SÖKHlMftSEK — SOKAWASOK.
*

pilisei aprók, h*iláoform^k , tövöna
sck: lok. i — j . vir.Jeftr.

t. HUNYOR.

S5

(HELLEBORUS)

Tsést, nints : P.okr. 4.5 's lübb i'zirnui ; 1-iUs.
§ok, k c t a ^ k ú k ,tsüvcsck : 2OÁ. 3,4**5 U":hb.
teli II, (II. hiemafíj) fzára' Irtejcnn rpp^ levél; nyökérlev. iokhasábúk; satlan^j.o cpétuk : vtr.
a* Icvcltnn ul, sárga, szifru 1 • i-újnyi.
Jthete Hí {ll.niger)
trikoisánya levcletlen, 2ág.ii Icíiobbizör kéikct-vir.Tj.uk : ftvöké
borlunnák ; nvrlci kétféle nyílok, s le
a* iivilás' belső rélzénn uluck. vir, Mer.
zöld H! (H. viridij) Izára leveles, -i agú: lev. újj.i.
8uk , hasg.illik, fttréfzesirk : n r . üókolok t
7Óld«k,4—51'zirmúk. ( Pap-kalapt Ptíf,u/ijat
t
Hfrnyvr.)
jpiros II! (//, piirpuraseens K.) a* tőidtől abbaifn kiil&tnhöz, hogy kv. alól ízoióskck; vtrági
piros lök.
büdös II. (//. föetiiíuj) hára ág/is: vir. bugásuk: levélkéi egyeulóiin furél/rsek: vir. bukniuk,
zóltlck, setét piros Uéluk. (ÜUCSÚJ Páputija)

M

A G Y A R
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337. GÓLYA HÍR.
(CAL'IHA)
Tsttszéjc nints: Bohr. 5-ntflui (übb Iziimu;
J3Uis. ninls: Tvh. sok, sok magvúk.
motfdii G! ( C. pa/ujtris) fiára húsos, hol felálló,
hol rnej^dul: lcv. Izive4ckt nagyok , tsi^kcsek, íéuyesck: vir. n a ^ o k , sargak.
/
tidruuúg, Qóljtxviráfi, járgu V

MÁSODIK

RÉSZ.

KÉTF0BBH1MESEK - LOPVANÓSZÖK,

XIV.

U E G»

KÉTFÓBBHIA1ESEK.
z a* Sereg maga epgy TerméTzeti Rend, 's magába foglalja AZ AJAKAS virágú NÖvevényefcet; mel*
lyeknek alkotása ci Abrázaij4 readizerenc illően:

.: v i

•'sz. mindenkor v.in, alsó, i-tagíi, isŐvcs,
Izor j-tVigú v. niellzésii, neiuelyikbcini a ajdKu j
állandó.
Boht, i-lzinuít, nyakas; a' karimája v. lemwe s-ajakú (l<iUitti'tttt)\ (első ajaka vagy e c v t ö r s , tat^y
boltos, rciitlfccréni Isorb.i véflii; az alsó kiíeh»U, 3-f"gú v. mctfzésii; a 1 Középső ..„'.
Alikor a* ookiéuV ajakat fzéIlyet vágynak
|Í. o. Zsályái
a' virig Ásítottuk (ringen*), mikor fi-*di£ a1 torkola'ja be vau növc ú^j f , l'ogy
n«m lehet a' boknM.i1 torkába láiui // o. OyújUwóny, Lapiir; tír/bgote - szájúnak ( Persomtia )
n.oiitiúdik. i\emeti>ckbcnn ez a* x-fijukósifg kevés•
síf tetszik kit p. o. a /Méiulidlximi t Galuml;ói/b.inu: de azért eztk is termetekre c's dbrdtaijokra
nc'zvt ide tartoznak.
*
Éímsz. 4 , a* bnkrriA* nyakábdl nőllisk, rendTzerént
a' bokréra' teUŐ aJAkilioz simulnak, k d t ó közötlok btisebb; is úgy áttan.ik öCzve koucvé\ii\a az anynlzár.it, fio^y aT kél migtuabb (télr ő l , a* kel rövidebb pedig belólról isik: az a»itó virágokbann a' felsó ajak öket bcUcli. S í melyckutmn f/.tl!yel.ilt,in.»k, p. o. a/. Iz:óph.mn*
Meii'abann. faagynak »-himük is, mclljchct LtnnJ
o' K&hímtts Hertgbenit iuiityotts it( peáig ajaki>tstfgfikra y termeinkre, ÍM áiiráiui/okra nézvet tUo
tavjnuk
téve.

I

#
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Anyasz. i , tzérnaforma, a' Hűnek közzé símült; Jii6t
rcndfzerént u-hugyü.
GjUm. v.i^y t'cdcllen magva, vagy wa<tr'1j:6's. A' (>.
delien magvúkban-i 4 magvak ülnek o* inegm.i.
radt Isclztí* feut-kcnn.
Termetek az ide tartozó NÖvevénycknek a!a
tSnny vagy kÖ/épfz«nj; n'k-* van tsak embernyi nij.
gassá^ú is. Reodlicrcnt 4 fzeg'í l'zárok van, \ ;i/unu
a 1 virágok gyűrűsök. Ttterje vagy f a igen kevés v.m
Abból Ttell már megítélni, ho^y valamclly nóvcvcuy •
erre a' Seredre tar'ozik 1.) Ha Bokiéiija alsó, aia. | k i s ; és vapy 2 v.igv 4-hím.í. 1 ) Ha a?, ajak.ts.s.;^
benne kévést tetizeot-k is mee: meg kell ncim, l, t
négy hímje v a u é , és azok közóit keitŐ kissebb-t.
3.) Akár 4, /ikár ts.ik •• hímje légyen, és ha t/iive
a/.ok egyenlők is; de ha n-gy fedcilcn magva ul *
tséfae* rcnekéuo, úgy is termet COL* I fogva erre a* Si>
regre tauoixk.
A' Rendekéi itt az Anyaí'z.irak' Tzámáiól nem
lehetett venni; mert min^nyájaauk tsak eggy Anyafzára vau. Ez a* Sereg hál két Kendre ofzhk a' Gyúmöltsénél fogva. J'cdcticn majvúk a/.ok, a* mellyenek 4 kiLul'io
magvok ul a* Isclze' fenckénn. Alagnjtojók a1 racllyeknek magrejiőjok van.
•
A/, ide tartotó pLánták, kivált a' fedetlen mt\gvúk, jóízagúk. in erősítők, vért tiUtítók, mesterjnők a" bukréla1 nyakáfiaan, 5 a' melleknek kedve-*
eledelei. Mérgei, a* fedetlen magvúk közt eggy sinii,
a' magrejtosüK közt is kevés.
Vagynuk ollyan különös formájú virágok, mel
lyeket ránézve ajakasoknak lehetne mondani; tte .1/.
ide tartó iáktól ndgyoua kálöatöömck. Mert se nini i
li'tmlzál iiints betmek, haiiem a' iiorhonok vagy ^
bibére, v^gy v.iUmi pilis' karimájára vágynak iiov-tr.
fczek az Any.ihímes Seregre lartoinak; a* Kélf'óbbLimesektől pedts; *íggy tc-kinietu-1 mejj lehel kiilóui*
büntetni annál fugvi, ho^y vírágjok a raagzal felett
van, a* Kétlobbiituiesck pedi^ ulvirúgúk'.

IGA-

I G A Z Í T Ó

T Á B L A .

FF.nETLEN MAGVÜK.
• JS'smzá részeiknél fogva

csmerhetÖk.

a)

Bvkr, 4-melf/í3ÍÍ; melfzifsei tsnknero e^yetilúk; a' felső tsnrb a : Himsz, fíéllyelállók, a *
frlső ajak felé hajolnak.
360. ZOMÁNTzPff. Bokr. 4-met'zésíf; metlzései ts.tknem c^ycnli'tk; az alsó teknős;
tífmsz. ól>veáíl.inak.
Bokr. •! ajakú; a' felső tojáskerek,
h.Ural/cgctt; az alsó ,3
ló-hasabu; TV^
APOLKA.
Bokr. &,i/akú; a* feísó g
a' hímeket beburkolja.
sfis- ROZMARIS. Bokr. s-üjükű; a' felső 2*b.isnbú:
Wmszáíauuik oldalánn eggy
kis fog.
$64* ZsÁL\'A. Bokr. ásító; feíső ajaka sarló gíirbcségíi: lllmsz. tiyeletskékeun
állanak, raellyek a* derckatkhoí nőitek. Néha hímíznla 4 ,
de kelteje nyomorék.
359. PESZÉRTZ,

I

h) Ncgyhimetek; fiitnjti ap/vi, a' bokrtta torkd*
bal aüff ttnuk ii,

358i G A L A M B O T Z . Hímjei

a' bokréta* nyakábano:
hvkréirfja ^orbenyabú, 4- y
mctlzciii; melúcsei isakncm
egyenlők: '/>CJZ. ötödik foga
t.sooka.
1
$71. B I B E T T Ö .
Hímjei a bokréta* nvakábann:
1
Mit. 2, a* Jtisscl'bik a nagyobbikat hüvelyczi: BoAr.
ajakas; metlzései keskenyek;
alsó ajakának középső melf/.ése kerekded.
370, LEVENDULA* Bimje &* bokre'ta* nyufcábsno:
Tsésiéi* tojáidud, virágzat
utauu torka plivcíiúióüik.
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Hím, a torkolalip érnek: Bolp
ajak.it; felső ajaka luknós, a7*
alsó 5-ciyailő-iiasjbú: 7>Vit*
fogai ejyenesek, egyenlők.
3Só\ MüHVAPIKK. flirnjeii »' torkolatból néha kié-.
nek: Pirá^z. h.irkaloim.i, A>
minden vir.ip ntatl levő mur.
va-pikkclvekből,
38»- K A j T Á R.

* Ménlü,

il

lí

Bokr. cörbenyakú ; Felső ajaka felálló, egyenes, Upoidad, é p :
Ae't híotsz. tanytfszjj utána
kunyftlók.
GYÖNGYHÍM. Bokr. Ithn ajaka tekofis, ép, kő*
ros; 'Ftrjz. fogai Izúrósok.
BUNI>I.
Bokr, felsó ajaka boltos, gyapjas,
Öf'zvfnyomult, az aUora tekfíik: Tsfaz. fzegletcs.
TsrPKKPiTTY. Bokr. ásító; alsó ajakának közép-hasábja Ize les, tsipkcs:
torkolatja lürcintcii f/úlu.
TÁTKAJÍAP.
Bokr. ásító, torkolatja' Izéléna
mind a' kéllelol Izulka non;
alsó ajaka a-kurélyú v. hasábú. E."gy fcijántik levelei
4Z(tr oldok.
MA.MÓ.
Bokr. ásító; ínyénn két narantsíjiin v. verlicnyes fóh : 7V/JZ.
5 • egyenetlen - Jialkahcgyn.
Bokr. járga, nyah't verhenyej,
F O G A N Ü T T . Bokr. .ísiló; ín^yéou két tsutsorod.is v. fog.
POFÓKA.
Bokr. torka felfúvódott, fzéles öblüs j alsó aj:tk<íujk két
b.isib/.ii fcl.ilianak.
VIRA.

* Bclónih*.

e) Hr'/iykimettk i hímjei a' bokréta' nynJiánHl hojz.
naóbak,

Hímsz.

egyenes i-k t
; karélyaj, isaknem egyeulok:'/'sesz,j-egyen.
U> • foj^ú.
Ucllyelállók, egyenesek:
372. M É H T A.
Bokr. 4 . Lsukuem ej^enlo-ka.
•» rél^ú; a' Tzélesebbeiske karély tsorba.
;. fzényelállók, egyenesek:
IiSÓP.
Bokr. aj»i(ó.
HuNNVÁSZ. Kelfohb-himszáltn tenyélzés üt.ínn
kéiteté lekonyulnak : Bohr,
ásító, alsó ajakának kél \/cle leh.tjlik.
573- RKl'KKN Y. Porlmniiü kettőnként X formára
ülzvcállanak: Tsdtz.
16- f«gú, 1,
393- VíLLAHÍAl. flímn. 1 3-l|Cgyük,
& porhun: l'je'sz. -2 ajakú,
M, Kif{jvti{fhíttuz. alól mankósoh.:
. -i ajakú, a* feUő kerek.
SZÁTOIUA.

" BokrrftffikwH fogva cstnerhetök,
TAROBJA.
Bokrétájának felső ajaka ninlsj a*
tarkója meghaladt.
E A T S ^ A N Y A K . Bokr. l'eUo ajaka igen kitsiuy,
a-fogú; a 1 bítnlz. hol£i/^)bbak nála.
Bokr. tcUu ti jak a felálló, <£je~
nes, 'J-ÍÍKÚ: 7>eírs. j - v. to-

#3

léi fogva esmerhetük.
TsíszEKÚT. Tséjz. nagy 16'lisúres, a*
n.ií nagyobb is sokk il
sebb; karimájánn tüske-fogak.
39°. MOZSÁRVIRÁC. TJCJZ. bo ; a' bokréta* nyaka
benne (á^onn áll: Bokr. nya379*

Jt.-j .i' isúC/énél jóval hol
I*orhunjuÍ kereszt esek.

PESZTKRTZE.

S87- D É M U T K A .

38j. P E R B S Z L É I T .

g y y . j g
ii/. óldalunn 10-karuoJás:
Bokr. tehö ajaka teknős.
2-ajakú; a' felső 3-fogú,
lcllui|lo; az alsó 2-sertelugü;
loikulutja a' magvak lelett
Izórrcl be van noíe.
TJSSZ. 2 ajakú ; a' | c Uó 3- Togú , felhajló; a i aUó bclutjló; toiko*

t<

*

388.

WELISZSZA.

392. TSUKUKA.

j
•i '

latja kopafz, Gr/irűi
tik, jok-serteizrflú °a>
TJ/JZ. 2-ajakú, ftcgletes,
tas; felsó' ajaka I.tpns
fogú, az alsó 2-fog.ú: Bokr.
felső »ijaka bemetlzett.
7Ví&*. felső ajakánn ecgy fedél,
melly virág/ás utána a' uéfze* fzújára borúi, 's a*t be.
xárja.
* Mutv«pili(c,

M A G R E J T Ö S Ü K .

. 7.1evelű, -V két külső f?éU
lyeláll: JSOAT. 4-cgyencilenmetlzésíí.
5.
HÍZÓK
A.
7JÍÍÍ;. 3-ajakú. ^4fogú: Buttr. dsí395
ló, lÖvomi sarkanljús.
KENTZE,
TV^rz.
a-egycnlő'lcvthí: Bekn't,
29Ő
ásító,
íoycs, lüvonn sarkaü.
1
ú
* Bigcbeiiő. • Füiiikc.

394.

411. AKÁNT.
410. SZÁDOR,

401. V i T í O R ,

1,

SZÁLKATSÉK.
LATOR,

400. FINTOR.

Tiész. kct levíl: Bohr. felső ajaka
nints; az cggy njafc no&y,
lefiityen.
Ti/jri. 2—j-mctfziístí: Bokr. karimájft 4-melfzéiii, ejyentó l/abaüú : Magz. tövctia ikrás tsutsorodás: 7*"*. i-rekel'zu. Ó'JÍÍra levelei fon.

7V//z. 4-hasabú: Bokr. ásító; fclsö ajak.t sisakos: Alagz, 10véoD u' válaf/Jéknil eggy lapos ikrás uövés. Szára levelei len.
Tsést. 4-fnetfzcsíí: 5o*r. befogott
fzájú : Tak. lojásdad, lapított,
a-rckcixu, IÍIQCÍ.
399-

T

^ , J-fogú: némell/
pottior.jamn Izáika van.
Tsész. li-:is.ist fclfúvódmi, LiptTott,
4-fogú: Ő»ír. befoűoii fzájút
lapiioii: To*. 2-reKeCtü, lapított.
iú; fe]s6 ajakának fzélci fel
fintoroitlak:

Tokja

s-rckLiS

mutvás füufrbenn.

4P0
405-

f

• Kt thímetek.
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406.
407.

403.

ISZAPIXOJT.

U H . . J - B - -

— -•-, -

,,,

w.

. .»

rendes, 5-fogu: ////«;« párjaval öf/.ve.illíinak.
TÁKAJAK.
TJSJZ. i-fogű : őoAr gSmböjfided,
fonák; ajaka koaep hasábja
az íoyenn van.
PBLYHÍM.
riíír*. 5 K " : ^oAr. kerékforma,
5-karélyú: ////n«. nelyhcseK.
GYŰSZŰVIRÁG. rrA*. 5-hasáb : B«*r. harangforrna, alól hasas; karimája 5hajlású: Himsz. legörbultck:
Tokja 2-rek«f/.u.
BlGEBETZŰ. Tj&sfie poliárforma, 2—j-fogü :
Bokrát, haranglorkú, [toros
nvAkú; karimája'fogai bálra,
lúremleitek: Bctz. lioizliú,
2-reker/ü.
PIKTVÖ.
Ttétz. 5.levelű: Bokr. befogott feájú t ínycs, lövÖnn vngy sar.
kaoivús, vagy tokás; 2*fl*>ű
2-rekef7.Ü.
KAJMATSÓR. Tsész.n—5-hasábú: Bokr. befogott
fzájú; felsó ajaka sisakos, la.
pítolt; n& alsónak kbztpbasábja keskeny : 7b*. 2-rekelzif.
TULOKDÍSZ. Tsétz. j.levclu: Bokr. harangfot.
ma: Tok. hofzuu, görbe orr ú , tsonlár hejjú, megérve
a-ízarvü.

KÉT-
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F E D E T L E N MAGVÚK.
G A Í - A M B O f Z.

(

VERBÉNA)

egyenlő metízéftü: Txc'st. 3-logú volna, (íc
az -}-iUk foga IsoTik.'i: fíimsz 4 , a' bokref.i ny;ikábann lappang: AJ.tgv. 4,
ttapora G! ( f. ojjicinafli) fiára magánon, rxélTycI*
ága/.ó: virágzása Inil/Jiú Ucruüíorma filijérekbenn : Icvi'lci sokha&.íbi'ik , Sttlt,ipgo>nk,
1
•
{Hznpornfii, Galambja, (atUambutz.)

359. P E S Z É R T Z.

f L YCOP US)

Bohr. ísOvcs, 4-inctrzlső; nitil/i'sci ts.ikncin .e^cnlok, az cg^yik tsnrb.i; fíhasz.
a, licilyei áíitik: Magv. 4 , tuwpa vegúk.
p y k ,

ÉT/OV ikr<is pontosok,

(vúi i*c~

magaj P! (L. cxahalus) lev. melyeim furcí^esek,
v.illbonu iz.'irnvasonn • bámultak. Vtr.j'ejcrt .
vercj pontok kai /V^'CÍ

3Ó0. ZOMÁNT7F0.

(AMETfíYSTEA)

Bokr. tsüves, 5-met/icsű; az aisó kiterüit:
Himszátai 2, üiieve állanak: Jkiagv. 4 , púposok.

kékellü Z. (sl. cnerulea) lev. aprÓfc , ujjasok , 3- fogúk ,
íiüiilzcfi^k; virági és murvái viui.ilzimik.

. ZIZJFÜ.
( ZMIPIfORA)
Tsc'sz. lirngeres, Iiof^Oü, v é k o n y : Bohrt
á«:tó* íípró ajakú; U'I>o ajnkn hátra iflrcmlcii, tojáskerek. e p v ^ ü : ffimsi. aAf
h t l
a tseíaenél rövidebbek.
gombos Z. (Z. cftju'ía.'fi) vir. tsomósok a* finrlieg>'enn:
lcv. loiiskerekek
loiiskereke.
gindttr Z. (/., (enuior) vir. a1 l'záróldalonn: lev. Ián*
tsások.
362. APOLKA.
(MOXAflDA)
Bohr. ásító; a* felsfi ajaka Izáhs, a*himfalakat beburkolja: liimsz. 2: Magv.4, gÖmbüJyikicdek.
(AI. jiiiufosa) virág gombja a' C/árliecyepn:
U.iia l»rn|].i l'/.egii: lcv. liolzlziidad- íánisdsok v. r^ívcsek, gyapjasok.
(ROZMAR1NUS)
Bohr. ás^tó; felső ajaka 2-ha*ábú Ifi/nszaictt
2. gürbtk, a' bukrctánái ho&lzabbük, iogasok.
*

363 ROZMÁR IN.

R! (R. officináit*) lcv. nyeledének',
tompák, vastagok, rípat sósok, alól felyul
zöldek. Siímalijrck átél hamvasok, (iiaz/npfing-)

[364. Z S A L Y A.

( SAL VIA)

Bokr. ásító; felső ajaka lcgtűbbl/ür kalzaibrma görbe: Himsz 2, alól m.uikosok:
Néha 4 himsz. is i<an, de kelteje nyomorék.
Lev. apró ripatsosok. Vir. gyűrűs t j'iize'res.

iAerti ZJ! (S, officináit*) lev. Untsás- íojáskt* rckek t
apró tsipkesek; némclly alsóbb levelei v.illbann nHlennnivosok: Byürüi kevésvirá^úk;
UéUetogai rzáíkahegyíik. {kerti Zsrf/ya)
fütej Zs. (S. Cltuii P.) «' kertitói abbann kullimbdz*
hogy óglev. hármasok, vagy vallbanu piU
leupátyosok, fülesek.

— FEDETLENMAGVÜK.
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erdei Z J . ' ( 5 . sUvejtris) Icv. fzWes-Irimsasok, cct»
kevés-é* fodrosok, kécl/cr turcízcu-k, ijj£
,
rös nyelük: murvai fztoesck , a1 virágoknál
rövidebbek. ( t / - ^ - mezei - jkáilát - Zsdíya
j)
*
Ügeti ZJ! ( S. ncmorosa} \er. híves • lant sí sok, l.ipo.
sak, kevéaSL kik.inyargaLoit.tk: murvát i z i.
nesek: bokr. alsó ajaka luitT.itü;cm!ctt. í>a.
íe'iftt rirdgzdj ciótt 4'JZtgiii i'ir, piruj.
mezú ZJ! ( S. pratemis) lev. AZ alsóbbak f/ívfcirm.ík;
a fel ók Unisasok, tsaknem nfcleilcack \
fíárölelok: vir. felső ajuka enyves, y-J^'fy
V. Ít/A\ v píros.
jXfípora ZJ. (Ó". Pcr/mnaca) Icv. kiknnvflrjínlott - füréUesek, ízárnvasoim- liasatlu U.ibaiúk: bokr.
a' lsedénél í/ükfbb: vir. ajakui Öf/veállanak. vir. viahtiiht.
peljrhos 7.s! ( S. austriaca) Icv. tojáskerekek c« /'zí\'esek, kili.iraptl.tli éliik : (yrökérlev. nyelesek,
a fó'litÖnn pvrprlók ; l/.ira aliglevelcs: liím/zalai a* bokrétánál kétlzertc iM^jobbak:
nitadcnc j^vapfjs, vir.Jcjdr.
16 Zs! ( S. verticittitia) lev. f/ivTormák, ts'ipkús fogasok: gyűrüí tömöttek; c^pj-máslól ritkáKuun
állanak: «nv^í/.nra az aJió jjjktiuz bajul.
vir. Affk. (fó'.Zj/fffa)
enyves ZJ! (S. gfutinota) \t\\ rxíves-dártUform.ik,
i'urcízcsek, hegyesek, íelyül lzóröi.ük. «•/>.
sárga tj'ázr'ric enyves.
t Zt. ( S. Sc/arct) lev. nagy f/.ívfbrnaa. Iiolzliúk, IrÖrösiik , ránizosok, fürélxesek: murvái a' tst-liOkncI hof/l-;alibak, uknösök, kil gy
(
j)
jterefjen ZJ ! (S. AKihiopij} pyökérlev. nyelesek;
fzárlev. nyttedtnek , rendellenul l'ogasok :
murvái Itairaiürumlelirk, tsaknem lovis.seaek: a?, egélz plánu molyhos. vir. Jijtír,j'ctő ajaka viola szín, aitú ajaka zatjkújonit
dll enyves.'
oszieáUy
Monya Zs! (S. nutanj) lev. fztvesek, vállh.mn egyeneileniil beva^dattak: l/ára ágatlao, aligIcvelefi: vixű^fiiiijei konyák, vir.

K ATSKANYAK.
( AJÜGA )
felső ajaka igen kurta, .i-logű, a*
rövidebb.
tornyos K! ( A. pyramidaiis) T/'-ra meronnállo ; nzona
virúiíi 4-U*gü begycs Iti/.érbenu: gyökérlev.
n.".gyok; Uarlev. bolzíiuduilok, tompa fogasok. Murva • fadei $-kurétyák% hevessé tsc-í>
Aeliith! vir, kék V. fejér.
Tavasi K' (.-/. nh.inn) a" tornyost*/ nb&tinn ká/őmbőz,
hufíy fíyöKéilev. a Löbbektiél alig nagvobbak, Diurva-icvclíi zöldek, vir, setéthéA.
halmi K. {S. S«nevenUs) a* havajilól abbtinn küiőnu
lűz1 hogy gyÖkérlev. a többeknél kisebbek, vir. kéky v. test-szín, v.Jejér.
Uorindds A'.' ( W. rtptans) u tőbbtkiöl abbunn kíU
tombol % hogy gyökeréről osiorindak.it boisát. vtr. Ük. (kűzép- JSattátyfH,fias-fÜ)
tntza
K'
( A. Chaitwepitys W. Teucrium C/ut/;iaep£RtHnt
tys L ) fiára lövonn elága/.ó, heiiyelo: lev.
smetÍMSuk: vir. a1 Icvcítóvekcnn magánotok, clleiieick. hutstinfi néha virágzás utánit
ntfgnónek: vir. sárga, veressel ptttegotett.
(KnUntzuyJi>tdi Fenyő % Köszuény/u.)

I

,.66. TARORJA

( TE

y

Bokr. iclsö ajaka ninis; a* urko,a pedig
meghasadt: Himsz. a' hasadásba áUanak.

tömjén Ti (T.Batrys)
fzára pMgwó: lev
^ j
sonn hasgailak; MUdiigi«i zegcttUeluk:
vir li.irmával minden levcl mellcll, fel y d rü fornubann, f&r,
veressel jwttegotctt,
jósztigü.
.
. ,,,,, .
m
4 .,
tttnnycs Ti ( /". Laxmanni) fiára felálló:.lev. lojá*
kerek -boí/Jzúdadük, épetuk v. aligfogasok:
vir. magánosok a1 icvéitóvekenn, koi»anw
lanok, szennyes jdrgdk.f c U
: !ev
Ul

ahes'.T. f r. &ro™*&«m) f*»« ,
t

"*

- ?™**

nyelesek, fogasok, f/oroskek: v.r. a levellövekenn fürtösök, eggy oldaliak, varszína.
hagymatiagáT!
(T. Seordium) fiaw iwllyelierutt,
Uú'röiödó: Icv. hoüUudadok , riyelcitcoek.
íocatok, kouoUkak; vtr. '
U
S—£
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2—^-m.íval, kotsinyosol;, kalnvány
{.v*úfvi*fttjQytiuty Jfinit<ría.)
Gamandor T! ( $\ chnntae&ys') f/ára itfvörín
g
fóröké
l
íyk f f j i !
: l c v . íkforma fuj:is!c?rekek,
k nyelesek; *ir. a—».

_.
is.isok, a* felsők rze^ettliélúk. sf bokréta
?*
Icavcnn, o* tsészcturf,tr jzórrpí btfzáiiídik.
fjombor Sz! (A moulana) U.ira mag/mos tserjes:
vir. a* icvéllÖvekeim bogcniyiis fürlti.skckbtrun: isclzelog-it kihegyzotick : Icv. Izal.islanuasnk, épéíuk, Izátkavcguk. {Tsombvi )
Sz! (S. hurteruis) Xiixxa fiincnui, terepéiy, ágbop.L*: lev. t'zata&-Uuua&oh : koL&auyi a-vi-

4=

, pirojak

t>. fcjare/t-m

( Oamandor , Zjuzjd/iAtt t A/j tjr.r/cvc/Ü/ti, í/'j
Jtithij Ja )

f

életiltat T. (T. ]\faium) húrn tserjésíd/í, kÖnnyenn
l ö r ó : Icv. tojáskertkek, épeluk, nyelesei^
ulól nioU'i'.osok: vir. kí-( eUcnfió' sortig inxéibcíiii. (r'/t?tjöi)e, ttn/fcm jzago/j% Múrumjü)

fc'nyes

68. IZSÓI 1 .
"
(fíYSSOPVS)
fíimsz. Izéllyrl /tllók, a' bokn-lónát hoikfeabbak: Bokr. iclsö a,aka egyenes, rüvid,
lapos, a>; ;ilsó 3 hasábú.

T. (*/. /uridum)
O.ára f c l a l i v , k o p a U : lev
jiikcrkk
l
i b r r i l f é r

felj'ül fényesek; JJ* felsők épéluk: gyunii 4 .
néha 6 viráguk, [közcp tserlcvclüJü.)
sárga T. (7*. fiavum) liiira tserjéseil6, Izöruskés: lev,
toj.ts kerekek , tsi|>ké<«?k : nturviilevelei iugyok, tpétuk, teknősök: minden levelit*.
,
vtiiin 3 Miiiűnyos vir;ig cggy íürtbcno, huioviíny iáiéit t . tcjtjzt/i.

hegyi T! (T./nontunuw)
\/..\T:\ megdtiln\ tHcrjcscilei:
lev. ziláltak, ritk.isok, Linisasok, éiKluk,
rzvgellUcluU, al»>l mnlylmsok: vir a Uarhegyenn sáioro/.ó fürhenn, Jcjr'rcjcf;.
apró T. (T, supinwn') a hegjitvi abbann ki
hogy Icv. Uíii.tsok, «iuntk, Izarhoritttk.
Páítí'T. (T. Potimn) l/ára hevciŐ: itv.
lom pák , tbipkések, l/egt'ilfzélúk ,
nek: viniggumbjai gömlmlviKledck,
nyosok. vir. fejér, Pun eggy fuuonjaja^ mviynck dghvgyci Je'nyej sárgák, {hvgyi P6lé)
307. SZÁTORJA.
(SATUREJA)
liokr. nyaka a' isiTzenH rfiVidcbb, 101 ka
cggy kcve'sse öblös; ajakassága kevéssé tetszik ki: felső ;i|;ika IVi áll, tompa, tsorb;i,
alsó ajaka ^-hasábú, 's ezek a* 4 hasábok
igea egyenlők: fíimsz. L'acUyel álianak,
porhonjai ül^vchíijólnak.
•
tátorozó Sz., ( S.ju/inna) Í2;ira lserjís, tnepd»iló\ pyíirui kotsán^UAük, miosoioki lev, Udla*Un-

/ /.' (//. ofTictaalíj) vir. gyüriisönnfiir*5sÖk,gg/
úlii.tli.ik: nlsó ajakának közbüliö hasábja
2-karélvú: icv. láutsások: UcUcfogai ücgyc
sek. ( / j )

f
9

. TSIPKEP1TTY.
(NEPETA)
Bokr. ásító a' torkftfotnAI f^c ;ftt üi.'Iú; áísó ajakának két Izélsö mci zései hátra hajóinak; i/közepsü tsipkts.

ÍJJU />/ ( JV. Cffurtu) vir. a' fi.ír-r i s ,íg-Ue«y«kenu gyűrűs füzérekbenn: g3 iiríii koLsány
sok: li'V. oyelcsek, ízívfonnttk,
fogas-fű
l/esek, IZÜI^ÖSÖU. -Z1 munkák szer
(Mtfjfaifti
v. ntitlra v. mézeiké y. mé
7V/ (A. punnoftten) bogtírnyólskéi kolsá
sok, 5okvíri($>!'ik: lev. lantsán- hof/ízfjü
fitvestk, nyelesek, kopifzok; alsó aj.i
nak kél Ttcle hátra tütemlcu. {mezei MéhJ,
h i
M
k
f
)
tkellli Ti! (A. viafacea) bogernyotakéi koTsáayoiok,
sokviráaúk, Uőrosok: Icv. fz.ívesék . rövid\"\ í
kui^ánvosuk, kevéssé Tz-örÖsok: aUii aj,iká1
nak ket Uéle alig ha/tik ttdtra. Szárit a A*.
zepétöi fogva Jci/elJ, barnát v. vurhcnyct 9
,(
kékeiiú.
* tzüzuka TJ. (iV. nxpnttfla) bogernyőtskei kotsányoaok, 4—5 virág cggybaui; lev. ízire& • lan-

S
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sok, nyelesek, igen kesfcrnyek, tnélyeno fa.
rt Izesek, tnolvhosuk. vir. veres.
szdszöi Ts. (A. l'inita //') gyűrűs fiiiéri a* Tz-ir- és
.íg-hegyekenn: vir. kots;int;ilanok: murvai
inas-ríVnUoíoh. , íiízí/.úlzéluk; ICP. lioUi/ú.
dad-fzivcsck, gyapjasok: alsó ajakának kei
fzéle alighajlik hatra.
370.

(LAVANDULA)
fogai alig retJ/ok, inkább
ajakaxnak
látfzik *s virágzás utánn tíszt*e
jbgfít/i'A,' Bokr, $ felsó és •_• alsó metl/osci
kcrckdedck, Isak nem egyenlők: HimszaUti
a* Ulrom nyakábann lappangónak.
LEVENDULA.

TSL'SZ. fojásdnd;

szagos L! (L. Spica) lev. nyeleilenck, Jiintsás-fz.'íl.isok , Idegeit fzéluk: aviirus ('.((•(írje pulzus,
holilVú, leveleién. (Lrvrndu/a)
Sptkiiiard L! {L. Shwcttui) o1 JzagosttM (tbhann AülümbüZy hogy (Ü/.trje rövid, lóiiioU, levct
les: in tirv. ^-kari lyuk. (Spikt/tarrf)
pergő L. (L. muttijida) lev. fzároyabok; levélkéi fzár.
nyasonu *s ÖIztuiüsuiiD liasg/ittdk: Tüzérje
magános, 4-ízcgii, perge vó$y ickercdclt:
murvái gyapjasok.
•

' 7i. BTBETYO.

