurea, L,

50. CSORBÓKA. Sonchus. L.

1. Szára ágas, ágai ernysen sátorozok. 2.

Szára egyszer, a hegyén sátorozó. 3.

2. Magvai keresztbe ránczosak , mindkét oldalon 3 vonu-

naluak; fels levelei kihegyezetten fülesek ; virága

kénsárga. — Mivelés alatti kertekben és telekes szán-

tóföldeken. 4. Jun.— Jul. 1—3'.

Dudva Cs. S. oleraceus. L,

Magva sima
,
prémes , 3 vonalú ; fels levelei tompa fü-

lesek
;
gyökere orsóalaku ; virága aranysárga. — Az

elébbivel. 0. Jun.—Oct. 1—3'.

Érdes Cs. S. asper. Vili,

3. Gyökere terjed; levelei láncsások, kissé kaczurosak,

szárlevelei tövön szivalakuak , egyenetlen szálkás fo-

guak, a felsk épek. — Szántóföldeken, vetések közt

gyakori. 2\. . Jul.—Aug. 1— 2'.

Mezei Cs. S. arvensis. L.

Gyökere ostorindátlan , levelei kaczurosan-szárnyason

hasogattak , sallangjai láncsások ,
kihegyezettek , szár-

levelei nyilas vállnak , a felsk épek. — Mocsáros

réteken, vízmosások mellett. ^ . Jul.—Aug. 1—2'.

Zscmlyéki Cs. S. palustris. L.

51. ASZÁSZ. Crepis. L.

1. Magvai csrösek. 2.

Magvai hegyök felé elkeskenyedk , azomban csrte-

lenek. 3.

2. Kocsányjai virága kinyílása eltt bókolok ; szára és le-

velei érdes szrüek ; széls magvai fészke levélkéinél

kurtábbak , a belsk pedig hoszszabbak ; fészke le-

vélkéi szürke ikrás szrökkel vannak fedve. -—
•
Szán-
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tóföldeken , zöldséges kertekben , réteken , erdók szé-

lein. Bakszagu. 0. Jul.-—Sept. 6—18". (^Bar-

chausia foetida. MönchJ)

Büdös A. C. foetida. L.

Kocsányjai felállók ; minden magva egjenl , vagy a

külsk és belsk közt alig van valami kölömbség

;

csre magvánál kurtább ; kocsányjai és fészkei durva

keményszrüek. — Gyepeken és útfeleken mindenütt.

0. Maj.—Jul. 1—3'.

Borzas A. C. setosa, Haller.

3. Tókücsányja hegyén, fészkei fürtösen állanak ; tölevelei

tojásdad-hoszszukások, tövön elkeskenyedettek, foga-

sok. •—
• Heteken és gyümölcsösökben. 2].. Maj*

—

Jun. 1—3'.

Csonka A. C. ])raemorsa. Tausch.

Leveles szára tetején sátorozó virágzata van. 4.

4. Tölevelei tojásdad ékalakuak, érdesek szárlevelei tojás-

dadok , szárölelök, nyilas vállnak , mindnyájan foga-

sok ; fészkei szke-molyhosak. — Buda körül , ver-
fényes helyeken. 4. Jul.—Sept. 2—4'.

Kemény A. C. rigida. W, K.

Tövelei kaczurosok, vagy kaczuros szárnyason hasoga-

tottak. 5-

5. Fészke kopasz, fészke küls levélkéi igen kurták, tojás-

dadok lelapultak ; bugái egyenl magasak. — Buda

szöllhegyei lejtin, ritka. 0. Jun.—Aug. 1—2V2'.

Szép A. C. pulchra. L.

Fészke szkén szrösödö. 6.

6. Szárlevelei nyeletlenek, csaknem szárölelök, vállaik fü-

lesen fogasoltak, a felsk épélüek; fészke küls le-

vélkéi kissé kinyíltak, a belsk hátukon kemény szó-

rüek vagy kopaszok, bels oldalukon selymes sz-
rüek. — Árkok mellett, szántóföldeken, hegyi és

erdei réteken. ©. Jun.^—Oct. 2—4'.

Kétnyári A. C. Ue^mis. L,

Szárlevelei nyeletlenek , szálasok , nyilalakuak , élk
hátragyüremlett : magva 10 vonalú , anynyira elhe-
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gycseclö, hogy majdnem csrösnek tetszik, hegye ér-

des. •—
• Mindenütt, még a kfalak és házak tetején

is, 0. Maj.—Oct. y2—2'.

Hamvas A. C. tectorum. L.

52. HOLGYOMÁL. Hieracium. L.

1. Tkocsányja kopasz, egy virágú 5 töve ostorindákat

hajt ; tlevelei viszszás tojásdad-láncsások, sertésszó-

rüek, alól szürke molyhosak; fészke kurta hengerded.

—• Száraz réteken és legelkön. 2].. Jun.—Oct. 3

—

12". (Kis egér/ül.)

Egérfül H. H. Püosella. L.

Szára tökocsányalaku, vagy igen leveles. 2.

2. Szára egylevelü. 3.

Szára soklevelü. 6.

3. Szára 2— 5 fészk, töve ostorindákat hajt. 4.

Szára sátorosán sok fészk, ö-

4. Szára kétágú, 2 fészk, vagy két-két águ, 3 s több

fészk 5 levelei szálas láncsások , szürke-zöldek , felül

durva szrek, alól szürke molyhosak; fészke tövön

hasas. — Száraz hegyi réteken Buda mellett , a ho-

mokon Pest, Palota környékén. 4 . Jun.—Sept.

Yillás H. H. hifurcum. M. B.

Szára egy level, vagy néha tökocsánya van; 2—5 fészk

levelei kékes zöldek, nyelvalakuak, vagy láncsások,

csaknem kopaszok, vállaiknál szemszörösek ; fészke

kurta-hengerded. — Minden száraz réten. 4. Jun.

~Aug. Ví—2'.

Nyulftil H. H. AuricuJa. L.

5. Szára egy vagy kevés level; fészkei szélylyelállók

;

levelei kékeszöldek, láncsások, élkön s fels lapjai-

kon szrösek; kocsányja elvirágzás után felálló, fész-

ke ritka vagy tömött szrétl szürke szinü. •— He-

gyi, erdei és homoki réteken. ^. Jun.—Aug. 1—3'.

Bogernys H. H. praealtum. Kodi.
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Válfajai közül elfordul : a kopasz szárú s kemény serte

szrrel borított levelii : H. fallax, vagy H. cymosum.

Szára egy level, teteje és fészke szürke, vagy fekete

kurta ikrás szrrel van borítva ; levelei fzöldek ; tö-

leveleí tojásdadok, csaknem szívesek, fogasok, válla

körül es fogai hátrafelé állók ; szárleveleí kurta nje-

lüek, vagy nyeletlenek. •—
• A Hegetek köves helyein,

vágásokban. 4. Jul.—Sept. 1^2—2%'.

Kfali H. H. murorum. L.

6. Levelei kékeszöldek, a felsbbek apadólag kisebbedók,

láncsások, mindkét oldalukon durva serteszörek; sá-

toruk sok fészk, nyílt, s fejér molyhos. — Hegyi és

homoki száraz réteken bven. ^j. . Jun.—Sept. 1 %—2',

Kigyószisz H. H. echioides. W. K.

Levelei fzöldek, tölevelei vagy vannak vagy nincse-

nek. 7.

7. Tleveleí vannak, levelei tojásdad-láncsások, vagy to-

jásdadok, alól elkeskenyedk, fogasok, alól és élkön
durva szrüek ; kocsányjai és fészkei szürke vagy fe-

kete ikrás kurta szrüek. — A i^ilísi hegyen. 2^.

Jun.—Jul.

Közönséges H. H. vulgatum. Fries.

Tleveleí nincsenek. 8.

8. Levelei tojásdadok, a felsk nyeletlenek, s szíves vil-

láikkal szárölelk, ritka foguak; kocsányja és fészke

szürkészöld, gyakran kurta szr, és sokkal hoszszabb

mint tövén ül murvája. — A Buda körüli magasab-

ban fekv erdkben. ^ . Jul.—Sept. V2—3'.

Olasz H. H. sahaudum. L.

Levelei láncsások vagy szálasok, épélüek, vagy foga-

sok, az alsók kurta nyélbe elkeskenyedk, a felsk

nyeletlenek ; virágzata csaknem ernys ; fészkei levél-

kéi hegyei hátra görbültek. — Hegyi és homoki szá-

raz gyepeken gyakori. 2\- . Jul.—Sept. IV2—4'.

Ernys H. H. umhellatwn. L.
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41. Rend. Ambruskafélék. Ambrosiaceae. Link.

1. CSIMPAJ. Xanthiiim. L.

1. Levelei szíves háromszögalakuak, egyenetlen fogasok

;

termése tojásdad, két szarvú, tövises, tövisei között

puha szrös. — Telekes helyeken, szemét dombokon,

zöldségesekben. 0. Jul.—Oct. 1

—

3'
. (Deákmogyoró

;

koldustetü; disznó mogyoró; disznó bojtorján.)

Szúrós Cs. X. strumarium, L.

2. Levelei három karélyuak, a középs hoszszu, s hegyes;

levelei tövein három águ tövisei vannak. — Útfele-

ken, legelkön mindenütt elterjedt. 0. Jul.—^Aug.

1—3'. (Disznó tövis; gyengén szúró.)

Disznótövis Cs. X.spinosum. L.

42. Rend. Csengetytyükefélék. Campanula-
ceae. D. C.

1. CSÉKCSILLAG. Jasione. L.

Szára ágas, vagy legalább ágasodásra hajló ; levelei

szálasok, kissé habos élüek, borzasok. •— A gödölli

homokhegyeken, s Buda vidékén bven. Q* J"°'

—

Jul. 1

—

.2', Erdei Cs. J. montana. L.

2. RAPONCZ. Phyteuma. L.

1. Virágzata fzéres, füzére gömb vagy hengeralaku. 2.

Virágzata fürtös, vagy bugás; virágai kurta kocsányuak
;

levelei nyeletlenek, az alsók tojásdadok, csipkésen fü-

részesek, vállban elkeskenyedk, a felsk láncsások,

csaknem épélüek. — Buda verfényes hegyi rétéin az

erdk szélén. 4. Jul.—Sept. V2—1%'.

Szke R. P. canescens. W. K.

2t. Virágzata sokvirágu fzéres gomb, mely elvirágzás után

tojásdaddá nyúlik meg; küls murvái tojásdad-kes-

keny láncsások, alig fürészesek ; alsó levelei hoszszu
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nyelüek, tojásdadok vagy tojásdad-láncsások, szára

fels levelei szálasok, csipkésen fürészesek. — Hegyi

gyepeken. -4 > Jun.-—Jul. 1— 2'.

Grombos R. P. orbiculare. L.

Virágzata hoszszukás füzér ; virága sárgás-zöld hegy
fejér, levelei kétszeresen csipkés-fürészesek, az alsók

nyelesek, szives tojásdadok, a felsk láncsások. — A
pilisi hegyek magas ligeteiben. 2| , Jun.—Jul. 1—2'.

Erdei R. P. spicatum. L,

3. CSENGETYTYÜKE. Campanula. L.

1. Csészéje öblei nem pillenpátyosak ; virága kék. 2.

Csészéje öblei pillenpátyosak
;

pillenpátyai maghonára

letüremlettek
; virága kék vagy lilasziuü ; czészéje

öblein lev pillenpátyai akkorák, mint a csészéje csö-

ve ; bokrétája metszetei hegyei kopaszok ,• virágzata

bugás, virágai kocsányai lehajlók ; levelei láncsások,

élei habosak ; az egész növény kurtaszrrel van bo-

rítva. — Hegyi és homoki réteken. 0. Maj.—Jul.

1—1 '4'.

Pongyola Cs, C. siUHca. L.

2. Virágai kocsányosak. 3.

Virágai kocsánytalanok. 9.

3. Tokja lefüggó, tövén nyiló. 4.

Tokja felálló, közepén vagy tetején nyiló. 7.

4. Fels levelei szálasok, az alsók kerekded-vese, vagy

szivalakuak , épélüek ; szára bugás, sok virágú. —

•

Sziklákon, hegyi réteken és erdkben, a homok dombi
erdkben ritkább. 2f. Maj.—Jul. 1—IV2'.

Kereklevelü Cs. C. rotundifolia,L,

Levelei másformák és szélesebbek. 5.

5. Puha szr; szára hengeres, felálló; levelei csipkések

alsó lapjaikon szürke - molyhosak , az alsók hoszszu

nyel szivesek, a felsk tojásdadok, elkeskenyedök.

— Hegyi és homoki réteken gyakori. ^, Jul.

—

Sept. 1—4'.

Ökörfarku Cs. C, hononiensis. L,
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Szára tompa vagy éles ormóju. 6.

6. Levelei egyenetlen fürészesek; kurta szrüek^ az alsók

hoszszu nyelesek tojásdad hoszszukások, a felsk lán-

csások ; fürtje féloldali
;
gyökere terjed. — Bokrok-

ban, vágásokon, ligetekben. 2^. Jun.— Jul. 1

—

2\
Fzött Cs. C. rapunculoides. L»

Levelei kétszeresen fürészes durva fognak ; kemény
szrüek, az alsók hoszszu nyelesek, szives-tojásdadok,

a felsk hoszszukások, nyeletlenek ; virága fürtjei

szára mindenik oldalán állanak. — Erdkben. 2\.,

Jun.—Jul. 1—2'.

Yillás Cs. C. Trachelium. L.

7. Csészéje metszetei láncsások; fürtje kevés virágú; vi-

rága nagy, széles harangalaku, kék, néha fejéres; le-

velei olyanok, mint a baraczkfáé. — Ligetes erdk-
ben. 2\. . Maj.—Jul. 1—2'. {Öreg harangvirág.)

Baraczklevelü Cs. C. persidfolía, Z,.

Csészéje metszetei áralakuak ; virágzata bugás. 8.

8. Bugája pongyola, csaknem sátorozó ; virága lila vagy

kékszinü ; levelei csipkések, tlevelei hoszszukás visz-

szás-tojásdadok. — Minden gyepen. 2\. . Jun.—Jul.

S—1%'. Terepély Cs. C. patula. L,

Bugája hoszszu, csaknem fürtös ; levelei csipkések, t-
levelei hoszszukás viszszás-tojásdadok, nyélrefutók,

szárlevelei szálas láncsások. — Ligetekben és hegyi

réteken. 0. Maj.—Jul. 1—3'.

Raponcz Cs. C, rapunculus. L,

9. Szára és levelei ritkás kurta szrek, vagy kopaszok

;

levelei csipkések, t- és szárközépi levelei nyelesek,

tojásdadok vagy tojásdad láncsások, kerek vagy szives

vállnak, fels levelei szives szárölelk ; virágzata szár-

hegyi vagy oldali csomóban van. — Erdei réteken.

4. Maj.—Aug. 1—3'.

Bunkós Cs. C. glomerata. L.

Szára és levelei borzas és érdes szrüek. 10.
10. Levelei aprófoguak, tlevelei láncsások, nyélbe keske-

nyedök, szárlevelei láncsás szálasok, a legfelsk szár-
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ölelök; virágzata oldali és szárhegyi csomókban van.— Hegyi és lapályi^ kövér ligetekben. 2\.. Jal.

—

Aug. 1—3/ {Harangfü; nyakfö; csenget; vállas

torokfü; erdei répa.)

Yállas Cs. C. Cervicaria. L.

Levelei csipkések, hoszszudadok, mindkét lapjukon igen

borzasok ; tlevelei csaknem nyeletlenek, szárlevelei

félig szárölelök , virágzata csomós , de csomói szár-

boritó hoszszu füzért alkotnak. — Szent-Endre hegyi

száraz rétéin. 2\. . Jun.—Jul. 1—3'.

Sokvirágú Cs. C. multiflora. W. K.

43. Kend. Buzérfélék. Rubiaceae. Juss.

1. GALAJ. GaUum. I.

1. Virágzata levele hónaljában ül, vagy levele hónaljából

indul 8 végre bugás , ez utóbbi esetben viszszásan

görbe tüskéi miatt érdes. 2.

Virágzata szárhegyi, bugás vagy gyürüs ^ virágai tö-

kélyesek 5 kocsánykái virágzás után egyenesen álla-

nak ; szára tüske nélküli. 10.

2. Virága egylaki, kocsányjai virágzás után lehajolnak. 3.
Virágai tökélyesek, szára gindár, viszszás tüskés. 6.

3. Levelei hatosak , szálas láncsások , fulánkos-hegyüek,

egyinuak, élk tüskésen érdes ; kocsányjai 3 virágnak.

Vetések között. 0. Jun.—Jul.

Czukros G. G. saccharatum. Ali,

Levelei négyesek, 3 inuak, virágzás után ugy trem-
lenek hátra, hogy a lehajolt kocsányokát is fe-

dezik. 4.

4. Virága kocsányjai egyszerek, vagy két metszetüek,

murvátlanok, bolyhosak; magvai simák, kopaszok;

levelei körkörösek. — Hegyi és homoki, terméketlen

száraz gyepeken. 0. Maj.—Aug. 3— 12".

Szúrós Gr. G. pedemontanum. Ali
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Virága kocsánjjai ágasok, murvások. ©•

5. Szára felegyenesed, érdes szr ; levelei körkörös hosz-

szudadok , vagy tojásdadok ; magva sima. Az egész

növény sárgás-zöld. — Gyepeken, árnyas helyeken

mindenütt. 4. Maj.—Jul. 1— IV2'.

Keresztes G. G. Cruciata. Scop.

Szára kopasz, vagy csak az alsó részén szr-ösödö

;

levelei hoszszukások, vagy tojásdadok; magva sima.

Az egész növény zöld. — Magasan fekv erdk ár-

nyaiban. 2^. Jun.—Jul. 6—18".

Tavasai G. G. vermim. Scop.

6. Levelei négyesek, ritkán hatosak, szálas hoszszudadok,

lekerekitetten butulok , kalásztalanok, 1 inuak, élk

viszszásan érdes ; bugája pongyola ; kocsányjai virág-

zás után felállanak. — Posványos és mocsáros helye-

ken. 4. Maj.—Aug. 1—2'.

Tóparti G. G. imlustre, L.

Levelei hatosak, vagy nyolczasok, egy inuak. 7.

7. Levelei többnyire hatosak, szálas láncsások, fulánkos

hegyek, élk elrefelé tüskésen érdes; szára gindár,

igen ágas, viszszás tüskésen érdes. — A sz.-endrei

sovány mezkön és szántóföldeken. 0. Maj. 6— 15".

(G. divaricatum. Lam.)

Berzedt G. G. XJarisiense. L.

Levele éle viszszás tüskésen érdes. 8.

8. Kocsányjai többnyire háromviráguak, s virágzás után

hátragörblnek , hoszszabbak mint ripacsos magvai.

— Szántóföldeken vetések közt. 0. Jun.—Jul. 6

—

12". (Ragadófá; ragadály ; ragadvány.)

Háromszarvu G. ír. tricome. Vith^

Kocsányjai egyenesek. 9-

9. Virága keskenyebb, mint a kifejlett magva ; magva

horgas keményször vagy sima; virága fejér. •

—

Gyepükben, árnyas helyeken, vetések közt. 0. Maj.

—Jul. 1—6'.

Ragadó G. G. Ajparíne. L.

9
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Virága szélesebb mint a kifejlett magva ; magva gör-

csösen érdes ; virága fejér. — Posványokban és mo-

csárokban. 2j. . Maj.—Aug. 1—2'.

Posvány Gr. G. uUginosum. L,

10. Levelei négyesek, 3 inuak, fulánktalan hegyek. 11.

Levelei, négyes, hatos- és tizenkettösek, egy inuak, s

többnyire fulánkos hegyek. 12.

11. Szára felálló, sugár, négyszög, kopasz vagy szrösödó,

tetején bugás; magvai molyhosan keményszrüek

;

levelei láncsások, élkön érdesek. — Sövényekben,

erdk szélein, vágásokon, Buda körül, ritka. 2J^ . Jun.

—Jul. 1—1 Va'.

Északi Gr. G. horeale. L.

Szára terepély, felegyenesed, kopasz, tetején bugás

;

magvai kopaszok, vagy egykissé szörösödk^ levelei

tojásdadok vagy hoszszukás láncsások, élkön érdesek.

•— A megye sikján fekv vizenys réteken bven, a

száraz helyeken gyepkben ritka. 2f . Jun.—Aug.

1—1 V2'.

Mézszagu Gr. G. ruhioides. L.

12. Virága tojássárga; levelei 8—12, keskeny szálasok,

fulánkos hegyek, élk legyremlett, alsó lapjaikon

kurta, puha szörek ; bokrétája metszetei butulok igen

kurta hegyek ; magva kopasz és sima. — Minden

gyepen. 2\-. Maj.—Sept. 1—2'. (Téjsugorüófü ; ká-

safü.) Téjoltó Gr. G. verum. L.

Virága fejér, vagy sárgás fejér, levelei hatosak vagy

nyolczasok. 13.

13. Szára hengeres, négy barázdáju ; levelei hoszszudad

láncsások, tompák, fulánkos végek, alsó lapjaikon

tengerszin zöldek; bugája buglyos ; kocsánykái hajszál

vékonyak^ virágzás eltt bókolok. — A Buda körül

fekv magas erdkben. -21. Maj.—Jun. 2—4'.

Erdei Gr. G. sylvaticum. L.

Szára négyszög. 14.

14. Szára felálló ; hoszszukás bugája alsó ágai vizirányosan

szélylyelállanak, elvirágzott kocsánykái szétterpedtek

;
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bokrétája metszetei hajszálhegyüek ; levelei szálasok,

fulánkos végek, mind két oldalán fényl vonal van,

kopaszok, vagy szórösödök. — Az erdk szélein. 2|.

.

Jun.—Jul. 1—2'. [G. erectum. Huds,^

Fényes G. G. luddum, ÁLL

Szára lecsepült vagy felegyenesed. 15.

15. Levelei láncsások vagy viszszás-tojásdad láncsások ; bok-

rétája metszetei hajszálvégüek ; termése kopasz, kissé

ránczos. — Erdkben, gyepükben, bokrokban. 2\.

.

Maj.—Jun. 2— 5'.

Puha Gr. G. Mollugo. L.

Levelei szálas láncsások, ell szélesebbek, kihegyezet-

tek, az alsók viszszás tojásdad láncsások ; bokrétája

metszetei hegyesek 5 termésén néhány csekély göb

van. — Hegyi gyepeken, sziklákon. 2|. Jun.—Jul.

Csere Gr. G. sylvestre. PoUich.

2. BÜZÉE. Rubia. L.

Gyökere ével ; szára egynyári ; levelei négyesek vagy

hatosak, láncsások ; kocsányjai a levélhónalja alól

nnek; három águak ; fekete bogyója sima. — Buda,

Buda-Örs és Szent-Endre környékén, ritka. 2\. . Jun.

—Sept.

Pirosító B. R. tinctorum. L.

3. MÜGE. Asperula. L.

1. Termésén kemény horgas szrök vannak ,• levelei hato-

sak-nyolczasok, az alsók viszszás-tojásdadok, a felsk

láncsások. Jószagu. — Árnyas erdkben bven. 2|.

,

Apr.—Maj. 'A— 1'. (Csülagszívfü ; csillagos májfü.^

Szagos M. A. odorata. L.

Termése kopasz. 2.

2. Murvái serteszemszrüek ; virágzata szárhegyi csomó

;

virága kékes; levelei hatosak-nyolczasok, szálas lán-

9*
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csások. — Vetések közt gyakori. 0. Maj.— Jun.

V2

—

1'. {Béka ragadály.)

Ugari M. A, arvensis. L,

Murvái szemszr nélküliek. 3.

3. Bokrétája karimája csövénél hoszszabb, csaknem ha-

rangalaku ; levelei többnyire nyolczasok, törékenyek,

fulánkos hegyek, élk begöngyölödött ; felálló szára

ormótlan. — Minden hegyi és homoki száraz réteken

és a sziklák közt. 4. Maj.—Jul. 1—3'.

Galaj M. A. galioides. M, B,

Bokrétája töltséres karimája akkora, mint a csöve. 4.

4. Bokrétája leginkább három metszet ; alsó levelei ha-

tosak, a középsk négyesek , szálasok , murvái tojás-

dadok, hegyesek, fulánktalanok. —• Erdkben , sziklá-

kon, árnyas bokrokban. 2\., Jun.—Aug. 1—2'.

Fest M. A. tinctoria. L,

Bokrétája leginkább négy metszet , kivülröl érdes

;

murvái láncsások, fulánkosak ; levelei négyesek ; mag-

va szemcsésen érdes. — Gyepeken , sziklákon. -2|.

.

Jun.—Jul. 1—2'.

Yercsfijas M. A. cynancUca. L.

4. MAGABÁR. Scherardia. L.

Levelei leginkább hatosak , láncsások ; virága lilaszinü.

— Szántóföldeken, vetések közt. Q* ^^^'— Sept.

2—6".
Ugari M. S. arvensis, L,

44. Rend. Lonczfélék. Lonicereae. Endl.

1. LONCZ. Lonicera. E.

1. Szára felfutó ; virágzata csomósán gyrs.
Ellenes fels levelei öszsze- és általnttek ; bibeszára
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kopasz. —• Kertekben mivelik. I)* ^'^j'—Jwn. (^Jeri-

kói rózsa; kecskeszakálfii ; szulák.^

Jerikói L. L. CaprifoUum, L,

Szára felálló ; virágai párosan állanak. 2.

2. Szára egészen kopasz; levelei szives-tojásdadok, ép-

élüek^ alig hegyesek ; két murvája szálas sertés ; bo-

gyója fekete. — Kertekben mivelik. 1). Maj.—Jun.

.5—10'.

Tatár L. L. tatarica. L.

Szára szörösödö ; levelei tojásdadok, vagy körkörös to-

jásdadok, épélüek; mm-vái szálasok; bogyói veresek.

— Bozótokban. "^. Maj.—Jmi. 5— 10'.

Ükörke L. L, Xylosteum. L,

2. BANGITA. Viburnum. L.

1. Levelei három vagy öt karélyuak , fürészesek ; széls

virágai sugárosak, tenyészszerv nélküliek. — Bozó-

tokban, ligetekben. "^. Maj.—Jmi. 6— 18'. (^Kánya-

fa; gányafa.)

Kánya B. V. Opulus. L.

2. Levelei tojásdadok, fogasolt fürészesek , molyhosak. —
Az elébbivel, bven. '\). Maj.—Jun. 3—18'. (Ostor-

ménfa ; iszalag.)

Ostormén B. F. Lantana. L.

3. BODZA. Sambucus. L.

1. Sárgás virágai tojásdad fürt virágzatot alkotnak, bo-

gyói sötét pirosak. — Pest környékén, kertekben

mivelik. "fj. 8—15'. (Veres bodza.)

Fürtös B. S. racemosa. L.

Fej érés virágai bogernys virágzatot képeznek. 2.

2. Bogernyöje 5 fókocsánynyal ágazik el
;
portokai sár-

gák.— Gyepükben, erdkben. "^.Jun.—Jul. 24—30'.

{Fái bodza.^

Gjepü B. S. nigra. L.
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Bogernyje 3 fkocsánynyal ágazik el
;
portokai piro-

sak ; szára fnemü. 2^ . 2—5'. {Földi bodza.^

Földi B. S. Ebulus, L,

4. KOCZKAGYÖÍíGY. Adoxa. L.

Virággombjai öt virágból állanak ; tlevelei hoszszu,

szárlevelei kurta nyelüek , hármasok , levélkéi két-há-

rom karélyuak. — A budai városerd gyepein s a.

hegyeken árnyasokban. — 0. Mart.—Maj. 2—3".

(Pc'zsmahoglár.)

Pézsma K. A. MoschatelUna. L.

45. Kend. Jásminfélék. Jasmineae. R, Br.

1. JÁSMIN. Jasmiuiim. L.

Csészéje fogai araiaknak ; bokrétája csöve csészéjénél

kétszerte hoszszabb , ágai szögletesek ; levelei hárma-

sok, viszszás-tojásdad ékalakuak , mindég zöldek. —

•

Budán a szllk gyepüiben. "f). Jul.—Aug.

Bige J. J. fruticans. L.

46. Eeud. Olajfafélék. Oleaceae. Lindl.

1. LILA. Syriuga. L.

1. Levelei tojáskerekek, vagy szívesek épélüek ; bugás vi-

rágzata szárhegyi. — A budai hegyeken, gyeptikben

s kertekben mivelik. 1). Apr.—Maj. 5—10'. {indiai

mogyoró; horostyán; horoszlán ; orgona/a ; szelencze.)

Orgona L. S. vulgáris. L.

2. Levelei láncsások, kihegyezettek, olykor szárnyason

hasogatottak. — Mivelik. "f). Maj.—Jun. 3— 6'. (Tö-

rök borostyán.^

Persiai L. S. persica. L.
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2- FAGYAL. Ligiistrum. L.

Levelei hoszszukás láncsások, kopaszok, épélüek
;
fejér

töltséres virágai szárhegyi tömött bugát képeznek. —
Gyepükben, erdkben bven. "f). Maj.—Jul. 5—8'.

(Fagyalfa ; madárhúr.^

Yeszszös F. L, vulgare. L,

3. XÖRISFA. Fraximis. L.

1. Levelei 3—6 pár szárnynak , levélkéi nyeletlenek, lán-

csás hoszszukások , kihegyezettek ,
fürészesek ; virágai

zrzavart lakiak, barnák. — Erdkben, kertekben.^'J).

Magasfa. April—Maj. {Körisfa; sebfa.)

Büdös K. F. excelsior. L.

2. Levelei leginkább 3 pár szárnynak , levélkéi nyelesek,

láncsások vagy körkörösek, kikegyezettek , fürésze-

sek; virágai tökélyesek, fejérek. — Hegyi erdkben,

bven. t). April—Maj. Az elbbinél alacsonyabb fa.

Yirágos K. F. Omus. L.

47. Rend. Apoczinfélék. Apocjnaceae. R. Br.

1. METÉNG. Vinca. L.

1. Levelei láncsás körkörösek, a felsk mindkét végokon

kihegyezettek ; csészéje metszetei kopaszok ; szára

henyél s gyökerez. — Ligeti árnyasokban, s ker-

tekben. ^. April—Maj* V2— 1'. [Bervéiig ; börvény

;

meténg ; szászfii ; loncz ; erdei puszpáng ; földi bo-

rostyán.^

Borvén M. V. minor. L.

2. Alsó levelei tojásdadok, a felsk láncsások; csészéje

metszetei szemszrösek ; szára henyél, de nem gyö-

kerez. — Hegyi nyilt és száraz gyepeken, a homok
dombokon is. 2]^. Apr.—Maj. ^2—V.

Szász M. V. herbacea. W. K.
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48. Kend. Krepinfélék. Asclepiadeae. B, Br.

1. KEEPIX. Aselepias. L.

Szára tengerzöld , vagy verhenves szin ; levelei tojás-

dadok vagy tojásdad-körkörösek , kopaszok , ell ha-

bosak; virágzata szárhegyi sokvirágu erny ; bokrétája

tojásdad hoszszukás , csuklyája alig 3 karélyu. — A
pesti városligetben elvadulva. 2].. Jul.—Aug.

Pamut K. A. syriaca. L.

2. CZINKA. €yiiaiiclium. L.

Szára felálló ; levelei ellenesek ,
szives-tojásdadok ,

ki-

hegyezettek ; egyszer ernyje kocsányjai, kocsány-

káinál . háromszor hoszszabbak ; üt karélyu bokrétája

fejér. — Erdkben, bokrokban. 4' ^^j.—Aug. 1

—

2^2'. {Fecskegyökér ; méregölöfU ; eskulápf'úve.^

Mércg'ölö Cz. C. Vincetoxicum. L,

40. Rend. Tarnicsfélék. Gentianaceae. Juss.

1. ELECZKE. Limnauíhemum. Gmel.

Levelei fenuszók, szives-kerekdedek ; ernyi levélhónal-

jiak, kocsánytalanok ;
sárga virága szemszórös. — A

Duna és a Tisza mocsaraiban bven. 2| . Maj.—Aug.

{Eleczke.)

Y'v/Á E. L. nymplioides. L.

2. YIDEAFÜ. Meuyanthes. L.

Hoszszunyelü , hármas tlevelei vannak, levélkéi visz-

szás-tojásdadok ; virágzata tömött fürt; fejér szakállú

virágai, fej érés testszinek. — A megye sik részén

minden mocsárban. 2\ . Maj.—Jun. (Vidraf; keser

háromlevel /íí.)

Háromlevel Y. M. trifoUata. L.
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2. TAT?NICS. Geutiaiia. L.

1. Bokrétája torka kopasz. 2.

Bokrétája torka szakálas ; levelei tojásdad láncsások,

hegyesek , az alsók viszszás tojásdadok, nyelesek , a

felsk nyeletlenek; bokrétája 5 metszet, lila-

szinü, csészéje 5 fogú. — Buda, Vörösvár, Szánthó

ligeti és hegyi rétéin. 0. Jul.—Aug. 6—12".

Ószí T. G. AmareUa. L.

2. Virágzata gyrs
;

gyertyatartóalaku bokrétája 4-met-

szetü, csaknem ékahiku ; ellenes levelei vállai kártyá-

sok, s hártyái egymással öszszenöttek. — Hegyi gye-

peken Buda környékén. 2j- . Jun.—Aug. 6—18".

IVLM'CSztes T. G. cruciata. L.

Virágai a szára hegyén vagy a levelei hónaljából ma-
gánosan nttek. 3.

ö. Virága szárhegyi; bokrétája 4-metszetü; metszetei he-

gyökön fürészesek, oldalaikon rojtosan prémesek; le-

velei szálas láncsások. — Hegyi es erdei réteken. 0.
Juh—Aug. 2— G".

Prémes T. G. ciliata. L.

Virágai oldaliak és szárhegyiek ; bokrétája 5 metszet,

bokrétája csöve ékharangalaku ; égszínkék bokrétája

bels oldalán pettegetett öt zöld esik van ; levelei

szálas láncsások, alsó levelei aprók, pikkelyalakuak. —
A megye síkságán, nedves réteken, a budai és sz.-

endrei hegyek patakjai mellékén. -^ . Jul.—Aug. 1—
2'. {Kornisfü.)

Kornis T. G. Pneumonantlit. L.

4. KLÓRA. Chlora. L.

Ellenes háromszög, tojásdad szárlevelei egész széles-

ségükben öszszenöttek , s a két levél közepén búvik

által a szára ; virága sárga. — A pesti városliget

vizenys turfás rétéin. 0. Jul.—Aug. 3—8".

ÁltalbuYÓ K. C. perfoliata. L.
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5. FÖLDEPE. Erythrea. L.

1. Szára igen ágas ; virágai levelei hónaljából nttek, ba-

raczk virágszinúek, mint a többi fajoké is 5
levelei to-

jásdadok , többnyire 5 inuak. — Nedves, kivált ho-

moki réteken, a Eákoson. Q* J'in.—Aug. 3— 12''.

Csinos F. E. pulchella. Fries.

Szára egyszer, virágzata sátorozó. 2-

2. Levelei hoszszukás-toj ásdadok , leginkább 5 inuak; sá-

torozó virágzata szárhegyi , egyenl magas. — Min-

denféle réteken. Q. Jun.—Sept. V2— IV2'. {Föld-

epe; kis czentauria ; százforintos fii ; kis ezerjófü.)

Ezerjó F. E. Centaurium. Pers.

Levelei szálasok , vagy szálas hoszszukások , többnyire

3-inuak ; sátora eleinte egyenl magas , kocsányjai

késbb bugásán fejldvén ki, virágai lejebb feljebb

állókká lesznek. — A megye sikjain es posványos

helyeken nagy bséggel. 0. Jun.—Aug. 3—8".

Gjujtorány F. E. linariaefoUa. Pers.

50. Rend. Ajakasok. Labiatae. Juss.

1. MÉXTA. Mentha. L.

1. Virágzata füzére hengeres ; murvái szálas áralakuak

;

termését záró csészéje hasas , felül öszszehuzódott ; le-

velei csaknem nyeletlenek, tojásdadok vagy láncsá-

sok, fogason-fürészesek.— Patakok , vízmosások part-

jain, nedves réteken. 2^. Jun.—Oct. 1— 3'. (Bár-

zing ; ló-, fejér-, hegyes-, vadmenta.)

Bárzino- M. M. sylvestris. L,

Virágzata nem fíizéres. 2-

2. Gombos virágzata szára hegyén íil, mely alatt vagy
épen semmi , vagy egy pár gyrs virágzata van ; le-

levelei nyelesek, tojásdadok, fürészesek ; csészéje fo-

gai háromszögüek, áralakuak. — Vizenys és posvá-
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nyos réteken, patakok mellett, bven. 2^. Aug.

—

Sept. V2—2'. (F^s^-, fekete menta.)

Yizi M. ilf. aquatica. L,

Virágzata gyri levele hónaljaiban egymástól távol

ülnek. 3.

3. Bokrétája csöve töltséres ; levelei tojásdadok, vagy

körkörösek, ritka fíirészfoguak , meglehetsen kopa-

szok, mint az egész növény. — Posványos és ned-

ves réteken. 2].. Jul.—Sept. V2— IV2'.

Szelid M. M. sativa. L.

Bokrétája harangalaku ; csészéje fogai, háromszögén

láncsások, vagy tojásdadok; levelei nyelesek, tojás-

dadok, vagy körkörösek, fürészesek s szárával együtt

érdeses szrüek. — Az elbbivel ugyanazon helye-

ken. 2f. Jul.— Sept. V2—iy2'. {Tarlói menta.)

Tarlói M. M. arvensis. L.

2. CSOMBOR. Pulegium. Mill.

Virága gyri gömbalakuak, egymástól távolocska állók
;

csöves magtartó csészéje tetejét egy szrkor zárja

be, fels fogai hátrahajoltak ; levelei nyelesek, körkö-

rösek, tompák, alig fogasok. —- Szántóföldeken, ár-

kokban, nedves réteken bven. 2]-. Jul.—Aug, Vz—

-

IV2'. {Csombor; poláj ; köszvénymenta ;
putnok.)

Közönséges Cs. P. vulgare. Mill.

3. PESZÉRCZ. Lycopiis. L.

1. Levelei nyelesek, tojásdad-hoszszuk, nagy frész fognak,

vállaiknál pillenpátyosak ; apró fejér virágaiban piros

pontok vannak. Viz partokon, árkokban, nedves bo-

zótokban. 4. Jun.—Sept. 1— 2V'2'. (Vizi peszercze.)

Yizi P. L. europaeus. L.

2. Alsó levelei körrajza széles tojásdad, a felské láncsás,

mindnyája féibeszárnyason behasogatott, szrösödk.

— Az elébbivel ugyanazon helyeken. 4 • J'^^*—Sept.

Magas P. L. exaltatus. L.
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4. MÜRVAPIKK. Origamim. L.

1. Levelei hegyes tojásdadok, csaknem kopaszok ; csészéje

5 fogú ; bokrétája sötét piros, néha fejér. — Bok-

rokban, ligetekben vágásokon. 2^. Jun.—Jul. 1—3'.

{Szurokf'd ; feketegyoimr ; varga majoránna ; szvfü.)

Szurokszao'u M. 0. vulgare. L,

2. Levelei tompa tojásdadok, nyelesek, mind két lapjokon

szürke molyhosak; murvái tömöttek, csészéi felezet-

tek, fogatlanok ; bokrétája verhenyes fejér. — Mive-

lik. 0. Jul.—Aug. %— 1'. {Majoránna^

Majoránna M. 0. Majoránna. L.

5. DÉMUTKA. Thymiis. L.

1. Szára henyél ; levelei láncsások, vagy kerekded körkö-

rösek
;
piros szinü bokrétája fels ajaka kicsípett, to-

jásdad, csaknem négyszög. — Gyepeken mindenütt.

^. Cserjésedö. Jul.—Sept. {Kahukfii ; vad csombor.)

Kakuk D. T. Serpyllum. L.

Sokféle válfajai közül nevezetesebbek : a.) Minden ré-

sze borzas, szára ellenes oldala kopaszocska: T. la-

nuginosus ; &.) Szára mindenik oldala egyenlen sz-
rös, levelei láncsás-hoszszukások, vagy szálasok: T.

angustifolius ; c.) nagyobb mint az elébbi, levelei vál-

la fell elszükültek, néha szálasok és egészen szrös

:

T. pannonicus. stb.

2. Szára és ágai felállók, ormói szrösek ; levelei tojásdad-

körkörösek, vagy kerekdedek, simák , virágzata gy-
rsen füzéres. — Magasabban fekv erdei réteken,

erdszéleken, Sz.-Endre, Visegrád és Vácz felé. 2^

.

Jul.—Oct. Vi—1'. (Koch ezt is a T. imnnonicuS \í)l\-

fajjal azonegynek tartja.)

Heg-yi D. T. montanus. W. K.

6. KALAMINTA. CaLamintha. L.

1. Virágzata hat virágú gyrkbl áll, kocsányja egyszer
;

termése csészéje tetején öszsze van húzódva, s rábo-
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rult fogainál fogva be van záródva, virága világos

lilaszinü. — Szántóföldeken, hegyi és homoki verfé-

nyes helyeken. 0. Jul.—Sept. V2— 1'.

Mezei K. C. Acinos. Clairv.

2. Virágzata sátorozó gyrkbl áll; kocsányjai villásak,

3—5 virágnak ; levelei torapa tojásdadok, fürészesek
;

virága piros ; magva kerekded. — Hegyi erdk bo-

zótjaiban Vácz körül. '^ . Jul.—Aug. 1— 2'.

Orvosi K. C. officinalis. L.

7. PERESZLÉN. Clinopodiiim. L.

Szára felálló, gyapjas; levelei tojásdadok; gyürüi sok

virágnak ; virága piros. — Hegyi és ligeti réteken.

2j-. Jul.—Oct. 1— 2'. (j^ereszlén ; szöszösfü.^

Szöszös P. C. vulgare. L,

8. ZSÁLYA. Salvia. L.

1. Szára alsó része kórós; ágai s gyenge levelei szürke

molyhosak ; levelei láncsások, ránczosak, murvái le-

hullok ; csészéje metszetei e^j kis tövisen végzdnek
;

virága lilaszinü. — Kertekben mivelik. "^. Jun.—Jul.

1—2'.

Orvosi Zs. S. officinalis, L,

Szára egészen füneraü. 2.

2. Virága barnán pontozott sárga ; enyves csészéje ikrás

gyapjas ; levelei szives dárdások, kihegyezettek, nagy

fürész fognak. — A pilisi hegyek árnyas helyein a

patakok mellett sziklákon. 2^ . Jun.—Sept. 1—3'.

Enyves Zs. S. glutinosa. L,

Virága kék, piros, lila vagy fejér szinü. 3.

3. Bokrétája csövében szrkör van
;
gömbded gyürüi sok

virágnak ; virága lilaszinü ; szives levelei csaknem

háromszögüek , egyenetlenül csipkések, alsó levelei

nyele fels részén két füle van. — Gyepeken, útfe-

leken. ^. Maj.—Aug. 1— 2'. (Lózsálya.)

Ló Zs. S. verticillata. L,
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Bokrétája csrében nincs szrkor. 4.

4. Csészéje fogai hoszszu tövis falánknak; murvái széles

tojásdadok, haj szálhegyüek ; ágas szárain sok virág-

gyürü van; tojásdad, csaknem szíves levelei öblösen

csipkések, szárával együtt szöszös gyapjasok. — Me-

zkön útfeleken. Q. Jun.—Aug. 1—3'.

Szerecsen Zs. S. Aethiopis. L.

Csészéje fogai nem tövisesek. 5.

5. Porodái bokrétájánál kétszerte lioszszabbak ; tölevelei

tojásdadok, kétszeresen csipkések, karélyosak vagy

csaknem szárnyason bevagdaltak, nyelesek, szárlevelei

nyeletlenek, aprók; virága sárgás fejér. — Gyepeken

bven. 4. Jun.—Aug. 2—3'.

Poljhos Zs. S. austriaca. L.

Porodái bokrétájánál kurtábbak. 6.

6. Szára alig leveles; tölevelei hoszszu nyelüek, szives-hosz-

szudadok, tompák, kétszeresen és durván csipkések,

két párlevele kurta nyel, gyri alatt álló piczi leve-

lei nyeletlenek, mindnyája felül sima, alól gyapjas;

szára hegyén ló virágzata gyrs-fzéres. — Kecs-

kemét Csongrád felé es száraz legelin. 2\., Maj.

—

Jun. 2—4'.

Konya Zs. *S'. nutans. W. K.

Szára meglehetsen leveles. 7.

7. Szára, murvái, csészéje és bokrétája enyves szrös;

fels ajaka sarlóalaku, sötét lilaszinü, ritkán fejér;

csészéje fels ajaka kurta, 3 fogú; levelei tojásdadok

vagy hoszszukások. -— Eéteken, legelkön, hegyi er-

dkben. 4. Mtij.—Jul. 1—3'.

Mezei Zs. S. ;pratensis. L.

Szára levelei alsó lapjai és csészéje szürke, puha sz-

rösek
; murvái pirosak, vagy lilaszinüek ; fels levele

vállai szivesek vagy tojásdadok, nyeletlenek. — Út-

feleken, hegyi és homoki réteken. 4 . Jun.—Aug. 1

•—iy2'. {Kakastaréj ; erdei-, mezei-, skarlátzsálya.)

Erdei Zs. S. sylvestris. L,
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9. CSIPKEPITYTY. Nepeta. L.

1. Levelei tojásdadok, hegyesek, alól szürke molyhosak,

fürészesek ; magva sima és kopasz ; virága fejér vagy

verhenyes. — Bozótokban, útfeleken, -^f . Jul.—Oct.

1— 3'. Macskafa; nách-a ; mézeiké; menta.)

Macska Cs. i\^. cataria. L.

2. Levelei hoszszudadok, csipkések, mindkét lapjokon ko-

paszok; magva görcsösen érdes, hegye szörösödö, vi-

rága fejér vagy sötéten pontozott világos lila.— Ve-

rfényes dombokon, hegyi réteken, bozótokban. 2|

.

Jul.—Aug. 2—4'. (A lila virágú változatát hivják N.

'paimonica-nok. Jacq.) {Mezei méhfii.)

Kopasz Cs. N. nuda. L.

10. REPKÉNY. Glechoma. L.

1. Szára gyökerez , kopasz ; levelei csipkések , veseala-

kuak . a felsk csaknem szivesek ; hónalji kocsányjai

1—5 viráguak , virága világos vagy sötét lilaszinü.

— Minden nedveses réten, bozótokban. 2f. Apr.

—

Jun. 3—10".
Két iksz R. G. hederacea. L.

Szára gyökerez borzas; levelei csipkések, szivesek

nyelesek, szrösek; hónalji kocsányjai 3 viráguak. —
A megye hegyes vidékein a ligetekben. 2j. . April—
Jun. Vs'—1%'. {Földi borostyán; kerek nádrafü; rep-

kény ; katona-petrezselyem.)

Borzas R. G. hirsuta. W, K.

11. POFÓKA. Dracoeephalum. L.

Levelei szárnyason öt hasábnak, hasábjai szálasok, tom-

pák, ágain s virágjai alatt lev levelei három hasá-

bnak; virága lilaszinü. —• A Palota és Fóth felé es
homoki gyepeken. ^. Maj.—Jun. 3—18".

SallangOS P. D. austriacum. L,
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12. VILLAHIM. Prunella. L.

1. Hoszszabb porodái hegyén tövisalaku foga van. 2.

Porodái fogatlanok, a boszszabbakon azomban egy-egy

kis pup van; csészéje fels ajaka széles-tojácdad és

szálkás fogú ; nagy virága lilaszinü. — Hegyi s ligeti

nedves gyepeken. ^. Jun.—Aug. V^—IV2'.

Nag-yvirágú Y. P. grandiflora. L.

2'.. Hoszszabb porodái szálkafoga egyenes ; csészéje fels

ajaka fogai kurták, csonkák, szálkahegyüek, alsó ajaka

fogai tojásdad láncsások , alig szemszorösek ; virága

lilaszinü , néha fejér. — Az elébbivel. 2\ . Jun.

—

Aug. (Gyékfüy tüzfiiy szilvalevelü füj békavarfüj

torokfü j törökrömé.^

Torok Y. P. vulgáris. L.

Hoszszabb porodái szálka foga elrehajolt ; csészéje

fels ajaka széles tojásdad , az alsó láucsás áralaku

fés fogason szemszrs ; virága sárgás fejér. — Az
elébbiekkel. 2]. . Jun.—Aug.

Fí^jér Y. P. alha. Pali.

13. CSUKÓKA. Sciitellaria. L.

1. Virágai magánosak, levelei hónaljában ülnek. 2.

Virágzata fürtös, fürtjei szárhegyiek. 3.

2. Levelei nyelesek, szives-hoszszudad-láncsások, apró tom-

pa csipkéjüek; virágai féloldaliak; bokrétája nyaka

tövén csaknem derék szöglet alatt meggyökönt. —
Nedves szikes réteken

,
patakok és mocsárok mellett.

4. Jún.—Aug. V2— 1%'. (Csákókafü.)

Yizmelléki Cs. S. galericulata. L,

Levelei kurtanyelttek szélylyeltartók, vállaikon lev két

foguknál fogva csaknem dárdaalakuak ^ épélüek ; vi-

rágai egyoldaliak. — Az elébbivel bven. 2| . Jun.

—

Aug. Vi—V.
Nyillevelü Cs. S. hastifoUa. L,

3. Felálló szára magános , felül ikrás szr ; levelei szi-

ves-hoszszudadok, nagy fürészfoguak , szrösödök;
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fürtje csaknem füzéres , féloldali ; nyeles murvái a

csészéjénél hoszszabbak. •—
• A budai erdkben, külö-

nösen a Hárshegyen. ^. Maj.—Jun. 1— 2'.

Borzas Cs. aS. Columnae. Ali.

Felálló szára ágas, fels részén gyapjas ; levelei nyele-

sek, szives hoszszudadok, nagy fürész foguak, kopa-

szok ; fürtje csaknem füzéres, féloldali ; nyeles murvái

tojásdadok, szemszrösek, az alsók a csészéjével

egyenlk. — A budai és kovácsi erdkben nem igen

gyakori. ^. Maj.—Jun. 1—3'.

Nyúlánk Cs. S. peregrina. L.

14. MOZSÁRVIRÁG. Melittis. L.

Levelei szives tojásdadok, csipkések, szröskék; virágai

egyenkint^ vagy 2—3-anként ülnek levele zugaiban

;

csészéje tág, harangalaku ; nagy bokrétája fejér, vagy

píros. — Az erdk és bozótok árnyékaiban. -21. Maj.—Jun. 1—lyá'. {Dobi'onika y erdei méhf'ú.)

Édes M. M. mcUssopJiyllum. L.

15. BIBETYÜ. SidcPitis. L.

Levelei láncsások, nyélbe keskenyedk, hegyük felé fü-

részesek szke szrüek ; csészéje bokrétájánál hosz-

szabb, fels ajaka 3 metszet; virága sötét piros. —

•

Száraz dombokon bven. 0. Jun.—Jul. %—1'.

(Tisztesfü.)

Tisztes B. >S'. montana. L.

16. PEMET. Marrnbium. L.

Szára igen ágas , ágai szélylyelterpeszkedök ; levelei

szürke molyhosak, alsó lapjain hálózatosán erezettek

;

az alsók tojásdadok, a felsk hoszszukás-láncsások,

csipkések ; virágzata gyri 6 s több virágnak, csak-

nem egyenl magasak ; csészéje 5—10 fogú, csészéje

fogai murváival együtt molyhosak. — Legelkön, ré-

10
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tekén, útfeleken bóven. 2f . Jul.— Oct. V2—1%'.

{Fejér jifnute v. pesztercse.)

Fejér P. M. peregrÍ7iujn. L,

Válfajai: a.) Ha a levelei szélesebbek, mint a leirotté,

molyha lazább , csészéje hegyei kopaszok , akkor :

M, latifolmm, v. M. remotum,' b.) Ha a levelei kes-

kenyebbek , hegyesebbek , ritka csípkéjüek, "csészéje

fogai tömötten molyhosak, akkor : M. angustifolium,

V. M. creticum. stb.

2. Szára fejér molyhos, tövön ágas, ágai felegyenesedók;

tojásdad levelei nyélrefutók, egyenetlen csipkéjüek,

ránczosak, molyhosak, alól hálózatosán horpadásosak

;

gyri sokviráguak ; csészéje 10 fogú, fogai molyhosak,

közepétl lefelé kopaszok ; csészéje hegyei horgason

hátrahajoltak. — Telkeken, homoki réteken közönsé-

ges. 4. Jun.—Sept. 1— 2'.

Orvosi P. M. vulgare. L.

17. BÉTONIKA. Betonica. L.

Levelei szívesek, tojásdad-hoszszudadok, csipkésen fü-

részesek
;
piros bokrétája kivülröl tömötten puha sz-

r. — Minden gyepen. ^ . Jun.—Aug. 1— 1 V2'.

{Bétonika; hahfü; sehfii.)

Orvosi B. B. officinalis. L,

18. HUNYÁSZ. Stachys. L.

1. Gyri sokviráguak; murvái csészéjével egyenlk, vagy

felényiek; szára tömött gyapjassága miatt bolyhos;

levelei szíves tojásdadok, gyapjason molyhosak, vi-

rága piros. — Útfeleken, szántóföldeken, hegyi és

homoki gyepeken. ©. Jun.—Aug. 1—3'. {Mezei fe-

jér zsálya.)

Fejér H. S. germanlca. L»

Gyri kevés viráguak ; murvái igen aprók. 2.

2. Bokrétája piros. 3.

Bokrétája halványsárga vagy sárgás fejér. 4.
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3. Szára felálló, durvn szr, teteje felé ágas és ikrás

szr ; levelei nyelesek, tojásdad-szivesek, s kihegye-

zettek, fürészesek, érdes szrüek ; föld alatti hajtása

vége egyenl vastag. — Ligetekben, vágásokon, bo-

zótokban. 2|. . Jun.—Sept. 1 V2— 3'. {Erdei hólt csalán.^

Erdei H. S. sylvatica. L.

Szára felálló, magános, kemény, vagy végén meggör-

bült szr ; levelei szives válluak, láncsások, hegye-

sek, csipkésen fürészesek, szörösödök, az alsók kurta

nyelüek, a felsk félig szárölelók ; földalatti hajtása

vége ékalakuan vastag. — Nedves réteken, kiöntése-

ken, árkokban és szántóföldeken bven. ^. Jul.—
Sept. 1—2'.

Sei)i3edék H. S. palustris. L.

4. Szára fels részén puha szr; kopasz levelei nyelesek,

az alsók körkörös hoszszudadok, a felsk láncsások

;

csészéje gyapjas. — Szántóföldeken, vetések közt,

kivált a tarlón. 0. Jun.^—Sept. V2— 1'.

Egy üjári H. S. annua. L.

Szára és levelei kurta szrüek ; levelei hoszszudad-lán-

csások, a felsk tojásdad kihegyezettek ; csészéje ér-

des szr , de fulánkos hegye kopasz. — Minden

gyepen közönséges. ^ . Jun.—Aug. 1—2'. (Tisztes-

fii j tarlóvirág.)

Tisztes H. S, recta. L,

19. FOGANÓTT. Galeopsis. L.

1. Szára lefelé álló, lelapult puha szrös , s czikkei alatt

nincs megvastagodva. 2.

Szára keményszrü, s czikkei alatt meg van vasta-

godva. 3.

2. Levelei láncsások, vagy hoszszukás láncsások, csaknem

épélüek ; virága piros. — Szántóföldeken, vetések

közt. 0. Jul.—Óct. V2—1'. {Kenderikefü j veres

vajfü,)

Teres F. G» Ladanmu L,

10*
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Válfajai: a.) Levelei láncsások, hoszszadadok, egyenl

fürészesek ; csészéje zöldes, durvaszórü ; G.latifolia;

6.) Levelei szálas láncsások, ritka fürész fognak ; csé-

széje szürke bolyhos : G. angustifoUa,

Szára levelei tojásdadok, ága levelei tojásdad-láncsások,

virága sárgás fejér. — Ugarokon, vetések közt, bo-

zótokban. 0. Jul.—Sept. 1— 2'.

8árga F. G, ochroleuca. Lam.

3. Bokrétája nyaka csészéjével egyenl vagy kurtább, al-

só ajaka közép karélya csaknem négyszög, csipkés
;

virága piros, vagy fejér, alsó ajaka tövén pirosan

pontozott, sárga folt van; levelei lioszszas-tojásdadok,

kihegyezettek ; szára kemény, durva szrös. — Az

elbbiekkel. 0. Jul.—Aug. {Tarka kenderfü; farka

vajfü.)

Közönséges F. G. Tetraldt. L.

Bokrétája nyaka hoszszabb, mint a csészéje. 4.

4. Szára keményszórü ; nagy bokrétája kénsárga, alsó

ajaka tövön czitromszinü , lilaszinü közép karélya fe-

jér szegély, oldal metszetei közepöktl fogva fejé-

rek 5 levelei hoszszudad-tojásdadok, kihegyezettek.

—

A szigetek bozótaiban a ligetek vizmosásai mellett.

0. Jun.—Sept. 1— 3'.

Tarka F. G. versicolor. Curt.

Szára lefelé álló lelapult, ezikkei alatt kemény szrös

;

virága piros; levelei széles tojásdadok, kihegyezettek.

— Az elébiekkel, 0. Jul.—Sept. IV2— 3'.

SzörÖSödö F. G. pubescens. Bess.

20. GYÖNGYHIM. Leomiriis. L.

Alsó levelei tenyeresen öt metszetüek, bemetszett fü-

részesek, 3 karélyuak, fels levelei tövön ékalakuak

apró virágai halvány verhenyesek. •
—

• Romokon, ár-

kok mellett, bozótokban. 2f. Jul.—Sept. 2—4'.

(Sziverösitöfü.)

Szúrós Gv. L. cardiaca. L.
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21. KAJTÁR. Chaiturus. Hst.

Levelei alsó lapjai fejér ikrások, alsó levelei kerekded-

tojásdadok, ritka fürész foguak , fels láncsás levelein

néhány frész foga van; apró virágai világos rózsa-

színek. — Az elébbivel, házak körül. Q. Jul.—
Sept. 1—3'.

Pcmet K. C. Marmhíastrum. Rchb,

22. TÁTKANAF. Lamium. L.

1. Bokrétája nyaka egyenes, vir.^ga piros; alsó levelei nye-

lesek, kerekdedek vagy szives tojásdadok, csikósak, a

felsók nyeletlenek
, szárölelök , karélyosak ; csészéje

fogai virágzás eltt és után bs vannak záródva. —
Mivelt földeken, útfeleken. 0. Febr.—Nov. 2-—10".
(Bá.sony csalyánka.)

Szárölelö T. L. amplexicaule. L.

Bokrétája meggörbült, görbtilése alatt el van sz-
külve. 2.

2. Virága fejér, bokrétája görbülése felett csi^Dkésen el-

szélesedik, e csipke alatt meg elszükül, s ebben bell
egy ferdén álló szrkor van; levelei tojásdad-szivesek,

kihegyezettek, egyenetlen fürészesek. — A pilisi ha-

gyek bozótaiban ritka. 2|. . Maj.—Jun. 1— 2'. {Fejér

holt csalán y árva csalán^

Eojór T. L. album. U
Virága piros. 3.

3. Levelei egyenetlen csipkés fürészesek; bokrétája nyaka

alig görbe, elszükülésénél szrkor van benne. Kelle-

metlen szagú. — A legközönségesebb mindenütt. 0.
Febr.—Nov. %— 1'. {Büdös hólt csalán.^

Piros T. L. inirpui-eum. Lm

Levelei egyenetlen fürészesek , kihegyezett tojásdad-

szivesek ; bokrétája csöve keresztbe szkült el- s el-

szükülése alatt bell keresztbe álló szrköre van ; vi-

rága nagy, lilaszinü alsó ajakán piros foltok vannak. —
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Árnyas erdkben és mindenütt. 2|. Maj.—Aug.

V2— 1'.

Hódos T. L, maculatwn. L»

23. MAMÓ. Galeobdolon. L.

Tövérl gyökerez ostorindákat hajt; levelei szives-

tojásdadok ; virága sárga ; nyaka veres , ahó ajakán

két narancsfólt van.— Árnyas ligetekben. 2| , Maj.

—

Jun. 1— VA'- [Sárga hóltcsalán ; liettecjetett level

hóltcsalán; macskamamó.^

YérPStorku M. G. luteum, Huds.

24. PESZTERCZE. Ballota. L.

Levelei szives-tojásdadok ; 5 fogú csészéje fogai to-

jásdadok, szálkaliegyüek. — Útfeleken, pallagokon.

2]., Jun.—Aug. 2— 3'. {Büdös fekete pesztercze ; fe-

kete pemef j hvjdosó csalán.)

Fekete P. B. nigra. L.

25. BUNDI. Phlomis. L.

Tlevelei tojásdadok , tövön mélyen szívesek , csipké-

sek , a gyri alatt állók hoszszukás láncsások ; mur-

vái áralakuak, kemény szrösek. — Xedves réteken,

árkok s töltések mellett , vetések közt. -2| . Jmi.

—

Jul. 2—4'.

Csicsókás B. P. titherosa. L.

26. TARORJA. Teiicrium. L.

1. Virágzata levelei hónaljaiban oldaltálló. 2-

Virágzata szárhegyi. 3.

2. Levelei kétszerszárnyason hasogattak, gyri 5—6 vi-

rágnak. — Hegyi és homoki száraz gyepeseken, kö-

ves helyeken. ©. Jun.—Jul. V2— 1'.

Tömjén T. T. Botrys. L.
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Levelei nyeletlenek, láncsás-hoszszudadok , csipkésen

fürészesek, fejér gyapjasok, az alsók vállban kerekek,

a felsk alól elkeskenyedettek
;
gyri 4 virágnak. —

Vizenys réteken , árkok és mocsárok mellett. 2j.

.

Jun.— Aug. 1— IV2'. (Vhi foghagyma ; fodorka.^

Hag-ymaszagu T. T. Scordium. L.

3. Gyrs virágzata fürtöt alkot, virágait környez levelei

murva alakúak
;
gyri 6 virágnak ; levelei ékalakuan-

tojásdadok; szára henyél, felegyenesed, szrösöd.
— Hegyi réteken, ligetek mellett. 2\, Jun.—Sept.

2— 8". {Gamandor ; zsuzsánka ; kis cserlevelü füj
sarlósf'ú.^

Gamandor T. T. Chamaedrys. L.

Gyri szárhegyi gömböt alkotnak ; levelei szálas lán-

csások , épélüek , kivált alól molyhosak ; kórós szára

lecsepült. —• Verfényes hegyeken , homokokon és

más mezkön. 2^. Jun.—Aug. 3— 6".

Hegyi T. T. montanum. L.

27. KACSKANYAK. Ajuga. L.

1. Virágai levele hónaljaiban magánosak. 2.

Virágzata gyrs. 3.

2. Levelei három hasábuak , hasábjai szálasok ; virága sár-

ga, ers kellemetlen szagú. — Szántóföldeken , veté-

sek közt. 0. Jul.—Oct. 2— 10". {Kalincza; földi

feny; köszvényfü.)

Kalincza K. A. ChamaepüJiys. Schreb.

Levelei tojásdad-hoszszudadok , csaknem épélüék , fel-

álló, néha henyél szárával együtt gyapjason-borza-

sok • virága szenynyes sárga, Yngy szenynyes fejér,

erei pirosak. — A pere-sz.-mártoni erdben. 2^

.

Jun.—Jul. 1— IV2'.

Szenynyes K. A. Laxmanni. Bth.

3. Töve gyökerez ostorindákat hajt ; levelei kikarnyar-

gatottuk vagy alig csipkések ; virága kék , néha test-
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szinü vagy fejér. — Nedves réteten, ligetekben. 2]..

April—Jun. V2— 1'. (Közép naddlyfü ; fiasfü.)

Ostorindás K. A. reptam. L

Töve ostorindátlan. 4.

4. Alsó murvái 3 karéljuak , a felsk gyrinél kurtábbak

vagy alig akkorák; levelei hoszszudadok , tompák^

egyenetlen fogasok , virága kék , néha halvány veres.

— Hegyi és homoki réteken. 2f . Maj.—Jun. 3—9".

Halmi K. A. genevensis. L,

Fels murvái gyrinél kétszerte hoszszabbak ; kika-

nyargatottan csipkések, alig szinesek; borzas gyri
o-ulaalakulag szárboritók ; levelei hoszszudadok , tom-

pák, csipkésen fogasok.'— Erdei gyepeken. 2j.. Maj.—

•

Jul. !/2— 1'.

