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Újabb adatok Turóczvármegye flórájához.

Neuere Beitráge zr Flóra des Turóczer Komitates.
Il-ik Közlemény. — II. Mitteiliing.

j

Margittal Antal.

Tekintettel azon körülményre, hogy a znióváraljai áll. tanító-

képz intézet az 1911-ik évben átköltözködik Stubnyafürdre, a

jövben már kevés vagy talán már egyáltalában nem lesz alkal-

mam a Veterna Hola hegycsoportozat flóráját kutatnom, elhatároz

tani, hogy az 1910-iki évet tisztán Znióváralja és környéke fló-

rájának újbóli átvizsgálására fogom fordítani. Kutatásaimat siker

koronázta, a mennyiben az alább felsorolt adatokkal bvíteni
részint Znióváralja, részint pedig az egész megye flóráját. 1910.

év junius havában az Átrágene alpina L. kedvéért megmásztam
aNagy-Fátra Tiszta nev csúcsát, ahol szintén sikerült 2 drb.,az egész

megyére nézve új növényfajt felfedeznem. Adataim a következk

:

Carex verna Vill. Znióváralja mellett a Horkiban, a Valcsai-

völgyben és a Kálvárián. A. m. u. a.*)

C. humilis Leyss. Znióváralján a Horkiban és a Kálvárián.

A. m. u. a.

C. pallescens L. Znióváralján a Kálvária alatti réteken és a

Halastavaknál seregesen.

C. flava L. Ugyanott.
C. Oederi Ehrh. A Halastavaknál Znióváralján.

C. vesicaria L. A Kálvária alatti réteken, a Vriczkói völgy-
ben és a Halastavaknál Znióváralja mellett. A. m. u. a.

C. acutiformis Ehrh. A Kálvária alatti réteken és a Vriczkói

völgyben. A. m. u. a.

Salix incuhacea L. Wagner János a Vedzseri tó környé-
kérl említi mint nagy ritkaságot. A Vedzseri tó környékét át-

kutattam a legalaposabban, de már nem tudtam ott megtalálni.

Valószínleg onnan teljesen kipusztult. Megtaláltam azonban a

Halastavaknál és a Kálvária alatti réteken, ahol seregesen n.
Gypsophüa repens L. A Tisztának az Osztri-felé néz s na-

gyon félre es meredek szikláján, ahol seregesen vegetál. A. m. u. a.

*) A megyére nézve iij adat. — Xeu für die Flóra des Komitates.
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Erysimum repandum L. Szent-Mária és Laczkó között veté-

sek közt.

Frunus Fadus L. A Gagyeri völg3’'ben Blatnicza mellett,

Znióváralján a Vricza partján.

Fosa eanina L. f. fallens Déségl. Znióváralján a Vricza

partján. A. m. u. a.

Fosa eanina L. glaucescens Desv. Ugyanott. A. m. ii. a.

Fosa eanina L. f. frondosa H. Br. A Vriczkói völgyben.

A. m. u. a.

Fosa dumetorum Th. f. tirhica Christ. Lazánban a Szteklács-

féle ház eltt egy bokorral. A. m. u. a.

Fosa aíjnna L. f. imhescens Koch. A Sztudineezben Znióvá-

ralja mellett. A. m. u. a.

Fíhes glandulososefosum Koch. A Tiszta oldalán Blatnicza

mellett. A. m. u. a.

Geránium disseetum L. A Kálvária alatt Znióváralján. A. ni. ii. a.

Linum austriaeum L. A znióváraljai vasúti állomásnál.

A. m. u. a.

Frimida austriaca Wettst. (pannoniea X aeaulis) A Vedzseri

tó fölött az erd szélén szárral biró és szár nélküli alakjában.

A. m. u. a.

S'ueeisa itratensis Mnch. Znióváralján a Kálvária alatti ned-

ves réteken. A. m. u, a.

> Asier amellus L. A Szlován fölötti vágásban, Znióváralja és

Ábrahámfalva közti dombokon. Valószinüleg az Erdélybl hozott

juhok hurczolták be. A. m. ii. a.
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