(SlDEniTTS)

Bokr, ásító; felső ajaka z-metlze'su, eg^-c,nes: Hutisz: a' izirom n^akabazin Inppangaiiak; JJ/A, 7; a' feisö hengeres, tompa;
. az alsó hártyaforma, a1 lehonek tovelicz
/ simul, 's azt öleli.

z

a isZtcs B! (S. mnntana ) vir. gyűrűsök, murvái In*
nok; fiinuai a tsélzénél kíssebbek; 1'cIsŐ
ajdka ,3-logu. Szirma rozsdatzín karimája*
%

J vt'gre egéitrnn

rozsiitisíínüvtf lejzjz:

ttéii.

szúrások , az egész plánt a borzas. (TifZtesJR)
ezüstös B. ( S. candicans) iiára. uerjés, molylios: lev.
í/ivesek , v. lojábkerek - LinLvások, elliiikult
végük» alól ezüstösök: gyurüi mintrjgy 8*
virágúk, nlkások; vir. murváiUaok.
gun*

\unnyasztá B. (S. : eanaricnsh) fiára tserjés, gyapjas;
*igai izé1 yeJberir.edlek: lev. nyeleseit s Izivcsk h
k
ffairjei
ü é i ^. i s ö k
hegyesek:
Mw».<.Uu*»~»,

murváilaiiük, vir/tgiás etoit bokolok.
(S.iomuna)
fiára íuneiuit, henv^lo: !•-•
Uti imavíulanok, iö\i-.AS&ek: u b ó ajasa
tojifckcrek, tsorbű. vir.jch'r.
*
aj A ( ü. hinuta) f/ára lieüyÉic, borwi: le%-.
lantsjsok, lí/gasok.iompik.UőrosoA: gyurui 6-vir.ígúk, Uvol cgftymasui: murvai
vir. idrgu t góroc nyaka.
iB

. m.,i. *«.
(M£ NT/JAJ
Bokr. 4-metfoc'sű;metfzeseÍ tsak nem egyenlők; a1 ljsclesebbet^kc metl^és tsorba : fíimsz.
CetlJyel aliók, a' boluáanál hol hoíiúabb a k , hol rövidebbek; kettese nagyobbatska:
Magi\ 4 , a* uc'iiee í'enekcniié
dadok, Kegyes - tuieutojtúk, molviiosok,
nycleilenek, íe|ériók ; hímii. a* bokrétánál
luif/Jiubbak. (lő -Jc-jtí'r * hegyet - vad- Mtfntu ,
xbld M! {M. vtitdis) az erdeitói abbantt hülömböz,
h'j^y ko,»aU, kibbcbb, és íev. ifctm rövid
nyelük.
üt M! (At. rottmdifolia) fü/írjei horafzúk,
kerekdedek, vár.Uosok, Isipké^ek; blml'z.
akkorák, miot a1 bokréta.
fodor M! (M. erispu) fiizcije lömöu • gombos - gytírükbol: lev. nyelet lenek, hívesek, fogadok,
fodrosok, puha - fiúUö&ók: himlz. akkorák
n»mt a1 bokréta.
gyapjas M! (iW. hinuta) fzár-ís ág-hegyeinn eggyegg,v virág-gomb: lev. tojaskerckek t tűiéízesek, aligoyeletek: hímfz. a' bokr«ítauül
holzízabbak. Az egész pldnta puha snfúhkal
gyapjút^ kivált a* b&tykok&nn,
9Ízi JJX.' {JM. aqtutn'ca) a* rzárhegyeno virííg-gomb;
ÍUOÜQ ctlól a le.éltövckeua ioUau/ui gyu*
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rflfc: lev. Ipií'ikerekck,
nyeleiét:,
furéízcsck:' UiniU. a1 bokrcliu.il
bak. {vízi.frkce• Aic'Mta)
txilrom Al. ( Jl. eiíratn W.) a"1 vt'ti'&l abhimn
bÖz% hogy kop.ifz, lev^tujáihoí/Cítik: híiiilie.
a bokrétánál rövidebbek: uiiroui íi
borsos Ml (/>/. fHfteriía) füzérjei gombos
levelei lojistterekak, fii elitesek, nyel-sek:
himti. a' bokrcuiu.iJ rövidebbik, lton íz&.
tarlói M! (Al, amansis^ fcirai ftcIlyeUcruiők; Vif.
pelyhes-gyűrűsök: lev. tajáji kerekek, íurél/esek, hegyesek: hímiz. akkoráit rtiiat a'
bokrct.i. (tarlói Menta)
4r*hparti M. {M. austriaca) a1 tarlóitól abbann külombot % hogy
virág-gyürQi koísánvn^ok , s
a* levelek1 Invinn sáiorozoak: Uíinii. .V
bokrélánál rövidebbek.
Tsomior M! (.17. Pulegium) i'tár.x hengerded, gyiikorczó: vir. gyiirijsök: lev. tojiskerekek., tempa*isipké»ck, nyélrefutók, kutKil'zok ; UUnú.
a' bukréuimii íiolzfzabbak. (Tjoml/ürt Po14}

y

i ú s z v c ' H j r . ÜL/rUa,

P

k

)

. UEPKÉNY.
(GLECOMA)
Porhonjai töliélletcs X Tormára állanak öízv c , cs két X betüt mutatnak: Tsész. 5fogú , 13-gcrinUfi vagy barázdájú. — BSbenn
a sercs*bcnn több plánták is vágynak, a
mellyekneh porhonjai keresztjbrmúba állanak tíszve; de ez legszembetűnőbb.
Kétikt R! (GA hederacea) lev. vcseformák, Csipkések : virágzó (zár* felftlló. slhol /mtgőrüAiítűk, hoiZjzú ostorimidt Öotsdt t nngjr köver
fényei lenetekkel*
*J mejzsze fuí, kapaszkit'
átk. T/tvajt1 eleje'nn e"í másszor ÍJ gyaknwa
/ji
elrúgja. (Jttldi Borostyán , kvrrk ,
Hi/
, katona- Petrtzscfjem.)
TÁTKANAF.
(LAM1UM)
BoAr ásító; felső ajaka boltos, épvegü; a«
alsó a-Karél/ú; tatot; üájápaii torkolatja itvUnn

— FEDETLF^MAGVÚK.

linn Kot fctól rgí»y eggy kis kanaf (
v.*in. ^7»y Jajban/: ez .-/ szálka rit/iánn Látjz/Z ; annak levelei szárolclák.

ofók Ti {l. OrvataS lev. T/ívesek, egyenetlen.he*
? > ' C i i fúréf/FogAk: bokr. torka fcUüvodottí

j
7*.' (Z.. mucidul
k i l k

M>.
11/-.

fOt.*.

i) lev, nyelesek, fitívesek,
ttivaszsznl fejér foltok vagy—-2'
' U i ifi
rajtuk, de rtydronn c.'mál/iak. aha gyi
2—t-virógűik; a* lobbek lO-virágük.

fejér Tf {L. album) lev. nyelesek, fefvcscfc,
sek, kilie-yzetieti; «* felsőbbek nagyobbak!
gytlrúi t at alsók minteggy 10- a' telsok aovirágúk, virága J^jér. (fujc'r nétl - Tialün ,
árva . Tuti Ín. )
77 (/.. purfiurcum) lev. nyelciek, faívcsek, tom»
paf'jréízesek; alól riihások, fciyíil a* VUI'IÍ;nál sűrűbbek, néha lekonyulnak: bvkr. tnik>t
JclftaódKit vir, veres, (büdös luílt- Tsaütn.)
It-.'viű pld'iíit ehbenn ti* Saregbvnn több nints.
ÍLZ ritka/m1 utija &i iqaztinn a' virrfgit. Jiikor
kiadja;
a szirmúnak hoszszu vékony ttyuia
a1 tséjzcóöl Hictzizc kinyit lik y és ilíjaikor
is
tink néha lehet látni a s~dlAát a1 torkolat*
jtínn. (biirjitny Twydnka')
T&. MAMÓ.
(GALMOBDOLON)
Tsész. fogai I/álkahcgyüíi egyenetlenek:
Bokr. ásító; íelsó aiaka boltos, cpvégü; az
alsó 3-hasábú, hasábjai hegyesok,
f
r«ttorká Mi (G, iuteum^ Galcopsis Ca/eoldn.'on Z.,)
l'zára felálló, l/órfis, lehajló UórÖkkel: lev.
nyelesek, loj.iskerek ftívesdeUfk, bevngdAll-iüiirzesck, néha fejdr fáitok kai /V^jo
sek: gyüriii roinieggy 6viráö£lk. Vir.jiír^a,
nyukonn verhenyes \ Qlsá a/akd/in az inyvm-l
ktt narantS'SZÍn fáit. {sárga hóit. 7'iuAÍ/i,
^cttegcCvttkvelü hált. Tsaidn^ inauka • MamÓ)

m

•us
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-6. F O C A N Ö T T .

(GALEOPS

Tst<sz. logaiizúJkahcgyüii: ZfoX-r. ásitó ; fej_
K> ajaka boltos, tsipkcs végű; az alsóim a«
inyiíuél két kitsuisorodás v. foe.
7 ( G. Ladanum) fzára* tzikkelvei mimlenüit

egyenlő vastagok: Icv. Iám sasok, atiplitij.
fessek: gruríli mim! tárol e^ymásiúl: ti&.
íztifogili ke?íss<S l/.úrósok. ^/r. itvc-j. Ai'/ta
«' legfelsőbb bokréta gjrcrfjatrtrnf,vrmu. ( A":«.
dikfü veres Pffá )
gyapjas F.' (G. ^ranlrflora W.) l'zára" tzikkelrci min.
denütt egyenlő vastagok: Icv. Lojáskercklánisrísok, feK't'il selymesek, alól gya;»jii*
sok, egyen'ő - Pi'íréTacsek: gyúrüi mind iívol eggymásiól: isél'zeíbgai úurósok; í/..t:a
ikr.tve^ít - l>rjiö.«i. Ktr. nagy^ srfrgn.
tarka F! (G. Tetruhit) í/árj borzas; tzil'.kclyei Tel.
felé boiúlók: frvürüi felyíil eggyinást erik:
tsíl'z^fosai Izt'irosok: liokr. »' tsét'ivttél nem
sukkal hoíiUabbrtk, veressel és Jcjc'ml lurkók, Atíha d* /eg/ché bokrétu gyertyatartéforma, (tarka Kenderfü^ tarka raifű.)
Kenderike V! ( G. cannabina IV.) a% tarkától ubbann
lihlűmböZ) haey vir. sárga, n' iscfccnél nc^vIzerle n.ig)obb, alsó ajaka narantiUíu, pirossal vegyes.
377, BÉTÖNIKA.

(BETOXTCA)

Tsc'sz. l'ogai ízálkahcgA'űk: Bokr. kcvt'sié
gürbenyakú; íelső ajaka egyenes, leiálló
lapostidd. A* ktt kissebb hímek a felső ajakhoz tartanak.
tnosi &! (ií. ofjiciaalií) pyökérlev. nyelesek, faívesholitzudadok, tompák, ránuosok, tstpké-

•ek: fzára kevéslevclü: fÜ2crje liofzliú;
gyűrűi távol ecgymástól: bokr. iclsö ajaka
cp, az alsónftk közép hasábja tsorba. vir.
piros, ritkdnnjejér* { Bciántka, Bakjü, ikbjú)
sátga'Jlt ( B. alopecuros) gyókérlev. nyelesük, í/ivesek, iMpkéit-k: Í/.AT,\UH levele 2-par, a* í'j2Úr alatt: bokr. It-Uo ajaka 2-fogú: murvái
épéluk. vir. huiovány itirua,
373-

f8

, HUNNYÁSZ.
(STACHYS)
Iiokr. i'ehá ajaka teknős; AZ alsónak kél
lzélsó metizáte halra fordul; a' középső
natyobb , tsorba: ket nacryobb hixnfc;Uai a*
tenyéfjes utánn a' világból kétfelé kifordulnak, lekonyulnak.
lil

(St. ji.'vatira) gyiirdi 6-virágúk; Icr. nyelesek, Tzívesck, furéltesek, a'.úl felyül Izöröiűk. vir. vores^ budis, (eráci noft~T*aldn)
ppődi:Tii Jt! ( i í , puiustris) gyúrtü b *s túbb virágúk:
Icv. TzáUs-lantosok, nyeleilcnek, fzinio
lzárglclük, alul lelyíü. pelyliesck. vir.kc'kek%
Havasi B, (Üt. a/pina) gyűrűi sokvirágúk, gallérosok:
Icv. Umsás-tojáskerekek, súrsdj zöldek, fiiréfxestfk, port'/ogús FogákkoT: bokr. ícUÖ
flj.tk.t lupüb, föidEi'uiL áll. virága honid*
(yoj vares.
Bi (&• germttnic/i) gyűrűi tomÖtlck, min'c^^y
4ü-viragúk: lelsóbb lcv. nyeUtlcmk, tojasbolzUú-Iái:tsa!>oU , Fü re izesek; futélzlop-ii
c^Rvmást hátal;ák: a i e%éu ptánia bolybos.
( mezei Jrjtfi • Zsálya )
U. («Sí. tü/ttitu) gyirrtii sokvirágók: fz;irai
lovoim mc^Oúluk, gyÖkerezÖk: Oi egéfs
plánta bolylios.
/// (St.iecta) virágz. füzŐres- ftabAsú, fi—io*
virágú gyúruhkel: Icv. l/.ives-tojásliofefcűlc,
gyakrann línlsá&ok, alignyelesek, lüpké.
sek, rtiVa liŐrö&Ök, tituizos feabátúk. Vir,
sárgás j'ejcr. (TtJiiesJli^ Tiirlűtiníg.)
égQ-nydri ff? ( üt. un ima) gyürm 6-virágúk; alsó Icv.
tojáskerekek , r^tiixosok, lompak; a* kö?i:psók lioUlzíiiludok, nyc'tsek; a' felsók lánts.ibok, nvttlelleoek, 3-inuk: böktél. (clsŐ
ajaka hátragiabuh, isorba 7jako szélű. vir.
hoittvdny stiega, alsó újulta búuójki. *z-nü.
parlagi II*(Ht.anensi*\
^yüiíii 6-vira^úu : kv. AI
alsók lojaskertkek , oyelesf k , válts nyelük;
a* felsők lúnlsasok, füéítesck, nycUttenek: t/á a ^ii.dér: bekr. akkora u->ol a*
a/Jtí ujukunuk kúzcjji^a cp.

379-
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. PESZTERTZE.
('BALLOTA
)
Tst'sz. gyrrlyatartófornsa, 5-cgy*.'nJolof»íi
io-sin6rú: Bokr. felső ajaka teknős , tsipkés'

fekete P! (B. nigra ct a/ba) t á r a felálló, liátra haj.
lóit fzcirökkc! borzas; lev. nyelesek, lojág.
kertkck v. Ulves fwibósúk , fürélzesck, ntknlzŐrosúk: gyűrűi kotsányoun állanak
apró leveltk kü/tök. tir. teres v. fejér. {bu.
dőj t ke'c• Pcjzcrízv, fekete- Pe/net, bujdosó
Tialtin.)
"j'ügőj P. (B.dUticha)
lev. nyelesek, ízívesek, tii.
reizesek,
mulyhosok;
levéltövelrAl eggj.
e
$%y jB^iírü-koisán,. cgg>- óldalrü; nzonn
kei felé ág-izó hízérkés virágok; miadea virág alalt c^gy kis hegyes murva.
3S0. PEMKT.
(MARRUIUUM.)
Tse'sz. gyertyatartófbrma, yv io-lbgú, 10sinúru: Bokr. í'clsó ajaka fzAIas, egyenes,
k«?tJeú.
/*/ (Af. pertrgrinum) isáft. 5-fogú; fogai
árforinák: lev. tojaskerek- liurzíiúil.rutukf liamvas fejtírek, rdnt?.os- eresek, fogasok; fogai
a* levél* végffelé nacvobbak:
Uára tÖvonn
v\:\z;i7.6. vir. fej/r. (Jejtcr • Pe/nct i». Peszerizc)
buglyos P! ( M, crcUcum IV.) iscfz. 5-Í02Ú: lev. tánisíísok, d ó i liiilúl hegyesek, hamvas ft'k1rek, rántzos-eredek t a végckfclé fugasok:
fzáca lMi»Iyo.s, fzéllyelbcrzedt apákkal.
on;f/jixP.' (Af.vuJgare) tsél*. 10-fagú; f««ai horgas
végtik: lev. kerekdedek v. luj.iskerckek,
ránuos - eresek, fogasok, ititdch: g>'úríii
iomöttek.
381*. KAJTÁR.
(CfíAITURUS.)
Tse'sz. fogai egyenesek : Bokr. nyaka akkora
mint a* csefze; ajaka teknős, é p ; az alsó
,3-e^yenlő hasúbú ; Himsz. a' bokréta tarkába nn.
pemttKÍ (Üh* L<sonuraides. Lennurus Marrubiajírum Z.)
lev, ayelcück,_ai alsók tojáskerekek, a* felsők
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sök líínrsísok, fiitífzesek, tséfzéi túrósuk:
bűkr, a' \séhébb\ ali^ é r ki, verhc/tyei
CYOKGYHÍM.
(LEONURUS.)
Tsvsz. í'ogai Izé Ily cl nyílók, lzúrósok:£oAr.
fclsö aja\ü í p , leknri* , lzór<-s; az alsónak
K*'.'zi;p Imsábja ép. I'orhonjainn üvegenn áU
taljivp apró gyfó&Y*** látszanak. litytnekei
€hbsnn a sereg&cnn más plántáfconn ís lehet
látni.
Cy! (l. Ccrdiaca) tséfzéje fzCrós; két alsó
foga l;ofzfzabb, lepittyedt: lev. a/ alsók
í/tvcMíeUck, 3'knrclvúk, a1 feUóbbek 3-^aTtlyúk v. |><ktuk, karélyai begyesek, fo«
gasok. {szívcrosíiv Jü)

583. nUNDÍ.

(Pf/LOM/S)

Tsész. 5-fzegc-letG: Bokr, iclsö ajaka az al*
sóra r á borúi, kevéssé lapított, gyapjas.
szuklcixíű 5 . ( P/t. Lychnitis) lev. Untsások, meilvlusok; a* virág nlatt valók lüjáskcrckek:
murvái ^crtcfoiiii.ik, gj'apjasqk, akkorák
mint a* tsclzék; bokr. a' Lsclzúuél alig uagyóbbak.
Uiuókás b. {Ph. tulerosa)
gyökérlev. fzívcsek, éldcsek/ ; a1 virág alali hoízlzüdatl • UnisásoK;
mtiri'. n Jrroriu.ik, barzdsok: izára kopafz:
gyükére thiisókás.
ZamLos h. {Ph. nepttttjoiia) lev. fzivesek, hegj'esek,
lüréfiefiek,
kevéssé tnol^ liObük: tsélz. íj—$lugúk ; a1 felső és alsó legnagyobb.ir/r. stírf-a.
pompás U. (P/t. Ltíonurus) Uára tseijés: lev. Ut.tsAsok ( füréliesek: tselz. iolt(guk, IQ.fogúk:
bokr. ar^ityízín, felso ajaka hoízfzú, bclymes, pitmes, épvégíi; alsó .ijaka rövidi
kél liélsó Lasábju lttitt>CD, Izátaz.
384. TSÉSZEKŰT.
(MGLUCELLA.)
Tsész. nagy, harang v. toltsétioin.a a' bokrdtánál sukkal üciesebb; karúiiájátui apró
lövis í k
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kerek Ts! ( AT. famij) iséfz. Itarim^/áno 5 apró egyen.
16 fogik: lep.1 nyelesek, VcrekdwU'k,
r«.,a*
sok: bukr. a tstf/éitél njv-'fcb, a1 Kéííe*
fenekén i ul: gyuríl-galléri apró
3S5 . PERESZLÉN.
(CL2NOPODIVM.)
Tsrsz. íiiakas; J'eJső ft;nka »-tbfrú, ielhajl nt,
alsó a.alu 2-l'jgú, behajlott; Jffoir. tuiuircs.
nyakú, ;'síró: Gyűrűi tömöttek, sok snic
ÍZÍUÚ galltfiral, meliy akkora mint a'tsefcck.
P! {Cl. vuffiarc) ízÁra alig.ig.is: lev. nyHe.
fek , fel ynl l'-írosok, riLkdfópasok:
gallén st rteforniik, bordások. ( P
Ü

Ö

Ú

)

316. MURVAPIKK.
( ORIOANUM )
Vírígit marva pikkelyek borítják, 4-rzcgú
barka formábann. fedelékosemi: Tsész. v.
5-lbgú, va^y ajakas, v. 2-lcvciü: Bohr. íclso ajaka ieJálló, Inpos*

•
' I

kr/lai AI. (O. ercticum) barh/íi tsoporfosok, egyenesek, l>.e^lcíeít;Ií, hnO.Í/úk; murvái hár'yá*
sok, k^takkor.ik mim A* ifiéfzík.
ietidnyos M. (O. hcracfcoticum} barkói kotsányosnk,
l50|jnrtusnk, holzUúk: murvái akkorák mint
a1 (Kclwk: théU íieu^cres, 5 fogú: porhunj.ií f/.il ttl.tiiok, a* bokréta* nvök.ibunn tilnck.
ntl Jl! ((?. vufgarc) birkni tágmurvájúk,
göml»»lvűdedck, 1á^jshn?as rűrtbeun: murvái fzíneiuk, a tséf/cknél hofzl'zabbak:
Is^Iz. híu^tres, 5-fogú: Jiímfz. A' bokrélúDal Imi hoUií.ibbjk , hol rövidebbek. ( Szuroiijüs fokaié (jjopdr t varga - Alujordnna,
Mi (O. Afajorann) murvái tömöttek, tojisd«idok( retidUcrcDt hiinnatok egey koisái-.vonn: Ie\r. nvrlesck , loj.ísíiolzlzuk, lompak. ( Afaforrfntt) Ennek magiéról vúlik a
teleifi •(*/-' (O. majarantiifim ÍV.) meltyntk Á
tt.erjcsedö, tarlós: Uv. U a i n v ü S - l

. DÉMUTRA
(T/JYMUS)
Tsc'sz. vagy ajaka*, v. rendes 5-fogű: virágzás ul.ian a1 ts<íUe torkát Izorük zárják
rg
b e , vajjy
' ( 7V». ScrpyUum) virá^i gombosok: fzírai
lerjetícík; Ír", laposak, tompák, váUbann
prémesek, fn^ynnk kü'.őmhOzö fajtái, mint
0 toja-vkerek levelii, piros isélujtt. a) Un.
tsás-iompa*levelii, holzliű lúmú. 3) apró,
cpjty újnyi Uárú, IWUÜ» levtlií. 4) py«inja*
levelű. {KakukfUy vad Tsotn&or,)
wrti D! {Th. rut^tris) virág* gyiiriis fuz-íresek: fzára felálló: lev. tojáskerekek, hátra gönftyoludlek. fttgynak sztfies és keskeny Jn.>elQr
zöld és fejér színű fajtái. ( Détnulka, Timitfn,
Bahsamffí, fil*'zftit kerti v. olasz Kakukffk,)
lányokkal: f/ár.i fel.illó, alól ágas: lev,
hol'iUútlüilok% hfr2yesek, füréliesek.
•fa Dl {T/t. pntavwtts Ií r .) vir. gyün'isok, i-virágű
kitifiányokkal: bokr. nyak« felfúvótlott, a'
tséízéiúl holzU.-ibb: Icv. lojáikerekek, füréUcv.ek: Izára kórós,
fi D* (T/i. alfjinus) a1 kóróstól abban kü/ömhnzt
buU.: lev, kerekebbek, teknősök.
£ D! (Th. montinus IV.) vir. gyüriisok,
gú kotsányokkal. fiára felálló, <
Icv. tojáskerekek, ípéluk; uélz. ki _
Pótnak D'. (T/i. Piperdla) kotsányi sokvirágúk, a'
fzarúUUlonn: lev. tojáskerekek, tompák,
kopaliok, inasok, épéluk, aprók.

388- MF.LISZSZA.
lsész,
fogíi,
gyes,
szőrök

(MEL1SSA)

alzfzú, 2-ajakú; a* i'elso bjios, 3felálló v. hátra ízegett; az alíó hev~lbgú: némelyiket virágzás utánn
zárjuk be: Bohr. Felső a,aka bóltf>»
ú ; alsó ajakának közép hasábja i-zi-

ves» v.

I
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'

Uitromszagá M/ { M. 0Jf(CinatíA vir^i féWffr(í- '
J.virag.. fcüfSíinVokk«í: murvái h o j j ^ '
dok nyelesek: Ur. tojáikerekcfc, h e - v í ' l /

líflíl

/•*/ (JJ.ut/j'rirTci/m) rir, fiízcresck: Icr. n r c
leljenek, Izálasok, háíiinvc^Uh; Uátíev.
" a ^—j-Lasábúk; ágicv, cj-ck: murv.ii

3

P. (D. jiúírfet/m) vir. gjytiríisÖf--; g^yíírfíí Itotsánjosok, a- 's liibb-ágűlí, fclÓIdati virágok.
kai: Icv. lár.isások, TiíveSck, Uúicgyictlek.
,
i;fitok.
pettcgcfe.'t P! (Ü. MuMtivica) vir. gyíínísök: murvii
láDtit-^iok, rzemlzóiösok, fogasok: \ev, lántsá.'-ok, mtüyeun fogasok, alól (iontokk.il
peilfpcieiiek, válibauu premcsek. (Tőrük
v. Moldvai Mf'hfti.)
jz&ke P. (D. canvscvnj) vir. eyíírüsök: murvái hofz>
fziidaduk, IVemfzÖrbsok: tséízéi sinórosok,
fzó'roskék: bokr. nyika a* uéízcoél holzf>abb. w>. járva^ r.Jrje'r^ r. vtoluszín.
p*izjos'^P. (D. ptltatutn) vir. gyűríiAok: murvái kerekdedek, fzcnirzörÖsök: [séfz. bioóroso^,
kopalzok; fogai hoUíicúdűdok, retzésefc:
bokr. njaka a* Uélzéűái rövidebb. (c^U
Á9-

( A nutattf) vir. gyűrűsök: murv.

tsé

Tzcncl kctfzcrlc bolzUabbak» konvák.
fl) i
űűsök:
,1 i>. (/>. thrtmjlorum)
v,r gyűrűsök. m.rj:
holil/.űd.ulok, épcluk: bokr. a u.Uénél
alignayobb^k.

nagyúrágú M.' (Al. grfindiftora) koisínrj a* .„,
vcUenn 3-4 virágúk: murvái luulsások,
Ictictiek; Icv. lDJ;ít;!<erelick, h e ^ s e t ; ,
V
gyes fiíre'í^fcgúk: bokr, holzfrútiyakú.
'. (AT. Ctílamintha) kot.lányi a*
kctkctágúk, sokvir.lgúk: (ev.
tompák, he2j'i*s fiirBŰfo^úk,
bontanok: í/.;ira felálló, bor/.js. {erdei• AUn,
ta v. Tjo/nior.)

539. POFÓKA.
(DHACOCnPHALUM)
Tsc'sz. vagy rcmios .5-foffú, voj^ ajaka*:
JfoAr. ásító, torka íclíVivódott; ivJso aj;ikú
egyenes, teknős; zz aliónaíí köz^iö hasibja lefítlyen.
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(Mi;[ITT/ll

M0ZSÁRV1RÁG.

r * ' « . öblfts haraflgforma a-a;aku; első
ajaka hobbabb, i-lbgíi. w • l s o ' r &
hkr. ásitó i nyaka a' ucfcenel .okk«l. U&kebbj lebó ajaka lapos, ép; « «U on ak koz.-p-liasábja tsipkés: Po-Ao/yaí *<ri-«*t«e*4det

Űiketekek. . „ T H . 1 6 fogasok:
roniia, trdei
391

l.«liíje

*°

AMJü.)

BAZSALYIKOM.

,C^feK

7Vr« s-aiakú; Ichő a aka lapos, krreh, «
alsó 44bgú:iío*r. Tonik, fel ordult; c«y.k
ajaka úp*1, a' má.ik 4-lbgC : két Uílw íumála tővönn
ííála
tovönn m
mankós.

! ( 0 . Stisiticum) lev, tojiiskerekek, kojiarzok,
gjUnii 6-virágúk. Eitnek három liasonfajat
vagyaak. 1) Magas Buzsatyikvm^ a* melty
Icrdignél is feljebb nő; *s válik belőle: kék
prémes icve/út Zöld prémes Uiiclííy BibirtsÓs
levelt'it Hólyagos levelű, a) hözép Bazsalyikom% a' melly cgpy arafinyira nö, 's válik
belőle: ZöldUvvlü kékvirága* Fodros levelii
rövid füzérük Í/ííro/níitnű levelűy Anizs sza1
p«, tutromjzagá 's a t. 3) Apró Bazsalyi*
Aom, a' mcltv ige» bokros, levele épcííí,
7
s sokképen változik; válik belőle kék vagy
piros levelii is. (Batsatyikom)

TSUKÓKA
(SCUTELLABTA)
2-ajakú; felső ajakánn eggy pikkely
vagy

\
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vagy tarfly v a n ; ez virágzás utánn ráboiúl
a* iscl^u l i á n r a *s a^t bezúr/a.

havaji TJ! (Se. afp/n.. ) lev. Wt*e*ek, beragdalt n^
réízesek, Uipkések: füzerje 4 l ^ t i i - i n i ^
ü
fisy
i : t
v.íi a* vir.iRoknAl kéilii-rfc rüvjtfebbek.
vtzmellytki TJ! (SC, gakricufcu)
lev. r£Ívcs-!ánt«;á.
$ok, isipk«sck, elíencsek: vir. V levelcüve.
Vrun p.írosok.
(Tsákofw/ü)
nyiUeveiü Ti! (Se. Iiastiftilia) fcv. épálfik, ac a!sók
dflrddtornvik, a* felsftk lyüform.ík.
iú Ts. (&:. rninor) k v . fríves-tojiuholzl>úk, ípílul;
rtjáláng Ts! {Se. peronná)
lev. IVvcsek, fdréf/e.
sek, kopaíiok: filterjei filóM.Wmk, iiyüLingok: murvái nyelesek. toiá»kerekek. a'
téfékél
k r r b b k

VILLAHÍM.
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TI KA
CGRAT1OLA)
%t 7-lcvelfi; a' két külső Uellycl aU.
í, , ríli-inü egyenetlen ltt]u, 4-logu ; a

1;0S

r^i -TJ/ (Gr.ol
{UiHergóJű,

innyujto

( PBUNELLA)

tíimst. keiln-gyűk, oz cg^yik
ik hh
Í'
a* Poríion: £ v ^ r nyaka rövid,
rövid lorka holzfzúdad.

(Pr. vufffün'j) f/íra tövÖnn gnrbe: Jtv.
nyelesek| lojáskcrcktk, iioUísúü.fdok,
r».
réliccsek, nyeleseit: cj-úrtíiből a 1 fzarbegrenrí
v i - í t : iséíz. felső njnka tsonka t ^fz.il.
: niurv. fxí vesék, Í'zcr.:izőr3snk.
( j ,
Tűtfii % Su/vftftrveih Jü, bckapaijit^
Tarok, a , Törökőrömé. ) Kir. íríJ t . >«/».
ú y* (/V. pruntllfioru) f^-ira loronn mri*dűli: lev. nyelnek, tojátkcrek-lioUrzűdadok, vallbaon fc^i^ok: xUii. felső nj.iK.i
Flllahimnek ezen hc'i Fai ni a
keptit ti* hol rrrcmnrk , lévaiakéi iokfoycun
váltottatok,
siz tiltó UvrJtsk többnyire mindég megmaradnak tojeíjkcrck • fitulszúdartoknak; a* Jdjcbb twlók osztthin fogasok, bevágdaliuk; a* tiini^ alatt valók petltg jokjzorjzímjalt
szabásúk.
Üntsái r . (Pr. hysjopifoliti) lev. nyclcllenek, lánts{isok, épélük, érdesek: ízar* merőim álló.

víd:Uv. inasok. „>..-«««•««.

39

r RFNTZE
(UTR1CVLARIA)
TsL^-íyénló-levclü: Uoir.Mtú, Ínye,,
i

• \ carkantvúia a* bokrela alatt

ü/ ( l'. *« Í-J»> Kír." i>U. befogón I«i6kúpos, l.tgJ«.P
j,fn

„ . i e i á i i ó , 3-8-viraabbann külömbőz
BABTS/A)
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Kí/TFÖBniffMESEK —
alsó ajaka a' felsőnél sokkal kisscbb:
a-rekcf/ü.
Utti A\ (/?. rijcoja) felió1 lev. váhot;.V<5k: vir.
fxáróldaloim rilkások, hrtinvtfay jrgd
havasi l\! (B. aj/iinu) lev. cílcocvsck, fzít~csc!i, liár
ijtclók, tompa-fóré íz fogúk; a* virágok alm(
- Ltiuctck, tJcAi színük: \)ir. varas.

398. LAPÓR.

(RI/1HANT//US)

Tscsz. hasas, lapímít, kerek; a' J<:á]a 4-fo.
gú: fíokr, felső a;aka öfíve lapított sisakos;
az alsó kinyílt3-foglc 7b£. 2-reíieJzü lapos.
trfrgő X/ (/?//. rrw/ű #<v//i) tséTr. Stma, fényes, sirgás: Tzára veres pontokkal pcitcgdeil: lev-.
ellenesek, lánlsások , nyeleikucíí: mnrv.ti
f i U f ü g . i s o k ; vir. felső nj«ik<t a-fogú, ;•£
k'ózi^ő foga kitsinj. w>. jfirgit.
( g
kóróy kakas titn?}.} lCnntk ílijtája .V
tar/tus L! (RA. aJcctorotopfiuj) Isuk obbaim J,-/.iömbőZy hogy tscl/íjc liúrös, Izira nem
petiegelcit. {iiakiu n(mcr')
399. SZÁLKATSÉK.
( EUriWASIA )
Tscsz. hengorcs „ 4-fogú : A:éxnclly poríionjaiiui i'záJka v. tíiviss vana: Tok. co;ás(l.nl
holzfüii, a-rckef^ű.
tzemvítUtó Sz! (E. offici/utfo) Vét alsó* porhonj.i (<"vünn liáikás: iev. nyetetlenck, tojyikcrckek, fogasok: vir. a levéllovekenn v, fcjt'rek v. sárgák y verhenyes titkokkal; alsó
ajakának fogai tsorbák. (Éfrdzjia, Stcm/ú,
ztcmvídítá Ja.)
hJrom/ogá Sz. (E. tricuspidnta) ler.ékforma fzálasok,
,3-liegyűk: bokrélájV alsó ajak.inak fogai
tsorbák.
Szí (E. Odnntties) minden porhocja fzálkii?
tetejű, Izórös végű: Icv. ízáias-láotsúsuk,
íürílzesek: vir. sorosok , Jakó veresek; alsó
ajakágak fogai tompák.
*
tdrgű

m

jrr* &•' (*-'• '"'«») minden
perhonja f/álkÁs teteev
iu» k.-'i>«it7.: l * fcJw'iok, rurél>.csek; a
vir. sorosak, sárgák.
tcisuk i
( MELAMPYRVM)
oo FINTOR.
Tstsz. hengeres, 4-fogú: Bohr. l*c-Uó a,aka sisnkos, Ötzxc uyomoii, kc'Uelol ,V Izéle kifimnroclott: Tok. kajfea, 2 rckeíüó,
<- ;;yfe!é nyiló: jVTi?^. 2.