Tornyos K. A. pyramidalis, L,

51. Rend. Gubovirágfélék. Globulariaceae. D. C.

1. GUBÓVIRÁG. Globularia. L.

Tlevelei lapiczkások, hegyök kicsipett; szárlevelei

láncsások, nyeletlenek; virágzata szárhegyi gömb;

virágai kékek. — Hegyi nyilt réteken. 2|. Maj.

—

Jun. 6—12".
Apró G. G. vulgáris, L.

52. Rend. Galambóczfélék. Ycrbcnaceae. Juss.

1. GALAMBÓCZ. Verbeua. L.

1. Szára felálló; Icívelei ellenesek, 3 hasábuak , sallango-

sak ; virágzata fonalalaku hoszszu füzér, virágai aprók,

halvány pirosak. — Romokon , legelökön , útfeleken

stb. 0. Jun.—Oct. 1—2
'A'. (Szaporafü; galamb-

fa^ galamhócz.)

Szapora G. V. offidnalís. L,

2. Szára henyél; levelei ellenesek, kétszerszárnyason , a
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felsk szárnyason hasogattak; virágzata kurta füzér;

apró virágai kékellk. — Faluk körig Szolnok vidé-

kén. 0. Jan.—Sept. V2— 1'.

Hen^'C G. V. supina. L.

53. Rend. Borágófélék. Borag-incac. Desv. Juss.

1. KUNKOR. Heliotropium. L.

Szára terepéljen ágas ; levelei tojásdadok , épélüek,

molyliosan érdesek ; fzére féloldali , megkunkorodik.

— Szántóföldeken, árkokban, útfeleken. 0. Jun.

—

Aug. %— 1'.

Európai K. H. europaeum. L»

2. SZEPLÉN. Ceriuthe. L.

Szára felálló, felül ágas ; levelei simák, tölevelei nyélbe

men tojásdadok, szárlevelei tojásdad szives szárOle-

lük ; bokrétája 5 hasábu , hasábja hegyes fogú. —

•

Szántóföldeken, gyepeken, krakások mellett. Q.
^/a

—

IV2'. {Párduczfü; szeplölapu ; viaszf'ú.)

Kis Sz. C. minor. L»

3. KIGYÓSZISZ. Echiiim. L.

1. Bibeszára hegye kétmetszetü. 2.

Bibeszára hegye ép; bokrétája csöve két anynyi, mint

csészéje; porodái bokrétájánál hoszszabbak , bokré-

tája veres ; fzére ép ; levelei széles láncsások ; az

egész növény borzas. — Hegyi gyepeken
, p. 0. a

sashegyen. Q* ^^ ^* ^^' ^W^^—^I'^* 1

—

^''

Yeres K. E. ruhrum. Jacqu,

2. Fzére ép ; bokrétája csöve kurtább , mint a csészéje

;

porodái lefelé hajlók, szélylyeltartók, s a bokréta ka-

rimájához támaszkodók , bokrétája kék; levelei lán-

csások ;
az egész növény borzas durva szr. -— Ut-



154

feleken, gyepeken. Q* ^^J*—»^"^' ^—^'* Tövises-

V. vadatraczél ; pirosító gyökér^ terjöke.)

Terjöke K. E. vulgare. L.

Fzére kéttagú, tömött, porodája fejér bokrétájánál

kétszerte lioszszabb ; láncsás levelei és szára a má-

sik ketténél sokkal borzasabb. — Hegyi és homoki

száraz réteken. Q* J""*—^"o* IV2—4'.

Olasz K. E. italicum, L.

4. APÁCZ. Xonnea. Med.

Szára csaknem egyszer ; levelei láncsások , lelapult

szörüek, virága köri álló levelei tojásdad-láncsások;

bokrétája eresze akkora, mint a csöve. — Szárazabb,

kivált homoki gyepeken. Q* ^^j*—J""^* ^/^—1'.

{Lycopsis pulla.)

Gyászoló A. N. pulla. D. C.

5. NADÁLYTÓ. Symphytum. L.

1. Gyökere orsóalaku , ágas ; szára ágas , levelei szárrafu-

tók ,
tlevelei tojásdad-láncsások , nyélbe keskenye-

dök , a felsk láncsások ; virága veres vagy lilaszinü,

ritkán sárgás fejér.— Nedves réteken. 2^. Maj.—Jul.

1—2'.

Fekete N. S. officiiiale. L.

2. Gyökere hengerded, ferdén álló, húsos görcsös, vége

csonka ; szára egyszer ; levelei szárrafutók , tlevelei

tojásdadok, a felsk körkörösek, s ezeknél az alsók kis-

sebbek s virágzás idejére elszáradnak ; virága halvány

sárga. — Hegyi ligetekben. 2f . Maj.—Jun. 1— IV2'.

Gumós N. ^S'. tuherosum, L,

6. ATRACZÉL. Anchusa. L.

1. Csészéje 5 fogú, vagy 5 metszet; bokrétája csészéjé-

nél lioszszabb , bóltpikkelyei tojásdadok , selymesek,

virága piros-lilaszinü ; szára felálló , levelei láncsások.
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Az egész növény durvaszörü. — Mindenütt. Q- néha'

2^. Maj.—Alig. 1

—

'^'
. (Ököniyelvfü ; mezei atraczél.^

Mezei A. A. offícinalis, L.
Csészéje 5 hasábu, bokrétája csészéjével egyenl. 2.

2. Szára felálló, ágas; levelei tojásdadok vagy hoszszukás

lánesások; bolt pikkelyei hoszszudadok, hegyén ecset-

szörüek ; virága égszínkék. Az egész növény durvasz-
rös. — A vetések közt, árkok szélein Buda környé-
kén. Q. néha 2| . Jun.—Aug. 2—4'.

Olasz A. A. italica. Ketz.

Szára egyszer, puhán érdeses szr; levelei hoszszu-

kósok, mind két végén elkeskenyedók, csaknem fo-

gasoltak; fürtjei párosak ; fejér bóltpikkelyei tojásdad-

hoszszudadok , szélén szemszrösek , hegyén púposán
behajlottak, kopaszok, virága kék. •— A JN'aszál he-

gyén. Q. Jun.—Jul. 2'.

Tompa A. A. Barrelieri. D. C.

7. NYAKÓ. Lycopsis. L.

Levelei láncsások, kikanyargatottan fogasok, kemény
durvaszrüek ; bokrétája csöve közepén meggörbült

;

virága kék. — Vetések közt Gödöll vidékén, bven.
0. Maj.—Jun. 6—18". (Anchusa arvensis. Link.)

BiborcSüS Ny. L. arvensis. L.

8. VÉRTÓ. Onosma. L.

Szára igen ágas
;
levelei szálas láncsások, serteszrüek,

sertéi egy kopasz gübból nnek ki; szálcsái felé-

nyiek, mint kopasz portokai. — Száraz hegyi és ho-

moki gyepeken. Q. néha 2f. Maj.—Jun. {Pirositó

gyökér; sárga atraczél.)

Szúrós V. 0. ccMoides. L.

9. KÓMAG. Litliospermiim. L.

1. Bokrétája elébb rózsa, azután kékszinü, torka szrös,
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5 ránczba van szedve ; szára diirvaszrü 2—3 águ,

nem virágzó szára terjed
; levelei láncsások , megle-

hets hegyesek; magva fejér sima, — Ligetekben,

vágásokon. 2|. . Maj.—Jnn. V-i—IV2'.

Változó Iv. L. imrpureo coerideiim, L*

Bokrétája fejér vagy sárgás fejér. 2.

2. Szára felálló , igen ágas , levelei láncsások , hegyesek,

érdesek; magva fejér, sima. — Ligetekben, útfele-

ken. 2| . Maj.^—Jul. V-2—3'. (^Madárköles ,' [lyöngy-

Icöles ; napkása y tengeri kömagvu fü.)

Gyöngy K. L. officináié. L*

Szára felálló , csak a tetején ágas ; levelei láncsások,

lelapult kurtaszrüek ; termés csészéje ritkán álló^

termése ránczos barna. — Gyepeken, vetések közt.

0. Maj.—Jul. 1—3'.

Mczüi K. L. arvense. L.

10. GÁLNA. Pulmonaria. L.

1. Nemvirágzó töve küls levelei nyelesek, szívesek; ko-

csányja gatyás ; virága elébb veres , azután lilaszinü.

— Ligetekben, vágásokban. 2\. . Apr.—Maj. 1—2'.

( Tüdnf'ú / gálna .)

Pctteg-ctctt G. P. officínalis. L.

2. Szára sertésszörü , sertéi közt puha szrök is vannak;

tlevelei hoszszunyelüek , körkörös láncsások, szárle-

velei hoszszudad-láncsások , a felsk félig szárölelök

;

virága elébb veres , azután kék. — Ligetekben, vá-

gásokban. ^. April—Miij. 3—18".

Tüd G. P. aiigustifoUa. L,

11. ALKAXNA. Alkaima. Taiisch.

Szára henyél s felegyenesed , alig ágas , borzas ; tÖ-

levelei nyélbemenk, lapiczkás láncsások, a felsk lán-

csások , épélüek , virága szép kék. Gyökere barna-

piroSj a papirt és kezet sötétpirosra festi. — Homo-
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kon niindenütt. 4. April—Jun. V2— 2'. (LitJiosper-

mum tínctoríum. D. C.) [Piros ökörmjelv ; pirosító

fii; vad ökörtiyelv.)

Fest A. A. tinctoria. T'misch.

12. SÜNMAG. Echinospernum. S.

Szára felül ágas; levelei láncsások, lelapult szörüek s

szemszörösek
; bokrétája csészéjénél lioszszabb ; mag-

va oldalán két sor horgas tüske van. —• Romo-
kon, falakon, útfeleken. Q- JuL—Aug. 1— 2'.

Bojtorján S. E. Lappula. L,

13. NEFELEJTS. Myosotis. L.

1. Csészéje lelapult szni, magva megérésekor njilt. 2-
Csészéje felálló, horgas szórü, 5 metszet. 3.

2. Tógyökere dülten áll, terjed; szára négyszög; szárleve-

lei hoszszukás láncsások, meglehets hegyesek; bibe-
szára akkora mint a csészéje; bokrétája égszin kék;
boltpikkelyei elébb sárgák, késbb verhenyes sárgák.— Posványok, árkok s mocsárokban. 2f . Maj.—Jul.

10—15", (Nefelejts.)

Mocsári N. M, palustris. Wit/i.

Tögyökere függleg áll; szára hengeres; szárleveiei

szálas hoszszudadok, tompák; bibeszára igen kurta,

bokrétája olyan mint az eiébbié, de a metszetei ki-

sebbek. — Terem az elébbivel együtt. Q. Jun.—Jul.

Pázsitos N. M. caespitosa, Schult.

3. Termése kocsányja csészéjénél kurtább; bokrétája csö-

ve még egyszer akkora, mint a csészéje
;

portokai
boltpikkelyéig érnek; bokrétája szine kezdetben sár-

ga, azután kékes, végre sötét kék; szárlevelei szálas

hoszszudadok, tompák. — ís^edveses gyepeken. ©.
Maj.—Jun. 2—12".

Változó N. M. versicolor. Pers.

Termése kocsányja csészéjével egyenl, vagy annál
alig hoszszabb. 4.
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4. Csészéje metszetei virágzás után felállva záródnak ösz-

sze ; bokrétája eresze vizirányos ;
szárlevelei hoszszu-

dad láncsások, hegyesecskék. — A budai, sz.-endrei

stb. erdk vizenys helyein. Q* '^^'U-—Jul* V2—IV2'.

Erdei N. M. sylvatíca. Ekrli.

Csészéje metszetei virágzás után is nyitva maradnak. 5.

5. Termése csészéjének kocsányjai vizirányoson állanak;

harangalaku bokrétája csöve be van záródva ; szárle-

velei hoszszudadok , tompák. Az egész növény bor-

zas. — Száraz gyepeken. 0. Maj.—Jun. 1

—

12".

Borzas N. M. híspída. Sddect.

Termése kocsányjai csészéinél kétszerte , vagy még
hoszszabbak. 6.

0. Termése kocsányjai felállók, vagy egykissé oldalra ki-

hajlók ; termése csészéi be vannak záródva ; bokrétája

eresze homorú ; szárlevelei hoszszudad-láncsások ; szá-

ra ágas s leveleivel együtt szrös. — Budán ritka,

a kerepesi, gödölli erdkben bven. Q.'Jun.—Aug.
8—18^'.

Közép N. N. intermedia. Link,

Termése kocsányjai letüremlettek ; apró bokrétája ka-

rélyai épek ; kevés virágú fürtje tövén leveles ; szár-

levelei hoszszudad láncsások, ritka szrüek és szem-

szrösek. — A pilisi és váczí hegyek erdeiben. 0.
Maj.—Jun. 1—1 V2'.

Kevés virágú N. M. sparsíjlora. Mtkan.

14. MAGISZÁK. Asperugo. L.

Szára ágas, henyél, kurta viszszás falánkokkal rakott;

hoszszudad láncsás érdes levelei szemszörösek ; kurta

kocsányu apró, s pirosas kék virágai hónaljiak ; ter-

mése csészéje nagyra megn. — Útfeleken, árkok

partjain mindenütt. 0. Maj.—Jun. 1— 3'.

Henye M. A, procumhem, L,
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15. ARNÓ. Cynoglossiim. L.

Szára felálló ; levelei finom szürke molyliossága miatt

puha tapintatnak
; alsó levelei széles láncsások, nyél-

be keskenyedk
,

szárlevelei szálas lánesások , mind
épélüek ; fürtjei murvátlanok ; bokrétája eresze lia-

rangalaku. — Útfeleken, árokpartokon, szántófölde-

ken, vágásokon. Q- ^^'^^j-—J^^l* 1-7-0'.

Orvosi Á. C. officináié, L,

16. KÓLDÖ.NCZ. Omphalodes. Tourn.

1. Tölevelei szives tojásdadok; szárlevelei tojásdad láncsá-

sok
;
virágot term szára felálló, kopasz, felül szrös

;

virágzata fürtös ; terméketlen szára henyél^s terjed.— A megye síkján a Baja felé es erdkben. 2\.

,

Kora tavaszszal. 2—6".

Tavaszi K. 0. vema. Mönch,

2. Tölevelei lapiczkások ; szárlevelei tojásdad láncsások,

az alsóbbak ellenesek; mindkét oldalukon érdesek;

egy virágú kocsányjai hónalj iak ; alig két águ [szára

henyél. — Árnyas erdkben, a budai Jánoshegy
északi oldalán. 0. Apr.—Maj. 6—9".

Ne felejts K. 0. scorpioides. Lehm.

54. Kend. Szulákfélék. Convolvulaceae. Venf.

1. SZULÁK. Convolvuliis. L.

1. Levelei szálas láncsások, hegyesek, gyapjasok; szára

ágas, lecsepült; csészéje gyapjas; töltséres bokrétája

világos , szrös ránczai sötét rózsaszinüek. — Hegyi
nyilt réteken Buda körül. 2f . Jun.— Jul. Vá— 1'.

Rózsaszín Sz. C. Canfabrica. L.

Levelei nyilalakuak. 2.

2. Nyilalaku levelei vállban hegyesek
; kicsiny murvája

virágától távol áll; töltséres bokrétája fejér vagy
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vérbenjes. — Szántóföldeken, réteken, kertekben, ^f.

Maj.—Sept. (Kis szulák^' szulák ^ folyóf'd j iszapfU.)

Kis Sz. C ar-vensis. L.

Nyilalaku levelei vállban csonkák ; szíves nagj murvái

csészéjét befoglalják ; töltséres bokrétája nagy^ fejér. 0'

•— Gyepükön; bokrokon. 2^ . Jun.—Aug.

Nagy Sz. C. sepiiim, L.

2. FÚNYÜG. Cuscuta. L.

1. Bokrétája csöve kétanynyi, mint a karimája, csövében

lev pikkelyei oldalára lapulva felállók, egy terméjti

;

virágzata füzéres ; termése majdnem borsónyi. —
Bokrokon és fákon, kivált nyár- és fzfákon élsködik;

található a Sz. Gellért és a Nádorkertje közt a Duna

parton. 0. Jun.—Sept.

Egytermójü F. C. mo7iogyna. Valtl,

Bokrétája csöve akkora, mint a karimája. 2.

2. Bokrétája csvében lev pikkelyei oldalára lapulva fel-

állók ; bibéi fonalalakuak ; virágzata csomós ; virágai

verhenyesek. — Csalánon, kenderen s füzeken éls-

ködik. 0. Jun.—Jul. (Ara7ika j fecskefonál j görény-

fii y köszvényfii.)

Fonál F. C. europaea. L.

Bokrétája csövét egymásfelé hajló pikkelyei bezárják;

bibéi fonalalakuak ; virágzata csomós ;
virágai verhe-

nyesek. — ADémutkán, Reketytyénés a Lóherén stb.

éldik. 0. Jun.—Aug.

Kakuk F. C. Epythimum. L.

55. Rend. Csucsórfélék. Solanaceae. Barth.

1. FÁNZÁR. Lycium. L.

Szára gindár; levelei láncsások, nyélre keskenyedk;

bokrétája karimája akkora, mint a csöve. — Gye-

pükben elvadulva, mivelik is. 1). Jun.—Jul.

Pongyola F. L. harharum. L.
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2. CSUCSÓE. Solamim. L.

1. Levelei páratlan csonkatollas- szárnyasok ; szára szegle-

tes, szrös; földalatti tövein gumókat terem. Mivelik,

0. Jun.—Jul. (Földi alma; pityóka; hrumpér ; ko-

lompár; csucsorka.^

Burgonya Cs. S, iuberosum, L,

Levelei nem szárnyasok. 2.

2. Szára cserjésedö, kapaszkodó, kopasz; alsó levelei szi-

ves-tojásdadok, a felsk dárdások; virága sötét lila-

szinü; termése veres bogyó. — Gyepükben, bokrok-

ban, vizenys helyeken, t). Jun.—Aug. 3—4'. (Ve-

res V. vízi ebszöllö.^

Keserédes Cs. S. Dulcamara. L,

Szára fnemü ; levelei tojásdadok, csaknem kótaalakuak,

öblösen fogasok, görbehegyü ritka szrüek ; virága

fejér; termése fekete, néha sárgás v. verhenyes bo-

gyó. Mérges. — Mivelt helyeken, kertekben. 0.
Jul.—Sept. 1—1%'. (Ebszöllö; szépszöllö.)

Fekete Cs. >S'. nigrum. L,

3. PÁPONYA. Physalis. L.

Levelei rendszerint párosak, egymás melll indulnak,

hoszszu nyelüek, tojásdadok, épélüek, vagy habosak;

virágai hónaljiak, piszkos-fejérek, pirosan erezettek;

skarlátpiros bogyóját felfuvott veres csészéje zárja

magába. — Árnyas erdkben, gyepük és szlsker-
tek mellett. 4. Jun.—Jul. V2—V/2. (Muharcz;

zsidócseresznye ; körontófü; venusköldöke.)

Piros P. P. Alkekengi. L,

4. NADRAGULYA. Atropa. L.

Szára ágas, párosan álló s egyenetlen nagyságú ; levelei

tojásdadok , nyélrefutók , épélüek, hegyesek ; virága

piszkos barna lilaszinü ; fényl bogyója sötét piros;

sót fekete. Halálos méreg. — Ariiyas erdkben a

11
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budai hegyeken bven. 2| . Jun.—Jul. 2— 6'. (Nad-

ragulya; rMgyfü; farkas-cseresznye ; mérges cseresznye,)

MaszlaffOS N. A. Belladonna. L,

5. REDÓSZIROM. Datura. L.

Levelei nyelesek, tojásdadok, öblösen s egyenetlenül

fogasok ; virágai szára hegye villái közt magánosak

;

tokja tüskés. Mérges. •— Telekes helyeken; trágya-

dombokon. 0. Jmi.—Aug. 1— 3'. (Csudafa; masz-

lag; csatta7itó.)

Maszlag'os R. D. Stram,onium, L,

6. CSALHATOK. Hyosciamus. L.

Szára és levelei ragacsos bolyhuak ; levelei tojásdadok,

szárnyason hasogatott öblösek , az alsók nyelesek, a

felsk szárölelk , virágai csaknem kocsánytalanok
;

bokrétája violaszin erezet piszkos halványsárga. Igen

mérges. — Telekes helyeken , útfeleken , vágásokon.

O' vagy 0. Jun.—Aug. 1—3'. (Beléndfü; holon-

ditó fü ; disznóbab.)

Bolonditó Cs. H. niger, L.

7. DOHÁNY. Mcotiana. L.

1. Levelei tojásdadok^ épélüek, nyelesek; csészéje met-

szetei kerekdedek , tompák , bokrétája gyertyatartó-

alaku, sárgás zöld. — Mivelik^ most már telekes he-

lyeken s faluk körül vadon is n. 0. Jul.—Aug.

Kapa D. N. rustica. L.

2. Levelei hoszszudad-láncsások , kihegyezettek , nyeletle-

nek , az alsók szárrafutók ; bokrétája torka felfúvó-

dott hasas, piros. — Mivelik, vadon ritka. •— 0,
Jul,—Aug,

Közönséo^eS D. N. Tabacum, L,
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56. Rend. Tákajakfélék. Scropliularineae. i?. Br.

1. FARKKÓRÓ. Verbascum. L.

1. Virágzata 4- vagy sokvirágu csomókból álló füzérnek

látszik. 2.

Virágzata fürtös. 9.

2. Levelei egészen vagj félig szárrafutók. 3.

Levelei nem futnak a szárára. 5.

3. Levelei félig szárrafutók y csipkések , sárgás molyhosak,

körkörösek , vagy boszszudad-láncsások , a felsk to-

jásdad kerekek ,
kihegyezettek

; hoszszabbik két szál-

csája kopasz , vagy a végén alig szrös, másfélszer,

vagy kétszerte hoszszabb mint a féloldalára futó portoka.

— Erdkben, szántóföldeken, útfeleken. Q* J^"*

—

Aug. Va—5'.

Szöszevö F. V. pJdomoides. L.

Levelei oly módon futnak a szárára, hogy levél le-

velet ér. 4.

4. Bokrétája töltséres
;
porodái fejér gyapjasok, két hosz-

szabbik kopasz szálcsája a féloldalára lefutó porto-

kánál négyszerte hoszszabb. •— Telekes helyeken,

ugarokon, útfeleken. — Q. Jul.—Aug. 2—5'. (V,

Thajpsus. Z/.) {Ökörfarkkóró j királygyertya
'^ QV^^P'

jufü.)

Ökör F. V. Schraderi. Meyer.

Bokrétája kerékalaku ; szálcsái fejér gyapjasok, a két

hossszabbik kopasz szálcsája, másfélszer vagy kétszer

akkora, mint a reájok féloldalon hoszszan lefutó por-

tokuk. — Q. Az elébbivel. Jul.—Aug. 2—3'.

Keskenylevelü F. F. thapsiforme. Schrad.

5. Szálcsáin lev gyapja fejér. 6.

Szálcsáin lev gyapja piros. 7.

6. Levelei ép- és habos-élüek, molyhosak, molyha állandó,

az alsók hoszszuk, hegyesek és nyélbe keskenyedk,

szárlevelei szivesek , fülesek s nyeletlenek. — A me-

ll*
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gye hegyi vidékein
, p. o.

kon és patakok mellett. Q. Jun.—Aiig. 3— 5'.

Ekes F. V. speciosum. Schrad.

Levelei csipkések, fels lapjaik csaknem kopaszok, az

alsók porosan molyhosak , fels leveleik nyeletlenek,

tojásdadok, kihegyezettek; ágai fel- s kissé szélylyel-

állók, tornyosán bugásak , éles ormójuak ; virága sár-

ga, néha fejér. •— Telekes helyeken, szántóföldek s

utak mellett, erdkben ritka. Q. Jun.—Aug. 2—4'.

Fedelékes F. F. Lychnitis. L.

7. Virága rozsdaszinü ; kocsányjai csészéinél sokkal hosz-

szabbak ; levelei csipkések, alsó lapjaikon molyhosak,

alsó levelei nyelesek, hoszszuk, a felsk hoszszas-to-

j ásdadok, hegyesek, nyeletlenek, szívesen szárölelk.

— A pesti és váczi homoki mezkn, réteken. Q.
Maj.—Jul. 1— 3'.

Füstfogta F. V. ruhiginosum, W, K.

Virága sárga. 8.

8. Szára fels része élesen ormós
,

pirosas fekete ; alsó

szárlevelei vállban szívesek, hoszszunyelüek , a felsk

tojásdad-hoszszuk, alól mind molyhosodók , csomókból

álló fürtje megnyúlt. — Mindenféle gyepeken. 0.
Jun.—Jul. 1— 3'.

Fekete F. F. nigrum. L.

Szára fels része és bugásán álló ágai hengerdedek,

pirosas feketék; alsó levelei tojásdad-hoszszudadok,

nyélbe keskenyedk , vagy alig szívesek, a középsk

kurtanyelesek, a felsk nyeletlenek. — A budai lige-

tek, és a sikság gyepein. Q* J^^*— -^^^S*
^—^'* (^*

austriacum. Schrad.)

Karcsú F. F. orientale. M. B,

9. Levelei alsó lapjaikon molyhosak, tlevelei nyelesek,

tojásdadok, vagy hoszszukások , csipkések, közép és

fels levelei tleveleinél sokkal kissebbek, nyeletle-

nek, apró csipkéjüek; kocsányjai murváinál sokkal

hoszszabbak; virága sötét lilasziuü. — Réteken, ki-
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vált nedveses helyeken. Q. Jun.—Aug. 1

—

2\(^Kék'

molyfü^ kékvirágv, ökörfarkkóró.^

Yiolaszin F. V. i^^^oeniceum. L.

Levelei kopaszok , az alsók viszszás-tojásdadon liosz-

szuk, vállban elkeskenyedettek, öblösek, a felsk hosz-

szuk, hegyesek, kétszeres csipkések ; kocsányjai mur-

váinál másfélszer vagy kétszer hoszszabbak. — Ré-

teken és legelkön mindenütt. Q. Jun.— Jul. 1—3'.

(Molyfú ; XJenészfU. )

Molvüzö F. V. Blattaría. L,

2. GYUJTOYÁXY. Linaria. Tourn.

1. Szára lecsepült, fonalaku. 2-

Szára felálló. 3.

2. Levelei tojásdad-dárdások, a legalsók tojásdadok ; sar-

kantyúja egyenes, virága fej érés , fels ajaka bell

lila, alsó ajaka sárgaszín. — Homoki réteken, szán-

tóföldeken, a vetések közt. 0. Jul.—Sept. 3—18".
Oseplesz Gj. L. Elatme. MilL

Levelei kerekded-tojásdadok , épélüek ; sarkantyúja iv-

alakuan görbe, virága fejéres sárga szinü , fels ajaka

pirosas. — Az elébbivel. 0. Jul.—Aug.

KétSZÍDÜ Gy. L. spuria. Mill.

3. Virágai levelei hónaljaiból magánosan nnek ; kocsányja

csészéjénél háromszorta hoszszabb ; virága világos lila-

szinü, ajakai sárgák, levelei tompa láncsások. Az egész

növény ikrás szrös. — Réteken , szántóföldeken , a

vetések közt. 0. Jun.—Sept. V2

—

V.

Apró Gj. L. minor. Desf,

Virágzata szárhegyi fürtös vagy füzéres. 4.

4. Alsó levelei négyenként gyrsen állanak, a felébb esk
váltogatok szálasok^ mindkét végokon kihegyesedk

;

csészéi kocsányjaival együtt ikrás szrösek; magvai

szárnyasok, simák. — Száraz réteken és szántófölde-

ken, vetések közt. 0. Jun.—Sept. %

—

V/2'.

Ugari Gj. L. arvensis. Desf,
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Levelei váltogatok vagj ziláltak. 5.

5. Fkocsányja kocsánykáival egjütt ikrás szórös ; fürtje

tömött, st fedelékes ; virága sárga, magva szárnyas,

közepén görcsösen érdes ; levelei láncsás szálasok,

hegyesek, tömött zilált állásúak. — Mindenütt. 2j.

.

Jun.—Sept. 1—2V2'. (LenlevelU füj gyujtovány

y

pintyö.)

Közönséges Gy. L. vulgáris. Mill.

Fökocsányja és kocsánykái kopaszok. 6.

6. Levelei szálasok, vagj szálas láncsások, hegyesek, 3

inuak ; fürtjei bugásak ; hoszszu sarkantyúi egyenes-

kék. — Száraz homoki réteken; p. o. Pest körül. 2|

.

Jul.—Sept. 1— 2'.

Lenlevelü Qj. L. italica. Trevir,

Levelei láncsások , kihegyezettek , nyeletlenek ; fürtjei

veszszsek, girbe-gurbák, bugásak; áralaku sarkantyúi

egyenesek. — Hegyi és homoki réteken , útfeleken

stb. 4. Jun.—Sept. 1—4'.

Fakó Gy. L, genistifoUa. Mill.

3. PlNTY. Antirrhinum. L.

Levelei ellenesek, vagy váltogatok, láncsások, kopa-

szok; virágzata fürtös; csészéje metszetei tojásda-

dok, tompák, bokrétájánál sokkal kurtábbak. — Szán-

tóföldeken, vetések közt. Mérges. 0. Jul.—Aug
3—12".

Gunyás P. A. Orontium. L.

4. TÁKAJaK. Seroplmlaria. L.

1. Virágai hónaljiak ; kocsányja 1—2 vagy sokvirágu, s

ez esetben sátorozó; csészéje metszetei hoszszukások,

prémetlenek, meglehets hegyesek, hegyeik hátragör-

bültek
; kétszer csipkés és szives levelei szárával

együtt gyapjasok. — Erdkben, bozótokban, a pi-

lisi és visegrádi hegyeken. Q* ^^j-—J^^- 1— 3'.

Tavaszi T. 8. vtrnaUs. L.
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Virágai szárhegyi fürtösek. 2.

2. Levelei tojásdad-hoszszudadok, vagy tojásdad-szivesek,

kopaszok, kétszer fürészesek, a levél válla felett es
fogai hoszszabbak, s hegyesebbek, mint a levél hegye
felé esók; szára élesen négyszög; csészéje metsze-
tei tojásdadok s hártyával keskenyen szegélyezettek.— Xedves helyeken, ligetes és árnyas réteken. 2f

.

Jun.—Aug. 2—4'. (Fekete cseresznye; fekete bodza;
torokyyékfü ; varjú mogyoró.^

Bodza T. S. nodosa. L,

Levelei szives-hoszszudadok , vagy tojásdad-szivesek,

fürészesek, az alsó fürész fogai a felsknél apróbbak;
szára és kocsányjai szélesen gatyásak; csészéje met-
szetei hártyával szélesen szegélyezettek. — Mocsárok-
ban és füzesekben. 2f . Jun.—Aug. 2

—

4t'

Yizi T. S. Ehrhartii. A, Stev,

5. CSÍKOKKÁ. Gratiola. L.

íí'yeletlen és láncsás levelei ellenesek, apró fürész fo-

gnak ; kocsányjai hónaljiak s egy virágnak. — Ned-
ves réteken és mocsárokban. Mérges. 2j.. Jun.—

•

Sept. %— 1'. {Csikorgófü; innyujtófü.)

Réti Cs. G. officinalis. L,

6. ISZAPROJT. Limosella. L.

Tögyökere fonalalaku, ostorindás ; lapiczkás tlevelei
hoszszu nyelüek; tökocsányja egy virágú; apró virága
fejéres-testszinü. — Kiöntésekben, s az áradás visz-

szahuzódása után a félig kiszáradt fenekekben. 0.
Jun.—Sept. 1—2".

Seppondékes I. L. aquatica. L.

1.

7. GYSZVIRÁG. Digitális. L.

Felálló szára enyvesen gyapjas; tlevelei nyélbe keske-
nyedk, tojásdad-hoszszudadok; szárlevelei félig szár-
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ölelök, alól szörösödók ; hónalji virágai magánosak;

bokrétája kívül szörösödó, piszkos sárga, belsó része

barnán tarkázott. — Hegyi és ligeti gyepeken. 2^ .

Jun.—Aug. 1—3'. (D. ochroleuca. Jacqu.^

Nagyvirágu G-y. D. grandiflora, Lam.

2i. Felálló szára teteje felé gyapjas; nyeletlen levelei láu-

csások, kopaszok, vállban szemszrösek ; fürtös vi-

rágzata szárhegyi, tömött, gyapjas ; bokrétája küls

része rozsclaszinü erezetes, enyveskés gyapjas, bell

fényes. — Pomáz és Békás-Megyer környékén bok-

rokkan s a szllók gyepül mellett. 2].. Jun.—Jiü.

1—3'. {D. lanata. Ehrh.)

Gyapjas Gy. D. fuscescens. W. K.

8. SZIGOEÁLL. Veronica. L.

1. Virágzata fürtös. 2.

Virága magános hónalji ; termése kocsányja lefelé gör-

bült. 18.

2. Fürtje hónalji. 3.

Fürtje szárhegyi. 11.

3. Öthasábu csészéje, hasábjai egyenlók. 4.

Öthasábu csészéje hasábjai közt a hátulsó kisebb. 9.

4. Levelei kopaszok. 5.

Levelei szrösek. 7.

5. Lapított s keresztbe széles tokja teteje kicsípett ; nye-

letlen s hegyes levelei szálas láncsások, s hegyök felé

alig fogasok ; fejéres virágaiban verhenyes vagy kék

csikók vannak. — Vizenys helyeken, mocsárok mel-

lett. 4. Jun.— Sept. %—1'.

Hajfürtös Sz. V. scutellata. L.

Lapított kerekded tokja alig kicsípett. 6.

6. Nyeletlen levelei láncsások, vagy tojásdadok, hegyesek,

alig fürészesek ; virága sötétkékkel erezett világos

kékszinü. — Vizenys helyeken. 4. Maj.—Aug. 1

—2'. {Vizi pólé.)

Pólé Sz. 7. Anagallis, L,
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Kurta nyel, körkörös vagy hoszszukás levelei tompák
csipkésen fürészesesek ; lapitott tokja kissé duzzadt;
virága kék. — Források, patakok és mocsárokban.
4. Maj.—Aug. 1—2'. {Derécze; vízi pólé; vizi sa-
láta; téli saláta.)

Derécze Sz, V. Beceahunga. L.

7. Szára két sor szr; tojásdad levelei csaknem nyelet-
lenek, csipkések ; viszszás-tojásdad tokja háromszög

;

élénk kékszinü virágai sötétkékkel erezettek. — Ré-
teken és legelkön mindenütt. 2f . Apr.—Jul. %— 1'.

{Fatytyú veronika.)

Cser Sz. V. Chamaedrys. L.

Szára köröskörül szrös. 8.

8. Hoszszu nyel levelei tojásdadok, csipkésen fürészesek;
lapos és kopasz tokja igen széles, tövén, hegyén ki

**van csipve, szemszrös; fejéres kék virága sötéttel

csíkozott. —
•
Hegyi réteken és ligetekben, Pilis-Csa-

ba, Sz.-Kereszt és Visegrád felé. 2f .Maj.—Jun. 6—8".

Hegyi Öz. V. montana. L.

Kurta nyel levelei viszszás-tojásdad körkörösek, vagy
hoszszukások, fürészesek; szára érdeses szr, tövön
gyökerez; fürtje tömött, sok virágú; felfelé álló ter-

mése kocsányja háromszög, viszszás-szives , tompán
kicsípett tokjánál kurtább. — Hegyi réteken, hegy
oldalakon bven. 2\. . Jun.—Aug.

Orvosi Öz. V. officinalis. L.

9. Terméketlen szárai henyélök^ a virágzók felegyenesedk

;

kurta nyel levelei szálas láncsások csipkésen fürésze-

sek ; viszszás-tojásdad tokja alig kicsípett; virága vi-

lágoskék. — Száraz réteken. 2f . Maj.—Jul. 3—12".

Lecsepült Sz. V. prostrata, L.

Mindenik szára felálló, vagy ivalakulag meghajolt tövé-
rl felegyenesed; viszszás-tojásdad tokja hegyesen
kicsípett. 10.

10. Alig nyeles és láncsás levelei csipkések vagy szárnya-
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son hasogatott fogasok ; virága szép kék. — Homoki
mezkön, ritka. 4. Maj.— Jui. %— 1'.

SallaDgoS Sz. F. austviaca. L,

Válfajai: a) levelei láncsások, vagy láncsás szálasok

ritka csipkés-fürészes foguak : dentata j 6) levelei lán-

csások, vagy láncsás szálasok, szárnyason hasogatott

fürészesek : pinnatifida.

Nyeletlen levelei tojásdadok vagy hoszszukások, váll-

ban alig szívesek, mélyen fürészesek ; virága kék. —
Hegyi réteken, vágásokon, gyepükben. -21. Maj.

—

Jul. %—2'.

Szélcslcvelü Sz. F. latifolia, L,

Válfajai: a.) Szives vállú levelei szárölelók : F. latifo-

lia major. Schrad. j b.) tojásdad levelei leginkább

hoszukások: F. latifolia minor, Schrad. ^ A. F. Teu-

crium. L. vagy ezzel, vagy a F. austriaca-xsiWzonos.

11. Szárhegyi fürtje magános, vagy ez alatt még számos

oldali fürtje van; bokrétája csöve hengeres. 12.

Fürtjei, vagy a szára vagy ágai hegyén állanak ; bok-

rétája csöve igen kurta ; szárlevelei lassankint átmen-

nek murvába. 14.

12. Murvái kocsányjával vagy egyenlk, vagy kurtábbak,

szálas láncsások ; levelei egyszeresen vagy kétszer fü-

részeltek. — Magasan fekv réteken, vágásokon, Bu-

dán a Farkasvölgyön. ^ . Jun.—Aug. 1— 2'. (F.

foltosa. W. K.)

Fatytyu Sz. F. spuria. L,

Murvái kocsányjainál hoszszabbak ; hoszszu fürtjei igen

tömöttek. 13.

13. Kihegyezett láncsás levelei, egész a hegyéig élesen két-

szer fürészesek
; murvái szálas araiaknak. — A szigeti

vizenys réteken, a Zagyva és a Tisza mellett es
mocsárokban. 1\- . Jun.—Aug. 1^4—2'.

Hoszszulevelü Sz. F. longifoUa. L,

Tojásdad-lánesás, alsó levelei tompák, a felsk hegye-

sek, csipkésen fürészesek, a hegyök felé épélüek;
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fürtje igen tömött, csaknem füzér. — Minden száraz
réten, ^. Maj.—Aug. '/,—2'. (Kék macskafark.)

Macskafarku Sz. V. spicata, L.
Egyébféle válfajai közt terem nálunk a szrösöd alól

csaknem kopasz level, s keskeny metszet bokrétája :

V. eristata. Berrk, vagy a V. Orchidea. Cranz.
14. Paizsalaku magvai laposak. 15.

Medenczealaku magvai homorúak. 17.
15. Gyökere ével; tojásdad vagy hoszszukás levelei alig

csipkések, az alsók apróbbak, kerekdedek, a felsk lán-

csások, épélüek; lapított tokja keresztbe szélesebb
s tompán kicsípett; fejéres virága kékes csiku. —
Erdkben és nedves réteken. 4. Maj.—Sept.3~15''.

Kakuk Sz. V, serpyllifoUa. L.
Gyökere egj nyári s vékony. 16.

16. Levelei szives-tojásdadok, csipkések , a felsk láncsások
s épélüek; tokja lapított, viszszás tojásdad, két ka-
rélyu s szemszrös; virága kék. — Réteken, lege-
lkön, mivelt tereken. Q. Mart.—Jun. 4 12".

IJg-ar Sz. F. arvensis. L.
Alsó levelei tojásdadok s épek, a felsk szá.inyason ha-
sogattak

,
a legfelsk láncsások; tokja lapított viszszás-

szives és szemszörös ; igen apró virága kék. — Min-
den gyepen. 0. Apr.—Maj. 1—4'.

Tavaszi Sz. V. vema. L.

17. Alsó levelei tojásdadok, a középsk 3—5 ujjuak, a
legfelsk láncsások; szára és ágai sokvirágu, ritkás
fürtiiek, virága kék. — Minden gyepen, kivált a ho-
mokon. 0. Mart.—Maj. 2— 6".

Ujjas Sz. V. triphyllos. L.

Alsó és közép levelei szives-tojásdadok, csipkések tom-
pák, a felsók láncsások ; virága sötét kék. — Homo-
ki gyepeken. 0. Apr.—Maj. 2—5".

Kora Sz. F. praecox. L.

18. Levelei tojásdadok, csaknem szívesek, fúrészesen csip-
kések; tokja zilált ikrás szr; virága téjszinü, fels
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karélya kék vagy verhenjes. — Szántóföldeken és

legelkén mindenütt. 0. Mart'—Jun. 2—6".

Mezei Sz. V. agrestis. L.

Levelei szives-kerekdedek , csipkésen , csaknem 5 ka-

rélyuak; tokja gombded 4 karélyu; csészéje met-

szetei szívesek, elvirágzás után felállók. — Gyepeken

és mivelt tereken. 0. Mart.—Jul. 6—12".

Pallagi Sz. V. hederafolia. L.

9. SZÁLKACSÉK. Euphrasia. L.

1. Kurtább porodái tokjain egy lioszszu szálka van, hosz-

szabb porodái tokjai kurtább szálkájuak ; nyeletlen

levelei tojásdadok , többnyire 5 foguak ; bokrétája

fels ajaka két karélyu, karélyai szélylyel állók, 2

—

3 foguak , alsó ajaka 3 metszet, metszetei mélyen

kicsipittek, virága fejéres vagy kékellö, alsó ajaka

sárga foltos , a fels lila csiku. — Száraz és nedves

gyepeken^ ligetekben. 0.Jun.—Sept. 3

—

12". (Efrá-

zsia / szemfii / szemviditó /w.)

Szeinviditó Sz. E. officinalis.

Válfajai: d) Ikrás ritka szr, i^álhái szálkahegyüek,

nagy virágú: prateiisis j — 6) ikrátlan lelapult gön-

dörszrü, levele fogai hajszálliegyüek : nemorosa.

Portokjai egyenl szálkájuak. 2.

2. Bokrétája testszinö, néha fejér, ersen szrösöd ;
fels

ajaka lapitott, csonka; portokai hegyeit gyapjai egy-

bekötik ; széles vállal kezdd levelei elkeskenyed-

nek, szálas láncsások , ritka fürészfoguak. — Homoki

s hegyi réteken gyakori , a nedves helyeket szereti.

0. Jul.—Sept. 6—12".
Fogáncs Sz. E. Odontites. L.

Bokrétája sötét sárga , szakálas , szemszrös
;
porodái

bokrétájánál hoszszabbak
,
portokai kopaszok , szaba-

dok ; fels ajaka lapitott, csonka; levelei szálas lán-

csások, hegyesek, épélüek vagy ritka fürészfoguak.—

•

Az elébbivel. 0. Jul.—Sept. 6—12".
Sárga Sz. E. hitea. L.
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10. LAPÓR. Rhinanthus. L.

1. Murvái egyenl színek, a felsk bevagdaltán frésze

-

sek, fogai hegyesek; egyenes csöv bokrétája fels
ajakán tojásdad-kurta fogai vannak; virága szine sö-
tét sárga; levelei hoszszudad-láncsások; szára kopasz
és fóltnélktili. — Nedves réteken. 0. Maj.—Jun.
y?— 1

' . (^KaJcasczim er.)

Taréj OS L. E. minor. Ehrh.

2. Murvái különféle szintiek , bálványok , a felsk bevag-
dalt fürészesek, fogai araiaknak, hajszálhegyek ; bo-
krétájaajakaegyenesen elre nyúló; csöve kissé görbe;
csészéje kopasz vagy kissé szrösöd ; magva szár-
nyai szélesebbek, mint magvának fele része; levelei

hoszszudad-láncsások; szára kopasz vagy szrösöd.— Nedves réteken. 0. Jun.—Aug. V3

—

VA' . (Csen-
gökóró ^ kakastaréj

.^

Csörg L. R. major. Ehrh.

11. KAJMACSÓR. Pedicularis. L.

Szára felálló, tövétl kezdve ágas; levelei szárnyasok,
bordái hoszszukások^ csaknem szárnyason hasogatot-
tak, sallangjai csipkések; csészéje két ajakú, bokré-
tája fels ajaka csaknem sarlóalaku, kurta csöv, rózsa-
szín.— Minden mocsárban. 2|. . vagy Q* J»"-—Aug
6—18". {Kakastaréj.)

Posvány K. P. palustris. L.

12. FliVTOR. Melampyrum. L.

1. Füzére négyszög vagy kúpalakú, tömött; levelei láu-
csások. 2.

Fzére féloldali, laza; csésze fogai láncsás araiaknak. 4.
2. Fzére élesen négyszög, tömött fedelékes ; murvái szé-

les szívesek, kihegyezettek, fésalakulag fürészesek,
hátrahajoltak; csészéje kétsoros szr. — Homoki
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kövér réteken vetések közt, vágásokon. 0. Jun.—

•

Sept. 6—12".
Taréj OS F. 31. cHstatum. L,

Fzére kúpalakú, tömött; murvái tojásdadok v. tojás-

dad láncsások, kihegyezettek, szárnyason fogasoltak,

fogai ár- vagy sertealakuak. 3.

í*. Csészéje szörösödö, fogai láncsás-sertealakuak ; murvái

a töve felé fekete pontozottak, laposak, felfelé szély-

lyelállük. — Réteken, szántóföldeken, vetések közt.

0. Jun.—Aug. ^4— 1'. (Csormolya.^

Csormolya F. M. arvense. L.

Csészéje érdes szr, vagy gyapjason bolyhos , fogai

láncsás áralakuak, nem pontozottak, tövön válusok,

hegyök kissé behajlik. — Szántóföldeken, vetések

közt bven. 0. Jun.— Aug. %—V. {Csermelye
', fe-

kete huza y rókafarkfü.)

Csermely F. M. barbatum. L,

4. Murvái szives láncsások, fogasok, virágzás idején ké-

kek , azután meghagyják magukat; csészéje érdes

szr, felényi mint a virága
5
bokrétája ajakai sárgák,

csöve rozsdasziníí ; levelei szives tojásdadok, egészen

láncsasba menk. — Ligetekben, bozótokban vágá-

sokon. 0. Jun.—Aug. 6—18". (Gyertyánalljafü

;

kék iistöküfU.)

Kék üstök F. M. nemorosum. L,

Murvái láncsások. 5.

5. Murvái tövén mindkét felöl egy vagy több áralaku foga

van, néha épélü ; csészéje bokrétájánál sokkal rövi-

debb, kopasz ; bokrétája halványsárga vagy fejéres,

csöve egyenes. — Hegyi és ligeti réteken itt ott.

0. Jun.—Aug. 6—12",

Gúnyoló F. M. pratense. L,

Murvái mind épélüek, vagy csak a felsknek van két

fell tövön egy-egy kis tompa foguk; csészéje kopasz,

akkora mint a bokrétája; fogai vizirányosan szélylyel-

állók ; apró virága sötét sárga, bokrétája csöve görbe.
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A magasabban fekv ligetekben gyakori. ©, Jul.

—

—Aug. 6—12".
Száj atátott F. M. sylvaticum L.

57. Rciid. Szádorfélék. Orobancheac. Juss.

1. SZÁDOR. Orobanclie. L.

1. Két levelii tövén egy murva van; csészéje levélkéi

több inuak, csaknem egyenl két metszetüek ; bokré-

i'étája liarangalaku, tövön gugásan hasas, ajakai egye-

netlenül fogasoltak, ikrás rojtosak; porodái a bokréta

fenekére nttek, nagyon szrösek. — Ligetekben,

bokrokban, hegyi réteken, leginkább az Ernys Patkó-

czim és a Szarvas Kerep gyökerén éldik. Q.Jun.

—

Aug. V2—l!/2'f (0. caryophyllacea. Sm.)

Yérpiros Sz. 0. cruenfa. Bertol.

Egy tagú csészéje tövén 3 murva van. 2.

2. Egy tagú csészéje 5 fogú, fogai láncsások , hegyesek

;

kékes bokrétéja csöves, elre görbült, közepén el

van szúkülve , ajaka metszetei hegyesek , laposak

:

portokai kopaszok, tövön kissé szrösödk ; kékes t-
kocsányja magános. —• Száraz dombokon, az Egér-

fark Oziczkórón éldik. 0. Maj.—Jul. Vi— 1'.

Kék Sz. 0. coerulea. Vili.

Egy tagú csészéje 4 fogú, tojásdad-háromszög fogai

áralakuan kihegyezettek; portokai kopaszok; szára

ágas. — A Kender, Dohány és a Fekete Csucsor tö-

vén éldik.

Elágazó Sz. 0. ramosa. L.

2. VICSOR. lathraea. L.

Gyökere húsos, pikkelyes; tökocsányja felálló, szrö-

söd, pikkelyes, bókoló; szárhegyi füzére egy oldali;

bokrétája als ajaka 3 metszet , csipkés. — Fák és
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cserjék gyökerem élódik, az árnyas ligetekben. 2j..

Apr.—Maj. 2— 6".

Konja V. L. squamaria. L.

58. Rend. Renczefélék. Utriculariceae. Endl.

1. EENCZE. Utricularia. L.

Levelei minden irányban szélylyelállók , szárnyason sok

sallanguak , sallangjai haj szálvékonyak s ritka apró

tövisesek ; sarkantyiíja kúpalakú , fels ajaka akkora,

mint az inye
;
portokai egybenóttek ; virága sárga

;

szárán apró hólyagok vannak. — Árkokban és mo-

csárokban. 2| . Jun.—Jul.

Hináros R. U. vulgáris. L.

59. Rend. Kankalinfélék. Primulaceae. Vént.

1. MÜKÖCS. Androsace. L.

1. Rózsásan ntt tölevelei a földön gyepeinek ; levelei élei

tökocsányjával együtt csillagszórüek
; csészéje bokré-

tájánál lioszszabb ; fejér bokrétája torka sárgás. —
A Sz. Endre felé vezet útfelén, ritka. 0. Jul.

—

Sept. 2—5".
Gór M. A. elongata. L.

2. Rózsásan ntt tölevelei a földön gyepeinek , körkörösek

vagy láncsások , fogasok; tkocsányja és ernyje sz-

rös, szrei czikkesek ;
csészéje bokrétájánál hoszszabb,

termése csészéje igen nagy; virága fejér va'^y piro-

sas, torka sárgás. — Szántóföldeken, legelkön, szl-

lókben. 0. Apr.—Maj. 3—5".

Nagy M. A. maxima. L,

2. KANKALIN. Primula. L.

Tölevelei tojásdadok; nyélrefutók, ránczosak, alól moly-

hosak; tkocsányja és ernyje selymes; gallérai to-
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jásdad tövüek , s áralaku hegyek; tojásdad csészéje

élesen ormós, 5 fogú; csöves bokrétája karimája ha-

rangalakulag homorú , virága sárga. — Ligetekben.

2^, April—Maj. V2—1'. (Kása virág; sz. György
virága; kükörics ; keztyüvirág ; kankalin.)

Tavaszi K. P. officinalis. Jacqxu

3. TÜRTSZIROM. Cyclamen. L.

Vastag tógyökere gumóalaku ; tlevelei nyelesek, szives

kerekdedek, habosán fogasok ; tökocsányjai Qgj virá-

gnak, virágzáskor felállók, a termése megérésekor

henyélk és csavarosán tekeredettek ; virága igen

szép, rózsaszín. — A sz. kereszti és sz. endrei he-

gyi erdkben. 4. Aug.—Sept. 4—6'^ (Disznárépa;

disznókenyér
; földikenyér.)

Ligeti T. C. eurojpaeum, L,

4. LIZINKA. Lysimaehia. L.

1. Öt porodája szabad; vagy tövön alig ntt öszszesmag-
honát nem fedezi ; szára henyél, gyökerez ; levelei

ellenesek, sziveskerekdedek ; kocsányjai hónaljiak, ma-
gánosak

; csészéje metszetei szívesek. — Vizenys,
kivált erds helyeken. 2f . Jun.—Aug. (Innyujtófü.)

Pénzlevelü L. L. nummularia. L,

Öt porodája tövön vagy félig öszszentt, s maghonát
fedezi. 2.

2. Szára felálló; levelei ellenesek vagy gyrsek; kurta

nyelek, hoszszukás láncsások, alól kissé gyapjasok;

virágzata bugás
; bokrétája metszetei tojásdadok, hegye-

sek, élk kopasz
; virága sárga. —• Nedves helyeken,

mocsárokban. 2j.« Jun.—Jul. 3—4'. (Füzény.)

Füzén L. L. vulgáris, L,
Szára felálló, levelei ellenesek vagy gyrsek, kurta

nyelek, hoszszudad láncsások, vagy tojásdadok, sz-
rösödk; hátokon fekete petytyesek; kocsányjai hó-

naljiak, ellenesek, vagy gyrsek; bokrétája metsze-

12
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tei hegyesek, ikrás szemszrüek ; virága sárga, tövön

rozsdaszin. — Nedves réteken, patakok s malmok
körül. 2f. Jun.—Aug. 1— 3'.

Pettegetett L. L. punctata. L,

5. TIKSZEM. Aiiagallis. L.

1. Szára henyél; levelei nyeletlenek, tojásdadok, bokré-

tája metszetei apró csipkéjüek, finom ikrás szemsz-

rösek, a csészénél valamivel hoszszabbak ; kocsányja

a virágánál hoszszabb. — Mezkön, kertekben, veté-

sek közt. 0.Maj.—Aug. 3—12". {Tyúkszem; tyuk-

hegy ; tikszem: tiktara; kakukterjék.^

Piros T. A. arvensis. L,

2. Szára henyél; levelei ellenesek, nyeletlenek, tojásda-

dok ; bokrétája metszetei apró csipkéjüek , csaknem

szemszrnélküliek, csészéjénél valamivel hoszszabbak;

kocsányja akkora, mint a virága; virága kék. — Az
elébbivel. 0. Maj.—Aug.

Kék T. A. coerulea. L,

6. TÓNYA. Hottonia. L.

Levelei fésüalakuan szárnyason hasogatottak ; virágzata

szárhegyi gyrsen álló fürt; virága fejér vagy piro-

sas. — Álló és csendesen folyó tiszta vizekben. 2\.

Maj.—Jun. V2— 1'.

Czicz T. H. pahistris. L.

7. SZÁMOLYA. Saiiiolus. L.

Szára felálló ; levelei viszszás-toj ásdadok, vagy hosz-

szukások, botulók; fürtje végre megnyúlik; murvája

kocsánykája közepén van; tokja csaknem gömbalaku.

—
• Tavakban gyakori. 2\, Maj.—Aug. V2—1'.

Sziki Sz. S. Valerandi. L,
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60. Rend. Gazillatfélék. Monotropeae. Nuttal.

1. GAZILLAT. Monotropa. L.

Leveletlen tókocsányját sárgás pikkelyek fedik, ennek

a hegyén van sokvirágu fürtje
;

jószagu bokrétája

metszetei tompák és szemszórösek. — A tölgyeken

élódik. 4. Jun.—Jul. 3—18".
Éldi G. M. Hypopitys. L.

IV. Csoport. Váltszirmuak. Dialypetalae.

61. Rend. EmySÖk. IJmbelliferae. Juss.

1. GOMBERNYÓ. Sanicula. L.

Tólevelei tenyeresen hasábosak, hasábjai 3 metszetüek,

egyenetlenül bevagdalt frészesek ; tökélyes virágai

kocsánytalanok
,

porodás virágai kurta kocsányuak

;

ernyje 3—5 sugáru , ernyócskéi gömbösek ; virága

fejér vagy vörhenyes. — Ligetekben , árnyas bokrok-

ban Buda körül. 2j. . Maj.—Jun. {Szaniczor ; sza-

nikula.)

He^yi Gr. S. europaea. L,

2. ZAPÓCZA. Astrantia. I.

Tólevelei tenyeresen 5 hasábuak , hasábjai hoszszukás

viszszás tojásdadok, hegyesek, csaknem 3 metszetüek,

egyenetlenül hegyes fürészfoguak
5 fej érés vagy vör-

henyes galléra épélü, vagy a hegyénél mind kétfelöl

1—2 fogú ; csészéje fogai tojásdad-láncsások s fulánk

hegyek. •—
• Sz.-Endre és Visegrád körül a hegyi

patakok mellett és a ligetekben. ^. Jun.—Jul. 1

—

2'. (Zapócza.)

Berki Z. A. májon L,

12*
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3. IRINGÓ. Eryiigium. L.

1. Levelei hármason kétszer szárnyaltak, hálózatos erek,

tüskés foguak , tólevelei nyelesek , szárlevelei fíllesen

szárölelók, fülei szabdalt fogasok; szára bugás; gal-

lérkái kerekded ernyinél hoszszabbak ; a csészéje

hoszszabb a bokrétájánál. — Legelkön , réteken, út-

feleken. 2^. Jun.—Aug. 1—2'. (Ordögszekér ; borda-

j

oldal-, rakolya-, Iceringö-, átkozott szamár-tövisy macs-

ka-, százfejü-, mezei- tövis.)

Mezei I. E. campestre, L,

2. Tólevelei épek , nyelesek , tojásdad-szivesek , csipkésen

fürészesek , középs levelei nyeletlenek , épek , a fel-

sk 5 hasábnak , tövisesen fürészesek
;
galléra szálas

láncsás, ritka tövis fogú, akkora, mint tojásdad er-

nykéje, szára tetején sátorozó. — Nedves réteken,

a Duna partjain, füzesekben. ^. Jul.—Aug. 1—3'.

(^Temondádfü.)

Kék I. E. plánum. L,

4. CSOMORIKA. Oicuta. L.

Tgyökere vastag, húsos, bels része üreges, melyet

kereszthártyák rekgetnek el; gyökérrostjai fonalala-

kuak ; levelei 2—3-szor szárnyasok ; levélkéi 2—

3

hasábnak, sallangjai szálas láncsások, hegyesen füré-

szesek , virága fejér. Igen mérges. —• Mocsárokban

Pest körül , ritka. 2\ . Jun.—Aug. (Méreg bürök ;

Csomorika.^

Gyilkos Cs. G. virosa. L,

5. ZELLER. Apium. L.

Levelei szárnyasok , a felsk hármasok , levélkéi ékala-

kuak, hegyén bevagdaltak vagy fogasok; virága fejér,

magvai kerekdedek. — Mivelt tereken , kertek kör-

nyékén, termesztik. 0. Jul.—Aug. 1—3'. {Zeller.)

Nagyszagu Z. A. graveolens. L,
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6. PETREZSELYEM. Petroselinum. Hoífin.

Szára felálló, szegletes ;
levelei felül fényesek, alól homá-

lyosak, az alsók háromszor szárnyaltak, a felsk hárma-

sok, levélkéi láncsások, épek vagy 3 raetszetüek ; vi-

rága fejér; magvai tojásdadok. — Kertek mellett, mi-

velt tereken, nagyban termesztik. 0. Jul.—Aug. 1

—

-

)>'. (Petrezselyem.)

Közönséges P. P. sativum. Hoffm.

7. SARLÓFÜ. Falcaria. Hst.

Tölevelei egyszerek vagy hármasok ; szárlevelei hár-

masok , ezek közt a középs levél 3 metszet, a két

széls a küls részén 2—3 metszet, metszetei szá-

las láncsások, egyenlen sürü fürészfoguak, fogai tüs-

kés-fulánk hegyek; galléra 6—8 level. — Útfele-

ken, gyepük mellett, köves és gyepes helyeken. Q.
Jun.—Jul. 1

—

V/2. (Sium Falcaria. L.) (Sarlófü.)

Közönséges S. F. Rívini. Hst,

8. KÖMÉNY. Carum. L.

Levelei kétszer szárnyasok, levélkéi szárnyason haso-

gatott sok sallanguak, az alsó pár a köznyelen ke-

resztben áll; mind két galléra hiányzik; szára szegle-

tes
;
gyökere orsóalaku ;

magva tojásdad, lapított. —
Minden, kivált a nedves helyeken. Q. Jun.—Jul.

1—2'. (Kömény.)

Konyha K. C. Carvi. L.

9. BAKTOPP. Aegopodiiim. L.

Alsó és közép levelei kétszer hármasok, levélkéi tojás-

dad hoszszukások , egyenetlen fogasok; a felsk egy-

szer hármasok; lapos ernyje nagy; galléra és gal-

lérkája nincs ; magvai tojásdad-hoszszudadok.— Gye-
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pük és utak mellett, ligetekben, kertekben. 2|.. Maj.

—Jul. 1— 3'. (Sison Podagraria, Spr.) {LuMábfü,)

Bigecsi B. A. Podaqraria. L.

10. PíMPINELLA. Pimpinella. L.

1. Virágai tökélyesek. 2-

Virágai kétlakiak. 3.

2. Szára szegletes, barázdolt, leveles; levelei szárnjasok,

levélkéi kurtanyelüek ; bibeszára maghonánál hosz-

szabb ; bokrétája fejér vagy verhenyes ; magva hosz-

szukás tojásdad, kopasz. — Magasan fekvó ligetek-

ben, bozótokban, erdszéleken. 2^. Jun.—Jul. 1—4'.

Nagy P. P. magna. L,

Szára hengeres , kopasz , alig vonalozott , tövén kissé

szrös , fels része csaknem levéltelen ; levelei szár-

nyasok, levélkéi tojásdadok; bibeszára virágzás ide-

jén maghonánál kurtább; magva tojásdad, kopasz. —
Száraz réteken. ^ . Els izben virágzik Maj.—Jun.,

második izben Ang.—Sept. 1—2'. {Földi temjén^

rákfarkfü ; bipenella.^

Tömjénes P. P. Saxifraga. L.

3. Szára felálló, bugás ; levelei kétszer-háromszor szárnyal-

tak , szárnyai 2

—

o—5 szárnyason szabdaltak , sal-

langjai keskeny szálasok
;

galléra nincs
,

gallérkája

vagy nincs , vagy csak egylevelü ; magva szórösödö

érdes. — Hegyi és homoki száraz réteken. 2f . Maj.

Jun. 3—18^'.
"

Akó P. P. pumila. Jacqu.

Szára felálló , bugás ; levelei két-háromszor szárnyason

szabdaltak y szárnyacskái 2—3—5 szárnyas metsze-

titek , sallangjai hajszál vékony szálasok
;
galléra alig

egylevelü, gallérkája 5 level; levelei serte-áralakuak,

egyenetlenek, ernyjénél rövidebbek; magva sima.

—

Szllók mellett, száraz gyepeken. — ©. Jun.—Jul.

1—3'.

Buglyos P. P. KUaiheli
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11. KORSÓKA. Berula. Koch.

Szára hengerded, rovátkos, igen ágas ; töve ostorindás
;

levelei szárnyasok, levélkéi tojásdad hoszszadadok,

fürészesek ; mind két galléra sok level, szárnyason

hasogatott, ernyje kurta kocsányu ; virága fejér. —
Aradásos helyeken, mocsárok és patakokban. 2^ . Jul.

—Aug. 1— 2'. (Sium angustifolium. L.)

8zároldali K. B. angvMifoUa. Koch,

12. BOLOÍíYIK. Sium. L.

Gyökere rostos ; töve ostorindás ; levelei szárnyasok,

levélkéi láncsások, vállban egyenetlen, aztán egyenlen

éles fürészesek, viz alá merült levelei kétszer szár-

nyason vagy sokszorosan hasogattak
;
galléra sok leve-

l ; magtartó kocsánykája magvához van nve. —
Tavakban s csendesen folyó vizekben. ^ . Jmi.—Jul.

2—-4'. (Béka koi'sócska ; holonyik.)

Mérges B. .S'. latifoUum. L,

13. SZINGALLÉR. Bupleurum. L.

Öt rovátka termése sinórjai közt szemcsés puha fu-

lánkjai vannak, sinórjai szemcsésen fodrosak \ szálas

láncsás levelei nem nttek által ; szárhegyi ernyi há-

rom kocsányuak ; szálas láncsás level gallérkái vi-

rágzás idején hoszszabbak, mint 3—5 virágú ernycs-

kéi. — Szikes tereken más sziki növényekkel együtt.

0. Jul.—Sept. 4—18".
Gindár Sz. B. tenuissimmn, L,

Termése rovátkái karczoltak, nem fulánkos szemcsések. 2-

Levelei átnttek, tojásdadok; galléra nincs, gallérkái

tojásdadok, kihegyezettek, sinórjai fonalalakuak ro-

vátkái karczoltak. •— Vetések közt , száraz réteken,

köves helyeken. ©. Jun.—Aug. %—IV2'. {B. perfo-

liatum.^ (Buvák ; átbuvófü.)

Buvák 8z. B. rotundifoliim- L.
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Levelei nem nttek át. 3.

3. Gyökere egy nyári. 4.

Gyökere ével. 5.

4. Levelei 5—7 inuak, inai közei eresek, az alsók körkö-

rösek vagy hoszszudadok, nyélbe keskenyedk, a fel-

sk lánesások, mind két végokon kihegyezettek, nye-

letlenek
;
gallérkái láncsások, hajszálhegyüek; kocsány-

jai akkorák, mint a termése. — Útfeleken, hegyi és

homoki réteken. ^. Jun.—Aug. 1— 2'.

Gacsos 8z. B. falcatum, L.

Levelei tojásdadok, vagy tojásdad hoszszukások, az alsók

nyélbe keskenyedk, a felsk nyeletlenek, mélyen szi-

ves vállal szárölelk
;
gallérkái körkörösek, kurta he-

gyek, akkorák, mint ernycskéi. — A budai erdk-
ben a Jánoshegyen ritka, több van a pilisi hegyen.

4 . Jun.—Jul. 1—3'.

Szárölelö Sz. B. longifolium, L,

5. Szára bugás, ágai szélylyelállók, hegyei ernysek ; levelei

keskeny szálas-láncsások, kihegyezettek 3—5 inuak;

gallérkái láncsás áralakuak, hegyesek, ernycskéinól

hoszszabbak; kocsánykái akkorák, mint szálas hoszszudad

termései. — Buda körül hegyi gyepeken, található

homoki gyepeken is. 0. Jul.—Aug.

GrazoS Sz. B. Gerardi. Jacqu.

Szára bugás; levelei keskeny szálas láncsások, kihegye-

zettek, 7 inuak, szárölelk ; ernyje 2—3 kocsányu
;

gallérkái láncsás szálasok, hegyesek, terméses erny-
kéinél kurtábbak; kocsánykája felényi mint a termése.

— A budai ligetekben ritka, gyakoribb a pilisi he-

gyen. 0. Jul.—Aug. 1— 2'.

Tejel Sz. B. junceum. L,

14. HARAMAG. Oenantlie. L

1. Orsóalaku tógyökere rostos, rostjai fonalalakuak ; szára

igen ágas, ágai terepélyek, levelei kétszer-háromszor
szárnyaltak, sallangjai bevagdaltak, a viz alámerültek
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sok metszetüek, metszetei haj szálaiakuak; bibeszára

tojásdad termésénél kurtább. — Árkokban, tavakban

folyókban. 2|. Jun.—Jul. 2—4'. {Vízi kapor; bö-

sövény*

Yizi H. 0. Phellandrium. Lam.

Csomós gyökerén, több kevesebb gumó van. 2.

2. Gyökere rostjai murok alakúak, hoszszukások, vagy fo-

nalalakuak ; töve ostorindás ;
szárnyas szárlevelei bör-

dós nyeleinél kurtábbak, tölevelei kétszer-háromszor

szárnyasok; ernyje 2—3 sugáru. — Posványokban,

árkokban, mocsárokban. Mérges. ^ , Jun.—Jul.

1—1 Vs'.

Ostorindás H. 0. fistulosa, L,

Gyökere rostjai fonalalakuak, végei gömb vagy tojás-

alaku gumóvá vastagodnak; levelei kétszer szárnya-

sok, szárnyacskái bevagdaltak, metszetei hegyesek;

tólevelevelei tojásdadon bevagdalt torapa csipkéjflek,

szára fels levelei szálasok, épek ; termése hengerded,

töve gyürti puífadásu. — Posványok és mocsárok-

ban a megye sik részén. 2j- . Jun.— Jul. 1—3'. {Ví-

zi petrezselyem ; vizi mogyoró.^

Mogyorós H. 0. pimpinelloides. L.

15. ÁNIZS. Foeniculum. HoíF.

Szára tövön hengeres; levele metszetei szálas araia-

knak, hoszszacskák ; ernyje 13—20 kocsányu; gal-

léra nincs. — Mivelt tereken, kertek körül. Q. Jun.

—Jul. {Meum foeniculum Spr.^

Édes A. F. officináié, Ali.

16. ADAZ. Aethiisa. L.

Levelei mind két lapjain fényesek, 2—3-szor szár-

nyasok, levélkéi is szárnyason hasogatottak
;

galléra

nincs; gallérkája 3 level, hátra türemlett, ernyöcs-

kéjénél hoszszabb ; igen mérges. — Kertekben, mi-
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veit és telekes tereken, a ligetekben. 0. Jun.—Aug.
1—3'. (Adázó bürök.

^

Mérges A. ^. Cynapium. L,

17. GURGULYA. Seseli. L.

1. Gallérkája levélkéi egészen öszszenöttek, vagy csak tö-

vön nóttek öszsze. 2.

Gallérkája levelei nem nttek öszsze. 3.

2. Gallérkája egytagú csésze alakú, fogas; ernyje 9—12

kocsányu, kocsányjai ormósak^ bels oldalaikon fiatal

terméseivel együtt szrüsödk ; levelei háromszor

szárnyasok, szárnyacskái szálasok. — Hegyi és ho-

moki nyilt réteken. 2\ . Jul.—Aug. 1^—2'.

Szilkés Gr. S. Hippomarathrum, L.

Gallérkái levélkéi tövön öszszenöttek
;

galléra egy le-

velii ; domború ernyje tömött, molyhos, ernyócskéi

kurta kocsányaak, tömöttek, virágzás eltt lekonyul-

nak; termései kezdetben molyhosak, azután megko-

paszodnak
;
szára girbe gurba ; levelei 3—4-szer szár-

nyason szabdaltak, levélkéi serteszáluak, levele nyelei

hártyásan lapitottak, szárhüvelyezk. — A budai he-

gyi réteken. 2| . Aug.—Sept. 1—2'.

Molyhos G. ^S'. leitcospermum. W. K,

3. Ernyje 10—15 kocsányu, kocsányjai csaknem henge-

resek^ kopaszok, kocsánykái hengeresek vagy oldalról

lapitottak
;
galléra nincs, gallérkája áralakn, keskeny

hártya prémíi, felényi mint kocsánykái ; tólevelei hár-

masok, háromszor szárnyaltak, levélkéi láncsás szála-

sok ; magva kopasz vagy alig szrösöd. — Hegyi és

homoki száraz réteken. Q. Jul.—Aug. 2—-4'.

Fakó G. S, glaucum. Jacqu,

Ernyje 20—30 kocsányu, kocsányjai szegletesek,

csaknem egyenlk, bels oldalukon szrösödk; gal-

léra nincs
,

gallérkája láncsás, széles hártya prémü,

ernycskéjénél hoszszabb ; fiatal magva szrösöd; t
és alsó szárlevelei háromszoros szárnyasok, levélkéi szá-
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lasok, nyele fels része válus. — Hegyi gyepeken.

0. Jul.—Aug. 1— 2'. (S. annuum. L.)

Tarka G. C. colorafum. Ehrh.

18. BIBEPÁR. Libanotis. Crantz.

Levelei kétszer-háromszor szárnyasok, levélkéi szárnya-

son hasgattak, hasábjai láncsások, fulánkos hegyek,

levélkéi legalsó párja közép gerinczökön keresztbe

állnak
;
galléra sok level ; szára ormósán barázdolt

;

ernyje félgömb alakú ; magva kurtaszrti, hamuszinü.

— Hegyi nyilt réteken, ligetekben, száraz homoki

réteken. 0. Jun.—Jul. (Athamanta Libanotis L,)

Hegyi B. L. montana. Ali.

19. SZILA. Silaiis. Bess.

Szára Szegletes ; tölevelei 3—4-szeresen szárnyaltak oldal

metszetei épek vagy két hasábnak, a végsk 3 hasá-

buak, legfels levelei egyszeres szárnyasok; galléra

nincs, vagy 1—2 level; gallérkája soklevelü; ter-

mése tojásdad hoszszu. — Gyepeken mindenütt. 2f'

Jul.—Aug. 2—3'. (Cnidium fSílavs. Spr.)

Réti Sz. ;S'. pratenms. Bess.

19. DEREZLE. Selinum. L.

Szára barázdolt, éles ormóju; alsó levelei háromszor

szárnyasok, levélkéi mélyen szárnyason hasogattak

vagy bemetszettek ; ernyje tömött ,
kissé domború

;

galléra nincs; gallérkája soklevelü. — Nedves réte-

ken gyakori. 2j. . Jul.—Aug. 1'—3'. (Angelina Car-

vifolia. Spr.^

KöményleTelti D. *S'. CarvifoUa. L.

20. ANGYÉLIKA. Augelica. L.

Levelei háromszor szárnyaltak, levélkéi tojásdadok vagy

láncsások, élesen fürészesek, nyélre nem futók, a végs
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ép vagy hárorametszetü ; levele hüvelyei igen nagyok,

hasoson felfuvódottak. — Nedves réteken
,
patakok

mellett. 2\. . Jun.—Jul. 3

—

'^'.(^Angyalf'á; angyélika.)

Erdei A. A. sylvestris. L.

21. HUSÁNG. Feriila. L.

Szára felálló , hengeres , ágas ; levelei háromszor szár-

nyason szabdaltak
, fényesek , szálas sallangjai hegye-

sek , fürészesen szemszorösek ; ernyi szárhegyiek,

leginkább hármasok , a középs kocsánytalan , sokvi-

ráguak, laposak ; virága sárga ; magvai nagyok, tojás-

dadok, barnák. — Bokrokban, köves helyeken, ritka,

a pilisi hegy teteje déli oldalán. — 2f . Jun.

—

Jul.

3—4'.

Gallértalan H. F. siblrica. L,

22. KOCSOED. Peueedaniim. L.

1. Galléra nincs, vagy 3 level s ez is lehulló. 2.

Galléra soklevelú, állandó. 3.

2. Levelei ötször hármasok, levélkéi szálas keskenyek , óp-

élüek, a végsk hármasok; 3 level galléra lehulló;

kocsánykája termésénél két- vagy háromszor hosz-

szabb , kocsányjai kopaszok. — Vizenys szikes he-

lyeken, mocsárok sárkok mellett, a Tisza mellett fekvó

szántóföldeken. 2j. . Jul.—Sept. 2— 4'. (Kénköves

gyökér, disznó-, vagy erdei vad kömény.)

Kénköves K. P. officinák. L.

Levelei mind két oldalaikon fényesek, szárnyasok, le-

vélkéi nyeletlenek
, sokhasábuak , hasábjai szálasok,

hegyesek ; ernyi kocsányjai bels oldalaikon kurta-

szörüek ; ernycskéi egj levélbl állnak ; magva ro-

vátkái 3 olajcsikuak. — A budai erdk szélein, a

szép juhászné körül, ritka. 2^. Jun.—Jul. 2—3'.

(Imperatoria Chahraei. Spreng.)

Rojtos K. P. Chahraei, Rchb.
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3. Szára szegletes, barázdolt, ágúi veszszsek ; levelei há-

romszor szárnyasok , levélkéi tojásdadok
, szárnyason

hasgattak , metszetei szálas láncsások , élk érdes

;

galléra 5—8 level, szélylyelálló ; termésén lev bi-

beszára lehajló , termése vánkosánál valamivel hosz-

szabb ; magva lapitott fejér prémü. — Gyepeken , ki-

vált a szigetekben. 4. Jul.—Aug. 1—4'. (Cnidium
alsaticum. Spr.)

Bugljos K. F. alsaiicum. L,

Szára hengeres, vonalozott, galléra letüremlett. 4.

4. Levelei nyele elágazásai minden ízen hátragyököntek

s szélylyeltartók, levélkéi fénylk , tojásdadon bevag-

daltak, vagy csaknem szárnyason hasogatott fogasok

;

magvai érintkezési lapjain es olajcsikjai ivalakuak.— Hegyi és komoki száraz gyepeken. 2f . Jun.

—

Aug. 2—3'. (Magva narancshéj izü, theája czitrom-

hajszagu.)

Czitrom K. P. Oreoselium, Mönch.

Levelei nyele elágazásai nem gyököntek hátra. 5.

5. Szára két-két águ ; levelei háromszor szárnyaltak, le-

vélkéi tengerzöld szinüek, tojásdadok, csaknem tüs-

kés fürészfoguak ; magvai érintkezési lapjain lev olaj-

csikjai párhuzamosak. — Hegyi és homoki száraz ré-

teken. 4- Jun.—Aug. 2— 3'. {Hegyi petrezselyem.)

Szarvas K. P. Cervaria. Cuss.

Szára szke
,

felül ágas ; levelei kopaszok , háromszor
szárnyason szabdaltak, levélkéi szálasok, tompák, vas-

tagok , barnahegyüek , ernyje 5—7 águ
;

gallérja

alig van; termése hegyén csorba. —• Homoki olda-

lokon a megye sik részén, p. o. Pest, Vácz felé es
homokjain. 4 • Aug.—Oct. 3— 6'. {Elszakasztott szá-

rából sárga tej foly.^

Sárgatejü K. P. arenarium, W, K,

23. TEJÉR. Thysselinum. Hoff.

Szára barázdolt; levelei háromszor szárnyaltak, levél-
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kéi melyen szárnjason hasgattak , metszetei szálas

láncsások , kihegyezettek
;

galléra és gallérkái sokle-

velüek , liártyásan prémezettek. — Nedves réteken

mindenütt. Q* J"^«—--^"g"- 2—4'. (Büdös-tejel.)

Posvány T. T. ímhistre. Hof.

24. KAPOR. Anethum. L.

Levelei tengerszinzöldek, kétszer-háromszor szárnyal-

tak , metszetei fonalalakuak
;

galléra nincs ; körkörös

magva lapos szegély. — Kertek körül s kertekben.

0. Jul.—Aug. 2— 3'. (Pastinaca Anethum. Sp.)

(Kapor.)

Kerti K. A. graveolens. L,

25. PASZTINÁK. Pastinaca. L.

Levelei szárnyasok, fels lapjaik fénylök, az alsók sz-
rösek, levélkéi tojásdad-hoszszukások , vagy hoszszu-

dadok , tompák , csipkés-fürészesek
;

galléra nincs
;

termése tojásdad, rovátkái két olajcsikuak. — Gye-

peken
,
különösen nedves helyeken. Q* J""*—"^"S*

2— 3'. (Peszternák ; olasz répa.)

Kerti P. P. sativa. L,

26. TAPSIR. Heracleum. L.

Levelei durva szórüek, szárnyasok vagy mélyen szárnya-

son hasogattak, levélkéi karélyosak, vagy tenyeresek

;

ernyje sugárzó ,• maghona tömött szrti. — Ligetek-

ben, bokrokban, kövérebb réteken. Q. Jul.—Aug.
2—5'. (Medvetalp.)

Medve T. H. SphondUium. L,

27. MAGTARAJ. TordyUum. L.

Szára viszszás durvaszörös 5 levelei szárnyasok; levélkéi

tompa csipkéjüek
; magvai középen sertés-kemény-
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szörüek, négy olajcsikuak. — Útfeleken, szöllök mel-

lett, bokrokban Buda környékén. Jun.—Jul. 1—2'.

Durva M. T. maximum. L,

28. SUJTÁR. Siler. Scop.

Levelei fényesek , alsó lapjaikon tengerszin zöldek,

szárnyason 2—3 karélyosak , karélyai kerekdedek,

csipkés fogasok
;

galléra nmcs , magvai sinórosak. —
Hegyi erdkben, bokrokban bóven. ^ , Maj.—Jul.

1—3'. (Siler aquilegifolium. GCirtii.)

Sinóros S. C. trilohum. Scop,

28. BORDAMAG. Laserpitiuiii. L.

1. Levelei hármason kétszer szárnyaltak ,. levélkéi tojásda-

dadok, fürészesek, vállban szivalakuak , épek ; ernyje

kocsányjai bels oldalaikon érdesek. — Erdk szé-

lein , ligetekben , bokrokban. 2| . Jun.—Aug. 3— 6'.

(Ernyöseink legszebbike.)

Széleslevelü B. L. latifolium. L»

2. Levelei nyele és éle borzas, levelei kétszer szárnyaltak,

levélkéi szárnyason hasogattak , metszetei láncsások

,

szára szegletesen barázdolt , alsó része durva viszszás

szrös. — A budai ligetekben és vágásokon bven.

4. Jun.—Jul. 1—3'.

Borzas B. L. pruthenicum. L»

31. MUROK. Daucus. L.

Levelei két-háromszor szárnyaltak, fénytelenek, levélkéi

szárnyason hasgattak , hasábjai láncsások , hajszálhe-

gyüek
;
galléra és gallérkái szárnyason hasogattak. —

Réteken mindenütt. 0. Jun.—Aug. 1—3'. {Mu-

rokrépa.)

8árga M. D. Carota, L.
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30. SZIROMR. Orlaya. Hoff.

Széls virágai sugárosak , nagyok ; termése tüskés , te-

teje felé Icvó tüskéi horgasok. — Köves helyeken,

útfeleken. 0. Máj.—Jul. 1—2'. (Fejér búzavirág.)

Nagyvirágu Sz. 0. grandifiora. Hoff.

32. BORZON. Caucalis. Hoff.

Magvai mellék sinórjain egy sorú kopasz tüskéi van-

nak, tüskés áralakuak, horgas hegyek, akkorák, mint

magva átmérje; ernyje 2—3 kocsányu , szára vo-

nalozott két-két ágas ; levelei kétszer szárnyason

szabdaltak, sallangjai si^álasok, hegyeskék. — Szán-

tóföldeken, vetések közt. ©. Maj.—Jun. %—1'.

Yigály B. C. daucoides. L.

33. DEGENCS. Turgenia. Hoff.

Szára fels része kurta, serteszörü, ágas ; levelei szár-

nyasok, levélkéi láncsások, bevagdaltan fürészesek

;

ernyje 2—3 kocsányu
;
galléra 2^—5 level, gallér-

kái 5—7 levelüek. — Vetések közt, útfeleken. 0.
Jun.—Jul. 1— IV2'. {Virágai és magva horgas seriéi

pirosak.)

Szárnyas D. T. latifoUa. Hoff,

34. TÜSKEMAG. Torilis. Hoff.

1. Galléra soklevelü, ernyje hoszszu kocsányu ; magva
tüskéi befelé görbültek, egyszer hegyek nem hor-

gasok ; levelei kétszer szárnyason szabdaltak, metsze-

tei hoszszudadok, bevagdalt fürészesek. — Gyepk és

utak mellett, bozótokban, erdkben. 0. Maj.

—

Jul.

1—3'.

Mezei T. T. Anthriscus. Gmel.

Galléra egy level vagy nincsen; magvai tüskéi hor-

gasok. 2.

2. Ernyje kocsányjai hoszszuk; bokrétája szirmai akko-
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rák, mint maghonai; bibéje majdnem kétanynyi, mint

a maghona vánkosa ; levelei kétszer szárnyaltak, a

felsók szárnyasok és hármasok. Vetések közt, bok-

rokban, erdkben. ©. Jun.—Aug. 1— 3'.(T. infesta,

Hoff.)

Teleki T. T. helvetica. Gmel,

Egyszer ernyje csomós, kocsánytalan az ág oldalain

;

csak küls magvai horgas - tüskések , a belsk szem

esésen érdesek ; szára lecsepült ; levelei kétszer szár

nyasok, levélkéi szárnyason bevagdaltak. — A Sas

hegy köves helyein a szllk mellett. 0. Jul.

—

Aug. %—1'.

Cseplesz T. T. nodosa, Gtírtn,

35. OEMÁNKA. Aiithriscus. Hojff.

1. Tojásdad termése tüskés, tüskéi araiaknak, befelé gör-

bültek
; bibeszára igen kurta, bibéje csaknem szárat-

lan ; szára kopasz ; levelei háromszor szárnyaltak,

kopaszok, alsó lapjaikon inai szétszórt szrösek. —
Kertekben, ligetekben, bozótokban mindenütt. 0.
Jun.—Jul. 1— 3'.

Televény O. A. vulgáris. Pers.

Hoszszudad vagy szálas termése kopasz, vagy ritka

szemcsés ; bibeszára hoszszu. 2.

2. Hoszszudad termése ritkás szemcsés, szemcséi szálkát-

lanok
;

gallérkái 5 levelüek, hoszszu szemszrösek

;

szára alól durvaszrü, felül kopasz ; levelei kopaszok,

vagy alsólapjok fbb inain serteszrüek, kétszerszár-

nyaltak, szárnyacskái szárnyason hasogatottak. —
Kertekben, gyümölcsösökben^ bozótokban. 0. Jun.

—Jul, 1—3'. {Chaerophyllum sylvestre. L.)

Erdei O. A. sylvestris. Hoff.

Szálas termése kétanynyi mint a csre ; levelei három-

szor szárnyasok , kopaszok , alsó lapjaik inain ritka

szrösek, levélkéi szárnyason hasogatottak. — Ker-

13
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tekben, mivelt helyeken. 0. Maj.—Jul. 1

—

2'.(Chae-

ropliyllum sativum. Bauh.^ {Turbolya; olasz saláta,)

Turbolya O. A. CerefoUum. Hoff,

36. BARABOLY. Chaerophyllum. L.

1. Gallérkája kopasz; levélkéi láncsások, haj szálhegyüek;

bibeszára lehajolt, akkora , mint maghona vánkosa

;

gyökere gumós ; szára bütykei alatt puffadt, tövön

durva szrös, felül kopasz 5 levelei többszörösen fü-

zöttek, levélkéi mélyen szárnyason hasgattak, hasáb-

jai szálas láncsások ; fels levelei szálasok, igen kes-

kenyek. — Útfeleken, árokpartokon, a homokon. 0.
Jun.— Jul. 2— 6'. {Myrrhis bulbosa Spr.) {Bubijics-

ka; Bar^aboly ; Mogyoró saláta; csemege bürök.)

Bubijicska B. C. bulbosum. L.

Gallérkája szemszrös. 2.

2. Bibeszára hátrahajolt, akkora, mint a maghona vánko-

sa; szára bütykei alatt felfúvódott , alól kemény-

szr, felül kopasz ; levelei kétszer szárnyaltak, levél-

kéi tojásdad hoszszuk, karélyosan szárnyason bevag-

daltak, karélyai tompák. — Mivelt és telekes tereken

mindenütt, ligetekben, bozótokban. Q. Jun.—Jul.

2— 3'. (Myrrhis temula. Gartn.)

Bódító B. C. temulum. L.

Bibeszára jóval hoszszabb , mint a maghona vánkosa;

szára bütykei alatt puffadtak ; levelei háromszor hár-

masok, hoszszudad tojásdadok, frészesek, az egész

' növény borzas. — Erdei patakok mellett, nedves bo-

zótokban, magasabb helyeken. ^ . Jun.—Jul. 2—3'.

{Myrrhis aromatica. Spr.)

-Fszeres B. C. aromatic2im. L.

37. BÜRÖK. Coniuni. L.

Szára kopasz, töven vei-es p:tytyes; levelei háromszor

szárnyaltak, levélkéi szárnyason hasgattak, láncsások
;
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láncsás gallérkái ernyöcskéinél kurtábbak. — Mivelt

helyeken, házak körül árkokban. Mérges. 0. Jim.—
Aug. 3—6'. {Bürökj htök; sipfü.)

Büdös B. C. maculattim. L,

62. Rend. Aráliafélék. Araliaceae. Juss,

1. BOROSTYÁN. Hedera. L.

Szára gyökér rostjainál fogva fákra s falakra kapasz-

kodik
; brnemü levelei kopaszok, fényesek, szeglete-

sen 5 karélyuak , virágzó szárain épek, tojásdadok,

kihegyezettek ; egyszer ernyje szrösöd ; virágai

zöldesek; lisztes bogyói feketék. — Ligetekben fákra

és sziklákra kapaszkodik, 'f). Aug.—Sept.

Repkény B. H. Helix. L.

63. Rend. Somfélék. Corneae. D. C.

1. SOMFA. Cornus. L.

1. Levelei tojásdadok, hegyesek, egyenszinüek ; kurta le-

lapult szrüek ; bogernys virágzata lapos
;
galléra

nincs; fekete csontára fejér petytyes. — Erdkben,
gyepükben. Cserje. "^. Jun.—Jul. 6

—

^'
. {Veres gyüi^ü,^

Veresgyürü S. C. sangvinea. £/.

2. Levelei tojásdadok, kihegyezettek, a fa elvirágzása után

hajtanak ki ; ernys virágai akkorák, mint négy le-

vel gallérai; csontára tojásdad-hoszszukás, végre

veres. — Erdkben, bozótok- és bokrokban, ker-

tekben. Cserje. ^. Mart.—Apr. 6— 12'. {Som,)

Húsos S. C. mascula. L.

64. Rend. Fakinfélék. Loranthaceae. Don.

1. FAGYÖNGY. Viscum. L.

Szára kétkétágu, igen ágas ; levelei ellenesek, láncsás

lapiczkások, érhálózatnélküliek , bórtapíntatu^ik ; virá-

13*
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ga sárga; bogyója fejér. — Alma, fz, ihar, hársstb.

fákon éldik. ^. Kora tavaszszal.

Éldi F. F. alhum, L.

2. FAKÍN. Loranthus. L.

Szára kopasz, igen ágas; lerelei ellenesek, nyelesek,

tojásdad hoszszukások, tompák, válban elkeskenyedök,

alig eresek ; füzéres virágzata szárhegyi ; virága hibás

fejlés miatt kétlaki, hatszirmu ; sárgás zöld, bogyója

sárga. — Tölgyfák ágain éldik. "^. Maj.—Jun.

Éldi F. Z/. europaeus. L»

65. Rend. Posgafélék. Crassulaceae. D. C.

1. SZAKA. Sedum.

1. Levelei laposak, szélesek, ellenesek vagy gyrsek, az

alsók széles vállnak, a felsk szivesek, nyeletlenek;

gyökere sok töv, évrl évre uj szárakat hajt; virág-

zata bogernys ;
bokrétája zöldes fejér; bels poro-

dái szirmai tövéhez vannak nve. — Köves helyeken,

kfalak és fedelek tetején. 2|. . Aug.—Sept. 1—2'.

{Bciblevelüfü ; kövéi^fü; varjubab ; szerelemtaplója.)

(S. Telephium L.)

Bablevelü Sz. S. maximum. Sut.

Levelei hengeresek
;
gyökere vékony ; töve gyepes. 2«

2. Bokrétája fejér, vagy verhenyes; szirmai láncsások,

csészéjénél háromszor hoszszabbak ; bugás virágzata

csaknem egyenl magas'; szára alsó része gyökerez.
— Sziklákon és kfalakon. 2^. Jul.—Aug. 3—10'^

{Kicsiny fülfü.)

Fejér Sz. JS. album. L.

Bokrétája sárga. 3.

3. Húsos levelei tojásdadok, hátokon púposak, s a szárra

tompa válluknál fogva vannak ránve; szára gyö-

kerez ; bogernyje kopasz; láncsás és hegyes szirmai
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csészéjénél még egyszer hoszszabbak. — Réteken,
legelökön, ligetekben. 4. Jun,—Jul. 2

—

4:", (Bá-
rány, vagy egér csecsfü; szakafü.)

Borsos Sz. S. acre. L.
Hengerded levelei szálasok , tompák , elhegyesedó vál-

lakkal nnek a szára ; szára gyökerez ; bogernyöje
kopasz; láncsás és hegyes szirmai csészéjénél még
egyszer hoszszabbak. — Az elbbivel. 2f. Jul.

—

Aug. 4—6".
Hatszegü Sz. S. sexangulare. L,

2. FÜLF. Sempervivum. L.

1. Rózsaalakuan kinyiló tölevelei hoszszukás viszszás to-

jásdadok, hirtelen fulánkhegyüek , kopaszok, szemszó-
rösek; bokrétája csillagalaku, szirmai csészéjénél még
egyszer hoszszabbak, pirosak. — Házfedeleken, szik-

lákon. 4. Jul.—Aug. V2

—

V.

Rózsás F. S. tectormn. L,
2t. Rózsaalakuan kinyiló levelei , hoszszukás láncsások , he-

gyesek, kopaszok, szemszrösek; szárlevelei szives-

tojásdadok, kihegyezettek, alól felül szrösek és szem-
szrösek ; bokrétája harangalaku , sárgás fejér. —
Sziklákon Buda körül. 2\.. Jul.—Aug.

Borzas Sz. S. Mrtum. L.

66. Rend. Ktörfélék. Saxifragaceae. D. C.

1. KÖTÖR. Saxifraga. L.

1. Szára magános , felálló , egyszer vagy ágas , leveles
;

tölevelei viszszás-tojásdad lapiczkások , három ka-

rélyuak vagy hasábuak ; szárlevelei váltogatok, tenye-

resen három metszetüek ; egy virágú kocsányján lev
2 murvája termésénél hoszszabb. — Hegyi réteken,

köveken, falakon szántóföldeken. 0. Apr.—Maj.
1—4".

Apró K. S. trydactyUtes. L,
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Szára felálló, magános , igen leveles ; tölevelei veseala-

kuak, karélyosan csipkések , nyelesek, szárlevelei nye-

letlenek , lioszszukások , hónaljaik alatt rügyek (hagy-

mák) teremnek; virágzata bogernys ; virága fejér.

— Minden termékeny gyepen a hegyeken, ugy mint

a síkon. 2f . Maj.—Jun. V2— IV2'.

Rügyes K. S. halUfera. L,

2. VESELKE. Chrysosplenium. L.

Levelei váltogatok , vesealakuak , mélyen csipkések,

csipkéi kiosipettek ; virágzata sátorozó ; sárga virágai

arany sárgán pontozottak. — A pilisi járás nedves

és árnyas ligeteiben. ^. Apr.—Maj. 3—6".

Arany V. C. altemifoUum. L,

67. Rend. Ribiszkefélék. Ribisaceae. Endl.

1. RIBISZKE. Ribes. L.

1. Kocsányjai 1—3 virágnak ; murvája 2—3 ; csészéje

harangalaku, hoszszukás metszetei letüremlettek ; szir-

mai viszszás tojásdadok; bogyója zöldes sárga; fu-

lánkjai hármasok. — Mivelik ; vadon terem a pilisi

hegy szikláin. '^. Apr.—Maj. 2—4'. {Egres, köszméte^

pöszméte.) Pöszméte R. R. Grossularia, L,

2t. Fürtös virágzata csaknem kopasz , elvirágzás után le-

függ ; csészéje kopasz, medenczealaku , éle kopasz;

murvái tojásdadok , kocsánkáinál kurtábbak , levelei

csaknem 5 karélyuak ; bogyója veres. — Mivelik. '^.

Apr.—Maj. 2—4'.

Veres R. R. rubmm, L,

68. Rend. Szirontákfélék. Ranuuculaceae. Juss.

1. BÉRCSE. Clematis. L.

1. Szára kapaszkodó ; levei szárnyasok , levélkéi tojáeda-
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dok, kihegyezettek, épélüek vagy karélyosak, vagy

durva fürészfoguak , csészéje levelei hoszszukások,

mind két felöl molyhosak; virága fejér. — Gyepü-

kön, bokrok- és bozótokban, -f). Jun.—Sept. (Venike;

venicz, iszalag, szulák.^

Iszalag B. A, Vitaiba. L.

Szára felálló. 2-

2. Levelei láncsások vagy tojásdadok, hegyesek, épélüek,

kopaszok, alsó lapjaikon inai szrösödk ; virágai le-

konyultak, kékek. — Vizenys gyepeken, füzesek-

ben. 2].. Jul.—Aug. 1—2%'. (Bérese.)

Éplevelü B. C. integrifoUa. L.

Levelei szárnyasok, levélkéi tojásdadok, kihegyezettek;

csészéje levelei hoszszukások, tompák, kopaszok, él-

kön szrösödk. — Hegyi réteken bozótokban. 4-

j^aj.—Jul. VA—3'. {Lótorma; nagy palaczkafü;

erösfii.)

Lótorma B. C. erecta. L.

2. VIRNÁNCZ Thalictriim. L.

1. Sima termése három élü, élei szárnyasok, s vaczkán

egy kis kocsánykán áll; virága zöldes v. fejér, szál-

csái lilaszinüek ; levelei 2—3-ür szárnyasok ,
levélkéi,

alig kerekdedek, karélyosak vagy csipkések.
^— A

gödölli erdkben gyakori. ^. Jun.—Jul. 2—3'.

Függs V. T. aquilegifolium. L,

Hoszszában rovátkolt termése egyenes hegy s vacz-

kában ül. 2-

2. Bugája tornyadzó vagy tojásdad alakú ,
virágai ritká-

sak , vagy ágacskái hegyeiu ernyösek , de nem s-

rk. 3.

Bugája csaknem sátorozó, virágai s termései az ághe-

gyeken csomóban ülnek. 7
3. Kocsányjai szárnyason füzöttek , t. i. kocsányja alsó

oldal ágai sokkal kurtábbak, mint a középs; zilált

virágai bókolok ; virágzata bugás ; szálas levelei fény-
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lök , a szárhegyiek néha hármasok ; fels levelei hü-

velyének füle tojásdad-hoszszukás , kihegyezett s fo-

gasolt; gyökere terjed. — A budai hegyi és a pesti

homoki réteken. 2j.. Jan.—Jul. 1—2'.

Galaj Y. T. galioides. Nestler.

Kocsányjai hármason füzöttek, azaz: kocsányja oldal-

ágai akkorák, mint a középs. 4.

4. Szára kissebb-nagyobb mértékben kékes hamvas. 5.

Szára nem hamvas. 6.

5. Levelei nyelecskéi kiálló vonalaiknál fogva, ormósak;

levélkéi kerekdedek vagy ékalakuan viszszás-tojásda-

dok ,
3—5 fognak ; levelei hüvelye fülei kurták, le-

kerekitettek , kissé szélylyeltartók, porodái lefüggök.

— Hegyi és homoki gyepeken. 2j..Maj.—Jul. 1—2'.

Kis y. T. minus. L.

Levélkéi kerekdedek vagy viszszás tojásdadok , 7 fo-

gnak ; levelei hüvelyei fülei kurták, lekerekitettek,

kissé szélylyeltartók; kocsánykái, virágai és porodái

egyenesen elreállók. — Hegyi réteken, a homok-
dombokon Pest, Gödöll és Vácz köri, ritkább. 2f

.

Jun.—Jul. 2—3'.

Magas y. T. elatum. Jacqu,

6. Levelei hüvelyei fülei szélesek, lekanyaritottak , vizirá-

nyosan állók , végre hátra göngyölödöttek , levele

nyelei els elágazásainál pálhások ; ágai és kinyilt

bugája szegletes , kocsányjai girbe gurbák , virága és

porodái lefüggk. — Hegyi és homoki gyepeken, út-

feleken. 2f. Jun.—Jul. IV2—2y2'. (T. collinum,

Wallr.)

Dombi y. T. Jacquinianum. Koclu

Levelei hüvelye fülei háromszög tojásdadok, fogasok

felállók s a szárra lapultak ; levelei nyelei els el-

ágazásánál pálhások, bugája terepély, virágai csak-

nem ernyósek és gyrsek. — Hegyi réteken, útfe-

leken és gyepük mellett. 2\. Jun.—Jul. 2—3'.

Közép y. T. meclkm. Jacqu.
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7. Gyökere rostos; levelei hüvelye fülei tojásdadok, ki-

hegyezettek; levele nyelei elágazásainál nincs pálha;
levélkéi hoszszukás ékalakuak vagy szálasok, fénylk,
alól halványak; bugája sátorozó; porodái felállók. —
Vizenys réteken, mocsárok mellett. 21. Mai.—Jul.
2—4'.

Szüklevelü Y. T, angustifoUum. Jacqu,

Gyökere terjed; levelei hüvelyei fülei hoszszukás-to-
jásdadok, hoszszabbak, mint szélesebbek ; levele nyelei
alsó elágazásainál pálhások

; levélkéi viszszástojásdad-
ékalakuak

, épek vagy 3 metszetüek
, a felsk szála-

sok, alól bálványok ; bugája sátoros
;
porodái felállók.— Az elébbivel. 2f. Maj.—Jul. 2—4'. (Vad vir-

náncz.)

Sárga y. T. flavim. L.

3. KÖKÖRCSIN. Anemone. L.

1. Levelei egyszerek, 3 karélyuak , épélüek; csészéhez
hasonló 3 level galléra közvetlen a leple alatt van

;

virága kék
, néha piros vagy fejér. — A sz.-endrei

és visegrádi erdk szélein. ![ . Mart.—April. 2 4".
(Nemes májfü; mogyoróaljafü.)

Májfü K. A. Hepatica. L,
Levelei füzöttek, vagy hasogattak ; hármas galléra nye-
letlen vagy nyeles. 2.

2. Magva csákós. 3.

Magva csákótlan. 4.

3. Virága felálló; leple alól harangalaku, végre a közepé-
tl kezdve hátrafelé hajolva kinyilt, kétanynyi hosz-
szu, mint a porodája ; virága sötét, késbb világos

;

tlevelei 3-szor szárnyason hasogatottak , hasábjai
szálasok, hegyesek. — Száraz, kivált hegyi réteken.
•4- Kora tavaszszal. Virágzáskor 3—6", késbb 1

—

IVá'. {Leány v. lókökörcsin.)

Leánj K. A. Pulsatilla, L.
Virága lefügg; leple harangalakuan öszszeáll, csak a
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hegye türemlik hátra
;
porodái akkorák, mint a leple

harangalaku része ; virága fekete lilaszinti ; tölevelei

háromszor szárnyason hasogatottak. — Réteken, kü-

lönösen a homokon. 2^. April—Maj. 1

—

VA'. {Ki-

sebb leány kökörcsin.)

Mezei K. A. pratensis. L.

4. Magvai molyhosak ; bibeszára kopasz, igen kurta , vi-

rága magános ; leple 5 szirmú, tojásdad, alól gyapjas,

fejér; tölevelei 5 hasábnak^ hasábjai csaknem kóta-

alakuak. — Erdkben, s hegyi réteken. 2J- . Maj.

—

Jun. 6—18".
Erdei K. A. sylvestris. L.

Magvai szörösödök. 5.

5. Galléra 3 level, nyeles, nyelei csaknem akkorák, mint

a levele ; leple 6 szirmú, szirmai mindkét oldalukon

kopaszok, fejérek; tökocsányja egy virágú. — A sz.-

endrei és visegrádi árnyas berkekben, ritka. 2^ . Kora

tavaszszal. 3—12". (Fejér berekvirág; fejér pipacs;

szélvirág: patácz.)

Berki K. A. nemorosa. L.

Galléra 3 level, nyeles, nyele leveleinél sokkal kur-

tább ; leple 5 szirmú, szirmai alól szörösödök, sár-

gák ; virága többnyire páronkint áll. — Ligetekben,

bozótokban. 2|.. Kora tavaszszal 3— 12".

Boglár K. A. ranunculoides, L,

4. HÉRICS. Adonis. L.

1. Sárgaszinü bokrétája 10—20 szirmú, nagy; csészéje

4—5 level; puha szr; termései csaknem gömbde-

den viszszástojásdadok, horgas csórek ; tölevelei

csak pikkelyek. — Mindenféle réteken, legelökön,

hegyoldalakon. 2]-. Apr.^—Maj. %— 1'. {Kökörcsin.)

Tavaszi H. A. vemalis. L.

Bokrétája 3—6—8 szirmú; gyökere egy nyári. 2.

2. Csészéje szrös; bokrétája lángszin, néha tövén fekete,

néha sárgás veres ; termése ránczos, felegyenesed
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csre feketés barna. — Szántóföldeken vetések közt.

Maj.—Jul. 1—IV2'. (Tyukszemvirág.^

Lángszinü H. A. flammea. Jacqic.

Csészéje kopasz ; bokrétája uiinium veres, szirmai töve

néha fekete ; termése ránczos, felegyenesed csre
termésével egyenl szinü. — Az elébbivel. Jun.—Jul.

1—2'. {Kakasvirág j pallagi rózsa,')

Nyári EL A. aesHvalis. L.

5. MIZURA. Myosurus. L.

Pázsitos levelei szálasok ; szárhegyi virágai magánosak,

szirmai piczinyek ; vaczka végre kupalakulag megnyú-

lik. — Gyepeken, kertekben. 0. Maj.—Jun. 1—4".

Piczi M. M. minimusu L.

6. FULÁNCS. Ceratocephalus. Möuch.

Magva púpjai közt válus, hátán ormós, hegyén sarló-

alakuan csrös ; virága sárga. — Buda körül, az

agyagos helyeken, töltéseken. 0. Mart.—Maj. 1

—

3". {Ranunculus falcatus. L.)

Sarlós F. C. falcatus. Pers.

7. SZmONTÁK. Ranunculus. L.

Bokrétája fejér, szirma töve leginkább sárga. 2.

Bokrétája világos sárga vagy aranyszinü. 3.

Víz alámerült levelei sertealakulag sallangosak, nyele-

sek, sallangjai mindenfelé szélylyeltartók ; vizén úszó

levelei vesealakuak, karélyosak vagy bemetszettek;

porodái hoszabbak, mint maghonaiból alakult gömbje.

— Álló vizekben és patakokban. 2j. . Jun.—Aug.

Tavi Sz. R. aquatiUs. L.

Minden levele viz alá van merülve, s sertealakaan sal-

langos ; szára hengeres; bokrétája 9—12 szirmú;
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porodái maghonaiból alakult gömbjénél kurtábkak. —
Az elébbivel együtt. 2].. Jun.—Aug.

Lábbogó Sz. R. fluifans. Lam.
3. Levelei épek,- gyökere rostos vagy gumós. 4.

Levelei szabdaltak, vagy fzitek vagy karélyosak. 8.

4. Szára felegyenesed, vagy henyél. 5.

Szára felálló, csöves, vagy felálló, vagy úszó. 6.

5. Levelei kerekded-szivesek , a felsk szegletesek
;
gyö-

kerén sok gumóju; csészéje 3, néha 4—5 level. —
Erdkben, réteken, legelkön, nedves helyeken. 2j..

Mart.—Maj. 2—8". {Kis fecskefü,' tavaszi saláta

f

galamhhegy.)

Saláta Sz. R. Fícaria. L.

Levelei körkörösek, láncsások vagy szálasok; felegye-

nesed szára félredül , s bütykeinél fogva néha le-

gyökerez ; termései viszszás-tojásdadok, simák, kurta

és tompahegyüek. •— Árkok, tavak, patakok körül s

nedves réteken. 2\ , Jun.—Aug. {Boglárvirág \ héka-

virág; sömörfü.)

Láng'os Sz. R. Flammula. L.

6. Termései tüskéskes csrösek, gömbbe állottak; virágai

aprók , lehullok ; szára hengeres , két-két águ ; hosz-

szudad-láncsás levelei nyelesek , simák , alig fogasok.

— A pomázi erdk álló vizeiben és a Tisza mocsa-

raiban. 0. Maj.—Jun. 2—8".

KocsáDytalan Sz. R. nodiflorus. L,

Termései simák. 7.

7. Levelei hoszszu láncsások, kihegyezettek ; felálló sugár-

szára tövön gyrsen gyökeres , ostorindás ; magvai

szélesek és kurta sarlóalaku csrösek; ághegyi sárga

virágai nagyok. — Posványos réteken és mocsárok

körül, a nádasokban, -^f . Jun.—Aug. !—3'.

Nádi Sz. R. Lingva. L,

Alsó levelei nyelesek, számosak, gyrsen állók , tojás-

dad-hoszszudadok ; szárlevelei váltogatok, ékalakuak,

3 karélyuak vagy 3 foguak, a felsók csaknem szála-
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sok; magvai ferde tojásdadok, csaknem lapítottak.—

Különösen a Tisza mocsaraiban. 2| . Maj.—Jul,

Bugljos Sz. R. polyphyllus. W. K.

8. Gyökere gumós. 9.

Gyökere rostos, (kivévén a R. bulbosus-t, melynek t-
gyökere gumósán van megvastagodva.) 10.

9. Szára és levelei szke selyemszrösek ; tólevelei hár-

masok , levélkéi szálas láncsások ; kocsányja henge-

res ; csészéje letüremlett. — Gyepeken, vetések közt,

sziklákon. 2^. Maj.—Jun. V2—IV2'.

Selymes Sz. R. illyricus. L.

Szára szörösöd ; levelei kopaszok, tlevelei gereblyé-

sen fzött 3—-5 hasábnak, kevés szárlevele 3 ha-

sábu , a legfelsk épek , mindenikféle levele hasábjai

szálasok, csaknem épélüek ; szára egyvirágu ; csészéje

nyilt, borzas; tojásdad szirmai csészéjénél kétszerte

hoszszabbak ; lapított magvai hártya prémüek. —
Hegyi és homoki lejtkön , a budai vérmezn és az

Orczykert mellett. 2\. April—Maj. 6—18".

Yillás Sz. R. pedatus. W. K,

10. Termései simák. U.
Termései vagy ránczosak , vagy görcsösek , vagy tüs-

kések. 17.

11. Kocsányja hengeres és nem barázdolt. 12.

Kocsányja barázdolt. 14.

12. Levele nyelei tövön hüvelyezk , tlevelei kerekdedek

vagy vesealakuak, csipkések ; szárlevelei ujjasok , ha-

sábjai láncsások ; tavasz kezdetén nyiló virágai szi-

romtalanok vagy csak egyszirmuak, azután 2—3—

5

szirmuak ; magvai hasasok és selymes szrüek. —
Lombos erdkben, vágásokon és hegyi réteken. 2].,

Maj.—Juu. 6—18".

Változó Sz. R. auricomus. L*

Levele nyelei szrösödk vagy gyapjas durvasz-

rüek. 13.

13. Tó- és szárlevelei tenyeresek, metszetei csaknem kóta-

alakuak, bevagdalt hegyesfoguak , a felsk 3 hasa-
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buak , hasábjai szálasok ; termése lencsealakuan lapí-

tott, kissé görbe csre kurtább, mint a magva ; vacz-

ka kopasz. — Minden réten. -21. Maj.—Sept. 1— 3'.

Réti Sz. R. acris. L.

Tó- és szárlevelei tenyeresek , metszetei széles visz-

szás-tojásdadok , 3 metszetüek s hegyes fognak, a

felsk 3-sok ; termése lencsealakuan lapított , csÖre

tövön széles, tetején begöngyölödött , majdnem felé-

nyi , mint a magva ; vaczka kopasz. — A pilisi, sz.-

endrei , sz.-kereszti és a váczi hegyek erdeiben. 2|

.

Jun.—Jul. 1—3'.

Gryapjas Sz. R. lanuginosus. L.

14. Tólevelei tenyeresen szabdaltak. 15-

Tölevelei hármasok és kétszer hármasok. 16.

15. Tlevele hasábjai 3 metszetüek s bevagdaltak ; magvai

csre horgas ; vaczka sertés. — Száraz réteken, bok-

rok és bozótokban. 0. Maj.—Jul. 1— l'A'.

Sok virágú Sz. R. polyanthemos. L.

Tlevele hasábjai széles viszszás tojásdad szívesek

;

magva csre begöngyölödött ; vaczka sertés. — Ma-

gasan fekv hegyi réteken, a sz. -kereszti, sz.-endrei,

visegrádi és váczi erdkben. 2\- . Jun.— Jul. 1— 2'.

Ligeti Sz. R. nemorosus. D. C.

16. Töve gyökerez ostorindákat hajt; csészéje kinyilt;

magvai finom szurdalással pontozottak. — A legkö-

zönségesebb minden nedves és vizenys helyen. 2f

.

Maj.—Aug. y2

—

IV2'. (Boglárka; kakasláb; hollóláb.)

Boglárka Sz. R. repens. L.

Töve gumósán megvastagodott, ostorindája nincs, csé-

széje letüremlett ; magvai simák. — Szántóföldeken,

útfeleken , árkokban, nem gyakori. 2| . Jun.—Aug.

y^— 1'.

Gumós Sz. R. bídbosus. L.

17. Magvai hoszszukás füzért alkotnak, aprók, ormótlanok,

finom ránczosakj halványsárga szirmai igen aprók;

csészéje letüremlett. — Vizenys helyeken gyakori.
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Mérges 0. Jun.—Sept. (Torzslka , istárj ; vízi méreg,

sebesitöfü.)

Toi'ZSika 8z. R. sceleratus. L,

Magvai gömbalaku csomót alkotnak. 18.

18. Tlevelei hármasok, vagy kétszer hármasok, levélkéi 3

metszetüek , csészéje letüremlett ; magvai közepén

sok, vagy a széle körül egy sor görcs van. — A
pesti és budai gyepeken nem ritka. 0. Maj.—Jul.

Vs— 1'.

Borzas Sz. R. PMlonotis. Ehrh,

Tlevelei épek vagy 3 hasábnak, a felsk hármasok

;

magvai laposak, csrösek, görcsösek és tövisesek. —
Szántóföldeken, vetések közt. 0.Maj.—Jul. %

—

VA'.

Mezei Sz. R. arvensis. L.

8. gólyahír. Caltha. L.

Szára felegyenesed; levelei szives kerekdedek, csip-

kések ;
virága aranyszín. — Nedres helyeken. ^ .

Mart.—April. 6— 12^'. {Mocsárvirág; békavirág ^

gólyavirág
f
sárga viola.)

Mocsári G. C. palustris. L.

9. SZlfíALJ. Eranthis. Salisbury.

Sárga nagy virága kerek és sok hasábu gallérában ül.

— A pesti városligeti tó partján. 2\ . Febr.—Mart.

Igen ritka. 3—6".

Téli Sz. E. hyemalis. Salish.

10. HUNYOR. Helleborus. L.

1. Kétágú szára kopasz, csupán elágazásainál leveles ; csak

virágzás után hajtó tlevelei ujjasok, hoszszu láncsá-

sok, hegyesek, egyenetlen mély fürészesek, erei kiál-

lók, kopaszok ; virága zöld, bibéje felálló. — A bu-

dai Jánoshegy tetején, a budaörsi, budakeszi és csa-
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bai erdkben, bokrokban. 2| . Apr.—Maj. 6—12".

{Papkalap; páponya; hunyor.)

Zöld H. H. viridis. L.

Felálló szára felül alig szegletes, leveles ; tólevelei ujja-

son hasábosak, hasábjai épek s ismét 2—3 hasábnak,

egyenetlen kétszer fürészesek, szárlevelei 3 hasábnak,

hasábjai 2—3-szor behasítottak, fürészesek ; kékesen

piros virágai kurta kocsánjuak, bókolok. —• A csabai

sz.-kereszti, sz.-endrei, visegrádi és és a váczi erdk-
ben. 4. xMart.—Maj. 6—12".

Piros H. H. purpurascens. W, K.

11. GALAMÓ. Isopyrum. L.

Gyökere terjed , rostjai csomósak ; tólevelei hoszszu-

nyelüek, kétszer hármasok, levélkéi tompa három ka-

rélyuak, fogasok; szárlevelei nyelesek, pálhások , két-

szer hármason vagy csak hármason szabottak ; ko-

csányjai egyviráguak ; fejér bokrétája szirmai tompák.

— Árnyas berkekben. 2^ . Kora tavaszszal. 3—8".

Yirnáncz Gr. I. thalictroides. L,

12. KANDILLA. Mgella. L.

Pilises levelii ; szirma 5—'10; portokai kalászosak, kalá-

szai felényiek, mint a portokai; tokjai simák, a tövüktl

középig öszszenttek ; magvai három ormójuak, finom

szemcsésen érdesek. — Vetések közt, útfeleken. 0.
Jun.—Aug. 6—18". (Fekete koriándrum; paraszthors.)

Mezei K. N. arvensis. L.

13. CZÁMOLY. Aqiiilegia. L.

Pilise sarkantyúi hegyei horgasok, ereszei tompák, ki-

csipettek, akkorák, mint a porodái; levelei kétszer

levélkéi 3 karélyuak, csipkések. —
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Csaba és Visegrád körül az erdkben, igen ritka. 4

.

Máj.—Jun. 1—2'. (Harangvirág.)

Harang Cz. A. vulgáris, L.

14. SARKVIEÁG. Delphinium. L.

Pilise egy tagú 4 metszet; kocsányja murvájánál hosz-
szabb, tokja kopasz; szára egyszeren ágas, levelei
vékony sallangra szabdaltak. — Vetések közt, útfe-
leken, pallagokon. 0. Maj.«—Aug. 1^2'. (Kék sar-
Icantyuvirág ; kék szarkaláb.)

Mezei S. D. Consolida. L.

15. SISAKVIEÁG. Aconitum. L.

Pilise sarkantyúja hátra tört horgas, sisakja félgömb-
alakú, boltos; virága sárga, virágzata bugás; levelei
sokhasábuak, sallangjai szálasok. — Ritkás erdkben
Csaba, Visegrád és Vácz köri ritka. 2f . Aug.—
Sept. 1—2'. (Sárga sisakfü; szelid sisakfö; kuklás-
vagy csuklyásfü.)

Méregöl S. A. Anthora. L.
2. Pilise sarkantyúi pergék, sisakja kétszerte magasabb

mmt széles, csaknem hengeres, lapitott; virága hal-
vány sárga; levelei tenyeresek 5 hasábnak, hasábjai
3 metszetüek, metszetei egyenetlen frészesek. —
Lombos erdkben mindenütt. 2f . Jun. Auo-. 2 4'.

(Farkasölöfü ; répa-, gyökér- bab; méregfü.)'
Farkasöl S. A. Lycoctonum. L.

16. TAKTA. Actea. L.

Levelei hármason kétszer szárnyaltak, levélkéi tojásdad
hoszszukások, egyenetlenül kétszer fürészeltek ; fürtjei
tojásdadok; szirmai akkorák, mint aporodái; bogyója
kerekded tojásdad. — Hegyi berkekben. ^. Mai.—
Jun. 1—2'. Mérges.

Békabogjó T. A. spicata. L.

14
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69. Rend. Borbolyafélék. Berberideae. Juss.

1. BOEBOLYA. Berberis. L.

Tövisei három águak, levelei csomósak, viszszás-tojásda-

dok, szemszrösen fürészesek ; fürtje sok virágú, le-

függ ; szirmai egészen vagy alig kicsipettek, sárgák.

— Erdkben, gyepükben, "f). Maj.—Jun. {SósJcafa;

fái sóska; leánysom,' üröm borbolya.)

Sóska B. B. vulgáris. L.

70. Rend. Mákfélék. Papaveraceae. Juss.

1. MÁK. Papaver. L.

1. Kerekded tokja keményszrü, borzas
;
porodái felül ki-

szélesedettek ; leveles szárán egynél több veres virága

van. — Szántóföldeken, kertekben. 0. Maj.

—

Jul.

l—W.
Csekély M. P. hybridum. L.

Tokja kopasz. 2.

2. Az egész növény kopasz, kékes zöld ; levelei száröle-

lk, hoszszukások, egyenetlen fogasok, a felsk épek,

az alsók öblösek ; tokja csaknem kerekded. — Mive-

lik. 0. 2—3'.

Kerti M. P. somniferum. L.

Az egész növény szrös. 3.

3. Szálcsái araiaknak; tokja kurta viszszás-tojásdad ; bi-

béje lemezei szelkkel egymást fedezik ; levelei szár-

nyasok, vagy kétszer szárnyasok, szárnyai hoszszukás

láncsások s bevagdaltan fogasok: virága veres. —
Vetések közt, útfeleken. 0. Maj.— Jul. V2—1^2'.

(Pipacs.) Pipacs M. P. Ehoeas. L.

Szálcsái araiaknak; tokja ékalaku, töve felé lassankint

keskenyedik el; bibéje csipkéi különváltak; levelei

kétszer szárnyasok, metszetei szálasok, ritka fogasok

;

virága veres. — Azelébbivel. 0.Maj.—Jul. %—IV2'.

Bujdosó M. P. dubium. L.
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2. SZAEUTOK. Glaiicium. Tourn.

Szára és levelei szrösek; fels levelei nyeletlenek,

szárnyason liasgattak ; beczöje sertés-keményször.
— Útfeleken, hegyi és homoki gyepeken. ©. Maj.

—Aug. 6— 18". (Szarvasmák) (G. phoeniceum Sm.)
Szarvas Sz. G. comiculatum. Curt,

3. GÓDIRCZ. Chelidoiiium. L.

Virágzata ernys,- csészéje csaknem kopasz; szára fels
része szélesebb ; virága sárga. Az egész növény ver-

henyes sárga tejjel van megtelve. — Kertekben, ár-

nyas helyeken, árok partokon. Mérges. 2\. , Maj.—
Jul. 1—^3'. (Czinadóiiia ; vére Mdlófií; nagy fecske-

/íí/ gódircz.^

Czinadónia Gr. C. május. L.

4. LíKASIR. Corydalis. D. C.

1. Gyökere gumós, gumója üreges; szárán két levél n,
melyeknek nyelei tövén nincs pikkely ; levelei kétszer

hármasok, bevagdaltak ; murvái épek. — Bozótokban
ligetekben. ^. Kora tavaszszal. ^2— 1'. (C. hulhosa

Pers.) {lÁkasir ; tavaszi gerezdes ; kakasláb,' hüvely-

kes földfüsti.)

Gumós L. C. cava. Schioeig,

2. Gyökere gumós, gumója tömött ; levelei kétszer hárma-

masok, bevagdaltak ; alsó levele nyele leveletlen, pik-

kelyalaku ; murvái ujjason hasadtak ; termése kocsányja

megnyúlt, egyenes, termése ritkán áll. —- Az eléb-

bivel. 4. (C. digitata Pers.)

Kemény L. C. solida. Sm.

5. FÜSTIKÉ. Fiimaria. L.

1. Csészéje igen igen kicsiny, nagyitó nélkül alig kivehet,

s kocsánykájánál keskenyebb ; táskája tojás-kerekded

;

termése fürtje laza
;
piros bokrétája szirmai szálasok.

14*



212

— Mivelt s terméketlen tereken, kertekben, szUök-

ben. 0. Apr.—Jul. 6—18''.

Yaillant F. F. Valiantii. Lois.

Csészéje bokrétájánál 3—6-szor kisebb. 2.

2. Csészéje levelei 3-szorta kisebbek szirmainál s szélesebbek

mint kocsánykái; táskája kerekded, keresztbe széle-

sebb, begye csonka, kissé kicsipett. — Az elébbivel.

0. Maj.—Sept. (Földfüsti.)

Föld F. F. officinalis. L.

Csészéje levelei szirmainál 6-or hoszszabbak s vele

egyenl szélesek 5 táskája tojás-kerekded, hegyeses

;

virága fejér vagy halvány piros.— Az elébbiekkel. .

Kisvirágú F. F. parviflora. Lam.

71. Rend. Keresztesek. Cruciferae. Juss.

1. EÉZSUKA. Xasturtlum. L.

1. Virága fejér; levelei hónaljából növ szárai legyöke-

reznek; levelei szárnyasok, a felsk 3—7 bordájuak,

az alsók 3-masok , levélkéi kanyarosak , az oldaliak

körkörösek , a végsk csaknem szives-tojásdadok ; be-

czje szálas , akkora mint a kocsányja. — Források

és patakok mellett. -2^ , Maj.—Jun. 3—18''.

Orvosi R. N. officináié. E. Br.

Virága sárga. 2.

2. Szirmai akkorák mint a csészéje; alsó levelei félbe-

szárnyasok, a felsk mélyen szárnyason hasogatottak,

hoszszukás hasábjai fogasok; beczje hoszszukás fel-

pufTadt, akkora mint kocsánykája. — Nedves réte-

ken, árkokban, útfeleken. Q. Jun.—Aug. 6—15".

Tavi R. N. palustre. D. C.

Szirmai csészéjénél hoszszabbak. 3.

3. Szára igen ágas, terepély ; levelei mind mélyen szárnya-

son hasogattak, vagy szárnyasok, levélkéi hoszszukás

láncsások, fogasok vagy ismét szárnyason bevagdal-

tak; táskája szálas, akkora, vagy kissé hoszszabb vagy
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kurtább, mint a kocsánykája. —• Nedves réteken,
árkokban. 2f. Jun.—Aug. 6—15".

Berki R. iV. sylvestre. R. Br.

Szára tövön gyökerez, ostorindás és a vizben felfúvó-

dott csöves- levelei hoszszukások vagy láncsások,
vállban elkeskenyedk, fürészesek, vagy fogasok, az
alsók félbeszárnyasok vagy fésüalakuak; táskája kör-
körös vagy csaknem gömbalaku, 2— 3-szor kurtább,
mint a kocsánykája. — Álló vizekben, árkokban. 2f

.

Jun.—Jul. 1—2',

Iszap R. N. amphihium. R. Br.

2. TORMÁNCS. Barbarea. R. Br.

Alsó levelei félbeszárnyasok, végs levélkéje, igen nagy,
kerekded, oldalbordája négy pár; fels levelei épek,
viszszás-tojásdadol-

, fogasok; fürtje virágzás idején
tömött, gyenge beczöi dülten felállók. — Útfeleken,
gyeptik mellett, agyagos árkokban. Q. Mai.—Jul.
1—2'.

Téli T. B. vulgáris. R. Br,

3. TORONSZÁL. Turritis. L.

Tlevelei kaczurosak, vagy fogasok vagy épélüek, 3
águ szreiknél fogva érdesek; szárlevelei kopaszok;
szivesen nyilas vállaiknál fogva szárölelk ; beczi
sugáron felállók, kocsánykáiknál 6-szor hoszszabbak;
virága sárgás fejér. — Hegyi és homoki száraz ré-

teken, erdkben. Q. Maj.—Jun. 1—3'.

Kopasz T. T. glabra. L.

4. IKRAPIKK. Arabis. L.

Magvai szárnytalanok, vagy keskeny szegélylyel szár-

nyaltak. 2.

Magvai széles hártyaszárnyuak ; beczi felálló kocsány-
káiról lefelé görbültek, laposak, degeszek, szelkön
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vastag szegéljtiek ; levelei ágas szrösek, fogasok

,

tölevelei körkörösek, nyélre keskenyedettek ; szárle-

velei hoszszukások, mélyen szives vállukkal száröle-

lök, ritka fogasok ; virága fejér v. sárgás fejér. — A
budai sziklás berkekben ritka. 0.Maj.—Jun. V2— 2'.

Tornyos I. A. Turritta. L.

2. Szárlevelei vállban szívesek, szárölelök, nyeletlenek. 3.

Szárlevelei vállban elkeskenyedettek, kurta nyelüek, a

legfelsk épélüek, szrösek ; tölevelei nyelesek, félbe-

szárnyason kacznrosak, mindenik oldalán 6—9 bor-

dával; minden levele ágas szrös ; szélylyelálló beczi

szálasok, csaknem laposak; egy hoszszába men finom

in van rajtok; virága lila, ritkán fejér. — Kfalakon,

fedeleken, sziklákon, száraz réteken. 0. Jun.

—

Jul.

6—18".
Sivatag' I. A. arenosa. Scop.

3. Szára és levelei ágas szrösek ; tölevelei nyélbe keske-

nyedettek , szárlevelei tojásdad-láncsások , fogasok,

vállban mélyen szívesek; végre megnyalt fürtje te-

kergs ; lapított beczi szélylyelállók, csaknem 3 inu-

ak, kocsánykáinál alig szélesebbek ; virága fejér. —
Nyilt és száraz réteken mindenütt. 0. Maj.

—

Jun.

6—12".
Terepély I. A. auriculata. Lam.

Szára alól szélylyelálló szreinél fogva érdes ; levelei

hoszszukások, fogasok, ágas szrösek, tölevelei^ nyélbe

keskenyedk ; szárlevelei felállók, vállban csonka füle-

sek vagy szívesek ; beczi felállók, keskeny szálasok,

lapítottak, lioszszában eresek s egy kiálló inuk van; vi-

rága fejér. — Hegyi, erdei és homoki száraz réteken.

G. Maj.—Jun. 1—3'.

Borzas I. A. Mrsuta. Scop,

5. FOSZLÁR. Cardamine. L.

1. Levelei nyele tövén száröleló fülek vannak; levelei szár-

nyasok, alsó levele levélkéi tojásdadok 3—5 metsze-
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tüek, nyelecskések, fels levele levélkéi hoszszukás
láncsások hátsó élkön fogasok, nyelecske nélküliek;

szirmai rendszerint nincsenek. — Erdei gyepeken, a

pilisi hegji erdk útfelein. Q- -^P^-—Jun. 1—2'.

Yirágrugó F. C. impatiens. L.
Levelei nyele tövén nincsenek fülei. 2.