4

F! (M. eristatum) fíízérjct tömöttek, 4>rz»>
gíik a' siírU • fxívfs- fo^.ts- Uíucs - cggyinóst
íiutalú - inuivjktúl; lev. ellenesek, Izataiok:
hokr. ft-Asö ajaka pirosű) f tárga
alsó öiiiiU sárga, kivüt veret,

j*c?Jút az

•molya b! (Al. arrenjv) füz£r)ei kúposok, lágak:
írun'ái serreforneák, ízárnynlt -f/abasúfs,
pii-isíók: botr. befogóit [zajú, ,/éíVŐ aja&a
piros, az alsó j'írgtt. (
'J'jvttno/ytt)
il {M. barbatitm IV.) a* Tsvrrttaiyálóf abbuan kaiömbuz^ lm$y murvái xóMck; tsclv-cfo^ai hofzliú • fcorüsöh: bokr. kinyílt fzájú, egiSr.'.cnn sárga. {Tjcrme/c,/ekaíe-JSúxttt
róka/urk j&.)
J1'! (M. nernorosum) vir. a* levéllovekrtíl
^cysorosok: Icv. ií»j;ií.kerek-lánisá*okt ellenesek: murvái riínciel;, a' telsok viríg
tniaiiük, violuíV.ímik: yit. sárgák,
é
atiyafat AfküjtöÁü ja.)
FI (Al. pratvnsc) vir. a levéltövekről ggy
sorosok : lev. izáiaa -Untsások, murvaleiro
lei dárdaformúk, piro&lúk: vir. sárgák, bo
fogott i/.áj6k,ytf/'rt nyakúk.
*tdjatdfotf J1'.' (M. süvatieum) «' gányoUtál
kulamfiót, hot-j bokr. í'zája kiuyill; c^éUere
sárga, 's isak telécyi: murvai violaizuiUk, .

. VITSOR.

(LATHHAEA)

Ts<?sz. 4-híiííábíi : A 1 magzat tövc'un a' válal^tt-knál van tggy lapos jkrás oövc's: EA
ásító; íclsö ajaka sisakos, irálka h g y ű :
at alsó 3-kaielyú, liátia J^egcu U é l ű , tompa : Tvk. a-ickciííVi ,

$6o
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tóvá V. (L. C/andtjt/mt) a 1 ff>lH alatr f/ri™ lio1fPOgJ
onnan inimlen áclíecyról
e g y cg«y Vitwi*
búrik fel .»' fnitl1 (Xnére.
«
konya V, (L. Squtttutin'a) eggy s ItvcíeL.en tok
búvik tel a földből t ' asoim vágynak
ros lekonyult ^/rw rinigi.
403

!

i

KAJMATSÓR.

(

Tstísz. gömbölyű, Lasűs, •-•
nyaka hoízizL-clad, púpos: Tok. íiálka veyi,
többnyire kajíza > z-rck^l/Ú.
pcsvány K! {P. pti/ttjtrjj) fiára felyul ógas: lev,
l/árnyíiRok; Uúrn.vüi rzáifiy.iRiJiin liasailtik,
fogasok: tsclz. téltúvódoii - tojisdariok, 2.
v. 4-fogúk; fogai rojtosok: boúr. icliÖ ajaka isonktf. iv>. tJiífw r. Jejfr, (kakas tarsj)
ligeti K! {P. jilvatica) ízára ibvönn eLigazó: In-,
lz.irnyasok; Izárnvaí bcgyes-f-igasok : \séh.
iclfúvúdoli - liof/rziuluiJok t 5 egyenetlen Ingük, fog.it rojroaok: bokr. sisakja tsonka,
2-Kcgycslogú. vir. piros,
pdltza K! (/*. Sce/Jtram CaruHnum) fz.-íra ágad.m:
lev. fzárnya&ok -, Izárnyai tsavargós élük,
Uipkések: íséfz. 5-fogúk; fogai rojlosok:
vir. beingott ríájú, járga; vertís ínyü.
pFjX9 K. (P. rectttita) Izára át-arían: lev. kétl'zcrhárnyasonti hasadtak, fogasok: (uzrrje lon.öiC
leveles: iséli. ,5-fogú ; t'ogii kopaixok: bokr.
sisakja igen lumpa. vir. piros.
üimpos K! (P, jattom) Iz.^ra ágai Un: lev.. kélfzer.
i'zárnyasonti hasgattak, sallangjui lántsások,
fogasok: íuzd-rje leveles: lséi'z. 5• fogfii a*
felső igen nagy; bokr. sisakja igcu tompa*
vir. vajszín.
trttszin R. (P.incurnata W.) f/ára ágatlan: lev.
nyasunn hasadlak; levé.kci epycnetlrnI
gasok, l/.álas. laotsá^ok: t se Izei 5-fogúk
1
gyajpjasok: bokr. sisakja kibegyzett h
orrú.
gp&r&s K! (P.verticillata) fzára ágailaji: lev.
eeíc, liarnyasutia lukadtak; levélkéi
liúdatlok, tompák, loga*ok: íiuérje
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borzasok: bokr. sisaké
bos: tséfz.
ja i£tíii tompa.
* !(' \I\ htrsuta) fiára inatlan: lev. fzárnyasok ; levélkéi líinlsások, tompa* fogasok:
iséfz. 5-foouk, borzasok: bokr, sisakja igea
tompa.

. PINTYÖ.

(

ANTIRBÜINUM)

Tscsz. 5.levelű: JBokr. tövOnn Kitsutsorod i k , némely Fajokbann kevesse, másokbann hepyrs ^i-kMntyúlormáia : ínye kitsutsorodik az ujakak közt 's többnyire a'bokrétát bezárja: Tok. a-rekclzü. Nimcltyckbe?in vann ötödik de heteit hwtszát is.

Vtag P. (A. Cymtwlaria) lev. liívrsek, 5-karélyúk, vatiog.niók: fxúrai lieityélók: vir. sár*
ga v.Jijer: niagv. rántztti - ripatsnwk.
Ucplesz P. ( A. É(atinc) lev, diirdaformák, á
lók: liárai lienyclúk: vir, izériK
iétjzinö. P! {A. spurium) lev. iojnsker«krferick y váltogalók, líórfis.Ök; az alsók kopott fogasok; a' felsők oyelctleDck, épélűk: IzAra
lienyclő. Bohr. jvUü ajaka piivs, az a/stí
sthgtlsi stiririntyúja Í/' bokrétánál kissebh.
\ piros P! (si. fiurpurcum) lev. (táltosok; nx
alsók
^,
j^iíríísök, 4 — Í egsy pyuríihenn; a1 fel síik
pirosak, sarkantyúi kit;ürbülnt-k.
tynri JP! {A. arrtns*) lev. [/.ulas-h'tmsjsolí, kb>é*
n i,} az alsók négyesek, aMelsók váltogatok: vír. l'ítzéres fiirlbeno: tséTz. fzőrósenyvesék, leliiremlcit murvások: sarkaniyüí
felgÖrbuInck. vir. Ar'k. van Jfírgn virágú t-s.
P. ( .-/. simplcs IV.) m ugariitii abbann küiömi>óz% hogy iúgárabb, apróbb sárga vn\igú 1 egyenes s.irkant.yús.
P' (A, a/pinum) lev. izálas-Mntsások, négyével egriy gyiirúbenn, fakók: f/Ara ÍVcliyelleriiU :' vir. túrt ősök , kekek; sarkantyúi egyí*
k

t'LütÜi

tiívttt

Aa

eysytnástói

apró

3í5a
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apró Pt {st.minus)
liánt igen ágasbogas, bu£| vn ^.
alsó ágaiskái tciepélyek: levelei lantsatok'
J/órÖsök, kuvérek; az alsók ellenesek; a*
felsők vúltogalók. «>. sárga, sarkantyúja

y

fakó Pf ( A. gtn/j/i/o/j'um) I«v. linis.ísok. kitiejrr?r t .
tek: fúzéies bugái (savargös fcrrintzük : \ltU
ra ágosbngas. vi>. jdr^at JzárOj tarka, /i«.
CytJ sarkantyút.
Gy&jtován P! {si.Litwria)
ízjtr.1 sugár: ler. lAntsúsízála'.oK, l/jrborílók : fiucri a*fzárbcgyciii\f
cpg>'miísi h;ítaló koisám.ilan virápoUbul.
vít. itirea, /mszszfí sttrhnntyftj ^ fnve naruntj
jzfnű. líbbtil vilik cgpy ku/önűJ Ptttnta t mel.
ij ttt Linntí Vitorlának nevezett t mnliy ct>iL
slcnn ku/<imbűzu áliáintú; t. i Bukr. \ UirOiú f 5 • egyentófogú; firtrkantvúj.i 3 : Uimsz,
B' M"R"t soha sem tfr/r/; jtyűkertfrúl szuuaroáik. { Lenleveiú f&s Győjtnvdn , Pimyo.)
Pf {A. május) vir. fíizíies • fürtösük, s.ir.
kati'yútl.iunk: Wv. lantsasok: tsélzcíoc.il
íkrás - Izotösök , lojáskcrekck , lompjk. t.r.
a/ukni pirosak, ínyt itír^a. (O/ÚJZÍJ/IJZ>-I\
eltfcfkfú % Lvrjú orrú J'ü^ piros gcr</&teJ, oirosjejú jü.)
gúnyos P! ( Ji, Orondttm') vir. vígály
fiuírbenn sarkanlyűll.mok: tsct'r. a f bukrctatutl hot^i'/abbak: bohr. verhenyes, torka sárga J/.órus.
404. T U L 0 K D Í S 2 .
( MJIlTYXLt)
Tscsz. 5-liűsábú, egyenetlen: BoAr. öbJ«"a,
haraugibiina , kevé se bpiloit, ubbann az
5-rtM himszúl sarjúja- is látsziA. Tok. \I'Araz tsontár hejjú, a-J>;aivú, 4-rckc.'2Ü, 3ielúiyjlú.
txtfra TI (AJ. annua) f/ára Üres Wlff, kéikííJgú:
lev. fíívcs-lojáskcrckck, épeink, fz6ro*-ók.
enyvesek: lséfí. lövénn két murva. Bif>e'ico
ha hozztí érnek, 6>:zÍfjja ma$át, JHa»zat7'*
•vinigidi ut<ínn kini>, otlyan formám /•"'«'
űí vfcjdnC orrát jejn'k. miÁor a;cgcrtk* t1".
váh*

fig.TFOBlUliME.SEK oUyan .-

U. TÁKAJAK.

MAGREJTÖSÖK.
totf*
tulok.

( scnopfíuiARiA )

Tsesz. 5-íbgíi: JBoAr, pi mtjölyüucd, ielíordtilt, fonáU: ToL 2 rckcízü.
iJza T! {Ser. notiosa) fz-ira tompa, 4-rjiepií: lev.
nyelesek, iziTciek, fürclzesek, simAk, 3.
inuk; vir. a* fxirhe^yeon kétkétágú bugabann, siír^dsok vapy törtp/nzinák. {Jekcte
Tícrctznyc , fifitíe Bodza t toTokgyikjü, var*
ti T/ (•Ser- atfuairca) faára J-f2Cpii; fzeglctei gatyások : lev, lojáskf ick - la ni sások, Izirrafutók; vir. a* fjtáthegyenn fürlösök, tőrtvér
1
színűk,
ttjjzi T! (Ser, vernnfij)*\ir.
nvelcyek, ellenesek,
nyí ív fcvéltovckfpn magánosok, 2.ágúkt
leglÖbbraür 2-vir;ígúk. vir. sárgák,
• T'. ( Ser. lactninta K.) \cv. helzíimlad - fií.
vescU, karélyos rzelúk, alól Myni
kojuIxok, egyenlő nyelük: vir. a1 fzárheyeno
bUlcnpes íiiilbcnu: P^úra és kol&ünyi UóiÖ«
ikrások,
f. PKLYHÍM.
(CSLS'IA)
Tscsz. 5-imsáb; J?o^r. kcríklbrrnn, cgycToX. ü-rektl'zű. Termete c's ábrázatja mint
a larhkóróé.
K (C. orientált*) lev. kéirierrzárnynltais; Jevílr
kéi Inntsások. vir. sárga.
i*yútá P! tC.strciuru*)
gyökérlev. fílbentárnyasok; üirlev. ellene&ek: hor/.l>.» kolsár-yi l e
repélyenn kioyíílnak. vir. sárga.
>?. GYtSZCVlRÁG.
(DIGITÁLIS}
Tse'st. vliasAb. eírycnctlen: Bokr. hatangv. gyüízüroinia kevéssé 4-5-karíIyú v. to£Ú: ToX-. toj:isdad -,--vcI '* '

Aa a
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piros Gy! (D. purpurén) tseTze-hasábjai lojáskerektk
Iiegyesek: bokr. tompa; felső ajaka
ini'ir. pirtti t belől búbos mint a* lepke1 szárnya.
iitsvirágá Gy. (D. pantj/tna) iscf/e-lia&ábiai lant *
sok , tompák : bokr. tompa; az alsó
ka gyapjas: lev.- (látások, épélük,
fzéluk.
^
sárga Gy! {!)• lutea) lséízehasábiai Jántsások; bok|j
foRíií kitetfiók; felső ajaka a-Ibgú. vir. ját
( Gyüszfífű. Űftfü, Vjlasja.)
nagyvirágú Gr ! (V. ambigun) a1 sárgától abba
kulftmböz, Imgy sokkal nngyobb: vir. né
annyi: lev. alól ízöröskék.
rozsdás Gy. {]).Jrm/ginen)
tsélzehasábja botr.l/in\
dok, icen tompák, kupaf/ok: bokr. at
ajakának két íztilsÖ fopai heg_vesck, a* k
zíípsüi iiolzlzúdad, borzas, vir. riik.iso'
rozsdnszt'nfik.
gyapjas Gy! (i>. lanata) a* roxsdástvl ahbann kulő
bőZy hogy vir. tomótt - íuzéresek.
408 BIGEBET2Ö
(BIGXOM
Tscsz. pohárforma, 3-lugú v. s-has.-íbti
BoAr. torka híiran^fonna, 5-ineir.icíü, 3I
hasas : Betzöje a-rckcliü: Magv. Iiári
karimások. Fa.
trombita B! (B. Oita/pt?) lev. r?.ív«ek, hárr
vir. az ághegyckeun bugás íurtbtou, gyj
rann 2-himúk.
• '
kék B, (B. cof-ruicn) lev. kéifzer Tztfroyaltak: Icvíl
kei Inunások, hegyesek: bugái az Agl
kron : betzót t sor Dák.
409. I S Z A P H O J T .
(lMOSE
Tsész. j-fogú : Bokr, naringibrina , 5
kinyílt, egyenlő: keikét hiniTzáJa úU\
V'oX. 1-5-rekeíiű , 2-kopáísú.
teppendékes /.' (/,. aifualha\ lev. nyelesek,
sok,
kövérek, néha bpit/kás véRÜ
1
a levéhnvckenn kotsin.yosok: ftímlz.
lók, párjával állanak: Jzára
terjedő.

áll:
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'"
410.

BAtíC)
(OROBAtíCHÉ)
elörc gOrbüfi
gOrbüfi
Tsész. ft-^-metfecsű:
feű ^ /
lörc
A
k
í ű
b
J5/A. kettős, vastag, bókoló: TbA. i-rckcízű,
•i-kopálsú, sokmagvú: a' magsat tövénn
elölről eg^y jkrás tsutsoroüás.—• Leveleden.
SZÁDOK.
SZÁDO

(O. major) fzára magános, ágnllaii: bokr.
imelf/ésű, pólók; himf/.. lelyül pelyliesek,
alól kop;Uzok, tovöon f/élesek, válusok:
bib. ü-ttgíi, sárga: anyai*, felyiil pelyhes.
vir. színiden vethenycs. {kender• Höhúnsín,
nagy ök&r/arkfü.)
szegfű Sz. ( O. ctiryuphrilticea ff'.) a" nagytól abbtinn
IwMmMs, hogy liimlz. lóvÖmi pclyhesek;
bib. fakó, v. "piros.
magas Sz. (O. elatior IV.) a* nagytól abbann kftlOmböz% hogy mngasabb, liizérje lömöUebb;
magzatja1 teteje és anyafiára kopalV..
piros Sz! {O. purpurra) ízára néha ágas, nélui :ÍRatlau: bokr. 4nietízés{i: minden vtr.ig alatt
3 murvapikkely: liíinC*. sarkuntyíis. virága
n"^y y piros, tnikur megjzárad Jckcfc.
kék Sz! (O. iitevis) fiára többnyire ágatlan: bokr.
minden virág alall 3 murva, vir, kefi, tág
fúit'rbvnn.
*Ugaz(l Sz. ( O. romosa) fzára eUgazó: bokr. j-metIzcsíi: lsei'/., rövid % 4-háwhii; muidciulí.
alatt 3 murva.

4u. AKÁNT.

(ACANTHUS)

Tscsz. 2-Ievtl» 's murvák kürülte vagy
Tscsz, 3 pár pikkely: JJtAr. felsó ajaka
nints; aa eggy ajak uigy, 3-hasábú, lefitylycu. 2"ok. 2-rekeUü.
{JI. mollis) l«v. tövÍ5ttlcnck , fz.irnyasoua
kikanyargaiotuk.
(si.spimnuj)
lev. fiároyások, tövissesek.

XV.

H É G Y F Ö B B H 1 MESÉK.
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Mikor e W benő kitsiny., üfry hog.y &\
-J." c.

AnyafMra vair, 's v i r a g « . utaoii 11 ra,

XV.

S K R E 6 .

A' R-ndeV itt v«»*dnek . ' M»n™i'«'

NÉGYFŐBBHÍMESEK. ,
a* Sereg maga egpy Terméfzeli Rend, is ma,,,
giíba foglalia a' Kr.Rr.szTr.s VIRÁGÚ NÖvevcn
ket; mellyeknek alkotása és ábrázatja reudtzet
illyen:
,,
T-r&z. mindenkor alsó, 4-levelíí, hofzrzúdad ; levélkéi
lojáskerek - lioOf/.údjdok, néha Öi'zvcállanak , né»
h.i fzéllyelnyílnak, virágzás ulánu lehúll,ir- u -'
A' két általclleobcan levők Lövönn eggy kev<
púposok.
Bokt. mindenkor 4-rzirmú: Szirmai egyénink, ny.iká^
sok; nyákok hegyes, lapos, akkora nftint a* " " '
fze; erelzei a* tséTz^nn íclyíil laposann kit
nek, '* eegymiiss.il .•iliHÍellcnbenn kt*rel/.t formába állanak. — A Pilisek ebbenn a* Seregbenálj
tsak valameHy apró ikrák, mellyek néinclly
raekbenri a1 Uírariál.ik* tüvénti fzoktak lenni.
llimje tí, mellyek közt a ált.itcücobeon kissebb.^
Megesik azonb.inn, ho^v mtml a' 6 egyenlőn*
láiUik; de azért a1 kerefttes formájából meg 1
hei esmerni, hogv ide tartozik a* pl/tnla ; i n e r t
a' Hathimes Sertr^bcnn 4-fAÍrmú virág eggy - : - t e - 1
víflya- Maratja tniudeakor i : Bibcje tompa,
izáraiíao, vagy rövid fitárú.
Gyám. mindenkor Magrejtős, méz P ff í'R BeizS;
ollyan 2-Kopíisü holífitabb vagy rövidebb
Tejtö, mt-llybenn a' magvak, mindenik
ból váltut:.iu-a nó'nek. Ez gvakr.tnn v."
vagy küíiailul horztiára kétfelé vao .^
,.

I G A Z Í T Ó

T Á B L A .

T Á S K Á S O K .
Némelly hímszálainn* brlŐlro'l fogatska nőtt. V*tn oí/yanfaja,
millyhcnn a1 hbntziSttűvc meitefí iwlíck a JagaM ti1 Vűt zoli bál.
4»4. TÁTORJÁÜ. flhnsz. s-hegyük; eggyik hegyenn
ÍÜRÍÍ A porhon: Td*kt gÖmbiiívŰ, l'zár.ii-bogyólurma.
i. SZIRMANYÚLT. Szirmainak kelleje n a ^ o b b ^
kelleje kissebb.
Tf&z. kctleje levele lövönn zats. LAPJTZ.
kófi;
Tdjir. körkörös, la*
pos, élinn nyiló , ípvégíí.
Tsc'tx. kelteje levele Ibvoon púpos : Tífik. lapos kerekdcJ»
alólfel^itlb«k<rckített isorba,
kétágú í/.ababii; karélyai ke.
. ,,rekdcdek.
**~
•
4»3-

3*5

UÉGYKÖBBH1MESEK.

t G Y F ö ü B H 1 M £ S £ K.
I.Tnos, kerekeiét!, p
i-rekelzü, ki nem nyíló.
. l-ipilou, Isorba végű ,
vif/.fzds • f/ívf*orni.i; éle ON
mós, vagy barivá-karimái;
kopdtsi tsouakusok.
. lapított - tojásd.-u), v.

422. PAJZSTOK.
4'8. TARSÓKA.

ma,

Isorba

végú; p

j

IIIOJA
lB

J

^

hol/.fzára nyíló: koptíui telt.
nősök, ormósok, ^a/i /«>.
maitan futa Í J , VÍÍ/I j-ftítnej ü.
DAKAVIBÁG, Tésk. Ián 1 sás - Ijol'zlifirl.tt!, Upíiou,
élinii nyíló: Anyasz. niols;
Kopátsj- lajioskák.
Tésh. rzívform.i, degefz,
419. To RM A.
nt?ha Isorba végű.
412. GOMBOKKÁ. Task, hegyes - kúpos végi'í
raon eg^vmásonn ülő kei v.
tÖbb Uikkelyekből áll
tsootár
4»3- SZÜMTSŐ. Task. hegyes- biljjrlsós,
Tiab-isü, ki nem nyíló.
TÍÍJA: láotsás - Tíáljs, tsorba végíí,
ki nem nyíló, leUüggüf
* Zipmbor,
RETZÖSÖK.
• Kinyílt
Kapátü kunkorodva fot/Janak Tel:
TJSJZ. lev. kevéssé nyílmikki;
Bib. gombos, ép.
423. ZSOMBOR. Betz. rövid orrúk: Kopdtsi egyéneocscH: Tsc'sz. levelei jól kinvílnak, PiiiQtutk ttUkésfajai is.
433. R E P T Z R .
JBet*. lieRves-linMás orrú, degeft:
• .'' TJC'SZ. lev. tercpélyenn (zéiw
lyelnyilnak.
'• öswváUÓ levelű ts&i&ek.
433* TORONSZÁL, Bokr. rzirmAi felfelé nlzv
Betz. vékony t nyúlíng, $
letes: Afagv. igen sok, kerekdedek.
•
427. F O S Z L Á R .

ESTIIS.

Bokr.fe'iruaimc^cVeredrek: Sj*.
tövónn a-águ, W.vul olzveáU: 7Vrf«. kc'leje levele tovonn púposabb; JV"£V. lapított .lojástladok.
TS/SÍ. kelteje levele i«»önn puposabb: M„«z- »elejínn 2-.kra,
melly a bcuónn is incgmarad: Jtfffiíi'. InposoU, uelia
hártya-kanm-isok.
ts. ketteje levele IWÍJ.»
vúiiti púposabb: A
veltkenn bclol eggy '
kellyé nőtt ikra, u»«r>.•- döu: Vi;*/?*. gbmbolyudedek.

,V uacvobb hirafzálak tovénn
kivlilfíil, az apróbbakénn bc ;
ep!&y Ugy
Hcpi
is): Ma%v- sora
bolyuk: /ÍWt. hengertlcd, la
pítótt, néba orros l
Ikra
a' nagyobb hnnü
436. R E T E K .
kivulrfil. *t aprobbakemi
lőlról eggy fggy: ifír'::- t f l P. l | 0 #
bélü, poiroUüS, sima. néha
Uikkcbes^V^.gümbülyuk.
ikkcbes^V^.gümbülyuk.
..rekelxli. lapos kaUl:£:• 425. HÜVELYTSŐ.
dad: Afl/z'/w l.-ipoíok: ,W»S^.
minleg R v4, kerekek Sípos
. 4üéhaö-rwRU;
4 R U ; A kel
«ebb hiiuiwUk1 tovénn belolról ikrák: TÍC'JZ. levelei lovöno egyenlők: Mu&v. sok.
apró gömbölyű.
Kopúai kunkorodva foWanak tel:
426.
Mb. kiuipeii, isorba.

4-4. KÁPOSZTA,

KEGY

N É G Y

í

F Ő B B

H í M E S É K .

T Á S K Á S O K .
412. GOM&ORKA.
(MYAaiiUM)
Táskája Juipos végű; nímelly F^okhnnii
két (vagy több) cg^ymásonn tiíö-i-ina^vuIzikkelyekbol á l ! ; mellyen krtet Jeglőbb.
í'zí'yr isiik eggy termő a* többi mertdo, laplós; Jie'rges.
RckcnyH G! (dl, perenne) tásfc. jffi:ikkelyi7; nx a!s-'»
hcniícrdcd, fivíikraiin meddő; 4' Ícls6 loj.ib.
dad v, nÜmbalytided, sinóros: alsó lev.
/zárnyasonu kikanv.irpatoit - fogasok. n > .
jórga.
Sz'frn szifllyeíáauzik ^ /c'űg jzórűs,
azonn fetyúl kapaJi. ( Rrkcnjd)
rdntzos G. (AJ. rtttrtur/ni) tásk. HEÜIÖS, ránizos-b.iráztl.is, ;f-Uikf:e!yti; a' íelsó meddő; a!^•)
lep. l/.írnyasoiui liasaiiiak.
JXÍM4 <?. (AI. pcrfoliatmn)
U\sk, vif/.fzás- f/ípfbrro-i,
1
4-Uikkelyií; a felső ket Uikkfty eggymas
mellett ( « ' «/t'' ket rfg") metkUi; azonn
olól «ggymás felett két kúpos izikkcly, ÍMalsó meddő: lev. l.ioisujok, fzárölclo'k, simák, vir. srírga,
magvaj G! (AJ. jativum)
lásk. kitsípeit ví^íi, rifzfiáü- Inj.ísdíid , kols.-inyos , Aokma^vú : Icv.
fiárolf lf»k, vnllugAiók, ínéluk, iiegett Izé" Ilik, 1/^tÖsök, érdesek.
(Gomónrka)
fogas G. {AT. thntatitm IV.) a* ma%vnstál abbann kü'
fötrt&aK,, Aojy* lev. kopafzok, fogasok.
G.' ( AI. uustrittcutn) t.-ísk, KÖn»b«lviÍLlcfl t kúpos
hegyit, rövid ícoisanyu, a-reltcHiii, <
reKefzébcnn 2—,•} maR a 1 köif.ilnnn:
ifIVá - lojnskerek - 1/intsások, fzárÖlelók,
vifzIVás
vállbáUD ép cl uk, feljebb fogasok.
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NÉG
) á k k e k RÖaibolyü
pettagi G! (M. pfínicu/arnm) tásk. kerek - RÖaiboly
ded, som*'iiis, ráoUos: lev. Untsás nyilfor
mák, fiáiclclök, váhogaiók, ilt oll'fogas
élük.
to|ásdat\, Uopaf*.: Uy, nyelei-ek, tiofzrztKl.v
tlok, füvéfzesck, érdesek: Uara büglyos.
413. SZÜMTSÖ.
(BUS1AS)
Táskája tOjásHatl, licpcliupás, hcgj'cs tsúu o k k a l , isont/irhnz iiasonlít, kincm nyílik:
i — 4 rokclzetbcnn. tnellyrk tggjmás
j'rlttt
vágynak, eg£y fggy mág.
napkeleti Sx. ( B . orientatis) táskája v, isonlarfa tojisd.id, púpos, bibirísós*. alsó lev. felbeíziírnyas-katTÚroiok: n* fels6k lantsások.
aligránuos: uybktrlcv. holzízúdadok; fiárlev. (/árölelők, nyilformák.
táik. gnnabblyíí, 3-fiegürted, érOes, görbe
orrú; lev. lánisások, nyelviek, hegyesvk.

ágona tVigg a' porhon:

Task,

zömbtilyii»

f/árazbogyó Torma, ki nem nyílik.
aok; levélkéi rzárnyasonn Kikanyar^aiottbev^gdali-fogasok, gcrínUeikcnn riika-rí.5«
rbaök.
415. TSÜLLKISG.
(1SATIS)
Task. lapított, vifzfzás- Tzívcs-Iántsás, 2felé vátaf/tlutó, i-magvú, kinem nyílik:
hOzfala \yi\\\.z$: Kopátsi tsónakosok.
festi TJ! (/. tincíoria) styokérUv. lo[áskercU-lántsá5«k, nyélrcUttok, uipkések; l'zárlev. rearzáriilclŐk: táskái Iclsüaaík.
(fcit&fű)

vir. sárgák,
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ftjér Ts. (/. lusitanico) az cUotől Uuk ahhann
túz, hogy kisscbb, *s virága fejér.
4'6-

tirti Zs!
búk":

nARAVIRÁC.
(DRABA)
TásA. tojáshoizl^ú . bpftott, ép ve'gü, élinn
nyíló: Kopátsi Japoskák: Bib. fzáratlan.
-Ö.' (D. aizoiito) tókots. ágallan, leveleden;
lev, lántsiUnk, kemények, ormósok, 1 pn^
mesék, gyepelőíc: Izirmai ísoibák, a i$É'f-inél ketfzcrtu nagyobbak, sárgák,
D. (JJ. atpir.a) tókots. ágatlau, leveleden: Icv
liiuüások, «p<Huk, ÍWyul Jiöröskék:

kőd D! (/?. ver na)
s. ágallanok, levelel lene!':
Icv. holzHsúdud hegyesek, Izó'roskék, síig
j*i-epclóU: J/.irmai 2.;ígíik, fejt?rvk. (fujluirfíg , Korpavtnlg, lírit/virrt^. )
D (P. itcltaut XV.) lŐkois. ilcveles: 'icv.
hn|/.fzúdudok, tompák, fe;cr molyaosok,
ípélnk és fog/isok.
mükőts p! (D. andromem IV.) tó'kols. 2—^ leveles:
Icv. liolzl/údaduk, tompák, kemények, tsipkések , ptéfuf, • Indusok, vir. Jvjc'r.
D. (U. j/yrenetica H". ) tokots. alrgleyeles:
lev. cKlötmák, uz aliók ^-íoggk, a'íelsök
3-fugúk. vir. piiüt.
kővi Dí (Ü. nittralu) Jiara elágazó, leveles: !ev. tojiiskcrokek, i/arölelók, fogasok: táskái fúItU
fziut állók, fogasok.
41-. ZSÁZSA.
(t.EPIDIUM)
Task. lapított to)ás(latl v. Jjtivlbrniíi tsorba
végű, eggynói tiibb magvú lapjánn Iioiii/ára iiyílu: Kopátsi tsónukusok. Ne'mflj fajókbann a táska r'/esebb nnisokbann tompább
karimája, [fannak ihímv$ck is.
JeicmdsZj! (L. perfc/iaium) ízárlev, f/árnyas-sallaogusok; aj/lev. itíirolelók, épek.
sziklat Zs. (L. petraeum) lev. í/árnyajok, épílíilt:
fcinnai t&orb.ik, a* Iscíicuáí kúsf:bbck.
kerti

1^. nímeHveV ftárnvasonn
^
többek rculclenül soKUa.árisuka , Sa/úntormn.)

11,1 tyr Zs.

^ ' ( L. ruderafc}

1*/irmai ninUenek : himfz.

í'^ltv. l/.üű3ok¥ épé luk: Uára t'zéllyelágv
7.Ó, buglyos.
úti Z/. (L. Jbcris) himfz. 2: Alsó lev. Hni'ások, fíírdUesek, a' fel&ok l'zaiaeok, cpéluk.
Tásh lapos; vagy viDiDíás tetves, üfzvcnyomoti cles végű; vapy kereksed , tsorba
\ t'pű, hártya karimás; tsorbájábann az anyafzár akkora mint a' tsoi-baság: kopálsi tsónakosok, ormósok: Magv. sok.
bujdosó T. ( T. pcregrinum)lÁ&. kerekdedek;lev. lántsasok, épL-luk.
veteti 77 (T.arvvnsc) inik, kerekek: alsóbb lev. hofrlzúd:idok, fogasok, kopafiok * váilbanu tzú(A)'ü/3, na'éy Borultka> Tcmondddt vad
Mustár.)
hagj-maszaqá T! (T. aWaccum) tásk. lojáskerekdetlck, hasasok-. Icv. hofzfcúdtulok, tojások,
hüvér T. (J. saxutilr) Usk. berckdedck^ UÖrölök:
Vv,;irlev. uyilformák, puhd-gyapjasok.
puha T, (T.hirtum) tásk. ktrtkdedek, l'zörösök: fzárlev. DyiHormák, puha-gyapjasuk.
mezH Ti ('/". campastre) tásk. kercktltdek v. tojAskerektk, kevéssé tsorbiík: lev, uyitformák,
>
fogasok, hamvasok. {PuIatzkfÜyVudMusidr,
TtmwnddttJ'ti.)
hegyi T. ( T. mantan'irti) tásk. viftfiás-ftWesek: leír.
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sc. SZIRM A Í Y Ú L T .

ípélíik, kövérek; fatfrlev.
ndzúdad
fe;irölcl#k, nyilforma-lzabásúk: Izirmai
Sléél
pyob.ik
havasi T. (7*. a/pinum) usk. vifzfz'ÍK-fiSÍvesek: f/árlev. Izívesek, k o p p o k , cjiclnk; Izirmai ,\'
táéfztfnél kctizcrtc naju'ülíbtik: fzára ágaiL.n.
hoszszáhírnú 7*. (7*. perjoliatum) i.isk. vil'zfzás-lzivtsck, fzáröleiók, fcopafzok, alig fogasok;
fzirm. akkorák, mim a* isélzc.
éefrtt' T. (T. alpajtrc) tá&k. VÍÍZUJS-feívesek: I«v.
kevésbé focisok; fzirlcv. f/áröleldk: fm
ntat .ikkoták, ininl a1 t se Ize: Izára ápatl.in.
pásztor 77 (T. fíutsa pástot is) iásk vilzlzas-fzivesek:
gyökcttev. Izrirnyasono h-isg.iKak; Oárlf.
sokféle formíijúk, leginkább n vili orma lántsások. Vtinnak kissebb, ntutrebh fajtin. ( / ^
erszény, Pásztor táska, B^a-tanuly,
^««.
X/r, vtfrdlitiiájű) portzog<Sjüt vad Mustár.)
4%9.

TORMA.