2. Portokai felrepedésök eltt pirosak; viszszás-tojásdad

szirmai 3-szor akkorák mint a csészéje ; szára ormó-
sán barázdolt ; szárnyas levele levélkéi kerekdedek vagy
hoszszukások, szegletesen fogasok ; virága fejér. —
A pilisi hegyek magasabban fekv erdeiben, nedves
helyeken. 4. Maj.—Jun. 6—12'^

Keser F. C. amara. L.
Portükai sárgák; viszszás-tojásdad szirmai háromszor ak-

korák, mint a csészéje; szára hengeres, felül alig rovát-

kos; levelei szárnyasok, tölevele levélkéi kerekdedek,
fogasok vagy kanyarasok, a végsk igen nagyok; szár-

levele levélkéi szálasok, épek; virága lilaszinü, néha
fejér. — Minden vizenys helyen. 2]., Maj.—Jun.
6—18". Kakuk F. C. pratensis. L,

6. FOGASIR. Dentaria. L.

1. Hármas levelei gyrsen állanak, levélkéi egyenetlen
fürészesek; porodái akkorák, mint a szirmai, sárgás
fejérek. — A budai árnyas erdkben, különösen a

Jánoshegyen. 2\ , Aprii—Maj. 1—1^4'.

Kilenczleyelü F. D. enneaphyllos. L.

Levelei váltogatok, az alsók szárnyasok, a felsk épek

;

levele hónaljaiban gumócskák vannak. — Az elbbi-
vel, de gyakoribb. 4 .Maj.—Jun. 3—18". {Foganöttf'ú.)

Gumótermö F. D. hulUfera. L,

7. ESTIKE. Hesperis. L.

1, Szirmai viszszás-tojásdadok, igen tompák. 2.
Szirmai szálas láncsások, tompák; kopasz és lapitott

degesz beczi kocsánykáival együtt szélylyeltartók,
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kopácsai felényi szélesek, mint a válaszfala; levelei

tojásdad láncsások, kihegyezettek, épélüek, vagy alig

fogasok; virágai fakósárgák piros erezettel. — Hegyi

és homoki erdk gyepein. Q* ^^}'—J"^* 1"^2'.

{Ejeli viola; estvelke.)

Szomorú E. H. tristis. L.

2. Levelel tojásdad láncsások, kihegyezettek, fogasok, az

alsók néha félbeszárnyasok; szára felálló, kopasz vagy

ágas szrökkel szörösödö ; beczi szélylyeltartó ko-

csánykáin felállók, kopaszok, csaknem hengeresek,

degeszek; virága lilaszinü vagy fejér. — Árnyas ber-

kekben ritka, található a budai kincstári erdkben.

0. Maj.—Jun. 1—2'.

Pompás E. H. onatronalis. L.

Levelei tojásdad láncsások, kihegyezettek, fogasok, az

alsók félbeszárnyasok ; szára felálló , egyszer vagy

ikrás szrökkel szörösödö ; beczi szélylyeltartó ko-

csánykáin felállók, hengeresek, degeszek ; virága lila-

szinü. — A Széchenyi hegy szántóföldei barázdáin,

és a bozótokban. Q. Maj.-—Jun. 2—3'.

Kaczuros E. H. nmcinata. W. K.

8. MÁLIKA. Malcholmia. R. Br.

Szára felálló, alig szegletes, igen ágas ; levelei hoszszu-

dad láncsások, vállban keskenyek, alig fogasok, érde-

sek; apró virágai halvány rózsaszinek ; beczi bor-

zasok. — Buda-Pest körül a szántóföldek barázdáin,

útfeleken, nem gyakori. 0. April—Maj. 3—10".

Borzas M. M. afHcana. R. Br,

9. ZSOMBOR. Sisymbrium. L.

1. Levelei különféleképen szabdaltak, néha a legfelsk

épek. 2.

Levelei épek. 8.

2. Levelei kaczurosan szárnyason hasogattak, néha a leg-
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felsk egyszeren szárnyason hasábosak vagy dárda-

alakuak. 3.

Levelei két-háromszor szárnyasok, minden levele sal-

langja szálas 5 beczi felfelé görbék, kocsányjainál

másfélszer hoszszabbak ; virága sárga, — Telekes he-

lyeken, útfeleken mindenütt. 0. Maj.—Sept. 1—2'.

(Kányafüj sehforrasztófüj Szófia?)

Szófia Zs. S. Sophia. L,

3. Beczi áralakuan kihegyezettek, szorosan fkocsányjára

lapultak ; végs levélkéje nagy és dárdaalaku ; virága

sárga. — Telekes helyeken, útfeleken, házak körül.

0. Jun.—Sept. 1—2'.

Szapora Zs. S. officináié. L.

Beczi hengeresek, szélylyeltartók, vagy lefelé hajlók. 4.

4. Kaczuros-szárnyason szabdalt levele sallangjai tövön

fülesek ; kocsánykái kurták, csaknem olyan vastagok

mint a beczi. 5.

Levelei hasábjai tövén nincsenek fülei ; kocsánykái

karcsuk és vékonyak. 6.

5. Öszszetartó csészéje felálló ; levele véglevélkéi szegle-

tesek vagy dárdások, tövén fülei felfelé tartók; virá-

ga sárga. — Útfeleken, telekes helyeken, p. o. a

budai vár mellett bven. 0. Jun.—Aug. 1—3'.

Hamvas Zs. 8, Columnae, L.

Csészéje igen szélylyelnyilt ; fels levele szárnyai s

véghasábjai keskenyszálasok ; virága sárga ; beczi
terepélyen kiállanak. — A homoki gyepeken igen

gyakori, az erdkben sziklás helyeken. 0. Maj.

—

Jul. 1—3'.

Dunamelléki Zs. S, pannonicum, L.

6. Gyenge beczi sátorozó virágzatán jóval felül érnek s

4-szer akkorák mint a kocsányjai ; csészéje kissé ki-

nyílt. —• Telekes helyeken, kfalakor!, sziklákon. Q.
Maj.—Jul. 1— 3'.

IriÓ ^S. S. Irio. L.

Gyenge beczi sátorozó virágzatán nem étnek felül. *7,

7. Beczi kocsánykáinál kétszerte hoszszabbak; felegye-
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nesedök, kissé görbék, egymástól távolodók; szára és

alsó levelei keményszörüek ; virága sárga. — Útfe-

leken, telkeken, sziklákon gyakori, réteken ritka. 0.
Maj.—Jul. 1—3'.

Borzas Zs. S. Löselii. L.

Beczói kocsánykáinái sokkal hoszszabbak, szélylyel

vagy épen lefelé hajlók, számosak és tömöttek; szára

és levelei kopaszok vagy ritka szrüek. — A budai

várhegy oldalán. Q, Jmi.'—Jul. 2—2V2'.

Sima Zs. S. austriacum. Jacq.

$. Virágai sárgák. 9.

Virágai fejérek. 10.

9. Szára felálló hengeres , fakó ; alsó levelei kaczurosak,

a felsk épek láncsás szálasok, borzaskák; virágzata

fürtös; beczói felállók. — Az Orczy kert gyepein.

4. Jun.—Jul. 1—2'.

Káka Zs. S. junceum, W. B.

Szára sugár, merev , levelei hoszszukás láncsások, egye-

netlen fogasok , szórösödök ; beczói meren terepé-

lyek. — Erdkben, szántóföldeken Buda körül. 4.
Jun.—Aug. 2— 4'.

Mer Zs. S. strictissimum. L.

10. Alsó levelei vesealakuak, durva kanyaros-csipkések, a

felsk szives-toj ásdadok, hegyes foguak. — Gyepek

mellett, útfeleken. ©. April—Jun. 1—2'. {Foghagy-

maszagufü.)

Hagymaszagú Zs. S. AlUaria. Scop.

Levelei hoszszukás láncsások, ritka foguak, villás sz-

röktl szrösödk ; szirmai a csészénél kétszerte hosz-

szabbak. —
• Gyepeken. 0. Apr.—Maj, és szszel

ismét. 3—12".

Gyomos Zs. S. Thalianum. Gaud,

10. SZEGECS. Erysimiim. L.

1. Szárlevelei vállban szívesek, szárölelk, alsó levelei

viszszás-tojásdadok; közép- és fels levelei körkörö-
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sek ; beczói felállók, sugárok ; kopácsai 3 inuak ; vi-

rága világos sárga. — Bozótokban, hegyi réteken és

a vetések közt Buda körül. és Q* -^^^J'—J^"^*

1—2'.

Buiján 8z. E. austriacum. Bmg.
Szárlevelei hoszszukások vagy szálasok, vállban nem
szivesek ; virága sárga, 2.

2. Kocsánykái csészéinél 2—3-szor hoszszabbak, majdnem
felényiek mint négyszög s kissé lapított beczöi^ le-

velei hoszszukás láncsások, kanyarosak, egyenlen há-

romágú szreitl érdesek.— Bozótokban, kövecses he-

lyeken; vízpartokon. 0. Jun.—Jul. 1— 2'.

Ibolya Sz.íJ. clieírantlwicUs. L.

Kocsánykái akkorák, mint a csészéje. 3.

3. Szálas láncsás levelei egyszer szreitl érdesek, ép-

élek vagy ritkán fogasoltak ; terméketlen ágai leve-

lei hónaljából nnek; félrehajló zöldormóju beczi

derékszög alatt négyszögek, szkék. — Homokon
igen bven, azomban van a hegyi gyepeken is. 0.
Maj.—Jun. 1—1^4'.

Szke Sz. E. canescens. Roth.

Kocsánykái kurtábbak, mint a csészéje. 4.

4. Kocsánykái csészéjénél 2—3-szor kurtábbak ; beczje

tompa négyormóju, háta felül kissé lapított, egyen-

szinü ; levelei láncsások, öblösen fogasok, épélek,

érdesek, alól sömörösek egyszer vagy csillag sz-

reitl érdesek. — Hegyi és homoki gyepeken. Q.
Jun.—Aug. 1—IV2'.

Sömörös 8z. E. ci^ej^idifoUum. Rchh.

Kocsánykái felényiek, mint a csészéje. 5.

5. Levelei hoszszukás láncsások, kanyaros fogasok, egyenl

csillag szreitl érdesek ; beczi szkék, zöld ormói

kopaszok. — Hegyi réteken, gyepük és utak mellett

bven, a homokon ritka. ©. Jun.—Aug. 1—2V2'.

Jószagu Sz. E. odoratum. Ehrh.

Levelei láncsás-kihegyezettek, kissé Öblösen vagy ka-

nyarosan fogasok, vagy épélek ; csaknem hengeres
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beczje alig vastagabb, mint vizirányosan elálló vas-

tag kocsánykája. — Szántóföldeken, mezkön útfele-

ken. 0. Maj.—Jul. 3—12".
Fürtös Sz. E. repandum. L»

11. ÁLSZEGECS. Syrenia. Andrzej.

Szára felálló, lelapult szr ; levelei keskeny láncsások,

épek ; sárga virágai csaknem kocsánytalanok ; beczi
felállók^ szkék, négyszögek. — Gyepeken, s a leg-

terméketlenebb homokon bven. Q. Jul.— Sept.

6—18''.

Szüklevelü A. S. angustifoUa. Eb.

12. KÁPOSZTA. Brassica. L.

1. Beczi fökocsányjához lapultak ; minden levele nyeles,

alsó levelei félbeszárnyasok, fogasok ; a felsk láncsá-

sok, épélüek; csészéje levelei vizirányosan kinyíltak.

— Szántóföldeken, vetések közt. 0. Jun.—Oct.

2—4'. {Sinapis nigra Z.) (Mepcsén.)

Repcsén K. B. nigra. Koch.

Beczi fkocsányjától elállók ; fels levelei nyeletlenek,

széles vállnak, vagy szives vállal szárölelök. 2.

2. Csészéje levelei felállók, alsó részükön egymáshoz ér-

nek
; minden porodája felfelé áll ; fürtje laza, már

virágzás eltt megnyúlt ; fels levele vállai nem szive-

sek. — Mivelik, azomban a mezkön itt-ott vadon

is terem. Q. Maj.—Jun. 1—IV2'.

Fzelék K. B. oleracea. L.

Csészéje levelei félig vagy egészen kinyiltak ; kurtább

'porodái szélylyelállók, felegyenesedk ; fels levelei

vállai szívesek. 3.

3. Levelei tengerszinzöldek , az alsók félbeszárnyasok, a

felsk hoszszukások. — Szántóföldeken, vetések közt,

mivelik is. és Q.Maj.—Jun. 1

—

2V2' . {Karórépa.)

Karórépa K. B. Napus. L.

Mivelés alatti válfajai: a.) A két nyári vékony gyö-
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ker káposzta repcze. B. Napus oleiferaj — h.) az

egy nyári vékony gyöker k. repcze. B. Napus an-

nua; — c.) a húsos gyöker k. kalarábé. B. Napus
esculenta.

Levelei fzöldek, vagy csak végre tengerzöldek, alsó

levelei félbeszárnyasok, a felsk tojásdadok, kihegye-

zettek; fürtje virágzás ideje alatt lapos, kinyilt virá-

gai tömött virággombjánál magasabbak. — Mivelik,

azomban itt-ott vadon is terem. és Q. Maj.

—

Jul. 1—2V2'.

Kerekrépa K. Rapa. L.

MiveUs alatti válfajai: a.) Vékony s egy nyári gyö-

ker a tavaszi répa repcze. B. Rapa oleifera annua,

és a vékony gyöker két nyári, szi répa repcze. Br.

Rapa oleifera hiennisj h.) a töves répa. Br. Rapa
esculenta.

13. MÜSTÁE. Sinapis. L,

Levelei tojásdadok, egyenetlen fogasok, alsó levelei

vállban fülesek, vagy félbeszárnyasok ; beczje ko-

pácsai akkorák vagy alig kurtábbak, mint kétél

csre, kopácsai 3 inuak, kopaszok, vagy kurta serte-

szrek ; virága sárga. — Szántóföldeken vetések

közt és réteken közönséges. 0. Maj.—Aug. 6—
18''. (Repcze.)

Yetési M. S. arvensis. L.

Levelei szárnyasok, levélkéi egyenetlen durva fogasok,

kissé karélyosak ; beczje kopácsai akkorák, vagy

kurtábkak mint lapított v. kardalaku csre ; kopá-

csai kiálló 5 inuak, keményszrek ; virága sárga. -

—

Vetések közt, Budán ritka. 0. Jun.—Jul. 1—IV2'.

{Sárga v, kerti mustár; kerti repcze.)

Fejér M. S. álba. L.

14. NYULYGA. Erucastrum. Schimp. és Spen.

Ágas szára felálló, fakó; levelei nyelesek, az alsók bi-
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bircsós szrrel bolyhosak, öblösen szárnyaltak, karé-

Ijai kerekdedek alig fogasok; szárlevelei lassanként

elkeskenyedó karélyuak, a legfelsk szálas lánc sások,

kopaszok, éiíélüek
;
pongyola fürtje megnyúlt; virága

sárga ; beczi kardhegyüek. — Töltéseken, köves he-

lyeken, a budai szllk gyepüi mellett, a pesti homo-
kon ritka. Q. Jun.—Oct. IV2—4'. (Brassica elon-

gata W. K.)

Haraszt Ny. E. elongatum. Rchh.

15. SORAPÁE. Diplotaxis. D. C.

1. Szára leveles, alja csaknem kórós ; alsó levelei szárnya-

son hasogattak^ hasábjai szálasok ; fels levelei épek,

szálasok, épélüek, mind kopaszok ; kocsányja kétany-

nyi mint a virága; szirmai kerekded viszszás-tojásda-

dok s kurta nyakuak. — Hegyi és homoki réteken

bven. 4. Jun.—Sept. 1—1%'.

Sallangos S. D. tenuifoUa. D, C.

2. Szára csak tövön leveles, fnemü; levelei ziláltan sz-
rösek, öblösen fogasok vagy félbeszárnyasok, karé-

lyai tojásdadok vagy hoszszukások, fogasok, a végs
viszszás-tojásdad, szegletes, fogas ; kocsányja virágá-

val egyenl ; szirmai kerekded, viszszás-tojásdad, kurta

nyakuak. — Az elébbivel. 0. Jun.—Oct. V2—IV2'.

Köfali S. D. 7nuralis. D. C.

16. TERNYE. Alyssum. L.

1. Szálcsái bels oldalán tompa fogacskák vannak
; táskája

rekeszeiben két vagy több magcsa van; törzse kórós;

tavaszi hajtásai hegyökön fürtösen ágasok ; fürtje bugás,

termése bugája sem nyúlik meg ; törzse levelei hosz-

szukások, nyélbe elkeskenyedk puha molyhosak. •—

•

Mészsziklákon, a Sz. Gellért oldalán igen bven. 2j..

Apr.—Maj. 6—12'^

Kövi T. A. saxatile. L.

Hoszszabb szálcsái tövüktl közepökig szárnyas élüek;
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kurtább szálcsái tövén hasonlóul szárny forma pót

van. 2.

2. Táskája rekeszeiben egy magcsa ül; táskája tömött s

lelapult csillagszöreitöl szke; tojásdad magva egyik

oldalán keskenyszárnyu ; fürtje lapos bugás ; füne-

mü szárai felegyenesedök, töveiken kórósak ; viszszás-

tojásdad vagy hoszszukás szke levelei vállban elkes-

kenyednek. — A homoki mezkön bven. 2j.. Maj.

—Sept. 3—12". (a. alpesire. L.)

Sodros T. A. tortuosum. W. K.

Táskája rekeszeiben 2 magcsája van. 3.

3. Csészéje termésén is állandó ; szálcsáin nincs fog, a

két kurtább szálcsa töve mind két oldalán sertefogak

vannak ; táskája kerekded, igen kurta csillagszreitl

szke; fürtje szárhegyi; szára fnemü ; levelei láncsá-

sok, az alsók viszszás-tojásdadok. — Minden gyepen.

0. Maj.—Jul. 3—18".
Csészés T. A. calycinum. L.

Csészéje lehulló. 4.

4. Lecsepült s felegyenesed szára tövön végre kóróssá

lesz ; fürtje szárhegyi , magános ; táskája tojásdad

vagy kerekded, lelapult csillagszreitl szke ; levelei

szürkék, láncsások, az alsók viszszás-tojásdadok. —
Száraz réteken bven. 2j.. Kora tavasztól Júliusig.

3—12". Hegyi T. A. montanum. L.

Szára felegyenesed, fnem ; fürtje szárhegyi ; hosz-

szabb, szálcsái fogatlanok, a kurták szárnyasok, s mind

két oldalukon egy-egy serte foguk van ; táskája ke-

rek, egészen kopasz vagy csak élén szemszörös ; szür-

ke levelei láncsások; az alsók viszszás-tojásdadok. —
Homoki és hegyi réteken mindenütt bven. 0. Ta-

vaszszal. 1—6".

Apró T. A. mÍ7iimum. Wüld.

17. HAMUKA. Farsetia. R. Br.

Fnemü szára felálló
;
szirmai kétmetszetüek ; hoszszabb
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porodái tövön szárnyasok, a kurtábbak fogasok; tás-

kája körkörös, domborúan lapított, szörösöd ; leve-

lei láncsások, az alsók njélbe keskenyedök ; virága

fejér. — Minden száraz réten, útfeleken, csapásokon.

©. Maj.—Jul. 1—1%'. (Ternyefü.)

Fejér H. F. incana. R. Br.

18. LAPICZ. Limaria. L.

Szára felálló, hengeres ; alsó levelei ellenesek, a felsk

váltogatok, szívesek, hegyesek, csipkésen fürészesek,

szörösödk; kékes piros virágai sátoros bugát alkot-

nak ; táskái körkörös láncsások, mindkét végok felé

kihegyezettek. — A pilisi árnyas erdkben. 2|., Maj.

—Jun. 2—4'.

Begyes L. L. rediviva. L.

19. DARAVIRÁG. Draba. I.

1. Szára ágas és leveles; közép és fels levelei tojásdadok,

szárölelk ; kocsánykái vizirányosan állanak, kétszer

akkorák, mint a táskái; szirmai épélüek, fejérek. —
Hegyi és homoki minden gyepen. 0. Maj.—Jun.

6—12".
Kövi D. D. muralis. L.

Tókocsányja van. 2«

2. Tökocsányja kopasz ; törékeny levelei szálasok , hegye-

sek, serteszrü szemszrösek
;

porodái szirmaival

egyenlk; bibeszára akkora, mint a táskája kereszt

átmérje, virága sárga. — Mészsziklákon Buda kö-

rül. 2|. Kora tavaszszal. 1—6".

Kövér D. D, aizoides, L.

Tókocsányja tövön szrös, fels része s ágai kopaszok;

tólevelei láncsások, hegyesek, vállban elkeskenyedk

;

táskái láncsások, hoszszukások v. kerekdedek, ko-

csánykáinál kurtábbak; bibeszára igen kurta; szirmai

eresze bemetszettek; virága fejér. — Minden %^q-
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pen, kora tavaszszal. ©. 1—6". (Füstvirág; korpa-

virág,' ködvirág.) Köd D. D. verna, L,

20. TORMA. Cochlearia. L.

Tlevelei hoszsziikások , szívesek vagy tojásdad-szíve-

sek, csipkések, alsóbb szárlevelei féssen szárnyason

szabdaltak, a felsók tojásdad-láncsások, csipkésen fii-

részesek, a legfelsk szálasok, csaknem épélüek; tás-

kái kopácsai és a magvai simák; virága fejér. —

•

Mívelik, azomban vadon is nó. ^f.Jun.—Aug. 2— 3'.

Orrtekerö T. C. Armoracia. L.

21. GOMBOKKÁ. Camelina. Crantz. D. C.

1. Heno-eres és borzas szára közép levelei hoszszukás lán-

csások, épélüek, vagy fogasoltak, vállban nyílalakuak
5

virága sárga; táskája körtealaku. — Mívelik, azom-

ban réteken és vetések közt vadon is terem. 0. Maj.

— Jul. Va—2'.

Magvas G. C, sativa, Crantz.

2. Szegletes és kopasz szára igen ágas; száröleló levelei

fülesen nyilasok, hoszszudad-láncsások , hegyeskék,

fogason fürészesek, kopaszok, a legfelsk szálasok;

virága sárga; táskája tojásdad-gömbalaku. — Agya-

gos, nedves helyeken, nádasokban, szántóföldeken. 2^ .

Jun.—Jul. 1— 2'.

Fakó Gr. C. austriaca. R. Br.

22. TARSÓKA. Thlaspi. L.

1. Táskái háromszög-szívesek, alól el vannak keskenyed-

ve ;
rekeszeiben 4 magcsa van ; bibeszára igen kurta

;

szára ágas; fürtje nyúlt; szárlevelei nyeletlenek, szí-

vesek anynyira szárölelök, hogy a szára általbuvónak

látszik. — Hegyi és berki gyepeken. ©. Kora ta-

vaszszal. 3—12".

ÁltalbuYÓ T. T. locrfoUatum. L.

15
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Táskái köralakuak, vagy tövön lekerekítettek, felül ki-

csipettek, laposak. 2.

2. Tövérl kurta, pázsitos levelii törzseket hajt; virágzó

szára egyszer ; tlevelei nyelesek, lapiezkás viszszás-

tojásdadok, szárlevelei lioszszukások, nyilas-vállal szár-

ölelók; táskája rekeszei 1—2 magvuak, bibeszára

hoszszu; virága fejér. — Hegyi réteken és ligetek-

ben. 4. Maj.—Jun. 6—12".
^

Hegyi T. T. montanwn. L.

Termése megérése után elszáradó növény ; szára ágas

;

szárlevelei nyilas-válluak, nyeletlenek, fogasok , széles

szárnyú táskái nagyok, sok magvuak; virága fejér.

—

Szántóföldeken, vetések közt, zöldséges kertekben. 0.
Maj.—Jul. 6—18", (NyUfü; nagy horocska; temon-

dád ; vadmustár.)

Vetési T. T. arvense. L.

23. PAIZSPÁR. Biscutella. L.

Táskája tövén és hegyén kikanyarított ; csészéje töve

sarkantyutlan ; tlevelei hoszszukások, nyélre keske-

nyedk, szárlevelei is hoszszukások, nyeletlen, lekere-

kített vállukkal félig szárölelk, a legfelsk láncsások;

virága sárga. — Hegyi réteken, mész sziklákon, Buda

"körül. 4. Jun.—Aug. 6—15".

Sikált P. B, laevigata. L.

2á. ZSÁZSA. Lepidium. L.

1. Táskája fels vége nagyon ki van csípve. 2.

Táskája fels vége alig van, vagy nincs is kicsípve. 5.

2. Szárleveleí szárölelk. 3-

Szárleveleí nem szárölelk. 4.

3. Szárleveleí fogasoltak, nyilas vállal szárölelk, alsó le-

velei hoszukások, nyélbe keskenyedök, vállban öblösen

fogasok ; tojásdad- és közepétl szélesen szárnyalt

táskái rípacsosan pontozottak ; virága fejér; az egész

növény szókén szrösödö. — Pallagokon, vetések



227

közt, útfeleken közönséges. 0. Maj.—Jul. 6—18".

[Palaczkafü ; vadmustár; temondádfü?j

Mezei Zs. L. campestre. R. Br.

Szárlevelei épek, mélyen szives-szárölelk ; alsó levelei

nyelesek, szárnyasok, bordái sokszorosan sallangosak;

táskái kerekded-körkörösek, hegyökön keskeny szárnyn-

ak; virága sárgálló. Telekes helyeken, fedeleken, út-

feleken. 0. Maj.—Jun. 6—18".

Felemás Zs. L. xDerfoUatum. L.

4. Táskái kerek tojásdadok, szárnyasok, tompák, fko-
csányjához lapulók; alsó levelei nyelesek, szabályta-

lanul bevagdaltak, karélyosak, szárnyasok, vagy két-

szer-szárnyasok ; a felsk nyeletlenek, szálasok, épek

;

virága apró fejér. — Mivelik , azomban a kertek kö-

rül vadon is n. 0. Maj.—Jun. 1—2'. (Eézsuka;
saláta-torma.^

Kerti Zs. L. safívum. L.

Táskái szélylyelállók, kerek-tojásdadok, tompák, hegyö-

kön keskeny szárnyasok
; alsó levelei nyelesek, szárnya-

sok, vagy kétszer-szárnyasok
; a felsók nyeletlenek, épek

és szálasok; virágai két porodások, sziromtalanok.

—

Telekes helyeken, zöldséges kertekben, házfedeleken.

0. Maj.—Jul. 4—15'^

Mecsek Zs. L. ruderale. L,

5. Levelei hoszszukások, kanyaros fogasok ; tölevelei nyél-

be keskenyedök, szárlevelei nyilalaku vállaikkal szár-

ölelk; táskái szívesek, szárnyatlanok, fölpuffadt ko-

pácsai miatt csaknem két-görcsüek
; bibeszára akko-

ra , mint táskája válaszfala ; virága fejér. — Útfele-

ken, telekes helyeken, mindenütt. 2j-. Maj.—Jul.l

—

iy2'. (Borsika.)

Borsika Zs. L. Draha. L.

Levelei pozsgások , szökéllök épek , az alsók nyelesek,

tojásdadok, a felsk szárölelök , nyilas tojásdadok, a

legfelsk láncsások ; táskái tojásdadok, hegyesek, rán-

czoskák ; virága fejér. — A legszárazabb szikeken,

15*
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kiváltképen sziksós tavak közelében. 2j.. Maj.—Jun.

6—12".
Sziki Zs. L. crassifolmm, W. K.

25. SZIRTR. Hutchinsia. R. Br.

Levelei szárnyasok; leveles szára ágas; szirmai csé-

széjénél alig hoszszabbak; táskái körkörösek, tom-

pák; virága apró, fejér. — Hegyi nyilt réteken Buda

körül, p. 0. a Sashegyen. 0. Kora tavaszszal. 1—3".

{Sziklai Sz. H. petraea. E. Br.

26. CSAPKA. Capsella. Vént.

Levelei kaczurosak, szárnyason szabdaltak, sallangjai

tojásdad háromszögüek, hegyesek, kissé fogasok; szár-

levelei épek, sokféle alakúak ; táskái háromszög visz-

szás-szivesek ; virága fejér. — Mindenütt. 0.Apr.

—

Oct. ^4—IV2'. {Paperszény ; pásztortáska; Mkatar-

soly ; szkes; vérállatfü; porczogófü; vadmustár^

Pásztortáska Cs. C. Bursa pastoris. Mönch.

27. TÁSKARAG. Senebiera. Pers.

Szára lecsepült; levelei mélyen szárnyason hasogattak,

hasábjai épek vagy elöl bevagdaltak; kocsánykái vi-

rágainál kurtábbak ; táskái csaknem vesealakuak, la-

pítottak , hálózatosán ránczosak, tornyadzóalaku bibe-

szára tetejökön ül; virága fejér. —• A Budaörs felé

viv budai ország-utfelen, ritka. 0. Jun.—Aug.

Pikkelyes T. .S'. Coronopns. Poir.

28. TÁSKAZÁR. Euclidium. R. Br.

Szára felálló, hengeres szórösödö ; levelei nyelesek, ér-

deses szórüek ; tólevelei öblösen szárnyasok , szárle-

velei láncsások, ép, vagy fogas-élek ; táskái tojásda-

dok, kurta szreiktói érdesek ; virágai fejérek^ vagy
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verhenyesek. — Ugarokon , vetések közt , homokon
bven. 0. Maj.—Jun. 3—14".

Madárorru T. E. syriacim. R. Br.

29. CSÜLLENG. Isatís. L.

Szára felálló, szegletes , igen ágas ; levelei simák, tö és

szára alsó levelei nyélrefutók, hoszszudad-láncsások,

tompák, csipkések; szárlevelei nyilas vállal szárOlo-

lók ; táskái lioszszukások , igen tompák , lefüggók ; vi-

rágai sárgák. — Szántóföldek barázdáin , homoki ré-

teken, vetések közt. Az egész növény tengerszinzöld.

0. Jun.—Aug. 2—4'. (Festöfü.)

Fest Cs. 1. tinctoria. L.

30. BUNKONCZ. Myagrum. L.

Szára felálló , ágas, kopasz ; tólevelei nyélre keskenye-

dek , hoszszukások , öblösen fogasok ; szárlevelei nyi-

las válluak , szárölelk ; táskái viszszás-szives , négy

czikküek ; virága sárga. — Vetések közt , útfeleken

gyakori. Az egész növény tengerszinzöld. Q. Maj.

—

Jun. Vz—1%'.
Szives B. M. perfolíatum. L.

31. SÖMÖRGE. IVeslia. Desv.

Szára felálló , szörösödó ; szárölelö levelei nyilas lán-

csások, épélüek V. alig fogasok; táskái csaknem gömb-
alaknak ; apró virágai sárgák. — Vetések közt, igen

ritka. 0. Jun.—Jul. V2—IV2'.

Pallagi S. N. paniciilata. Desv,

32. MATYÓ. Calepina. Desv.

Szára felálló , alig szegletes ; levelei kopaszok ; tóle-

velei pázsitosak, nyelesek, csaknem félbeszárnyasok,

szárlevelei öblösen fogasok, a felsók szárölelk , nyilas-

válluak ; tojásdad táskái ránczosak ; virága fejér. —
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Telekes helyeken, szántóföldeken, Budán a várhegyen

és a Sz.-Gellérthegy alatt. 0. April—Maj. 6—12".

RánczoS M. C. Corvini. Desv.

33. SZÜMCSÓ. Bunias. L.

Szára felálló, hengeres, ágas, szrös ; tö- és szárlevelei

nyelesek, kaczurosan félbeszárnyasok, vagy öblösen

fogasok , a középsk alig nyilas kaczurosak, a legfel-

sk láncsások, vagy szálasok; tojásdad táskái két

rekeszüek , bibircses szümölcsösek ; virága sárga. —
Szántóföldeken, vetések közt, útfeleken. Q* J^'^*

—

Jul. 1—3'.

Napkeleti Sz. B. orientális. L,

34. EEKENYÖ. Rapistrum. Boerhave.

Fslálló szára barázdolt , ágas bogos ; alsó levelei ka-

czurosak, öblösek, fogasok, borzasok, a felsk lán-

csások, csaknem kopaszok
,
gerinczeiken borzasok; tás-

kája két czikkü , az alsó czikke hengeres , a fels to-

jásdad; virága sárga. — Száraz gyepeken, szántó-

földeken, útfeleken. 2].. Jun.—Jul. 1—2'. (Rekenyö.)

Evelö R. R. perenne. AlL

35. TÁTORJÁN. €rambe. L.

Fiatal levelei keményszrüek, az idsbek szárával együtt

kopaszok; tlevelei kétszer-szárnyasok, szárnyacskái

hoszszukások , fogasok vagy bevagdaltak ; hoszszabb

porodái hegyei villások, táskáin nincs rajta a bibe-

szára. — Szántóföldeken, útfeleken, gyepeken, a Ti-

sza vidékén. 2f • Jul-—Aug. 1—3'.

Bug'lyos T. C Tataria. Jacqu.

36. RETEK. Raphanus. L.

1. Levelei félbeszárnyasok; beczóje hengeres, kihegyezett,
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kocsánykájánál alig hoszszabb ; virága sötét erezet

világos lilaszinü.— Mivelik kertekben. Q. Maj.—Jiin.

Kerti R. R. sativus, L.

2. Levelei félbeszárnyasok ; beczje czikkelyes , czikkelyei

egy magvuak , hoszszabb , mint a bibeszára , virága

sárga V. fejér. — Szántóföldeken, vetések közt. 0.
Maj.—Aug. Vo—!'•

Repcsén R. R. Raphanistmm, L.

72. Rend. Resedafélék. Resedaceae. D. C.

1. REZEDA. Reseda. L.

1. Csészéje 4 hasábu; levelei zilált állásúak, megnyult-

láncsások , tompák
J

vállban két oldalról egy-egy fo-

gnak ; szára felálló , többnyire magános , ritkán ágas

;

virágzata tömött füzérnek látszó fürt; virága halvány-

sárga ; tokja lioszszudad, 4 fogú. — Útfeleken , árok

partokon, réteken, szántóföldeken , mivelik is festék-

nek. 0. Jul.—Sept. 1—3'. {Korhácsfü.)

Fogas R. R. Luteola. L.

Csészéje 6 hasábu. 2.

2. Alsó és közép levelei kétszer szárnyasok, a felsók 3 ha-

sábuak, hasábjai láncsások , fényesek ; szára ágas , vi-

rágzata fürtös; kocsánykái akkorák, mint a csészéje;

virága sárgás ; tokja hoszszudad, 3 fogú. — Vetések

közt, gyepeken, útfeleken, sziklákon. Q. Maj.—Oct.

1—2'. {Olasz mustár; olasz repcze; vad rezeda.)

Repcze R. R. lutea. L.

Alsó levelei épek , a felsók 3 karélyuak v. 3 hasá-

bnak. 3.

3. Virágai kellemes illatúak ; kocsánykái akkorák , mint

sárgálló csészéje, tokja 3 fogú, levelei láncsások,

tompák, a felsk 3 hasábuak. — Kellemes illatáért

mivelik. 0. Tavasztól—szig. V2

—

V,

BzagOS R. R. odorata. L.

Virágai illatnélküliek. 4.
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4. Szára felálló , szegletes , ágas ; felül érdes ; virágzata

fürtös; kocsánykái és fejéres bokrétájával egyenl

magas csészéi érdesek; hatszögü tokja élei fulánko-

san érdesek, teteje 3 orrú. — A sz.-Gellérthegy déli

oldalán, homoki réteken ritka. ©. Maj.—Aug. 1—1 %'.

(i?. mediterranea. L.)

Szagatlan R. R. inodora. Rclib,

Szára lecsepült, ágas, ágai felegyenesedk ; alsó levelei

lapiczkások ; hatszögü tokja 3 fogú ; apró virága fe-

jéres. — Szántóföldek barázdáin, homoki réteken s

a vetések közt Budapest körül. —• 0. Maj.—Jul.

3—12".
Kis R. R. Phyteuma. L.

73. Reutl. Nimfafélék. Nymphaeaceae. Balish.

1. NIMFA. Nymphaea.

1. Levelei mélyen szives kerekdedek, épélüek, börtapinta-

tuak ; maghonát csaknem tetejéig porodái benövik;

sárga bibéje 10—12 sugáru ; virága fejér. — Álló

és lassan folyó vizekben , Pesten a városligeti csa-

tornában. 2|. Jun.—Aug.

Fejér N. N, álba. L.

2. Levelei mélyen szives-kerekdedek , öblösen fogasok,

alsó lapjaikon pirosodok, vizén úszó levelei tojásdad-

nyilalakuak ; virágai fejérek. — A budai Osászárfürdó

mellett esó meleg forrásban. 2^ . Jun.—Aug.

Melegyizi N. N. thermalis. D. C.

2. TÓRÓZSA. Nuphar. Smith.

1. Levelei tojásdad-szivesek, brtapintatuak, épélüek ; vál-

la karélyai közel állanak egymáshoz, mind két lapján

zöldek; kocsányjai négyszögek, ormói élesek; virága

sárga ; bibéje lapos, épéltí
;
portokai hoszszukás-szála-
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sok. — Álló és lassan folyó vizekben, kivált a Tisza

körül. 2|. Jun.—Aug. (^Vizi tök.)

Sárg'a T. N. luteum. Smith,

2. Levelei szives-hoszszudadok ; válla karélyai távolodnak

egymástól; kocsányjai hengeresek, felomlásosan sely-

mesek; virága sárga, bibéje fogas. —• A Duna kiön-

téseiben Vácz körül, ritka 2\- . Jul.^—Aug.

Selymes T. A", sericeicm. Láng.

74. Rend. Szuharfélék. Cistineae. D. C.

1. TETEMOLDÓ. Heliantliemum. Toiiru.

1. Bibeszára akkora, mint a maghona; kórós szára he-

nyél; ágai felegycnesedök
;

pálhátlan levelei ellene-

sek, szálas koszszudadok, vagy tojásdadok, molyhosak

vagy az élk felé csomós szórüek ;
virágai sárgák. —

Verfényes dombokon; sziklás és homokos helyeken

bven. t). Maj.—Jul. 2—4".

Sziklai T. H. oleandicwn. Wahl.

Bibeszára maghonánál 2—3-szor nagyobb. 2.

2. Henyél szára kórós
;

pálhátlan levelei ziláltak, szála-

sok, finom fulánkhegyüek, kissé érdesek, alig szem-

szrösek; termése kocsányjai viszszahajoltak ; virága

sárga. — Verfényes mészhegyeken Buda vidékén és

homoki gyepeken bven. t). Jun.—Jul. 3—8".

Kacskörös T. H, Fumana. Mill.

Felegyenesed szára kórós
,
pálhás levelei tojásdadok,

vagy szálas hoszszukások, kurta szrüek vagy alól

molyhosak, szemszrösek, élkön letüremlettek ; ter-

mése kocsányjai megcsavarodva hajolnak le ; virága

sárga. — Minden száraz gyepen és legeln, 'tj. Maj.

—Sept. 3—18". (Tetemóldófü.)

Közönséges T. H. vulgare. Gart.
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75. Rend. Harmatffélék. Droseraceae. D. C.

1. BOGLÁRPÓT. Parnassia. L.

Szirmai kurta nyakuak ,• pilise 9—13 gombos sertével

van prémezve ; tölevelei nyelesek, szivesek, tompák,

épélüek, szárlevelei szárölelk ; virága fejér. — He-

gyeken , nedves gyepeken és tavakban. ^ . Jul.'

—

Sept. V2~V. (Májfü.)

GrjöDyörü B. P. palustris. L.

76. Rend. Ibolyafélék. Yiolariceae. D. C.

1. IBOLYA. Viola. L.

1. Száratlanok; leveleik s kocsányjaik mind a tövébl

nttek. 2.

Szárba indulók. 4.

2. Töve ostorindákat hajt; levelei szives-tojásdadok, alig

szrösek , idei ostorindái levelei vesealakuak ; levele

nyelei tövén lev pálhái tojásdad-láncsás hegyesek,

rojtos élüek, kopaszok, hegyökön szemszrösek ; ter-

mése kocsányja henyél, tokja szrösöd ; kellemes

illatú virága sötét lila szinü. — Árnyas helyeken,

gyepük és bokrok mellett. 2\. , Mart.—April. {Kék

viola; szederjes viola; onartiusi viola; ivolyaj kis

ibolya.)

Tavaszi I. V. odorata. L.

Töve nem hajt ostorindákat. 3.

3. Levelei tojásdadok, vagy hoszszukás tojásdadok, .bels

késbbi levelei mélyen szivesek; borzas szrüek , alsó

pálhái tojásdadok, a felsk láncsások, rostjaival együtt

kopaszok ; termése kocsányjai henyélk ; tokja szrö-

söd ; illattalan virágai világos vagy közép lilaszinüek.

— Gyepeken, gyepük mellett. 2|. Apr.—Maj.

Borzas I. F. Mrta. L,

Levele vállai széles kikanyaritása miatt szivesek, a kül-

sk tojásdadok, a belsk hoszszukás tojásdadok, vállai
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csuklyásan behajlók
;
pálhái láncsások, elkeskenyedett

hajszálhegyüek
, rojtosak , kocsányjai henyélók ; tokja

szórösödö; virága lilaszmti. — Homoki réteken és

homok hegyi erdkben. 2f . Apr.—Maj. (^V. campe-
stris M. B.)

Csuklyás I. W, amUgua. W. K.
4. Szára henyél, s felegyenesed. 5.

Szára felálló. 6.

5. Szára kurta, szke szr vagy kopasz ; levelei szívesek,

tompák, apró csipkéjüek, az alsók vesealakuak
;

pál-

hái tojásdad hoszszudadok, hegyesek, levele nyeleinél

sokkal kurtábbak ; tokja tompa tojásdad, virága hal-

vány viola vagy fejér szinü. — Minden homokig ki-

vált vizenys gyepen, e mellett a budai hegyek nyilt

oldalain. 2f. Maj.—Jun. 1

—

2".

Homoki I. V. arenaria. D, C.

Szára kopasz vagy alig szrösöd ; levelei szívesek,

hoszszukás-tojásdadok, kurta hegyek
5

pálhái hosz-

szukás láncsások, rojtos-fürészesek, levele nyelénél

sokkal kurtábbak ; virága sarkantyúja kétanynyi, mint

a csészéje pillenpátya sima, szine sárgás fejér, holott

bokrétája sötét lilaszinü. — A hegyi és siki erdk-
ben gyakori, nyilt gyepeken ritka. 2f. Maj.—Jun.
6—12".

SováDV I. V. canina. L.

6. Lefelé álló bibéje horgas, madárcsöralaku. 7.

Felegyenesed bibéje fels része ékalaku. 9.

7. Szára egysoruszrü, levele nyele ormóján szrös; levelei

széles szívesek , kurta hegyek , az alsók csaknem
vesealakuak ; els tvirágai szirraasok, de terméket-

lenek, késbbi szárvirágai szirmatlanok ; virágai hal-

vány pirosak vagy lilaszinüek. — Minden erdben.

4. Maj.—Jun. 3—12".
Szirmatlan I. F. mirahiUs. L,

Szára kopasz. 8.

8. Levelei szives vállal hoszszukás-Iáncsások, nyelei felfelé

kissé gatyások; közép szárlevelei pálhái láncsások he-
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gyesek^ felényiek mint levele nyelei, a felsók akkorák

mint levele nyelei; bokrétája sarkantyúja akkora, mint

hegyes level csészéje pillenpátyjai; virága fejér, vagy

lilaszinü. •— Posványos réteken bven. 2f. Maj.

—

Jul. 2—6". (V. lactea. Sm.)

Iszap I. V. sfagnina. Kit.

Levelei alig szíves vállal-láncsások, nyelei gatyások

;

közép szárlevelei hoszszudad-láncsások, bevagdalt fü-

részesek, levele nyeleinél lioszszabbak ; bokrétája sar-

kantyúja akkora, mint hegyes levelii csészéje pillen-

pátyjai ; virága kék, ritkán fejér. — Hegyi és ligeti

réteken, szöllök gyeptii mellett, -^f . Jun.— Jul. 6

—

18". (F. persicifólia. Roth.^

Kéti I. V. prafensis. M. és K.

9. Levelei csipkések , az alsók tojásdad-szivesek
;
pálhái

félbeszárnyas-szárnyason hasogattak , középs hasáb-

jai csipkések ; sarkantyúja kétanynyi, mint csészéje

pillenpátyjai
;
gyökere egyszer ; szára felegyenesed

ágas. — Gyepeken, telekes helyeken, szántóföldeken.

és 0. Maj.—Jul. 2—18". {Császár szakáll; liá-

7'omszinü viola.^

Háromszinü I. F. tricolor. L.

Igen sok válfaja közül nálunk leginkább kett van : a.)

bokrétája kétszinü, s csészéjével egyenl, apró és

karcsú: Apró I. (F. arvensis. Murray ^ h.) bokrétája

igen nagy 1—2—3 szinti, csészéjénél nagyobb : Kerti
1. F. hortensis.

77. Rend. Tökfélék. Cucurbitaceae. J^iss.

1. TÖK. Cubiirbita. L.

1. Szára kapaszkodó ; kacscsai ágasok ; levelei szivesek,

5 karélyuak, érdesek, nyelei bördösek ; egylaki virága

sárga; kabakja kerekded vagy tojásdad, sima. — Mi-

velik. 0. Jun.—Aug. (Urit'k ; dinka y' Unka.)

üri T. C. Pepo. L.
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2. Szára kapaszkodó ; kacscsai ágasok, ieTelei 5 karéljuak,

karélyai szárnyason kikanyargatottak , egylaki virága

sárga; kabakja rendszerint gömbalaku, zöld, (bélé fe-

jér, sárgás V. piros.) Mivelik. 0.Jul.—Aug. (Görög-

dinynye.^

Görögdinynje T. C. Citrullus. L.

2. UGORKA. Cucumis. L.

1. Szára kapaszkodó ; kacscsai egyszerek ; levelei szíve-

sek, 5 szögüek, szögei hegyesek; virága sárga; ka-

bakja hoszszukás, szümölcsös. — Mivelik. 0. Maj.

— Sept. Savanyító U. C. saiivus. L.

2. Szára kapaszkodó ; kacscsai egyszerek ; levelei szíve-

sek, 5 szögüek, fogasok, szögei kerekdedek; kabakja

gömb vagy tojásalaku, sima, vagy liálózatosan eres,

vagy rücskös. — Mivelik. 0. Máj.—Sept.

SárgadiDYnje ü. C. Meló. L.

3. GÖNYE. Bryonia. L.

Szára kacscsainál fogva kapaszkodó ; levelei szívesek,

5 karélyuak ; virágzata fürtösen sátorozó , egylaki vi-

rága szeuynyes sárga ; bibéje kopasz; bogyója fekete.

— Gyepükben bven. 2^. Jun.—Jul.

Büdös G. B. álba. L.

78. Rend. Porcsinfélék. Portulacaceae. Juss.

1. PORCSIN. Portulaca. L.

Szára ágaival együtt lecsepült ; levelei hoszszukás ék-

alaknak
,
pozsgások ; sárga virágai hónaljiak v. szár-

hegyiek , magánosak r. 2—3 kocsánytalanok ; csé-

széje metszetei tompa ormójuak. — Gyümölcsösök-

ben, szántóföldeken , homoki réteken. 0. Jun.

—

Oct. {Kövér jporcsin ; diaznóorja y kerti porcsfü.)

KöYér P. P. oleracea. L.
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79. Rend. Szegfúfélék. Caryopliyllaceae. Fenzh

1. PORCZIKA. Herniaria. L.

Szára lecsepült, alól kórós; levelei és csészéje kurta-

szórüek, levelei hoszszukások és láncsások, vállban el-

keskenyedók
;
pálhái tojásdadok, szárra lapultak ; 3

—

5 virágú csomói hónaljiak. — Homoki gyepeken és

a budai mészhegyeken. 2\.. Jun.—Jul.

Szke P. H. incana. Lam,

2. ASZGALLÉR. Paronychia. Juss.

Szára lecsepült v. felegyenesed ; levelei láncsások vagy

körkörösek , tompák , szemszörösek ; murvái szélesto-

jásdadok, kurta szálkahegyüek, ezüstszín száraz hárt^^^^

sok, szárhegyi csomójukkal zöldes virágait takarjak.

— Mészsziklákon, hegyi nyilt tereken Buda körül.

4. Jul.—Aug.

Gombos A. P. capitata, Lam.

3. CSIBEHUR. Spergula. L.

Felálló V. felegyenesed, ágas szára felül enyves , sz-

rös ; szálas áralaku levelei gyrsen állanak, fels lap-

juk domború az alsón egy barázda nyúlik végig ; ko-

csányja elvirágzás után lekonyul ; virága fejér, magvai

gömbded-lencsealakuak , apró szemcsés felülete érdes.

— Szántóföldeken, vetések közt, bven. 0. Maj.

—

Jun. 3—10".
Pallagi Cs. S. arvensis, L.

4. SZIKLÁR. Scleranthus. L.

1. Virága többnyire 10 porodás, szirmai fejéren keske-

nyen szegélyezett zöldek; csészéje metszetei tojás-

dadok , hegyesek , keskeny hártyaprémüek , termése

csészéje kissé kinyilt ; szára henyél ; ellenes levelei

szálasok, hegyesek, szemszrösek. — Szántóföldeken,
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kertekben, hegyi és homoki réteken, 0. Jun.—Aug.
3—'IS". EgjDyári Sz. S. annuus. L.

2. Virága 10 porodás , szirmai fejéren szélesen szegélye-

zett zöldek ; csészéje metszetei hoszszukások , leke-

rekitett tompák, széles hártyaprémüek , termése csé-

széje zárt , szára henyél ; vastagocska levelei kur-

ták , tengerzöldek. — Szántóföldeken , hegyi és ho-

moki száraz réteken. •2].. Maj.—Sept.

Ével ÍSz. S. perennis, L.

5. SZAGYÁN. Sagina. L.

1. Szára lecsepült, tövön gyökerez, ágai felegyenesedk

;

levelei szálasok, fulánkos hegyek, egészen kopaszok

;

elvirágzott kocsányjai hegyei horgasok, a termést hor-

dók felállók ; csészéje levelei tompák , kalásztalanok.

— Szántóföldeken , homoki legelkön s erdei gjQ\)Q-

ken. 2f. Maj.~Jul. 2—4".
Hever Sz. ;S'. procumhens, L.

2i. Szára felálló, tövétl kezdve ágas, oldalágai felegyene-

sedök ; levelei szálasok, fulánkosak , tövön szemszörö-

sek ; elvirágzott kocsányjai felállók, alig egj kissé be-

felé hajlók; csészéje levelei tompák, a két küls igen

kurta fulánkos hegy, fulánkjai befelé görbültek. —
A budai szántóföldeken és gyepeken. 0. Maj.

—

Jul.

2—6".
Emelked Sz. S. apetala. L.

6. PIKKELYHÚR. Lepigomim. Wahl.

1. Szára lecsepült, felegyenesed, ágas, ágai fürtösek; le-

velei szálas fonalalakuak, laposak, fulánkos hegyek
csészéje levelei láncsások ^ tompák, innélküliek , él-

kön hártyások ; virága piros; szárnytalan magvai 3

szögüek, alig ránczosak. — Homoki réteken , szántó-

földeken, mocsárok mellett. 0. Maj.—Sept. 3

—

6".

{Alsine rubra. Walil.^

Yeres P. L. ruhrum. WahL
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2. Szára, lecsepült, felegyenesed, ágai fürtösek; levelei

szálas fonalalakuak , alól falul domborúak; kocsányjai

virágzás után ietüremlettek ; csészéje levelei láncsá-

sok , innélkliek , élkön hártyások , virága piros

;

hártya karimájú s lapított magvai finom ránczosak.

— Szikes tereken, sziksós tavak mellett. 0. Maj.

—

Sept. 3—6". (Alsme marina. M. K.)

Szárnyasmagvu P. L. médium. Wahl.

7. LUDHÚR. Alsine. Wahl.

1. Töve henyél törzseivel együtt pázsitos; szirmai csészéje

leveleinél hoszszabbak. 2-

Töve alig, vagy nem is pázsitos ; csészéje levelei szir-

mainál hoszszabbak. 3.

2. Levelei szálas araiaknak, o inuak ; virágzó szára felegye-

nesed, vagy egyenes, 1 vagy sok virágú ; csészéje

levelei tojásdad-láncsások, hegyesek, 3 inuak, szélök

hártyás. — Gyepeken, -^f. Egész nyáron át. 3—8".

Tavaszi L. A. vema. Bartl.

Levelei áralakuan-sertealakuak ; virágzó szárai felegye-

nesedók, felül bugások ; csészéje levelei tojásdadok,

hegyesek, csaknem porczogósak, fejérek, rajtok egy-

egy zöld esik van ; tojásdad szirmai a csészéjénél

alig hoszszabbak, — Minden hegyi és homoki gyepen,

köves helyeken. ^. 5—10".

Sertelevelü L. A. setacea. M. és K.

3. Csészéje levelei egyenetlenok, szálas araiaknak, igen he-

gyesek, fejér porczogósak, rajtok egj-Qgy zöld esik

van ; kocsánykái murváinál kurtábbak ; virágzata cso-

mósán sátorozó ; szára felálló sugár, felül ágas, alól

szrösöd. — Hegyi és homoki száraz gyepeken a

budai mészhegyek kövesein. 0. Jun.—Aug. 3—8".

{a. fasciculata. M. K.)
.

Csomós L. A. Jacqutnii. Koch.

Csészéje levelei egyenetlenek, igen hegyesek, fejér

széles szegélyüek ; kocsánykái igen kurták ; virágzata
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gombosán sátorozó; szára felegyenesed, tövön igen
ágas

;
az egész növény szrösöd, néha ragacsos ikrás-

szrü. — Az elébbivel. 2f . Jun.—Jul. 3—8".

Gombos L. A. glomerata. M. B.

7. HOMOKHÚR. Areiiaria. L.

1. Szára felegyenesed, villásan bugás; levelei tojásdadok,
kihegyezettek, nyeletlennek; virágai magánosak, ágai
villáiban, vagy levelei hónalja alatt vannak; láncsás csé-
széje levelei szirmainál másfélszer hosíszabbak

; szir-

mai tojásdadok, fejérek. — Legelkön, réteken, szán-
tóföldeken, ligetekben bven. 0. Maj.—Jul. 3—12".

Kakuk H. A. serpylUfoUa, L.

2. Szára felálló sugár; levelei áralakuan sertealakuak,
tölevelei csomósak, szárlevelei öszszentt ellenesek;
sátorozó virágzata háromágú

; tojásdad csészelevelei

tompák, hártyások; szirmai tojásdadok, csészéje le-

veleinél háromszor hoszszabbak. — Nyilt gyepeken
Sz.-Endre, Vácz és Gödöll körül. 2f. Maj.—Jun.
1—IV2'. {Alsine graminifolia.)

Pázsitlevelü H. A. graminifolia, Schrad.

8. CSITRE. Moehriugia. L.

Levelei tojásdadok, hegyesek, 3—5 inuak, az alsók
nyelesek; kocsányjai akkorák, mint a levelei; csé-
széje levelei hegyesek, 3 inuak; szirmai csészéjénél
kurtábbak, fejérek. — Ligetekben bven. ©. Maj.

—

Jun. 3-—12".

Háromiuú Cs. M, trinervia. Clair.

9. OLOCSÁN. Holosteum. 1.

Szára kékeszöld; levelei ellenesek, körkörösek; virág-

zata ernys, kocsányjai egyenetlenek, ikrás szörüek.

16
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— Szántóföldeken, gyepeken, kerítések körül, útfe-

leken. 0. Maj.—Jun. 2—8''.

Ernys O. H, umbellatum, L.

10. MADÁRHUR. Cerastium. L.

1. Murvái és csészéje levelei hegyei fünemüek s szaká-

lasok. 2.

Murvái és csészéje levelei hegyei liártyások és kopa-

szok. 3.

2. Levelei kerekdedek vagy tojásdadok, az alsók nyélbe

keskenyedk ; termése kocsánykái akkorák vagy kur-

tábbak, mint a csészéje; szirmai csészéjével egyenl

hoszszuk. — Réteken, legelkön, köves helyeken, k-
falakon. 0. Maj.—Aug, V2— 1'.

GrOmboS M. C. glomerattm, Thuill.

Levelei hoszszukások és tojásdadok , az alsók nyélbe

keskenyedk ; bugája fels ágai csomósak , termése

kocsánykái csészéjénél 2—3-szor hoszszabbak, szir-

mai csészéje leveleivel egyenlk. — Hegyi és ligeti

száraz réteken Buda körül bven. 0. Jun.—Aug.

V2—1'.

Csirizes M. C. brachypetalmu Desp,

3. Szára felegyenesed, vagy felálló; levelei hoszszukások

és tojásdadok; csészéje levelei hegyei kicsipetten fo-

gasoltak ; termése kocsánykái csészéjénél 2—3-szor

hoszszabbak s letüremlettek ; szirma csészéje levelei-

vel egyenlk v. kurtábbak. — Réteken , legelkön,

kivált a homokon. 0. Maj.—Aug. 1—8".

Herélt M. C. semidecandrum. L,

Szára felegyenesed , az oldalt állók *^övön gyökerezk

;

levelei hoszszukások v. tojásdadok ; termése kocsány-

kái 2—3-szor hoszszabbak , mint épvégü csészéje le-

velei. — Minden réten, legeln, köves holyeken, k-
falakon. 0. Maj.—Aug, V'i.— 1'.

PoDgyola M. C. tnviale. Link.
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11. CSILLAGHUR. Stellaria. L.

1. Virágzó szára alsó levelei nyelesek. 2.
Virágzó szára minden levele nyeletlen. 3.

2. Szára hengeres; levelei szálasok; levelei éle kocsány-
kai és csészéi ragacsos szrösödk; szirmai kissé be-
metszettek, fejérek, mint a többiek is. ^ Homoki
réteken, szántóföldeken, legelkön és szikes mezókön.
0. Maj,—-.Tun. 3—6",

Ragacsos Cs. S. viscida. M, B^
Szára felegyenesed, villás, Q^y sora szrös; levelei
tojásdadok, kurta hegyek; virágai szárhegyiek és
szára villáiban ülk, szirmai kéthasábuak , csészéjénél
kurtábbak; porodája 3—5, csészéjénél hoszszabb tok-
ja hoszszukás. — Kertekben, szllökben, mivelt te-
reken. 0. Egész nyáron, szön. 3—16". (LuclMr

-

tikszár; pipehúr;tyukhegy; egérfül; árnyék szeretfü.)
Gryonge Cs. S. média. Vili,

3. Szirmai középig bemetszettek; levelei nyeletlenek, lán-
csások, hoszszan kihegyezettek s érdes élüek ; mur-
vái fünemiiek; szirmai csészéjénél kétszer hoszszab-
bak; gömbalaku tokja akkora, mint a csészéje. —
Bozótokban, ligetekben, gyepük körül a budai he-
gyeken. 2f . Maj.—Jun. Vs— 11/2'.

Olocsán Cs. S. Holostea. L.
Szirmai egész a tövéig kéthasábuak. 4.

4. Szára leginkább elterült, 4 szög, kopasz; levelei f-
zöldek, vállban szemszörösek ; murvái is szemszrö-
sek

;
szárhegyi sátorozó virágzata végre igen kinyiló

;

szirmai csészéjével egyenlk; tokja hoszszukás. —
Gyepeken. 4. Maj.—Jun. 1—2'.

"ázsit Cs. S. graminea. L»
Szára leginkább felálló; levelei kopaszok, szálas lán-
csások, többnyire kékes zöldek; murvái hártyások,
élkön kopaszok; bugája nemigen nyilik ki, majdnem
oldalt álló; szirmai csészéjénél hoszszabbak; tokja

16*
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hoszszukás-tojásdad. — Vizenys réteken ; árkokban^

mocsárok mellett. 2|-. Jun.—Aug. 1—1%'.

Fakó Os. S. glauca. Witlu

12. PUHAR. Malachium. Fries.

Szára lecsepült és kapaszkodó , tövon gyökerez ; le-

velei szives-tojásdadok, kihegyezettek , nyeletlenek, a

nem virágzó szárain levk nyelesek ; bugája villás,

ikrás szrös ; kéthasábu szirmai csészéjénél hoszszab-

bak. — Vizenys helyeken , árkokban
,
patak széle-

ken. 2f. Jmi.—Aug. 1—2'.

Yizi P. M. aqitaticum. Fries,

13. SZEGF. Dianthiis. L.

1. Hat level galléra hártyanemtt áttetsz , zörgs , a 3

küls felényi, mint a 3 bels, a külsk fulánkos he-

gyek , a belsk tompák , csészéjénél hoszszabbak

;

csészéje levelei a hozzájok hasonló gallérba vannak

beburkolva, szára kopasz ; szárhegyi virágzata gom-

bos vagy magános ; halvány jíiros , apró szirmai asz-

szuk. — Hegyi és homoki réteken, sziklákon. 0.
Jul.—-Aug. %— 2'.

Aszszú Sz. D, prolifer. L.

Galléra pikkelyei íünemüek, vagy nincsenek. 2.

2. Szirmai épélüek v. fogasok, rózsa- vagy testszinüek. 3»

Szirmai ujjason bevagdaltak. 7.

3. Virága magános ; körkörös csésze pikkelyei kalászo-

sak s kettsek; szára szörösödö, érdes; levelei szálas

láncsások ; szirmai viszszás-tojásdadok , fogasok, ró-

zsa- V. testszinüek, fejér petytyes szirmai torkolatán

sötét rózsaszín karika van. — Homoki, hegyi és

erdei réteken. 2]., Jul.—Aug. Vs—IV2'.

Klárizsos Sz. Z>. deltoides. L.

Virágzata csomós, vagy csomósán gombos. 4.

4. Brnem barna galléra zörgs. 5.

Fünem galléra nem zörgs, szrös v. szemszrös. 6»
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5. Szárhegyi virágzata többnyire 6 virágú gömböt ké-

pez; galléra pikkelyei tompák, áralakuan kalászosak,

kalászai felényiek , mint a csészéje csöve; szirmai

ereszei akkorák, mint a nyakuk; levelei szálasok, hü-

velyei hoszszabbak, mint a levele négyszeres széles-

sége. — Gyepeken. 4- Maj.—Jul. 1—2%'. (Barát

V. német szegf.^

Barát Sz. D. Carthisianorum. L.

Szárhegyi virágzata 12—30 virágú gömböt képez. A
többi jegyeiben a Barát Szegfüvei egyenl. — Ho-

moki hegyoldalokon. 4 . Maj.—Aug. 1—2'. {D. po-

lymorphns. M. B.)

Gryászoló Sz. D. atrombens, Ali.

6. Murvái és csészéje pikkelyei láncsás-áralakuak, érdes

szörüek; levelei láncsások, elörészökön elkeskenyedet-

tek, tompa hegyek, s szárával együtt szörösödk;

fürészes élü, piros szirmai fejér pontnak. — Ligetek-

ben, vágásokon, gyepük mellett. Q. Jul.—Aug. 1

—

3'. {Mezei szegf.^

Szepls Sz. D. Armeria, L.

Murvái láncsások, csésze pikkelyei tojásdadok, fnemfl

kalászai akkorák, vagy 2—3-szor hoszszabbak, mint

H csészéje csöve; levelei szálas láncsások, elkeske-

nyedve hegyesek, 5 inuak, hüvelyei akkorák, mint a

levele szélessége, kurta szemszórösek ; szirmai pirosak,

nyaka fejér. — Hegyi réteken, erdei utak és gye-

pük mellett. 4. Jul.—Sept. 1—2%'.

Dombi Sz. D. Seguerii. Vili.

1. Szára 2—5 virágú; virágai magánosak; csészéje pik-

kelyei kerekded-tojásdadok, kurta fulánkos hegyek
;

levelei szálas-áralakuak, élkön érdesek; ujjason be-

vagdalt fejér szirmai közepe viszszás-tojásdad ; törzse

henyél, ágas, gyökerez és pázsitos. — Mészhegyi

sziklákon bven. 4- Ju^-—^"g- ^/^—1'.

Tollas Sz. D, jplumavius. L.
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Ennek válfaja a homokon term, s September—Octo-

berben virágzó: Késöi Sz. D. serotinus. W. K.

Szára többnyire magános 2 s több virágú ; csészepik-

kelyei tojásdadok , kihegyezett kalászosak ; szálas

láncsás levelei kihegyezettek ; szárnyason hasogatott

szirmai sertehasábuak, közepe hoszszukás ; virága

halvány piros. — Nedves réteken. 2|. Jul,—Sept,

1—3'.