<atár Sz! (/, um/tf/iata.) vU^ráti
sátorozó, sűrű:
lev. lánis.ifiofcf kihfüV/i'ttek; ÍU. Alsók fűtéfzesek. a* felsó!;' ípíllik.
{Tacániráe%
kreiut Alust'tr+Jtú forma.) vir.piros v.j't'tn'r.
h^sos Sz! (!. eitrnosa W.) lev. lupiizfeAsofc, néKik,
tompák, kövíreK. tir. sáiorozé%fejet.
kcserÜ Sz* (/. untam) virágzása sálorozóboi fdriüsv
Ul/lz: lev. Untsúíok, hegyesek, a* végek
ftlé fogasok. í«&s. színes, vir. fej/r,
Uvdetlcn Sz. {I. nuítict/utis) gyöklrlcv. kikany^rfjalőtt ciak, vaay féltcun Tzároyasok: IH-ÚIM
itgatlan , lí-veleilcn.
Sz! (/. pinnaía) lev. fiilroyasonn- hasadtak:
tse'zz. vcrcsscí, lokr. ft:,er. (kis Jiorsóttku,
vad Iictck % bütiöijü)
T E R JN Y K.
f yí i£ K J -ÍT
;
JScim-Uy liímlzáhiiin bcJolIrcl kis i'og'fsk 1

CCOCHLEABÍA)

Tásh. tsorba végű, tloftcfe, rip'-rsos, érdes:
Kopátsi rfúuosük, tompák. Afóa Ű' tásÁa

nőit, Task. \3$y isorba vagy épvégü. Szírriiai némely eh benn i'fogűh v. metszés ílf. Ne1mefy jajbann a' ftg a* htmszúl tövénél ián.
izi 7*. (A. alpesire) fzára felepyen«rdti, kftós:

ép vegét.

halán T! ( C. nfficinaiU) g\'bkér!ev, nyelesek, fzívcskerek'dedek; fzárlev. liolzlzúdadok, kikanyarpatoii cltik: l'zÁra ágns.
pikkelyes f. (C. Coronopus) lev. izárny.isonn - hasgntoti - sallangohok: l^sk. ficles . Izivforuiák,
az élckenn pikkelyesek.
orr teker 0 T.'(C. strmorucin) gyökérlev. fzélcs - liuts.ísok, tsipkt-sek; fzárlev. liuizizú • Imitsások ,
bevagcl.ill- fogasok, sallangosok: tásk. egyfelől domborfik. (Torm<t)
hólyagos T! (C. macrocarpa W) gyokérJev. Izívcstojáskerckek, tsipkesek , l/.:irle\'. Mofsítok,
nortzogós 6lii fogasok: tojüsüolzlzúk, fclfúvódlak.
^
Borjikn 77 ( C. Üraba) fza"r3 tovü nn hengeres, feljebb
fzepMes, legfelyüt el.íg.i vó : lev. lojáskereltI.iot53sok, ízároleiők, fogasok; tóak. épvégük, hegyesek. (Borsika)

(JBMRJS)

Ktft Ki Kó Iziiina a*mis kettc^^nél nagyobb:
7*í4^. Kcrckced'9 sokmogvíi, Isoiba.

V:

lev. keielided-l<:|nl/k:ísf>k , l-jinivasok:
fürt*
jei sáiorozok. lumck f.ijlája a1
kőfalt Ti (sl mutalr\ íxárai kórósok, pettege*
led lüsbéíck, tőbbriyire felállók: lev. vifjtfzííS'iojaikcrck-Ckformák, cselük: *ir. sá*
tutoiók.
fejér TI („-/. incanum) fzAra felállói vir. aT frár • és
iijjivgveliínn sniorozók , azutánn riitiüsokké IcfiDek: tcv. t.ínlsj5ok, hamvasok, éjiéluk: Uirm.ii 9-Á%ükyJejc'rck: táskái éphegf&k, ( Tnnytfu)
Uészc's TI {si,catjrinum)
tséTzéjét el nem r u p a : lev.
Ihílhifios f i ő r ő k k e l é r d e s e k : minden hfmfi.i-

lai togí.sok. vir. apró, sárga, azutánn meg*
ft:}éredili.
mezei Ti ( A. ca wpcslre W.) a* táész/stől abbann kütümlöz, hogy tséiiíjét elrúgja; hím Fogai
otin
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nem a' liímfrál* oldalion vannak, hanem
ar tövénél.
fagyi 77 ( A. montanum) kárai Oéllyelbókrosodók,
kórósok: L*v, hamvasok; az ahók tojás.
liofzfzúk, he^yefiek, a* feisók lánisás l ^ .
bj-.úk: vir. fürtösök, j/ír^tík, magánus fúrtbent), AVfcy hímjének tetcjénn van a* fog;
ketttt}én*ík pedig a tóv<fnn: iev. Ui/fagaj*jzőrűk.
sodros T! (v/. iortut'jum) a* begyttá/ abh'tnn kiiitimbőz, /"»yfy iV.írai sodrosok , litéllvelteniltek •
viiíigfürtiei a' Ixárhegjrend sátorozók: hun
Izálai aligf'ogasok.
4«2. PAI'STOK.
(PBLTAR1A)
Task. cp , Kcickdcd, öJzvenyomúlt, lapos,
kincm nyíló, 1-3-niagvú.
iziírölclo P, (P.altirtcca) gyökérlev. nyelesek, fzívesek: f/.irlev. ízarölelok, fzives.lámsások.
vir. fejtTr.

423. PATSPÁR.

(B1SCVTELLA)

Task. lapos kerckílctl, alól lelyöl bekerekitett-tsorba; katciyai kerekdetíek: Tsész.
kctlcje levele Lövönn JH'IJJOS, ictMilsorodott.

•síkált P. (B. Incviftata) ÍLÍKTA aligl«rcles, sima, 1 fel1^-iíl s;Íluroi.uon tliaazó: gyokerlev. iiyeíe bek, Uotüásük, rílka íutúf/fucúk; táikái iiauik.
4=+. L A i M T Z .
(
L
)
Tsés&. kcitc ; c levele tíívönn tokás v. zaiskós: Task. tojáslioiifeú, lapos, epvegű,
^linn nyílik.
hegyes L' ( L. rcdíviva) 1<ÍV. mcl>'«nn l>eváltatt fíivciek, miiul kihcgy^Uck t aa aliúk ellenesek, a' felsők v.iliog.iiók: lAsk. lioizlíúd.idok, elöl halul hegyesek, vir. JZU$O* t igökert turii'u.
L! ( /-*. annua) ti* hrgyoJtöl tthbufux kiii&mbvzt
/.jy tsak ix felső* Iev. t. UegA'/Wtek: tásk.
rojasholztiúk, lomp.'ik. wr, sui^uiUm; ^y'fíjl6r»r z-nrtíri, (LtíviiZÁiíj/Z)
BE-

&7

B l T Z Ö S ö K .

(H1COTJA)

- HOVELYTSÖ.
9

BvuAje to,as..ofcM, lapított, i-ickeUu, 3ny.lásu: Kopátsi laposak.
ti / i>
.s~M\ lev f/irnvasok; levélkéi
liügcök.

4-26. F O G A S Í R .

f1

Bctz. a.rekrfzű; kopálsai lüvunn kipattanvánn kunkorüilva f'olzlanak lel: Z//A. tsorba:
Tscsz.. levelei ölíve állanak.
Gjofarevagy
Jre pikkelyes jfbgas , v. gumós.
f.levelű f! (ü.enncapfiyMa) lev. a* Mritegycnn 3;
inincletiik nvcl«s, hármas: vir. lürtus, fiárgns,
a1 levelek konzul: himfe. akkorák mint
a1 bokréta.
ikrát F! {D.xiimdutosa IV.) \tv. «, mindenik nyeles,
JiátnKiS; a" ktizépsŐ levélke - nyele • tÖvcon ,
kélfelöl eggv e(jgy ikra pikkely; vir. 3 , kof
tsányosok ;i l>. inie^yeon, ptrutak.
mtftermo Fi (Ü. bulbijera) aKó iev. l'zárnyasok,
a' t'elsök eg^vesek; leviltöveinu e g y eggy
gUOlÓ HŐ. (Jutri/itut{ Jíl)

Hl (D. poijpijUa A'.) lev. 3» mindenik
Uárny.is.
háromlcvctu Hl (D.trifotia K.) lev. váltogatok, hármasok.
flUtevtlü. H. ( Dt penta/ihyllos) felső' lev. ujjasok, ötösök.

427. FOSZLÁU.

( C.IBDAMINE)

BeU. u-rekvlJeü; kopátsi tövöun kipatiauváim kunkoroilva loliianak l e l : BU>. cp.
Tsész. lev. kinyílnak.
$6dirtz F! ( C. ohclüionia l<) lev, Tzárnyasok Ötével;
levélkéi tompák, bevagdalt f«»ytisok.
virdgrugő Fi (C. imftuthtis) lev. ÍV.átny:iügk, palhá,
*ok ; levélkéi kotsáayosok, Uitiisasok, frgasok, bav^tidallak. Szirmai igen apró,;-1
llb
azoka-
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azokat ÍJ hamar elrúgja % vagy néha tne$ 1B
tr.i mi.

kisvirdgú fr\ ( C. parvi/lora) e* virtígrugfSiőt ohhuiin
kuitimbőz, lturj- kissebb: Tzara tompább. | z t .
gi'i: palhái nint&enek: levélkéi fcálasok: Uir.
m.ii vannak.
torta* F. (Chirjuta)
UAra i» fciirnyaslcv, borz.isok:
levélkéi kerekdedek: vir. aoklior isak 4-UImesék.
lakuk F! ( C. pratcnjU) lev. fcárnyasok; (jyökiírlevélkci kerekdedele, liárlcvélkéi laiHs.i->oli.
i
( réti v. mezei Tormajü % lyukuk pöktc fü.)
Ff (C. carnosa K.) lev. Uárny.isok ; Uvctkéí
kereküeilck, tsnknein cpcluk, iiúiOiük: UJrai l i é l l l l k

523. ZSOMBOR.
(SISYMBMVM)
Xsésze tt»- cs Szirmai szc'liycl nyÜna.k.' Be*
ízűje uémely Fajokbann tsak táska forma,
a1 tübbekbenu ho.rzrzú, sugár, lél/es: Ko~
pútsi alulról hasadnak fel, egyenesek.
#

Táskásuk.

Ziáau Zs! (S. Kasturtium) lev. fzárnyasok; levélkéi
kerckdcJck v. Izivcsek: lásk.ikutsátiyi ii.iir.iUencUck, {vízi vagy forniji Tonna, vízi
Zsdisa.)
berki Zjf ( -V. jilvcjtre) lev. rzároyasok v. fzárnyasonii
hasadlak; levélkéi linisások, l'uréIzesek:
táskakotsányi urepélyeua UalUuak; bei/.öi hofzUúdad táskák.
tavi Zs! ( £. patiiitra) Icv. I/irnv.isonn hasadtak, fürcIzesek : bokr. a' tseíaínél kisbebb : láskakoU.ínyi terepúlyenn kiitlouak: bclió'i hoízfzúdaJ rániios táskák.
iszap Zs'. (S.umphibium) lev. a1 víz alatt pázsitosok,
a* víz lelett láatsások, és Izároyasoun hasadt furéizesek: ['/.irmai a1 tsél/éocl holzfz.ibb.ik: Lískakoisányi hilrakegetlek. A*
tíz chidradváiw, szám tn iszavunn eUerúi,
*j akkor minden iTt-itci Llnljdtok.
jallangos Z.s! ( S. tenuifulium) lev. kéllzer *s háromiiur Uúruyoáuuu kaiJátaki leveliiéi kika-
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ny.irg.itolt Ctélük, épélük:
kihajluic.

379

ittika-kotsáoyi

.ziratiau Zs! (S. monensc) lókois.»nyl aprók levelcilctiek, lev. n y e l e i k , izarnyasomi hasadtak, riikjfcöröwk: vir. nagyok sárgak.
r! (S. ur^usum) gyukcrlcv. elbel^ruva.
sok; Izirlcv. láins^ok, miml
f^-S^jfi
izóiökktl borzasuk: l"*ar* keveslevelű, lUZs .' 'f S°JkfÍhia) lev. sokfcorosonn ftnrnyal.
Uk , Ual-s - k«k<nv - sallangukkal: Uirinai
a' uélzénél kisseblek: beuoi vekooyok.
Simák, 4.rMgtúl«üek. («•«'«/.*/«, « / y « f « -

Zs\\JÍ\^ulinlm)

lev. kmvúrosok pon^vo-

Ink- levélke, l/ál.is l á b a s u k , épűlük: beüoi
hofclitúk, ingadozó kots;iaokkaL /JWS. «rcnélyenn suMyctnyíük.
,

mamctlyJi Li (A /"*™f«*
>, f l WU 'o ^k : • ^ ^ " T
í<lsok UarU

"^sok, fogaiokj •*'
^y f J w , . ? . ;
1
kéi Izálasok, uuélu
bvuói
p
kiáltanak.
t
fogasok, kopa16 Zs. 6. Jrio) lev. katzurosofe, Ua
ízok: Tzára sima: beuoi teosok l « « M
hamvas Zs! (S. Colmnnac) lev. kaczurosok^
lev. gyapjasok, hamvasok. bctiöi
nak. v/V. halüvdny sárga. ,
.
i.
r " / v i,ialvl'i\
ícv. katzúrosok, hegyesek,
^ ' " Z j bo ( rzastk: J ^'ara borzas. MuUM &u%kk«l.
Sad.laDU.isok, fo & asok, Udroikek: bcuoi
meronu terepélyek.

f;</?rs//v/£/;»/;
429. SZEGETS.
r « « . levelei iirzve államik, tövónn egyenLök ^rt*. 4-nc'ha o-lzegű: A kcL ki*»cüb
himliálak töveim bclollrol ikra.
v. / / #.' „(fisinafc) betzöi hecycs orrúk, fzo-

" " " " " *!JL'Pr%!«

nyomultad k.P..i,r«gle-

lesek: lev. kauúrosok. vr^já /c^Art_3 J-a'
(nitsterty
Szapoiajú,
Toruktututuju.)
v
ÍQ
Bb Á
f
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Tormám* Sz!

(E. Bffh'iren) a'^ó lev.

hr

ny.isok; a* vccsö karélvok k t ' k ' t e i t ; le i s<J

lev. riufen* - tojaikcTiCÍtck, lugasok. (t*li
T
\
hagymaszayi Sz ! (E. Af/iarfa) \ev. nyelesek, fair*.
hek: beuói 4. zegílk, felfelé vékonyabbak.

Sl! {ti.reiinndum) lev. Línts.iiok, heeves »4L
lük, tsavii-jtviMii-f'-^.isok: fürtjei icvéleHenesek: br'tdi aligkuluinjrosok, uéruafor*
miik» terepclyenn áll.inak.
5*/ {E.trhiir.inthaiites) 'ev. lántsrísoV t rendetleuck, nyeleltenek, ípíhik: fcois^ iyi a* vi.
rágfiirlun-i ki-wílnak, félre haiolnak; n7okonn a' beuók a' (Várral mdlcslegesenu
fciú'lunrtk. vir. jtfrgft.
S-! ( E. hieracijn'ium} lev. lantsunk, írdesek, fllól sömoröbök , iu ott f o ^ u k : betvöi
fclAÜók, sú^ártik; l'zára barázriúi. icvtrfainn
itt ott tsilta^oj szőtök vágynak.
SÍ! ( £. fiijujum ff.) lev. lí.íl.isok , laposod ,
aligfoaasok, h<itr^^ÖrbjÍtckt éidesck, Itókík: liiiíói félrthujlók, ielállók.
tzüklevc/ü Si! (E. on^ustijo'ium W.) lev. iz-ítASok,
valósok, épcluk, Itairagórbultck, r "' ''
beu. Sk rzármeotebenu felállók,
Árvé^ilk.
káka Sz! (A. tunceum W.) tev. ízálasok, síig/irok,
knpafeok: belzŐi félreíiajlók, felállók: ízara U«ik letÜau ágas. vir. sdrga.
430. IBOLYA.
( CHEHiANTHUS. )

Tstlsz. levelei Ofzveálianak; kelteje tövönii
vállasabb: Magz. tetejéun 2 ikra, nicliy a'
betso hecryétiíi is megmarad: Magv. laposak, néha hártya-karira Ások. A két hissM
hímszálak ttivinH i-felál 2 ikra.

I! (C/t. eryjimoidfj) lev. lám sások, fogíisoh,
k'ípafiotc fzár.i egyenes, ágailau: Deuójti
vir. á
Havasi Jf ( C%» otpinus) a* szegetstöl abhmn külömy
ltű~. hogy lev. fzilasok, hamvasok.
"

3SI

/.' ( CA. Ckciri) lev. lántsások, hegyesek,
kopauuk, keménykék: ágat Ueglelesek : l?.áIbolya, siírga Kóla.)'
p.ik, hamvasok bci^. tsonk.i-la|iiuitvcgűk:
f/*>. veres, r.kdk; sztrnai epek. Pun fejer vi»
r
\
'í%á yj zütti Uvviujtiiuija is.
Xnjdri I! {Cli. unnuus) lev. liinuasok, aligfogosok,
lompák, hanwa<.ok: bcizói hen£<rt4ck, be£)«i vegtik : f*ara eggynyári. vtr, piros;».
Violaiún: szirmai ttoroúk.

, FSTIKK.

(HESrBRlS)

TAXSZ. levelei ö^zveáUanak, ketíc,e túvi'nn

valijsa.b: úJrt/i. meglelte.eüetl icmeiuk :
Btb. lövíinn --ágú, fei^-iU GUve hajüK: A*
kel kj&sebb hLnXiálak lóvdncl bcioilioi ikra.
itomor El {II. tristir) fziirn felálló, f?firös» elágazd:
lev. to)i«sk':iek-lantsúánk, Titliogalók, télig
fogasok. Szii mtii joldstin Jukáiát giíitik . vtf'*
resti) rettfs trt;J<Avl. (éjjeli viola, ÍU
pompás E! (//. malrvtit.lU) l^ara Utaltó, ü
lev. loj.isKíM'iik - l;uit.tások, a ( ;ró • f
érdai E. {II. inodvra) a pnmpátiÁt abbttnn külümböt%
hv%y lev. dárdán Uabayák , ticyes* logaaok,
Uirmai tompám.
katxűros Kí {II. rutwtntna A*.) Izira ágallan, lereleilen, henyéli): yúkérlcv. űtvabtlalL logasok » mo'f !r;a»»k. tnr. kvmvrsrftga.
borzas E! (//. ajricnia) í/,;ira ijjen áta»bügas» büglyos: lev. hveles(,k, láutsásOK, he^
sok, éiilc*>ek: vir. kolsaulaluüok.
lorzax, szbrvi Uürmdtuti K^^- lohorta/ui.

. IKUAPIKK.

(AltJBlS)

Tsész. \eve\ci fr*vc áll cnuk; kelte t trvCaa

\áU«wbb: A'

lk

Lciol
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oldalához simulnak. <*
Xr.cn a
píiinm f.tkó-iOM' KT hirsnta) minden lev. bor? ások ; gvokerlev. épek; rznrlev. közípenn fogasok:
Izörci a' fevelek«i»» horgaink: agai fugárofc
^ ^ horf ARai ^cpélyck: U a r l « »
:1c fogasok; termete nfatsony;

l>clol, eggy cggy pikkcllyc nőtt ikra, kigöngyülőclve.
havasi 1! (A, alpinn) \tv, bofzizúdad-Mntsróolc (
í'z.írölelők, fugasok. J=^r« /r«Vj/« egyenes t
néha sz/llycMf>azét tovüntt görbe.
gyomos 1! (sí. thnliana) gyökérlev. Íiofzí>íi<ladok,
nyelesek: Izárlev. nyelcilcnek, lani&Uok:
fiára (elálló, líjvönn bor/«i.<: Ijtrrmai a' isúfzíacl kéll/erte holzí/abbak.
bértzi I. (A cranizíarut) Icv. Lintsasok: fyökérlcv.
nyelesek, Oárlfiv. nyeledének: fzara heiiyc' lő, kopafz; Uirmai a' tsélícntl JurumUor
nagyobbak.
bokros 1! {yi. bcllMifal'ut') lev. kevéssé fogasok: gi'öKérli-r. viijETzás- lOj'áskerekek ; Iz.irlcv. Líntí.íiok: fziírai soktevcluk: fürtje fekilló.
bókolá 1. ( s i . nutnnx tV.) '/' bokrostól ahbann kiilötn//tfz, AOJ*J* Tűrtje bóknló: beUói eggysuros
I/-Tb;ísúk: termete kisebb.
borzas 1! {strabit hispida IV. (Jardamine pttrata L.)
gyökérlev. (Uíbr/>..irn.yaK - kauúrosok, tÖmödek, borz.isok; Izárler. lánisiisok, nprók,
kevesek, az /tgdk' tovéau, horgas Izoruk :
fzára kopnl'z, elágazó.
f/fíAesz4rny/Tj /.' {A. ifulteri) f/.'irlev. íelbefz.'ím^'as
teaházuk; ríglev. l.ioisások, bevagdallak.
Jtr.yts T! ( W. íucidn) lev. IzárÖleló'k, fénveseJc.
tornyos 1! í ,-/. turriiii) lev. izárÖIelók: belzoi legürbiilók, IV^íKisnk, laposok, vastag élük; iscfzét rjíntxosok.
ostorindih i! (sl.pnicurrens K.) lcv.toíiískerekek , épíliik, jirfífiicsck, [líiros l^ttlyclálló CzÓrökhei: tovérüt ostorínd.ikal boUát.

431- TORONSZÁL.
( TURRITIS)
Tsesz. levelei öfcvc állanak: Bokr. í
lellelé Oízve.illauak: Bett. véWony , nyulan^. Izcgleíes.
ÍO/'ÜJZ

Ti (T. qfabta) gvökérlev. fogasok, vagy kaU.úiosonn metéltek, elhervadók; fzárlev.
lántsas - nyilformák, tzároleló'k, épéluk:
ízára sugár, tsaknetn ágatlao: ác& és betxó'i
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Trfx*. levelei öfeve.niauak: A nagy
him'/zálak tövenn kivűlm!, s az apróbbabelülről s eggy e g ^y ikra : ^ ; . göm-

űk: £Ht. negye*. níbalioUizuoiru.

napkeleti

K ! { B . fírin/jfaiis) g y ' ó k é r k v . v i r ? f z á s t j í
Kerektk, (i'.kai£or05 ceriiil7.uk; fzarlev. l'zíves lantsatok, UárÖlclók, kopaízok: belzoi
4-izegük, súgárok, hegyesek, vir. sárga v.

KI ( H. austri/íru1) a* napkeletit&l ahbnnn kaItífiihő?.) hufö Ln.i/..sinúiosok : termeié kissebb.
mezei K. {Ji. campci(fii) lasáta és pyökere vékony,
vel/A/ös: Itv. fiívesek, kiiiegyzeitek, Itárblelók; a i alsók fvlbclzárnvasok, fugasok,
kevéssé borzasak, vir. súrsa.
vetési K. ( 8, urtunsis) alsóbb lev. Tapiukasok, tzÁrölcíók, isavargúüéttík; a* felsók Utresck,
épéluk. vir. vivtaszín , piros tsikokkat.
havasi K. { B. atpina) lüirlev. Izíves - nyilformáfc,
fiárülclök; ^yőkírlev. tojáskerekek.: ízirmai
felállók , Jejc'rek.
Karó-répa h! {tí. Jiapus) gyökere tzfívek - v. orsóforma, hüsos: lev. sírnák; a* le Isiik (zívesKitlisúsok, IzárÖíelók; öz alsók félbctzurnyaaok, focasok.
(Karórépa)
Kerek-répa H! {£. rnpa) a K.tró-répctól tsak gyökerénél lógva kiilÖmbúz, a mclly lela^tougömbölyű, húsos. Van holzlzúdad•">• gyakran n elaggva -"Itúso^gyökcru-fajtája is, melly
Tör'ttíJriik
veztetik.
Tövcs-rt'ttíJr.iiku cucveztetik.
Kf (£. vlrutffta) gyökere húsos -fzfliba indul;
minrlen levelei M'patxck, Inkók, l&avar^ós
élúk, CÜ karélyosok. J& z-njdri plánta. tl~
j

$U

4Ü ejztcndcfffann mind szárba inrfftlt ^yiíkemiid fovaleirt n/tr* jnkkSpenn váito.
lrTrire,
\ tU. A miK'cltU úttal «' kertrtkhenn r$qyns_
hány nevezet- s '/ etfnoretttj faifiík vtfffni h6.
Í6ié. p. a. ( i ) Fater fis K. (B. a fka) (2) Vc.
rejj&j K. (/í. raőra). ( í ) O/tuz K. (8 &,,
ba'iif'j).
(4) Kalardatt A'.
(B.Gon%yfoifÍrj).
(5) Kartt'Mt Kt(B.Ho(/tryrfj ). (6) Őr^o/x /f.
'
{B. ajpárojuiaes). (7) télijodro* K. {B. Ha.
heUictt) V «' /.
vdltotó K! {^B. pv/ymorpha) alsó lev. keskeny - MnUasok, í/ani/tisonn hasadt fogasok; a' felsftk i'wUsok, épéluk: uéT/.. kinyílt.
repts^n K. (B. erucistrum)
lev. kAriúrosok: fiára
bor/;ts: UetiÖi síinAk , kardforma orríik.
Mtuídr K. ( B. Ermui) ay rvpijtfttfúí abhnnn f.iilömböz>
hvgy l/.áta vékonyabb t alaisonyubb: lev,
fetbcUárti^.tsok, saMangJAi Tzála^-lantsások,
tsíikrtem épéin', {kis Jtt'fdr Mustár)
kúrujU K! (B.ttanyt'a
IV. ) !;'v, nyelesek ; a/, alsók
UArnyasonn kikanyare<itottak, borzasok; a*
felstik fogasok, kupakok: furljei lioizUúk,
pon^x'olák: bcuoi dc^eíiek, 4-Uoguk, k<irUtieg/uk.

435- REPTZK.
(SINAPIS)
Tsész. levelei tercpe'lycnn fis ^ Ily cl nyíltak:
oííyan mint a Káposzta.
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beidről, ikra: Bet*. P<*roho» ,
K ú, uniós liélű; némely fraibaon
1
's a uikkelyekenn töredezik el.
»,tu

„.„,i\

t

lev. félhefcarovAsok: betzőíe

b

£ FS ^ ^ ^ £
/,/,V - r.
beuojc
lyei
i.rckcUiik:

y
; mkk C llörükkel

borzas, vir. jdrga,

•f

vetési ti'. (S.arvenstj)
betzője sokr/.eelt!tü, degefz,
sima, orra ú-éhi t a' hctzónél röviricijb. —
L<rv. sok/hnndjúk, leginkább Jtflbesiárnyások.
( firptta)
ftfj/r Hf (6'. aiíta) betzője borzas; orra kardforma,
hofzízit, górbe, 4-fzcgúded. magva Jcjér v.
vurhmiyost {jdrga vagy kerti Mustár % kerti
Heptte.)
fekete R! ( S. ni%ra) bet?, krtp.afi, aT ttárra fckízik>
orra
I
{Htf)

RRTEK.
(RAPfMNUS)
levelei Afzveállanak: A* nagyobb
k tüvcau ktvíilrol, aa apróbbakeun
bt-

TJCSZ

XVL

387

ECGTFALKASOK,

ann.i) foeva h"K v »'-i"nní pilUn R ő«ok ; a
falk-is Serege i ^ W w k . Usd «*« A '' r *í
. ^
K^v Nemet i.le telt Linoe. meHybcnn » It.mek

XIV.

SEREG.

1.

EGGYFALRÁSOR.
a' Sereg maga cegy Termíf/etí Kend, *s mag.í
ba foglatja a/. O S Z L O P O S - VmÁGú Xrivevénycket,
inellyeknek rendé* alkotása és Abrazatja íIlyen:
t. mindenkor v.in, alsó, és állandó % némelly
Nemekbcon kettős is, és eggyik a' másikul gatle'rozza.
Bokr. 5 Izirmú ; f?.irmai vift.fzás - I/ívesek : Minden
Iziromnak egpvik fzclc n' ronsik l/ironi1 izéiét
h.'ilMj^i a* nyaka pedig nf/veforr annak a' hcopernek lovcvcl, mellybe a' Jiímlzalak ofzvenőlick.
Hím. Tzálai l o n í l tőbliok. alól őf/.venó'ttek hengerbe.
Telyíil pedic f/abadonn állának.
uinya. az anyní'zárak a1 vatzokhól nőnek ki; alól
ezek is olzveragadnak, felyűl pedig ízéllyclválnak.
Cjrfim. vapy Tokok, vnjry korfzovátos magvak, körút növik AZ jnvaUár* lovéL, ahu2 ragadva:
JSiagv. vese formák.
Nem minden plánták tartoznak erre a* Seregr e , a* mellyeknek hímfz.-ilai
tcivÖco ölzvcnottek ; ha%
nem isak aiok, n mellyeknck aikoiáva a' leírjssal
egfivfr. Sok plánták vágynak — kivált az öttűmes
és Huthhnej Svregbvnn — a* mellyekrtfk bímlzálui
tÜvönn Öl/venÓllek : ilc minthoKy cpycb formajok Az
o(/.lopns virágoktól külÖmb'j/.: azok nrin u\e valók.
A" Kclí'alkas Sercgbcnn is Vagynaj; sok virágok, a*
p l l y e k e k minden liimliálai üízve vag^-nak DÖVC;
de

? mint'az abb.inn lévő fajok vagy 5 -vagy 7' ' v Rendek i.t verödneV a' Hímek' ízám^ól
re
. Termetek alatsony: ritka van
bcr'uyi magasságú is. Fa eggy sinls.
. :'
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A.

ÖTHIMESEK.
ylnyaszfíra hegyescnn kinő.

437. AB ORR.

* aptó Grrcly.

HtTHlMES.
4 3 8

.

ma heréit:
senn kinű.

Anjrasz. hegye-

S Y Ó L T Z H I M E S .

V
T1ZKIMES.
. GERELY.

TJAÍ-

5-levdfis JJrfr.
t-atz* hegyeseun

SOK-

EGGYFALKASOK.
S O K H l

. íV.efíicíes : Tuk:ui. i-m.
cy.ifU'Uiin karikába i
a* hegyek uilla£Q*ouu
tart.
. kettős; a* külső 3—v
443' PAISSAJT
K í j i
gyürúbeou aü aiiyiil/.ár korul.
1
441. Z I L I Z .
TJ&Z. kenős; a küU.i Ö-V.
rnet'iéíú : Korjznv
ti).
inon gyurúbcnu az
korul.
444. K I T Á J B E L füve. Tttfjz. kellős; a1 kübő 7 —
nietOésű: Toktat
s-a;; fi tsoinóbatm

440. S A n

Ili

M E S É K .

441.

D A.

MÁLYVA.

, HlBlA.

7>t/>«. keiiö-;; a* külső 2—3-leve.
lü: Kurjzovfftj/ii loinotl gyiirubeun az anvaT^ár korul.
Tsész. keiiósi a" külsó
Tvkju 1, Jolunagvú.

ECGY FALKASOK,
ÖTHiMKSKK.

437. ÁBOKll.

(ERODIVM
UM L.)

IV.

GEÜANh

3 , váltogatva küztök I.erelt hín^lzáifontia
pikkelyek; minden himUál tűvc'nn ikra:
stm-ftsz. kinu nyáv&íbrmáia; ínnak tövéun
anyafzírbt'jl e ^ y t s á k ó , v. kah'l'z t melly
soclros v. ÖÍÍVIÍ kunkorodik, Lelsó üioala
fzorös vagy Izakállaü.
nyaltiil. i l't^rnyai
l;.drnVH:.ci.n htisai't fogasak; a* nvíl af Uiiroyak közi íoj'.rt: Íz irmai
liorz.r/.úd.itlok, tompák, kelleje u o i b a : UÁf l c í n
r jj ft'lepytnesc'ín.
( £ . ci'cutarium) ernyői sokvir^úk: lev.
f/.árnyatlak ; lzi<rnvai Utíni; asonti lia^adtbcvagddliak: r/ímifú sí isélztnél nagyobbak;
kuiömböi, /"':y leveleinek Unrn^ai to;„ktirekek, nveJcUenek, Izétcscbb vűllí.k:
mai akkorák nini h1 licité T vu$y ki
bek; mögtsakéi koj^ízok.
i A. {E. romunum) füira imiis: lókonányi sokviráeúk: lev. f/arn.ynliak ; Tzarnyai ujabkerekek» íz.irnj a-onn liaügaluk: lármái «'

-EGCY-

Í. (/*, iiwiCliQtum) ernyői snkvirrfpúk: ler.
fiárnyatiak; Ixainyat rövid nyiluk, hofxIzúÚRÜuk , bcva^tlüU-fi gp*ok : liirmai akkorák uuul a* Uélzc(: Iáim hcn>clo.
daru
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daru J. (L\ gruinum) ernyói kevcsviivgjk; lev. ruir
inasok,
1

'

kihcgytcUek,

bcVii^thiit.lbga.sttk'.

o közbülső izaroya&oou Jóimul,
líára borzba.

log-u*
*

H £ T H 1 M K S E K.

+38. 1SZTRAGOR. (P£LARGONIim ív
GEliAMCM L.)
Ts/sz. 5-hasáb; a* iiriso ízciebcbb , felálló;
Bokr. 5-cgycncden 1/irmú : Htmsz, i o
c^yfiierJeJick, bárom Jien.it: Jnyasz. kinő
t
nyársi'ormára; annak töveim 5-kor/zovátos
It ma^vai; minden magra jut a^ auvaiz/nhol
sodros-belöliól izakáilas ISÚKÚ v. kaTserjcscdö
itagOJ /.' (/*. ndoratissimum) kotsán^vi mint cggy jj-viráyúk: lev. kcrekiieU-fzívcsek , puha selj'cmíjjuniaiúk ; JzJra kiisiny, alig e g y tziivt;
ágai hutstlzabbuk. {szagűj Mályva, Muikd(tt, tiuruvrr.)
kódos I! ( y. ionuie) ernyői sokviracúk: tcv. í/ív«kcrekdcíitk, aliR bartlyoiuu, hegyesek t fvtetc vagy kuUvúny sárga Jokokkal jegyezte,
vir, rnzjtuiin*
f. ( P. inquinani) ernyői sokvirágúk: Uv.
kerekded - veieformák , épek , isipkcsck,
molybüiok, enyvesek, t? tapintó kezet eifsevvnk. túr. piroi Áüi mauiti.
/. (/J. ftcitatum) ernyői keves virágúk: Irv.
paizsosok, ^.lurclyúk, épcluk, búbosok:
ágai IzegleteicK.
(P.aujtraiv)
ernyői gombosok,
dffti
lev. l'zívcsck, alig karclyoiuk, alól
sok.

pontot

vir.

/uilnviiny p « t j ,

t/cj.

/. (/'.vtttjti/ium) vir. gombosok: ícv. l/ívesek, $ katelyúk, érdeskek: U.ira lelJlló.
I. (**• capituium) vir. gombosok: lev. Izivesek, kiirclyusük ( fodrosok, puhák: Iwrai
é l l í ó
•ny

391

fypes I. (l\ gtutinosum W.) croyoi kevés virágúk:
lev. iiivcick, dardatürma-5-Í2eglctuk( enyvesek.
trlcvelú 11 (/*. qititrcifulium) ernyói kevésvirigűk:
lev. f/.ivcstík» Iz^irnyasonn kikanyarodnak,
isipkc^^k: itünU. íeinyúló hegyük.
\jrdcs 1. {P. nspenr.::) croyoi minlcggy j-virágúk,
J
guiiibu&ok; ler. Unycrcick, 7-liasalmk; lia^
*
httL|.ii boUizúdudok, tompák, fgeo érdea
bodrom elük.
terpentin I. (i'. Huttula) ernyói kevés vinígúk: lev.
teuycr&s-kéifÍLeriz*ii-ny.i5üiin hasguiiak, licgel.iicíuk, érdesek; sulldn^jai Uolu&ok, tsi-

Í

fiojuk', itr. Veret Isiim s.

cprófogas l. ( >*. detuUutatutn IV.) a* tcrpi.ntin I.tól
abbéin kutünibűt, hogy lev. enyvesek, nem
fzcgetl Ucíufc; sulLiu^j.ü ígcü

TiZHlMESEÍ.
439. GERELY.

(GERÁNIUM)

Tst'sz. j-lcvelű: 3oAr. ^-egyeoló fziruiú:
Himsz. to , HÍ: 5 magasEabbiiknak ti'HciüU
e#£y ^ ^ y * ^ r a : Anyaszára kinő árlormár.i: lílugva $t korUovátosok : az anyabárból miiidcu magra jut cggy cg>'cucs Kokaláfz.

' ( G. janqvincum) kotsányi 1-virágúk: ler.
5-ha$ábúk, kerekdedekj ha.«abjai 3-fügúk:
fz.ira rzcllyelágaió, böiykös, Uikkclycs.
szirmúi nagy:ztfp pirosak, (varja. v. tsákuUb »
vérellátója.)
G ! ( G.rnaerórr/,izum) kot3. a-virágúk : isétz.
felfúvódott -gömbölyűk, Izíncsek: Jzirmai
épek: )cv. j-kíirílyűk, fogasok: I/árforma
lókotsánja kélkétigú.
fodros G! (G, p/iaeum) koisányi 2-virágúk, levélellenesek, mag-Snosok ; fzirniai "fodrosok,
setét veresek: Uctz. ízálas
k
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lií
Ilii

kamu G. (G. fosaim) kois. a-virííctúk, tevél-dienft,
ncsek; p a r k o k : Izóra lerenely: Umuai én
l
élük.
Utün G! (C. reflexum) kota. u-vir;igúk, lcvéíeHcne.
sek: lev. váltogatok: t'/.irmju Uátrutürcmlet,
lek: tséfcéi U.ilkitiunok. vir. k&es vtívj
bókotÁ.
ligeti Gl ( G. jilvatirum)
kot*. 2-vir«f>úk: Iev. i , .
zsos Iz.ibíisúk, 5-k.iriíl^úK » hevnjídah I. ..
ízesek.: fzara felálló, sáloro/.o: J/.irmui u«.
vésse isorbak. rir. va#y tiszta fejér t v,
f
mctjdri G.' (G. pafnjfr?) kots. 2-vira^i'ik,
félrebajtók: Icr. $-k,ivclyúk,
henyélő, felegyenesedő; Á^
y
zediek: talmim épek, pt-n-jnk % fuká cn-.i
G/ ( íí. prutente) kots. 2-virágük: lev.
fiabasúk, sok t)^isab6kf ratjf^osok,
g
sek: virága, liu^.ís; kotsáuvi és ifcóf/.ci I'zorösök. vir. naty y fák. {kék Daruorr, Eatru.
gór, GólyaftrfftJlí.")
G! (G. a'rgcnteum) tó'kot*. a-virágúk: ler.
7-hasabíJk, alóHeljrul seljmes mol^hosok ;
sallangiai fzálasnk, 3-f«gúk: f/inn. tsorbali.
tjeh G. ( G. bohenúcum) kots. 2-virágúk: Izirmai tsoibák, akkorák mint a 1 tsírfee: it»v. 5-kaié.
lyuk, fogasok: korfzovátjttí borzasok.
borzadt G! {G.dt'varirat/tm W.) kois. S-viragúk: fzirmai isorbák, a* tsél'zéoél rövidebbek: lev.
k y fogasuk, egyik óM.j)k.nélva
: kovlfcovaLjai i^cn apió Uórukiúl
ráiitzosük, érdesek; l'zára UelHclberzcdt,
buglvos,
G. (£r. iitcidum) kora. 2-virágúk: lev. j-karílyuk, kerekítettek, fcnyesek: iscU. Ucgleles - hegyesek , keretiibe ráutzohok: kor*
fiovatjaí aok-ormójúk.
puha ö! ( G. molle} kots. a-*rirágúk: lev.
mák; g^'ükérlev. y-k.trclyúk; fz;utcv
karélyúk; sallangjai 3-lüfcuk, JJÜIM pi
tsélz. Izálkálianok, akkora* mmt a'
ftirmok: korlzuváijai kouulzuk,. k
rántzüsok.

EGGYFALKASOK — SOKHÍMRSEK.
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G! (G. rnfum/tt'ium) kot*. SFÍr.igü, .V ltfve<
kehnél UoUUábh: Jev, 5-li.isábúk; nas*il<íai
i>.;il,isnk, salUngo^nk: izum.n isotbak, akW<»ruk mint a* i s e k c : isúU. Jzálk.m. Izilkái
kop.ilzok , símak. {Gtttanüiiúb, G^lynkó
GJ (G. uissccfum)
ki>'v » vjra^tik; lev. 5
bK
U
t l iirilasűk,
l k
Uúk
buK;
Ujsat))Ol
MUgúk:
Í/Mtiui
tsorbák, akkorák nit,ti a ií»elzc: l hé Izéi
ffjilka liewyük; Izalkai íkralermú í/otosok.
;rckkvetö G! (G. rottt&dtftn'"*-*) k»r*. a-vriiguk:
gj.ükcrlev. vciclöiui-.k; liárlív. krn'kdedck,
váitb.tiiti isonívák, j-k.iirlvúk; karelydi 31
fogúk ; Uiru»a« épen t akkorák tniul
ér
Á
r V
bk
Kis líérte;
ÁuirzoVjiipi
borzasuk.

G! {G.pttsiitum) kots. a-vitá^úk: lev. mint«ggj
7-karélyuk; karéLvai
3-tagúk; Izirnwu ak1
korák m;ut a
a ííiaikátlan tiél/.c : korUuváCí
jui Tzülzíikok: vir- Jeg'jbblíár j liímii.
tí Gt (G. Hiúeriia'ium) kot.>. tt-virúgük:
l i a r m a - o k «.s ö t ö s ö k , ^-nitMUésó • I z a t n y a
h a s s a n a k : f>.irm. é j e k , a ' í z i í k ^ s (^éL-i k é t l / e i t u t i ü l / ] z a b b . i k : k o r U o v l ú
jk, (ftobcrtjtiw, tüzös Golyaúrr,)

SORHIMESEK.!
(SIDA)

440. -SÁRDA.

Tic'sz. Pzeglctes: Anyasz. 3 's több; vagy
tiak eggy, ,'s ielyul sokágú: Tbi. annyi
a}»ró 1 -,3-ma^vu toknkból gyürüsünn öizve forrót, a1 hAny az uj^yauai'i lelyul isiilagformára fzt-llyel áll.

«/ye»a Á1/ (A", j/butilun)
lev. kerekded-Pzívesek, kilie^yzcltek,*lovasok, miha moiyhdsok: ko*
tsatiyi ma^.íiiosok, a nyeleknél röviiíebbek: lokuiik.il isuukiloiiak, 2 liegj'úk. tir.
sifrqa , meift-rt tni/n Jttketti. ( Üdr.iu .itulyvn )
/iyV
i' trLUiha 'iV.) lev l/ivesek, topánok, .v^ar«ílyúk; a* küMpsu hoUiiAbh, licg^cs: k».s,
a* Icvcliövekenn a..igá<wso';,
lkji
ac^yuk. Vi

Cc

r/V/o-

9
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violasifn S. ( S. jairophoHcs í f . ) ícv. pai/sos >
súk, 7—o-karé yú tenyeresek; fzclciej l,in.
tsdbok, kihrgy nettek* ízárnvasor.n has.idi.
fo e-i sok : ko's.íttyi sok virágúk : lokoukiij 2.
Jzaikahc^yuk.
WtstÖs
S. (S. A'apfiM XV. Rapaca Meris L.) levelei
1
minu-ggy ^karélyíik, knnaüok; knrclvaj
J
iiorzf/.údatli)k, k.tiepyzcuck, fogasok: kuis.
sokviráaúk: tokjai b e c s e k , fzálkállanok:
izara vcizliÜs, elágazó.

ZILIZ.

(ALTfíAEA et ALCEA L.)

Tsész. kettős; a' kOlso 6-vagy 9-mct zc:sü;
Tohjat v. Korfzovátjai t-irwi^vúk, gyürűa
kaukábann az anyai zár korul.

Mahoia Zf (sf. officina/is) lev. molyhüsok,
d^J íojá'skcrekrk f 3 karélyú ízabásúk, fo.
g.isok. Az egélí pUni.i fejér - moMio*, p;i.
ha Upintású. {Je/t'r MH(yvay Mahoiay Alázó*
la, 7M(z.)
Jtíázola Z. ( A. nttrbonensU W.) Iev. molyliosok; a?
alsók 5—7-karélyíik; a* fc'tsók 3 karélyúk,
kender 2.1 (A. cnnnatnnff) Ícv. mol/ho* - érdesek; nx
alsók tenyerei- ujjasok ; rC felsők hármasok.;
kózépUvélkéi sokk.tl lioUlzabbjk.
borzas Z. (A. htnuta) \cv. fzívesek, ^
réiyúk, íelyuí ko^aliOk: fzara
borzas.
títsa Zf ( A. rojea) fzára ágatbn, sugár, meró'nn
ííllii: Iev. fzívíoim.lkt j—/•kazélyúkf lizf,Itrlesek. (A!(f(yvu-Rtfzja)
*
katovdny Z! {A. pal/iUtt IK) Iev. kerekded -tojáskerekek: Izimtai i-bttsibúk, haíwd/iy verhe
M

442. M Á L Y V A .
(MALVA)
Tsr\z. kettős; a' külső 2-3-levvIií: Tokjai
j
v. Korszovátjai i-magvúk., gyűrűs kariká
bann az anyaizár küruí.
Jtí. (M* strict,i\ Izúra tstírjíscdó', sugár: ler.
k
épek és j-karélyák v fogasok,
bot-

borzasuk: kol.iányi i-virágúk, a' íevcltovekenn. szirmai Jc/cícA , tőiönn veresei.
illatozó iV. (Al.fra(*r<tnj) Itúra lserjcaedó: Ícv. fjtív o c k , 5-karcl^úk, Tugnsuk: Uotsáoyí »
icvcJtövchrnu iiuganosok, akkorák mint sC
levélnvelek. vir. tejtszín.
lerck M! {M. rutundifoti't) fzára letsepűlt:: Ícv. fitve*, kerekdedek, 5 karélyú-Uabásúk: g%ümölis- kotsányi leiordulnaW. vir. verts vagy

JvU'r. {apró t . AercA Jhíijrva, Á:s Papsujl^
úttjltfgyiié
gy
fű t &ti Alá/yva.)
)
ú ) f áfzára
f l á felálló
l l ó I: Iev. ?)trélyúk
•Oci MiM( M.' j'itvcjirú)
?-)tarélyúk,

hi^ytsek: koltiáo^i és nyelei Uörósok. vir.
keketfa veres v.fcjtfr. (nagy Papsajt)
inai M. (AJ. luaurüiana) JVár.i felálló: Iev. .5 kjrílyúk, tompák; kocsányi és uyclci tsak icU
lyül izoroiók. vir. piros.
hodros M! (iW. ensj/u) Uúru felálló: lev. fzeglctcsck,
'
btulrusok: vir. a* levcliövekcoa apró tsomokban D.
tjÍMi'$JZŐrőJ M! (*V. AJcca) fzára felálló: alsó lev.
izeglctesek ; a' felsők ^-hasáüúk, érütf»kcfc ,
bnkrosoim kiierülö JzÓrükkel: külső tsélzelevelei holztzúJatlok, tompák.
Q a M. (Al. nwictiitu) t/.ára íelátló: gyükírlcr,
veseíbnnnk, bevagdaliak; [/.áilev. 5 liasábúk, tzarnyas-saliaugosok: külsó uclzcícv*.
li^L

f

443. PATSSAJT.

(LAVATJERA)

Tst'sz. kctlös; a* kíilsö $-$-mcŰ£C$VL: Tok.
v*. Korszovatjai i-magvuk, gyűrűs kai'ikábdnn az anyalzÁr körül. Némely faj bann
ezeket tánye'ros boríték fedezi.

nagyvirágú P! (/.. thuri/tgiuca) fzára egyenes, bor. zas: agai váltogatok: Uv. kevés-e molyho.sok; az alsók fzegletesek; 4' ícKók 3karétyúk; a* közbülső kaiély hotzi^abb,
tompa: kotsányi a1 levéltővckcnti malmosok, 1 .virágúk, vir. nagyt gjUmv/ueJ< u*.iui.
kalapos ¥! {L.trirncstris) Jzira fíí^ul borzai, érdvs:
alsó lev. Wcr^ded-izívciek; a' tcUuk 3karclyúki **' közép karely lam>a»; kuuaCc a
)>i

3{

kf
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nvi a' leviUövekenn magánosuk, t - v i k ,
a'levélnél rövidebbek, vir. nagy,
gyuii.úL

Uét tányér fedi.

444-

KITÁJBEJ-//ÍÍV.

(

KITAfKELTA)

Tsesz. kettős; a'külső 7—q-mciUésü; Tok.

1-magvük, 5-ágü tsomóhann rakásonn ülnek.

ü K! (K. vitifotin W.) faára hengeres, fel.
rilló, ikratermo - enyves- izÖríikkel bor/.i<::
Jcv. j-karélyúk, cgycnuleu fogasok ; a* kok
zép karelv hol^fzabb, ki hegy m i .

4i

HIBIK.
(HIBISCUS)
T-tész. kcuős; a* klilső sok levelű; a* beísú
poJMrlbriua,
Jogú Xok. 5-rekelzu,
sokmagvú.
HrÖk ti! (/A jyriactu) fzáralscrjc: lev. ckforma-tajáskerckek, 3-krtrélyúk, bc^agdall íi-rcl^.csek, jlól inasok: külső !sél>.. mmuggy &
levelű, akkora inínt a' beiső.
dinnye Ji! (//. trionum) lev. nélia rnka-fognsok, tieha niéíjyena fogasok, néha IV.arnya.sonn bcvagdjhak; a* leisók j h a s u b u k ; a* kozephiisib holzűú, Isef^. felfúvódott, húrlvaforma, rctxés. Szirmai hitfovJfiy sárgáky tétét verss Jüllokhul, ,( Parjú-mák,
)

xvn.

XVII.

S E R E G .

K É T F A L KASOK.
XLx n* Sereg maga eggy Terméfzeti Rend, ás magába foglalja a' P I L L A N G Ó S V I R A O Ú Növevényekct , [». n. Borsó, Pnizuf^ /ii/íjzy mellyckoeb rendcü alkotása cs ábrásai ja illyeo:
. míntlnyáj^nak von, alsó, i-taj^ú; vagy rendes
^-Fo^ű, v. 2-ajakú, *s illyeiikor is eg^yik a jatt
3- másik 3-fogi'i, de néha miadtroik ajak tsak
gSyRB.?
. íMljngóinak mondódik, 4-fz.irmokltóI áll, mellyek cpjo'má&tol kűJumboző formájúk, *& külön
revek v««. 1. i.
a* legahú Izirom, tnelly" a* ntmzH r í .
magába /ár/a. 's isóoak formíira felgörbull orra van, Kz is.ik 1 ljj;úink látl^ik, ifónak
forma-, de az alsó ormújáon v<igy {brradasána
kcift*\c lehel vM;iU\urn% \ némcilyekbcaa nu>
gáb.mn is kétfr'ú válik.
Szárnyak % a' tióoak felső hé\e mellett két felöl
kifllíó izirmok; taiaúculkaek a 1 ayaka v. 10V©
a-fogú.
v. Zászló a1 taónakkal által ellenbenn
levó Jzírom, iiwlly rrnrlfirréul /1* (öbbméJ na-?
Ry*»bb, \ azokdi a' kirvílá* e(ŐU buikn//.a. A
Ihéficbcnn levő nr A ka tílhcrgcr t *s a' löUb Izirmok* nyrtMr ÍÍIIHÍÍJICIÍ.
. A* rendes pilbn^ós virágoknak mird >o 1-ÍDilzálok van. Ezek IrgivblvLccon kétla.l hb^mi vagjrüuk, 6^7 iiog^y 9 ö.'ive V*ID növc, .» ^e&'ig a*
TÍ-
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K É T F A L K A S O K .

vitorla felől fiabarlopn áll; soknkban-n pedig
mind 1 a1 tíz liimlzál öfzvenótr epgy hengerbe,
és a magzatot in i meggy hüvelybe fu^a. V'aB
va
&X 3 M«n. ^ iiiellybenn minden ^hiniliaUlí
fzabadorm állanak, minden öTcvrnovés nélkül,
's ezeket Linné a' Tízhfmes Serei^benn liagyia.
llt pedig minden pillangós virágok a' Termelze.
ti Krnii' kedvéén ebbe a1 Seregbe vágynak ié\e.
At(1l)íb.inn hát minden pillangós virágokat itt
kell keresni.
Két Nembrnn a* hímfzáUk kevesfhbrk tUnrl;
ide tartóinak pediR azért , meri egyiknek két
liímf/.ila lévénn • mindcnikenn 3 porhou áll. Má•ik Uines iseTze-leveleinel fogva,
a* rendes pillán.
gós virágokhoz valameunyir-1 hasonlít.
Jbtya Mtt^z, mindedkor 1, «V tsónaV derckábann:
si'tj'itz. mindirnkur a' m.*g/.at' hefyénii van, és
a' tsónak1 orrával 's .1' himUálakkaJ e-gcyüii fotgörbül: Bih. t az anyaí/ár'
htpyénn, vagy rfzonn
aljbb e g y kevéssel a1 felső óld.ilánn, az.tz n^mu
a' melly & fetgbrbülés állal felsővé lelt , *s a' tsónak* orra felől van.
m, mindnyájának Hüvvty vagy Hüvelyke. Ez egev
liuftiiúdad - « kopAlhti - i-rehelaü- magrejto. n*
Beuőlói és Táskától abbann külöinböz, hnpy
az
az egiyik
e g i y i k l'orr.«iasa
l o r r . s ( (\u \ M # )) élesebb. Üzennkf
k nem mind a' két forr.dásból,
vull a**1niagrak,
mint a Beizűbcnn, hanem tsak a* fokából nőnek ki váltogatva, azaz/tig/ hogy a' lorradasnal t'geyik mag eggyik, másik a* másik ko|iái«,
liéliliúrnü ki, V.ianak Tzikkhuvclyu m-^rejtóuÖk is, mellvck ki nem nyiluuk, hanem a* liikkelyekenn töredeznek el.
A* Pillangós uövevé'nyeltnek magvai főr.eléket
a<lnak ax embereknek: Letusét y Borsót, Babot, P"jz:t/rt„ mcllyeket kozönségesena Hüvelykes véleményeknek hívnak. Levelek pedig a' barmoknak k«dvcs eledel. Lóhere, Kerrp '* & t. Mérges koholt
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HA.THIMES.
i.

FÜSTIKÉ.

J/rfr*. 2-lcvelü: Bohr. sarkantyú*,
bcfvgoli ízújű: Ilimjz.'iy mindenikem! 3 porboa.

N V Ö L T Z H t M E S .
447.

*

TstszESzÁasy. Tstísz. 5-Ievelí; ketteje nagy,
feínes, rziromtorma: tíokr.
2-fiirmú; a* felsri hengeres;
Tokja vifili*U- liíves.

TiZHiMESEK. PILLANGÓSOK.
#

,448.

Öszvc nem forradt Himszálftk.
S z ó F 0 R.
Tsész. 5 fogű , felyül pnpos: Rnkr.
vitorlája é* l'zárnyai e^venlÖ
hoí/.fzúk; lsói>akj<t 'i-Czirmú:
Gjrütn. Tzikkliíively. Levele
jziíniyaj.

449.

DöGFA.

450. T Z Í H T Z I S .

5 fo£Ú: Bvkr. Iz.-irnyai a' vituilanilf UÓnakja a tzárnyakpvil hotífzabbak: Gyüm. Hüvely Lw. hármatok.
. 5-fogű, alól púpos: Bnkr.
l/arnyui a* vitotlat ellakariák : tsónakja a-Utrmú : Gjumx
Hlüvely.
üvl
Juev.
J
egyesek.
k

** Mind BszvenStt Hlmtzálák
454. K I H I N T S .

452.

REKETTYE.

Bokr. i-fiirmü a* vitorla* helvínn,
& hímlzalaknál kissebb; se
tzárnyai, se tsónakja.
Bokr. vitorlája leglöbblzör liíiraE> ökönt; tsonnkja néha le-e
Kxyenö, 2-fiirmu: i>'*- ^ *
kurkorodoti. Vv. og^jresekf
riikénn Hármasok.
alzotiat. h.írtya fíétü:
a* wagxulkux ragaduak.

f

K É T F A L KASOK.

K E T F A L K A S O K ,
jflt). K E R E P .

nak, '« a hüvely' tb'vínn i a
megmaradnak : tít'6. ,iz anv.w
Oaronn hoUI/ára nvúlik. /.,..

Szárnyai

401

,y uónak felelt bólto.-

éklorm.ik: //Í/)'. v. Ueugrres,
V. 4 óíilalra

457- S Z A P Ü X A .

Tst'iz. íclí'ú* t'iiluii , a' hüvelyi nij.
jiiba zarjj, Xn>. szárnytituk*
ÍA3- SÜ L £ 1 GR. Tjerjz. 2-ltVtlu : /^//. 4ÜK tu'lzfzabb W l NÍizénél. Zcj;. <//-.
formát,
sz/irósak.
TsiLLACFÍÍRT. //«**. bórliéjjú: Porh. fite pötiibol>u t öte IioríCtúdail, Le.
IGLITZ.

455- HtMORJA.

|tiitiai!i: Bokr. vtrnrl.ija karlíolt • tiikos. Levt egigrcstA' v.
hirmasok.
//üv. pnHaiil : liímst. heuf>erje a*
TÍtorl.* felni vtgig
veki eggjese* vt

•

48' LF.PKKSZEG.

fítiv.

* Jíilentz fíimszái ószvenSt/; rggy stabadonn

ált.

TJ&Z. tsőves, s-ujakú; fogfli
ali<> leif^nk : iittv, v.iltbann
cilzuküli. Lcv. Htinmuofi.
4Ó6. L E N T S E .
TJ/JZ. ^-Togú; lögai IzáUsuk, akkorák miut a1 viiorl;i; //úr.
pull'aüt v. Jclfúvódoli.
Lcv.
szárnyasok,
*
(A) BokrettijuknrUfogva eSrr.trhetSk.
4,67* Z A K Ó T .
^

459- P A S Z Ú I . V.

ftt-repn* a hbnnn

Tsonakjn orra a' nenu.5 régekkel
egKviJu ótzvckunliorodüU. le"L "
Vetet foir(fi<liokt
A2ő. BALTATZJ'M, Tsőnakja1 ielüajhti orra egyenes
élű, bnlialormn: fiuve/j Atfi
•í
vagy '/z$Má£vetyei többnyire fogas-lUökcsek vagy bor• '
zasok.
470. HlGViRITS, Tsónaxjt y.meirzcsíí v. 2-rzÍrmú:
Í/ÜÍJ, lapoi* tojásdnri, v.snna,
< .
r. IU5ÍIÍ4. X«r. páratlanná*
k
479'
• r-**

ARASZ.
4*0* B A B U C A .

i

puffadl , 1 • 2-mi<rvú. Leve fai
hármasvk és tifthőb.
Szárnyai és Vttot ája tsaknei^i
1i 1
' ' ^, UéPviitiyílók; a*
sokkal kis&ebb. Lcv.
Vitorlája háir.invílt kerekded. Xi»?W« szármájuk,
thv. Tscrfe*
Vitorlái*? nyakaim kétfclöl e^Ryeggv havadás r a y Izümólls,
nieMvt'kkíl a* r/.irnv;*k.ti ö'Zvefogja. Termete p\{nt a" fa,*
szú/j tf*.

•) jtnyatiárokiidl v. Bi&ej*Ane'l fog?
4Í2.

LEDNEK,

461. B o n s ó .

44>3. B Ü K KÖM.

464.

EABÓ.

ra tzérnaformA
p ,
merónn fi-ialt, it-lyul liórös;
'fsv'sz. tovonn alól púpos; 3
icUo Fogai rövuicbbck.
Lw.
szárnyasok t katitaiunok.
sz. 3'1/egii, a* tsonak felől
tövönuvalus; a* vitorla íclÖl
fzóros, /iyaltri kulUos
1 -3 pár leveliik.
asz. lapos, Ictfdé
o* vimrla felől Izórös.
és nyelei töHnyire
gatyásuk,
pyeiet \ - ritkánn tübb -pár te*
veiüU , katismok.
yfnya.it. a* bib« alatt a* ttónak felöl eggy bokor Izör, rezsuc
áll, a Lsónak* orra iclé n í s ;
néha a' vitorla felől is eggy
bokor IzÖr. Lcv.
szárnyasok,
Ar-.- J-ajonn távúi mtnd k
Uujokt

KETFALKASOK.
Bib. gombos, köröskönil . _
Tsést. 5-hasáb: títtv. 2 — 4'
*
inagvúk. Levelei szárnyusbh
katttosok.
m •
/) Hüvelyeknél fugva ismerhetik,
478. LÓHERE. ""ttúV&yf. kitsiny, alig í r ki a*
lsekéből, t - 2-magvG. V,r,
apró% löbbnyirc gombos, nf.
melly Fajokbu/m Jurtűs, Z.-i»,
hármasok.
476. GÁ L O A.
/te*, hofrrzú, kercfztűl kartzolgátolt v. bar<udas (ért Aot.í.
'
b/irtn.) Ltíi>, szárnyatok, tti.
kénn htír/najrik.
4^2. T51GATSÜ. //«r. kajüann tekeredett, v. I>U
gamóUra kunkorodott: actn/3
re Izei d* tsónakból ki pat Unnak , 'a a vitorlát {elnyomják. Lev. hármatok.
477. B Ó K A .
fíüv.
a* fokán n behorpadt, sokízor
az éléig, 's 2-rekeLzü. Lev.

465.

GÖMBIBE.

jz/frnyujfk.

4Ő9. DUDAFÜRT. JJüv, fell'útt - ból.vai^forma. Levelei
szárnyaink, Tta/e. Fű it Vtíii.
Tiikkhüvelyv cgyeneske, hengeres
lapított. Lev. iztirnynsuk.
472. KÖRBKTZŐ. Ttikktiút'. kankásoun bcgovbtillek.
Lev. jzrfrnynjok i>. hármusik.
474. K A T S K A R I N G . Tzikkhüv. kifelé kuukorodlaU.

471.

KORÍULLA*

Lev, vggyesek.
Tzikkhúv. lapított, görbe, minden
tzikkclyiuU niéH'tiri kikanvarilott. Lev, j
z
k
" ' • * B*luuuu.

473. PATX.ÓTZÍM.

füfeT-

K É T F A L K Á S O K .
A T H 1 M E S E K.
(
( FUMABIA)
. FFÜ
ÜSST
TIIK
KÉ
É..
ásító
ízahá*.;:. sarsarsSst. s-l
s-U-vflü: 5o*r. ásító liahás;:.
Tsést.
k.antyús; torka 4-f2egű, valami ínnyel bt?árva. v( Vitorla
gyanánt van a felső ajaki
zárva.
ök/„
'ók
á az alsó
lsó ajaÁ;
Usónak
gyanánt
ajak; Szárnyak
gyanánt a torAolat1 /iirt/zcsei) fíimsz. 2 ,
háityai'onna; ntiudenikenn 3-porhon: Gyüm,
táska.
ilasír F! ( F. buüwsa} fiára alig ágas: Icv. kítfzer
hármasok, hol*if2ÍJdadok, he^yef-kék: murvát a' kőtornyoknál horzfzabbak, cpélük :
gyökere gmnás, odvas. vir. verhenycs vagy
fejér. ( Ijkaj ír azaz lyukas gyökér, tavaszi
Gerezdet, Hakaslúb,
hüvelykes foldfusíi.)
1
uniós Ff (F. Haliért IV.)
c
UkujfrUt
abhann kuliim.
£ í s , /"'K7' mu rv ^í ékíormák, ujjasok: gyö*
K
kére tömött bélü, gumós.
tffliziild F. (F. jcnipennrens) faára felálló, ágas: tá«kái fj.álasok, a* kotsáoyokoál hiromfzor
hof/.r/,abbak. Vir. verv*eilo% középenn járga.
sárga F. (F. lutett) izára tompafzcRÜ, elágazó,
f/.éllyelterutt: táskái TzáUshcngerehek, a1 kolsánokoál rövidebbek: lev. háromlzor hármasok, vir. sdrga.
F. (F, Capnoiilns) fz.ir.i éles - fzeeleles, elágazó.
fiéllyelierult : táskái 4-líegük, (Válások: a
koisanyoknál hofzfzabbak; lev. kéiizer üárnyasok. **>. /*/«fr.
/Üld Ff (>: officináiig) Izára fzéUydigazó, buglyos;
lev. sokfzoros-fííiöttek; levélkéi íkforma
lántsások, bevagdahak*. tokja gömbölyít,
beliorpadt Y^gü, i-magvú. vir. veres. '***'*JiiJti)

KÉTFALKASOK — TIZHÍMESEK.

KÍTFAUSASOK — NYÓLTZHfMESER.

i Sz! ( 5. jnpottica) lev. Izrirnyasok; levélkéi toj.iaktíreiiek, íimak; vir, a^ió futtokbeiin,
jejcick, Jfit, *

kinirágá Fi (F. parvifUna W.) ay Jo/.i F.tbl abnnn
ktilömbóz* ho«y tereikéi £• fogúk, l i á l a s o k
T d l u s o k : tokja hegyes, w'r. h h á b b
NYÓLTZHUUSEK.

447- TSESZESZÁKNY.

(PQLYGALA)

Bohr. 2-fzirmú ; .V felső rüvi<!, hengeres l'/.i.
bósii, 3-tbgíi; az al :ó Jiomoru , lapítou
(cyakrann i ajtós hegyű : ) 7'SKSZ. /,-lrvclu;
keite.e nagyobb, virágzáskor Izine*, a' bok.
xcfán.)k Izáinyak gy.in.int van: H$mszy öizve nőttek: Hüvelyk. v;l#í*£ás - fcívcs, 2rekcizű.
Ti!

(P. amara) faára tövcinn megdíílt: lev.
tompák ; gyökérlev. vilzliás-louískcrekek;
tir. fürtösök, rojtos ajakuk-: lscl/.i:UárnvaJ
3-inúk, lomp.tk, a1 bokrétánál hofzkabbafc.
vir. krfkes iwc/. v.ffíf/r.
falsirta TJ! {P. vaffíitrh) Izára lövőn megdííll; lev.
fzálai - Ijíin^ások ( hcocskek: vir. tütlösők,
rojius aj-ikúk: tsiíl/.el/..irnyai ,^-úiíik, akkorák mint a' bokréta, vir. keket veres, vagjr
f'jdr. ( Patsirta J'fí t te/hozó ff/. )
nagyobb Ts! (P. major) Izarai tövonn megdültek:
lev. 1/álas-tantsások, hegyesek: vir. fütliisok, rojtos ajakuk: Isér^el/.árnyai sokint'tk*
lompák, iiáíka hegyük, a* bokréiáoál ruvitl^hbek. vir. kékes vcr«s, v. Ji-je'r.
aranyoz Ts. (/\ ctiamnehtixus) fiára i<>crjéfietl», Kenjréln : lev. liof/.lzuilatl - tánlsisok , hegv*.sek: kotsinyi a/, aghegytrkenn é* Icpéllövekena 1 - a • 4/frga • virágúk.
TIZHÍMESEK. —

uQ.nOGFA.
(ANAGYRIS)
Bohr- viioilá.a és Izárny.ti a' tsnnakiul ró*VídeDÍK-iv: iiuiisí. uii..fi ^.iDaclonn vaiiuaki
hüv, JioUiauri&d, n a ^ , hengeres, toui^a.
Fa.
é&dös Dt (A.foetlda)
Uv. liármasok, váltogatok:
vir. L-L .i^ticyekeiiű, lürló» Uubabuk.

o. TZKKTZ1S.

45

Tscsz kitslny, alóli púpos : /fuitr.
ját (s isr.nak.'át a1fisároyaKcllem^:
mind fcabailoiui vannak / t í .
. (V. Sih^astrum) l«v. kerekdedek, fiiW
á
l
ü
)

JEWESZTER.

,.

( S f A )

Tesz. alzottas lürtynfisclu, alól 3 -j-iogakkai kilóidon : / / / « « • mindÖMvcnoitck, <a
vitorla felől kevc.be) a u«igi;.u»w ragadnak- -S/í ho.zliára az anyauaronn %e&ig
ícklzik, fcllyul Izórös. í->. «;v;«i. ^ ^ r .
i hengeresek, elienesckís

J

B

P I L L A N G Ó S VIRÁGÚK.

5. S/ÓFOR.
(SOPHORA)
Ttc'sz. 5-íbgíi, fclyöl púpos: üíoX-r. fzárnyat
akk-u'ák raim a1 vilorla : Himsz. mind i'*'1badon vagyiuk; 'J'AÍÁAAUV, hofzfzú, vekony.

<?£*

(

mások.
452.

. l.iirm.»9»k,
: v.r. a . agh

nar-

REKETTYE
Tsc'sz. 9-aiaku . &
. ~ ".—,",•-,. llAt
só 3 -íoga : ^ r . vitorlá,a iegtűbbi^r hót-

4o(S

K&TFALKASOK — TÍZHlMESEK.

ragyüktint; tsónakja akkora minr a1 vitorla > vagy Loízií.ibb is, némely Fajnhbann
Irjittyen: Binmt. mind ölz\ cncltck. Ifir.súr.
gáA : Üt;. fggyrcsfA de vágynak hár/ims ICvetü faját U. Kora v. Tscrje.
gátját

H! (G.*agUtalU)

fzára k ó r ó s ; á g a i s-i * ! r

KÉTFALKASOK — TÍZHÍMESEK.
Hüvelyk, alig iioUfzabb a* tscíze levelek*
nél. Tscrje.
*$ó &. ( U. europneuj) ájjai igen sdríik, tövissé*
stk, gallyai felállók: lev. lánuás árformük,
fúlánk hejo-íík, borzasok: murvai pótyögőíök: t.séi^el'ogai igen aprók. vir. aranyszínű.