Bugljos Sz. D. superbus, L.

14. DERCZEFÜ. Gypsophila. L.

1. Szára felálló, csaknem villás, ágas-bogas ; virágai zilál-

tak, világos pirosak ; csészéje körtvélyalaku, 5 fogú

;

mindkét végok felé elkeskenyedö levelei szálasok. —
Szántóföldeken, gyümölcsösökben. ©. Jul.—Sept.

.3—18".

(jryepi D. 6r. muralis. L,

Szára tövén felegyenesed , vagy tövétl kezdve el-

ágazó. 2-

2. Szára teteje tömötten sátorozó, fels része ágaival

együtt ragacsos szörösöd ; levelei láncsások, mind

két végok felé elkeskenyedk ; csészéje harangalaku

;

porodái és bibeszára bokrétájánál hoszszabbak, virága

fejér vagy vörhenyes. — Homoki gyepeken. 2^ .

Jun.—Aug. 1— 3'.

Homok D. G. fastigiata. L,

Szára bugás, alól kurta szr ; bugája terepély, pon-

gyola, kopasz ; levelei láncsások, igen hegyesek, több-

nyire 3 inuak ; csészéje medenczealakulag harangala-

ku ; bokrétája fejér. — Homokon, szántóföldeken,

köves helyeken. 2f . Jul.—Aug. 2—4'.

Buglyos D. G. paniculata. L,

15. ÉKFÜ. Tunica. Scop.

Levelei kurták , szálasok, hegyesek, élkön érdesek

;

vállban hártya szegélyüek, szárra lapultuk ; csészéje
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harangalaku, tompa 5 fogú; bokrétája halvány piros.

— Száraz és szikes mezkön. 2|. Jul.—Sept.

V2— 1'.

Kötörö E. T. saxifraya. Scop,

16. SZAPPANF. Saponaria. L.

Virágzata csomósán sátorozó ; csészéje hengeres, ko-

pasz ; verhenyes fejér szirmai csonka tákosak ; szára

felálló ; levelei hoszszukás körkörösek. — Szántóföl-

deken, útfeleken, kertek körül. 4. Jul.—Sept. 1—
2'. (Szappanfüj tajtékzófüj lábmosófü.)

Tajtékzó Sz. S. officinalis. L,

17. BÖGRESZEG. Vaccaria. Bledik.

Virágzata ritkásan sátorozó; csészéje ormói szárnyasok
;

piros szirmai csipkéi egyszerek , felálló szára ko-

pasz ; levelei láncsások, tövön öszszenöttek. — Szán-

tóföldeken, vetések közt. 0. Jun.—Aug. 1—2V2'.

Yetési B. V. parmflora. Mönch.

18. SZILÉNE. Silene. L.

1. Szirmai bokrétája torkolatánál egyszerek (táknélkü-

liek.) 2.

Szirmai bokrétája torkolatánál tákosak. 5.

2. Virágzata sátorozóan bugás, villás és szárhegyi ; csé-

széje tojásdad, felfúvódott, fejér hártyanem ü, sinóros,

hálózatosán erezett kopasz ; szirmai lemeze 2 hasábu,

tövén két pup van. — Gyepeken, legelökön, gyepük

mellett. 2].. Jun.—Sept. 1—3'.

Hólyagos Sz. ^S'. infiata. Sm,

Virágzata bugás vagy fürtös. 3.

3. Szirmai épek, szálasok, zöldek, kopaszok; fürtje ágai

ellenesek, kocsányjai gyrsen fürtösek; tölevelei la-

piczkások , láncsás szárlevelei tövön öszszenöttek,
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nyeletlenek. — Száraz gyepeken, hegyeken és a homo-

kon egyaránt. 2].. Maj.—Jul. IV2—2%'.

Fodorszirmu Sz. -S'. Otites, Sm.

Szirmai két hasábnak. 4.

4. Gyapjas szre ragacsos ; fürtje gyrs ; kocsányjai elle-

nesek, 1—3 virágnak ; czészéje hengeres, közepén

kissé hasas ; fogai tompák ; levelei fodrosak. — Ho-

moki réteken gyakori, hegyi gyepeken ritka. Q. Jun.

—Jul. 2—3'.

Enyves Sz. S. viscosa. Fers.

Az egész növény szrösödö ; fürtje nyúlt, gyrs forma;

csészéje ékalaku , sinóros ; levelei érdesek, tlevelei

nyelesek, ékalakuan láncsások , szárlevelei szálas lán-

csások, tövön öszszenöve szárölelk. — Homoki, ki-

váltképen nedves réteken bven. Q. Maj.—Jun. IV2—3'. Sokvil'águ Sz. S. multiflora. Pers.

5. Oszészéje 30 sinóru ; szirmai viszszás-szivesek ; tokja

hoszszukás tojásdad ; levelei szálas láncsások. — Ve-

tések közt, homokon, köves helyeken. 0. Maj.

—

Jun. 3—18".
Kúpos Sz. S. conica. L.

Csészéje 10 sinóru v. 10 karczolásu. 6.

6. Szirmai épek, kicsipett élüek ; csészéje csövesen ék-

alaku ; szárhegyi virágzata tömött csomóban álló

sokvirágu buga; az egész növény kopasz, azomban

szára fels bütykei gyrsen ragacsosak ; levelei to-

jásdadok. •— A budai Széchenyi (sváb) hegyen. 0.
Jun.— Aug. 1—1/4'.

Szegf Sz. S. Armeria. L.

Szirmai két hasábnak. 7.

7. Virágai villás águ szára hegyén magánosak, felállók

;

szára kocsányjaival együtt ragacsos, gyapjas ; levelei

hoszszukások, hegyesek, a legfelsk láncsás tövükkel

keskenyen öszszefutók, a legalsók viszszás-toj ásdadok,

virága halvány testszinü. — Bozótokban, vágásokon,

gyepük mellett, ritka. 0. Jul.—Sept.

Estvcli Sz. S, noctiüora. L.
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Virágai nem szárliegyiek s nem magánosak. 8.

8. Virágzata fürtüs. 9.

Virágzata bugás. 10.

9. Fürtje kétágú, fürtje virágai párosak ; csöves s kissé

hasas csészéje kurta koosányjával együtt bókoló,

termése csészéje tojásdad-hoszszukás s felálló ; leve-

lei körkörös - láncsások , kihegyezettek
, lapiczkások

;

virága fejér. —
• Hegyi szántóföldeken, ligetekben,

Buda körül. Q. Maj.—Jun. 1— 2'.

Kétkctágu 8z. S. dichotoma. Ehrh.

Fürtje ritka virágú ; hoszszu kocsányu virágai ellene-

sek 5 csészéje igen hoszszu, a termésén bunkós ; alsó

levelei hoszszu nyélbe keskenyedk, viszszás láncsá-

sok, a felsk öszszenöve nyeletlenek, láncsások, tö-

vön szemszörösek ; magános szára felegyenesed. —
Hegyi réteken, köves helyeken, homoki réteken s

szántóföldeken. 2| . Jul.—Oct. 1—3'.

Gór Sz. 8. lonfjiflora. Ehrh,

10. Agai és bugái ellenesek, ágai háromfelé ágazók, 3—7
viráguak, egy soruak, bugái konyák ; csészéje csöves^

fogai hegyesek ; levelei hegyesek, láncsás körkörösek,

az alsók majdnem lapiczkások, a felsk szálas láncsá-

sok; szára felegyenesed. — Hegyi réteken és lige-

tekben. 2].. Maj.—Jun. 1—2'.

Konya Sz. S. nutans. L.

Bugája terepély, kevés virágú; szára felül eny ves ; tle-

velei tojásdad lapiczkások, szárlevelei tojásdad he~

gyesek ; csészéje áttetsz, termése csipkéje hasas

;

virága zöldes fejér. — A pilisi hegy totóén találta

HeufiFel — ritkaság. 2f . Jun.—Jul. 1—2'.

Zöldvirágu Sz. S. viridíflora. L.

19. KUKUBA. Cucubalus. Toiirii.

Szára kapaszkodó, ágai terepélyesen szélylyeltartanak

levelei hoszszukás tojásdadok, hegyesek; csészéje ha-

sason harangalaku; zöldes fejér szirmai kétmetsze -
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tüek ; fekete fényl bogyói gömbalaknak. — Gyepük-

ben, bozótokban a hegyeken ritka, a szigeteken gya-

kori. 4. Jun.—Aug. 2—6'.

Bogyótermö K. C, hacciferus, L.

20. MÉCSVmÁG. Lychnis. D. C.

1. Szirmai épek, tákosak ; levelei és szára tömötten moly-

hosak ; kocsányjai csészéinél sokkal hoszszabbak ; le-

velei tojásdad-láncsások, bórtapintatuak. — Ligeti

réteken, berkekben, a budai kincstári a sz.-endrei s

váczi erdkben. Q. Jun.—Jul. 1— 3'. (Kassai rózsa.)

Rózsás M. L. coronaria. Lam,

Szirmai bemetszettek. 2.

2. Szirmai 4 hasábuak, hasábjai szálasok, tenyeresek, ve-

resek , szárlevelei szálas láncsások. — Nedves réte-

ken. 2^. Maj.

—

Jul. 1— 3'. (Kakuk szegf.)

Kakuk M. L. Flos cucuU. L,

Szirmai 2 metszetitek. 3*

3. Szára aláfelé gyapjas ; fels levelei tojásdad-láncsások,

elkeskenyedve kihegyezettek, kocsányjai csészéivel

együtt ikrás kurta szrüek ; tokja tojásdad-kupalaku,

fogai elóreállók; kétlaki virága fejér, estve nyilik. —
Réteken, gyepeken mindenütt. Q. Jun.—Aug. 2—3'.

JEsti M. L. vespertina. Sibthorp*

Szára levelei , kocsányja és csészéje gyapjas ; fels le-

velei tojásdadok, hirtelen kihegyezettek ; tokja ke-

rekded-tojásdad , fogai lekunkorodottak ; két laki vi-

rága piros, nappal nyilik. — A pilisi hegy maga-

sabban fekv berkeiben. 2| . Jun.—Aug. 2—3'.

Nappali M. L. diuma, Sibthorp.

21. ENYVENCZ. Viscaria. Rölil.

Szára kopasz , fels bütykei alatt enyves ; levelei lán-

csások , kopaszok , vállban szemszórösek ;
virágzata

fürtösen bugás, csaknem gyrs; szirmai pirosak^
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épek , tákosak. — Ligeti réteken , berkekben. ^- .

Maj.—Jul. 1—2V2'.

Közönséges E. V. vulgáris. RöhL

22. KONKOLY. Agrostemma. L.

Szára és levelei lelapult szrrel bolyhosak ; levelei szá-

las láncsások, hegyesek ,• magános virágai hoszszu ko-

csányuak, pirosak ; szirmai hullámosan csipkések ; csé-

széje metszetei szirmainál hoszszabbak. — Vetések

közt bven. 0. Jun.—Jul. 1—3'. {Konkoly.)

Vetési K. A. Githago. L,

80. Rend. Mályvafélék. Malvaceae. Juss.

1. PAIZSSAJT. Lavatera. L.

Szára fünemü , molyhos ; alsó levelei szegletesen ka-

rélyosak , a felsk 3 karélyuak ; kocsányjai magáno-

sak, levele nyeleinél hoszszabbak ; halvány piros szir-

mai két karélyuak. — Hegyi és homoki réteken,

szántóföldeken. ^. Jun.—Aug. iy2— 3'.

Nagyvirágu P. L. thuringiaca. L.

2. ZILIZ. Althea. L.

1. Kocsányjai sokviráguak , leveleinél kurtábbak; levelei

mindkét lapjokon puha-molyhosak , egyenetlen csip-

kések, szívesek vagy tojásdadok, az alsók öt-, a fel-

sk három-karélyuak. — Nedves helyeken , füzesek-

ben, szántóföldeken gyakori. 1\. . Jun.—Sept. 2—5'.

{Fejér mályva ; mciola ; mázola ; ziliz.^

Mahola Z. A. officinalis. L.

Kocsányjai 1—2 virágnak. 2.

2. Kocsányjai leveleinél kurtábbak, egy virágnak, fels

kocsányjai csészéjeinéi kurtábbak s tág füzért képez-

nek ; küls csészéje bels csészéjével egyenl ; szir-

mai kicsipetten 2 karélyuak , hoszszabbak , mint szé-
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lesek, lilaszinüek, tövön sárgák ; levelei csipkések , az

alsók szives-kerekdedek , a felsók 3 karélyuak. —
A Ludai száraz réteken és szántóföldeken bven. 0.
Jun.—Sept. 3— 5'.

Halovány Z. A.palUda, W. K.

Kocsányjai leveleinél hoszszabbak. 3.

3. Levelei molyhosan érdesek , egyenetlen fürész-foguak,

az alsók tenyeresek, a felsk ujjasok, a legfelsk hár-

masok; kocsányjai 1—2 virágnak, virágai rózsaszí-

nek, tövön sötét pirosak. — Útfeleken, szántóföl-

deken, bozótokban bven. 2f . Jul.—Sept. 3—5'.

Kender Z. A. cannahina. L.

Levelei csipkések, vizirányosan szélylyelálló durva sz-
rösek, az alsók vesealakuak s karélyosak, a középsk
tenyeresek, a legfelsk 3 hasábnak ; csészéje hasábjai

megnyúlt láncsások , virágai pirosak. — Szántóföl-

deken, réteken, vetések közt, bozótokl)an, ritka. 0.
Jun.— Sept. 1—3'.

Borzas Z. A. hirsvta, L.

3. MÁLYVA. Míilva. L.

1. Alig kicsípett szirmai csészéjével egyenlk ; küls csé-

széje szálas láncsás ; termései prémesek , horpadozot-

tan ránczosak ; kocsányjai csomósak^ virágzás után

lefelé hajlók ; szirmai akkorák^ mint a csészéje, világom;

rózsaszinüek ; lecsepült s felegyenesed szárán levelei

szives-kerekdedek , 5—7 karélyuak. — Telekes he-

lyeken, szikes legelkön. 0. Jun.—Oct. 6—12".

Északi M. M. horealis. Walhn.

Mélyen kikanyarított szirmai csészéjénél hoszszabbak. 2.

2. Szára lecsepült, vége felegyenesed ; levelei szives-ke-

rekdedek, 5—7 karélyuak ; kocsányjai csomósak , vi-

rágzás után lefelé hajlók, szirmai csészéjénél 2—3-szor

hoszszabbak, világos rózsaszínek
;
terméseik éle le-

kerekített, sima V. aligránczos. — Az elébbivel, házak

körül. 0. Jun.—Oct. 6—18". (Apró, vagy kerek-
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mályva; kis papsajt; haslágyitófü; uti mályva.) (Mai-

vá rotimdifolia. L.)

Kerek M. M. vulgáris. Fvies.

Szára felálló vagy felegyenesed; levele nyelei kocsány-

jaival együtt érdes szörflek ; levelei 5—7 karélyosak

;

kocsányjai csomósak, elvirágzás után felállók ; szirmai

csészéjénél sokkal hoszszabbak
,

piros erezet rózsa-

színek; termése prémes, horpadozottan ránczos. —
Az elébbiekkel együtt. 0. Jun.—Oct. 'A—^'. {Nagy

papsajt.)

Erdei M. M. sylvestris. L.

4. HIBIK. Hibiscus. L.

Levelei fogasok, az alsók csaknem épek, a felsk 3

hasábuak, hasábjai láncsások, közép hasábjai igen

hoszszuk; csészéje felfúvódott, hólyagos, erezett;

bokrétája sárgás, szirmai tövei sötét pirosak. —
Szántóföldeken, mivelt tereken. 0. Jul.—Aug. 6—
18". {Varjúinak; dinynyefií.)

Dinynye H. H. Trionum. L.

5. SÁRDA. Al)iitiloii. Gartu.

Levelei kerekded-szivesek , kihegyezettek, csipkések,

molyhosak; kocsányjai levele nyeleinél kurtábbak;

virága sárga ;
mintegy 15 kettós csonka csörü érdes

magvacskája van. — Faluk körül, telekes helyeken

a Tisza felé es részeken. ©. Jul.—Sept. IV2— 5'.

{Sida Ahutilon L.) (Sárda-mályva.)

Selyem S. S, Avicennae, Gartn.

81. Rend. Szódokfélék. Tiliaceae. Juss.

1. SZÓDOKFA. Tilia. L.

1. Levelei kerekdedek, Wves ferde válluak, kihegyezettek,

alól apró szörüek, ievele inai zugaiban fejér szakáinak;
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sátorozó virágzata 2—3 virágú; bibéje karélyai felál-

lók ; levelei és gyümölcsei nagyobbak, mint a kö-

vetkez fajé s nála 1—2 héttel korábban virágzik.

— Erdkben és sétatereken, "f). Jun. (^Hársfa; szál-

dokfa; szódokfa.^

Nagylevelü Sz. T. grandlfolia. Ehrh.

2. Levelei kerekdedek, szives ferde válluak, kihegyezettek,

mindkét lapjukon kopaszok, alsó lapja tengerszin

zöld, levele inai zugaiban rozsda szinü szakáinak ; sá-

torozó virágzata 5—7 virágú ; bibéje karélyai viz-

irányosan szélylyelállanak. — Az elébbivel együtt, 'f).

Aprólevelü Sz. T. parvifolia. Ehrh.

82. Rend. Linkafélék. Hjpericineae. D. C.

1. UNKA. Hypericum. L.

1. Csészéje levelei épélüek. 2.

Csészéje levelei ikrás fürész foguak. 3.

2. Szára felálló kétél ; levelei tojásdad hoszszukások, át-

tetsz pontokkal pettegetettek ; virágzata sátorozó
;

csészéje hegyes levelei, maghonánál kétszerte hosz-

szabbak; porodája 50—60. — Réteken, szántóföl-

deken, bozótokban bven. ^ . Jun.—Aug. VA—2'.

(Csengöfü ; orhánczfü; lyukas levelUfü.)

Cseng L. H. perforatum. L.

Szára felálló, négyszög ; levelei tojásdadok, áttetszen

pontozottak; csészéje tompa levelei körkörösek, kö-

rülbelól akkorák, mint a maghona. — Nedves réte-

ken, mocsárok mellett bven. Jun.—Aug. IV2—2'.

Négyszög Tui.H. quadi angidum. L.

o. Felálló szára hengeres ; nyeletlen levelei szives-tojás-

dadok, a felsk áttetszn pontozottak, alól érdesek, csé-

sze levele szemszrein lev ikrái nyelesek ; magvai finom

pontozatuak. — Berkekben, bozótokban, vágásokon

és hegyi réteken. 2\.. Jun.—Jul. 1—3'.

Hegyi L. H. montanum, L,
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Felálló szára hengeres; kurta uyelti, levelei tojásdadok,

vagjr hoszszukások, áttetsz pontozatuak, s szárával

együtt érdesek ; csésze levelei szemszrei igen kurta

nyelüek; magvai bársonyosak. — Az elébbivel együtt.

4. Jun.—Jul. 2—3'.

Borzas L. H. hirsutum. L.

83. Rend. Látonyafélék. Elatineae. Camhess.

1. LÁTONYA. Elatine. L.

1. Levelei ellenesek , nyeleiknél kurtábbak ; virágai ko-

csánytalanok v. igen kurta kocsányuak ; 8 porodás

virága 4 szirmú, fejér v. rózsaszinü. — Kiszáradt

mocsárok- és posványokban. 0. Jun.—Jul. 2—4".

CsepleSZ L. E. Hydo-opiper, L.

2. Levelei hármával-négyével gyrsök, nyeletlenek, a víz-

ben levk hajszálba vizból kiérk tojáskerek alakúak;

virágai fejérek. — Az elébbivel. 0. Jun.—Jul.

4—6"-

Pocsolya L. E. Alsinastmm. L,

84. Rend. Jávorfélék. Acerineae. D, C.

1. JÁVOR. Acer. L.

2. Virágzata fürtös. 2.

Virágzata sátorozó. 3.

2. Levelei szives-tojásdadok , alig karélyosak , kétszer f-
részesek; nyelei veresek, szöröskék; virágzata fürtjei

billengesek ; leppendéke szárnyai csaknem párhuza-

mosan állók, éretlen korukban alig szrösödók , érett

korukban vérpirosak. — A budai erdkben. "^. Maj.—Jun. 10—15'. (Feketegyürü')

Feketegjürü J. A. tataricum. L.

Levelei tenyeres 5 karélyuak , alól bágyadt és tenger-

szinzöldek, karélyai kihegyezettek, egyenetlen csipkés
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fürészesek; fürtjei lefüggók ; termése szárnyai kissé

széljlyelállók. — Magasan fekv erdkben és kertek-

ben, t). Maj.

—

Jun. 15— 30'. (Jávorfa: juharfa.)

Juhar J. A. Pseudoplatajius. L.

3. Levelei tenyeres 5 karélyuak, öblösen 3—5 fognak,

fogai elkeskenyedve liajszálliegyüek ; sátorozó virág-

zata felálló, tövön fiatal leveleivel együtt ikrások

;

maghona kopasz ; leppendéke szárnyai nagyon szély-

lyelállanak. — Az elébbivel együtt. "^. April—Maj.

15—25'.

J ókori J. A. platanoides. L.

Levelei tenyeres 5 karélyuak, karélyai épélüek, hosz-

szukások , a középs tompa 3 karélyu ; sátorozó vi-

rágzata felálló ; csészéje levelei szirmaival együtt szá-

lasok, gyapjasok; leppendéke szárnyai vizirányosan ál-

lók. — Berkekben, gyepükben, bozótokban, "f). Apr.

—Maj. 6—15'. (Fodor-Jávor ; Juhar ; Uiarfa.)

Fodor J. A. campestre. L.

85. Rend. Bokrétafafélék. Hippocastanoae. D- C.

1. BOKRÉTAFA. Aesculiis L.

Levelei ötösek; felálló virágzata bugás, termése tokja

tüskés. — Mivelik. '\). Maj.—Jun. (Vadgesztenyefa.^

Gesztenye B. A. Hippocastanum, L,

86. Rend. Csészeszárnyfélék. Polygaleae. Juss.

1. CSÉSZESZÁRNY. Polygala. L.

1. Maghonának alig van kocsánykája; csészeszárnyaí hosz-

szukások V. tojásdadok, 3 inuak, oldalinai alig ere-

zettek , erei nem hálózatosak ; tölevelei pázsitosak,

viszszás-tojásdadok vagy lapiczkások , szárlevelei szá-

las-láncsások ; virága kék. — Homoki nedves réte-

ken, hegyeken ritka. 2|. Maj.—Jun. 6—8".

Keser Cs. P. amara, L.



257

Maghona kocsánykája virágzáskor akkora, mint a mag-
hona vagy annál hoszszabb. 2.

2. Csészéje szárnyai körkörösek, 3 inuak , inai a hegyénél

egj ferde érrel vannak egybekapcsolva, oldal inai há-

lózatosán erezettek ; maghona kocsánykája maghoná-

nál 3—4-szer hoszszabb; levelei szálas-láncsások, he-

gyesek, az alsók viszszás-toj ásdadok , tompák s nem
pázsitosak ; virága rózsaszín. — Hegyi és homoki
száraz réteken. -^. Maj.—Jul. 1—1%'.

Nagyobb Cs. P. major. Jacqu,

Csészéje szárnyai körkörösek v. tojásdadok , 3 inuak,

inai a hegyénél egy ferde érrel vannak egybekapcsol-

va, oldal inai hálózatosán erezettek ; maghona kocsány-

kája akkora , mint a maghona ; alsó levelei körkörö-

sek V. viszszás-tojásdadok^ tompák, pázsitot nem ké-

peznek, szárlevelei szálas-láncsások, virága kékes, ró-

zsaszín V. fejér. — Az elébbivel. 2f . Maj.—Jun.

4— 12". {Pacsirtafü y téjhozófü.)

Pacsirta Cs. P. vulgáris. L,

87. Rend. Halyogfafélék. Staphyleaceae. Bartl.

1. HALYOGFA. Stapliylea. L.

Levelei szárnyasok, 5—7 levélkéi hoszszukás láncsá-

sok, kopaszok, frészesek ; virágzata fürtös; fejéres

verhenyes ; tokja hártyanem , felfúvódott. — Er-

dkben , bozótokban mindenütt. 1). Maj.—Jun. (Ha-

lyogfaj hólyagmogyoró.)

Mogyorós H. S. pinnata. L.

88. Rend. Osutkalomfélék. Celastrineae. R. Br.

1. KECSKERÁGÓ. Evonymus. L.

1. Agai négyszögek, simák; levelei körkörös-láncaások,

apró fürész-foguak, kopaszok ; szirmai zöldesek , hosz-

17
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szukások ; tokjai leginkább 4 karélyuak , tompaélüek,

simák. — Erdkben
,
gyepükben. — "f). Maj.—Jun.

8—18'.

Csikós K. E, europaeue, L,

2. Agai hengeresek, bibircsósok ; levelei körkörösek, apró

fürész-foguak , kopaszok; kocsányjai czérnaszáluak

;

kerekded zöldes szirmai barnapirosan pontozottak

;

tokjai leginkább 4 karélyuak , tompaéltiek , simák. —
Erdkben, gyepükben. ^. Maj.—Jun. 4—8'.

BibircSÓS K. E. vermcoms, Scop^

89. Rend. SzUfélék. Ampelideae. KtmtJi.

1. SZLLÓ. Vitis. L.

Levelei szives-kerekdedek , 5 karélyuak , durva foga-

sok, leveleivel átellenben vagy billenges fürtje, vagy
2—3 águ kacscsa van ; szára kaescsainál fogva ka-

paszkodó. — A szigeti erdkben, 't), Maj.—Jun.

Borterm Sz. F. vínifera* L,

90. Rend. Bengefélék. Rhamneae. E. Br,

1. TÜSKEPÁR. Paliurus. Toiini.

Agai szórösödök, tövis fulánkjai párosak, az alsó hátra-

görbült; levelei tojásdadok, kurtahegyüek , 3 inuak
;

termése szárnya apró fürészfogu ; virágai zöldes sár-

gák. — A budaörsi szöllök gyepüiben. "^. Maj.—Jun.

Szárnyas T. P. aculeatus. Lam,

2. BENGE. Rhamuus. L.

1. Agai ellenesek , tövishegyüek ; levelei kerekded-tojás-

dadok- apró fürészfoguak, vállban csaknem szivesek

;

kocsányjai pálháinál 2—3-szor hoszszabbakt — Gye-
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pükben, berkekben, t. Maj.— Jun. 10—20'. (Varjú-

tövis; ebtövis ; festöJcökény ; hashajtó kökény.)

Varjútövis B. R. cathartica. L,

2. Ágai váltogatok, tövistelenek
; körkörös levelei épélüek,

hegyesek ; virágai tökéjyesek , 5 porodások. — Ber-
kekben, bokrokban, gyepükben, kivált nedves helye-

ken, t). Maj.

—

Jun. 8

—

1.5'. {Kutyafa; büdös/a; bü-

dös cseresznye.)

Kutya B. R, Frangula. L.

91. Rend. Fütéjfélék. Euphorbiaceae. R. Br,

1. FÚTÉJ. Euphorbia. L.

1. Fedje kerekded v. keresztben-tojásdad és épélü. 2.
Fedje félholdalaku v. kétszarvú. 8.

2. Magvai sejtesen hálózatosak , tokja sima ; ernyje 5
águ, azután 3, végre két-két águ; levelei viszszás-

tojásdadok, elején fürészesek. — Mivelt helyeken,

szántóföldeken, útfeleken. 0. Jun.—Sept. 3—18".

Éklevelü F. E, heUoscopia. L»
Magvai simák. 3.

3. Tokja sztimölcsös. 4.

Tokja sima v. linómul pontozott. 6.

4. Ernyje sok kocsányu, azután 3-, végre 2 águ; galléra

levélkéi körkörösek, tompák, tövön elkeskenyedettek
;

levelei nyeletlenek , láncsások , épélüek v. alig foga-

tóok, kopaszok. — Nedves réteken, mocsárokban, fo-

lyók partjain. 2\.. Maj.-—Jun. 2—4'.

Tavi F. E. palustris. L,

Ernyje 3—5 kocsányu. 5.

5. Tokja szümölcsei csaknem félgömbalakuak
;

gallérkái

csaknem 3 szögtten tojásdadok, fulánkhegyüek , apró

fürészfoguak ; levelei hegyesek , viszszás-láncsások,

nyeletlenek, szives-válluak , a legalsók viszszás-tojás-

dadok, igen tompák, nyélbe keskenyedók. •— Szántó-

17*
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földeken, mivelt tereken, nedves helyeken. 0. Jun.-~

Sept. í^— 2'.

Nagylevelü E. E. platyphyllos, L.

Tokja szümölcsei megnyúlt fonalalakuak ; leple met-

szetei akkorák , mint a gallérkái
;
gallórkái körkörö-

sek , tompák , kicsipettek , tövön elkeskenyedettek,

kurtanyelüek ; levelei hoszszukások, nyeletlenek, boly-

hos szrüek. — Hegyi réteken, erdkben, vágáso-

kon, berkekben. 2\ . Maj.—Jul. 6—18".
Borzas E. E. epithymoides. L.

6. Levelei nyeletlenek, hoszszukás-láncsások, igen apró fü-

részfoguak , alólról épélüek , minden oldalukon gyapja-

sok
;
gallérkái tojásdadok , tompák. — Isíedves réte-

ken , mocsárokban, vizek partjain. 2\- . Maj.—Jul.

1—2\ {E. pilosa. L.)

Gyapjas F. E. procera. M. B.

Levelei kékes zöldek , láncsások , v. láncsás-szálasok,

épélüek vagy csak a hegyök felé finom csipkések. 7.

7. Gallérkái háromszögüek , tojásdadok , keresztbe széle-

sebbek, kalászosán fulánkosak , tövön csonkák r. szí-

vesek ; tokja kopasz. — Hegyi és homoki legszára-

zabb réteken. 2^. Jun.—Aug. 6—12".
Parti F. E. Gerardiana. Jacqu.

Gallérkái széles-tojásdadok , tompák , fulánkosak ; sima

(szümölcstelen) tokja tömött szr. — Az agyagos

földeken, kivált hegyeken , igen közönséges. 2|. . Maj.
-—Aug. 1

—

V/2'' (E. nicaeensis. L.)

Dunamelléki F. E. pannonica. Hst,
8. Magvai simák. 9.

Magvai ránczosak. 14.

9. Gallérkái kerekdeden öszszenttek ; tokja kopasz, fino-

mul pontozottan érdes \ levelei viszszás-tojásdad-hosz-

szukások, nyélbe keskenyedk, puhaszrüek. — Hegyi

és homokdombokon fekv erdkben. 2^, Maj.—Jul.

6—18".
Baraczklevelü F. E, amygdalovdes. L.

Gallérkái nem nttek öszsze. 10.
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10. Levelei szálasok, v. szálas-láncsások, válluk felé kissé

elkeskenyedök. 11.

Levelei szálas láncsások, közepüktl hegyök felé lassan-

ként keskenyednek el. 13.

11. Levelei tömötten szörösödk , épélüek, hegyesek^ vagy
fulánkos hegyek ; szára szrösöd

;
gallérkái kóta-

alakuak vagy háromszög tojásdadok , szélesebbek,

mint hoszszabbak. — Bokrokban, erdei útfeleken. 2^ .

Maj.— Jul. 1—2'.

FüzleA^ülü F. E. salicifolia. Hst,
Levelei kopaszok. 12.

12. Keskeny szálas levelei épélüek, ziláltak; ágai levelei

igen keskenyek
;

gallérkái kótaalakuak, v. három-

szög- tojásdadok, szélesebbek, mint lioszszabbak, kurtán

kihegyezettek, épélüek. — Mindenütt a legközönsé-

gesebb. 2J.. Maj.—Jul. G—12".

Farkas F. E. Cyparissias. L.

Láncsás v. szálas láncsás levelei kopaszok, hegyök felé

kissé érdesek, az alsók kurta nyelesek, az ágain levk
keskenyebbek

;
gallérkái kótaalakuak, v. háromszög-

toj ásdadok, tompák, fulánkos hegyek. — Szántó-

földeken, útfeleken, nem gyakori. 2| . Maj.— Sept.

1— 1^4'. {Kis sárfiL)

Kissár F. E. Esula. L.

13. Levelei fénytelenek, kopaszok, épélüek; szára veszszs

;

tgyökere lefelétartó , sok töv. — Árkok, utak,

szántóföldek mellett, gyepeken. 2|.Maj.—Jul. 1—2'.

YeSZSZS F. E. virgata. W, K.

Levelei felül fényesek, kopaszok, épélüek; szára sugár,

vastag, végre pirosodó ; tgyökere vizirányosan ter-

jed. — Vizenys réteken, mocsárok s patakok mel-

lett, Csepel szigetén bven. 2\-. Maj.—Jul. 1%— 3'.

Fényes F. E. lucida. TF. K,
14. Tokján QgY érdes csík vagy két ormó van. 15-

Tokja sima. 16.

lo. Levelei kékes zöldek, szálasok, kihegyezettek, fulánko-

sak, kopaszok, a felsk szélesebbek; gallérkái veseala-
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kuak V. csaknem kótá8ok, íulánkos hegyek. — Ve-

tések közt. ©. Maj.—Sept. 4—12".
Yetési F. E. segetalis. L.

Levelei nyelesek, viszszás-tojásdadok, igen tompák, ép-

élüek, az alsók csaknem koraiaknak
;

gallérkái tojás-

dadok ; magvai bels oldala hoszszában 2 barázda

van, a másik oldalán horpadozottan pontozott ; 2

ormóju tokja éle kissé szárnyas. — Vetések közt.

Jul.—Oct. 6—12". (Ebtéj.)

Ducira F. E. Peplus. L.

16, Levelei láncsások, vállban keskenyek, hegyesek v. ki-

hegyezettek, alsó levelei lapiczkások
;

galléra levelei

tojásdadok, tövön csaknem sarlóalakuak, ^épélüek v.

hegyök felé fürész fogacskájuak, — Vetések közt,

mivelt helyeken. ©. Jul.—Sept. 6—12".

Kaszás r. E. falcata. L.

Levelei szálasok, vagy szálas ékalakuak, hegyesek vagy

tompák s fulánkosak, vagy csonkák, kopaszok
;

gal-

lérkái szálasok, csaknem szives válluak, hegyesek. —
Vetések közt. ©. Jun.—Oct. 2—10".

Apró F. E. exigua. L.

2. SZÉLFÜ. Mercurialis. L.

1. Szára egyszer; levelei nyelesek, tojásdad-hoszszuká-

sok, V. láncsások; termés virágai hoszszu kocsányuak
;

virága zöldes ; termése borzas. — Árnyas berkekben

bven. 2|. Apr.—Maj. 6—10".

Tartós Sz. M. perennis. L.

2i. Szára ágas ; levelei nyelesek, tojásdad-láncsások, vagy

tojásdadok ; termés virágai csaknem kocsánytalanok

;

virága zöldes ; termése tüskés. — Telekes helyeken,

gyepük, árkok mellett. — Vetések közt. 0. Jun

Aug. 1—2'.

Egynyári 8z. M. anmia. L.
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92. Rend. Diófafélék. Juglandeae. D. C.

1. DIÓFA. Juglans. L.

Levelei páratlan szárnyasok, többnyire 9 levélkéjök van,

ezek tojásdadok, kopaszok, alig fürészesek, csaknem

egyenlk: csontára csaknem gömbalaku. — Mivelik.

t).
Nagy fa.

Pompás D. J. regia. L,

93. Rend. Anakardfélék. Anacardiaceae. Juss.

1. SZÖMÖRCZE. Rhus. L.

1. Levelei egyszerek, viszszás-tojásdadok ; virágzata bu-

gás, szárhegyi; virágai tokélyesek. — Bokrokban,

berkekben, s Buda köves helyein. "(>• Maj.—Jun. 3—

•

18'. (Parókafa.)

Sárga Sz. R. Cotinus. L.

Levelei füzöttek. 2.

2. Levelei hármasok, levélkéi szegletesen 'fogasok. Igen

mérges. — A Margit szigeten és a füvészkertben

ültetve van. "^. Jun.—Jul. 4—12'.

Mérges Sz. R. Toxicodendron. L.

Levelei szárnyasok, bordái 8—10 párból állanak; ágai

gyapjasok ; virágzata tömött, veres, fzéres, — Ker-

tekben ültetik. "(>. Jun.—Jul. 6—12'.

Yirginiai Sz. R, typhina. L.

94. Rend. Rutafélék. Rutaceae. Juss.

1. HARMALA. Pegaiiiim. L.

Levelei váltogatok, szárnyason sallangosak, sallangjai

szálasok, hegyeskék; virágai szárhegyiek, szirmai

hoszszudadok, tompák, szenynyes fejérek. — A Sz.-

Gellérthegy déli oldalán. 4. Jun.—Aug. 1—2'.

Sallangos H. P. Harmala. L,
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2. EZERJÓ. Dictamnus. L.

Szára felálló ; levelei váltogatok, páratlan szárnyasok,

levélkéi hoszszukás-tojásdadok; virágzata fürtös, tó-

kocsányja és kocsánykái virágaival együtt ikrás sz-

rösek; virága halvány piros, igen szagos. — Hegyi

gyepeken és erdkben. 2|. Jun.—Jul. 1—3'. (Z>.

alhus. Z/.) (Ezerjófüj Iwrisleveliifü ; szarvasgyökér
y

dictaninos.)

Kris E. D. Fraxinella. Pers.

95. Rend. Lompárfélék. Zjgophjllaceae. R. Bi\

1. SZURDANCS. Tribiilus. L.

Elágazó szárai lienyélk ; szárnyas levelei 6 pár bordá-

juak, ellenes levélkéi tojásdad-láncsások ; 5 púpú tok-

ján 2—4 tövis van. — A homokon mindenütt. 0.
Jun.—Oct. {Királydinynye ^ földi súlyom , koldustetü.)

Súlyom Sz. T. terrestris. L,

96. Rend. Gerelyfélék. Geraniaceae. D. a

1. ÁRORR. Erodium. L.

1. Ernyi sok virágnak, szirmai egyenetlenek ; teljesen ki-

fejlett porodái kopaszok, s szálcsái tövön kiszélese-

dettek ; levelei szárnyasok, levélkéi csaknem a ge-

rinczökig szárnyason bevagdaltak, metszetei fogasok.

— Gyepeken, útfeleken s telekes helyeken. Q.Mart.
Oct. 1—15".

Bürök A. E. dcutarium. L, HeriL

2. Ernyi 3—5 virágnak ; szirmai csaknem egyenlk

;

teljesen kifejlett porodái, tövüktl középig láncsások,

szemszrösek, középen felül fonalalakuak, kopaszok,

levelei körrajza tojásdad, szárrafutók, szárnyason be-
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vagdaltak, sallangjai fogasok. — Bozótokban, köves

helyeken, a Sz.-Gellérthegyén bóven. 0. Maj.—Jun.
6—18''.

Gólya A. E. ciconium. Willd,

2. GERELY. Geránium. L.

1. TÖgyökere ével, csonka, hoszszu rostu ; szirmai csé-

széjénél hoszszabbak. 2.

TÖgyökere q^j nyári, orsóalaku, ]:arcsu ; szirmai ap-

rók, kocsányjai kétviráguak. 3.

2. Kocsányjai 2 virágnak, kissé hátratüremlett szirmai

fodrosak, kerekded, viszszás-tojásdadok, egyenetlenül

csipkések; porodái félig keményszörü szemszörösek;

levelei tenyeresen 7 hasábnak, bevagdalt fogasok. —
Magasan fekv berkekben Visegrád és Vácz körül.

2f. Jun.—Jul. 1—3'.

Fodros G. G. Phaeum. L,

Kocsányjai 1—2 virágnak, virágzás után lehajlók
;

szirmai viszszás-tojásdadok, kicsipettek, kalászos csé-

széjeinéi kétszerte hoszszabbak ; tokja kopácsai si-

mák, felül szrösek ; körrajzban vesealaku levelei 7 ha-

sábuak, hasábjai 3 — sokmetszetüek
; virága piros.—

•

Verfényes dombokon, hegyi és homoki réteken, bo-

zótokban. 2\. Maj.

—

Jul. 1—2'. (Varjú v. csókaláh }

vérállatófii.)

liózsás G". G. sancjvlneum, L,

3. Levelei hármasok, ötösek ; levélkéi nyelesek, 3 hasá-

bnak, hasábjai szárnyason bevagdaltak ; tokja kopá-

csai hálózatosán ránczcsak ; szára szélylyelálló sz-
rös ; virága rózsaszinü. — Sziklás, homokos, helye-

ken, berkekben, bokrokban. 0. Maj.—Sept. 1—2'.

(Bóbertfüve ^' bzös gólyaór.)

Bakbüzü G. G. robertianwiu L.

Levelei más szabásnak. 4.

4. Levelei kör v. vesealakuak, tenyeresen 5— metsze-

tüek, metszietei ell kurta 3 metszetüek, tompák,

épélüek V. csipkések. 5.
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Levelei kür v. vesealakuak, tenyeresen 5—7 liasábuak,

hasábjai egyszeren vagy kétszer szárnyason hasogat-

tak, sallangjai szálasok, épélüek ; csészéje levelei ka-

lászosak. 9.

5. Szirmai szivesek v. hoszszukás-viszszás szivesek. 6.

Szirmai ékalakuan hoszszuk, v. hoszszukás viszszás-to-

jásdadok ; szirmai nincsenek kicsipve ; csészéje leve-

lei kurta kalásznak. 8.

6. Tokja és magvai simák , lelapulva szórösodók ; szirmai

nyaka finom szeraszórösek , szirmai akkorák mint a

csészéje, v. valamivel hoszszabbak. — Kfalakon, út-

feleken , szántóföldeken közönséges. 0. Maj.—Aug.
6—12".

Apró G. G. pussülum, L.

Tol?ja ránczos , magvai simák ; szára leveleivel együtt

gyapjas. 7.

7. Viszszás-szives szirmai kurta fulánku csészéjénél hosz-

szabbak, nyakban finom szemszörösek 5 vesealaku le-

velei 7—9 metszetttek. — Gyepeken, legelkön, gyü-

mölcsösökben. 0. Maj.—Aug. 6—18".

Puha Gr. G. molle. L,

Viszszás-szives szirmai akkorák, mint a kalászos csé-

széje ; levelei 5 metszetüek , a felsók 3 metszetüek,

oldalmetszetei közül egy a többinél hoszszabb ; szára

csaknem felálló, buglyos. — Szóllk közt, gyeptikben.

0. Maj.—Jun. 2—3'.

Berzedt G. G. divaricatum, Ehrh.

8. Szára szrös, kissebb-nagyobb mértékben a növény

egyéb részeivel együtt ikrásan ragacsos ; csészéje le-

velei virágzás ideje alatt lefelé állók; tokjai ráncz-

talanok, simák ; magvai sejtesen pontozottak. — Gye-

peken, legelökön, gyümölcsösökben. 0. Jun.—Aug.
6—18".

Kereklevelü G. G. rotundifoUum. L,

Szára, a növény egyéb részeivel együtt kopasz , legfe-

lebb fels része finomul szrösöd ; csészéje levelei

virágzás alatt ösKszetartók, keresztbe ránczosak ; szir-
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mai cöéözéjénél másfélszer hoazszabbak ; tokja háló-

zatosán ráiiczos , fels része csrével együtt finomul

szórösöd ; magva sima. — Árnyas sziklákon és ber-

kekben, p. 0. a Jánosbegy tetején. 0. Maj.—Jun.

3—12".
Csillogó G. G, luddum, L.

D. Kocsányja az alatta álló levélnél sokkal hoszszabb

;

szirmai csészéjénél valamivel hoszszabbak; tokja ko-

pasz . csre , szára s az egész növény lelapuló szr
V. csaknem kopasz. — Réteken, bozótokban, vágáso-

kon. 0. Jun.—Sept. V2— 1'. (Galambláb ; gólya-

köröm.)

Galamb G. G. columbinum. L,

Kocsányja az alatta álló levélnél kurtább vagy vele

egyenl hoszszu; szirmai csészéjével egyenlk; tokja

csrével együtt ikrás szrös ; szára és az egész nö-

vény kurtaszörú. — Mivelt helyeken, zöldségesek-

ben, szántóföldeken. 0. Jul.—^Sept. 1— 2'.

Metélt G. G. dissectum. L.

97. Rend. Lenfélék. Linaceae. D, C.

1. LEiS. Liuuiii. L.

1. Csészéje levelei élei ikrás szeraszrek. 2.

Csészéje levele élei ikrátlanok. 4.

2. Virága sárga; csészéje levelei láncsások, kihegyezet-

tek, tokjánál hoszszabbak ; levelei kopaszok, 3 inuak,

élk sima, tövén mindkét oldalról egy-egy ikra van;

szára felül 4 élü. — Minden réten, kiváltképen a bu-

dai szllók mellett fekv hegyi gyepeseken. 2\. * Jun.

—Aug. V2—IV2'. {Sárga vadlen.)

Sárga L. L. flavum. L.

Virága kék v. verhenyes lilaszin. 3.

3. Szára molyhosan gyapjas; levelei tojásdad-láncsások v.

láncsások, 5 inuak; csészéje és murvái ikrás szem-

szrüek; csészéje láncsás, levelei tokjánál hoszszab-
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bak. — Hegyi homok és agyag talajú réteken , útfe-

leken. 4. Jun.—Jul. 1—2'.

Borzas L. L. Idrsutum, L.

Szára és levelei kopaszok ; szemszörösen érdes élü le-

velei szálasok , kihegyezettek ; csészéje körkörös le-

velei árhegyüek és ikrás szemszörösek , tokjánál alig

hoszszabbak. — Száraz réteken. — 2\. . Jun.—Jul.

Árlevelü L. L. tenuifoUum, L,

4. Levelei ellenesek, érdes élüek, az alsók viszszás-tojás-

dadok, a felsk láncsások ; csészéje levelei körkörö-

sek, hegyesek; virága fejéres. — Gyepeken, kivált a

vizenys helyeken. 0. Jun.— Jul. 3— 12". (Béka-

len; apró len.^

Béka íj. L. catharticum, L.

Levelei váltogatok v. ziláltak, v. csak az alsók elle-

nesek. 5.

5. Csészéje levelei apró szemszrösek, tojásdadok, kihe-

gyezettek
5
levelei láncsások , kopaszok ; felálló szára

magános. —• Mivelik. 0. Jul.—Aug. 2—3'.

Házi Íj. L, usitatissimum. i.

Csészéje levele élei kopaszok. 6.

6. Szirmai széles viszszás-tojásdadok, melyek széleikkel

egymást hátalják, nyaka hoszszukás háromszög; tok-

ja kerek-tojásdad, kocsányja felálló; levelei szálas-

láncsások. —• Homoki réteken bven. 2| . Jun.

—

Aug. 1— 2V2'.

Bokros L. L. perenne, L,

Szirmai kerekded viszszás-tojásdadok, oldal széleikkel

egészen hátalják egymást, nyaka háromszög, olyan

széles a milyen hoszszu ; tokja gömbalaku ; ko-

csányja virágzás után ivalakulag oldalra kihajlik ; leve-

lei szálas láncsások , kopaszok. — Réteken, köves

helyeken, útfeleken. 2|. Jun.—Aug. 1—2%'.

Hegyi L. L, anstriacum, L,
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98. Rend. Sósdifélék. Oxalideac. D. C.

1. SÓSDí. Oxalis. L.

Szára niucs ; töve gyökerez, fogas ; levelei hármasok,

levélkéi viszszás-szivesek, szrösüdók ; tkocsányja
leveleinél hoszszabb, közepén 2 murvája van; hoszszu-

kás tojásdad piros v. fejér szirmai alig kicsipettek.— Magasan fekvó berkek árnyaiban. 2j. . Apr.—Maj.

3—6". (Erdei- v. madár- v. fecske v. apró sóska f

allelujafn.)

Madár S. 0. Acetosella. L.

99. Rend. Fájvirágfélék. Balsamineae. A. Bicli,

1. FÁJVíRÁG. Impatiens. L.

Kocsányja 3—4 virágú, sárga veres petytyes virágai

lefüggk, sarkantyúja begye hátragörbült; tojásdad

levelei durva fogasok ; szára bütykei felpuífadtak. —
A váczi és pilisi hegyek patakjai mellett. 0. Jul.

—

Aug. 1—IV2'. {Ne nyúlj hozzám j ne hánts engem}

üvegszárufü.^

IJvegSzáru F. /. noH me tangere. L,

100. Rend. Csészekürtfélék. Oenothereae. Juss,

1. CSÉSZEKÜRT. Oenothera. L.

Els évben növ legalsó levelei körkörösek v. hosz-

szukás viszszás-tojásdadük, nyélrefutók, torapák s egy

kis hegyecskéjök van; alsó szárlevelei körkörösek v.

széles láncsások
;
porodái bokrétájánál hoszszabbak.

— A homokos részeken, a szigetek ligeteiben. Q*
Jun.— Jul. 1—3'. (idegen sárga viola.)

Li^íetéke Cs. Oe. Uennis. L,
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2. CSVIRICS. Epilobium. L.

1. Levelei ziláltak, láncsások, épélüek, apró ikrás fogasok)

eresek 5 kissé piros szirmai nyakasok, viszszás-toj ás-

dadok ; bibeszára végre lekonyul. ~ Erdei réteken,

vágásokon, bozótokban. 2|. Jun.—Aug. 2—6'.

Keskeny Cs. E. angustifoUum. L,

Alsó levelei ellenesek, a felsók váltogatok ; szirmai

töltséresen állanak öszsze. 2.

2. Virágzata és szára teteje mindig felálló. 3.

Virágzata és szára teteje virágzás eltt bókolok, vagy

lefüggók és csak a virágzás alatt lassanként egyene-

sednek fel. 5.

3: Szárán 2—4 kiálló vonal van, igen ágas, csaknem ko-

pasz ; levelei láncsások, tövüktl hegyükig lassankint

keskenyednek el, fogasolt fürészesek, a középsk vál-

laikkal szárrafutók, az alsók kissé nyelesek ; bibéje

bunkós ; virága rózsaszinü. — Vizenys és mocsáros

helyeken. 2|. Jun.—Jul. 1— 1'4'.

Négyszög Cs. E, tetragonum, L.

Szárán nincsenek kiálló vonalok. 4.

4. Levelei szárölelók, válluk egykissé szájTafutó; szálas

láncsások, hajszálhegyüek, fogasolt fürészfoguak, fogai

befeléhajoltak; szára hengeres, igen ágas, elálló szrei

miatt bolyhos; gyökere osfcorindás ; virága nagy, ró-

zsaszinü. — Füzesekben, nedves réteken, magas be-

gyek vízmosásai mellett. ^. Jul.—Aug. 1—3'.

Piros Cs. E. hirsiitiim. L.

Levelei nyeletlenek, láncsások, hegyesek; fogasok, alsó

ellenes levelei kurtanyelüek, magános, hengeres szára

egyszer szreitl bolyhos; bibéje metszetei kifelé

göngyölödk. — Az elébbivel. 4. Jul.—Aug. 1

—

2\

Apróvirágú Cs. E. parviflorum, JSchreb,

5. Levelei nyelesek, tojásdadok v. tojásdad-hoszszukások,

egyenetlenül fogasoltak , ereiken és élkön szórösö-

dk ; szára hengeres , szórösödö ; bibéje metszetei ki-
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felé bajlük, apró virágai rózsaszinüek. — Hegyi lige-

tekben. 4. Jiin.—Jul. 'A—VA'.
Hegyi Cs. E. tnontanum^ L*

Levelei láncsások, hegyük felé lassanként elkeskenye-

dók, épélüek v. fogasoltak, ékalaku vállukkal a szár-

ranóttek
; szára hengeres , kissé szörosödö ; ostorin-

dája fonalalaku ; bibéje bunkós ; virága halvány piros

V. fejér.— Mocsárokban és turfás tereken. 2f , Jun.

—

Jul. 'A—1%'. (D^rccze.)

Derécze Cs. E. palustre, L.

3. SZIROMPÁR. Circaea. L.

Levelei tojásdadok, kissé szives válluak, kikanyargatott

fogasok
, szórösödök , nyelesek ; fürtje szárhegyí ; fe-

' jér szirmai kicsipettek. — Nedves ligetekben, a Duna
szigetein. 2f . Jul.—Oct. 4—6". (Varázslófü.)

Varázs Sz. C. lutetiana, L,

101. Rend. Tóborostafélék. Halorageae. R. Br,

1. USZSZAKÁL. Hippuris. L.

Levelei szálasok, levélgyri 8—12 levélbl állanak;

tenyészszervei, késbb termései, levelei tövén vannak,

— Álló és lassan folyó vizekben, árkokban. 2\. Maj.

—Aug. 3—12". {Vizi lófark.)

Lófark U. H. vulgáris. L.

2. TÓBOROSTA. Myriophyllum. L.

1. Gyrben álló levelei szárnyason hasogattak, sallangjai

sertealakuak
;
gyürüs-fúzéres virágzata hónalji ; mur-

vái fésüalakulag szárnyason hasogattak, virágainál

hoszszabbak. — Mocsárokban, árkokban. — 2f. Jun.

—Aug.

GyÜrÜS T. M. vertícillatum. L,

2. Levelei gyrsek, szárnyason hasogattak, hasábjai ser-
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tealakuak ; virágzata gjürs
,

gyürüi fzérformák,

fiatal füzérei felállók; fels murvái épek, az alsók

bevagdaltak. — Az elébbivel. -2| . Jul.—Aug.

Fúzéres T. M. spicatum. K.

3. SÚLYOM. Trapa. L.

Lábbó levelei kótaalakuak, a viz alámerültek czérnaala-

kuak ; fejér virágai hónalj iak ; kocsányjai gyapjasok;

termése 4 szarvú makk, szarvai kúpos vastag tövisüek.

— A Tisza és Zagyva kiöntéseiben. 0. Jun.

—

Jul.

Termését tavaszszal szedik. (Súlyom; vízi dió; vizi

gesztenye?)

Csemege S. T. imtans. L,

102. Rend. FÜZényfélék. Lythrariaceae. Juss.

1. LOCSAHÚR, Peplis. L.

Szára lecseptilt ; levelei ellenesek, viszszás-tojásdadok,

nyelesek; virágai hónaljiak, magánosak, verhenyesek.

— Artéri berkekben, kivált a Tisza körül. 0. Jun.

—Sept. 3—12''.

Henye L. P. portula, L.

2. FÜZÉN Y. Lythrum. L.

1. Virága magános , hónalji ; levelei ellenesek , a legalsó-

kat kivéve, szálas-láncsások
;
porodája 5—6 ; szirmai

lehullok ; csészéje tövén áralaku igen kurta 2 murva

van. — Ártereken, nedves réteken, mocsárok körül.

0. Aug.—Sept. Vz—VÁ',
Alacson F. L. Hyssoppifolium. L.

Virágzata gyrs, hoszszu füzért képez ; alsó levelei el-

lene^ek; virágai 12 porodások. 2.

2. Levelei láncsások, vállban szivesek, nyeletlenek; fzére

egészen gyrs virágzatból áll; csészéje fogai válto-

gatva hoszszabbak; virága piros. — Vizenys helye-



273

ken, füzesekben, nádasokban. 2| . Jun.—Sept. 1—4'.

(FüzlevelU fü ; piros füzény^

Réti F. L. Salicaria. L.

Levelei láncsások, vállban lekerekítettek ;
virágzata alól

gyrs, a felsk váltogatok; csészéje fogai egjenlk.

— Az elbbivel. 2|-. Jun.— Sept. 1—3'.

YeszSZÖS F. L. virgatum. L,

3. JÉZSAFA. Philadelplms. L.

Levelei körkörösek, kihegyezettek, fürészesen fogasol-

tak, fels lapjaikon kopaszok, alól kurta szrüek; vi-

rágzata fürtös; csészéje metszetei kihegyezettek; bi-

beszára 4 hasábu, porodáinál kurtább. — Mivelik, itt-

ott elvadulva. |). Maj.—Jun. 3— 6'. (Olasz jázmin.^

Korona J. P. coronarius. L,

103. Rend. Almafélék. Pomaceae. Juss.

1. BIRS. Cydonia. Tourn.

Levelei tojásdadok, tövön tompák, épélüek, alsó lapjai-

kon csészéikkel együtt molyhosak ; virágai magáno-

sak. — Szöllk gyepüiben. "p. 6— 10'. {Bii's v. hUs

alma.) Közönséges B. C. vulgáris. Pers.

2. KÖRTEFA. Pyriis. L.

1. Bibeszárai szabadok ; termése alsó része felé elkeske-

nyedö ; levelei tojásdadok, akkorák, mint a virága

kocsányjai, apró fürész foguak. — Erdkben, ligetek-

ben, -f). Maj. 2—3".
Vad K. P. communis. L.

2. Bibeszáraí tövön öszszenöttek ; termése kocsányja kö-

rül bemélyedett; levelei tojásdadok, kurtahegyüek,

kopaszok v. alól molyhosak, nyelei felényiek, mint a

levelei. — Erdkben. 1). Maj. 2—3^
Yadalma K. P. Malus. L.

18
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3. BEREKENYE. Sorbus. L.

1. Levelei páratlan szárnyasok. 2.

Levelei tojásdadok vagy karélyosak. 3.

2. Fiatal levelei bolyhosak, az idsek kopaszok; levélkéi

hegyes fürészesek 5 bimbói kopaszok, ragacsosak ; vi-

rágzata bogernys ; termése körtealaku. — Mivelik,

vadon ritka. t). Maj.—Jun. 3—4". {Berekenye;

barJcócza.^

Fojtós B. S. domestica. L,

Fiatal levelei bolyhosak, az idsbek kopaszok, levélkéi

hegyes fürész foguak; bimbói molyhosak; virágzata

ágas-bogas erny ; termése gömbalaku, veres. —
Erdkben, "f). 2—3°. (Veres berekenye; piros kutya-

cseresznye.^

Veres B. S. aucuparia. L.

3. Levelei kétszer fürészesek, vagy alig karélyosak, fü-

rész fogai és karélyai levele közepétl válla felé kis-

sebedk, alól molyhosak ; virágzata sátorozó 5
termése

veres v. sárgás. — Hegyi erdkben. '^. Maj.—Jun.

2—3».

Lisztes B. S. Ária. Craniz.

Levelei tojásdad karélyosak, kifejlett korukban kopa-

szok, karélyai kihegyezettek, egyenetlen fürészesek,

alsó karélyai a felsbbeknél nagyobbak ; virágzata

sátorozó, kocsánykái szrösödk ; körkörös termései

barnák. — Ligetekben, bozótokban. '^. Maj. 2—3°.

(Barkócza.^

Barkócza B. S, torminalis. Crantz.

4. NÁSZPOLYA. Mespilus. L.

Levelei láncsások, épek, alól molyhosak; virágai ma-

gánosak, csészéje metszetei bokrétájánál hoszszab-

bak. — Mivelik, itt-ott vadon. ^. Maj. 1—2°. {Nász-

pólya; noszpolyaj miszpulya; lásponya.)

Borizü N. M. germanica, L,
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5. GALAGONYA. Crategus. L.

1. Virágai egy bibeszáruak ; veres termése egy magvu

;

virága kocsányja gyapjas, csészéje metszetei letürem-

lettek s csészéje csövére lapultak ; levelei mélyen 3
metszetüek ; fája tövises. — Erdkben, bokrokban,
bven. "f). Apr.—^Maj. 6—18'.

Egymagu Gr. G. monogyna. L.
Virágaiban egy bibeszárnál, s terméseiben egy magnál
több van. 2-

2. Bibeszára rendszerint 2—3 ; veres termése 2—3 ma-

gú , kocsányjai kopaszok ; levelei kisebb bevágású 3
karélyuak; fája tövises. — Erdkben, bokrokban,

gyepükben,
"f).

April—Maj. 6—18'. {Galagonya,)

Csere Gr. C, oxyacantha. L,
Bibeszára 5; fekete fényl termése 5 magú; kocsányjai

és ágai molyhosak ; csészéje metszetei hegyesek, alig

hátrahajlók. — Csepel szigetén a Duna partjain, t**

Maj. 6—18'.

Fekete G. C. nigra. W. K.

104. Rend. Rózsafélék. Rosaceae. Juss.

1. RÓZSA. Rosa. L.

1. Csészéje aljába zárt maghonai kocsánykátlanok ; csé-

széje metszetei szárnyason hasogattak, kurtábbak mint

a bokrétája, letüremlettek, végre lehullok ,• bokrétája

sötétpiros; kocsányjait és csészéit ikrás serték fe-

dik; levélkéi körkörösek v. kerekdedek, alsó lapjai-

kon kissé érdesek
;
pálhái szálas hoszszukások ; virá-

ga alatti leveleivel egyenlk; idei fáján egyenetlen,

tömött fulánkjai közt ikrás serték vannak. — Hegyi
réteken, ligetek és erdkben, "t). Maj.—Jun. 6—12".

Tarka R. B. gallica. L,
Csészéje aljába zárt maghonai kocsánykások. 2.

2. Maghonai kurta kocsánykájuak ; csészéje metszetei

18*
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épek, felényiek mint a szirmai, szálas kihegyezettek,

állandó csészéje metszeteivel boritott termései lapos

golyóalakuak, brnemüek ; fulánkjai egyenetlenek ár-

és sertealakuak, egyenesek; 5—9 levélkéje kerekded

V. tojásdad, egyszeren v. kétszer fürészeltek. —
Hegyeken, bozótokban, útfeleken, "t). Maj .—Jun. 2— 3'.

Tompaleyelü R. B. pimpinelUfoUa. D. C.

Maghonai kocsánykái olyan hoszszuk, mint a maghonai. 3.

3. Fulánkjai egyenesek, tövön lapitottak; levélkéi szürke-

zöldek, körkörösek v. tojásdadok; virága alatt álló

levele pálhái kiszélesedettek, körkörösek
;
porczogós

termése kerekded ; virága halvány rózsaszinü. — Bo-

zótokban, kivált a szöllök gyepüiben. '\). Maj.

—

Jul.

jBorzas R. R. tomentosa, L.

Fulánkjai sarlóalakuak. 4.

4. Levélkéi körkörösek , éles fürészfoguak, fels fürész

fogai öszszetartók ; csészéje metszetei szárnyason ha-

sogattak , csaknem akkorák, mint a bokrétája; ter-

mése kerekded v. körkörös
,
porczogós ; fája teteje

ivalakuan meghajlik. — Bozótokban , ligeteken. '\).

Maj.—Jul.

Csipke R. R. canina, L.

Válfajai: a.) Levele nyelei, kocsányjai és csészéje

csöve kopasz : canina vulgáris. 6.) Levele nyelei, le-

vélkéi kocsányjai szrösek: canina dumetorurriy c.)

Kocsányjai ikrás, keményszrüek ; levelei kopaszok,

szrösek; csészéje csöve kopasz v. ikrás szrös: ca-

nina collina; d.) Levele nyelei és levélkéi alól, vagy

mindkét oldalon ragacsosak, ikrások; kocsányjai és csé-

széje csövei kopaszok: canina sepium.

Levélkéi körkörösek, rozsdaszin ikrások, kétszeres he-

gyes fürészfoguak, fürész fogai szélylyeltartók ; ter-

mései kerekdedek, porczogósak. — Bozótokban, bok-

rokban. ^. Maj.—Jul. Rozsdás R. R. rubiginosa, L.

2. SZEDERJ. Rubus. R.

1. Szára felálló, ágas, oserjésedö; levelei szárnyasok, a
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felsk hármasok; szirmai viszszás-tojásdad ékalakuak

;

csészéje letüremlett. —• A visegrádi és sz. -kereszti

magas erdkben. "^. Maj.—Jun. 3—5'. {Málna.)

Málna Sz. R. Idaeus. L.

Szára ivalakulag meghajolt v. henyél. 2.

2. Virágzata bugás; szirmai tojásdadok s csészéje metsze-

teivel együtt szélylyeltartók ; termése fényes ; termése

csészéje letüremlett; levelei ötösek-hármasok, alól

fejér molyhosak, — Erdkben, szántóföldeken. '^.

Maj.— Jul. Hajtásai néha 15—20'.

Seregély Sz. R. fruticoms. L.

Válfajai: a.) Levelei alól zöldek, szrösek: R. coryli-

folius. Sm. ; 6.) Levelei mindkét lapjokon molyhosak;

R, tomentosus. Borkh,

Virágzata sátorozó. 3.

3. Levélkéi csaknem kerekdedek , egyenetlen fürészesek,

felül barázdoltak, alól fejér molyhosak, levelei 3-sok,

ritkán 5-sek ; kocsányjai és csészéje fejér molyhosak

és ikrás gyapjasok; termése apró, fekete. — A budai

és váczi erdkben ritkább, a sikon fekv szántófölde-

ken és bozótokban. 1[ . Maj.— Jun. Hajtása 1—3'.

Mezei Sz. R. agrestis. W. K.

Levélkéi szives-tojásdadok. 4.

4. Lecsepült szára és termése kékes hamvas, vékony fu-

lánkjai ziláltak ; levelei 3-masok, ritkán 5-sek, levél-

kéi kétszer fürészesek, alól alig szrösödk ; felálló

kocsányjai és csészéi ikrásan szrösödk ; termése

nagy és hamvas. — Szántóföldeken, árokpartokon,

bozótokban. ^ . Jun.—Jul. (Szederj.)

Hamvas Sz. R. caesius. L.

Szára piros és ikráson borzas. Ö.

5. Levelei 5-sek és 3-sok is ; levélkéi kétszer-fürészesek,

alól szrösödk; sátora tömötten álló fulánkj aitól bor-

zas
; felálló kocsányjai és csészéje is ikráson borzasok;

termése verhenyes fekete. — Magasabban fekv er-

dkben. 2\ . Jun.—Jul.

Borzas Sz. R. hirtus. W. K.
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Levelei 3-masok, levélkéi hegyesek, kétszeres szálkás-

fürészesek , borzasok ; felálló kocsányjai és csészéi

ikrás-borzasok ; termései verlienyes feketék. Az elb-

bitl csak leveleinél fogva kölömbözik. — A budai,

váczi és sz.-kereszti erdben. 2| . Jun.—Jul.

Ikrás Sz. M. glandulosus. Bell.

3. SZAMÓCZA. Fragaria. L.

1. Kocsányján lev szrei felfelé állók vagy hozzála-

pultak. 2.

Kocsányján lev szrei vizirányosan elállók ; termése

csészéje nagyon kinyilt, v. letüremlett ; bokrétája igen

nagy
,
gyümölcsöt term virágai porodái húsos vacz-

kával egyenlk , terméketlen virágaié vaczkánál két-

szerte hoszszabbak. — Erdkben, kivált vágásokon.

2f . Maj.—Jul. 1—1%'.
Kerti Sz. F, elatior. Ehrh.

2. Csészéje terméséhez lapult. 3.

Csészéje termésétl elálló, vagy letüremlett; porodái

alig akkorák, mint húsos vaczka. — Erdkben^ vá-

gásokon bven. 2^. Maj.—Jul. 3—6".

Földieperj Sz. F. vesca. L.

3. Termései gömbalaknak, aprók ; terméketlen virágai po-

rodái vaczkánál kétszerte hoszszabbak. •— Száraz he-

gyeken és homoki réteken. 2| . Maj.—Jun. Az elb-

binél alacsonyabb.

Csattogó Sz. F. collina. Ehrh.

Termései kúpalakuak , ananászszaguak , nagyok ; levélkéi

felül csaknem kopaszok. •— Mivelik kertekben. 2\.

Maj.—Jul. 6—12".
Ananász Sz. F. grandiflora. Ehrh,

4. PIMPÓ. Potentilla. L.

1. Alsó levelei páratlan szárnyasok. 2.

Levelei tenyeresen 3—5-sek. 4.

2. Virága fejér, viszszás-tojásdad szirmai csészéjénél hosz-
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szabbak ; felálló szára pirosas , felül villás ; fels le-

velei 3-masok, szrösödk , egyenetlenül bevagdalt fü-

részesek
;
pálhái épek. — A visegrádi sziklákon. 2^

.

Maj.—Jun. 1—2'.

Kövi P. P. rupestris. L,

Virága sárga. 3.

3. Szára indansmü , legyökerez ; levélkéi lioszszukások,

éles fürész-foguak 5 szárán lev pálhái sokmetszetüek,

hártyások; kocsányjai hónaljiak, gyapjasok, egy virá-

gnak. — Vizenys réteken és legelkön. ^. Maj.

—

Sept. (^Pipefüy ludpázsit ; fejéi' v. ezüstös hátufü ; vad-

varádics.^

Liba P. P. anserina. L.

Szára henyél, két-két águ ; levélkéi lioszszukások , be-

vagdalt fürészesek, a felsk nyélre futók ; virágai ma-

gánosak , kocsányjai virágzás után hátra kunkorod-

nak. — Vizenys helyeken, szántóföldeken. 0. Jun.

—Aug. 3—12".
Henye P. P. supina. L,

4. Virága fejér. 5.

Virága sárga. Q.

5. Törzse gyökerez ; szára vékony, felegyenesed ; tle-

velei 5-sek, levélkéi hoszszukás-láncsások , vállban el-

keskenyedök , felül kopaszok , alól és élkön selymes-

szrösek, ell frészesek, fogai hegyesek, öszszetar-

tók
;
porodái és makkocskái kopaszok , ez utóbbiak

kötiékök fell szrösek. — Hegyi gyepeken, lige-

tekben Buda körül. 2\. , Maj.—^Jun.

Fejér P. P. álba. L.

Töve henyél, néha gyökerez; szára vékony, lecse-

pült; tlevelei 3-sok, levélkéi kerekded-tojásdadok,

csonkák , felül csaknem kopaszok , alól gyapjasok, a

középsk ell, az oldaliak csaknem a vallóktól kezdve

frészesek ; makkocskái kötlékei fell szrösek. —
Terméketlen dombokon, bozótokban, erdszéleken, sz,

Endre s Vácz vidékén. 2^. April—Maj. 1—4".

ÍSzamóCzáS P. P. Fragariastrum. Elirh.
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6. Csészéje 8 metszet; bokrétája 4 szirmú; szára fel-

álló V. henyél , de nem gyökerez ; levelei nyeletle-

nek V. kurtanyelüek, 3-sok, az alsók néha 5-sek
;
pál-

hái 3—sokmetszetüek.— Erdkben, bozótokban, szá-

raz és nedves réteken. 2^. Jun.—Aug. 6—18".

Timpó P. P. Tormentilla. Sibthorp.

Csészéje 10 metszet; bokrétája 5 szirmú. 7.

7. Szára indaalaku , lecsepült , bütykein gyökerez ; levelei

5-sek, köztük azomban vannak o-sok is ; levélkéi hosz-

szukás viszszás-tojásdadok , felül kopaszok , alól lela-

pult szrüek , csaknem a válluktól fürészesek ; mag-

vacskái szemcsésen érdesek. — Legelkön, réteken,

ugarokon, kivált nedves helyeken. 2j.. Mart.— Sept.

{OtlevelU /ti.)

Terjed P. P. reptans. L.

Szára felegyenesed v. felálló. 8.

8. Szára földön fekv s többnyire gyökerez törzsérl

egyenesedik fel. 9.

Szára tövérl indulva felálló v. felegyenesed ; teteje

bogernysen ágas és sokvirágu. 10.

9. Alsó levelei 5-sek, nyelei szárával együtt szürke moly-

hosak ; levélkéi hoszszukás viszszás-tojásdadok , cson-

kák , mélyen fürészesek , fürészfoga mindkét oldalon

leginkább 4 van
;

legalsó pálhái keskeny - szálasok

;

magvai alig ránczosak. — Minden hegyi és homoki

réten a legközönségesebb. -2f . Mart.—Jul.

Hamvas P. P. cinerea. Clair.

Levelei 5—7-sek, levele nyelei szárával együtt durva-

szrösek; levélkéi hoszszukás ékalakuak, mélyen fü-

részesek, csonkák; magvai ránczosak. — Hegyi gye-

peken, ligetekben, és a homokon. 2j.. Maj.—Jun.

Czérnás P. P. opaca. L.

10. Levelei mindkét lapján egyenl szinüek, 5—7-sek , le-

vélkéi hoszszukások, vállban ékalakuan elkeskenyedök,

durva fürészfoguak ; szára felálló durvaszrü
,
púpon

ül hoszszabb szrei közé kurta ikrás szrök is vegyül-

tek; virága világos sárga ; halvány ormóval szárnyformán
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kerített magvai kiül ránczosok. — Száraz hegyi és

siki réteken, kivált kövér homokföldeken. ^- . Jun.

—

Jul. 1—2'.

Eo;-yenes P. P. recta, L.

Válfajai: a) Levelei és pálhái bevagdalt fürészesek,

czitromszinü virága alig ér ki a csészéjébl ;P. ohscura;

h) Pirosolló, felálló, szrös, levelei metszetei fogason

fürészeltek; szálas-láncsás, pálhái épek; kénköszin

szirmai csészéjével egyenlk : P. pilosa ; c) Levelei met-

szetei sallangos-szárnyas szabásnak; aranyszín szir-

mai csészéjénél nagyobbak: P. laciniosa.

Levelei kétszinüek, alól fejér v. szürke molyhosak, fe-

lül zöldek, lelapult szrüek v. csaknem kopaszok. 11.

11. Szára felálló v. lefekv tövérl felegyenesed, puha

gyapjas és egyszersmind molyhos ; levelei 5-sek, le-

vélkéi hoszszukás láncsások , ránczos magvát fonal-

alaku vékony ormó keriti körül. —• A Széchenyi he-

gyi nyilt réteken és szántóföldeken ritkább, gyako-

ribb a Soroksár felé es kövér gyepeken. (P. ca-

nesceíis. Bess. P. ascendens. Kit.)

Felegyenesed P. P. indinata. Vili.

Szára felegyenesed , molyhos ; levelei 5-sek ; levele el-

keskenyedett épélü vállú s viszszás-tojásdad , mélyen

bevagdalt fürészes, vagy szárnyason sallangos, éle be-

göngyöldött, alól fejér molyhos; ránczos magva pré-

metlen.— Dombokon ,
verfényes réteken , száraz gye-

peken , st berkekben is. 2\ - Maj.—Jul. Vs—1^4'.

Ezüstös P. P. argentea. L.

5. CZIKLÁSZ. Geum. L.

1. Alsó levelei félbeszárnyasok, a felsk hármasok; csé-

széje letüremlett ; sárga szirmai viszszás-tojásdadok ;

magvai szrösek, magva kalászai 2 czikküek, alsó

czikke kopasz , s ennél a négyszerte nagyobb felsó

czikk töve szórösöd
;
gyökere jóféle szegf szagú.

— Bozótokban, erdkben, gyümölcsösökben. 2f .Maj.
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—Jun. Vz—2'. (Gyömhéres gyökér; szegfüszagu gyö-

kér; erdei szegf.^

Szegfüszagu Cz. G. urhanum. L.

2. Alsó levelei félbeszárnyas csonka szárnyasok, melyek 5

karélyosnak látszanak , fürészesen-csipkések , szárle-

velei 3 karélyuak , bevagdalt fogasok ; sárga szirmai

harangalaku csészéjénél nagyobbak , lehullok ; egytagú

magvai magvakalászaival együtt gyapjasok. — A
pilisi magasabb hegyek árnyas berkeiben. 2\ . Apr.

—

Maj. Vá—1'. {Waldsteinia geoides. W.)

Karélyos Cz. G. montanum. L.

6. PÁRLÓ. Agrimonia. L.

Levelei csonka-tollas szárnyasok, fürészes levélkéi alól

szürke kurtaszrüek ; virágzata hoszszu füzéres ; sárga

szirmai tojásdadok ; termése csészéje viszszás-kup-

alaku , hoszszában barázdolt, puha horgas sertéjü. —
Száraz réteken, gyümölcsösökben, bozótokban: 2]..

Maj.—Aug. 1—3'. (Párlófü; apró bojtorján.)

Boj torjános P. A. JSupatoria, L,

7. BAJNÓCZA. Spirea. L.

1. Levelei csonkatollas szárnyasok, levélkéi tojásdadok,

épek , a végs nagyobb , tenyeresen 3—5 metszet
;

virágzata bogernys ; kopasz tokja öszszekunkorodott.

— Nedves réteken, vizek partjain. 2\. Jun.—Aug.

3—4'. (Legyezöfö; borvirág.)

Legyez B. S. Ulmaria. L.

2. Levelei csonkatollas szárnyasok, levélkéi hoszszukások,

szárnyason bevagdaltak
;

virágzata bogernys ; szró-

söd tokjai egymáshoz lapultak
;
gyökere gumóitól

kolonczos. — Minden réten bven. ^ . Maj.—Jun.

1-1%'.
Kolonczos B. S. FiUpendula. L,
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8. CSABÁIK. Poterium. L.

Szára szegletes , verhenyes ; termése csészéje kemény,

hálózatosán ránczos, 4 ormóju, ormói tompák ; levelei

páratlan szárnyasok , levélkéi kerekdedek , fürészesek.

— Hegyi és homoki száraz réteken. 2^ , Maj.—Juu.

1— 2'. (Csáhair j pimpinella.)

Yérfejü Cs. P. sangvisorha. L.

9. VÉRFÓ. Sangvisorba. L.

Fzére tojásdad-hoszszukás , barna piros; 4 porodája

csészéjével egyenl magas ; levelei szárnyaltak , le-

vélkéi szives-hoszszudadok. — Vizenys réteken. 2\. .

Jun.—Aag. 2—3'. {Vérf'ú.)

Orvosi y. S. officinalis. L.

105. Rend. Mondolafélék. Aioygdaleae. Juss.

1. MONDOLA. Aniygdalus. L.

1. Levelei láncsások, ikrás fúrészfoguak, levele nyelei fel-

só részén ikrások , akkorák , mint a levele keresztmé-

rete V. valamivel hoszszabb ; csészéje harangalaku;

csontára hája lyukacsos. — Kertekben, szllkben
mivelik. t). Kora tavaszszal. 2—3°. (Mondola.)

Csemege M. A. communis. L,

2. Levelei láncsások, kurta nyelkre keskenyedettek, ikrá-

son fürészesek, vállban épélüek ; csészéje hengeres;

csontára héja nem lyukacsos. — A Széchenyi-hegyen,

a Farkasvölgyön s Vácz körül. ^i. April. 1— 2V2'.

(Hangaharaczk.)

Hanga M. A. nana. L,

2. BARACZK. Persica. Tourn.

Levelei szálas-láncsások, hegyes fogakkal fürészesek,
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kurtanyelüek ; virágai kocsánytalanok , világos rózsa-

szinüek. — Kertekben, t). Kora tavaszszal. 1—•2».

{Szrös baraczk.) Oszi B. P. vulgáris. Mill.

3. SZILVA. Primus. L.

1. Virága kocsányjai igen kurták
,
gyümölcse mélyedésébe

zártak ; tojásdad levelei alig szivesek, kihegyezettek,

kétszer fürészesek, nyelei ikrások. — Mivelik ker-

tekben. "^. 1— 2°. (Apró fajtáit tengeri haraczk-ndk.

liivják.)

Kajszinbaraczk Sz. P. Armeniaca. L.

Virága kocsányjai hoszszuk ; termése kopasz, hamvas. 2.

2. Ágai tövishegyüek , ágacskái szörösödk vagy sely-

mesek. 3.

Ágai kopaszok, tövistelenek. 4-

3. Bimbói egyviráguak, magánosak, v. kettsek, v. hár-

masok ; levelei körkörösek vagy széles láncsások

;

csontára golyóalaku, felálló. — Gyepükben, bozótok-

ban, szántóföldek barázdáin, "t). Apr.—Maj. 2— 6'.

{Kökény ; kökénytövis.

^

Bimbói leginkább két virágnak , kocsányja finomul sz-
rösödö , ágacskái selymesek ; levelei körkörösek

;

csontára golyóalaku, lefüggó. — Mivelik. "^. Apr.

—

Maj. 1—2°. {Kökényszilva.)

Közép Sz. P. insititia. L.

4. Bimbói leginkább két viráguak ; kocsányjai szörösödk

;

levelei körkörösek , csontára hoszszukás, függ. —
Mivelik. t). Apr.—Maj. 1—2''. {Szilvafa.)

Kerti 8z. P. domestica. L.

Bimbói egy viráguak ; kocsányjai kopaszok ; levelei

körkörösek ; csontára veres, golyóalaku, lefügg. —
Mivelik. ^. Apr.—Maj.

Cseresznye Sz. P. cer-asifera. Ehrh.

4. MEGYGY. Cerasus. FI. vett. Gártn.

1. Virágzata fürtös v. sátorozó. 2.

Virágzata csomóalaku, ernys v. ketts. 3.
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2. Fürtje lefügg ; levelei körkörö8ek, csaknem kétszer

fürészesek , kissé ránczosak, nyáron lehullok, nyelei

ikrások. — Mivelik, magas helyen fekv erdkben,

ritka. "^. Maj. 1— 2''. (Kutya-, vad-, gerezdes cseresz-

nye-^ zelnicze.) Zelnícze M. C. Padus. D. C.

Sátora kocsányos, egyszer ; levelei kerekded-tojásda-

dok, kissé szívesek, tompa fürészfoguak. — Gye-

pükben, erdkben, sziklákon. 1). Maj.—Jun. 4—8'.

Saj M. P. Mahaleb. L.

3. Levelei nyele tövén két ikra van ; levelei körkörösek,

kihegyezettek, kissé ránczosak, alól szrösödk
;
gyö-

kerei sarjakat nem hajtanak. — Erdkben, t). Apr.

—Maj. 2

—

3^. (Frunus avium. i.)

Cseresznye M. C. didcís. FI., vett.

Levelei nyele tövén nincs ikra. 4.

4. Levelei laposak, kopaszok , fényesek, brtapintatuak,

körkörösek, mind kihegyezettek 5 szirmai kerekdedek;

gyökere sok sarjat hajt. — Mivelik
,
gyepükben va-

don, f. Apr.—Maj. 1—2«.

Savanyu M. C. acida. FI. vett.

Levelei laposak, kopaszok, fénylk, kissé brtapintatuak,

a felsk hoszszukások v. láncsások, kihegyezettek,

oldali rügyei viszszás-tojásdadok, lekerekített tompák

;

szirmai hoszszukás viszszás-tojásdadok
5
gyökere sar-

jakat hajt. — Sziklákon; bozótokban, "f). Apr.—Maj.

%— iy2'. (Vadmegygy.)

Cseplesz M. C. Chamaecerasus. Hst.

106. Rend. Pillangósok. Papilionaceae. L.

1. JENESZTER. Spartium. L.

Agai hengeresek, ellenesek és váltogatok, zöldek, üres

belüek ; levelei magánosak, láncsások ; sárga virágai

az ághegyeken vannak. — Mivelik, a pesti városli-

getben. ^. Maj.—Jun. 3—6'. (Jeneszter.)

Szagos J. S. junceum, L,
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2. REKETYTYE. Genista. L.

1. Csészéje fels ajaka 2 kurtafogu, az egész csésze lela-

pult szrrel fedett; kocsányjai egy csomó levéltl

környezve magánosan v. többen oldalt állanak ; virá-

gai kopaszok ; levelei lioszszukás láncsások, alsó lap-

jokon és élkön lelapult szrüek. — Mész sziklákon

és ligetekben Buda körül. "(). Jun.—Jul. 1

—

VA',

Henyél R. G. procmnhens. W. K,

Csészéje fels ajaka 2 hasábu. 2.

2. Virága kocsányjai oldaltállók; magánosan vagy többen

vannak egy levélcsomó által környezve ; vitorlája és

csólnakja selymes szrös; szára henyél vagy felegye-

nesed ; levelei hoszszukás láncsások , alólról', ágai-,

kocsányjai és csészéivel együtt lelapult szrüek. —
Hegyi és homoki száraz réteken. '^. Maj.—Jun. 3'—8".

Szrös R. G. pilosa. L.

Virágzata fürtös. 3.

3. Szára lefekvó, kurta törzsérl felálló, mélyen barázdolt,

kopasz, felül szórösöd; levelei láncsások v. körkörö-

sek, élkön szörösödk; virága és hüvelyei kopaszok.

— Hegyi és homoki száraz és nedves réteken bven.
^. Jun.—Sept. 1—2'. (Sárga festöfü; nyuhekefytye.)

Nyul R. G. tinctoria. L.

Szára hengeres vonalozott, s leveleivel együtt ritka

durvaszrü ; levelei láncsások, körkörösek, v. tojásda-

dok; virága kopasz; hüvelye tömött, durva szrrel

borított. — Budán a hegyi s erdei gyepeken, külö-

nösen a Farkasvölgyön. '^. Jun.—Jul. 6—18".

Szöszös R. G. ovata. W. K,

3. ZANÓT. €ytisus. L.

1. Csészéje harangalaku, szélesebb mint hoszszabb ; virág-

zata leveletlen fürt. 2.

Csészéje csöves ; virágzata szárhegyi gombban v. oldali

csomóban van. 3.
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2. Gazdag virágú fürtjei lelapult szórüek, lefüggök
; hármas

levele levélkéi körkörösek, felül kopaszok, alól lela-

pult szörüek ; hüvelyei selymes szörüek. — Mivelik

kertekben, f- Maj. 1—1^2°.

Fái Z. C. Laburnmn. L.

Gazdag virágú fürtjei felállók, kocsányjui és csészéi le-

lapult szörüek; csészéje kurta, harangalaku ; virága

kopasz ; hármaslevele levélkéi viszszás-tojásdadok v.

hoszszukások, alsó lapjaik, valamint hüvelyeik is lela-

pult szórüek. — Ligeteken, bokrokban a homokon
is.

t'*
Jiil-—^"g- 2—4'.

Eeketéllö Z. C. nigricans. L,

3. Szára henyél, igen ágas , ágai felegyenesedk , levelei-

vel együtt ritkás szörüek ; 2—4 virágból álló szár-

hegyi ernyje van ; kocsányjai murvások. — Ver-
fényes dombokon , erdei réteken , bokrokban, f), Maj.

—Aug. 1—3'.

Henye Z. C. sujpinus. L,

Válfaja: a homokon term kevesebb és keskenyebb

level: KétvirágU Z. C. hijlorus. W. K.

Szára felálló, vagy tövön megdl. 4.

4. Szára sokágú, gyapjas; levélkéi láncsások, szálkahe-

gyüek, mindkét oldalon selymes szrösek ; virágzata

szárhegyi ernys gomb ; csészéje hoszszukás, durva

szr. — Ligetekben, bokrokban, hegyi és homoki

réteken. '\). Jul.—Aug. 1—3'.

BuglyoS Z. C austriacus, L.

Szárai sugárok, felfelé és szélylyelállók, csaknem egyen-

lk, ágai és levelei szélylyelnyilt durva szórüek; le-

vélkéi viszszás-tojásdadok v. viszszás-tojásdad láncsá-

sok, gyapjasok ; virágzata szárhegyi ernys gomb

;

csészéje hoszszukás, gyapjas. •— Az elbbivel, de

ritkább, f- Jul-—Sept. 1—2'.

Gombos Z. C. capitatus, L.

4. IGLICZ. Ononis. L.

1. Szára henyél, tövön gyökerez, gyapjas ; felegyenesed
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ágai hegyei tövisesek; virágai hónaljiak, magánosak;

hüvelye felálló ,
tojásdad, csészéjénél kurtább ; vi-

rága piros. — Legelkön, réteken, szántóföldeken.

2f. Jun.—Sept. 1— 2'.

Terjed I. 0. repens. L.

Szára felálló v. felegyenesed. 2.

2. Agai tövistelenek ; levelei csészéjénél kurtábbak, le-

vélkéi viszszás-tojásdadok , fogasok
, ikrás szrösek

;

pálhái láncsások ,
kihegyezettek , éles fognak

; felálló

hüvelye tojásdad
,
gyapjas ; virága sárga. — A vá-

rosligetben, Sashegyen és a budaörsi sziklákon. ^

.

Jun.—Jul. 2—6".

Sárga I. 0. Columnae. Ali.

Agai tövisesek. 3.

3. Szárán egj sor gyapjas szr van , ágai tövesei legin-

kább párosak ; hónalji virágai magánosak ; levélkéi to-

jásdad-hoszszukások
,

pálháikkal együtt fogasok, ko-

paszok; hüvelyei tojásdadok, felállók, akkorák vagy

hoszszabbak, mint a csészéje; virága piros. — Le-

gelkön, réteken, szántóföldeken mindenütt. 2\.. Jun.

— Sept. 1— 2'. (iglicze- v. gerlicze-tövis ; ökörgúzs;

ekeakadály ; szamártövis.

^

Tövises I. 0. spinosa. L.

Szára gyapjas , hónalji virágai kettsek , ága hegyein

tömött fzéresek; levélkéi tojásdadok, pálháival együtt

fogasoltak , ikrás szrösek ; hüvelye felálló , tojásdad,

csészéjénél kurtább ; virága halvány piros. — Réte-

ken, kivált vizenys helyeken, a megye síkjain. 2^,

Jun.—Sept. 1— 3'. (Bakbüzü tövis.)

Bzös I. 0. hircina. L»

5. SZAPUKA. Anthyllis. L.

Szárhegyi virágzata ketts gombu
;
galléros levelei szár-

nyasok , levélkéi egyenetlenek; csészéje hasas, ferde

nyilásu. — Száraz hegyi és homoki réteken. 2\ .

Maj.

—

Aug. 6—18". (Nyulherefü.)

Nyul 8z. A. Vulneraria. L,
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6. CSIGACSÓ. Medicaso. L

1. Hüvelye csaknem gümbalaku, csigamódra ötször teke-

redett, éle^kétsoru, tövises, tövisei horgasok
;

pálhái

tojásdadok, kurta foguak, a felsk csaknem épélüek

;

levélkéi alsó részén fogasoltak, szörösödök ; virágai

aprók, sárgák. — Száraz réteken, ^a homokon bven.
0. Jun.—Sept. 4—12".

Piczi Cs. 21. minima. L.

Hüvelye egyszer v. többször csigamódra tekeredett, v.

sarlóalaku, hüvelye tövistelen. 2.

2. Hüvelye közepén nyilt. 3.

Hüvelye közepén be van záródva. O.

3. Hüvelye sarlóalaku ; v. egyszer tekeredett, szörösödö,

V. ikrás szrös ; fürtje tömött, kurta ; kocsánykái

csészéinél kurtábbak, virágzás után felállók; pálhái

tojásdad-láncsások , kihegyezettek ; levélkéi hegyök

felé fogasok, fulánkos hegyek ; virága sárga. —
Száraz réteken, útfeleken, erdkben. ^ . Jun.—Sept.

1— 4'. {Sárkerep.)

Sárkerap Cs. M. falcata. L,

Hüvelye csigaalaku, 2—3 csavarodásu. 4.

4. Hoszszukás fürtje sok virágú; kocsánykái csészéinél

kurtábbak, virágzás után felállók; pálhái tojásdad-

láncsások, kihegyezettek; levélkéi kicsípett hegyek,

fulánkosak, hegyök felé fogasoltak, az alsók viszszás-

tojásdadok, a felsk szálas ékalakuak; virága kék. —
Réteken, nagyban mivelik. 2]-. Jun.— Sept. 1—3'.

{Luczerna j hurgundiai széna?)

Kék Cs. M. sativa. L.

Kurta fürtje 5—10 virágú; kocsánykái csészéinél

hoszszabbak v. akkorák, virágzás után lekonyulnak

;

levélkél kicsipett fulánkos hegyek, az alsók ékala-

kuak, hegyök felé kissé fogasok, a felsk szálas ék-

alakuak , épélüek ; virága sárga. — Mészsziklákon,

19
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hegyi és homoki száraz réteken. 2^. Juu.—Aug.
6—18". Cseplesz Cs. 3Í. prostrata, Jacqu.

P'zéres virágzata sok virágú, tömött ; kocsánykái ak-

korák, iuint a levele ; hüvelyei vesealakuak, felfuvó-

dottükj hegyököu csavarodottak , Ívesen erezettek,

kopaszok v. szrösödök
;

pálhái tojásdadok, csaknem

épélüek : levélkéi viszszás-tojásdadok, alig kicsipet-

tek, elöl fogasok; virága sárga. — Legelkön, réte-

ken, vágásokon. 0. Maj.—Aug. 6— 18".

Komlós Os. M. hipulina. L.

Kocsányjai 1—o virágnak, kurtábbak mint levelei csi-

gás hüvelyei kerekek, lencsealakulag lapitottak, mind
két oldalról domborúak, csavarodása leginkább 6

;

pálhái szárnyason hasogatott serte sallanguak 5 apró

fürészfogu levélkéi szárával együtt kopaszok, az alsók

viszszás-szivesek, a felsók viszszás-tojásdadok. — A
Sashegy keleti és déli lejtóin. 0. Jul. 6—24".

Karikás Cs. M. orhkularis. Ali.

Szára lecsepült; levelei hármasok, levélkéi viszszás-to-

jásdad kótaalakuak, hegyesen fogasoltak ; virágzata

6 V. több, ernyósen csomós ; hüvelye szálas, ferdén

erezett; szórösödó ; virága apró, sárgás. — A Sz.-

Gellérfc oldalán , s a Duna balpartján es homoki

gyepeken. 0. Jun.—Jul. 2—6".

Hever li. T. monspeliaca. L.

8. MÉZKEREP. Melilotus. L.

1. Virágzata felálló, kerekded-tojásdad, tömött fürt; hü-

velye hoszszukás tojásdad, csrös, hoszszában ere-

zett-csikos ; levélkéi hoszszukás láncsások, éles füré-

szesek ; virága kék. — Hegyi réteken^ erdkben

;

nem gyakori. 0. Jun.—Aug. 6—18". {Kerti vagy

szagos lóhere; molyfü.^

Kék M. M. coerulea. Lam.
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Virágzata lefüggö megnyúlt fürt. 2-

2. Virága fejér, szárnyai akkorák, mint a csólnakj a, a vitor-

lájánál azomban kurtább; hüvelye tojásdad, tompa, fu-

lánkos hegy, hálózatosán ránczos, kopasz ; alsó levélkéi

viszszás-tojásdadok, a felsk hoszszukás-láncsások. —
Homoki gyepeken, útfeleken. Q. Jul.—Sept. 2—6'.

Fejér M. M. álba. Desrousseaux.

Virága sárga. 3.

3. Sokrétája szárnyai akkorák, mint a vitorlája, csolnak-

jainál hoszszabbak ; hüvelye tojásdad, tompa^ fulánkos

hegy, keresztbe ránczos, kissé hálózatos , kopasz

;

alsó levélkéi viszszás-tojásdadok, a felsk iáncsások.

— Minden réten^ legelón, utón, útfelén. Q. Jun.*

—

Sept. 1—4'. {Somkóró ; duthóró?)

Somkóló M. M. officinalis, Desv.

Bokrétája szárnyai vitorlájánál kurtábbak, csolnakjáná

hoszszabbak ; hüvelye tojásdad, hegyes, hálózatosán

ránczos , fels forradásánál lapított, kopasz
;

pálhái

széles aljuak, bevagdalt fogasok, árhegyek; hosz-

szukás láncsás levélkéi tompák; élesen, csaknem ts-

késén fürészesek. — A megye sikjain fekv sóstavak

és mocsárok mellett. 0. Jun.—Jul. 1—3'.

Foofas M. M. dentata. Pers.

9. LÓHERE. TrifoliuiíL L.

1. Kerekded v. hoszszukás fzért v. gombot képez virá-

gai kocsánytalanok. 2-

Kerekded v. hoszszukás füzért v. gorabot képez virá-

gai kurtább v. hoszszabb kocsányuak; csészéje torka

bell kopasz. 13.

2. Csészéje torka bell kopasz; vitorlája lehulló
;
termése

csészéje felfúvódott. 3-

Csészéje torkában b'elólrl egy kiálló vonal vagy szr-

kör ntt. 4.

3. Szára gyökerez; virággombja golyóalaku, melynek

tövén egj sok hasábu gallér van ; hátán gömbalakulag

19*
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felfúvódott termése csészéje hálózatosán erezett, sz-
rös; virága verhenyes fejér. — Nedves réteken és

legelkön bven. 4 . Jun.—Sept. 3—10".

Eper L. T. fragiferum. L.

Szára felálló; füzére tojásdad, gallértalan; csészéi kár-

tyások, siuórosak, felfuvódottak, tojásdadok ; levélkéi

hoszszudad-láncsások, alig fürészesek, kopaszok
;

pál-

hái áralakuak ; fejér virága veres petytyes. — Szán-

tóföldeken, a Tisza vidékén. 2\ . Jul.—Aug. 1—3'.

Hólyagos L. T. vesiculosum. Santi.

4. Csészéje csöve kivülröl puhaszörü v. gyapjas. 5.

Csészéje csöve kivülröl kopasz. 12.

5. Csészéje csöve 20 sinóru
;
gyapjas, fogai fonalalakuak,

szemszörösek ; fzére gömbalaku, kettóS; galléros

;

levélkéi hoszszukás láncsások, igen finomul fogasok

;

virága piros. — Hegyi réteken, ligetekben, bozótok-

ban. 4. Jun.—Jul. 1—1 V2'.

Bérezi L. T. alpesire. L.

Csészéje csöve 10 sinóru. Q.

6. Bokrétája fejéres v. vajszín. 7-

Bokrétája piros. 9.

7. Fzére gyapjason igen bolyhos, hengeralaku ; csészéje

fogai áralakuan sertealakuak, bokrétájánál hoszszab-

bak ; bokrétája elébb fejéres, azután verhenyessé vá-

lik ; szára ágas, kiterült, leveleivel együtt gyapjas

;

pálhái tojásdadok , kihegyezettek ; levélkéi szálas

hoszszukások, alig fogasok. — Gyepeken és szántó-

földeken. 0. Jul.—Sept. 6—18". (Macskahere ^' he-

reliura ; nyulláhfii.)

Herehura L. T. arvense. L.

Fzére gömbalaku, végre tojásdad v. hoszszukás tojás-

dad ; virága vajszinti. 8.

8. Szára felegyenesed tövérl indulva felálló, durva

szr, felül csaknem leveletlen
;
pálhái láncsás árala-

kuak ; levélkéi körkörös hoszszukások, szrösek ; vi-

rágzata néha galléros ; csészéje szélylyelnyilt, durva

szr ; bokrétája kétanynyi mint a csészéje. — He-



293

gyi gyepeken, vágásokon, a homokon nem igen te-

rem. 2j.. JuL—Aug. 1—2V2'.

Vaj szín L. T, ochroleucum. L.

Szára sugarán felálló, pálliáival s levele nyeleivel együtt

durva szörtt
;
pálhái szabadon álló része láncsás ár-

alaku, szára közepén akkora, mint a levele nyele ; le-

vélkéi hoszszukás láncsások, épélüek, szrösek, az al-

sók hegyei kicsipettek ; csészéje fogai láncsás araia-

knak , termése mellett felállók. — Ligetekben az

erdk utai mellett, vágásokon Sz. -Endre és Yácz vi-

dékén. A nálunk levk közül ez a legnagyobb. 2|.

.

Jun.—Jul. 2—4'.

Dunamelléki L, T. pannonicum. Jacqu.

9. Fzére tövön gallértalan ; virággombja kerekded-tojás-

dad, alig borzas szr, csészéje fogai sertealakuak,

akkorák mint a bokrétája; szára felálló, ágai buglyo-

san állanak, leveleivel együtt gyapjas, levélkéi tojás-

dad láncsásocskák, tompák, épélüek
;

pálhái hasasok,

inasok, szálas láucsások, kihegyezettek. — A homok

dombokon lev erdei vágásokon, s a tiszai sik gye-

pesein. 0. Jun.—Aug. 1—3'.

Bug'lyoS L. T. diffusum. Ehrh.

Fzére tövön galléros. 10.

10. Tojásdad pálhái meggyökönt kalászon végzdnek; vi-

rággombjai rendszerint kettsek ; szára felegyenesed
;

levélkéi tojásdadok, csaknem épélüek, szrösödk,

szrei lelapultak. — Minden réten; mivelik nagyban.

Q. Maj.—Sept. 1—2—3'. {Réti piros lóhere.)

Réti L. T. pratense, L.

Tojásdad pálhái áralakuak, kihegyezettek. U.
11. Csészéje fogai kinyíltak, egyenesek, termése csészéje

hasasán felpuífadt ; levélkéi viszszás-tojásdadok, vagy

viszszás-szivesek, ell apró fürészfoguak, a felsk hosz-

szukás ékalakuak. — A sz.-endrei száraz réteken és

a Tisza körül fekv gyepeken. 0. Maj.—Jun. 6—18".

Karczolt L. T. striatum. L.

Csészéje fogai gyapjasok, felállók; levélkéi kurta nye-
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lecskések, hoszszudad-tojásdadok, alig fogasok 5 szára

henyél, azután felegyenesed, alig tekergs, igen

ágas, borzas. — A sz.-endrei és váczi hegyi gyepe-

ken nem gyakori, bven terem a Tisza rétjein. 2|,

Jun.—Jul. 2—3'.

Gyapjas L. T. expansum. W. K,

12. Füzére gömbalaku, magános, gallértalan; csészéje 10
sinóru, piros bokrétája felénél is kurtább, fogai fo-

nalalakuak szemszrösek, termése csészéje felálló

;

pálhái szabadon álló része láncsás, hegyes ; levélkéi

körkörösek, igen finom fogasok ; szára tekergs. —

•

Hegvi és ligeti réteken, bozótokban. ^^ . Jun.—Jul.

1—2'.

Gacsibás L. T. médium. L.

Fzére hoszszukás-hengeres, leginkább ketts, a töve

néha galléros 5 csészéje 20 sinóru, fogai araiaknak,

szemszörösek, 4 fels foga csövénél 2—3-szor kur-

tább
;
pálhái szabadon álló része láncsások, kihegye-

zettek, ritka fürészfoguak ; levélkéi hoszszukás lán-

csások, tövises fürészfoguak s felálló szárával együtt

egészen kopaszok. — Ligeti és hegyi réteken bven.

4. Jun.— Jul. 1—2'.

Piruló L. T. riibens. L.

13. Csészéje fogai egyenl hoszszuk v. a két fels foga

hoszszabb ; virággombjai kocsányosak
,

gallértala-

nok. 14.

Csészéje két fels foga a többinél szembetnen rövi-

debb. 19.

14. Csészéje akkora v. hoszszabb, mint a bokrétája. 15.

Csészéje felényi, mint a bokrétája. 16.

15. Pálhája hártyás , zörgs ; levélkéi viszszás-tojásdadok,

fürészesek 5 szára ágas , igen vékony , tekergs , elte-

rült ; kocsányja igen kurta , csészéje csövénél sokkal

kurtább, virágzás után lehajló; termése csészéje alsó

oldalán tövig behasadt; virága apró fejér. — A jász-
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sági és kunsági szikes mezkön. — 0. Jun.—Jul.

3— 18^'.

Kisvirágú L. T. parvifloriim. Ehrh.

Pálhája kótalaku, fejér szegély, ibrás fogas; levélkéi

viszszás-tojásdad láncsások, tompák, egyenetlen fü-

részfoguak
;
szára csaknem magános , kopasz , felálló

;

10 sinóru csészéje fogai araiaknak, egyenetlenek, ver-

benyes bokrétájával csaknem egyenlk. — Száraz ré-

teken, a Tisza vidékén. 0. Jun.—Jul. 3—8".

Sugár L. T. strictum. L.

16. Kocsánykái igen kurták, csészéje csövénél 2—3-szor

kurtábbak , virágzás után lehajlók ; levélkéi körkörö-

sek , éles fürészfoguak , alsó lapjaikon szárával együtt

szrösek , élkön srn erezettek , erecskéi megvasta-

godottak ; szára felálló v. felegyenesed; virága fejér.

— Minden gyepen. 2| . Maj.—Jun. 6—18".

Háromfej JL. T. montanum. L.

Virággombjai belsejében álló kocsánykái csészéi csö-

veivel egyenlk , vagy azoknál 2—3-szor hoszszab-

bak. 17.

17. Szára henyél
,
gyökerez

;
pálliái száraz liártyájuak,

széles láncsásük , fulánkosak ; virága fejér v. verlie-

nyes fejér, kocsánykái virágzás után lehajolnak. —
Réteken , legelkön mindenütt , kiváltképen nedves

helyeken. 2J^ . Jun.—Sept. Földön fekv szára 1— 2'.

{Fejér lóhere.)

Gyökerez L. T. repens. L.

Szára nem gyökerez. 18.

18. Szára felegyenesed, kopasz, börds, könnyen öszsze-

nyomható ; levélkéi kótaalakuan körkörösek, tompák,

apró fürészfoguak , élén kétfell mintegy 20 ere van

;

kocsánykái virágzás után lehajolnak ; bokrétája fejér,

azután rózsaszín, közép virágai felül fejérek, alól pi-

rosak , a szélsk pirosak. —• A megye sikján es
minden réten , kivált a nedves helyeken. ^ . Maj.

—

Sept. 1

—

V/2'.

Korcs L. T. hybridum. L.
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Szára henyél , szegletes-barázdás
,

girbe-gurba, ko-

pasz ; levélkéi viszszás-szivesek v. viszszás-tojásda-

dok , hegjök kicsípett , fürészesek , fürészfogai serté-

sek; pálhái fejér szegélytiek, tövön szárölelk ; virága

pirosolló , kocsánykái virágzás után lehajlók. — Ho-
moki gyepeken a tiszai vidéken , Pesten ritka a Lu-

dovicaeum megett. 0. Jun.—Jul. 1—2'.

Szeges L. T. angulatum. W. K,

19. Mindenik levélkéje nyeletlen; pálhái hoszszukás-láncsá-

sok , tövön nem szélesebbek; bokrétája aranyszín,

vitorlája kanálalaku , karczolt , szárnyai lehajlók , vi-

rága megszáradva zörgs. — Kövér gyepeken. 2|

.

Jim.—Aug. 6— 18".

Zörg'Ö Jj. T. agrarium. L.

Közép levélkéje nyeles ; levélkéi viszszás-toj ásdadok
;

pálhái tojásdadok; bokrétája világos-sárga, vitorlája

kanálalaku , karczolt , szárnyai lehajlók ;
szárai legin-

kább henyélk. — Minden gyepen. 0. Jun.— Sept.

6—18". Henyél L. T. procumhens. L,

10. DOKNIK. Dorycnium. L.

1. Levélkéi szálas ékalakuak , csaknem selymesen bolyho-

sak, szre lelapult; virággombjai rend szerint 12 vi-

rágnak; bokrétája fejér, csólnakja vége sötét lila-

szinü ; hüvelye gömbalaku. — Hegyi és homoki szá-

raz réteken, sziklákon. -2|. Jun.—Aug. 6—12".

Cserjésedö D. D. svffruticosum. Vitt,

2. Levélkéi hoszszukás ékalakuak, zilált szrüek , szrei

szélylyelállanak ; virággombja leginkább 20 virágból

áll; bokrétája fejér, csólnokja orra alig foltos, kis-

sebb, mint az elébbié, —• A pilisi hegy szikláin. 2\.,

Jul.—Aug. 6—12".
Fünemü D. D. herhaceum. Vili.

11. KEREP. Lotus. L.

Szára henyél, kemény ; virággombja rendszerint 5 vi-
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ragu; csészéje metszetei háromszög tövüek s árhe-

gyüek , egyenlk, virágai kinyílása eltt bezáródtak
;

bokrétája szárnyai láncsás viszszás-tojásdadok ; csól-

nakja csaknem kótaalaku , derék szög alatt felegye-

nesed ; hüvelye szálas, hengeres , egyenes. — Réte-

ken, szántóföldeken. 2| . Jun.—Sept. 6—18". (Szar-

vas sárga here.)

Szarvas K. L. comiculatus. L.

12. SZÁIl^'YÓK. Tetragonolobiis. Scop.

Szára henyél ; levélkéi viszszás-tojásdad ékalakuak

;

virágai magánosak , sárgák ; hüvelye négyszög gaty-

tyás. — Kövér, kivált nedves réteken. ^- . Maj.

—

Jun. 6—15".

Gatyás Sz. T. silíquosus. Roth.

13. HIGYIRICZ. Glycyi'hiza. L.

1. Szára felálló , karczolt , szrös , felül ragacsos ; levélkéi

tojásdad-láncsások , alsó lapjaikon enyves szrösödk
;

fürtjei hónaljiak, bokrétája lilaszinü; hüvelyei sarló-

alakuak, ikrás tüskések. — A Margit-sziget gyepein

és bokraiban bven, 2\.. Jun.—Jul. 2—3'.

Ikrás H. G. glandulifera. W. K,

2. Szára felálló, barázdolt, szórösöd ; levélkéi hoszszukás

tojásdad-láncsások, alól pontozottak, virággombjai hó-

naljiak; bokrétája lilaszinü; hüvelyei veres tüskések.

— Vizenys réteken és bokrokban s mocsárokban.

2|-. Jun.—Aug. 1— 2y2'.

Tüskés H. G. echinata. L.

14. GÁLGA. Oalega. L.

Szára felálló; levelei szárnyasok ; levélkéi láncsások, nyil-

alakuak, fulánkos hegyek, kopaszok; bokrétája fejér

és lila, vitorlája kékesszinü ; hüvelye felálló, egyenes,
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czikkes. — Réteken , vizenys bozótokban, gyepük-

ben stb. ^.. Jul.—Sept. 1—2'.

Kecskére G. G. officinalis. L.

15. ÁKÁSZ. Robinia. L.

Fürtjei leesüggök, kocsánykái egy virágnak; levelei pá-

ratlan szárnyasok, levélkéi lioszszukás-körkörösek

;

fiatal ágain pálhái fulánkká keményednek ; virága fe-

jér. — Mivelik , most már vadon is nó. "b. Maj.

—

Jun. 4— 60. Fejér A. R. Pseudacada. L»

16. DUDAFÚET. Colutea. L.

Levélkéi körkörösek, csonkák
; sárgaszín bokrétája vi-

torláján 2 rövid puposodás van ; hüvelye felfúvódott

hólyag. — Ligetekben , bokrokban
,
gyepükben. 1).

Maj.

—

Jun. 5—10'. {Hólyagos horsófa , varjuköröm.^

Pukkantó D. C. arhorescens. L.

17. SAJKORR. Oxytropis. D. C.

Szára felálló v. felegyenesed, leveleivel együtt boly-

hos szrös; levelei szárnyasok, alsó levele levélkéi

hoszszudadok , a felsók láncsások ; füzérei tojásdad-

hoszszukások ; virága sárga ; hüvelyei felállók, szála-

sok , 2 rekeszüek , bolyhosak. — A Sz. Gellérten, a

pesti városliget mögött és Csepel szigetén. 2| . Juu.

—

Jul. 1—2'.

8zörS S. 0. xnlosa. D. C.

18. BÓKA. Astragalus. L.

1. Virágai töve tetején csoportosak, alig kocsányosak;

szárnyas levelei is mind a tövérl nttek ; hüvelyei

tojáskerekek, valamint az egész növény, gyapjasok.—

•

A homokon bven. -4 • Maj.—Jun. Másodízben Sept.

—Oct. 3—6".
Száratlan B. A. exscapus. L.
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Virágzata füzéres v. fürtös ; száras növény. 2.

2. Szára felálló kórós v. fünemü. 3-

Szára megdlt v. lecsepült, 4.

3. Az egész növény szkén szrösöd , kórós, ágai vesz-

szsök ; szárnyas levelei 5—7 bordájuak, levélkéi hosz-

szudad-láncsások ; virágzata fürtös , virága lilaszinti

;

hüvelyei csaknem négyszögek, csészéjökbl alig ér-

nek ki. — A Pest körül fekv homok dombokon, p.

o. a váczi temet felé , Csepel szigetén és Vácz kö-

rül. 4. Maj.—Jun. V2—2%'.
Yeszszös B. A. virgatus. Fali.

Szára mereven felálló , szrösöd, szre lelapult ; szár-

nyas levelei 12—15 bordájuak, levélkéi láncsások és

szálasok, füzérei megnyúltak, tömöttek, vajszinü vi-

rágai felállók ; hüvelyei hoszszukás-szálasok , szrösö-

dk, a fkocsányhoz lapultak. — Homoki nedves ré-

teken és dombokon. 2^. Maj.—Jul. 1— 3'.

Durva B. A. asper. Jacqu.

4. Bokrétája lihiszinü v. pirosolló. 5.

Bokrétája sárgás v. vajszinü. 7-

5. Szára korosodó, szárba induló, azután szélylyel ágazó

;

az egész növény szökell ; szárnyas levelei 5— 7 pár

bordájuak, levélkéi hoszszudadok v. körkörösek; f-
zére csaknem gombos ; termése csészéje hólyagos

,

hüvelye hoszszukás , csészéjénél kevéssel hoszszabb,

durva szr. — A mészhegyeken lev száraz gyepe-

ken. 2f . Maj.—Jun. 3—10". (A. albidus. W. K.)

íSzÖke B. A. vesicarius. L.

Szára fnemü. 6.

6. Szára megdlt , szrös , szre lelapult ; szárnyas levelei

8—12 pár bordájuak, levélkéi láncsások ;
füzérei gom-

bosak, tojásdadok; kékes piros bokrétája vitorlája

szálas-hoszszukás , szárnyainál 3-szor hoszszabbak

;

maghona és hüvelye kocsánytalan ; hüvelye felálló,

tojásdad , kihegyezett , durva szr. — Minden gye-

pen, igen közönséges. -4 . Jun.—Jul. 1—3'.

Yitorlás S. A. Onolrychis. L,



300

Szara megdlt kopasz; szárnyas levelei 7—10 pár bor-

dájuak, levélkéi szálasok, kicsípett végek; fürtjei

megnyúltak , ritkások ; bokrétája szárnyai kétáguak
;

hüvelyei függk , szörösödk. — Hegyi és homoki
gyepeken. 2|.. Maj.—Jim. 6—12".

Hasadtszárnyu B. A. austriacus. L.

7. Szára és levelei csaknem kopaszok v. egészen kopa-

szok, lienyélök; szárnyas levelei 5—6 pár bordájuak,

levélkéi tojásdadok
J

füzérei tojásdad - hoszszukások
;

hüvelyei szálasok, csaknem 3 szögüek, alsó forradá-

suknál mélyen benyomottak, ivalakuak, kopaszok^ fel-

állók , végre egymáshoz lapulók. — Hegyi és erdei

réteken, vágásokon, gyepükben. 2^ . Jun.—Aug. 3

—

5'. (Héjjá köröm.)

Édeslevelü B. A. glycyx)hyllos. L.

Szára és levelei szörösödk v. gyapjasok. 8.

8. Szára henyél ; szárnyas levelei sok bordájuak, levélkéi

kurta nyelecskések , hoszszudadok tompák , szálkahe-

gyüekj sok virágú fürtjei hónaljiak; hüvelyei csak-

nem gömbdedek, puffadtak, szálkavégüek, szöröskék.

Bozótokban , réteken , szántóföldeken
, erdkben. 2\-

.

Jun.—Aug. 2—3'. {Hólyog lóhorsó.)

Bagólcsa B. A. Cicer. L.

Szára lecsepült gyapjas
; szárnyas levelei 8—sok bordá-

juak, levélkéi viszszás-tojásdadok, kicsipettek; hónalj

fürtjei magánosak , tömöttek ; hüvelyei öszszetekert

facsartak, szröskék. — Száraz mezkön a Tisza vi-

dékén. 4. Jun.—Jul. 2—4'.

Sug'ori B. A. contortwplicatus. L.

19. KORXILLA. Coronilla. L.

1. Szára henyél
;
pálhái láncsások, szabadok ; levelei leg-

inkább 10 pár bordájuak, levélkéi hoszszukás visz-

szás-tojásdadok , tompák; ernyje többnyire 20 vi-

rágú, kocsánykái csészéje csövénél 3-szor hoszszab-
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bak; bokrétája fejér piros tarka; czikkhüvelye négy-

szög. — Mindenütt. 2f . Jun.—Sept. V/2-—3'.

Tarka K. C. varia. L.

2. Szára felálló
;
pálhái aprók, lerélellonesek, lehullok ; le-

velei páratlan szárnyasok, levélkéi tojásdadok vagy

viszszás-tojásdadok , az alsó pár a levélnyelét öleli

;

ernyje 15—30 virágú; kocsánykái csészéje csövé-

nél 3-szor hoszszabbak ; bokrétája sárga; czikkhüvelye

négyszög, lapított. — Hegyi száraz réteken, bok-

rokban, köves helyeken. 2\., Jun.—Jul. 12—18".

Koronás K. C. montana. Scop.

20. PATKÓCZIM. Hippoerepis. L.

Ernyi gombosak , kocsányjai levelénél hoszszabbak,

czikkhüvelyei görbék, érdes szrek, czikkein benyo-

mottak, kopaszok. — Mészhegyek verfényes rétéin

és a homokon. 2|.. Maj.'—Aug. 6

—

12" . {Lópatkófü.)

Ernys P, H. comosa. L.

21. ESPÁRCZET. OnobrycMs. Toiirn.

Szára felegyenesed; levelei 9— 12 pár bordájuak

;

levélkéi szálas hoszszukások ; fürtje kétanynyi mint a

levele ; hüvelye köralaku^ közepén domború s hálóza-

tos. — A budai hegyi réteken bven, vetik nagyban.

2f . Jun.—Aug. 2—4'. {Espárczet; szamárhere; spa-

nyol lóhere; varjuborsó.)

Takarmány E. 0. satíva. Lam.

22. BABÓ. Vicia. L.

1. Bibeszára köröskörül egyenlen szrös, alsó oldalán nem
szakálas. 2.

Bibeszára alsó oldalán a hegye felé szakálas, egyéb

részén kopasz, v. a fels részén körösköröl boly-

hos. 4.

2. Fürtjei leveleinél hoszszabbak ; levelei leginkább 8 pár
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bordájuak , levélkéi tojásdadok, tompák
;

pálhái fél-

holdalakuak, bevagdaltan sok foguak ; bokrétája fejé-

res, vitorlája kéken erezett ; hüvelyei szálas hoszszu-

kások. •— A pilisi he<;yek ligeteiben. 2|. . Jul.—Aug.
2—4'.

Lig'oti B. T^. sylvatica, L.

Fürtjei leveleinél kurtábbak. 3.

3. Levelei leginkább 5 pár bordájuak, levélkéi tojásdadok,

tompák, a legalsók a szárra simulok ugy, liogy pál-

háit is elfedik; virága vajszín. — Bozótokban, er-

dkben, gyepük mellett. 2|. . Jun.—Aug. 2—4'.

Borsók a B. V. pisiformis. L,

Levelei sok pár bordájuak, s három águ öszszekunko-

rodott kacscson végzdnek , levélkéi tojásdad hosz-

szukások V. láncsások
;

pálhái féldárdaalakuak, ép-

élüek ; hüvelyei csaknem kótaalakuak. — Erdkben
és vágásokon. 2j. . Jun.—Aug. 2—3'.

Yltéz B. V. cassuhica. L,

4. Kocsányjai megnyúltak, sok virágnak, az alattok ntt
levélnél hoszszabbak v. kurtábbak. 5.

Kocsányjai 1— 2, vagy 4—6 virágnak. 8.

5. Pálhái félholdalakuak, bevagdalt sok foguak, fogai haj-

szálhegyüek; levelei leginkább 5 pár bordájuak^ le-

vélkéi tojásdadok, tompák, a legalsó szárától távo-

locska van; virága fejér v. verhenyes lilaszinü. — A
hegyi, szigeti és homoki bozótokban. 1\- . Jun.

—

Aug. 2—3'.

Csere B. T". dumetorum. L.

Pálhái féldárdaalakuak, épélüek. 6.

6. Levelei szárával együtt gyapjasok, 8 pár bordájuak,

levélkéi láncsások; virágai egymást hátalják ; vitorlája

lemeze akkora, mint a nyaka ; bokrétája sötét v. vi-

lágos lilaszinü, szárnyai fej érések ; hüvelye körkörös.

— Vetések közt. 0.Maj.—Aug. 3

—

4c'.{Kaszanyüg.)

Szrös B. T^. villosa. Eoth,

Levelei lelapult szrüek. 7.

7. Vitorlája lemeze akkora, mint a nyaka, bokrétája lila-
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szinü ; hüvelye szálas lioszszukás, kocsáiiyja csészéinél

kurtább; levele 10—11 pár bordájú, levélkéi hosz-

szukások V. láncsások. — Bozótokban, ligeteken, vá-

gásokon, gyepükben. 2|. . Jun.—Aug. 3—4'. {Ka-

szanyiig.^

Kaszanyüg B. V. cracca. L.

Vitorlája nyakánál kétszerte hoszszabb, bokrétája lila-

szinü
5
hüvelye szálas hoszszukás, kocsánykája csészé-

jénél kurtább, levelei 10 pár bordájuak, levélkéi lán-

csások, 3 inuak. •— Az elébbivel. 2J^. Jun.—Aug.
3—4'.

ínaslevelü B. V. tenuifoUa. Roth.

8. Párosan szárnyas levelei 4—8 pár bordájuak. 9.

Párosan szárnyas levelei 2—3 pár bordájuak. 15.
9. Bokrétája szenynyes- v. sárgás fejér, nyaka olajszinüv.

barna, néha kékes-piros foltos ; vitorlája kopasz, két-

anynyi mint a szárnyai ; csészéje fogai láncsás araia-

knak, felényiek mint a csöve, csaknem egyenlk; hü-

velyei vizirányosan állanak ; levélkéi viszszás-toj ásda-

dok V. viszfcizás-szivesek v. hoszszukás szálasok, cson-

kák. — A budai gyepeken ritkább, sok van Üröm
és Weindorf körül. 0. Maj.—Jul. 1—3'. (Szeny-
nyes B. F. sordida. W. K.)

Nagyvirgu B. V. grandiflora. Scop.

Bokrétája lilaszin vagy piros
;
(a pannonicáé néha fe-

jér.) 10.

10. Hüvelyei kopaszok, v. alig szrösödk. U.
Hüvelyei borzas szrösek. 14.

11. Virágai egj hónalji fürtben 2—5 en vannak ; vitorlája

kopasz , egész bokrétája szenynyes lilaszin
; csészéje

fogai egyenetlenek
; hüvelye szálas-hoszszukás

; levél-

kéi tojásdadok v. hoszszukások, tompák. — Bozó-

tokban, gyepükben, erdkben gyakori. 2\. . Maj.—
Jul. 1—2;.'

i'^
Gyepüi B. V. Sepimn. L.

Virágai a levél hónaljában leginkább kettnként álla-

nak. 12. ^

í
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12. Levélkéi ékalakuak, a felsk két karéljljal csorbák, az

alsók viszszás-szivesek ; vitorlája kopasz, csészéje fo-

gai láncsás áralakuak
, elreállók ; hüvelye szálas. —

— Mivelt lielveken
,

gyepeken vetések közt. 0.
Maj.—Aug. 1— 2'.

Sziveslevelü B. V, cordata, Wulf.

Levélkéi egyszer kicsipetten csorbák, néha hegye-

sek. 13.

13. Hüvelyei felállók, hoszszukások, szrösek, magva go-

lyóalaku , kétfell behorpadt ; vitorlája kékes , szár-

nyai bibor pirosak, csólnakja fejéres; levélkéi visz-

szás-tojásdadok. — Nagyban vetik. 0. Jun.—Aug.

1—3'. (Ló- V, abrak borsó ,' lednek, vad le7icse ;

bükköny?)

Abrak B. V. sativa. L.

Hüvelyei lehajlók , szálasok , ha megérnek , kopaszok

;

feketék, magva golyóalaku ; bokrétája piros
, vitorlája

kopasz ; levélkéi hoszszudadok , keskenyek , az alsók

kissé csonkák, a felsk hegyesek.— Az elébbivel. 0.
Jun.—Aug. 1—3'.

Keskenylevelü B. V. angustifoUa. Roth.

14. Levélkéi tojásdadok, tompák, alig fürészesek v. ép-

élüek; vitorlája kopasz, bokrétája szürke lilaszinti;

hüvelyei lapítottak , kopaszok v. szrösek , éle puha

tüskés szemszrös. — Gryepeken, kivált vizenys és

sós helyeken, a Tisza felé. 0. Jun.—Aug. 1—2'.

Fogas B. V. narbonensis. L,

Válfaja : levélkéi csomóban a vállukról fürészesek : F.

serratifolia. Jacqu.

Levélkéi hoszszukások és viszszás-tojásdadpk, tompák

V. csonkák; vitorlája szrös, bokrétája fejéres, van

lilaszinü is ; hüvelyei hoszszukások, lefordultak, durva

szrösek. — Vetések közt bven. 0. Maj.—Jul.

1—2'.

Dunamelléki B. V. xmnnonica. Jacqu.

Válfaja: bokrétája kissebb, vitorlája szrösödö, piros:

V. purpurascens. D. C.
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15. Virágai magánosak, hónaljiak, kocsánytalanok ; 2—

3

pár levélkéi fulánkos végek, a felsk kacscson vég-

zdnek; csészéje fogai csaknem egyenlk
5 bokrétája

világos lilaszinü, apró; hüvelye szálas, kopasz; mag-
vai koczkaalakuak, szemcsésen érdesek. — Hegyi és

homoki gyepeken, p. o. a Szép juhásznénál. 0. Maj.
—Jun. 3—8".

Piczi B. V. lathyroides, L.

Virágai 2—4 virágú hónalji fürtöket képeznek; csé-

széje fogai egyenetlenek; virága fejér, szárnyain fe-

kete foltok vannak; hüvelyei börnemüek, puhasz-
rüek. — Vetik. 0. Jun.—Jul. 2—3'. (Bab; kerti-,

disz7ió-,' lóbab.)

Bab B. F. Fába. L.

23. LEIS'CSE. Ervum. L.

1. Fürtje 2—6 virágú, kürülbell akkora, mint a levelei;

levelei leginkább 6 pár bordájuak, levélkéi szálasok,

tompák V. csonkák; pálhái féldárdaalakuak , hüvelye

hoszszukás, 2 magú, szrösöd. — Vetések közt, gye-

peken, kertekben. 0. Jun.—Sept. 2—4'.

Borzas L. E. hirsutum. L.
Kocsányja 1—2 virágú. 2,

2. Hüvelye 1—2 magú, kopasz; levelei leginkább 6 pár

bordájuak; pálhái láncsások, épélüek. — Vetik. 0.
Jun.—Jul. 6—12". (^Lencse.)

Fzelék L. E. Lens. L.

Hüvelye 3—4 magú. 3.

o. Kocsányja 1 virágú, akkora, mint a levele; levelei 3—
4 pár bordájuak, levélkéi láncsások, tompák; pálhái

féldárdaalakuak; virága lilaszinü; hüvelye kopasz, szá-

las. •— Hegyi gyepeken, vetések közt. 0. Jun.

—

Sept. 2—3'.

NégjmagVU L. E, tetraspermum. L.

Kocsányja 1 virágú, akkora mint a levele, levelei több-

nyire 7 pár bordájuak, levélkéi láncsások, tompák, v.

20
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csonkák; pálhái egjenetlenek , egyik szálas, épéltt,

nyeletlen, a másik félholdalaku, sertefogu, nyeles

;

virága lilaszinü ; hüvelye széles hoszszudad, többnyire

3 magvu.— Vetések közt Pest körül. 0. Jun.—Jul.

Egyvirágu L. E, monanthos. L,

24. BORSÓ. Pisum. L.

Pálhái tojásdadok, félig szívesek, tövön egyenetlen fo-

gasok; levelei 2—3 pár bordájuak, levélkéi tojásda-

dok, csipkések ; bokrétája kékes piros ; magva horpa-

dásos. — Vetések közt; vetik is. 0. Maj.—Jul.

Mezei B. P. arvense, L.

25. BÜKKÖNY. Lathyrus. L.

1. Levelei hiányzanak , levél nyelei levélalaknak, láncsá-

sok, kacscstalanok ; kocsányjain 1—2 virág van ; vi-

rága apró veres tarka. — Szántóföldeken, s gyepe-

ken Hidegkút körül. 0. Maj.—Jun. 6—12".

Kacstalan B. L. NissoUa. L.

Levelesek. 2.

2. Levelei egy pár bordájuak; kocsányjain 1—2 virág

terem; gyökere egynyári. 3.

Levelei 1—3 pár bordájuak; kocsányjain sok virág

terem, gyökere ével. 4.

3. Kocsányja egy virágú, levelénél kurtább; virága ké-

kes, pirosas V. fejér; hüvelye körkörös, hoszszukás,

lapitott, kopasz, 4 magvu, fels éle meggörbült, két

szárnyú ; magva szegletes , sima. — Vetések közt,

mivelik is. 0. Maj.—Jun. 2—3'. {Szeges borsó.^

Szeges B. L. sativus. L.

Kocsányja két virágú, levelénél hoszszabb ; virága ké-

kes piros, azután kék ; hüvelye szálas, hoszszu, durva

szr ; magva gömböly érdes. — Hegyi réteken

ritkább, nedves homoki réteken a szigetekben gyako-

ribb. 0. Jun.—Aug. 1—2%'.
Borzas B. L, hirsutus. L.
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4. Szára ormós, gatyátlan. 6.
Szára gatyás. 6.