KI N I ^ T S.
( A MQRPHA)
gaiyiftok: lev. tojaskerek-Iáűtsasok:
v*
4magvú
I
Bohr. i-Izirmú, tojáskerek , homorú, af vi4-raagvu.
myát R! ( &• tir.ctort'u) fcár.i tseijév, felálló v. íJJ.
torla helycun; í/árnyai és tsónakja nintseviinn mcgrlult; Ágai hengeresek, kartzoKik,
nek; Himsz. tövörm mind ölzvcnőttek: Iliiv.
iílállók, Uivosok: lev. lántsások, íelyüí
«-magvú, gürbe.
kopal/ok: biiv. kopafz. {sárgaf
{ •" 1*
rekettye. )
rje's K! (st.Jruicuiaja)
lev. fzálasok: vir. az ágtáromstegü R! (G. tríoftgu/aris W.) ű'nyíl
lie^vekcnn merónn felálló füzérekbenu kek
Ak
abbann küt&mbSz t ''ocy rigai 3rcfienjLirk; iséí'z. 4-f'ogú, tompa.
cj^vnescilók: lev. fzaíkfi hejyUk.
4ZÖSZÖS R! (G.vi-fítu IV.) a nyál Jí.tol abbann Ifi.
HIJHOttJA.
(C&OTALAB2A)
lümtiüz, hogy lev. holzlzüdad-lojáskerckek;
Tsész. v-has.;b; az alsó 3-ibgű: tíimss,
lev. cs hüv. borzasok.
mind öfcve nőttek, af vitorla lelói végig
vt'gd/y R. ( G . jibirica) Izára tserjés; ácai hengrrehasadva: ffuv. icliuvódott.
sek, egyenlők, IcULIanak: lev. keskeny Unisások: vir. htkás riizer-bugábann.
//. (C. MipUaUj) lev. efcgyesek,
henyélő Ü! {G. prvcumhcns IV.) kára lserjeí : -'ÍRŰÍ
lants.ísnk, piIllái Umsasok, ki
Jicuyélók, JtO'gercsckj kitrfzottik: lev. lanfi Árra fu'ó',1: virigfürtjet levél • elteocsek
tsáspk, hegyesek: kouányi .V levéilüvekena
á
tobbuvire hármával, a' levelckoél hoTzke H. (C. Lncnna) Icr. hármasok; 1
Izabbak.
kerekek, alól Izórosok: virágfürrjei
jcÖröJ R! (G./tilosa) fzára lserje"s, bibirtsós^ henyéfi.iuásúk: bokr. uónakja molyhos Izélü:
l ő : lev. láutsábok ; két mellyékek öízvebohüv. borzas, vir. tárgu.
rúU; vir. a* levéllövekenn ulig kntsáiiyosok.
456. IGJL1TZ.
(ONONIS)
német R! ( G. germnnica) ízára lserjes, tövisses; ibvisei' bíbirtsös • fogasok : ágai lovistelenek:
Tse'sz. ^-fzálns-hasábii: vitorlája tsíkos karlev. lánisábok, borzasok: virágl'ürljei
Uolásokkal jegyes: fíimsz. mind őlzvcnötá^hcgyekvnit levcletlenek : tsónakja lzo-"
tek hasadás nőikül: hüv. puliadt. Lev. hárÍrva R,' (G. jtiwjlrij)
Izóra tserjés, lövisscs,
masok
vagy tgqjresck.
seí agasok, hajlóbok, nem fzúrósok: lev.
fzálas - lánt$ások» alól selymesek: vir. »
J! ( O. spinosa) kórójánn idó'sebb rigai tÖvís*
ízárhegyenn nyúláog íürtbcDU.
se^ek, Izörösok: alsó lev. hármasok; levélkéi löDtsasok, fúrélzesek ; a* Iclsíík egye,453. SÜLBIGE.
' (ULIiX)
sek: vir. A levéltövekcnn magáno.'ok vagy
TSCSL, 2-levelű; a* felső a-fogú az alsó 3pirosok, vir, veres. (Jglitze v. gertitze tövis,
ú vacy é p ; ffimsz. mind öli;ve nőttek:
%áifj *^» akadály y Jtamár-tCiú.)
bűzét
**
Jiü-

4oS

XÉTFALKASOK

— TÍ2H1MESF.K.

bűzös II ( O. hircina IV. sp'twsa i . ) a*
abbann külőmböz, kagy kó> Ój«i to v ty
enyves, Uorös: levélkéi l.öíkmo.sök.
*
•sárga 1! ( Ú. eohuhtfttt W. } Unva alatsoc: ler. liár,
mások, bofiííiifí.uink, UórosÖttÖk; néha 4 '
feisok. eggyesek: pálhni Lioti;tsok, focisok;
<-•
lsét*, aiiöli.il,, a uokreiaii.il hoUf/abl>ak;
vir. n* UitruMaloun a^rófc, sarkút*
X'Crlevciü 1. (O. rotittutifaiitt) i >rr;e; Icv. hármas | ; (
to];iskerc'-tvk, fd^aSok: kolfi. leginkább j .
vírigúk; tbél^éi alatt ;j murvaUvel.
SZAPUKA.

(

ANTfíYLLIS)

Tsész. íclpuíTadt, hasas: hlmst. mind ói/.

Vciiottcíi : Hüvelyk, kerepeled , 1 -j-ín('igvn p
a' (bCfifcboJ lii /lem ér. Let: szurnyasoA't n£*
hánn hármasok.
nyál St! (SÍ. vuirteraria) lcv. fzárnyasok, cgycnd.
lenek, izwrÜ^ik : virág-^íurib/d ( kgíot»ül/*ii)
•
keiiijs, kétfelé v;iló. #•;>. J«V^«
vagyjfjtr.
(SjúUicrtjn)
fagyi Sx. ( W. mo/ir.-utti) lcv. fzárnyasok, egyenlők:
virággo«ifi|\i a* fzárhegyrnn, abbaua viragi
itloidali allunak, f/irojaA,
4 5 8

. TSlLíwVüFÜRT.
(LUPTNUS)
Tst-'sz. 2-a;akű: J/tinsz. mind üí'zvenoitck;
portionjainak üte gömbölyű, ötc iiol^izu:
//ttíí, borknpálst'l T lapitnU, degciz. yirá%i.

füzéres fürt. Levelei ujjasak, tsttlagjormü*
ra (Jurtös Ibolya v. t^tota.)

Jbj/r TJ! (L, atbus} vir. fzárkeríilők: tsék. felsfi aj.iVa c p , az rtlsó 3-I0RÚ. vir. /tiV'r, tna^vii
fapUtiltafí, fejtírek. {íi^bub * j'rjc'r Geréidvi.)
T-t! (L. uurius) vir. félgynrús fű rímeim
felső ajaka s-tneUzóti, az alsó .i-heftvuí

a U i u murvagallér. vir. vvrcj v, f>ifk : nm^t-t*
gömbölyű, tarka. ( kr'k> llu Gttr*?sdes.)

torzos Ts! {L. hinatus) vir. uárkcrulÓK: ÍSCIÍ. rdAflí
ajaka u-lMsabú» az alsrt j-.it^yu; al.itt.i
VcrejeA. sti
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ratid'ts&fa szárűJiécci

rtt'ídc t)

íröt TJ k(U w'/ttsus) vir. "yíSríls fürt b e n n : tséfz.
felső aj.ika S-Kasáb, ax AÍSÓ á{>; nlmta

murva gulííf., -:Wr. Jcir'rca testszfn . vilotícíja*
közepe t-rrciy &X cgSsz filénta jzvrtjj.
l&kltrvc/ü TJ! (f„ genijtifoiiiit) vir. rzarkerúlők:
tsél/.. fc-Uő Af^Ku a -fogú , az alsó «.'}»; alatta muivj^allér: ievélujjai fiálas-Uutiások.,
Ktposok,
rga TJ.1 (X.. imt-uj") vir. gyííríís fiirlbenn: tséfí. fclsd aj.tka 2 hasáb, az alsó 3-fogú( alatta
murvagallér. w'r, sárga% jz
;o. PASZVíI.Y.
(PflASEOLUS)
Tstfsz. g-n;.-ikn' Bohr. tsónakja orra n'nemző rcl'/-cklu:l cggyült öfzve kunkorodoU.
ZÍ'Í'. Hármasok.
tó P! (P/i. puif;m-ij) f/.:íra felfutó: fürljei ** leveleknél róviücbbbk: vir. a' fUrtÖnn párjavai
álltnak; murv/n a* thífic1 tovénn tágonn»
kinyílva áltanak: hüvelyi Icisüggók (fo'd'
Pujtúly y VUuz-8ttb% TbröM •Borsó.') Kbböl
váll 1. Kardos Paszftly. hüvclvc l'/.éle.sc!)!),
laposabb, ^ÍJibébb, sírnál)h. -z. Tjt:rciZ/tyc~
Fntzüiy. magva gÖiobolyíi, scict piru^. s*d't.
'$6 P! (HA. mutufiorus
IV.) t? fútétól aUbatt*
külQmbBz, hn»y Í'i;rlji*i akkorák, miot a*
levelek: murvát A* U-M/.ére fckiifaaek: vU
lurl.ija vasl.i'^ húsos. Vtr. veres: mngiut kék
luthu. {tcié**.út J'fifi'ttá'.) fan fajfí'r vttiígfí
faltd),; ÍJ-, /j ennek u* magva tifejSr. //üecIfc szeles, zöld korábuan va;ta§-húiQS-koP! (P/t. r.nniu) fiára felálló, sírna: murvái
(gyuiog Pajiú/y) Ebbvl SJ a* fu'óhiti ntlink
jokfeie fajtái a patzátynaJ;t mcllyck tcrr
mcsttődnek «* kertekbenn.
o. BAliUGA.
(DOL1CHOS)
Tsr'sz. 4-í'ogú: Vitorlája nyakaim í'ckíiik
kcltclöl boi^Pzára ce;^y eggy liümotts vagy
Dú
ha-
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h a v a d á s , v. b.ibug, 'fi a* fzárnyakat
nyomja.
Abrázatja
tít
paszulyvtól
Aütömböz,, hogy d Csónakja nints h
rodva. Lev.
hármasok.

WdHus

S! (D. Lakiak) fzára felfutó; hüv. tojásholifzú- kcsformák : kolsányi félgyürííkhenn:
magva tojásdad-fekeie; köldöke kitsutsoro.
dolt. (ft^yipromi Puszáfy)
iingc* B! ( ü. icsquiodalis) fzára felfutó: hüv. licngerdedek, sírnák, igen hoizízúk, li/tgrieJt,
{jirigcj v. rüfös Paszú/y.)
kardos B. (V. cnsifarmij) fzára fcldlló, futni induló,
hüv. kéií'urma, a' fokánn ^-sinóros.
molyhoj B. ( l). pubescciu IV.) Izára fftalló, fuioí
induló, Izörösodó: hüv. többnyire párosok,
fzálasok, késformák, lzó'röskék.

461. BOR^Ó.

( PÍSUJll)

KfcTFALKASOf -

nes. Lev. szárnyasok,
fürtösök.

461. LEDNEK.

(OliOBVS)

Tsész. tüvünn tompa, .5-fogú; a* ke't iiriso
rövidebb; Anjasz, íiálas, iclhajlüU, c$ye-

katstalanok:

4»i

Vir.

Lf {d>. nmuu) fzára tsettély: lev. f/árnyal*
Uk, többnyire 3 p á r tojáskerek levélkével:
pálhái horgasok, félnyil fzaliisúk, épélük.
{knkuk - huné% vad Lednek , Bakkan.)
\ó* Ll ( O. tttberosus) fzír.1 gaiyás. levélkéi 3—4
párjával, lant sások : palíi.ii félnyíl fz.ibásúk,
épölük: kots. gatyás, 3—4virágú, gyökere
gumói.
fér L! {(), trfbus) f2ára alieígas: levélkéi a párjával, fiálas-lámsásuk, vaj;y kardformák:
pulli.ü ícloyil-f/abásúk, épek. vir.foér.
ftíkffte Ll ( O. atytír) Tzára felálló, eliigazó: levélkéi
4—6-párjával, tojáskL-rek - liulVUml.ulok. At
egész pfJnrti fekete mikor megjidrad.
ligeti Ll (0. siiViu.'ius) feira elágazó, henyélő, fzőrös: Icvclktíi sok-párjávult !oj;ií>kerek - lantsatok, bor/.i^ok: pálhái félnyil Izabasúk.

Tstsz. 5-melfzc'sŰ: Anyasz, 3-fzcgü, va^y ^^^pajszí
a* tsónak felöl tövüim válus, a' vitorla í'eIól Izőrösüdó, Levét njclei\ 1—$~pár levélMesék, kattsos végük.

vctemc'ny B! (P. jaíivum)
koXsAnyi 2 - ' s több-vivígúk: D^etei li<ngeresck, lübbnyire 4-l^\cl u k : pálliái tsipKésck, LÖVÖUD kerekítettek.
vir. fejér v. tarku. Eiibol váltak a1 kurti Boriénak €$$ynéhány fajtái, út*ymint: gyalog IS.
karós B. /i/írtyM/ai H. tiákor B, tányéréi
B. Ennek az utoljának «' virágzása is kálónőt: isak a* fzárheg^'emi vannak virági, tányeros ernyobenn.
mezcí B! (P. arvensc ) «" vcttimény B.tól abbann fiúlöM0üzy hogy kots.inyi i-virigúk
nyálós B. (P. ŐcAruj) koisanyi i-vira^úk: nyv\<}
hányás- gatyusok , l/.irra futók, 2 Icvclké*
sek. megjött magva nyúlod, vir,fejér.

TlZHJ MESÉK.

1 L! {U. octirulvucus

W",) ( i n r a f e l á l l ó ,

4
\

elága-

zó t I'xóros: levélkéi sok-párjávalt körkörösök: pálhái tujáikerck»íáutsások, vir.vajszín,

463. BÜKKOK

(LA

T/f VB VS)

Tst'sz, ,5-Fogú , a' két felső rövidebb: Anyasz.
J^njios, felyül többnyire fzclcsebb, a* vitorla felöl l^ónis. Többnyire
y szára gatyás,
nyelei gatyások katsos vegük
%
( ritkánn több ) Levélkével.

Uvelctlen B! {L. Aphuca) fwíra elágazó: kattS3Í Uvcletlcnt-k: pálhái napyleveluk ; fzívea-nyiU
forma!;: kots. i-viragúk. vir. aprók, sárgások. Gyökér lev, szárnyasuk, de tzárba indúlvánn, c+eket elrúgja.
katstatan B! {L. XUsoiii) ízara felálló: lev. ^gyesek, pázsitotok, kalstalanok: pálliái ariormák, aprúk. vir. verej tat hú, apró.
Tjítjeri B! (X. Ciceru) kaltsat i-pár lants.is-lcvelük";
liüv. lapos -íojásdudokj valus fvkúk> vir,
Ud 2
piro*

i
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piros. {ísítstti línrsé) A* rtfgi Arabsot eV
Ztíduk ezt Guluaib- ganéjnak hívták. 2. AW.
6: 35.
B! ( £ . sntlvuj) a ts(ts«rit&l afióeun kütűm.'ujt^
hogy kaltsai eggy és kér-pár levelük: Iniv.
foítánn két éles onnó megyeo végig, tir kék
v. fejér. (jJfíj*:/ Bor.rO)
kalíhzos B. {L. angulutus) íV-írai hokrosok: katts.ü
i-par pá/siios levelük, eggylzálúk: kui.su.
nyi fi.tlkavéguk.
** Ke't p. több virdgiík, 2-tevclű kattsfísok.
jzagoi B! {L. ndnrntus) hnU. s-3-virági'ik : levél!-. ; i
- '* '
' - hoOiizúdatluk: hüv. bon.uok.

|ííl

borzas B. (L. iursufus) kots.
3-vir-irú!;;
le^ijlhíi Limi>áiüli: li
k: magvai
érdessk.
megyorfa IS! ( L. tubervsut) kots. sokvirágűk : leveliiéi
pailagi
M cch* gal>;i(L'.n. vir.
srdei 3! (/., jilttGsíih) kol«ányi soKviríigtik : levclkJi
íanllar.u.tk : Í'IM.I hcn^'élÖ . gaíy.is.
Ji\ ( i . . i'ati/otiuf) az erácliö/ abbitnn kit'
le veikéi egyenes - tanítások,
"•• Sakvirágákt kellőnél több levelük, kattsosok.
i (L.hetcrophyttuj) kaltüui abibb 2- feljebb
4* Ián! sás- Iciélkéiek; |iáliiái íéln^yü - rtatjásük t iJDtiások.
tavi B! (L. oo/ujtris)
kattsai sokU-velíik; levélkt:i
ixáUs - Untsások . lit^yock; pálháí félnyilíznbásük, Ununsok.
borsóba B. ( í>. piiij'urmts) kalls;ií soklevrlu1?; levélkei küiLorosÖk, tompatí: páihái íélnvil • fzabti-úk, ioj.íikercktk, a' íevtrltrk/jc-i Ucl^tbbek: Ciára galyátljn, éles. iíc^icles. t'tr.
6fci4
i
UikckkaL
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()

lsesz. 5-t'ogá; -Anj-asiáránn &f bibe ai&U a'
tsonik felöl <^Ky liokor (Jcőr, iez*úta*tso-

n.ik ocra 1 clé rfez:
^y
a' \iiorla ieJőI is "ggy bokor ^y
álló í/ör. Tő&ttoYire mind gt'atfar szárúk
kattsosok^ kapást?odúk y vagy Kettőt Aivévénn: Uv. sz

k, sokviníz&k.
ÁJborjífka B! {V. pisifarmi-t) levélkéi mjáskerekek; a 1
két al.sM cppvnn
a* oyéliövünn a* íí-úrnál
ülnek , 's a1 uAltiákat elfedik, vir. vajszín.
B! ( y. t.'umetorutn) «* bursnku li túl abbunn k&~
lömhöz^ hagy levélkéi lekouyúitak,1 UáJXdliegyiik; rti alsó pár aeni é^peim ft fiaro-il
vau. vir. fejér.
xeti B.' ( P. jtíi-ai/ru) kots. a1 leveleknél hofzfiwl>bf/.abúsük: icvcIUci korkoiviiiük: p.Ült.íi holdfotru.ik, r.Kilefogások, vir. k<!kv.piros tsíkos.
B. ( V. cassui'i^u)
kitis. a* lcvílt-knél rövidebbek: l-vélkt.:i lidftO.údatlok, íióföshéhi pálli.ií fcliiyil • Tzabásúk, épélu
B. ( f* vifhitt ty,) kols. a* Icveleknc'
l/.ibb.tk; vir. eegymast bálalók:
j
,
g>p
p
felnyit • r/.tljJbú • tfjjáskerckeU , vdllimnn i o m -

p.i-fogasok, vir. pirossá* víoiajzíx, {^kasza-

ioklcvciü Rt {r.pnlyphylln
k b
válibuun

W.) a* tzOröéíM nbbann

h
I l k i
l'
ío^atlatiok.
( i r í j g )

B! {fr. Ot/ccti) n* itütöjtól ablmnn Áiltimi>i>zt hv'iv JcvtJkéi i-Jtisíiioli^ tompák; p.íl.
hát Uliiyil-tíjbású-fx.iíííf.ok, árhegtíik, cpélíík. van jt.jcr virága U. {k<iszaJtjü?)
inaslciclü M. (K tv.iuijolia ÍV.) a* vt&r&ffol ahbann
kit lömhöz, hugy levttkái íitiljsok. 5-iaí;kt
konaf/.ck: IVU'í pálit.ii !>j1:*4g* , riiífc,
.katjttilan fí: {!r. n,-uiioí*la ÍV,) kols. > — ', tir.ífp'ilc,
iaszanyítg

a 1 leveleknél r ö r i d e b b e k : levélkéi
j á v a k t o j á i ü e r c k c k , ka*.á(uJauük.

j - á
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65.

'" Alig kofjdnyoj lirrigáky á* tcvSltövekcnn.

A

f

abrak B! V. sativa) vjr. magánosok v. párosok
kotsáotaUnok: levélkéi hofzrzúdad - tojnske,
rekek, tompák, rzálkahcgyük; pJlli.it foga,
sok, setét pej homorú motsoKkal bélyeg':,
sek. vir. kt'kes piros, (ló-v. abrak - Borsó (
Lednek, vad Lent se)
izttklcveia Bt (F. ant>ustifo(ia TV.) vir. magánosig
v. párosok, kotsánt.iljnúk: alsó levélki'-i
bchorpaili-iForbavcpíík; a'felsők fznUsok,
énhegyúk: p.ilhái logasok: uia^vat gom.
böiyúk.
pitxl B ! ( V. laiUyrmdies') vir. magánosok, kotsán.
t.itanok: hüv. felállók, kopalVok: levélkéi
4—6 eggy nyé'enDt i-1'zálú knlisosok; a* alsók viUfz.»s í/ívesek. vir. kfkr.s piros.
sárga B. (K. tuten) vir. magánosok, kotsántalanoi<:
híiv. leíordúl(ak,Uorosdk: viiorlája kopaf/:
púlhái selct pejck : icÁnx letsepüll. vir. j(fr«u.
aha'] dót % ti. (f. hy ttrittéi) a* jtírgrftéi abbnnn külőm.
AJi, hof*f Izára fcUuló: vitorlája l/őrös;
pálhái zöldek.
áunamelljéki B! (tr. pannonira W.) az abajdáwól
abbann Au/űmbűz, tio^y vir, 2—3: pálháí
bélyegesek, vir.fcjc'r. van viaLisztnü is.
4 len nyes B.' (K jordida W.) vir. párosok, rövid kotsáoyúk: hüv. lefordullak, kopafzok: levetkéi hotifiúdad- lojáskcrekek , horpadt re*
gűk: pálliái bélyegetek, vir. jzentiyes sdrga.
gyepüi B! (f. sepium) vir. hármasok v. néeyese!;,
rövid-kotsányosok: hüv. felállók t levélkiri
Lüjáskerekek, a' nyél' vrgefelé lassanként
kissebbek: pálhái apróV., fogasok, vtriígu
k
Bab B! (f. Fuhn) feára merínn álló: vir. hármával,
alig kotsányosok; hűv. ilegefzek: lev. nyelei kotsant alánok ; levélkéi toj-iskerekek ,
épéiük: pálliái Byilformák. vir. Jljv'r % szárnyai fekete faltat. {Btib^ kerti-disznó- Btib.)
fogas B ' ( K serraiifoiiu IV.) a' Babtólabhnnn kiitőmbifz, hogy levelei és pálJiai ffirérz»ek.
465-
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GÖMBIBE.
(ERWM)
Tsész. 5-hasáb: Bib. gombos, k/iröskurul
fcórös. Lett. szárnyasok,
kattsosok,
sv& G' ( E.tBtraspcrmum) kots. 1—2 virágúk:
levélkéi Izátasok, uonkák, rzálkavéguk:
hüv. a—4-magvük. vii. k&etpirot.
Cl (E. htrsutunt) kots. 3—7-viraguk: levélkéi
Tzálasok, tompák: hüv. a—3-magvuk, borzasok. vir. fejér t tarkás.

LF.KTSE.

^

(CICE/Í)

Tst'sz. 6 -hasáb; hasátjai akkorák mini a
bokréta; három hasábja a* vitorlára lekU.k;
i^i/y. pufladi, kétmagvJ. Lcy. «ár/í/«joA-.
Ra»éU*a
Ll (C. nrietinum) kots. i-virágű, liátragörJ
biílö: hüv. felfúvódott: magv. tsutsosott.
cÖmbölvúdcdcU: lev. páratlannal rzarnya?ok; levélkéi fürclzesek. {bagoly • BorJÓ,
Basoltja)
fözcUk
L! {C. Len, IV. Ervum S*ÍU L.) kots. I - B J
virágú: m.tgv. la^os- doniboruk: ler. kautsosok.
467.

( CYTISUS)

7.ANÓT.
Tsi'sz. a-ajakú ; fftiv. n' kolsaii
kült: Jíimsz. némely fojokbaun mind öízvenutiek. Lev. hármasok. Pír. többnyire sárga.
Tsrrje t*s Kóró.
Z! (C. Lnburnum) Tserje v. fa: vir. fürtjei Tels.iiggi.nck: levélkéi tojáskctck-hüUliúdadük: litmU. mind ül'/vcciutiek.
ketéllö Z! (C. nigriva/u) fürtjei az ágtiegyekenn
leláttok: tiélz. l/.6rosök, aprótogük: lev.
kÖrkÖiősók, alól fioke-fzórÜsök: himlzúlai
ntiod ülzveiiÓttck. Hüv, szorosok, megjeke-

relcttvn Z. ( t". stsxilifblius) fürtjei felállók: iséf/.éi*
tovéna linunas murva: alsó iev. holzUú
uyeiuk; agiev. nycletlenek.
gom-
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gombos Zl ( C*. Cftpitntui) rir, a* ágliegyckenn gombosok , vagy bokrosok; ;i* levélthve!;c*in
keltósŐk, hármasok : áfiHt hengeresek, sú^á.
rnk rrorÖsÖ'i; levélkéi toj:ishvrck.k<irí.a.
j
rösük, oyHppsok: murv. a'ts/i/e alatt Untsás-fzafas : lnmíz; miori ölzvenóltek.
bugtyas Zl {C. austriacus) « gombostól ahhttnn. &Q.
tömhöz, hoay i/"ir.i *ig.isbogas, biipljos*.
lev. lánis-ísok, mind kéiiclói hegyesek.
fejér Zl {C. ltucanthus IV.) «' bu$ljostói üőhamt ki;.
lümbözy liosy lev. kíirkcirÖ.sök y
ágai vckou»ok, vcÍAlzősök: vir. íejcr.
piros Zl (C. purpur* us) vir. magánosok n* ievcliőveKeiirt: litiv. és tojáskerek levélkéi kevés&r
ts.i\*.irgós ílíik. vir. piros.
henye Zl ( C. wpir.us) kots. legtöbbUör 2-virágúU,
a levéllövckcdD: levélkéi
W'.ÍUÁS-tojáskelev
rekek. tompnk: lV.ita henyélő.
Z! ( C.1 Irifioms 11'.) kois". többnyire párosok,
U-írai 1/t-Ílvelterultk a1 levéltÖvckenn:
l é l k
ezüstös Z. (C.
egiy
$ok,
sek:

itrt;tiftteuj) kfiis, a2 ághepvekfuu míuihármasok: levtit-éi liot/t/útUM-láitisafejér selyinc*i.'k: hüv. ízáiűsok, selymeIz.irai lieuyúiók.

Á K Á S Z.
^
( ROB
iNIA )
Tsész. 4-5-mttfzcsíí: Bohr. vitorlája hál r.i
nyílt, kfrekded :////;*. pripos, nyulán^-!:otsáíiyos. Lcv. szárnyasok. Fa r.s Tserjr.
ár A!

(ft, Pmudnaacin) vir. furljei letf-üg^ők; kots.ínkái i-virágúk: \ev. páratlannal • liárnyasok: Hatat íígainn páínii tövi$»csek: hiiv.
fiíoiák, horpalzu5 élük, KÉ>. fejér»jaja rut$y.
( Akdszfa , Kvmnnfa. )
rózsás A! (ft. hisfiirfa) a1 'fcfertől abbatw fititfimbflz,
A**jy Tserje: vir. ruipyok, ró/.&.i f/.Inuk: liau i á ^ . i i , kotsányí, és tsélzéi scrtc-l'zörókkcl borzasok. Tiivistelan.
! (A". Cíirttpana) koi&. i-virágúit, 6 Ts több
etj^y bokorbann • ler. p<irosoun l'zárnyasok ,
4—6-párral: nyelei és pálh.ii fiúrós h e ^ u k :
jiüv. Uengcxci.* Vir. jarga. Tserjr.,
tű-

TiZHÍMESKK.
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tövisses Af (H.spiHosn) koi s . magánosok: lev. párosnnn f/.árnya*okt .^—4 párral; levélkéi ek;
íorm.ík, kopal/ok: p:ilhai es nveUM lovisso
válnak , állaailók. n r . sdrgu. 'Iscnc
Tsesz. 5-mciizesŰ: Itov. eggy ielfult hó
l y ; í g , a\fokannnyilik.
Lev. szárnyasok.
pukkanta U! {C. urbarcsetns) ^**}™
™tk«£^
brUu.padi végűk: viiorl.iiaoa M» rövid puposoilas. vir sárga, Tserje. {héijagos borsót a , varjú fiürftttt)
,
, ,
repedt Dl (C. <:ruen,«) \cv. vif/Jzas .toj.iskcrekck,
y
isnrbák, íakók: vitorU-púpjai aprók, lomwr. verszinü,
versunü,
pák: húlyaRJa
hulyupja kinyílt
kiuviít iicjiyu.
iiegyű. vir.
titkos ; a' vittirlujánn ft/r sárga jóit. Tserje.
% lapított V.' ( C. herbucca) f/.ira riínemií, gindúr: íevélU6i lzáíisulv,
vtrágisulv, i.fOTh;ik tt kopafzok:
kopafz
g
ffúrljei
i
'
l
l
ö
k
l
s
e
t
é
t
veresek;
hüv.
a levcllövvkiul, setét veresek; hüv
lupitoit.
P

470.

KiGViUíTZ.

( GLYCYAB/fZZA)

Tsr'sz. t5-Ibj;ii (v. í»-ajakú ; eggy f°í>a a'tsónnk ai:itt): Tsönafy'a a-fzinná: itúw lapított tojúsOad, kevctt mngvú. P'irügz. fürtös
vagy Go/ttltos. Lev. pümt'annat
szárnyasok.

'<tüj/*és Hl (Gf. 'tchuuita) vir. .V levéluivekról t eggy
ko^Hü hcgyctin tömött xuinhbann: hüv. tusJ.C--ck, 2 mdpvíik: levékkéi l inlsás . loiáskertV.ck, ttopal/ok 1 fiálknhifgyük: pálhái aprtík, l.'-ntsásoK. vir. vi'ttujzín,
ikrus IV. ( UA stt<itiJuUfttrtt) vir. lürlÖúiK: hüv. ikraUű<Íad>láTiitüfiOk, "sorbák, alól cnyw-s Uífrösök: pálhai igen .iprók, clenyéfíÖk. vir,
v.olttszín.
fi! ( Ci, tftnbrn) *ir, fürlösok: hüvelyei lüskcticneK: lev. íojáskerekek., tompa végük, alól
kevéssé enyveseit, vir, ticrhenja. {édes g/ő'
tét , Higwiritt.)

4>S
471
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KORNILLA.

sek; tzikkelyei és magvai veseformák. vtr
sárga.

(

Tst-'xz. 2-njakú; <i' felsó 2-ftlzvcragadt
g
az alsó 3-fogti: V7o*r. vitorlája alig hol*,
ízabb a* Izántvaknái: 'Tzt'kÜhüv. egyenes!:*
hengeres, v. lnpítatti tzikkelyei eggy egjry
magvak. Viragz. erujr&s• gombos: Lev.siar.
nyasok.

nyítjtátízé A" (C. Emrms) faára tsefjes,
g
kotsanyi mimeftgy 3 virágúk:
a*
fcirmok'
nyakai jóval hul/lzubbak n1 lséJV.énél.
koronát K. ( C. corantita) fzára kórós: Icvélk. minic g y 9 t 1körkörösök; oz atr-ók H* t
nóMek u f/jrniellell: pálliái levél
tarka K! ( C variit) l'/.ára fuoeniü, tn?g<iiil6:
sok, l.intsÁsok, kop.tíiok, az alsók
s\ fzárhoz: t/.ikkluiv. liengerc^ek, felállók,
Flr. vimrléia vertu, szárnyai Jejfrek, tsónah
hegye barmi.
kardos A". ( C*. jceuridaca) Htára fífncmíí: levélk. sol:,
JioI/úúíKiJ - ékform-ik: t/Jkkhüv. ^orbek,
lanílollak, kartlform.ik, lapos íokúk, 4-ht-

gű mngvúk. rxr. sdr%at JWi&tír ah&ik % letnlkti n" nyvlvnn Icsímqlnuk.
{szzgcj Lednek^

vad Borsó.)

472. K Ö R B E T Z Ö .
(OIINITIIOPUS)
Usifsz. 5-1'ogú : Tzikkhüv. Jtaiikába belel*/
gürbüJt; izikkelyci i-magvúk.

KATSKi\RU!íG.
(SCORPIURUS)
Tsész. 5-fogú : TziAkhiiv. kifelé kunkorodott; tztkkelyei t-magvúk.
útdús K ( 6 . suicata) feára felálló: te». eggyesek,
Uitusítsok: tiikkliuv. lüskés hátúk, vir.tárga*

'5, BALTATZIM.

i

takarmány

* Eg&)'t>tagVÜ

fílivefykc'jck.