5. Levelei 1 pár bordájuak, levélkéi tojásdadok, szálkahe-
gyüek, pálhái láncsás féldárdások

; csészéje felaó foga
kurta háromszög; bokrétája piros, hüvelye szálas
hoszszukás, kopasz

; magva alig görcsös
;
gyökere gu-

mós. — Vetések közt, agyagos mezkön. 2f . Jun.

—

Aug. IV2— 3'. {Földi mogyoró.)

Mogyorós B. L. tuberosus. L.
Levelei egj pár bordájuak, levélkéi láncsások

;
pálhái

lánesás-féldárdások
; csészéje fogai láncsás-áralakuak,

maghonánál kurtábbak
; bokrétája sárga ; hüvelyei

kopaszok, dülten erezettek. — Réteken, szántófölde-
ken, erdkben. 2f. Jun.—Sept. 1%—3'.

Pallagi B. L. pratensis. L.
6. Levelei nyelei gatyátlanok, levelei 2—3 pár bordájuak,

levélkéi szálas láncsások, szálkahegyüek
;
pálhái fülecs-

kéi láncsások, kihegyezettek ; bokrétája kék ; hüvelye
szálas hoszszukás, egyenes, kopasz

5 magva sima. —
Vizenys réteken, sásasokban, füzesekben. 2f. Jun.

—

Aug. 2—3'. Tari B. L, palustris. L.
Levelei nyelei gatyások. 7.

7. Szára gatyája kétszer olyan széles, mint levele nyeléé
;

magva kötléke magvát félig keriti ; vitorlája háta
verhenyes zöld, töve bell bibor piros, onnan felfelé

testszinü. Buda körül ritka, bven van a szigetekben.

4. Jun.—Aug. 2— 6'. Erdei B. L. sylvestris. L.
Szára gatyája fulánkos, szemszrös, olyanforma széles,

mint levele nyeléé; magva kötöléke alig egj harmad-
ra keriti be a magvát; magvai görcsösek, görcsei
hoszszukások, egymásba olvadók

; bokrétája nagy s

szép piros. — Hegyi gyepeken, kertekben ismivelik.

4-- Jun.—Aug. 3—6'. {L. grandiflorus. Láng.)

Széleslevelü B. L. latifoUus. L.

26. LEDNEK. Orolíus. L.

1. Bokrétája piros r. kékell. 2.

20*
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Bokrétája sárgás fejér v. vajszinü. 3.

2. Levelei 2—3 pár bordájuak, levélkéi tojásdadok vagy

hoszszukás tojásdad-láncsások, lioszsaan kihegyezet-

tek, alsó lapjaikon fénylk 5 bokrétája piros, késbb
kék, végre zöldes kék ; hüvelye kopasz. — Ligetek-

ben. ^. April—Maj. 1—1^2'. {Kakukhorsó ; vadled-

nek; bükköny.

)

Tavaszi L. 0. vemus. L.

Levelei leginkább 6 pár bordájuak, levélkéi tojásdad-

hoszszukások , tompák , alól tengerszinzöldek , fényte-

lenek ; bibeszára szálas, közepétl tetejéig szakálas,

bokrétája piros ; hüvelyei feketék. — Erdkben, bok-

rokban. 4. Maj.—Jun. 1—2'.

Fekete L. 0. niyer. L,

3. Levelei sok pár bordájuak, levélkéi kurta nyelecské-

jüek, tojásdad-láncsások, szálka hegyek; sok virá-

gú fürtjei hónaljiak ; hüvelyei kissé lapítottak, lán-

csások, simák, mintegy 4 magvak. — A budai és pi-

lisi hegyi erdkben. 2\- . Maj.—Jun. 1^4—2^2'.

Yajszin L. 0. ochroleucus. W. K.

Levelei 1—4 pár bordájuak. 4.

4. Gyökere csomós , rostjai ékalakuan meggumósodnak

;

szára szegletes 5 levélkéi szálas-láncsások és szálasok,

kopaszok , szálkahegyüek
;

pálhái féldárdások ; bibe-

szára szálas ; hüvelye egyenes , szálas. — Hegyi és

homoki réteken. -2]-. Maj.—Jun. 1— IV2'.

Fejér L. 0. alhus. L,

Válfajai: a) Virága fejér v. sárgás fejér, vitorlája háta

néha rózsaszínbe játszik : 0. pannonicus. Jacqu. ; h)

Vitorlája piros, szárnyai és csólnakjai sárgák : 0. ver-

sicolor, Gmel.)

Gyökere rostos , nem gumósodé ; szára szegletes ; le-

vélkéi kopaszok, megnyúlt szálas kardalakuak, szál-

kahegyüek
;
pálhái serte v. araiaknak , féldárdások

;

bokrétája fejéres, leginkább gyengén pirosodó, bibéje

lapiczkásan elszélesed, hüvelye egyenes szálas. — A
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Széchenyi hegyen lev ligeti réteken, a budai kincs-

tári erdben. 4. Jun.—Jul. 1—IVV.

Sáppadt L. 0. pallescens. M. B.

27. PASZULY. Phaseoliis. L.

1. Fürtjei leveleinél hoszszabbak, kocsányjai kétáguak;

bokrétája fejér v. veres; hüvelye lefügg, kissé isar-

lóalaku; levélkéi tojásdadok, kihegyezettek. — Mive-

lik. 0. Jul.—Aug.

Nagyvirágu P. P. multiflorus. W.
2. Fürtjei leveleinél kurtábbak, kocsányjai két águak;

bokrétája fejér v. verhenyes ; hüvelye lefüggó, meg-

lehetsen egyenes ; szára felfutó. — Mivelik. 0.
Jul.—Aug.

Futó P. P. vulgáris, L,

28. CZERCZISZ. Cercis. L.

Levelei kerekdedek , szivesek , kopaszok
;

piros virágai

fája kilevelezése eltt ágai oldalaiból csoportosan haj-

tanak ki. — A pesti városligetben s a Margit-szige-

ten. 1). April—Maj. 6—15'. (Judásfája; tányérle-

velü fa.)

Tányéros Cz. C. SiUquastrum. L,





Rövid növénytani mszótár.

AjakaS, lahiatum. Az ajakas szó alatt rendesen a két

ajaku-t (bilabiatum) értik. Ajakas, vagy két ajakú az

egytagú csésze vagy bokréta, midn alja csvé van

nve, teteje pedig ugy van bevágva, hogy két fmet-

szete egymással szemben áll, s nyilasa egy tátott száj-

hoz hasonlít. — Az ajakasnak két fmetszete ismét

vagy ép, vagy 2—3-szor bemetszett. Ajakas csészéje

van a Zanótnak, Cytisus ; ajakas bokrétája van a

Zsályának, Salvia.

Alakos, personatum. Ezen könyvben csak a bokrétájáról

van mondva, midn az ajakas bokréta alsó ajaka ki-

domborodásával a bokréta torkát bezárja, mint a

Pinty, Antirrhinum bokrétájában.

Állevél_, Phillodium. Olyan levél, mely egj kiszélesedett

levélnyélbl áll, tulajdonképen egy levél-lapalaku le-

vélnyél. Ilyen állevele van a Kacscstalan Bük-
könynek. Lathyrus Nissolia,

Alma, Pomuni. Bogyónemü termés , mely a csésze és

a maghon meghusosodásából fejlik ki, a közepében pe-

dig br vagy pergamenszerü béllésben vannak a mag-

vak. Ilyen termése van a Körtefának. Pyrus.

Alsó, inferum. Valamely szerv, mely egy másik szervnek,

legalább látszólag, alatta áll; használják különösen a

virág külömböz körei egymás közti viszonyai kifeje-
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zésére. Ha például azt mondják: alsó bokréta, az azt

teszi , hogj a virág legbels körén, a maghonon alól

kezdd bokréta ; — alsó maghon azaz a bokréta és

csésze alatt álló stb.

Áralaku^ suhulatimi, ha valamely szerv p. o. a levél

keskeny tövön kezddvén lassanként finoman elhegye-

sedik, p. o. a Boróka, Juniperusés a Savar, Sal-

sola levelei.

AsitÓ ; ringens. Olyan ajakas bokréta, melynek egymáshoz

közelebb vagy távolabb álló ajakaitól a torkábajói be

lehet látni ; mint a Tátkanaf. Lamium. Alkalmaz-

zák ezen kifejezést az olyan sok szirmú bokrétára is,

melynek a szirmai állása az ajakosak szája állásához

hasonlit, mint a Dákoskáé. Gladiolus.

Aszottas, scariosum. Vékonyabb vagy vastagabb száraz

hártyanemü szerv, mint a Vasvirág Xeranthemum
fészke pikkelyei, az ütif Plantago bokrétája.

Ainötty Jperfoliatum , ha a levél válla a szárat körül fogj a,

mint a Buvák Szingalléré. Bupleurum perfolia-

tum.

B.

Babug; Papilla, a bokréta szirmain vagy a bibén egy-

más mellett kidudorodott ikrák vagy szümölcsöcskék,

mint az Atraczél, Anchusa bóltpikkelyein lev apró

ikrás kidudorodások.

Barázda; Sulcus. A növény felszinén egymás mellett fek-

v egyenl keskenységü bemélyedések, mint némely

növények szárain láthatni, mint a Nagy Pimpi-
nella szárán.

Barka, Amentum. Olyan virágzat, melynek a fkosany-
jára egymás mellé, rendesen váltogatva ntt pikke-

lyei alá különvált tenyészszervek nnek, aztán virág-

zás után rendszerint mindenestül egy darabban lehul-

lanak ; ilyen aDió, Füz, JSTyár porodás virágzata.

Beczö; Siliqua. Két termlevélbl képzdött olyan mag-
rejt, melynek ellenesen álló két forradása között

bels részében, közepén egy hártya válaszfal nyúlik
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végig, s a forradásairól ntt sinórocskák vagy kötölékek-

nél fogva táplálkozó magvacskák ezen válaszfal által

vannak elkülönözve ; hoszsza szélességénél 4—6-szórta

nagyobb ;
két kopácscsal nyílik fel , s kopácsai ko-

csányja fell alól kezdenek felfeselni. Ilyen termésök

van a keresztes virágok nagyobb részének, mint p.

0. a Káposztának. Brassica.

Befelé fordult, introrsum, vagy bels oldalon nyiló p.

0. az olyan portokok, melyek a szálcsák bels olda-

lára nvén a virág közepe fell hasadnak ki, mint a

Takta, Actea portokai.

Bél^ NucleuSj a magnak a hámján vagy kérgén bell es
fejérnye és keményít és néha olajból álló azon része,

melybl a csira kikelése idején els táplálékát veszi.

Berzedt, squarrosum, ha a levelek vagy az ágak minden

irányban szélylyelterpeszkednek , mint a Berzedt
G a 1 aj, Galium parisieiise ágai.

Beszegett, indlipUcatum^ ha a levél vagy a levélnemü

részek élei bekunkorodnak, mint a Bérese, Clematis

bimbóban lev szirmai éle lenni szokott. Mondják ezt

a magban lev kel levélkék élérl is, ha azok is be

vannak kunkorodva, s ilyenkor felcserélik a ránczos

szóval.

Bibe, Stigma, a virág terméje hegyén ikrás szrök, vagy

babugokból álló ragacsos rész , mely a reá hulló vi-

rágport felfogja, s azokat termékenyít szütyókké ki-

fejleszti. — Ez a terme lényeges része.

Bibircsós, tuherculatum, apró púpokkal vagy göcsökkel

fedett felület, mint a milyen szokott lenni az Ugor-
k a, Cucumis kabakjának a felülete.

Bibeszár, Stylus^ a maghon tetejérl nni szokott szá-

racska, melynek a tetején ül a bibe. A bibeszár vé-

gig csatornás, melyen a virágporból kifejld termé-

kenyít szutyok a maghoníg lenyúlhatnak ; néha a bibe-

szár levélnemüleg ellapul, mint a ífösziromé.

Bibeták, Gynostemium, azon kis pótlékocska, mely p. o.
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a kosborfélék bibéjével a termére nótt porodat ösz-

szeköti.

Bigjgyesztett, incumhens, midn a növény valamely ré-

sze hegyére egy másik része vagy a közepével, vagy

a közepe tájával van ránve, mint a Liliom, Hagy-
ma és a Zöldcsik, Ornythogalum portokai nttek
a szálcsáira.

Billenges fürt, Eacemus compositus , olyan fürtös vi-

rágzat , melynek a kocsánykái ismét fürtöcskékké

ágaznak el , mint a Szöll és a Feketegyrü
Jávor, Acer tataricum virágzatáé.

Bimbó, Gemma, az ágak oldalán vagy végén növ pik-

kelyekkel fedett olyan szerv , melynek közepén fekv
uj ágacska vagy ágacskák durványain levél és virág-

részek durványai vannak kiképzdve.

Bóbita, Pajppus , a magcsák vagy a kifejlett magvak te-

tején szr vagy tollasszr, néha pikkely formában ki-

fejlett csésze , mint a milyenek nagyrészben a fész-

kesek , a Gyökönke, Valeriána termésein látható

szrök vagy pikkelyek.

Bogernyö, Cyma, olyan virágzat, melynek 3 s több ko-

csányja egj pontból indul ki, ezek azután ágbogosan

úgy ágaznak el, hogy az ágacskáikon lev virággal

végre e§,j sikban terülnek ki, mint a Bodzafa, Sam-

bucus virágzata.

Bög-realaku, urceolatum, olyan hasas, bell üreges te-

tején nyilt szerv, melynek a hasa felett s nyilasa alatt

elszkült nyaka van, mint p. o. a Rózsa csészéje.

Bogyó, Bacca , olyan húsos leves magrejt , melynek a

magvát a húsa közt finom hártya vagy meg nem fá-

sult br, vagy pergamen környezi, mint a Szol l,
Bodzafa termése.

Bókoló, cernuum, ha a felálló szár tetején lev ág, vagy

virágkocsányja ugy hajlik meg, hogy vége vagy a

rajta lev virág vizirányos állásúvá lesz, mint a

Napraforgó Napvirágé, vagy a Bókoló Bo-
gácsé.
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Bokréta, Corolla, a csészén közvetlen belól esó szines

levelekbl (szirmokból) álló része a virágnak.

Bóltpikkely, Fornix, az egy tagú bokréta torkában kü-

lönféle alakulag kifejleni szokott, s a torkot elszü-

kitö V. bezáró pilisnemü pótlék, a milyen van a Mi-

zsót, Myosotis , a Nadálytö, Symphytum bokré-

tája, torkában.

Borda, Jugum, a szárnyas levelek fónyelén ellenesen vagy

csaknem ellenesen álló levélkepár ; innen p. o. a B a-

bó szárnyas levelei 5—11 bordájuak.

BorsókáS, granulátum, midn a növény valamely része

szemcses-felületti.

Bördös, jistulosum, midn a növények szára vagy a le-

velek nyele vagy kocsányja bels részén jó hoszszan

üreges, mint a Veres Hagyma levele, a Bürök,
Coniujn szára, a T ö k levele nyele.

Buga, Panicula, olyan virágzat, melynek a fkocsányjá-

ból külömbözó magasságban fejl kocsánykái külön-

féleképen ágaznak el, s virágai az igy elágazott ko-

csánykák hegyein vannak , mint p. o. a Fagyai, Li-

gustrum virágzata. (Lásd a különféle bugákat aXXIIl.

lap, 4. szám 6 alatt.)

Bug-lyos, diffusum, effusunij supra decompositum, az

ágaknak s ezekbl ismét az ágacskáknak a szárból

45 foka szeglettl 90 fokú szeglettel való elhajlása,

mint az Egynyári Hunyás z, Stachys annua ágai,

s a Harmattartó Tippan, Ágrostis Spica venti

virágzata stb.

Burok, Sjpatha j egy darabból álló hártyanemü takaró,

mely majd egyes virágokat takar bimbó korukban be,

mint a Hóvirágé, majd virágzatokat, mint a

Kontyvirágé.
Butuló, obtusum , ha valamely szervnek a hegye vagy

tompa szegletü vagy alig észrevehet szegélyen vég-

zdik, mint p. o. a Farkas Gégevirág, Aristo-

lochia Clematitis levele.

Bütykös, genimdatum , ha a növény valamely szervén
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helylyel közzel kiálló görcsök támadnak, mint a pá-

zsitfüvek szalmáin.

Bütyökköz, Internodium, a növényszerv, például a szár

azon része, mely a görcsök között egyenl átmérjvé
fejlik , mint a pázsitfüvek bütykei között es csöves

részei.

Cs. és Cz.

Csákó; Cauda^ a mag tetejére a megmaradt bibeszárból

képzdött fonalalaku hajlós, néha szrös nyujtvány,

mint a milyen van a Kökörcsin, Anemone magvain.

CsavargÓS; r&pandum, a levél éle, midn az csekély mé-

lyedéssel hullámzó vonalban van kikanyargatva mint

az Ostorindás Kacskanyak, Ajuga reptans le-

vele éle.

Cserje, Frutex, olyan faféle növény, mely tövébl több

vékony derekat hajt, melyek 1—2 ölnél magasabbra

nem nnek, mint ]), o. a Kökényszilva, Prunus

spinosa.

Csésze, Calyx^ a virág négy f részei között mindég a

küls kört képez zöld rész. (Lásd XXVII. lapon

a alatt.

Czikk, Articulus, a növény valamely szerve két választó

vonal, vagy bütyök között es része. p. o. a pázsit-

fvek szalmája bütyök közén es része, vagy a Kor-
nilla hüvelye két vonal között es tagjai.

Czikkhüvely, Lomentum, olyan hüvely termés, mely

keresztben el van rekgetve , s mindenik rekeszében

egy mag van, s megérésekor kereszt rekgetéseiben

válnak el egymástól, mint a Kornilla és a Pat-

kó c z i m, Hippocrepis termése.

Csigaalaku, cochleatum, midn valamely szerv, mint a

Csigacs, Medicago némely faja termése, csavaro-

sán kétszer s többször van megtekeredve.

Csillagos, stellatum, midn az egynem szervek egy köz-

pont körül sugárosan terülnek ki, mint p. o. a Ga-
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laj, Galium fajai levelei, vagj mint az Ostormén,
Bangita Vihurnuni Lantana fiatal ágain leró szrök.

Csipkés, crenatxmiy ha valamely szerv (például a levél)

éle szk szeglet alatt van bevagdalva, azomban kiül
hegyei tompa karélyuak, mint Tavaszi Ibolya le-

vele éle.

Csipök, Btimilli, olyan szr fulánkok, melyeknek a tövén
éget nedvet tartó hólyagocskák vannak, s magokon
a szrükön végig csatorna vonul; ilyenek a Csalán,
Urtica fajai szrei.

Csira, Emhryo^ a mag belébe foglalt növény durványa,

melyben már a gyököcske, s a szára és a levelek ele-

mei is meg vannak.

Csirabimbó, Gemmula emhryonalis, a mag belébe fog-

lalt magszike hegyén lev bimbócska, melybl a kel-
levél vagy levelek, azután a növény felfelé növ ré-

szei fej lenek ki.

Cs, Tuhus^ az egy levelii csésze, vagy az egytagú bok-
réta V. lepel elkeskenyed, azomban egyenl átmér-
vel biró alsó része.

Csólnak, Carina^ igy hivják a pillangós virágok éles al-

jú, s felegyenesed vég azon szirmát, mely a poro-

dákat és a termét betakarja, ilyen csólnakja van p.

o. az Akászfa, Rohinia pillangós virágának.

Csomó, Fasciculus^ olyan virágzat, melyben a virágok a

szár hegyén kurta, vagy kurtán elágazó kocsányokon
tömötten ülnek együtt, mint a Barát Szegf, Di-
anthus Carthusianoi^iim virágzatában.

Csonka, truncatum^ midn a növény valamely lapos szer-

vének a vége egyenes vonalon, vagy valamely tömör
részének a vége egyenes sikon végzdik, mint a Me-
zei V er^e, Poa pratensis levele hüvelyei nyelvecs-

kéjének a vége, és mint a Gyöngyhim Leonurus,

vagy a P e m e t Marrubium magvainak a vége.

Csonkatollas-szárnyas, interrujpte alatum v. pinna-
tum, olyan szárnyas levél, melynek bordái váltogatva

nagyobbak és kisebbek, azaz: egy pár szemben álló
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levélke kicsiny, a következ pár nagyobb, azután is-

mét kicsiny, s igy tovább, mint a Burgonya vagy

Kolompér Csucsoré.
Csontár^ Drupa^ húsos termés , melyben a magtakaró

csont kemény héjjá alakul, ilyen a Cseresznye,
Szilva termése.

Csoportos, aggregátum, midn egynem szervekbl egj

pontra vagy kis térségre sok halmozódik öszsze, mint

a Sikkantyu, Scabiosa virágai.

Csr, Rostimin, a növény különféle részei hegyein növ
kisebb-nagyobb kemény nyujtvány; ilyen csre van

például a Káp sz t a és a Mustár beczjének, a

Kecskedisz, Tragopogon makkocskájának stb.

Csuklyás, cucullatum, az olyan üreges növényi rész, mely

szélesebb részén, vagy alján nyilt kúpot v. félhengert

vagy félgömböt alkot, mely aztán majd egyenes majd

görbe; ilyen például a Csuklyás Ibolya, Viola

ambigua levele, a Sisakvirág Aconitwn pilise fel-

s vége.

D.

Dárdaalaku, hastatum, az olyan levél, vagy pálha, mely-

nek mind két válla oldalra kihegyesedik, s ezen kihe-

gyesedés a levél nyeléhez derék szeglet alatt áll

;

ilyen a Madársóska Lórom, Rumex acetosella

levele.

Degesz, torosum y. torulosum, midn a magrejt hely-

lyel közzel púposán vagy hólyagosan feldomborodik,

mint a Paszuly hüvelyei vagy a Kaczuros Es-
tike, Hesperis matronalis beczi.

Derekánnyiló, circumscissum, ha egy csöves vagy va-

lamely üreges szerv közepe kerületén vagy derekán

pattan fel , mint a Tikszem, Anagallis, vagy a

Csalmatok, Hyosciamus magrejtje.

Domború, convexum, az olyan szerv vagy növényi rész,

mely egyenln feldudorodó boltozatos felülettel bir s

mind a mellett nem fél^ömbalaku.



319

Durvány, Rudimentum^ egy ki nem fejlett vagy eltör-

pült szervnek a kezdete, mint az Árpa v. a Rozs
füzérkéjében a második és harmadik virág kezdete.

2. A kezdete valamely szervnek, mely még ki fog

fejleni, mint p. o. a maghonban levó magcsák, melyek
a mag durványai.

E.

Ecsetalaku, pennicyllatum ^ valamely szerv hegyén tö-

mött, szrbl vagy szrhöz hasonló vékony részecs-

kékbl álló csomó, mint p. o. a Csabai r, Poterium

bibéje.

Egyenes j erectum, a függleg növ szerv.

Egytagú, gamo , midn egynem részek egymással ösz-

szenttek
, p. o. egytagú bokréta, Gamopetala

corolla.

Ekalaku, cuneíformis, olyan vékony és lapos részek,

melyek a hegyükön szélesek s aláfelé lassankint kes-

kenyednek el , mint a Szász Meténg, Yínca her-

bacea szirmai.

El, Margó ^ a levél vagy a levélhez hasonló lapos szerv

széle vagy kerülete.

Ellenes, oppositumy ha két rész egyenl magasan, azom-

ban a szemben álló oldalokon n, mint a Tik szem,
Anagallis levelei.

Éldi, parasiticum ^ olyan növény, mely egy másik él
Hvövénybe ereszti gyökereit , s annak a nedvét szivja

el, mint a Fünyüg, Cuscuta a Csigacsn.

Eplevél, Folium integrum^ ha a levél éle be van metsz-

ve , de metszetei nem hatolnak a szélétl meszsze a

közepe felé, mint például a Tavaszi Ibolya levele.

Epélü levél, Folium integerrimum ^ az olyan levél,

melynek az éle nincsen bevagdalva, mint p. o. a

L n c z, Lonicera levele.

Enyves, viscidum^ midn a növény valamely szerve ola-

jos gyantát izzad ki , s a miatt ragacsos
, p. o. az

Enyvencz, Viscaria szára bütykei alatt.
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ErdeS; scahrum^ ha a növény szára, levele felülete, or-

mója vagy éle kemény kurta fogakkal vagy szrökkel

be van nve, melyet leginkább ujjaink e felületen való

huzgálásával veszünk észre, mint p. o. az Atraczél,
Anchusa szára és levelei.

Eres V. erezett, venosum, ha a levél vagy levélnemü

részek vékony ágazatokkal hálósán vannak keresztül

kasul szve, mint p. o. a Körtefa levelében lév
legvékonyabb elágazások, vagy a Osészeszárny,
Polygala szines csészéjében lev piros ágazatok.

Eresz, Limhus^ lásd: Karima.
Ereszték, Commissiira ^ az ernyösök kétfél magva egy-

mást ér bels lapjai, melyek egymásra levén tá-

masztva, valóban Qgygjé is nnek.
Érintkezési lap, Commissuraj ugyanaz, a mi az elébbi.

ErnjÖ, Umhella az olyan virágzat, melynek a kocsányjai

egy pontból indulván , csaknem egyenl magasságra

jutnak s hegyeiken aztán kifejlika virág, minta Kan-
kai in, Prmzí^a virágzata. Kétszeres erny, Um-
hella composita, pedig az olyan virágzat, mely miután

ernyvé kifejldött, mindenik kocsányja tetején ismét

egy kis erny = ernyké fejlik ki, mint p. o. a K a-

p o r, Anethum virágzata.

Evelö^ JperenniSj olyan gyökér vagy szár, mely kifejlése

után több éven át elél, szárat hajt és virágzik.

Eaj, Sjpecies alatt olyan növényeket értünk, melyek mind
küls bélyegeikre , mind belszerkezetokre nézve egy-

mással megegyeznek, vagy öszszes jellemök arra mu-
tat, hogy vagy egj s növénytl vagy egymáshoz

hasonló snövényektl származnak ; ilyen faj minden

egyes növény.

Eedelékes, imhricatum, midn a növény szervei, p. o. a

levelek, vagy a pikkelyek széleikkel egymást ugy há-

talják, mint a házfedél cserepei, vagya hal pikkelyei;
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ilyen fedelékesen állanak p. o. a Gs Ük üll, Cen-

taurea fészke pikkelyei.

Fejérnye, Albumén^ a mag belében lev, rendesen a csi-

rát környez szijjas vagy porczogós állomány, mely

vegyi alkotó részeire nézve megegyezik a madártojás

fejérnyéjével. Ilyen fejérnye környezi p. o. a biiza-

és kukoricza magva csiráját.

Fejes bug-a, Thyrsus, lásd buga, és a XXIII. XXIV.
lapon a 4 szám, 5 és c betk alatt.

Félbeszárnyas, lyratum, az olyan levél, melynek éle a

levél közepéig vagy annál is belebb karélyosan van

vagdalva, s a végs, páratlan karélya a többihez

mérve igen nagy; ilyen a Vetési Mustár, Sínapis

arvensis levele.

Felegyenesed, ascendens , szár vagy ág, ha az vizirá-

nyosan kezd nni, azomban megfordul s függleges

irányban n fel, mint p. o. s e r Szigorai, Vero-

nica Chamaedrys szára.

Felemás, polygamum, olyan virágú növény, melynek a

virágzatában álló tökélyes (porodat és termét tartal-

mazó) virágai között vannak olyan virágok is , me -

lyekben vagy csupán poroda, vagy csupán terme van

;

ilyen virágai vannak a Jávor, AceVy a Falf, Pari-

etaria fajainak.

Felfutó, volubile, az olyan növény szára, mely valamely

tárgy, például fa vagy karó körül felfelé men csavar

formán tekergdzik; igy csavarog fel jobbra tartva

a Komló, Humulus, balra tartva a Paszuly, Pha-

seolus szára.

Féloldali, secundumf ha a növény egy csoportban álló

részei, egj s ugyan azon irány felé vannak hajolva,

mint p. o. a Májusi Gyöngyvirág, Convallaria

majális virága fürtje.

Felomlásos, lepidotum, a fiatal ágakon és leveleken csil-

lagszörök együvé növésébl támadó pikkelyesforma

apró pontocskák, mint a milyen az Ez üst fa, Eleag-

nus levele.

21
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Fels; superum, a növény szervei azon állása, midn leg-

alább látszólag, egyik szerv a másik felibe n ; azt

mondjuk p. o. fels virág, midn a csésze és

bokréta, vagy pusztán a lepel a maghona felett kez-

ddik, mint a Osengetytyüke, Campanula, a N-
sz i r o m, Iris virágában.

Félszer virága Flos ImgulatiíS, ha a bokréta alsó része

csvé van nve, azomban ezen cs egy helyen elkezd

lappá kiterülni, s fels része vagy láncsa, vagynyelv-

alakuvá fejlik ki, mint a milyenek a Cziczkóró,
Achüea és a Napraforgó, Helianthus széls vagy

sugávirágai.

FenuSZÓ, natans, a vizben term növények olyan levele

vagy szára, mely a riz felszinén terül el, mint a Lép-
ese, Lenma szára és levele és a Nimfa, Nymphaea
levele.

FesléS, Delliscentia, valamely bezáródva volt szerv fel-

nyilási vagy felpattanási mozzanata, p. o. midn a

becz termés a kocsányja fell, tehát alólról kezd fel-

nyílni, azt mondjuk, hogy: feslik.

Fészkes virág", Flos compositus, midn egy csészealaku

gallérban (fészekben =^ calathidium) a szár vagy ko-

csány kiszélesedett tetején sok virág van együtt, mint

a milyen a Napvirág, Helianthns virágzata.

Fodros ; undulatum^ midn a levél éle hullámos vonaluan

ránczos, mint a Bodros Uszány, Potamogeton crÍ8-

pum levele.

Fogas, dentatum, midn a növény szerve éle csekély be-

vágásai tompa szögüek , kiül részei pedig hegyesek,

mint a Fz, Salix levelei éle.

Foltos, macidatum^ midn a növény valamely szervén a

szerv alapszínétl elüt szinü petytyek vagy terüle-

tecskék vannak, mint a Bürök, Conium szárán.

Fonalalaku,^íiybrme^ midn a szerv hoszszábanmenleg jó
darabon egyenl vékony átmérj, mint p. o. a Ku-
koricza csövébl kinyúló bibeszárok.

Forradás, Sutura, yálu barázda vagy sinóralakú növés,
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mely helyen két szomszéd szerv ntt egjüré, ezen
üszszenövés rendesen a szerv kifejldéséig tart, a
midn ugyanis azon a helyen a szerv felfeslik, ilyen
forradásuk van p. o. a beczöknek.

Forrtportokuak , Syngenesia, az egy fészekben egyesült
virágok portokai olyan csvé nnek, melyen a kétágú
bibeszáruk átnyúlik, mint a milyenek a Napvirág kö-
zép virágaiban lev portokok.

Eorrtszirmuak; gamopetala, minden egytagú bokréta.
Fféle, herhaceum^ olyan növény, melynek rostjai puhák

és meg nem keményednek. Ellentéte a fafélének, mely-
nek rostjai megkeményednek.

Fulánk, aculeus^ a növények felszínén vagy élén növ
szúrós szerv, mely csak a felbrön végzdik, s arról
könnyen leválasztható, mint a Rózsa és Akász fá-
kon.

FürészeS; serratum, ha a levél vagy a levélnemtí szerv
éle fenynyedén ugy van bevagdalva, hogy bevágásai
szükszegletüek, kiálló részei is hegyesek, mint a Ró-
zsafa levélkéié.

Fürt, Racemus, olyan virágzat, melynek a fkocsányjából
kinöv, s el nem ágazó kocsánykáin vannak a virágok
kifejldve, mint a M. Gyöngyvirágé, Convallaria
majális.

Füzér, Spica , olyan virágzat, melynek a fkocsányjára
kocsánytalanul vannak a virágok felfzve, mint az

Árpa, az Útif, Plantago virágzatában.

Fzérke, Sioicvia, az olyan virágzat, melyben a fzéres
vagy bugás virágzat egyes virágai helyén 1— 2, s

több virágocska van kocsánykátlanul egyesülve, mint
a polyvás füvek virágzataiban. (Lásd LI. lap) alatti

1. 2. számokat.

Fzött, Gompositum, midn egynem szervek egy közös
száron, nyelén vagy kocsányon egyesülnek, mint pél-

dául némely levelei. Fzött levél p. o- a Lóheréé,
a Bokréta fáé, a Rózsafáé stb.

21*
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G.

Gallér, Involucrum, egy vagy több körben, vagy fede-

lékesen álló, egymással vagy öszsze nem ntt, vagy

bizonyos részben öszszenótt levélnemü részek, melyek

rendszerint a virágzat közelében vagy épen alatta fej-

lenek ki, mint a Kökörcsin, ^nemoTietkocsányján,

az érnyósök virágzata alatt lenni szokott.

Gallérka, Involucellum^ fejlésére és alakjára nézve a gal-

lérral egyenl, azomban ez vagy egyes virág vagy a

virágzat egyes részei közelében vagy alatt szokott

állani, mint az ernyösök ernykéi alatt gyakran látható.

Gatyás, alatum^ ha a levél válla ugy n a szárára, vagy a

nyelére, hogy két oldalán széles szegélyt képez, mint

a milyen az Erdei és a Széleslevelü Bükköny,
Lathyrus levele nyele.

Gaz, CulmuSf olyan szár, melynek izei, czikkei vannak;

azomban bütykei bell egymásba nyilnak és belseje

általában likacsos bélü, mint a S á s, Carex szára.

Gerincz, Costa, a levél aljától a hegyéig nyúló kisebb

nagyobb mértékben kiálló egyenes vonal, vagy is a

levélnyelének a levélben lev folytatása.

Gindár, Flaccum, v. jiaccidum, olyan szár, mely felál-

lóvá fejlett, azomban gyengesége, hajlassága, vagy a

rajta kifejlett részek miatt egyenes állásában meg-

maradni nem birván, elhajlik vagy le is fekszik, mint

p. o. a Burgonya Csucsoré, a Kölesé.

Göcsös, nodosum, midn a növény valamely részén hely-

lyel közzel megcsomósodások vagy felemelkedések

vannak, mint a pázsitfüvek szalmáin.

Görbe-o'urba, ^eíCit05wm, midn valamely szerv, p. o.

a szár jobbra balra, vagy ellenkez oldalra, tompa

szöglet alatt többször van meghajolva, mint a K e-

serédes Csucsor, Solanum Dulcamara szára.

Gyapjas, vUlosum, hoszszu vagy kurtás kisebb nagyobb

mértékben szélylyelálló puha szörboritéka a szárnak
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vagj a levélnek, mint p. o. a Földieper Szamó-
c z á n. Fragaria Vesca,

Gyertyatartó alakú, hypocrateriforme^ ha valamely,

csaknem egyenl átmérj cs tetején szélesecske

karimává (ereszszé) terül ki, mint a K an kálin, PH-
mula bokrétája.

Gyökerez, repens, midn a szár vagy az ág a földre fe-

küdvén, helylyel közzel gyökereket hajt, mint aBog-
lárka >S'zironták, Ranunculus repens szára.

GyököCSke, Radicula a mag csirájának a kötölékkel

egybekapcsolt kifejlésekor lefelé induló része.

Gyöngysoralaku, moniliforme , apró golyóalaku s szo-

rosan egymást követ tagja valamely szervnek , mint

például a Retek beczje.

Gyr, Verticillus , a levelek vagy virágok nyelei vagy
kocsánykáinak a szár vagy kocsány körül egyenl ma-
gasságban való kiindulása, mint a Galaj levelei (lásd

csillagos) vagy a Tátkanaf, Lamium virágzata.

Gugás, strumosum , midn valamely csöves szerv egyik

oldalon boltosán puffad ki, mint a Szádor, Oro-

banche bokrétája csöve.

Gumó, Tiiher ^ olyan vékony héjjú tömött belü szerv,

melynek felülete besüppedéseiben csirák fejlenek ki,

mely csirák kedvez helyzet és körülmények között

uj növénynyé kifejleni képesek, mint a Burgonya
Csucsor földalatti terméseié. Meg kell ettl külön-

böztetni a Mogyorós Bükköny, Lathyrus tube-

rosus megvastagodott tgyökereibl fejlett kolonczo-

kat, melyeknek sem besüppedései nincsenek, sem ki-

hajtani nem képesek.

H.

Habos, undulatum. fLásd fodros.)
Hagyma, Bulbus ^ ével, többnyire kurta, tövön (hagy-

mató = Lecus) egymást bekerít hártyákból álló

termény, melynek a közepén végig nyúlik a szár dur-
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ványa, más szóval földalatti rügy. Ilyen hagymája van
a Veres Hagyma-, Allium Cepa, a Liliomnak.

Hag-ymabimbó, Bulhíllus v. Bulhulus , a hagyma ré-

tegei között képzdött apró hagymácska, mely nem
az anyanövényen, hanem attól elválva fejlik ki uj nö-

vénynyé, mint a Zöld esik, Ornitliogalum hagymái-

ban látható.

Hám, Epidermis^ a növény különféle részeit beborító szín-

telen, áttetsz felbór.

HaraíJgalaku, campanulatnm ^ olyan egj tagú csésze

vagy bokréta , melynek az alja hasason tágas, fels

része kissé öszszefelé tart, karimája pedig ismét ki-

felé tart, mint a Osengetytyüke bokrétája.

Háríyancmüj membrcmaceum , vékony áttetsz szíjas

levélneniü színtelen képzdmény, mint a Dudafürt,
Colutea magrejtje.

HártyatÖltSÓr, Ochrea, hártyanemü burok, mely a leve-

lek nyelei tövét foglalja be , mint a milyen van a

Ozikkszár, Potygonum fajai levelei nyele tövén.

Hasábos, 'partitutiiy midn az egy tagú csésze vagy az

egy tagú bokréta közepénél lejjebb van bevagdalva.

Hát, Dorsum,-d szerv küls, vagy a tengelylyel átellenben

álló része.

Hátraszegett, rejiexum ^ midn a növény valamely szer-

ve, p. ü. a levele töve irányánál alább van hajolva,

mint a Tej oltó Galaj, Galium verum levele, vagy

a Gumós Szironták, Ranunculus bulbosus csészéje

levelei.

Hengeres, teres, (lásd XIII. lap 5. sz.)

Henyél, procwm&ews^ ha a növény szárai ugy terülnek

el a földön, hogy végei felfelé állanak.

Hóldalaku, tulajdonképen félholdalaku, lunahim, mi-

dn a félköralaku szerv közepe ugy van kikanyarítva,

hogy a két vége szervalakuvá lesz, mint a Farkas
Ft éj virága fedje.

Hólyagos, vesiculosimi , midn valamely szerv a benne
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lev levegtl ki van puffadva, mint a Duda fürt,

Colutea hüvelye.

Homorú, concavum, midn a szerv vagy több szerv

együtt egyenlen besüpped boltozatos felülettel bir,

mint a Zelnicze Megy szirmai, vagy mint a Mu-
rok , Daucus virágzata.

Hónalj; Axilla, a levélnek vagy a levélnemü szerveknek,

vagy az ágaknak a szárból való kiindulásánál támadó

szeglet.

Horgas, liamulosuin, kurta visszahajlott vég szr- vagy

szúró szervek, mint a milyenek például a Bojtor-
ján, Lappá fészke pikkelyei végei.

Horpadozott, lacunosum Y.foveatum, midn valamely

szerv felülete gidres gödrös.

HoSZSZudad, ohlongum, midn valamely körkörös vég
szerv, p. o. a levél 2—4-er hoszszabb, mint széles,

p. o. a Vitéz Kosbor, Orchis militaris levele.

Hullékony, caducus ^ midn valamely szerv a vele egy-

idben kifejlö szervek kifejlése után csakhamar le-

hull, mint aSzódokfa és a Mák csészéje.

Húsos, carnosum^ olyan tömött és leves növényrészek,

melyeket késsel könnyen lehet vágni , mint az alma

gyümölcs, a Fül f, Sempervivum levelei.

Hüvely^ Legumen^ két kopácsú s rekesznélküli száraz

magrejt, mint a milyen a Paszuly termése.

Hüvelyez, vaginans, ha a levél vagy csvé alakult alja

vagy nyele a szárat vagy az ágat, vagy a másik le-

vélnyelet beburkolja, mint a pázsitfüvek levelei bur-

kolják a szárat, a M. Gyöngyvirág levelei egy-

mást.

Ikra, Glandula , a növény felbórén különféle alakban ki-

fejl hólyagnemü szervecskék, melyek bizonyos id-

ben repül olajjal vagy gyantás stb. folyadékkal van-

nak megtelve; ilyenek p. o. az Ezerjó^ Dictamnus

kocsánykáin lev, olajjal telt hólyagcsák.
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Ikrásszörü, glanduloso-pilosum , midn az ikrák a sz-

rök hegyein fejlenek ki.

Ikrás gyapjas, glanduloso vülosum, midn az ikrák a

gyapjak végéig vannak.

Id, Nervus f a levél gerinczéböl vagy a gerincze aljából

kiinduló oldal-elágazás (lásd XIV. lap. 2. szám.)

Inda, Flagellum^ némely növény tövébl növ s a földön

elterülni szokott hajtás, melyen helylyel-közzel levél-

csomók nnek, jelleméhez tartozik, hogy a földbe le-

gyökerezik s azon felül azon évben , melyben kelet-

kezik, virágot nem terem. Ilyen indája van a Földi-

eper, Szamóczának.
Ingadozó, laxum, tágon álló, ellentéte az öszszetartónak,

mint p. 0. az Bgyvirágu Lehapót, Melica uni-

flora füzérkéi.

íny, PalatunHy a bokréta alsó ajaka boltozatosán feldom-

borodó közepe, melylyel a fels ajakhoz feküdvén, a

torkát bezárja, mint a Pinty, Antirrhinum alsó

ajakán láthatni.

Iz, Articulus, valamely megtagolt szerv tagjai két határ-

vonala közé es része; mint a pázsitfvek czikkei.

K.

Kabak, Pepo, a csészével öszszentt s vele együtt kifej-

lett rendszerint 3 rekeszti bogyó ; mint a milyen a

Tök s Ugorka termése.

KacSCS, Cirrhus ^ fonalalaku, hengeres, különféleképen

kunkorodó növényi rész, mely vagy a növény szárá-

ból , vagy a levél végérl szokott nni , és a melynél

fogva a növény más növénybe szokott kapaszkodni.

KaczuroS, runcinatum^ a szárnyason kikanyargatott le-

vélnek azon neme , midn a levél karélyai végei le-

felé vagy hátrafelé tartanak , mint a Pongyola
Pitypang, Taraxacum officináié levele.

Kalász , Arista, fonalaku , leginkább kemény , hoszszabb

vagy kurtább szálkanem növés, mely valamely szerv-
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nek vagy a végérl vagy a hátáról szokott nóni, mint

a milyen a Búza és a Zab polyvajáról növó szálka,

Kancsóalaku, urceolatumy lásd: bögrealak u.

Kanálalaku, COcJileare, egy homoruan kivölgyölt szerv,

mint a Tátkanaf, Lamium fels ajaka, s a Zörg
Lóhere, Trifolium agrarium vitorlája.

Kapaszkodó, scandens, vékony szárú növény, mely kacs-

csainál fogva más növényekbe vagy tárgyakba fo-

gódzva képes felállani.

Karczolt, striatum, lásd: sinóros.

Kardalaku, ensíforme, egyenl szélesség vagy láncsásan

elhegyesedó olyan levél, melynek mind a két éle éles
;

ilyen a Nszirom, Iris levele.

KaréiJOS, lohatum, ha a levél közepéig ható szk vagy

tágszegletüen van bevágva, kiül részei pedig tompa-

hegyüek, mint a Szll és a Kánya Bangita
levelei.

Karima, Lmibus, a csöves aljú egy tagú csészének, bok-

rétának vagy lepelnek kiszélesedett s kiterült teteje,

mint a milyen például a Tüd Gálna, Pulmonaria

angustifolia bokrétája kiterült fels része.

Kel, Plumida^ a mag csirájának a gyököcskével átellen-

ben fekv kikeléskor felfelé tör vége.

Kerek, orhiculatum^ az olyan levélnem szerv v. mag,

melynek éle egy központ körül a központtól csaknem

egyenl távolságra van; ilyen a M. Gólyahir,
Caltha levele s a Lencse magva.

Kerékalaku, rotatum, az olyan lepel vagy bokréta, mely-

nek alsó része alig kivehet csvé ntt egybe, fels

része (karimája) pedig , ha bár be van is vagdalva,

laposan terül ki; ilyen a Farkkóró, Verbascum

bokrétája.

Kerekded, subrotundum^ olyan alak, mely a körhöz kö-

zel áll.

Keresztes, cruciatum , ha egj síkban fekv négy tagú

levél vagy szirom közül az átellenesek ugy állanak
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szemben, hogy együtt liasonlitanak a kereszthez, mint

p. o. a Káposzta bokrétája.

Kérg'es^ cortigosum, az olyan szerv, mely porczogós, vagy

vastag kemény brrel van bevonva, mint a Korsó-
ka, Berula termése.

Kétajaku, hüahíaturd, lásd; ajakas.

Küfcfaikás, Diadelpltus, ha a porodák szálcsái két cso-

móba nttek öszsze, azomban a portokai szabadok,

mint p. 0. az Akászfa vagy a Borsó virágában.

Kétféle; vagy felemás level, heteroj)hyUum^ az olyan

növény, melynek a levelei alakjokra nézve külömböz-

nek egymástól, mint p. o. a Felemás Zsázsa,
Lepidium 'perfoliatum levele.

Két fbb porodAsok, Didynamia, midn a virágban

lev négy poroda közül kett egyenlen alacsony,

mint a Tátkanafban, Lamium.

Két-két ágU, dichofomnm^ midn valamely két ágra in-

duló szár ágai újra, s mind végig két ágra oszolnak,

mint Fagyöngy, Viscum ágai.

Kétlaki, dioicum^ olyan virág, melynek egyikében poro-

da van, s a mely növényen ez található, azon meg
porodás virág nem fejlik ki, mint a milyen a Ken-
der és Komló virága.

Kétnyári, hienne, olyan gyökér, mely azon a nyáron,

melyen a magról megnevekedett, virágot és termést

nem hoz, hanem magot a következ évben terem, a

mikor aztán azt megérlelvén, el is szárad, ilyen p. o.

a Murok, Daucus.

KétrekeSZÜ, hiloculare; az olyan termés vagy magrejt,

melynek a közepén végig húzódó válaszfala a magvakat

egymástól elválasztja, ilyen minden becz termés.

Kétszeres erny, wnhella composita, lásd erny.
Kicsipett v. csorba, emarginatum, midn a levélnemü

szerv hegye sekélyen ugy van bevágva, hogy az által

két kurta hegyes vagy tompa karélyocska áll el,

mint a Tavaszi Pimpó, Potentilla verna szirmai

hegyein.
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KigöngJö\ö Üött, revohitiim^ az olyan levélnemü szerv,

mely hátra felé nem csak lehajolt, hanem öszsze is

tekeredett, mint p. o. a Csóvics, Epilohium és a

s e n g e t y t y tt k e, Campanula bibéje.

Kiharapott, praemorsuni, midn valamely szerv hegye

ugy van megcsunkitva, hogy felülete darabos, mint a

S u t a b u b, Saccísa gyökere.

Kinyiltj fateyis^ midn az egynem részek egymástól el-

állanak, mint p. o. a Mezei Sark virág, Deíphi-

niaiii consolida kocsánykái, és az Abrak zab bugája.

Kocsány, Peduncuhis, a szárnak azon hajtása, melyen a

virág fejlik ki.

Kocsányka, Pedicellus, a kocsány apróbb elágazása.

Konya, nutans, lásd bókoló.

Kopács, Válva, a magrejtö forradásain fesfesl egyes da-

rabok V. ajtók p. o. a beczö két kopácscsal nyiiik fel.

Kopáncs, Cuplda, a murvákból képzdött néha pohár-

alaku, a magot félig, néha a magot egészen betakaró

boríték, mint a milyen van p. o. a Tölgyfa és

Gesztenyefa makkjának.

Kopasz, glahrum^ olyan növény, melyen sem szrök, sem

serték nem nnek.

Körkörös, ellipticum, az olyan levélnemü szerv, melynek

mind két vége csaknem egyenlen van elkerekedve,

azomban olyan hoszszukás köralak, mintha két köz-

ponttal két kör volna benne leirva, ilyen levele van

p. o. a Kökény Szilvafának, Prunus Spinosa.

Kórós, frutescens, suffruticosum, midn a növény szára

megkeményszik, azomban fakeménységre még sem

jut, mindemellett épen ugy ével mint a fák és a

cserjék dereka, ilyen p. o. a Kerti Zsálya szára.

Körtvealaku, turhinatum, egy talpával felfelé forditott

kup, mint a milyen a Jézsafa, Philadelphus csészébe.

Korsó vagy kancsóalaku; urceolatum, lásd bögre-
alaku.

Kótaalaku, rhomheum, egy elhuzottt négyszegalak mint
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a milyen a Libatopp, Chenopodium némely faja

levele.

Kötölék, Podospermium, azon kis szálacska, melynél

fogva a mag mig ki nem fejlik a magrejtö forradásá-

val vagy a növény valamely részével öszszeköttetés-

ben van, s általa táplálkozik.

Kúpos, conicum^ olyan alak, mely egy széles talpról in-

dul, s lassanként hegyesedik el, ugy azomban, hogy-

ha végig metszjük, az igy nyert lap egyenszáru há-

romszögöt képez; ilyen a Varádics, Tanacetum és

a Szikfü Matricaria vaczka.

Küls csésze, Epicalyx v. calicidus, midn a csészét

még egy másik csésze foglalja be, mint a milyen a

Földieper Szamóczáé, Fragaria Vesca.

liábbó, jiuitans^ olyan levél vagy szár, mely vagy a viz

szinén, vagy a vizben lóbálódik, mint p. o. a S u 1 y o m,

Trapa natans levelei.

Lándzsás, lanceolatum, a levél vagy levélnemü szerv

olyan alakja, melynek mind két vége egyenlen kes-

kenyedik el, s a közepe kihasasodik, vagy két görbe

vonal által képezett két hegyes szög lap, mely mint-

egy négyszer hoszszabb, mint széles, ilyen levele van

a Fagy alfának, Ligustrum.

Lapiczkás, spatulatum, az olyan levélnemü szerv, mely-

nek a válla ugy keskenyedik el, mint a láncsás levélé,

hegye pedig oly szélesen van elkerekedve, mintha a

láncsás levele közepén kerekitenék le, ilyen levele van

a Gubóvirágnak, Glohularia.

Lapított, compressum, az olyan szár, nyél, vagy kocsány,

melynek két oldala kissé domború, élei pedig lekere-

kítettek, s ha keresztül metszjük keresztmetszete fe-

lülete körkörös; ilyen p. o. a Fejér és Fekete
Nyárfa levele nyele.

Lárvás, personatum, lásd: alakos.
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Lecsepült, prostratum, v. procumhens, midn a szár

ágaival együtt ugy terül el a földön, hogy semmi ré-

sze nem emelkedik fel, azomban gyökeret nem ver,

mint p. 0. a Lepkeszeg, Trigonella.

licfelétartó, descendens, olyan növényi rész, mely he-

gyével a föld felé van irányozva, vagy épen a földbe

is nyomul.

Xiefutó, decurre'iiSy az olyan levél válla, mely még a le-

vél tövén alól is vagy a nyélre, vagy a szárra n,
minta milyen a Fekete Nadályt, Symphyfum

officináié levele.

liéha, sterilis^ olyan virág magrejtó, melyben vagy nin-

csen kifejlett mag, vagy nem is képes magot terem-

ni , mint p. o. az Árpa fzérkéiben lev két széls

virág.

Xieniez, Lamina, a levél vagy a levélnemü szerv kiterült

része, mint p. o. a levél lapos része, vagy a vált-

szirmu bokréták közül a Keresztesek vagy a

Szegf félék szirmai kiterült fels széle.

Lepel, Perígonium, a virágban a csésze és a bokréta

helyét pótló rendszerint színes küls takaró ; ilyen

leple van a Tulipánnak, Gyöngyvirágnak, stb.

Leppendék, Samara, olyan egy vagy két magvu tokne-

mü termés, melynek vagy köröskörül vagy legalább

a féloldalán hártya szárnya van, mint a Szilfa és a

Jávor termésének.

Levél, Folium, lásd a XIV. lapon 3 §.

Levélke, Foliolum, a fzött leveleket alkotó egyes ta-

gok neve, p. o. az Akászfa fzött levele, fónyélen

(páratlan) szárnyason áll , ennek mindenik körkörös

tagja, egy-egy levélke ; vagy a Lóhere hármas f-

zött levele egy-egy tagja is levélke.

Levélnemü, foliaceum, minden olyan növényi szerv, mely

küls termete és belszerkezeténél, s kivált felböre

puszta szemmel nem látható nyilasainál fogva a levél

alkotásával vagy származásával megegyezik.

Lisztes, farinosum, az olyan szerv, melynek felülete dur-
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va porhoz hasonló szemcsékkel be van hintve, mint a

Fejér Liba topp, Chenopodium album levele.

LomboS; frondosum^ szoros értelemben, midn egy cso-

mó levél a törzszsel vagy a nyéllel kisebb nagyobb

mértékben olyan egész növényt képez, melyen a törzs

és a levél nyele szorosan egygyé olvadnak, ezek rend-

szerint legyezöalakulag terülnek ki, mint a haraszto-

kon láthatni ; tágabb értelemben azomban , minden

olyan laposan kiterült level fákat értenek alatta,

melyek leveleiket szszel vagy tavaszszal elhullatván,

ismét uj leveleket hajtanak. Ilyenek erdeifáink legna-

gyobb része, ennek ellentétei a tülevelüfák.

M.

Magj Semen, a megtermékenyülés következtében kifejlett

olyannemü szerv; mely egj uj életre kelni képes nö-

vény durványát foglalja magában ; olyan szerv, mely

virágos növények tenyészésének átalános eszköze.

(Lásd XXXVIII. lap. 7. §.)

Magános, solítaríum, ha a növény szerve állása helyén

egyedül, fs nem hozzá hasonló szervek társaságában)

fejlik ki, p. o. magános szára n a tövérl a Házi
Lennek, magános virága van a Csipke Rózsá-
nak, Rosa Canina.

MagCSa, Ovulum^ a termleveleken kifejld hólyagcsa

vagy sztimölcs, vagy a mag durványa, mely a növény

virágzása után maggá képes kifejleni, ilyen magosak-

kal van megtelve minden maghon.

Maglion^ Gerinen, ovarium^ a virág legbels részében

kifejleni szokott termlevelekbl alakuló magcsatartó,

melybl a megtermékenyülés után vagy egyenesen a

mag, vagy a magrejtö fejlik ki. (Lásd XXXIII. lap.

/. alatt.)

Magoszlop, Trophospermium, Spermojpliorumy a mag-

hon közepén lev azon hely vagy rész, a melyre a

róla növ kötléknél fogva a magcsák azután a mag-
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vak fel vannak fzve, mint a milyen a Konkoly
vagy a Szegf magrejtje közepén álló oszlop.

MagTejtö, Pericarpmm^ a maghont alkotó terralevélbl

képzd azon takaró, mely a magvakat beborítja, ez

szokott lenni vagy száraz, vagy húsos. fLásd XXXV.
lap. 6. §.;

^

Magsiiior, Funicidus. Lásd: K ötöl ék.

Mag'tanva, P/«ce?íi«.Lásd : magoszlop V. magtartó.
Magtartó, Spermoi^liorum^ a maghon közepén vagy olda-

lán képzdött azon hely, melyre a magcsák vagy a

magvak fel vannak fzve. Lásd: magoszlop.
Makk, NiiQC, olyan termés, melyet kívülrl különféle vas-

tagságú kéreg borit, melyen bell van a mag bele és

a s/cike. ilyen termése van a Tölgyfának, Mogyo-
rónak, Bikkfának stb.

Makkocska, Caryopsis ^ nucula, achenímn^ kis makk.

Lásd XXXV. lap, a bet alatt.)

Mászó, repens, lásd: gyökerez.
Medd, sterilis, lásd : léha.

Medenczealaku, pelviforme, köralaku s mérsékelten be-

süpped szerv, mint p. o. a Veres Ribiszke, Rí-

bes rubrum csészéje kiszélesedett csöve.

Megg-yökönt, geniculatum, midn valamely egyenes vo-

nalban álló szerv hirtelen elhajlik, azomban ismét

egyenes irányban halad tovább, mint a Zab fajai

kalásza.

M.GtSZ>ett
^
Jissum^ Jídum^ midn a levél vagy a levélnem

szerv éle bevágásai a közepénél nem hatnak alább.

Mezgés, víscidum, lásd: enyves.
Mézgödör, Nectarium ^ a bokréta vagy a lepel szirmain

támadó mélyedések vagy barázdák, melyek néha pik-

kelylyel vannak befedve , néha nyíltak s rendszerint

méznedvet izzadnak ki, mint a Szironták szirmai

tövén lev pikkely alatti gödröcske, a Lilium szír-

mán lev barázda.

Mézikra^ Glandula nectarlfera ^ a virág szirmai tövén

képzd bibircsük, mint p. o. az Ikrapikk, Arabis
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szirma tövén ; vagy a virág közepében kifejlett bibir-

csók, mint a Fz virágában vannak.

Mirigy, Callus^ a növény szervein képzd s megkemé-

nyedni szokott kidudorodás , mint a milyen van a

Dudafürt, Colutea bokrétája vitorláján.

Molyhos, tomentosum ^ apró puha szrök, melyek a nö-

Tény valamely szerve felületét ugy lepik be, hogy a

miatt fejérlik, mintáz Ökörfarkkóró levelei.

Murokalaku, dauciforme^ olyan tgyökér, melynek a

teteje majdnem legszélesebb s onnan aláfelé lassan-

ként hegyesedik el, s e miatt mintegy hegyére állí-

tott kúpot képez ; ilyen tgyökere van a Mur ok-

nak, Daucus.

Murva, Bractea, a virág kocsányján képzdött levelek

vagy pikkelyek, melyek rendszerint a virág közelé-

ben állanak , s h i kett vagy több van egymás mel-

lett, a kocsányból rendszerint külömböz magasságból

indulnak ki; ilyen murva van p. o. a Tavaszi
Violának, a Szódokfa kocsányján; néha a mur-

va szines , mint a Csór moly a Fintor, Melam-

pyrum arvense.

Murvácska, Bracteola, kis murva, azaz: olyan murva,

mely valamely küls murva alatt képzdik. Némely

füvész a pázsitfvek polyváját származása s állásánál

fogva murvának nevezi , s következetesen a polyva

alatt fejld ondót, murvácskának hivja.

Murvakör, Involucrum, gallérféle levélkék a fészkesvi-

rágok fészkei alatt, mint a milyen van az Ü s z ó g r,

Senecio némely fajainak.

N.

Négy fbb porodások, Tetradynamia , olyan virágok,

melyekben 6 poroda van , s ezek közül 4 egyenl

magas , 2 egyenl alacsony ; ilyenek a Keresztesek

virágai s azok között p. o. Káposzta.
Nem, GenuS; olyan fogalom, mely alá virága részei s ter-
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mesei alkotásában s általában küls termete és bei-

szerkezetében egymással megegyez növényfajokat

foglalhatni egybe. Ilyen nemi fogalom p. o. a Ro-

zs a , mely alá foglalhatók a virágai s terméseiben

egymással megegyez Tarka E., R. gallica. Tom-
p a 1 e V e 1 ü R., R. pimpinellifolia , Borzas R., R.

fomentosa, Csipke R., R. canina stb.

Nem feslö, indeJliscens, azaz fel nem nyiló tok, ellentéte

ez a feslnek.

Nyak, Ungvis, nyakas, ungviculatum , a vált szirmú

bokréta szirma elkeskenyed s a csészébe nyúló ré-

sze ; ilyen nyaka van p. o. a Szegf szirmainak.

Nyél, Petiolus , a növény szárából vagy az ágáról növ
azon nyujtvány , melynek a vége a levél lapjába be-

nyúlván , ott gerinczczé alakul , s a melyen a levél-

lapja áll; ilyen nyele van például a Viola levelének.

Nyelecske, Petiolulus, hasonlóul nyél, csakhogy nyelecs-

kének akkor hivják , midn a fzött levél közös nye-

lébl apró nyelek indulnak , melyeknél fogva a levél-

kék vannak reá felfzve; ilyen nyelecskéje van p. o.

a Rózsa szárnyas levele levélkéinek.

Nyelvecske, Ligula, a szárat hüvelyez pázsitféle füvek

levele hüvelyei tetején növ hártyanemü nyujtványka.

Nyilalaku, sagittatum, igy nevezik az olyan vállú leve-

velet vagy levélnemü szervet , melynek a vállai he-

gyesen megnyúlván , függleg állanak ;
ilyenek a

Nyilf, Sagittaria, a Kis és Nagy Szulák, Con-

volvulus arvensis és a C. Sepmm levelei.

Nyúlánk, elongatum, olyan szerv, mely hoszszára ter-

jed, vagy a mely kezdetben kurta s azután nö-

vés közben nyúlik meg.

o. ö.

öblös, sinuatum, az olyan levél vagy levélnemü szerv,

melynek éle mélyen van kikanyargatva , s karélyai

is rendszerint kerekek, mint p. o. a Tölgyfa le-

velei.

22
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Olaj esik, Vitta az ernjösok magvai rovátkáiban kifejleni

s azokat betölteni szokott olajos gyanta vonal. (Lásd

LXXXI. lap, *) alatti 5. számot.) A magvak hátán

vagy küls részén es olajcsikokat külsknek, vit-

tae dorsales, a két fél mag eresztékén esket bel-

sknek, vittae commissurales nevezik.

Ondó, Palea , a polyvasfüvek virágaiban a polyvák alatt

kifejleni szokott 1—2 zöldes fejér murvanemü taka-

ró , mely a magra néha rá is n, mint a köles mag-

vára. (Lásd LII. lapon a jegyzet 4. száma alatt.)

Ormós, carinatum, midn a növény valamely szervén ki-

álló él van, mint p. o. a P oly vac sukk, Phalaris

polyvaján.

OrSÓalaku, fusifoi'me olyan alakú tgyökér, melynek a

teteje lassanként kezd aláfelé vastagodni, a közepe

felé legvastagabbá lesz , onnan kezdve aztán ismét

lassanként vékonyodik el; ilyen a Terjke Kigyó-
szisz, EcMum vulgare tgyökere.

Ostorinda, Stolo, némely növény tövébl nni szokott s

a földön elterül hengeres hajtás, mely a végén le-

gyökerezik , rendszerint még keletkezése évében szá-

rat vagy virágot nevel; ilyen ostorindája van a Ta-

vaszi Violának.
Öszszehuzódott, constrictum , ha a csöves vagy hasas

szervek egy vagy több helyen hirtelen elszktilnek,

mint a Gyöngyike, Muscari, leple teteje, vagy a

Tátkanaf, Lamium bokrétája csöve közepén alól

es része.

PaizSOS, peltatum olyan tányéralaku levélnemü szerv,

melynek a nyele vagy kocsányja a közepe tájára van

nve, s igy a lap a nyélre derék szöglet alatt fek-

szik; ilyen a Sarkantyuvirág, Tropaeolum.

Pálha, Stipula, némely levélnyele tövén vagy azzal átel-

lenben nni szokott apró levélnemü rész, mint p. o.

a Borsó levele nyele tövén lev növés.
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Pár, t. i. levélpár, Jugum, lásd: borda.
Párkányos, marginatum^ midn valamely szerv tóie, leg-

alább szinre nézve, ktilömbözó anyaggal van szegé-

lyezve, mint az Erdei Mályva és a Tapsir, He-
racleiim magva

;
az Idöérzó Csüküllö fészke levelei

szegélye.

Párta, Corolla, igy nevezik némelyek a bokrétát, de mi-

után Diószeghi és Fazekas a párta szót a mszók közé

csak besorozták, s e helyett állandóul a „bokréta"

szót használják; az egyformaság és a zavar kikerü-

lése kedveért maradjunk a bokréta szó mellett.

Pázsitf, Gramen, az izékes szárú, polyvás virágú nö-

vény, mint a milyen a Búza, Köles és aKuko-
ricza stb.

Pelyhek, Plwnae, lásd: szór.