B! (ÍJ. Orwbryc/űs)

fzára

felálló,

nyfW

Iáiig: Icv. r^imvasok: levélkéi ék Tonnák,
kopaf/.nk: vir. hoUfzú
fűzéres: bokr. fzacnvuí akkorúk mint a1 iscl/.e: hüvelyk, lüskiís-íogiu. fir. piros/ó, ( üzamár.nere, spanyol Lóhere* Varjú burjó.)
fajcr B! (>/. tttbnm IV.) l*ára felálló: lev. fzámvasok: levélkéi
li.ílasok, alól selymesek; bokr.
izárnyni a1 tsél'/.i'nél rövidebbek: liüvetykci
fzorbskek, i-nui^vúk, lüskcs-logasok. wr.

htnyt'U* K, (O, prrpuülitu)
lev. l>4rnynsok: y\Hi\
gombosok, murvások: Izikkiiüv. licnge:c
sek ( begorbukek. í'irtígtt sár%a, vitat fii;*
veres rttié*. {tehtfn-vídítófií , Madáritíbj'ü.)
473. PATKOTZLM.
( HIPPOCRliPIS)
Tsész. 5-iügú: Tzikhhüv. Lipitotr, ízihlw*lyei i-magviik; minden tzikkcJy külön kUíún meg£ürbült.
trnyfa P. (H. comnjrt) i/.ikkhíiv. koisáovosok, ernyősok; íünn íokáno kikanyargatuituk, érdesek;

( fíED YSMi UM )

7>cbz, 5-foy:-: Boftr. tsónakja ítlha}lolt orra /^yeaes eiu, balnifbnua: Gyüm. vagy 1(ritkánn 2.) magvú hüvelyke, vagy i-magvú izikkeiyekíjol álló tzikkbüvely. Lev* v.
szárnyasok v. hármasok, v. eggy esek.

dok, kop.iliuk: vir. íűteres: bokr. Jiúrnyjí
4T iscfiénél rövidebbek: hüvelyk, tarélyosok, artüvissuk. vir. veres,

:

tiittűmbaz* 'wgy 'hüvelykéje* taréja UnisásIbgas: Iztrmai Uukncm cgj'colok: gyökere
eggynyári.
•• Tiik&hiivefyestk.
B. {fí, cantiticrut) Izóra felálló, korlzolt,
l
k o | ' a ú : gyökértsv. és a1 ving-

(.1

fi
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rűrtnél v.ilófc füvesek, n* lobbek
sok; levélkéi hul/A'zó-U'\ - Imrsasok:

bo r .

függfa

m

£. (If. ofacurum)* furba -induló, tsavargós
i'zirú: Icv. feároyasok ; levélkéi injáskcr?.
kek, knp,it/.oh: viríj-J'.irtjei a*l«véltÖvekeni):
murvai a' kuisánoal ttuJ/.lzabbak : uikkbu.
velyi Icfíi^Ők, kopíil/.ok.
koronái Ui (H. coronariám) f'/.nba - induló , Tzéll .el,
tei.ilfí; U*v. liPrayasok; icvélKci Uercfcded.
korkiuösuk hüvcK-uikkt'yci kerckdeück,
tüskcüvk. (

(GALEGA)
476. G A L G A .
Tsc'sz. 5-árhc^yű;
tsak iicüi egyenlók : Jfüv. keresztül b;it'Ú2ciás v.
tott (ert korábann).
hetikére G! ( G. ojicinuüs) Izár.i
IÍV. IVarny.:'ii>Ií ; leveli;.*
Junn.ík:

i/.ikkbci JLOÍ

nyií

Jejc'rCf^ vtttirtdja t'u'kcj.

r ^/ $ T ^ A G A L US)
477. . BÓKA.
BÓKA.
• Tse'sz. 5-fogii: fiiiv. f o k i Lesüj>poUl , ÜÍInál lógva-«--rckeftü-feabású , mintlcnik rckclzhvnn eggy sor tuag. £
á h
$•

tzttrúk,

ini B! ( /f. aj per &)
rá^fú/éri kol:«
liol/.fcúriad - 1

durva tapintú&ú: visúp.tiok:
biiv.
:: levélkéi

tr

iewfack.

gyapjas B! {A. Diisynnthuj H\) f/árha alig indul:
ft'iéri RÖin*b'í1/3<íeíl • gombosok , ÍIOIZÍ/M kotsíinyúk: tscfAelogai Ltntsáüol*: tokjii io}.ijkerek . l.inis.isok , lompák: levclk. körkörösük t éjicltik: páliiái l.int-.;isok. AÍ *»&•
plfíntn Ji:ftfrjt<)rtfsy veres j~drá , jtírga viaiii'^
vesuztij B! ( A . vir#aius Í K ) l/.tra feUlló, iscrj^*arajznyi ; ü t^.ii f ü n e m ü k, *in$*ijrit k: v 1 fholAf/.u !'j/,crc-furibeoni levélk. iniotcgjty
6-párfAVdt üaUs-l.'.nisíhok,
hoűttiúd.tdok, 5*étuk. vir. V

Vfc

vir.

B! (A. Cicrr) fiúra Ul^pűtt: vir. fürtjei
kaHáutM>ok, a' icVi-K-kníl iioirf/.Mibak:
hüv. pul.-Kttiíi, gömbblví.tl^tk, í^l'.tavéeíik f V.:-e*f-tt: Icvílk. kopAftkak, hofzüúil«ito\ t tompák, r*álka-ve?uk: palbái
l.intsúsok. wV. wr/«fe.
{hóiywlóbnnó)
wr/
Vá
li!{A. ^ynf,hyíioj ) I^ pI U á
fűrljci
kóli.i:ivosok.
j
* lerrleknd ruvitlebk hüv.
hü i-Iicgí.ttfiiek,
Iiít
bek:
górbuk : I«P. t O i á í .
kcrekcU, i-mpuk, Uólkavé £ uk, kopaUok:
pólltái loij^k^^ek.lálusafcok. virága vü/szfn
^
_r
leisepfih
f
kV:*vir. liíii/i kotsí*nvi.ftok: biiv. ölivelekert - fal sartafe, 1-iőrSskck: lev viiilzás-toinskerektk, i*nrbák. vir. jargth.
gombot D. (A. hyiHHiivtus) IV-irba itidulü, letArpull:
vir. combjai lojásdaduk, kutsanycsok, a
Icvcíknél bolifiabbnk: hüv. io|aidadok,
v/.lus fokúk, fi-íállúk, hoÍJtlíi-Uorosok;
levélkéi hoUlzúiLidok, Unnpak. vir. piros
kasaduzif'fi/ii'Ái (A. austriacu*) feárba induló, Ict-frtűlc vir. fiirtjei Vols.invnsok, a Uvclcfc«ct hoftli-ibbi-le: bi.kr. ftániyaí s-agűk:
hüv. *-:««ík, lánisi^ok, lefutók: levcU
kél feálasok, tsonkük, isocbavífcuk. vir.
anré% hu tat dny kék.
B (A artnarii**) f/jirba induló, fcéllyebga.
/ o , leiscpiili : levéikci Uábt-lantsasok .selymesek, liúUeUorWl •neitjr^kuk s, var. r«r. j«ft
mintc^gv «.virii K úk./ levelckm:! hol ; i/ab'
: íiuv. hoizíxúd.ídok.Uóröskck. vir.kfk.

I

KÍTFALKASOK — TíZHÍMESEK.
párjával: hüv. puffadtak,
Rvapjnsok, akkorák mmt a* fseTzék
vitorlái B. ( A. anobiychis) (zárba incltíln. m^edíilf.
vir. füzéresek', vitorlái kclakkorák mim 4 *
virág. vir. piius.
havasiB! (A. a/pini/s) fzárba induló. leisepííll: vir,
fürtösök, leHüggŐk: hüv. elöl hátul begyei
sck, tzorösök.
••• Leveliden tokot sényúk.
hegyi B. (sí. montitnus) tokots. a' leveleknél holt,
liabbak: vir. pongyola, fü/.éresck, felállók:
,
hüv. holzUú<ladok, izoröskek, bchajloti.
hegyük: levrélk. lánlsás-hegyesek, fzóroskék. vir. piros.
gyapjas B. í / í . urafcnsis) tokots. gyapjasok, a' leveleknél holzfzabbak: vir. gombjai hofifzúdadok: murvái akkorák mmt a Iscizék;
hüv, putfadldk, lojasUad - kihe yztuek, UQ.
rÖskék: tevéik, lojáskrrek Jáutsások, sely.
mes-gyapjasok, vir, vioüxsún.
mezei Bl (sf. campestris) tókois. me^díilt: vir. fiízérrsek: tsél/. és hüv. gyapjasok: Icvclk.
1 ínts.tsok, ltegjytiek. A7/, sá/ga, t sónak ja
tfíve pirosló.
szdratian B' ( /í. exscapus) vir. a* gyökérről nőtte):,
isopurtosok, alig koisányosok: i*élz. uisimúli- OorcsÖk: hii*-. lioízlzúríadok, f/.dffüsök: tevéik. liofiizudu<luk , lomnak, uozösok.

473. LÓHERE.

-

(TRIFOLIUM)

Tsész. 3-fogú : Ifiivei) h, a* isciVenci rilkúnn
valamivel hofislzabb, ki nein nyiló, I--Jmagvú. (ritkánn több) Wr többnyire gombos; eggy néhány fajbann filteres fürtös. J^émelyeknck i -szirmú virűgjok van t 'j tsak á
Aarimájok hasadt pilhngósonn. Lcv. hur'
inasok.
i

'-V

• nr*
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Fürtőt w'rtfgftfi* a tsészc'tufl hojzjxabbat-ika • i •
vuvj több -mugi/í - hüvelyke]ük.
{T. coeru/eum W. T. Mctilofus Mentien L.) fiára felálló: fürtjei Ka(/.lzúchHlok, kois.ij
sok: hüv. hasasok, félig ktérnrk a' is«
ból, 2-inagvük, í/ilkii végük: pálaái Ulánts.-sok, dárt.vdüok. Vtr. kc'k. (karit v. JZUÍ
Lóhere, Alutyfü.)
eht L! (T. Mftcrorrfiizunt W ) teára és Agai
fele^ycucscdok: hüv. kopafzok, niuiiL>sukv
i-iiuigvúk: levélk. Iz.ilasok. vir. járgu.
L! {T. dentatum ÍV.) Izára felálló: pálilii lövonn fogasok, hasábosok: hiiv. kopal^ok,
ütn.icvúk, kevéssé rántzosok, hegyeslu:k.
Somkóró L!\T. utlvmafo IV. T. Mviilatus ojic L ) a*
Jbgiistút'ül-t,:t.-;nkulú/nbCz, hogy p3lhái epek,
lánlbíts-tirlijnnák* Pir. sárga v, fejér, (
kúvé% JJuUJfá )
Gombos virágúk, tsrfszt'be zdrt eggjnei
huvetjkriük.
! (T. tin%ulatum VV.) fzárai henyélöfc, TzcgIcien-baráidásdk , yfíibegurbák : vtr, ^o.;ib\& ernjroa; kotsaukái vir-i^U utánu lekonyúliiíik: hüv. 4-mngvűk. vir, vt,rest
{i'sftctum)
i'fUira alól eligazó. icrepclyt
j
vir combjai körköaieJtík: tbélzcfog-n akkorák, mmt a' bokrém: hüv. 2-in.^
levélk. Iá/iU.ások, tompák, apró - lufc
gúk: pálliái kóluformak, toaspak, ikristo>;asok. vir. verhenyes fejer.
(*/*. hybriűum) fzára tÖvünn mcgdíUt: vir.
gombjai
eniyősúk: ü c ú e - fogai u.ü nrin
j
litiv. 4-niagvúk: Icvclk. luj i.-.ketulók
cgv
niok, apró iurtUÍ'oguk, i^orrcr/tenycj
J'jer.
vir
tf/je/tj)
a"
kortstól abbann kulőm*
L! {T..
Izára gyökerező': tsélz. i'elsi* foböz J
gai rövidebbek: vir. fejér, (fejér Lóhere)
'*" Combus virágúk,

szőrös tsésze'jük.

bug/yos Lf (7*. dijfusttm W.) fzára felálló, buglvoss
l'iuóri fcóiiibjlyüUcíicb, üó'röidk; " " ' " ' — '
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egyenetlenek, serte-feölúk, akkorák
3z i-fzinníi bokréia: hüvelyk, derekuni,
nyílók: levclk. holzlzúdadok, Izálka-vcguk,
aliji»foga3ok. vir. veihenycj.
pirálÓ L! (f, rubens) bár* felat ló: füzíri hengeres.
hofa-f/údadok: iselzefogm feőrübök; uz ul.
só akkora mint az i-foirmű bokréia: levél.
kéi tánt*ások, tompák, apró - furéizfogúk;
p.illuii kjnlformák. vir. píroJ.
rtftiL/ (7. prnfaue) í'íiirH tÖvönn mrg'iiill: ftíziíri ío.
ÍH.sdadok, tömöttek, alig kotsánynsok, a'
k£f felső levíl hártya (-.ilháidbrttin ülncV.:
tscíz. alsó ro^a rövidebb az i fzirmú bak.
rcia' nyakAn.il; lcvélk. tnjis - hofefzűk, I'I»,
fogasok. |i.ii!iúi kaláf/.osuk. vir. pirus. {tru
piroj ÍJtutre)
gatjiixh L! { f. tuclium} C/íír.ii eUcii/<Sk( goibipurb.ik: iuzeri pongyolák, t/MiüülyűdciIeU t
inagáno'tok: tscfz. BÍSÓ roca akkora nutv.
az íliirmú
bokrct.^-: levéfk. kórkSrösoU,
igfo ajiró fur-JUfogúk, kanzoii-citfsek: i'.illiái árlnrniiíK. vir. piros,
bc'rtzi Ll (T. ulf-'nítrv) fzára Ágallan, sugár: fisaúri
gÖmböiyuctecfeJc, iftbhnyirc fccito cgj^Tif.is
mi'lltir: (Béfz. alsó fö^a akknr.t ininl .i£
i-lzirmú bokríl.11 nyaka: levílk.
igeo apró. fttrétzfogiik, kartitoli-eresek;
Iwii sertc-lzálúk. rir. piros,
áuitametlycki L! (T. fum/tonicu/tt) T/ára j^.ill.in síig»r: fu?.íríf tcmön, tojiís- holzizúdad, n..igáuos: lseiz. alsó foga «z i-tiin»á bükréiV
nyak.iniil rövidebb: levclk- hol>.r/.iid.id - l-»ntiasok, épéljik t Uorba vrguk, izórosi-r.,
pálhiii árformák, vir. vtt/tz/n.
halovánj L! (T. pnliidum IV) fu/eri mnginosok,
g'imbölyildeilck, a' Lét felső levél'hariy.ii l l í h í i n n ülnek: iséTz. karinntja bcluliol
fogai tsakncui C3J enlük ; boltr. i-í/ir*
ú: levélk. kerekdedek. r/V. halavány pitoi.
wafjiín L. (Tt ochrateucum) l/ára ft-lilló. ágas, I/ö'
r ü s k e : füzéri lojasholiizúk, f/óröiiök: ieveiké, hofzlxúJadok; az alsck
*Vf vajz
„
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l L. ( T. art&tjri/bfium) fúitú kfipo
f^úda'lok: uéf*e(ogji serteUalúk,
bulzl'/abb: levcíkti Izilaaok: vir. a' UéUéncl

kl.sscbb , UtSt/itn) rj.

thura L.' (7'. arvait-te) lu/eri hengerdedik. nagvonn g>-apjasok: \^u. fogai sertefiáink,
a liokréiaual hofzlzabbak: ler. vil/J/astojáikcrík • liíilasok, \úr. vpróyfcjtfr. {AlattkuíiiTc^ liet t hu ni f J\)'ln'Jti6fiI, ugorAunoszü/ű.)
tgos L. ( r. sirilatutn) Uiira (/.rllyelagazó. buglyos: fu/-íri tojásdaduk, Uorósok; tbtlz.logai fzclly* liiyilók : levclk. viüfrás- hívesek.1
a L. ( 7*. trubruut) virág gombjai io)«i4dadt>k, a
levél óvckcnu ülnek: isélzefopai LintwísoU,
k'gorbiííítfk, károsok: levőik. vUzízas-lűjaskcrekek, apró- furélzfogúk. vir. fcjcrej.
nfgú L! ( T. pnrrij'ontm IV.) a1 durvától aibat.n
kulóinbút% Jtugj virág gomhjai kolsányook,
gömbölyűk.
L!(íjtritíium)
vir:íggortibjfii a*ízárhegyena
és Icvéltüvckcüti ni.igaaOi.ok; niília párosuk,
toitiidadok , uligkol*«iinyosok: uci<c. karuotlak, eyencileu fogúk: levélk. vilzf/ás-tojJskcrekek, laakueiu ípítuk ( U-Jrübkék.
Felfúvódott-kttíat uésttfák.
vrník L. {T, reiupinarttm) fzár^i Ictstfpüh: vir. gorob;aJ gÖnibiijuiJedck: bokr. Imn/att rurdultak.
(2*. fragi/lrum ) liárui gj ökertiok : v 11 ággomiijai göiubüjíWIedek: théfí, hártyái orrnak,
s - Ufotdúlt- serteiogúk, Txuröskék : le veik.
- iojiskcrekek> tompák, vir.foj/r v.
as JLÍ (T. rccurvum A".) fzárai felállók, Ichorgadt
ujiúk: vir. gombiai lojásdadok; gyiimóllsei
holilzúdadok: levcík, atrlcíugü- turéUtiak
Be hajlóit-vitorlásuk'. Bokr. et nem hullanak y
k
L! (T. mwtuntim) fiára felálló: virággombjai a' liárhegyenn, többnyire 3 : ueU.
kopaiiok, vir. feüclékei fiabrttúk, jtjére*;
vitorlái árfoimák.
Ka
x*t-

4«ó
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2örgő L! ( 7\ ngrnrium) fzárn 'tÖvíinn mcgdtílt: víráp*
nunibj.it tO|cisdadok t- lcd<rl«ík*5ek; vilo-lai
lehajtottak: uéfz. PÖRAÍ egyéneiknek, ivopaííok; levclk. UoUát ék-formák, a* kiu.-p.
so nyele* len. 9Ír. jHfrgfi, mr#/ttivrr ztírőg.
paj t! ( X. jpadictíum) «* idrqofbt nhbnnn kútlim->e>z\
hogy ihéfccfogjrf (kivált virdgzás clóü) uahenyélő L! (T. f/rofumfiens) f/Ai\ii htínyétők: virág,
gombjai i.oj,isholz.lzCtk , FcricIékesek ; vitort.U
kerckek. vir. tár^a.
íiii-r.<i L! (Tt Jitifarmc} fjeárai tiérnaform.ik , henyélök:
virág gombjai
lél^olyóbtilurmuk:
levélk.
á W k
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sck t egyenesek, k.inkába állanak, vír.
ga , igen jtftXitgü t fan szágutUtn ti.
JtírgtiJter et)
ío. D O R M K.
(DOH
yCKll/M)
sz. 2-a ( aklí f J-fu^ii: Himsz. mí'oimák:
». gombos: 6lJt> puf.adt, i-ktt-n..igvú.
Levelei iitosók^ külOtnócna a Ktrephcz. igen
közel jar.
temii V.' ( 0. hrrbaeeuiii W. fjitus Dötytnium L.)
fzArai tíivoun megdühek, cl"j;aAűk: vír,
gombosok:1 té^lr. UürdiÖk: aUú lev, íiárma&ok; J felvök ötÖbök. tir,jé,'tfrt a* UÓna&* hcfji piros.
Tsé**. S-'togü • BoAr, vitoriííja ds
tsaknrm egyenlők .a'ísr nak sokkul
(mint ha vizumu bokrííta vtlxiu; Lvv. hármasok, yir. sárga.

Tsész. tsüves, 5-fogíi: Botr. i/ároyai 1*
tbónuk felett bültosonn öl^veborúlnak: ffüv.
sógár henger, v. 4-ht'gü gary&ft: ffimsz.
cktbrmáti. /.^x*. többnyire hármasok, /ítv*

gatyás H! (L. jili/juasus) f/.-íra at*itsonyT
kou.inyi i-viráftúk: litív. 4 . háriy
sok: levélk. alól fiórÖskt-k. vír.
bársony K! (Z.. tetraganolubtu} fx.íra megiluio:
1 —2-virágúk: murvái tojiukerckek : Uiiv.
4- luirtya-párkányai habosok: közbülső levélkéje kevéssé fogas. vir. wt/t Odrsonysdn.
( liártony - Borsó, tzipök virág.)
spárga K. (L. edufis) Izára l>.#rö's: lcv. kopárok:
kols. liolAl'zfik, 1—^ virágúk : biiv, görbék,
púposok, i..'V. idrqti. ( Sp'írgii'&arjó')
kartj& KI ( i . . fíracih's W.) fz.irai feUllókj lövona
görbék: kots. 2—3-virágúk: liiív. hengereick, árformAk, egyenesek: tséf/. fzemrzórusök: levélkéi holislzúdadok. uir.júrga.
stomorú K! L, Jucobacus Uár.i felálló: kots. ^—5 virágúk, kutsánKái fejéruk: levélkéi IzáU&ok.
vir. tubdktzhu
twmas K' (L. c&nicuhtus) teára henyélő: vir.ággombjai lelapított ernyo&ük: hüv.

( TIUGOWLLA)

LEPKKSZkG.

(LOTUS )

L. (T. eornicütuta) faára feUtlM : Jíözkotsi'nja gyönge* l«visi:!«;yii: -vir. a' Itcpyi ji.itt.
Uopovtusok: hüv. kevéssé kaUnlorainb. vir.
rrő L! ( T. monspdiitca) fiára fŐldÖnn
y rövidek, tövtstcli:uek: vir. a'
hegyi alatt tsoportosomi ulnek: Jitir. ízéil l í d l k
bcöbfck
Bidtík
tszarvú L! ('/'. Jr'o-jnum tfr/ttvitm) Uaia felátlő:
vif. kols.intalanok; bitv. felállók, kevessé
F\
k.i!/jifonnák. Kttn osttirintOte Joftdja ij. (>Ö-

|a. TSIGATSÜ.
x

(MED2CAGO)

fíuv. tsiga mótlra öfevc kiuíkorodotl-: (númely íajokljann tsak megtekeruoeu. k.ijlia
v. perge) ftemzá részei a' tsónakbúl kipattannak, 's a* vitorlát tclnyomják. Lev. hármasok vir. ( t'ggT Jajon/i kivuí ) sárgák,
ts szárai tetsepüUek.

£e 9

r

>
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kék Tf! (M. sadva) 1'z.írn felilló, ágas: vir. fürtösök : hüv. kur.koroduk: Icvélk.
riok, fogasok: púlhái éptluk. gyvÁtnr
fonti't, vas(ai>, fásvdó: t'r. kék, {Lutztruu^
német L<fhtre, Burgundiái sz^na)
Sérkerep Tff (M.jalcuta)
vir. fürtösök: hüv. l.^.í.
(oitak , nitT^icU rétitek , lzúrö.skék: levélkéi
hoUf/údaüok , fogasok.
(Stitkarnp)
Ucplcsz Ts! (iW. projtt,ita) vir. füufl'-Ök: üüv. knn.
ítororlt.i.'t, síkúik: p.ílhúi IÖVÜDH j'ogasok:
levélkei UAlasok, fojias vccíik.
komiós Ts! {AJ. lupuüna) vir. f űrijei lojásdadok : liíiv.
vesciormak, t magvítk: páiüái épéluk: \cvélk. vüzfiris - tojáskcrekek^ vir, ayió: huveijktü mes*feketédnek.
karikás Ts! (M. orbitíuiarit) kots, i—3.virágúk : hüv.
lapos-kerek • tMgaformák : Icvélk. vil/.l'/asto]A),kcrckt;k, lovasok : jtálhái itileprciTiescK,
iunkorgó Ts! (AJ. scutelirtta) koisrioyi l/álkavígtik,
1—'j-virágúk: hüv. tsiga módra Ől'/.vekunkoroilou"fél-golyóbis tormák, tövöns gómbolyiik, felviíl Unioi.ik; pa'h.-ri fogasok:
levétk. hülAf^údailok, fi>ü«:>ok. (liiga/rorjtí)
bibirtsós Ts. ( AI. tuherculata IV.) Kots. 1—2-virü^iili:
hiiv. isigaíormak, hengpresrk ; kerei^ói bibirf.sÓ3OK: Icvélk.feói.iHMina• víl/l/ás • tojáskerckek, fogasok: palhai lícmízóros fogasok.
horgas Ts-' {'V. Gerarai IV.) kots. j—v-vírág/ík: hírvelyei tsigaformak, Izörbsok, alól ítJytil
laposuk , 5-kerulcliik , boigas • fúlankosok :
lev. vilíi'zas-lojáskcrckek, lógasok: palhái
scrtefoeasok.
Ts/ (•/"• mtnima) kots. í-okvirágúk; hüv. tsig.ííorm.ik, líórösók, horgas • fulánkosok : jiaíliái éptllUk: lev. vilzi^as-tojáikerekek, íogaiok.

XVÍIL

SOK FALKASOK.
6

rJtl*bbeni* a

1

Serc^benn semmi külöoösség nints; renformájú és többnyire 5 fiirraú virágokat fnglikl
ib.i. Eredetéi onnan vetle, hogy oímelly plánákbann eggy hímf/aloon két *? lóbb porhonok vanE.".k; oémtfllyrkbcnii pedig A' himlíalak Izabadok
ugyan, de lövorm 3 's lóbb bokorba vagy fal kába
v a d n a k Öfzverngadva. Kusioy Üercg, Igazító Táblára sims

483-

TZITROIVT.
(C1TRUS)
7sc'sz. 5-fogt'i: Bohr. 5-feirmú; fzirmai hoízfzi:(bdok: Porhon. tübLnyi.c ao. Himsz.
hcngcrescnn úllauak, hol több hol kevesebb ta^ba ö.zve íoirva: J3ogyt sok rekeI2Ü. 2 s érje.

tSrSk Tz!

Surants

xvin.

S E R E G .

(C mréiftr) ty«W l á b f ő k : Uv. íojiíske*
rekek . kil.tpj zciltk. tnnrk ti* mivríej t'j a*
JSarantJtsttt való öjzjtrf,urtjí((ij
áhal i
jofi/r'/c fajtat lettek a* fkvttcbb
7*/ (C, siurantium) n>elci
434-

430
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LÍNKAl
(HYPnJiJCUM)
Tsifsz. y\\asAb: Bokr* j-feirmű : Himsz.
sok, isak tflvttnn nóttekiö'zvr 5 vagy 3. hokorba: Anyfaz. *. v. Aí Tak% annyi rekefcii,
a" hány ak 'anyaCzütí', Pír* sárgat nyilas
előtt gyakrann urrhertyes i'. piros.

magas Lt

tetifi fe'ál'ó,
: vir. ú* fzárlusgyrkenn
$oh: tsélz. hasábjai kcrekdedek. (/
j*s/,?t ÍOPKIU ». vtrüt virágú Tjengóf'Ü, vér
titiitló fű.)
'* Bdronwnydttik,

• ( ti. *4ni?rníacmum') frárn tflerjcseílő, a-ÍHi:
lev, tojaskcrtkeh, BVt*teiIet??k : vir n' f?.ÁrISCÍZ. h nttbjai cgycnetlem-k,
ck:
lokj.ii bog_vuiok. {veivs
J, kevr/y/fí.)
ÜL!
{H. ffitaitritngt.'/nrr) f/ára n^eyfzegií:
lev. fotiükernkek, ÁhaU^tió pontokkal ncttegc ettek t tnintha iyukntjosok volnának:
vir. íifiioroiók, tsétzohasábjai Iá ni sások t hep vesék.
tompa L. {H dufrium) (iára kopoit 4-fzcgíí: levelei
tompok, nem petipgrteliek ; tséiitbasábjai
lojiíshofzliúk, tompok.
Tswsfú L! (//. furj'ur'tinin ) íz:ira 2-élű: lev. általlátl/ó pnuioLkat pettegrUKek: vir. sátorozók;
sátora kúíkéiágú; tsci'z. hasábjai JjmsástA.
Pf>r/iimrirtrttt ickutc pont, bibéi pirosak. ( TsenjC"A/H, Oibártltjdi
LyukttsUvciúfá.}
féldflnaftttó L. (H. hunufujum) lz.ír« letscpÖlt, Xzéxn<r'.unia, - élu: vir. .\ líárhegyeDi) bogerífrds (/dbásúk, a' levéllövekeno tnagáopsok:
'. Uoítixúílatlok, tompák. J > c nem />'"útakdtlas L. (//. barbinuth) fx^ra felálló11, hengeres»
s: lev. hof2fzú l-id • lánts.-ísok t likask , aíól Ictetc- po iiosuk : vio. bugások:

K

••r
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/-.-T/I L! (fí.montunum) fzára felálló, hengeres: lev.
li.itolclók, hofatfitíttatJok, fekeiemot*k«*fiéluk, alig lyukariojok: vir snioruró bugdiok: iséri. >kras . furéfifogűk : pálhái ik.
l.- zas Ll ( >/. üirsutUM ) a\hetyittt abban*^
váífiidfin liükek, Ivukatíosok, nem inoi»koí. [/.élük.
,
í / r w i i , ULpulthiumYfáx*
felálló, hengeres: lev.

ECGYÜTTNEMZÖK.
i.

XIX.

SEREG.

E G G Y Ü T T N E M Z Ő K.

a1 Sereg maga eggy nagy Termefzeli Rend; ma.
gába foglalja a* KÉSZKKS VfRÁUOxai, (/7or«?j CWÍ
paxití) inellyek eggy vaUokbann sokann ülnek, *s
e g y köztieké borii ja vagy keríti be őket. Ezek A'
NtígyHímej .Suregbeun lév<S Tsvpnrtos Virágoktól (•>*/*•
/« A'*$rv$ati) abbann küíömböznek, hogy minden
virngotskának ^ hímfeála van, porhonjai pedig ÖUvenóftrlí •$& kis hengerkebe, \ abból búvik Tel BE
anyák.ir. (Tsnk eggy nem vau, a* wellybcnn a' porhonok nem hengerbe,
hanem Isak tovtitin karikába
1
nőnek öUiíc;
a
iciejek
pedig fcéllyelnyiük isill.ng
formára, l1',/, a1 lülibítól abbann is liüloinbüz, tiopy
ma^va tokü.uin vati, cs bog/ virágolskái kolsáuydsoK ^s tséüísek.)
Az eegyüttaemzés abból áll, hogj a* perhonok
öfzvenőnck cg«y kis b-ngerkébe, 's koirc vclzik ar.
anyaí's.irai. lllyaaek vannak egrtyes virágok is, mellyekbcnn vagy egéf^enn öúlitnöilck a povhonok,
va>;v f^orosann olíticáUanak. E/.ek küízúl egi»gvnéháuy Nemeket Linné az KggyÜtinemző Seregbe lett :
de eb^enn a könyv ben ti a& <Aiy;it\ eggyes vir.igok a'
mago* tllendubb liclyénn az Öihimes deregbenu vágynak; az ÍC^Viittncnizó' S erce benn pedig vágynak tsupáiui tsak .i' í'ér/kci virágok, és annál fogva ez az
egetz Seres ra.iga eggy Tci-mclkeu R';ad.
i.

virágaeskrW leírása,

43J
>

r. : Minden virágotska a' maga magzatjának teleji nn ni, tsélzéueUi (t*ak eggy-kéi ttctnbenn TséIzés) cgoy f/troqtból ;il\ t niellynek hcngerde^l
Jioro-. nyaka van, é*
a) J--2'jzt Tsévs (Tubuloja) mcMynek a1
Karimája haiMtigCorma r. tóliAércs, 5kmvíló-fogú.
b) I'cUz'er
( Ugulata v. SemifiQseukstt') melly
a1 mint a' nyaka vépzó'dik, kifzéle'.cTagy
dik eggy oldalra , lapos nyelv formára.
c) Sürmatian (siptitatu) mrl'ynek Líirma,
nmis, hanem a' magzntonn i»l isak az
anyafzár. A* r/Jrmallaa viriig nem f^okoii nús lenni, haarm isak anya.
•z. mindé* 5, a* Uironi' nyaka* tövéből, ipen vékony Ii6rl/5il formák» rövidek: a* Porhanak periig hof/foiuttKl* l/ahisok, ölilzenotick e^gy- fe*
lyiil ,5-hegyü - hengerkébe.
íja, i\Ut!*z. ho(zl'/.údjd a1 fzirom alatt, hegyes tövével a' val/ukba fcl'/ketve: Anyán. haiO.il forma, &* porlion-ibóból kibúvik; Bii. «-ágú.
Jilug. 1 , lio('*ln'idad, Ijeglci*;s; inellynck (etejénn
vagy semmi sinis, va^y valami Bóbita (Pappus)
vau. Ez a* Kóbira v. Kofzorú :
a) Stínüj (pi/ojus) mikor eggy bokor kerckrnií fiéllyelnySló sima lititblből
ált; és vjgy tz'imtlun (JCJJÍ/ÍJ) mikor
éppenn A* mag* tetejénn ul; vagy száraj (stipítattu)
mikor a' m.ig' tetejebot kinőtt kis l/araikká tárija.
b) Ptfyfics v. tollas (Dlumosus) a1 mellynek
f/é Ilyet nyíló Uór - v. scitcl/áluí pelyhesek* v a £ J pókkáló módra olzka
vágynak fzore. fe.z is v&$y Izáras,
vagy fzáratlan.
c) Polyviís (pa/eaccuj)
mikor eg|*y vagy
több polyvák ulnek a* roap* tetejenn.
<i) Kalászos {ariitatm) mikor eg&v v. több
apró-fogas ragadó kalálzok ulnck rajta,
e) Párkánjvs t"/§J' páitás {marginrttu*} a*
melly valami kis kerek!xá|u vagy 5Jogú uéUéotk tk maradványa.

4j4

E G G Y 0 T T 1| E M Z ö K,

J«gyz. Ezrk í/1 Bóbiták i>ir/fgt£ttr>r /»' iíiritrn1
kúriUvaszik ,'\r annaii tjtíríc/* gyanánt jictr

Akár egéfc,

, .** :• ftirntaibn .legyen a*
a k í r félfz
k
lehet
l h r ^ ^ i ö reueíre
í 'm'/.ve:
v :
(&) Hős {h'jrmnptirndiiui)
a* mellynck por,
hon Jc-m-etóbenn bibcs anynliár vaa,
*s m.igvrf megénk.
IJ) JS'üte/^t {tnawutttj)
a mellvbrnn anya.
fzar o i m s , vajy ha van is. bil£rtU:»,
's a* magva nicgiUJi>&!. Iclhipfik^maniil.
V««*,%c) özvepy ragy J^yos ijhcmüivus) a' mctlv.
benn tcrinfí anvafeir VJII , de liítn iulkííl. Az itlyeii "g^'íikrann fziniirtil.ni.
il) SzAz (nrvter)
& mtUyhfaa se hím
an_)'a ntnis; vagy lia van is a n y a U ,
az hihéilrn. Ezt atr^I is meg lcüet esni érni, liofcy rriijgíii'ifl mr|( non telik,
hanem Uak IÍIUIIJJL ra.trad.
Fészke* - vírágpft* Ittírdsu <i oireudehfso.