Pettegetett, punctatum^ mikor valamely szerv mintegy

be van szurkálva, mint a Osillagcsin, Galatella

levele 5
vagy átszurkáltnak látszik , mint a Cseng

L i n k a , Hypericum perforatum levele , vagy mikor

szinesen van pontozva, mint a Pettegetett Gál-
n a, Pulmonaria offícinalis levele.

Pikkelyes, squamosum, értik ez alatt különféle növény-

szervek egymást hátaló , s a hal pikkelyeihez hasonló

állását; pikkelyesek p. o. a fák bimbói, a barkák, né-

mely fészkes virág fészke , a fenyk termése, némely

gyökerek, mint a Vicsor, Lathrea gyökere stb.

Pillangós, 'papilionaceum. , az olyan 4 szirmú bokréta,

melynek egyik , rendesen a legnagyobb szirma , vi-

torlája, fel s hátraálló
; két szirma, a szárnyai, oldalt s

elre álló ; tenyész szerveit befoglaló Qgj szirma,

cs ólnak ja, pedig két szárnya között áll; ilyen vi-

rága van p. o. az Akászfának.

Pillenpáty, Appendix^ a csésze alsó részére vagy a bok-

rétához ntt levél- vagy sziromnemü pótlék , mint a

milyen van a Tavaszi Ibolya csészéjén.

Pilis, Nectariiim^ sziromnemü levél vagy pikkely, mely a

lepel vagy a bokréta valamely részén vagy mellett,

22*
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kivül vagy bell fejlik ki, s rendszerint mézedényül

szolgál, mint a milyen van a Sisakvirágban, Hu-
nyorban.

Poháralaku, cyathiforme olyan csésze, bokréta v. lepel,

mely egj csonka felforditott karima nél-küli kúpot

ábrázol.

Pókhálós, arachnoideum ^ egymáson keresztül kasul álló,

pókhálóhoz hasonló finom szálakból alakult , szöszszel

boritott szerv, a milyen p. o. a Pókhálós Boj-
torján, Lappá tomentosa fészke.

Polyva, Glumaj a pázsitfvek virágát kivülröl takaró

szerv. Lásd LII. lap, a jegyzet 4. száma alatt.

Porczogós, cartilagineum f
az állati poczogóhoz hasonló

száraz és szilárd , azomban a szarunál puhább növé-

nyi képzdmény ; ilyen a Gégevirág, Aristolochia

magvának a fejérnyéje.

Porié, Fovilla. Lásd: por oda.

Poroda , Stamen, a virágnak a bokrétán vagy a leplen

bell álló , eredetileg levélnemü állományokból kép-

zdött része. Egy kis nyujtványnál fogva, vagy a

nélkül van a vaczokhoz vagy a bokrétához nve, ezen

nyujtvány neve: szálcsa = Filamentum ; eredetileg

a levél nyele. A szálcsa tetején van egy zacskóformu

tok
;
portok = Aiithera , mely meg van telve v i-

r ág-porral = Pollen; a portok eredetileg a levél

lapja, mely széleivel ugy ntt öszsze, hogy vagy egy

vagy kétrekeszü tokká alakult. A virágpor, ha a bi-

bére hull, hólyaggá, majd szütyvé alakul, mely a

benne lev porlénél (Fovilla) fogva, a magosa-

kat megtermékenyiti.

Portok, Antiiéra. Lásd: por oda.

Pót; Ajppendiculum, v. Ajppendix , a szervhez szorosan

nem tartozó toldalék, mely rajta majd mintegy le-

mezecske , majd mint nyujtvány , majd mint anyag-

jára nézve a szervtl külömböz szegély szokott ki-

fejleni. A pótnak különféle fajai a fül = Auriculay

rendszerint levéltoldalék; a gatya vagy szárny =
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Ala; a taréj => Cristaj a sarkantyú = calcar

j

a csákó = cauda ; a c s ó r = Rostrum ; a szarv
= Cornu ; a szakáll = Bárba ; az ü s t ö k =
Coma ; a pillenpáty stb.

PrémeS; margiiiatumi. Lásd: párkányos.
Púpos, gibhum^ midn valamely szerv felülete itt-ott kü-

lönféle módon feldudorodik, mint a milyen a Fu-

láncs, Ceratocephalus termése felülete.

R.

Ránczba szedett, pUcatum^ a levélnem szerveken tá-

madó hegyes vagy tompa szeglet alatti felemelkedé-

sek, melyek a szerveken vagy lioszszára vagy kereszt-

ben állanak. Hoszszára van ránczba szedve a Fejér
Zászpa, Verratrum album levele, keresztbe vanrán-

czolva, a Gyertyán fa, Carpinus levele.

Ránczos, rug0SU7)i, midn a levél erei közein lev puha

részek kisebb-nagyobb mértékben szabálytalan alak-

kal dudorodnak fel, mint a Zsálya és a Kanka-
lin. Primula levelei felülete.

ReczéS, reticulatum, midn valamely szerv felülete ros-

tocskák vagy fonalszálacska képzdményekkel ugyvan

átszve, vagy behúzva, hogy a fonalacskák közein há-

ló szemhez hasonló térecskék támadnak, mint amilyen

a Tarka Sáfrán, Crocus reticulatus hagymája fe-

lülete.

Rekesz, Loculamentum; az üreges szervben, maghonban,

vagy magrejtben képzdött válaszfalak által támadó

fiók vagy fiókok, p. o. három rekeszü tokja van a

Hóvirágnak, a Tulipánnak.
Rend, OrdOy olyan fogalom, mely alá Linné az egy sereg-

be tartozó, s terméjök számára nézve megegyez nö-

vényeket foglalja; olyan fogalom továbbá, mely alá

a természetes rendszer alkotók, a küls termetökre

egymáshoz hasonló, valamint átalános nemi jegyeik-

ben megegyez növényeket foglalják. Némely fvé-
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szék e szó helyett a család = Família szót, hasz-

nálják.

Rendszer, Systema. Az oszszes növényvilág egyes tagjai-

nak egy bizonyos elv szerinti egymás mellé és egy-

más alá állitását hivják növénytani rendszernek.
Ha a növényeket egyetlen, vagy egy pár fbb szerv

egyenlsége alapján állitják egymás mellé, akkor a

rendszert mesterségesnek (Systema artificiale)

nevezik ; mivel ilyen esetben, az egy bizonyos szer-

vökre nézve megegyez növények, habár külsó ter-

metökre, st fejldésök és növésökre nézve nagyon

külömböznek is egymástól, mintegy mesterséggel van-

nak egymás mellé állitva. Ilyen mesterséges rendszer

a Linné Károly svéd tudósé, melynek alapja a növény

porodái egyenlsége. Ezen rendszer szerint van ren-

dezve e könyvben a seregek és a nemek meghatáro-

zására vezérl I. táblázat. — Ha pedig a növények

bens fejldése , valamint küls termetének öszszes

jegyeiben való hasonlóság alapján állitják egymás

mellé s egymás alá a növényeket, ükkor a rend-
szert természetesnek (Systema naturale) hiv-

ják. Ilyen természetes rendszer az Endlicher István

hazánkfiáé, mely szerint e könyvben lev, s a fajok

meghatározására vezérl Il-ik táblázat öszsze van

állitva.

Ripacsos, scorhiculatum, az olyan felület szerv, melyen

a reszelpor nagysága ritkább vagy sürübb emelke-

dések vannak, mint a milyenek a Kosborfélék
magvai.

Rojtos vagy l'OStoS, fihrosum, midn valamely szerv fo-

nal vagy czérnaalaku sttrü kinövésekkel bir, mint a

gyökerek, vagy az efiféleképen sallangossá vált szer-

vek szélei.

Rongyos, lacerum, midn a levélnemü szervek élei egye-

netlenül s szabálytalanul vannsk bevagdalva, mint az

Imola Csuk öli , Centaurea Jacea fészke levélkéi

éle; vagy a Dudva Csorbóka levelei éle.
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kott sinórok közötti bemélyedések, vagy völgyecskék.

Lásd LXXI. lapon a jegyzet 4. számát.

s.

SallangOS, laciniatum^ a levélnemü szervek élei mélyebb

s egyenletes bevágásai, melyek azomban szabályosab-

bak, mint a rongyos élrl mondva van ; sallangos p.

o. a Bárány Üröm, Artemisia PontIca kétszer szár-

nyalt levele.

Sarkantyú, Calcai'^ rendszerint a bokréta, lepel, vagy a

pilis zacskósán v. kúposán megnyúlt alja, mint a mi-

lyen a Sarkvirágé Delpidnium.

Sátorozó virá^zat^ Inflorescentia coryinhosa^ ha a vi-

rágzat kocsányjai külömbözö magasságból indulnak,

s végre mégis egyenl magasságra érvén virágaikkal

egy sikban terülnek ki, mint p. o. az Éger fark
C z i c z k ó r ó, Achillea Millefolium virágzata.

^oite^j favosuniy az olyan vaczok, melynek besüppedései

egyenszögüek, s válaszfalai vékony hártyások, mint a

milyen a B o r d o n, Onopordum vaczka.

Sereg'; ClassiSy Linné szerint olyan fogalom, mely alá az

alap jegyül felvett f bélyegben egymással megegyez
növények tartoznak. Egy seregbe tartoznak p. o.

azok, melyeknek 1, 2, 5, 10 stb. porodájok van.

Sertés, setosum, a durva keményszrökkel fedett növényi

szerv, mint a milyen a Csekély Mák, PapaVer hy-

bridum maghona.

Sima, laeve, az olyan szerv, melyen semmi felemelkedések

vagy bemélyedések nincsenek. Nem kell ezt akopasz-

szal öszszezavarni.

Sinór, Stria, a növények felületén egyenközü sorokban

álló felemelkedések, a milyenek vannak az ernysek

magvai felületén. Lásd a LXX. lapon lev jegyzet 3

száma alatt.
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ISinÓroS, Striatum, az olyan felület, melyen csaknem

egyenközü sorokban álló felemelkedések vannak, mint

a Kúpos Siléne csészéje oldala.

Sisak, Galea^ egy ersen boltozatos csésze, bokréta, vagy

pilis, mint a Sisakvirágé, Aconitum.

Sokfalkás, Polyadel])liía, olyan virág, melynek sok po-

rodái tövön 3—5 csomóba nttek, mint a L in káé,

Hypericum.

Sugár, strictum, egyenesen felállónyulánk, a gindár ellenté-

te ; ilyen aKopasz Toronszál, TuriHtis glahra szára.

SugároS, i'adiahnn^ midn a szervek egy központ, vagy

tányér körül egyenl magasságban s körben állanak,

mint a Napvirág széls virágai.

Szabad, liher, az egynem szervek részei semmi részben

nincsenek egymással Öszszenve, mint p. o. a Ró-
zsa szirmai, vagy mint az Ibolya szálcsái.

Szabdalt , incisum, midn a levél vagy a levélnemti szerv

éle egyenetlenül van bevagdalva, s ez által keskeny

szeletei támadnak , a bevagdalás azomban még sem

hat a levél közepéig, ilyen p. o. a Gramondor Tar-

orja Teucrium Chamaedrys levele, ilyen a Tollas
Szegf; Dianthus plumarms szirmai éle.

Szálas, lineare^ az olyan levél vagy levélnemü szerv, mely

aljától hegyéig csaknem egyenl széles s szélességé-

nél 4—5-szörte hoszszabb
;
ilyena Hóvirág levele.

Szálcsa, Filamentum. Lásd : p o r o d a.

Szalma, culmus, olyan csöves szár, mely bütykök által

izekre van tagolva, s bütykeibl induló levelei, büty-

kei közeit behüvelyezik ; ilyen szalmájok, == szarok, van

a pázsitfüveknek.

Szár, Caulis , a növény tövébl felfelé növ olyan törzs,

melyen ágak vagy legalább levelek képzdnek. Lásd

XL lap. 2. §.

Szárboritó, confertumiy midn a levelek a száron srn
s egymásra borulva formán állanak mint p. o. a

Parti Ftéj, Euphorhia Gera7'diana levelei.

Szárhegyi, terminálé ^ midn a virág a szár vagy ko-
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csánj végén áll, s a szár vagy a kocsány egyéb ré-

szén nincs másutt semmi, mint p. o. a Tulipán.

Szárny, Ala, lásd: pillangós.

Szárnyas, alatum^ ha a levél fnyelén ugy fejlenek ki a

levélkék, hogy a végsó kivételével, mindenik levélké-

vel ellenesen áll egy másik levélke, mint az A k ász-

fa levele. Lásd a XIX. lapon a szárnyas levél válto-

zatait.

Szárnyason hasadt, finnafidum. Lásd a XVIII. lapon.

Szárölelö, amplexícaule^ olyan levél, mely vállaival vagy

egészen vagy legalább félig a szárhoz ntt, mint a

Karórépa Káposztáé vagy a Szárölel Tát-

k a n afé.

Szárra lapult^ vagy lelapult, adpressum, midn a le-

vél egészen a szárhoz fekszik, mint a Toronszál,

Turritis levelei.

Szélylyelterpedt, divaricatwn, midn a növény ágai

vagy a virágzat kocsányjai a szártól vagy a kocsánytól

vugy kinyilt vagy épen derék szeglet alatt elállanak,

mint aYigály Édpázsit virágzata, vagy a B u-

z é r agai.

Selymes, sericeum, igen finom tapintatu fényl, s lelapult

kurta szr, mint a milyen a Liba Pimpó, Poten-

tilla anserina levelén lev szr.

Szemcsés, granulatus^ lásd: bors ók ás.

Szemszörös^ ciliatnm, ha a levél vagy levélnemü részek

élein szrök nnek, mint p. o. a Fülfü levele éle.

Szerv, Orgánum, a növény élete fentartását és tenyészé-

sét elmozdító növényi rész, mint a milyen a gyökér,

levél, virág stb.

SzéínjUt, pátens, lásd: kinyilt.

Szigony, Glochis, az olyan szór, serte, vagy falánk,

melynek a vége vissza van fordulva, mint a milyenek

az Ár n, Cynoglosnm, magvai tüskéi.

Szirom, Petalum, a vált szirmú bokréta, vagy a lepel

egyes szines részei.
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Sziromtalan, ajpetalum^ az olyan virág, melynek nincs

szirmos bokrétája, mint a Kapotnyaknak Asarum,

SziveS, cordatum, az olyan levélnemü szerv, melynek a

lapja a végig vágott ftt tojás lapjához hasonlit,

azomban szélesebb alján ki van kanyaritva, mint a

Tavaszi Ibolya levele.

Szr, PiluSj a hám, vagy a felbrbl növ vékony átlát-

szó rendszerint csöves nyujtvány. Sokféle fajai közül

nevezetesebbbek: a raolyhok tomentum, lásd ezt; a

p e 1 y h e k plumae hoszszu gyenge szrök, melyeknek

szálain puha szröcskék nttek, mint az Arszlán-
fo g, Leontodon bóbitája szrei; gyapjak, vilii lásd

ezt ; szösz, lana öszszeviszsza hajló puhaszörök ; s e-

lyem sericum, lásd ezt; serte seta^ lásd ezt stb.

Szrkor, Annulus pilorum^ némely csésze és bokréta

csövében egyenl magasságban ntt szrsinór, mint

a Villahim, Pnmella bokrétája csövében.

SzÖrÖSödö, puhescens^ kurta s puha szr felület , mint a

Réti Szironták, Ranunculus acris levelei.

Szösz, Lana, Lásd: szr.
SzÜmölcsÖS, verrucosum , a növény szervei felületén tá-

madó különféle felemelkedések , melyek azomban a

félgömb alakjához közelitenek , mint a milyen a Bi-

bircsós Kecskerágó kérge.

Szütyö, Utriculus általában hártyanemü zárt zacskó ; ha

termésrl mondják, értenek alatta egy vékony hártyá-

ju egymagvu termést, melyben a mag tágon áll ; ilyen

termése van p. o. az Amarántnak.

T.

Ták, Nectarium, lásd: pilis.

Tányér , Dlscus , a vaczok laposan kifejlett s attól leg-

alább egy vonal által elkülönülni látszó teteje, mint

p. 0. az Atraczélé, Anchusa.

Tá-pszivó, Spongiola a gyökér felbr nélküli vége, mely-

nél fogva a tápszert magába szivja.
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Taréja Crista, valamely szerven kifejlett fogasolt, majd

puha, majd kemény szárnyforma pótlék, mint amilyen

van az E s p á r c z e t, Onobrychis magván.

Táska, Silicula, a beczö terméshez hasonló alkotású mag-

rejtó , csakhogy a hoszsza a szélességével egyenl,

mint a milyen a C s a p k a, Capsella termése.

Telibélü, solidum , midn a szerv belseje valamely tü-

möttebb állománynyul van betöltve, ellentéte a csö-

ves vagy bördösnek.

Tengely, Axis^ a növény gvükere , szára vagy ágai köze-

pébe képzelt hoszszában men vonal.

Tenyeres, palmatimi^ az olyan levél vagy levélnemü vagy

gyökérféle szerv , mely tövén egy darabban terül ki,

hanem éle fell legalább a közepéig be van vagdalva,

minta Jókori Jávor, Acerplatanoides levele, né-

mely Kosbor kolonczos gyökere.

Terjed, rejpens ^ a gyökerezvel majdnem egy jelentés,

azomban fképen az olyan gyökérrl mondják, mely

igen szapora, mint aTaraczk Búza, Triticum re-

pens gyökere ; a gyökerez szót leginkább a szár-

ra értik, lásd: gyökerez.
Terme, Pístillum , a virág legbels részében term leve-

lekbl képzd szerv 5 alsó része, melyben a magcsák

vannak, a maghon, Germen ; fels része a bibe.

Stigma^ a maghon és a bibe között kifejleni szokott

szálacska, a bibeszár, Stylus. Lásd XXXIII. lapon

/ bet alatt.

Termckocsányka, Gynophorum a vaczokról növ nye-

lecske, melyre a terme van felnve, mint a Mécs-
virágban, Lychnis.

Termet, Habitus^ az egész növény külsje.

Toboz, Strobilus^ termés virágokat tartalmazó olyan pik-

kelyes barka, melynek puha pikkelyei a gyümölcs

megérésekor megkeményednek, st meg is fásulnak

;

ilyen termése van a Komlónak és aFeny-
fákn ak.

Tojásdad, ovatlim az olyan levélnemü szerv, mely mind-
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két végén le van kerekítve , az alsó vége azomban
szélesebb , a fels vége hegyesebb ; vagy olyan lap^

mely a megftt és két felé vágott tojás lapjához ha-

sonlít, mint a milyen a Körtefa levele.

Tok, Capsula. Lásd XXVIl. lapon / alatt.

Tökéljes virág, Flos comj^letus, v. hermaphroditus
az olyan virág , melyben mind a 4 f rész : csésze,

bokréta, poroda és terme megvannak ; szorosabb ér-

telemben véve az olyan virágot értik e szó alatt,

melyben poroda és terme is van egyszersmind.

Tökéljtelen virág, Flos incomjpletus v. unisexualis

az olyan virág, melynek valamely része hijányzik.

Tökocsány, Scapiis, a növény tövébl felfelé növ s szá-

rat helyettesít olyan szerv , melyen sem ágak, sem

levelek nincsenek, hanem a tetején van a virágzat,

ilyen tökocsányja van p. o. a Kankai innak.

Töltséralaku, infundibuliformef olyan egy tagú csésze

vagy bokréta , melynek az alja el van szkülve s te-

teje felé menedékesen szélesedik ki, mint a milyen a

Szulák, Convolvulus bokrétája.

Tornyadzó alakú, pyramidale, olyan szerv, vagy egy-

nem szervek özzszeállásából támadt alak , melynek

az alja széles s teteje felé elhegyesedik, oldalai azom-

ban ormósán tnnek fel, mint a Bokrétafa, Aescu-

lus virágzata.

Torzsa, Spadix, olyan virágzat, melynek meghusosodott

vastag kocsányjára nnek a virág tenyészszervei, mint

a Kontyvirágé, Árum.

Törzsök, Trímcns széles értelemben a növény tövébl

felfelé növ része a növénynek, szorosabb értelemben

a faféle növények dereka.

Tövis, Sjpina^ a növény szára bels részébl induló s ki

nem fejlett hegyes vég törpe ág ; ilyen tövise van a

Kökény szilvának.

Tüske, Spina, lásd: tövis.

Tüsz, Follicidus ^ egyetlen term levélbl képzdött
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olyan tok termés, mely a szár vagy a kocsány fell

való oldalán egyfell feslik fel
5 ilyen termése van a

Sarkvirágnak, Delpkiriium.

u.

Ujjas, digitatum, az olyan fzött levél, mely 5—7-ével

n egy közös nyél végére, mint a milyen a Bokré-
tái a, Aesculus levele.

Üstök, Coma, a virágzat, vagy a mag, vagy a gyökér

tetejére egj csomóba ntt rost, vagy hajszálalaku

nyujtvány; mint a milyen van az üstökös Gyön-
gyike, Muscari comosum virágzata tetején.

Yaczok, Jteceiitaculum ^ a kocsány, vagy a kocsányka

megvastagodott vagy épen kiszélesedett teteje, melyen

aztán a virág részei fejlenek ki. Lásd a XXVI. lapon

2. szám alatt.

Yálaszfal, Dissípimentum, a magrejtt rekeszekre osztó

húsos vagy hártyás részek, mely a magrejtö alakulá-

sakor a termlevelek befelé fordult széleibl képzdik.

Válfaj, Varietas^ valamely növény faj eredeti alakjától

némi mellékes jegyekben eltér olynemü változat,

melyben azért a faj lényeges jegyei azonnal megis-

merhetk ; st az ilyen válfaj magvai elvetése által

az eredeti alapfajra viszsza is vihet.

Yáll, Basis, a levél alsó részének a nyele vagy a gerincze

tövétl jobb és bal fell es része. Lásd a XIY. la-

pon. 2. szám alatt.

YáltogatÓ, alternum, midn az egyik ág, vagy az egyik

levél a szár egyik oldalán alább, a másik pedig a

szár másik oldalán felébb áll, mint p. 0. Dohány
levele.

Yáltszirmu, Dialypetala, az olyan bokréta, melynek

szirmai semmi részben nem nttek egymással öszsze,

mint p. o. a Szegf bokrétájában.
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Válus, canaliculatum, midón a levélen, vagj valamely

szerven hoszszában men bemélyedés vonul végig,

mint a Bunkós Hagyma, Allium Sphaerocephalum

levelén.

Tankos, Torus, a vaczok feldudorodott teteje, melyen

aztán a virág részek fejlenek ki.

Tesealaku, reniforme, az olyan levél, melynek a válla

köze szívesen van kikanyarítva, vállai és hegye pedig

egészen le vannak kerekítve, mint a Kapót nyak
leveléé.

Villás, furcatum, mibn az ágak vagy s szrök két s

több egyenl ágra oszolnak, mint a Köd Daravi-
rág levelén lev szrök.

Virág*, Flos. Lásd a XXIV. lapon 1. szám alatt.

VirágosDövény, Phanerogamen, melynek a virága puszta

szemmel látható vagy legalább a virágában lev te-

nyészszervei egj közönséges nagyitóval megszemlél-

hetk.

Virágtalan növény, Cryptogamen^ melynek a virágait

sem puszta szemmel, sem nagyító üveg segítségével

felvenni nem lehet, hanem e helyett magporai
{Sporae) teremnek, mint a harasztoknak.

Virág-por. Pollen. Lásd: por oda.

Virágzat, Inflorescentia , több virágnak (i^y közös kö-

zös kocsányon való csoportosulása. Lásd a XXL la-

pon. 4. §.

ViszszáS-SziveS, ohcordatum^ az olyan levél, vagy levél-

nemü szerv, melynek a válla hegyes, hegye pedig szí-

vesen ki van kanyarítva.

Viszszás-tojásdad, obovatinn, az olyan tojásdad levél,

vagy levélnemü szerv, melynek a hegye szélesebb,

válla pedig keskenyebb.

Vitorla, Vexillum. Lásd pillangós virág.
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Aethusa LXXIV. . . 185
Agrimonia LXXXIX. . 282
Agrostemma LXXXVII. 251
Agrostis LY 16

Aira LVII 15

Ajakasok 138
Ajuga XCVI 151
Ákász CX 298

Lap

Alisma LXXXII. . . 37

Alismaceae .... 37

Alkanna LXIY. . . .156
Allium LXXX. ... 43

Almafélék 273
Alnus CXXYII. ... 63

Alopecurus LIY. ... 19

Alsine LYIII, LXXYII,
LXXXIIL LXXXYI. 240

Álszegecs CIY. ... 220

Althea CYII 251

Alyssum OIII 222

Amaránt CXXYI. . . 77

Amarántfélék. ... 77

Amaranthaceae, . . 77

Amaranthus CXXYI. . 77

AmarilUsfélék. . . 49

Amaryllideae. ... 49

Amhruskafélék. . .125
Ambrosiaceae. . . ,125
Ampelideae 258
Amygdaleae 283

Arajgdalus XO. . . . 283
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Anacamptis OXXI.
Anacardiaceae*

Anagallis LXV. .

Anakardfélék. .

Anchusa LXIV. .

Andropogon LIII.

Androsace LXV.
Anemone XCV. .

Anethum LXXV.
Angelica LXXIII.

Angyélika LXXIII.

Ánizs LXXIII.

Anthemis CXX. .

Anthericum LXXX.
Anthoxanthum LIV.

Anthriscus LXXVI.
Anthyllis CIX. . .

Antirrhinum Cl. . .

Apácz LXIV. . . .

Apium LXXII. . .

Apocynaceae. . .

Apoczinfélék. . .

Aquilegia XCIV. . .

Arabis CVI. . . .

Araliaceae. . . .

Araliaféíék. . . .

Aranyfürt CXVII. .

Aranyvirág CXX.
Arenaria LVIIL,

LXXXVII. . . .

Aristolochia OXXIII
Aristolochiaceae. .

Árnó LXIV. . . .

Aroideae
Árorr LXXVIII.

Lap

53

263
178
263
154
22

176
201
190
187
187
185
99

41

13

193

288
166
154
180
135
135
208
213
195
195
94

100

241

84
84

159
60

LXXXV., CVII. . . 264

Lap

Árpa LIII. . . .

Arrhenatherum LVI
Arszlánfog CXIV.
Artemisia CXVIII.

Árum CXXV. . .

Asarum LXXXVIII
Asclepiadeae.

Asclepias LXX. .

Asparagus LXXX.
Asperugo LXIV. .

Asperula L., LXI.

Aster CXIX. . .

Astragalus OX. .

Astrantia LXXI. .

Aszász CXIII. . .

Aszgallér LXVIII.

Atraczél LXIV. .

Atriplex LXVIII.,

OXXVI. . . .

Atropa LXVII. .

Avena LVII. . .

B.

Babó CXI. . . .

Bajnócza XC, XCL
Bajuszf LV. . .

Bajuszpázsit LVIII.

Baka OXXIV. . .

Baktopp LXXII.
Balhafü CXVII. .

Ballota XCVII. .

Balsamineae . .

Bangita LXXVII.
Bangó CXXII. .

Baraboly LXXVI.
Baraczk XC. . .
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Barbarea CVI.

Barcs CXV. . .

Beckmunnia LV.

Bellis CXX. . .

Benge LXL, LXIIÍ.

CXXX. . .

Bengefélék. . .

Berherideae. . .

Berbei-is LXXIX.
Bérese XCíV. . .

Berekenye XCí.

Berula LXXIIÍ.

Béta LXíX. . .

Betonica XCVlí. .

Bétonika XCVII. .

Betula CXXVÍII.

Betulaceae. . .

Bibak CXXI. . .

Bibefog CXXn. .

Bibekontj CXXIL
Bibepár LXXíV.
Bibetytt XCYÍ. .

Bibikra LY.

Bidens CXÍV.
Bikkfa CXXVili.

Birs XCI. . .

Biscutella 0111.

Blitum XLVll., LXl
Bóbitagyász; CXVI.

Bodza LXXVll, .

Bogács CXVL
Boglárfa CXXVíl.

Bogldrfafélék. .

Boglárpót LXXVll.
Bognád LVI.

Bögreszeg LXXXVI

Lap

. 213

. 112

. 18

. 93

. 258

. 258

. 210

. 210

, 198
. 274
. 183

71

146
146

62

62

55

57

56

187
145
12

97

65

273

226

73

107
133

110
67

67

234
11

247

Lap

Bögretok LXL, LXVIL 83

Bogyópikk CXXXll. . 62

Bojtorján CXV. . .113
Bóka CX 298
Bokrétafa LXXXIL . 256
Bokrétafafélek. . .256
Bolonyik LXXIII. • .183
Boragíneae 153

Boragófélék 153
Borbolya LXXIX. .210
Borbolyafélék. . . .210
Bordamag LXXVL .191
Bordon CXV. . . .110
Boróka CXXXIIL . . 61

Borostyán LXIL . .195
Boroszlán LXXXllI. . 83
Boros7Jánfélék. . . 83
Borsó CXI 306
Borzon LXXVI. . .192
Brachypodium LVIl. . 5
Brassica CV. . . .220
Briza LVII 8
Bronius LVI. ... 6

Bryonia CXXX., CXXV. 237
Bükköny CXI. . . .306
Bundi XCVII 150
Bunias CIÍ. . . . 230
Bnnkoncz CII. . . 229
Bnnkópót LVIL ... 15
Bupleurum LXXII. . .183
Bürök LXXVI. . . .194
Butomus LXXXIV. . . 38
Búza LIII 3
Buzér LX. .... 131
Buzérfélék . . . .128

23
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Lap

c.

Oalaraagrostis LV. • 16

Calamintha XCIX. . .140
Oalepina CII. • • .229
Oallitriclie XLVII. CXXIÍI. 62

CaUitricJiineae ... 62

Caltha XClll 207

Camelina VlV. • • -225
Canipanula LXVII. • -126
Cam])anulacMie • .125
Campliorosma LXI. . 75

Cannahineae .... 67

Cannabis CXXXIf. . 67

Capsella CIII. ... 228

Oardamine CV. . .214
Carduus CXVÍ. . • .110
Carex CXXXI., CXXV. 23

Oarlina CXV. . . -107
Oarpinus CXXVIII. . • 63

Oarum LXXII 181

Caryopliyllaceae . . 238

Oastanea CXXIX. • 65

Oaucalis LXXVl. . .192
Celastríneae . . . .257
Celtideae 65

Oeltis LXVIÍI., LXXXl. 65

Centaurea CXVl. . .108
Oephalanthera CXXÍ. . 54

Oephalaria LIX. . . 89

Cerastium LXXVIII.,

LXXXVÍÍI. ... 242

Oerasus XC. ... 284

Ooratocephahis LXXVIII.

XCIY .203
Ceratoj^Iíz/lleae ... 62

Lap

Oerathophyllum CXXIII. 62

Oercis LXXXV. . . . 309
Cerinthe LXIV. . • . 153

Ohaerophylllum LXXTI. 194

Ohaiturus XCVÍÍI. . 149

Chelidoninni XCiL .211
Clienopodaceae ... 71

Ohenopodium LXIX. . 71

Ohlora LXXXII. . .137
Ohondrilla CXIII. . .119
Ohrysantliemnm CXX. 100
Olirysosplenium LXXXIII.,

LXXXV. .... 198

Oichoriura CXIV. . .115
Cicuta LXXÍI 180

Oineraria CXVII. . • • 106

Oircaea XLVIIÍ. . -271
Oirsium CXV. . • .112
Cístineae 233

Cladium LI. ... 33

Clematis XCIV. . . .198
Clinopodium XCIX. .141
Cochlearia CIV. . . 225

Ooeloglossum CXXI. . 53

ColcMacaceae ... 40

Colchicum LXXXl. • 40

Oolutea CXI. . • .298
Com])Ositae .... 91

Coniferae 61

Oonium LXXVL . .194
Oonvall ária LXXIX. . 46

Convolvulaceae . . 159

Oonvolvulas LXVL . .159
Corispermum XLVIII.,

LXIX. 76

Corneae 195
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Lap

Oornus LXf. . . .195
Ooronilla CXI. . . . 300
Corydalis CVIII. . .211
Oorylus OXXIX. . . 64
Oorjnephorus LVÜ. . 15

Crambe CIÍ. ... 230
Crassulaceae . . .196
Crategus LXXXIX., XC.275
Orepis CXIII

Crocus L. . . .

Cruciferae ....
Crupina CXVI. . . .

Crypsis LV. . . .

Csábair XC, CXXV. .

Csákkor CXÍI. . . .

Csalán CXXXII., CXXVI
Csalánfélék

Osalmatok LXVI.

Csapka CIII. • .

Csaté LI. ...
Csékcsillag LXVII. .

Csengetytytike LXVII

Csengetytijükefélék.

Csenkesz LVIII. . .

Csészektirt LXXXIIl.

Csészekürtfélék.

Csészeszárny CVllí.

Csészeszárnyfélék.
Osibehnr LXXYIÍI.,

LXXXVÍII. . . .238
Csigacsó CX. ... 289

Csikorka XLIX., XCIX. 167

Csilla LXXX. ... 43

Csillagcsín CXIX. . • 93

Csillaghur LVÍIÍ., LXXVII.,

LXXXYII 243

121

49
212
107
19

283
120

. 66

66

162

228

36
125
126
125

5

269
269
256

256

Csillagpázsit LY.

Csimpaj CXXYÍ.
Csipkepityty XCVII.

Csitre LXXXIIL,

LXXXYL . .

Csombor XCYIIL

Csoraorika LXXIl. ^

Csorbóka CXII.

Csorikra CXXI.

Csvirics LXXXIIL
Csucsor LXYIL .

Csucsórfélék.

Csukóka XCYIIL
Csküllö CXYL
Csülleng cm.
Csutkalomfélék.

Cucubalus LXXXYL
Cucumis CXXY. .

Cucurbita CXXY.
Cucurhitaceae. .

Cupuliferae. . .

Cuscuta LXIL, LXX.
Cyclamen LXY.
Cydonia XCL
Cynanchúm LXX., CYI.

Cynodon LY.

Cynoglossum LXIY.

Cynosurus LYIIL

Cyperaceae. . .

Oyperus L. . . .

Cypripedium CXXII.

Cytisus CYIIL .

Czámoly XCA''. .

Ozékla LXIX.

Czeltisfélék. . .

Czeltis LXYllL

23*

Lap

18
125

143
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Ozerczisz LXXXV.
Oziczkóró CXX.
Czicz LXXXIII.

Cziklász XCl.

Ozikkszár LXA^IL,

LXXXL, Lxxxm
LXXXIV. . .

Czikkszdrfélék.

Ozillár LXXXIV.
Czimbor LIII.

Czinczor LVIÍI. .

Czinka LXX., CVÍ.

Czipczim OXXII.

D.

Dactylis LVIl.

Dákoska L.

Daphiie LXXXIII.

Dafhnoideae
Daravirág CIY.

Datura LXVí. . .

Daucus LXXVI.
Degencs LXXVL
Delphinium XCII.,

Démutka XCIX.

Dentaria CV.

Derczefü LXXXV
Derezle LXXIV.
Dianthus LXXXV
Dictamnus LXXX
Digitális Cl.

Diplotaxis CV.

Dípsaceae . .

Dipsacus LIX.

Diófa CXXVIII.

Diófafélék

Lap

309
97

84
281

80
78

46

2

8

136

57

. . 8

. . 49

. . 83

. . 83

. . 224

. . 162

. . 191
. . 192

XCIIL209
. . 140
. . 215

. 246
. . 187

. 244
. . 264

. 167

. 222

. 89

. 89

. 263

. 263

Lap

Dioscoreae .... 47

Díoscoreafélék ... 47

Dohány LXVL . . .162
Dornik CX. ... 296
Doronicum CXIX. . .104
Dorjcnium CX. . .296
Draba CIV 224
Dracocephalum XCVIII. 143

Droseraceae .... 234
Dudafürt CXL . . . 298
Dugasor CXVII. . . 106

Durcza LIV. ... 20

E.

Ebir LVII 8

Echinops CXIV. . . .106
Bchinopsilón LXIX. . 77

Echinospermum LXIV. . 157
Echiura LXV. . . .153
Ecsetpázsit LIV. . . 19
Édpázsit LVm. ... 10
Égerfa CXXVII. . . 63
Ékf LXXXVI. ... 246
Elatine LVIIL, LXXXL,
LXXXIV 255

Elatíneae 255
Eleagneae .... 84
Eleagnus LX. ... 84
Elecs LXXXIV. ... 38
Eleczke LXVI. . . . 136
Elymus LIII 2

Enyvencz LXXXVII. . 250
Eperfa CXXVII. . . 6Q

Eimfélék 66
Ephedra OXXXII. . . 62

Epilobium LXXXIII. . 270
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Epipactis OXXI. . . 55
Eragrostis LVllI. . . 10

Eranthis XOIV. ... 207

Erigeron OXVII. . . 93

Eryngium LXXI. . .180
Eriophoi-um LI. . . . 36

Ernyösöh 179

Ei-odium LXXVIII.,

LXXXV., CVII. . 264
Erucastrum CVI. . .221
Erysimiim OVI. ... 218
Erythraea LXVI. . .138
Ervum CXI. . . . 305
Espárczet CX. . . 301
Estike CV 215
Euclidium Cll. . . 228
Eupatorium CXYÍI. . . 91

Euphorbia CXXVí. . 259
Euphorhiaceae . . . 259
Euphrasia LXXXÍX., C. 172
Ezerjó LXXXV. . . 264
Exüstfa LXl. ... 84
EzüsffaféUk .... 84
Evonymús LXL, LXIIÍ. 257

Fagns CXXVIII. ... 65
Fagyai XLIX. . . .135
Fagyöngy CXXX. . .195
Fáj virág LXÜL, LXXVm.269
Fájvirágfélék . . .269
Fakin LXXIX., CXXIX. 196
Fakínfélék . . . .195
Falcaria LXXIII. . .181
Faim LXÍ., CXXVl. . 67
Fánzár LXVIl. . .160

Lap

. 163

. 223

. 89

. 22

. 188

. 5

Farkkóró LXVI.

Farsetia Cllí.

Fej virág LIX.

Fenyer LIII.

Ferula LXXIV.
Festuca LVIH. .

Fészkesek 91

Ficus CXXXIÍL, CXXVII.66
Figefa CXXXIÍL, CXXVIL 66

Filago CXV 102
Fintor C 173

Foeniculum LXXIIL . 185

Foganött XCVIL . . .147
Fogasir CV. ... 215

Füldepe LXVí. . . .138
Folyondár CXXXíI. . 47

Foszlár CV. . . .214
Fragaria XCL • . .278
Fraxinus XLVIIL, CXXX.,

CXXXII 135
Fiiláncs LXXVÍ1L,XCIV. 203

FülfüLXXXIL, LXXXIX. 197
Fumaria CVIL . . .271
Fünyüg LXIL, LXX. . 160
Füstiké CVIL . . .211
Fütéj LXXXIX.,

CXXVI 259

Fütéjfelék 259
Fz CXXXIÍL ... 67
Fzény LXXXVIIL . 272
Fiízényfélék 272
Füzértekercs CXXIL . 56

FUzfélék 67

G.

Gagea LXXX. 42
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Lap

Galagonya LXXXIX.,

XC. 275

Galaj L., LX. . • .128
Galambbegy L. • • . 87

Galambócz XCV., XCíX. 152

GalamhóczféUk. . .152

Galaraó XCIV. • • -208

Galanthus LXXíX. . 49

Galatella CXIX. ... 93

Galáz XLVIÍL,

CXXIY. .... 57

Galega CIX. ... 297

Galeobdolon XCVÍI. . 150

Galeopsis XCVII. . • .147
Gálga CíX 297

Galium L., LX. . . 128

Gálna LXV 15G

Gazillat LXXXII.,

LXXXV. .... 179

GazülatféUk . . .179
Gégevirág CXXllI. . 84

Crégevirágfélék ... 84

Genista CYIII. . • .286
Gentiana LX., LXÍÍ.,

LXX 137

Gentianaceae . . . loG

Geraniaceae . . . .264
Geránium LXXXIV.,

CVL, CVü. . . . 265

Gérbicz CXX. ... 54

Gerely. LXXXlA^,

CVL, CVIl. . . . 265

Gerelyfélék .... 264

Gerepcsin CXIX. . . 92

Gesztenyefo CXXIX. 65

Geum XCI 281

Lap

Gladiolus L.

Glaucium XCIL .

Glechoraa XCVIL
Globularia LX.

Globularíaceae .

Glyceria LVÍIL

Glycyrrliiza CíX.

Gnaphalium CXVIÍI

Gódircz XCIL
Gólyaliir XCIIÍ. .

Gombernyö LXXIII.

Gomborka CIY.

Gnye CXXV., CXXX
Gordon CXVI.

Gramineae . .

Gratiola XLIX., XCIX
Gubüvirág LX.

Gubv í)'dgfélék

Gurgulya LXXIV.

Gyapu LI. . .

Gyékény CXXIY.

Gyékényfélék
Gyertyánfa CXXVIIÍ

Gymnadenia CXXI.

Gypsopliila LXXXVI
Gyokönke L.

Gy'ókonkefélék .

Gyöngyhim XCYIÍ
Gyöngyike LXXIX.
Gyöngyvirág LXXIX
Gyopár CXYIÍI.

Gyujtovány CL
Gyszvirág CL

H.

Hagyma LXXX- . 43
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Hagyraabur CXXII
Hajka LV. . . .

Halorageae . .

ITályogfaLXX.LXX7II

Hályogfafélék .

Hamuka CIII. . .

flaramag LXXIV.
Havmadmag LVI.

Harmala LXXXVIII
HarmatfUfélék .

Hedera LXII. . .

ITeliantheiiium XCIII

ITelianthus OXX.
Heliotropiiim LXIII,

Hellebonis XOIV.
Heracleum LXXV.
Hérics XCIV. . .

Herniaria LXVIII.

Hernyóka LV.

Hesperis OV. . .

Hibik OVII. . .

Hibiscus OVII. .

Hierochloa LVI. .

Ilidr LXXXII. .

Hidörfélék . .

Hieracium CXIII.

Pligviritz CIX. .

íiiniantoglossuin OXXI.
Hínár CXXIV. CXXXI.
Hinárfélék , .

Hippocastaneae
Híppocrepis CXI.

Hippuris XLVII. .

Holcus LVI. . .

Holgyomál OXIII.

Lap

56

17

271

257

257
223
184
12

263
234
195
233
96

153
207
190
202
238

18

215
253
253
12

37

37

123

297
53

57

57

256

301
271

13

123

Lap

Holosteum LVIII.,

LXXVIL,LXXXVIL241
Hölye LXXX. ... 41

Homokhur LVIII.,

LXXXVII 241

Hordeum LIII. ... 1

Hottonia LXVI. . . .178
Hóvirág LXXIX. . . 49

Humulus CXXXII. . . 67

Himyász XOVII. ... 146

Hunyor XCIV. ... 207

Husáng LXXIV. . . .188
Hutchinsia CIII. ... 228

Hutsza LXXXI. ... 57

Hydrocharideae . . 47

Hydrocharis CXXX. . 47

Hypericineaa . . . 254

Hypericum CXII. . . 254
Ilypocbaeris CXIII. . 115

Hyosciamus LXVI. . . 162

I.

Ibolya LXII 234
Iholyafélék .... 234
Iglicz CIX 287

Ikracsöfélék .... 87
Ikrapikk OVI 213
Impatiens LXIII.,

LXXVIII 269
Inula CXVII 94
Irideae 47
Iringó LXXI 180
Iris L 47
Isatis cm 229
Isopyrum XCIV. . . 208
Iszaprojt LX. CL . . 167
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Jasione LXVII.

Jasmineae . .

Jasrainum XLIX.
Jázmin XLIX.
Jdzminfélék .

Jávor LXXXII. GXXX.255

Lap

. 125

. 134
. 134

. 134

. 134

255
285
273
263
263

Jávorfélék
Jeneszter CVIII.

Jézsafa LXXXIX.
Juglandeae . .

Juglans CXXVIII.

Jiincaceae 38
Juncus LXXX. ... 38

Juniperus CXXXIII. . 61

Jurinea CXVI. . . .110

K.

Kacskanyak XOVI. . .151
Kajmacsór Cl. ... 173
Kajtár XOVIII. ... 149
Káka LI 33
Kákics CXIII. . . .119
Kalaminta XOIX. . . 140
Kalapfü CXVII. ... 91

Kalászbojt LIII. ... 1

Kálmos LXXX. ... 60
Kandilla XOIV. ... 208
Kankalin LXV. ... 176
Kankalinfélék . . .176
Kapor LXXV. . . .190
Káposzta CV 220
Kapotnyak LXXXVIII. 85
Kásafü LIV 17
Kásakalász LIV. ... 23
Katáng OXIV. . . .115

Lap

I

Kazupa LIX 90

1

Kecskedisz CXIII. . .116

;

Kecskerágó LXL,LXin.257
I
Kéhencz LVIII. ... 11

: Kender CXXXII. . . 67

Kenderfélék .... 67
Kentrophyllum CXVI. 110

!
Kerep CIX 296

i Keresztesek . . . .212
Kigyószisz LXV. . .153
Kikerics LXXXL . . 40
Kíkericsfélék ... 40
Klóra LXXXII. . . .137
Knautia LIX 90
Kochia LXIX. ... 75
Kocsord LXXV. . . .188
Kocskagyöngy LXXXIV.
LXXXVII 134

Koeleria LVII. ... 12
Kökörcsin XCV. . . .201
Köldöncz LXIV. . . .159
Köles LIV 21
Kolokán CXXXI. . . 47
Kómag LXV 155
Kömény LXXIL . .182
Komló CXXXII. . . 67
Komócsin LV. ... 18
Konkoly LXXXVII. . 251
Kontyvirág CXXV. . 60
Kontyvírdgfélék . . 60
Kojpáncsterm'ók . . 63
Körfény CXV. . . .107
Körisfa XLVIIL,

CXXX., CXXXII. . 135
Kornilla CXI 300
Korsóka LXXIII. . . 183
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Körtefa XOl. .

Kosbor CXXI.

Koshorfélék .

Kotor LXXXV.
Kotörfélék
Krepin LXX. .

Krejnnfélék .

Kukoricza CXXY,
Kuküba LXXXVI.
Küllörojt CXXll.

Kunkor LXIIL . . .

L.

Lahiatae

Lactuca CXIII. . . .

Lamium XCVI. . . .

Lapicz CIY
Lapór C
Lappá CXV
Lapsana CXIV. . . .

Laptaborz CXIV. . .

Laserpitium LXXVI.
Latliraea C

Lathyrus CXI. . . .

Látonya LVIIL, LXXXÍ.

LXXXIY
Látonyafélék . . .

Lavatera CVIÍ. • . •

Lednek CXI. . . .

Leersia LIV. . . •

Lchapót LVL . . .

Lelleg LXXVIÍL . . •

Lemna XLVIIL, CXXXI.

CXXIÍI

Lemnaceae . . . .

Lencse CXI

Lap

273
50
50

197
197

136
136
22

249
93

153

138
119
149
224
173
113
114
106

191

172

306

255

255
251

307
20
11

87

59

59

305

Len LXXVni., CVÍ. .

Lenfélék
Leontodon CXIV. • •

Leonurus XCVII. • •

Lépese XLVIII., CXXXI.

CXXIII. . .

Lepcsefélék . .

Lepidium CIII.

Lepigonura LXXXVI.
Lepkeszeg CX.

Lepturus LII.

Leucojum LXXIX.
Libanotis LXXIV.

Libatopp LXIX. .

Lihatoppfélék .

Ligustrum XLIX.

Likasir CVIII.

Lila XLIX. . . .

Liliaceae . . .

Liliom LXXX. .

Liliomfélék . ,

Lilium LXXX.
Limnantliemum LX\
Liraodorum CXX.

Limosella LX., Cl.

Linaceae . . .

Linaria Cl.

Linka CXII. . .

Liiikafélék . ,

Linosyris CXVII. .

Linum LXXVIII., CVI.

Listera CXXÍI. . •

Lithospermum LXV.
Lizinka LXVI., CVI.

Locsíigaz CXXIÍÍ.

Locsagazfélék . .

Lap

267
267
115
148

59

59

226
239

290
1

50
187

71

71
135

211

134
40
40
40
40
136

54

167
267

165

254
254
94

267

56

155
177

62

62
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Lap

Locsahur LXXIX. . 272

Lóhere CIX. • • .291
Lolium LII. ... 4

Lompárfélék . . . .264

Loncz LXVIl. . . . 132

Lonczfélék . . . .132
Lonicera LXVIL .132
Lonicereae . . . .132
Lórom LXXXL, CXXXí. 78

Loranthaceae . . .195
Loranthus LXXIX.,

CXXIX 196

Lotus CIX 296

Lucza LXXX 39

Ludhur LVIIL, LXXVIL,

LXXXIII., LXXXYI. . 240
Limaria ClV. . . .224
Luzula LXXX. ... 39

Lychnis LXXXVII. . . 250
Lycium LXVII. . . .160
Lycopsis LXIV. . . .155
Lycopus XLIX., XCV. . 139

Lysimachia LXVL, CVL 177

Lytlirariaceae . . .272
Lythrum LXXXVIII. 272

M.

Mácsonya LIX.

Mácsonyafélék.
Madárhui- LXXVIÍI.

LXXXVIII.

Magabár LX.

Magiszák LXIV. .

Maglapél LXVHL,
CXXVI. . .

Magpoczok CXIV.

Lap

. 89

. 89

. 242

. 132

. 158

. 74

. 118

Magtaraj LXXV. .

Magvarótt CXIII.

Mák XCII. . .

Mákfélék . . .

Malachium LXXXVIII.

Malaxis CXXII.

Malcolmia CVL
Málika CVL
Mályva CVIl.

Mályvafélék .

Malva CVII. .

Malvaceae
Mamó XCVII. .

Mángolt XLVIL, LXIX.
Marrubium XCV.
Matricaria CXX.
Matyó CII.

Mécsvirág LXXXVII.
Mcdicago CX. •

Megygy XC.

Melarapyrum C. .

Melica LVI. . .

Melilotus CX.

Melittis XCVIII.

Menta XCVIII.

Mentlia XCVIII.

Menyanthes LXVL
Mercurialis CXXXII.

Mespilus XC.

Metéiig LXVL .

Mézfü LVI. . .

Mézkerep CX.

Micropus CXVIIL
Milium LIV. . .

Mizura LXXVIII., XCIV.
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Moehringiu LXXXIII

LXXXVI. . .

Mocsárliur XLVIL,

CXXriL ^ .^
.

Mocsdi'hurfélék
Mogyorófa CXXIX
Mollinia LYIIl. •

Moljhár CXVIIl.

Mondola XC.

Mondolaféléh .

Monotropa LXXXÍL,

LXXXV. . .

Monotropeae . .

Montika CXX. .

Moreae ....
Morus CXXVII. •

Mozsárvirág XCVllI,

Müge L., LXI. .

Muhar LIV. . .

Müköcs LXV.
Murok LXXYL
Murvapikk XCIX.

Muscari LXXIX.

Mustár CV. • .

Myagrum ClI.

Myosotis LXY.
Myosurus LXXVIIL,

Myriophyllum CXXIV

Lap

241

G2

62

64
11

94

283
283

179
179

99

66

66

145

, 131

, 21

, 176

. 191

. 140

. 45

. 227

. 229

. 157

XíV. 203

271

Napvirág CXX. •

Nasturtium ClV.

Nászpolya XC.

Nefelejts LXV. •

Nepeta XCVII. .

Neottia CXXII. .

Neslia CII. • .

Nicotiana LXVl.

Nigella XCIV. .

Nimfa XCIII. . .

Nimfafélék . .

Nonnea LXIV.

Nszirom L. . .

Nösziromféléh .

Nuphar XCIII. .

Nyakó LXIV. . .

Nyárfa CXXXIII.

Nyelecz LVIL
Nyelvr CXXI. .

Nymjpliaeaceae .

Nymphaea XCIII.

!
Nvilfü CXXV. . .

Nadályt LXIV. . • .154
Nadragulya LXVII. • .161
Nádtippan LV. . . 16

Najadeae 57

Najas CXXIV., CXXXI. 57

Nápicz LVII 15

Lap

96
212
274
157
143

56

229
162

208
232
232
154
47

47

232
155

70
5

53

232
232

, 37

. 62

. 62

. 46

. 221

Nyirfa CXXVIIÍ.

Nyirfélék . . .

Nyulárnyék LXXX
CXXXI. . .

Nyulga CVI.

o.

Oenanthe LXXIV. • 184

Oenothera LXXXIII. • 269

Oenothereae . . . .269

Olajfafélék .... 134

Oleaceae 134

Olocsán LVIII., LXXVIL,
LXXXVII 241



364

Omphalodes LXIV. . .159
Onobrychis CX. . . 301

Ononis CIX. . • .287
Onopordon CXY. • .110
Oiiosma LXV. • • .155
Opbrys CXXII. ... 54

Orchideáé 50

Orchis CXXI 50
Orlaya LXXVI. • .192
Ormánka LXXVI. .193
Ornithogalum LXXX. . 41

Orobanclie C 175
Orohanclieae . . . .175
Orobus CXI. . . . 307

Origanura XCíX. • .140
Ostrya CXXVIII. . . 63

Oxaíadeae . . . .269
Oxalis LXXXVIL, CYIL 269

Oxytropis CX. . . 298

P.

Paizspár CIII. . • .226
Paizssajt CA^II. . . . 251

Pakócza CXVII. ... 91

Paliunis LXIIL, LXXVIÍ. 258
Palka L 36

PalkaféUk .... 23

Pamár CXY 102
Panicum LIY. ... 21

Papaver XCII. . . .210
Papaveraceae . . .210
Pajpilionaceae . . .285
Páponya LXYI. • . .161
Parietaria LXL, CXXYI. 67

Paris LXXXIY. ... 46

Párló LXXXIX. . . .282

Lap

Parnassia LXXYII.
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Lap

Pisum CXI. .... 306

Pitypang CXIII. . . -118
Flantagineae ... 85

Plantago LX. ... 85

Plataneae 67

Plathanthera CXXI. . 54

Platanus CXXVll. . . 67

Plumhagineae ... 87

Poa LVII 8

Podospermum CXIV. .118
Pofóka XCVIII. . . .143
Poloskamag XLYIII.,

LXIX 76

Polychnemum XLVm.,L. 78

Polygala CYIIl. . . .256
Folygahae . . . .256
Polygoneae .... 78

Polygonura LXVill.,

LXXXL, LXXXIÜ.,

LXXXrV 80
Polyvaborz LIV. . . 20
Polyvabur LVlí. . . 12

Polyvacsukk LÍV. . . 18

Polyvahordó CXIII. .115
Pomaceae 273
Populus CXXXIII. . . 70
Porcsin LXXXA^III. . 237
Porcsinfélek . . . .237
Porczika LXVIII. . . 238
Porfej CXXI 54
Porodapár LIV. . . 13
Portulaca LXXXVIII. . 237
Portulaceae .... 237
Posgafélék . . . .196
Potamogeton LXII. . 58
Potentilla XCII. . .278

Lap

Poterium XC, CXXV. 283
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Lap

Resedafélék . . . .231
Rezge LVII 8

Rézsuku ClV. . . .212
Rhamneae 258
Rluimnus LXL, LXlll.,

CXXX 258

Rhinanthus 173

Rhus LXXVIL, CXXX. 263

Ribes LXIÍ 198
Ríhisaceae . . . .198
Ribiszke LXII. ... 198

Bíhiszkefélék . . .198
Ritkaréj CXIX. ... 94

Robinia CX 298
Rosa XCI 275
Rosaecaa 275
Rozs LIII 3

Rózsa XCI 275
Rózsafélék . . . .275
Rozsnok LVI 6

Rubia LX 131

Rubíaceae 128
Riibus XCI 276
Rakercz CXX. ... 93

RumexLXXXI.,CXXXI. 78
Rutaceae 263

Rutofélék 263

s.

Sáíi-áii L 49

SaginaLXII.,LXXVIII.,

LXXXVIII. ... 239
Sagittaria CXXV. . . 37

SajkoiT CX. .... 298
Saláta CXIII 119

Salicinecie 67

Lap

Salicornia XLVII.,

XLVIII 7G
Salix CXXXIII. ... 67
Salsola LXIX. ... 77
Salvia XLIX., XCV. . 41
Sambucus LXXVIL . 133
Samolus LXVIl. . . .178
Sangvisorba LXI. . . 283^

Sanicula LXXIIL . . 179
Bantalaceae .... 83
Saponaria LXXXVI. . 247
Sárda CVII 253
Sárika LXXIX. ... 50
Savkar CXXI 54
Sarkvirág XCIL, XCIIL209
Sarlfü LXXIIL . . .181
Sárma LXXX. ... 42
Sás CXXV., CXXXI. . 23
Sátorsás LI 3.3

SaxifVaga LXXXV. . . 197
Saxifrarjaceae . . .197
Savar LXIX 77
Scabiosa LX 90
Scherardia LX. . . .132
Schoboeria LXIX. . . 76
Schoenus LI 36
Scilla LXXX 43
Scirpus LI 33
Scleranthus LXVIIL,
LXXXV 238

Scorzonera CXIV. . .117
Scropliularia CL . . .166
Scroplmdarineae . .163
Scutellaria XCVIII. . 144
Secale LIII 3
Sedam LXXXVIL . . 195
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Lap

Selinum LXXIV. . . 187

Sempervivum LXXXII.,

LXXXIX 197

Senebiera CIII. ... 228

Senecio CXVII. ... 104
Sepröf LXIX. ... 75

Semitula CXVI. ... 114
Sertecsék CXVII. . . 94
Seseli LXXIV. ... 186
Sesleria LV 12

Stítaria LIV 21

Sideritis XCVI. ... 145
Sikkantyu LX. ... 90
Silaus LXXIII. . . .187
Silene LXXXVI.,
OXXXI 247

Siler LXXV 191
Sinapis OV 221
Sisakvirág XGIII. . . 209
Sisjmbrium CVI. . .216
Sium LXXIII. . . .183
Smüaceae 46
Südortajk CXXI. . . 53
Solanaceae . . . .160
Solanum LXVII. . . .161
Solidago CXIX. ... 94
Somfa LXI 195
Somfélék 195
Somócsing XLV^IL,

XLVIII 76
Sömörge CII 229
Sonchus OXII. . . .121
Sorapár CV. .... 222
Sorbus XCI 274
Sósdi LXXXVIL, CVII.269
Sósdifélék 269

Lap

Sparganium OXXIV. . 61

Spartium OVIII. . . .285
Spergula LXXVIIL,

LXXXVIII. . . . 238

Spiranthes CXXII. . . 56

Spirea XC, XOL . . 282
Stacliys XCVn. ... 146

Staphylea LXX.,
LXXVII 257

Stapliyleaceae . . .257
Statice LXXVIII. . . 87

Stellaria LVIII., LXXVII.,
LXXXVII 243

Sternbergia LXXIX. . 50
Stipa LV 17

Stratiotes OXXXI. . . 47
Sturraia CXXII. ... 56

Succisa LIX 90
Sujtár LXXV. ... 191

Súlyom LXI 272
Sünhaj LXIX. ... 77

Sünmag LXIV. . . .157
Sutabub LIX 90
Sutlap LXIX 76
Symphytum LXIV. . .154
Syrenia OIV 220
Syringa XLIX. . . .134
Szádor C 175

Szádorfélék . . . .175
Szugyán LXII. LXXVIII.

LXXXVIII. ... 239
Szaka LXXXVII. . .196
Szálkacsék 172
Szamócza XO 278
Számolya LXVII. . .178
Szantdlfélék .... 83
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Lap

Szappanfü LXXXVI. . 247

Szapuka CIX 288

Szárnyuk CIX. . . . 297

Szarutok XOII. . . .211
Szatytyú CXVIII. . . 91

Szederj XCI 276

Szegecs CVI 218
Szegf LXXXV. ... 244

Szegfllfélék .... 238

Szélf CXXXIL ... 262

Szeplén LXíV. . . .153
Szigorai! XLÍX. ... 168

Szikf CXX ItO
Sziklár LX\aíí.,LXXXV.238
Szikr LXí 75
Szila LXXIlí. . . .187
Szilfa LXVIII., LXXXIII. 65

Szilfélék 65

Sziíéne LXXXVI.,

CXXXI 247
Szilva XC 284
Szingallér LXXII. • .183
Sziralj XCIV 207
Sziromör LXXVI. . .192
Szirorapár XLVIII. . .271
Szironták XCIV. . . . 203
Szírontákfélék . . .198
Szirtör cm 228
Szitytyó LXXX. ... 38
Szitytyófélék . . . 38
Szódokfa XCÍI. . . . 253
Szödokfélék .... 253
Szöllö LXIIí 258
SzöUöfélék . . . . 258
Szömörcze LXXVII.

CXXX 263

SzuJiarfélék . .

Szulák LXVI. . .

Szuldkfélék . .

Szümcs CII.

Szurdancs LXXXV.

T.

Tákajak CL
I Tákajakfélék
I Takta XCIL .

I

Tamus CXXXIL
i

Tanacetum CXVIII

Tapsir LXXV. .

Taraxacum CXIII

Tarkör CXIX. .

Tárnics LX., LXII

LXX. . .

Tarnicsfélék .

Tarorja XCVL
Tarsóka Cili.

Táskarag Clíl.

Táskazár CIL

Tátkanaf XCVL
Tátorján CIL

Tej ér LXXV. .

Ternye CIII.

Tetemoldó XCIIL

Tetragonolobus CIX
Teucrium XCVL .

Thalictrum XCV.
Thesium LXL, LXVII
Thlaspi CilL

Thymus XCIX. .

Thysselinum LXXV.
Tikszem LXV.
Tilia XCIL . .

Lap

233
159
159
230
264
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Lap Lap

Tiliaceae ,

Tippan LV.

Tóborosta CXXIV.

Tóborostafélék

Tohozterm'ók .

Tokafék CXXÍ.

Tök CXXV. . .

Tökfélék . .

Tölgyfa CXXIX.

Tónya LXVl. .

Tordylium LXXV.
Trf Hl.

Torilis LXXVI.
Torma ClV.

Tormán cs CVÍ.

Tórózsa XCIII.

Toronszál ClV.

Torzon XEVIIL, .

Tözike LXXIX.
Tragopogon CXIIl,

Tragus LíV.

Trapa LXI.

Tribulus LXXXV.
Trifolium CIX.

Triglocbin LXXXI.
Trigonella CX.

Triticum LíII.

Tukmafélék .

Tunica LXXXVl.
Turgenia LXXVI.
Turritis ClV.

Türtszirom LXV.
Tüskemag LXXVI.
Tüskepár LXIÍL,

LXXVIL
Tussilago CXVIII.
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Lap

Veí'henaceae . . . .152
Vérf LXI 283
Veronica XLIX. . . .168
Vért LXV 155
Veselke LXXXIII.,

LXXXV 198
Viburnum LXXYII. . 133
Vicia CXI 301
Vicsor C 175
Vidraf LXVÍ. . . .136
Villahira XCVIII. . .144
Villamag CXIV. ... 97
Vinca hXVl 135
Viola LXII 234
Violaríceae . . . .234
Virnáncz XCV. . . .199
Viscaria LXXXVlI. . 250
Viscum CXXX. . . .195
"^itis LXill. . . . .258

X.
Xantbiuni CXXYl.
Xeranthemum CXV

z.

Zab LVÍI. . .

Zancliellia XLVIII

CXXIV. . .

Zanót CVIII. .

Zapócza LXXÍ.

Zászpa LXXXL
Zea CXXV.
Zeller LXXÜ.
Ziliz CVlí.

Zldcsik LXXX
Zsálya XLlX., XCT
Zsázsa cm.
Zsóltina CXYl.

Zsombor CYí.

Zygophyllaceae

Lap

125

107

12

57

286
179

40
22

180
251

41

141
226
114
216
264



Feltnbb sajtóhibák.

IX. lapon 17. sorban alólról : murokalanak helyett murokalakunak.

alól : sandens helyett : scandens.

felül : obotum „ obovatum.

alólról : emelve „ emlitve.

felül : külk „ külsk,

alól kimaradt a 3. szám.

„ „ a 9. Bzám.

felül : kártábbak helyett : kurtábbak.

„ Calcleolus „ Calceolus.

felül: Mocokos „ Mocskos,

alól kimaradt Szilfa, ülinus.

felül : Camprestris helyett : Campestris.

alól: ofíiicinale „ officináié,

felül : kikegyezettek helyett : kihegyezettek .

alól : biborcsos helyett : bibircsós.

„ Pilises helyett : Püise 5.

j, tólevelei „ tölevelei.

felül : Laburnnm helyett : Labnmum.

xin.
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