, MinHen virJpoisK-ik, VAR)' inkább az
atalt lé\-^i m.npvnk e p y közönséges vutzokba
vágynak süiíínn férxketve. 1'-'. a1 vjizok Tagy
kop.iT^, vagy f/ó'ros , vagy p o l v v á í , vagy t&t'y
t e s , (.izaz ollyan mim a* méhek zsejtie v. Irpie.)
Ex figv tcif/.ik meg, La az ember a* raagvanat
kÜ'z^Vj belőle.
7itfii<í. Minden vinípotikákat c g y u i t Itürillvéfzen egsv
kőzlséfzc, a* nnilly vagy eggy tagból á i l , va^y
sok pikkelyekből. ' R z e k . a ' |Hkkelyek hu egyenlők, Uoncí*onn va^y bodonformánn veliik ko*
rfil a?, ejtzy fóTzík viriígoi ; ha pedig egyéneiknek, pikkelyexre vagy fedelékcsenn ep&yni.ist
hái.iljnk. Gyakr.win az illyrn fcfike* tsélzc 1 taveno istníl más sor pikkelyek vannak, és külső
tiéf/.st v a p j gallOrT mulatnak. Alikor J'éstek cmlft#di*% érteni Ár// rajta az €g&X ttéiíCt a benne /I'PO virdiifk&ai • ^ y c í / Viré$»k, Némellyckbcon az cyűfí féTzek virág, irnno
féli/cr virágoi.-.k.ikból á l l , és ezek mind nósúk,
'
b i e icdelékcscuu hátalják eg£j*ma»i.
mi-
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mikor kinvílm&» M.iírtkhnnn a/ ee*fz fc r zek
mind ejjéfz V«n«y tfió>es vir -jotskiKlióI á l l ; ezek
is mind misük, rle' néhi *' karimáim lévők Uií.
?ek; nelu nedig viwynak L^j-tök l'zinrailan anyavirá^oU is. MácokbaQQ rov.ihbA *' * i ? r ' m / l ? r . . ^ h
fzer virajiotíkiik
óvMek. F.«k súgAros virapoknak
A1 sA(;árok r ^ n nÓsöU , hárem v a p e
f ű k
V i k
oUyau > « n i^»
^
fz
1
a lejthelsn i^Ize-pikkelyek hoi/.;
a kinőnek. metfViniWeJiiék, *s *zl gondolna
ember, l»ngy a1 virig sugaras.
Linnó a* ft;l>krq vir^goVat 4 Rendekre «.«.w..LI focva, a* m'némíi vtrá^oiskákhól áll a* félzekBg. At ü Ken.let ezek:
\ a^ KejrmHt • ndsük ( Palygamia aetft/nfh) mikor
R t r^cTi r ^ c k -virág mind nfís virágaí.sknkb6l á l l ,
i n é . vedig vagy rauid. lélficrekbol, vagy mind ISŐTfv:'.l»í|.

ti) lfflj.itzvegyrr& (Pfílyzamia sttperfluit} mikor a*
beUn virágok uosok 6<t lermok; a' karimánn lévók
'ÍJ; Ö7.vegyck. de hihéj^ktt a ' belső virágok felé
;
' j á k , *s a/.oklól termőkké
Ief2.iirk.
í lerznrk.
,
c) fiös sttixek ( Pttty-git/nia
ia Jnutmnca)
J<
mikor a
**} virágok nősük és. termők;
ő k ; a' karimáno levok
ig f/ü/.ek és magtalanok.
(\) föfe.'tn-őzvviryk ( Pe/ygnmin neeetjarta)
mí•i* hcUo vir.íjiok nÖle'cnet, ma^Ulanok, a"1 krtrilíi.ii-.i levók ()e»!ií Özvegyek: de a* belső nőteienek161 termőkké lef/.nek. Fagynak «' fészkes virt/got k-úzt
óíhfíttfti Í J , meityekbenn minden virágotji/intik kiiiiin,
Sjzrje v<m. í'zekt>0i Linné' ydt'k Hcndet ísinátt t <&
/HnQzb^nch (Pnlygamvi Jcgregatn) nevezte.
Ezek
phíntiík ÍI' tüiib Rtindtk alatt is halycsenn e/üaátSdEzeket a' Linné* Kendjeit a plinláV t o r i j a i m
oegtartoltuk; de nz lp.«íl«i Tábla'bann jnhbnak ítél,
ük a 1 fzembclüno ábrazathót venni a* Kendckn , A
jhint a' virápoiíkflk fit 'pcíz íclzckbena vapy nund
fclf/rresek, vagy mind i s o v « e k , va^y kozeptoo Isuvesek, a* karimácD peiiigjíélizeresek.v. súgniosok.

EGGYÜTTNEMZÖK.

EGGYUTNEMZÖK.
Minden féfikes vir.i"ü nó'vevények alntnonr T.-f-,
középtermetű füvek; n>!n sok van Isak embemyi m.i
gassagti i s ; fa pedig közlök ninrscn — tic mitidnyá
jának kissebb vagy nagyobb m^rtékbcnn kcseríi;
vnn köztök orvosi IIÜIÍOÚ, raérgBi pétiig alig
kellő.

I G A Z Í T Ó

Poz oon.

rfe fedetíkes, afiotlas fi él Ét
pikkelyekkel: i W . pelybes,
jzáratijti vagy alig
&iagv. hofzUudadoh,
íeJelckes, hengeres,
tyás Útin pikkelyekkel:
őÖ
Uaras: -/W"^. simák,

SALÁTA,

43;

TSORBÓKA.

492

A P Á R K A.

fcdelékes, tövonu h a s a s :
Bób. Uóröv, fzarailan.
[cilclekcs: Boá. pelyhes,
T

H O L G Y O M Á L . TJSJZ.

T Á B L A .

5OO.

489-

KARITS.

TSAXKÖR.

KATÁNG.

vntzkák.
TJ/JZ.

egyfzeres,

tojásdad

vagjr

iírfA. lzórÖ6 ^ Iza,^

•" Atm kopasz vatzk&k,

< Etek mind EgyenlS-aiMök.)

KETSUEDÍSZ.

fedelétei,

liengcres:
ralUin.
* Polyvabonló,

FÉLSZER.VIRÁGOSOK.
* Kopnrz

4JJ7

sokpikkeh-ií,

d o n o j s : Bób. tollas, fz.-íras.
Tsétt. pikkclyi valusok, néha tvvíiiin apró pikkelyesek: Bób.
ntnis.
TJ/SZ. hengeres, lövüori apró pikkelyes: Mrtgv J»pro.tüské5ck :
B*b, fzöros, i'iMas.
Tte'sz. (ovönn iipM-pikkelyes: Szirmai körös knnil tsnk egcy
sorbana: Bób. fzőrös, alig

498- KOSZORTVÚ. Tjárz. TÖvönn apró pikkelyes: Báb.
a Jzélso mngvakonn hártyakarimád, ,V bel'-Őkcinn poly.
Tás, apró seriékkel kÖrtilvcVe.
4pi.
. 2-sorns, vagy tövönn galléro*:: HAb. fiorös , f/iír.is.
494. M A C V A R Ó T T . Trt&z. tÖvönn galléros: Bób. pelyhes, rövid T/árú: Alugv. kerelzriil kaitxoleatttik.
^
r£> lövönn galléros; gallérja
éréikor lehull: Búb. l/urös,
rövid Tzárú.

^ a / « . kevéseá

polyvás:

7JC^Z.

hengeici, tbvüan apró pikkelyes: H6b. apró-polyvás.
l'OLYVAHOnDó'.
Kaiz.
potyvas; potyvái a1 mag499.
luk kai r$ ifyútt leválnak: 'Fiúst.
fedeiékes: Bób. pelyhes.
. zsejtes: Tjrjc. ft-i>ejí'í, S493.
pikkelyti: Béb. d l'télsö n:ágvakono h á r t y á i ; a 1 bclióköitu
pelyhes, f/.áras.
4f/. S Z Á L K A B Ú B ,
. zsejtcs: 7jír«. galléros: Bób.
a* feltó magvakom) fogas, &*
beUökútm 2 r . 4 sertoual.

TSÖVES-VIRÁGOSOK.
<'«k

lélíbnylrc Kgycnlö-iiPíókj de nrinell^tk
van Noti-fiia i*.)

* Gombos v. Bunkós J/JZ&&&.
nagyot skúk.)
.

(rftind/adc/ckesek,

7Wizrpikke/yi levél formára! kilóidon végíík: fatz. polyvás
vagy sertés: B6b. polyva* v.
U6ros v. aíau.

43S
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£08. K5RFÍ.N v.
ú l k , ttlnyk
507. ARTITSÓKA.
502. BOJTORJÁN.
504. ÜOGÁT S.

505. BÁRTS.
500. B O R D Ó K .
547.

K

senéa :
p
bes« va^y p
. liusos - kilnlrfolt-vtrc
Í . siflés: üóü. j)el>j,. .
l'xarml.in.

5. kopaiz: Tsétz.
/ t í / s . hoützü, kinyúló:
j ^ őrös.
píife: Ti&z. Jélgolvóbis:
sitiMiiz. a1 viragíHtua'l alig
boár/ahb'.
. kopa'z; TVóz. fslgolyóbisj
B1Í6, nints.
. kúpaíi: 7jtvx. fílgolyóbia:
£06. párU^nyos: Vud^oiskái
a* kaiiminn ozve^r«k, legl'óbbU'or
k

14. PAKÚTZA.

Í5. AHASYT'ÜTtT,
ÍÍAZSA.MINT.

\ lüví.-i Ueavuk, rfc nscrlcs.
A1 BogjiisKÍI

al|hntin

tóvis • v. [rálka • he-

íiórüfi.
TSÜRÜLLŐ.
zcpikk. vagy épéluk, vntry
f*einÍ£ŐtosÖk» vagy al/oit.wíiirciies - rooi yos- ízéiui , \*.
tüvi&scs vfguk: t>iri\$mtk<ti ,\
karímánii Iziizck , i<ilibii> irc
& bcísoknci nagvobh.ik. Pua..
Sertés: Bőit, l/orys v. scrlcj.
Tstszcpikk.
ttivUttrleiiek, )ieg,vr!>
ZSOLTIBA.
végük: Puu. íiórös v. po'yv«s: Bőó> pelyíica v. serit:fogaS.
nints, vagv igeo apró
LAPTABORZ.
pikkelyek; n'iixlra
g h i k kiiion, (Vdelűkeí Uéíié^e: fatz. gómboty •<
s«rtC!.; Bób. iiiuis.
To/djdad• hengerei% r. fófRombJ'ormn ftfjzAúi.
(ezrti ÍJ többnyire Jtnfalektuck, da javat hisjobbak f 'J ne'/naiiyek igen aprók.)
Vutz. kop.if/.:
Tsfísz. hengeres,
tgycnlo ÖlzJltlzcra^Jdt pikkelyekből, néha tovöno
ó
pikkelyes: fiiii. U6rüs.

RÓNI Z.&,

TünF-MPtSK.

GYOPÁR.

F I LAGÓ.

522. Tii s- Do

K.

1. VASVIRÁG.

'f
1
f

gtrcs: £ÍÍ/«. 1/óiöíi, durva:
Virá$ats. rt'_karuuao« 3-Í0g£ik t Ö7.T
lyi Icíurcmitfítek: /f«^. mniss

lyUded; pikkelyt vagy egé.
f/rim áltól (Ab<#*k, íényCÍCK ,
rut'oesek; vaiíy tsuk al^oUIstélűk, Izölzusük: Boi. U6tös v. pciyJie*: f^ifú^oU. *
kariinann néba
k
j
kopafz, a1 karimitin |ieiyv*ii: özvegy oir.
a1 i£cf/.t'-|jikkeiyefe ko^t ( í^ir*
matlaaokj bclsÖ virág! DÖ• letvnek.
Valz. kojjaí/.: Tm'aúpikk, íúgárosonn Kinyúlnak, úíacsek, lcny«i:k: jfidé. íÍ6'ros v. pelyhes:
Virúgotj* *' kanmaua
Ölt 7< gyek.
. pülyv:is; Tsdsz, belső pikkelyei *ú^íro50on kinyúlnak,
lilnescK : iító. poly v.ii ACÍIIÍSÍ
FirdgoUkéi a1 kaiioiaon öi>
vegyek.
^
51».

fül']

440
fi?.
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516. N É Z S I T ,

E,M. Z 0 K.

ItSGYOTTNEMZöK.

fíf-'«. polvviírf, LipOSÍ 71/JTÍ. j s(
pikkelyes: vir. nél>a sűp.iro
B<fb* * v. 4. r.igj'íó kal.iií.
Vau. polyvás: !/«•-«. icí"

i3: Porhi-Kjni lövínn
k«t ftcne - UdLiUkák. 1
. . uak lé.
325. KÜLLÖROJT. J-í*. kóróst S6fdrszirmai
forma Koskenyek.
&ÍÍ. ÍÍEÓros: Ti^szepikk. fe
feck, kúposonh oi/vehajtók:

U. ahj f/ó'röí: Pirogot*, ti kv
riimmn Özvegyek, Uirnut-n.
nok:
* ITtigSr. *

•. Ö R Ö M .

firfA, IZÓI-OB : 7'je'jzepíf-k. egyenlők;
doojtasonn Ötz-f/eailuuuk.
Üéö', ícocös;
TJ^JZ. tovónu ayró
piUkeiy*^; p-kkelyi egyenlők,
Ulzögbs hcftjuk.
JSo^; ftürüfi: Tjrstepikk. hírlyaformák, r^yrotók, akkorák
miot &y belső riragok.
Takötiiínynj • izttrúk.
Bóbi. l/órós: TJCJZ fedelékes: S6*>
siirtxirmai 10 nel löbbck, A*
bbí 6klol kíilombö/ó liínük.
Bób, j-kaJaCt; r/«-><. 1 tagú, 5.
fogú: Ságdrazirmai tcutllzcrénl 5.
Bób. 5 kaljfx: 7Vr>«. í-tagú, sokbasábú : Sfiffiírszír/n. aimyi
DÚÍH a* iséizc hasábok:
Patt:
a* aágár aldvi pulyvás.

. DUGAÍOR.

Kitérőit

g\\

.

Vatz. kop*rz: TJ/JS. e
10—12-píkkclves: V'
kaij»an^ufiokt tsérxt'scfí: f*orhonjai lövoiin ö!z!'zcoíuck,
fclyúl fiöÜyeinyíluak, laillagforniára,

SÚCAROSOK.

. BÜDÖSKK.

k többnjir* nSaöxvrgyeh; egyenlÜnúa kPitök ejjy »\
9

Kopasz vatzkák.

535. R U K E R T Z .

Bili/, nlnis: Tsészn}e
egyenlő pikkrlyekbol.
ninls: Tsdsz. fcicolyóbís ,
£35* ARANY V J R Á C . Bah.
ledelékes, bcUó pikkelyi bártyás Ezéíuk.
539, PÁRTAMAO, AZ Aninyvirágtól nbbann külörfibüí, hopy maqvai* tílejcon
párta vajev kuriina van bóbita gyanúul.
SzíSFÍf.
Biíb. niais: Tt&z. kilapúlt, fedelékcs, af/.oltas l/clu pikkelyekkel: ^ÜÍ*. domború, kúpos.
PB RE MÉR. Bób. nints:
Tjúzfpi
Súgiínirági termők; a"
meddők.
TARKÖR.
Báb. a* beUö magvakonn fzorös;
a' kantnáun levóköna "' *
b. fíŐrÖí": Súgiirjztnnat

44,

Pol/vdj

vatzkuki

541. M O N T I R A .
'

1

Í43-

Bób. nints, vagy tsak bánya-karima: TSG'JZ. féljtolvóbiá.
giírjzirmtti 4~5, céha t ö b b ,
jo-ig.
arkányos: Mugv. kél ól_ ról éles - ormó - páxká.
Dyosok,
patkaoyos: Vatz. kúpos, a*
tséi/BÍJól kjér.- Tj&zepikk. %
V. 3 sorbann:
Ságdrjzirmut
küick.

Í

TsDTEAJtíip.

1

E G G Y Ü T T

NEMZŐK.

B4b, 1 felálló kaMfe: $6%ársUrm%
5 néha ÍO, állandók; Tu'it.
loj.isdad-hengeres, fedetékes,
>. M A O S Z I G O S Y . Báb. 2-&ar\'ú kalálz: TS^SÍ. 2soros pikkelyes;
Súgdnurm.

537. RÉZvl RÁG.

BJ&. két polyva, lehulló:
pikkelyi berzedtek: Vauk tg
tapos, tányér OS : Súgárjtirm.
fzuzek.
r Kflittoy. • Vuriiig. *

544, JÍAPvlHÁa.

!
r-
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1.

EÜYENLÖNÓSÖK.
F É L S 2 £ R • V i a A G ÍI K.

4fí5. KETSKKDIS2.
f
TRAGOPOGON)
Vatzka kopali : Tsész. eggyfzeies, soklevclu, tíongás: Bóbitája tollas ízáras.

•

t

f

'

/ í / (Tr. pratc/uii) tsélzelev. akkorák mint a* fzélso viriigoiskák: lev. ípek, Izárdklök, sügárok: uára ngas. «>. sárga. (Bakszakáll t
Kukuk pogtítja.)
Kf (í>. C<Í/I«J /K.) tscfz 3-ÍeveÍü, körei akkora mint a1 útlső virágolskak: lev. fia lasok, súgárok: tsófzéje, Uois.ioyi, és ágúi fejér inoljrtiosok. vír. haiovdny jtírga.
K! ( Tr. major) tscfz. levelei a fíélsÓ virágoknál hofz.Urtbb.ik: lev. épek, súgárok: kols.
fel/ül boiűlók: ízinnji kerekített vegük.
ftolasUn H.1 (Tr. oorn/bliuj) vir. kilapúlt : tséfzelev.
a J/cUó virágoiskakűal holzlzabbak: Tzirm.
i^eu keskenyek, tompák: kols. Celyul bolúlok: liára sugár.

486. POZDOR.
( SCORZONERA)
Vatzka kopníz : Tsész, íedcltkes , aíisottab'
fzélü pikkelyekkeh Báb. tollas, fjsáratian,
vagy alig liáras. Magva hoszsz.údadt karjf-X
tsú, púzdorja forma. Vir többnyire sárga.

^ '.

EGGY

*ggyügjríí P! (Se. austriuca JV.) fzára 1*virágú, alig
leveles, síraa: tüeftetev. kopaUok: lev.
f á U l i á k
itationP!
(Se. hamiiis) fiára 1—2-virágű, alig le.
vetés: lev. tiofzfiúdad-laolsások , íoasok,
laposok: Izárbegye ésuéízelcv.
Jrti.
Ff 3
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Ft (Se. hítpünica) Tzára ágas, leveles:
Tzái-ÖlelŐk, ünuások, tpek, vaU
m
róun furéTzesck.
krgjtet P. {Se. glajtijoü.i W.) fz»ra i—
levelei: lev. háUs-lámsások,
kupa fi ok t in.isok, (apósok,
kisvirágü P! {Se. parviflara) Izára ágas, alól
1 « : Jer. l.tuisás-k.irdtortnák, kp
inasok, Iapo5űk: vir^gi a1 t&eT/cnél
riebbek.
pázsitot P! {Scgraminifotia) tev. fiálaskardformíík,
kíltc&yzeuok , kemények , inasok , ormósok ;
tséfz. gyapjasok, tövÖnn levelesek, háti
kevés ágú.
rézsds Pt {Se, roiea ÍV.) fkára i—a-virágú: %yöiéiIev\ lanlsá^-Czálasok, laposak; Uáilev, lzú>
tesok, ormósoX. i/r. ^ríív pirvj.
piroj P! (Sv. purpurva) Ceára elágazó: lev. tzéroafzáirtv- áríbr.iidk, válusaon 3 fzegük. virága
kekes pirot.
4Zükl<svetü P! ( íc. angustifb/iaj fxára alalsooy, lövoon ágas, gyapjas; kotsányi bolúlók: I^r.
árformák, épek. tw>. jtlrgáAit alól pirosiák,
tallangos P! {Se. laciniata)
alsóbb \cv. izárnyasona
híisddiak; a1 fel sók Uálasok: litii, alsó
pikkelyi kinyüiah, í&ílkjihrgvük.
Jtotiúroí P. {Sx. taraxacifo/ia) tókoisunja elágazó,
lercletleu; koisanyi botúlók: gyökei lev.
tompák, kopafzoit, kauúrosok.
tzáratlan P. (Se, acauits W.) lókots. ivirágú: lev*
kalzúrosok.
jrtijt

4.S7. TSOUBÓKA.

($'Ötic#'&$)

Vattka kopaTz; 7írjs, fedelékes : Fészke Uivönti kihasasodik: 2?o'A rzörös^ Csáratlaxi.

Ts! (S. pa/ujírU) vir.
y
kotsAnyi és tsél'zéi borzasok*: lev. kattúra
sokí vallbana nyilasok. w>. sárga.
truiei Tsf {£. arveruu) «' zsvmtftfkitól abbann kü
lömböz, ho%y lev. viílllunn fzWesek.
dudva Ti! ( S. ^íaraccus) vir, crayosök: kots. ham
vasok: tséfz. kopafzok: íev. Untsasok, i á
Ulk
fogasok; ocha k k

ragy félbe fzároyasok is. hv élv állni felha*

jolva ax szérűt ólbe Jvg/ifk* Vau ízúrós Leve%
In fajtája is,

vasi Ts! (S,a/pinU4) vir. fürtösök, murvások, kékek: kolsányi és tséftéi borzasok: lev, tat/úrosok, vállbauo nyilasok, ko pali ok,
alól lakók*
458. SALÁTA.

(LACTUCA)

Vatzka kopalz: Tst'sz. fedelékes, íiengeres, húityás fzélü: Bóbt Uorös, Izkttotx
Magit. sJUiilv Vir. sárgát,

ktrti &! (i,. safiva) Otára sátorozó: gyöké*rlev. ke*
rekiiniek; ftcirlev. (tive»«k, AHvctii áUut
sok/dia jurtnáiúvd tett,
S,' (X, tr(s/ra fi',) lev. kikanyargatbtt foga%
sok, habg^onn bodrosok; gyókerkT. ízöiQ9
gerinezíik: iiirmai 5 hasébuk.
S! {L. pűmatn ÍV,) alsó lev. 3-hasáb6k,
vagy rpirnyasona baígatlak; sallangjai liuUrzúdadok, tompák; felső iev. úívcsek,
Utrlcvcla Á! ( i . yucrcitm) virá^bugája sugár; lev.
alól síinek; az «Uok katzúrosok, apró fogasok, vállbaon belesebbek, pyilíormák;
a* feUŐk láouás nyiiformAk.
(/,. stricta (F.) vir. sálorozók; lev. alól
sírnák; a1 legalsók katzúrosoua félbefcarnyasok; a* feKölibck kaizúros-lzárnydbona
hasarilak, vaUbaoo ellziikullck t nyillóraiak.
keszeg S.' (L. Scariola) vir. bugások; lev. éllel tel'
fordulnak, hegyesek, fúlánkos ccrinuúh:
nyilasok, kauúros. fzárnyasonn hasadtak;
a felsők Izáröletök, nyillormak. Szára tovÖQ
Uórös. (vad Salátay
S.} (Z. virostt) a* keszeg S.t6i abbann külömböz, hogj lev. fóldlzini állanak, tum\>-}hcgyük, Iz<ira aló) tüskés, {disznó Saiúta)
S! ( Z . sagiirata W) lev. alól simák, nyiÍFormák; az a1»ók1 hofxtzúdadok, liukvullúk,
aprófogasoU; a Ielsők láauúsok, é^luk.
Sí {L. taiigna)
Íev. lúf.mkos gerinizuk; a'
legalsók otha harnyasonn lu.ia<»iiak; a'
icUok U<tUlükt oyiifuiciakj c^éluk.
kék
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kék S, (L. perenniJ) minden lev. ftárnyasonn li.ijrt.at.
lak; sallangjai lz.ila&ok, a' levél' hegyeidé
fogasok: vir. sátorozó bugások, kékek,
NI I A II [I i

4S9- KAKITS.
(CNONDRILLA )
Vatika
kopafz
Tsész.
s-soros; a' belső sor
(
hengeres; a' AiíJső eggynehány apró pikkely a'belső tüvénn: Magv. tftbké&ek : Búb.
f/őrös, fzáras.
»
.
.
jtáka K! (Ch.juncca) gyofcérlev. Vatz6ro*oV; fzárlev,
fzál.isok, épek: fzára tövonn Izúrós - serlés.
vir. sárga, {apró Katáng^ disznó-kék.)
490. TSAKKOR.
( PRENANTHES)
Vatz.ka kopafc: Tsész. 2-sor pikkely; a1
külsők egyenetlenek aprók: Szirmai körCskörűl tsak eggysorbann: Báb. szőrös, alig
ízárás.
Ts. (Pr. tenuifolta) lev. ftálasok, épélűk,
(V.árölelők: f/.ára alieágas. vir* piros,
piros TV/ ( Hr. purpurea) iseTz. 4—ö-vir.'ígúk: Iev.
liolzfzúdail - Uíntsísok T l'iárölelök, Izívesck ,
aprófogasok, alól fakók. vir. pims.
gatydt TJ. (/V. viminca) fcv. Izirra futók; az atsók
fzárnyasona hasadtak, clófelt; fogasok; a'
felsők fzilasok; fiára fzéllyclbetiedt.ágas.
Vtr.

j4rg(t.

bugás Ts. {Pr. mura/is) vir. bugás:
lcv. felbe.fzárnyasonn hnsg.ittak; a 1 végső' k.irély 5—5fzegtetíl, fogas, vir,sárga. (Toivaj/'ü, Scófű.)
491. PITYPANG.
(
LEONTODON)
Vatzka kopalz: Tsész. a-soros; Bob. ízorüa, fzáras: Tőhots. t-virágú hordós; vir.
sárga.
pongyola P! (L. Taraxaoum) líiilső' tséfzéje Icfitl^crU
lev. kauűro&ok, kopafzok; hasábjai lantsasok t fogasok. ( Orosz!ónfogjü, gjtrmcklánufü, bimi>6fii% Pitypang.)
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lésöi P! ( Z . serotinui Hr.) külső leéízéje kinyílt: ler.
katzúrojok, durvák; hasábjai kerekítenek,
aprófogasok.
színtelen P! (L. Uvidus ff'.) Jiülsfí rsé/zéje a* belsffrt
ralapúU ; pikkelyei tojáskerekek : lev. Untsusok, kikanyargatou fogasok, néha TzŐröskek.

(APARGIA ÍV. LEONTODON. L.)
Vatzka kopafe: Tsész. íedelékes
}ies, liáiatian. Vir. sárga.

4')Q. APÁRKA.

* Eggyvirágá tökot-iánjosok,
narantsfttn A! ( W. nurnntiaca IV.) tókots. leveletk n , felyúl boiúló, borzas: iselz. durva-ízőrus: Icv. lénuás-holifiúdadok, kopafzok,
alig fogasok.
Jtavaii jít (A. aipiri(j) á1 nárnnfjfzfnŰ'ŐJ abbann kü'
#
lömbGt, hvgy tó'kots. pikkelyes: lev. kevés.
sé fzórüsak.
sáfrányszín A! ( A. crocea TV.) a* havasitét aööenn
kulfimboz, hogy lev. katzúrosok, kop.titok;
végső karélyai 3-fzegIetíik.
£árdafog& A! (A. hastilu) lókots. íeveletJen , kopafz:
tserz. kopalz: lev. lántsások, kalzúrosoon
fogasok , kopafxük.
A.' (A incana Hr. JJieracium incanum L.) tSkols. i—9'pikkeiyes, fzó'röske: tséfz. fzöröske: lev. lánts.ísok, hegyesek, aligfogasok, TzÖkék, durvák, elágazó Izőrökkel.
A! (A. hispida) lókois. leveletlcn, borzas:
tsefz. borzas: lev. katzürosonn fogasok,
borzasok t horgas izőrökkel.
pitypang A! {A. Tarajad W. Hieracium Taraxaci X.)
lőkots. 1—a-virágú, 1—2-pikkelyes, felytil
boiúló: tséíz. iiórös: lev. láűlsások, kdtiúrosonü fogasok, kopalzok.
" Elágazó szárak.
Sszi A! (A.autumfíftH*) fzára tbvb'nn rnegdíílt t eli&azó, lcveieilcn: koitányi pikkelyesek:
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Uv. lint^ások, katzúroí - fzirnyasonn has.
gátiak, alig izorüsok.
v// ( A. asptra \V.) fiára kevéságú, 1-rveles (
borzai: l&éíi. kopaU: lev, láatsások, kaUúrosok, bor/jsots, horgas Izörokkel.

/
•
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iasi fíf (n. atpinum) tŐkots. t—2-levélkís, a «
leveleilcn: 1*éte gyapjas: lev. láotsások,
épéluk, hegyesek, pyapjasnk
i// (W. Pilosetla) lókois. levelelleo: fovíróT
röviil onoriodákat botsát: Uv. lojaskereklánisasok, épétuk, .ilól roolyhosok. szirmai
alól verhenyejek. ( kij tgérfül)

(THRINC/A IV )

403.ZSEJTALOM.
Vatzka

W

zsejtes (o'íy/ir^ mint a* mc'hfk* Zsrjt-

jc vagy Lépje ) fsesz. S-fregu, g-ptkkelyú ;
Bob. a* Izélső magyakonn sokroni hártyj;
af belsököim pelyhcs, (láras.

fi!

borzas Z*! (Thr. hirta, Leontodan hirtuj X.)
• •virágú: \%i$ti\e alig TzőrÖS; a tövér.o
apró pikkelyek: lev. lantsa sok f Kikanyargatoti fogasok, f/.fírosök egyenes ízőrokKel,

494 MAGVARÓTT.

lm

(P1CR1S)

í'tírfzia kojjalz : Tsész, tÖvönn gallcros :
Bob. pciyhcs, rüvid f^árú: Magv. kere&tül
kartz»ltak, apró rovat kokkal. '
M! ( K hicracioides) fiára felálló, durva: lev.
fz.irölctók, l.iiiisások, fogasok: vir. s.itoroZÓk: kois. tág gallérúk. kvtsdnyi pikkelyejak; etttk a1 pikkelyek a* Jt'stttkhúi közxUtyc'nn, inkább sűrűdnek % *j annak gallérjává
Ifir. idrga.

495. HÖLGYÖM ÁL.
( HIERACIVM)
Patika kopafz: Tsész feddesenn pikkelyes : Ftstke tojásdad v. hengeres : Bób. L20-.
r ó i , fzáraílaí). Sfir, sárga,
* Eggyvirdgá

Tökotsdnyojok.

arinyot ff. (fi. aureum W. L*ontodon aureum Z . )
tókots. 1 ízaUs-ler élkci: tséfí. bontás; l«v.
lintsis - lapittkisok , kauúcoBotin fogatok,
AIÍK fcőrÖsök.

bér tv ff. (//; alfjturre) tököl s. i-ievelíi, felyfíl mol,7hos: (sélz. hengeres, molyhos: lev. l á á
tok, apró fogasuk, vir. nugy.

(ff. dubhtm) tŐhois. mirttepgy
fzorÖA-levetcUea: gyökírlev.
h o r z ,
tompák, épclíik, durva • feurösök, kivált
alól: tíive o&toriodás.
ff! (//. sturicula) tókots. minteggy tí-viráp^i,
eroycís: lev. kíntsások, hegyesek, ipélüki
töve ostorindás, ixdra kűzepénn néha eggy

t*

• • • • • •

11, (ff.Jforentt'num
W.) lőkots. i—it levélkés, alig IVótÖs: vir. §áu:rozó bugások:
kofK.-ínkái fzellvet b*rz«dttk: tsífz. durvafiőrös: lev. tanuáiok» hegyesek, épélúk,
ali^í fzörúsök.
•
l H* (fi. crmosum)
tő kot a, i—4.leveUf,
borzas: vtr. sátoros bugások: kotsánkoi rakásonn ülnek: tíélt- barzas: IPV. hofrizúIzúdnri-Untfiások , isakoem épélük, borza*
sok. gyökete fjonka.
Ili (H, jtaticifulium W,) tfikots, a—^-virágú;
derekánt; esgy hifi levélke; kots. apró'pikkelyesek: ftv. lialas-lámtások, i—2-fogasok ( kopaUok.
fíf (Í/. pracmorsum) tÓVcts. Ievelettto: vir.
fiirtöaók; a? felsö virágok elébb nyilrak:
lev. tojáskerekek, kevéssé fogasok, győker*
tjonka,
II. (//. incarnatum W.) a* tsonkdtól Qbhann
kulömbúz, hogy lev. vastagabbak, borzasahbak; vir. sátorozó fzabású, test fz in re
hajló.

dn H. (II. aurantlacum) tfíkots.

Uvtlti,

borzas: vir. sátorozók; kotfi.ínkái (somosoki
lev. hofzfzüdiulok, hegj-esek, izörös-bor-

ff!
4^o

"• Leveles /záruk.
lakitj
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N. (ff. chonttrütoide-t) fzrra Vevés virágG
arasznyi; Izárlev. lántsások , ki hegy *el lek*
i*
hatzúrosok: gyökcrlev. Jiolzfzüdad • lántsá!
fiuk , épek.
tstMiy H, (H. humilfí) fzára kevés .ígú, íijtiyi: fcóts.
és tséfz. (zőiösök: lev. JtoTzlzúdadok, vállb.-inn izárnyasonn hasa dl ízabásuk.
kegyi II! (ff. montannm) f/.iíra felálló, nligjigas, j .
virágú: lev. tojáskerek* lántsások, nyelellc
nek, apró-fogasok.
H. (II. porrijotium) fziir* felálló: lev. kes
keny • Í2Áfasok , cpúlűk.
ttíktai fí! (//. sajratiic TV.) {zára felálló, elágazó:
lev. IzáUs-láoisások t tsaknem epelítk : váll.
baon is hegyenn is eUzükúltck> vállbatm
fzemízórösök.
puha If. (ff, molitt) Tíííra felálló, fzó'rös: vir. sáto
rozó l'zubásúk: f/árlev. Itülzízúdad- lántvi
sok: fzArö'leiok, pufuík; g^'ökérlev. nyelesek, fogasok.
hófali If. (ff. muron/m) fzára felálló, leveles, alipágas, fzoros: vir. bugások: lev. lojáskeríkek, vállb.inn melyenn fogasok.
Ügeti III (ff. ulvaticum W.) a* küfalitál ahbann iulőmböi^ hogy tev. vÁllbann kevéssé fogasok.
gatyaj Hí (ff. ramojum 7Jr.) ízára felálló, buglyoí:
lev. tojáskcTekek, nrclesek, vállbann mt)_yen?t fogasuk : vir. bugások.
posvdnyoj Ift (ff. paludosum} (zára nligágas: lev.
hofzfzúdadok, vállbann Izükrk, katzúroconn fogasok, kopaJzok; ízárlev. ízurölelÖk: vir. bugások: lséfz. borzasok, fékeit
fzorükkel.
gatiibás II f (ff. Jtexnatum U\) fzára felálló, alig
ágas, lovőnn kopafz: lev. lantsasok, hegy*.*
sjpk, rílka - lioí/Szíi • fiórösök: gyokénef.
•prófogasok; fzárlev. ízáröleló' í zab ás út.:
tsélz. gyapjasok.
kurvát If! (H. craaticum IV.) frára felálló, alól ftóröii, felyül kopafz, érdea: )ev. alól felyúl
borzasok, apró fogasok; gyökérfcv. holzíiíidadok, nyelesek, hegyesek; Ctárlcvelci
»»
.
holz-

-lantsaik , fzáröldó" íxabásük:
ké
tséfz.
is II. (ff. pyrenaiaum) f/.ira felálló, Migápas,
barizdás, altgfzó'rö*: gyökérlcv. tiofzfzúdadok, vállbann mctycnn fogasok; fzárlev.
lántsások, dárdás-nyilasok , fzftrőlelők , fogasnk: tséfzepikkelyci lágak, fzo'rosök. Leveidnek jhgnsságát e'j szúrÖi*égi?f soik/penn
változtatja; néha i - r.tfhn ifibb-virágú.
•virágú fí! /ff. grandiftvuim IV) ízára Ibvbnn
megduli , felnyúló, aligágas, barázdás, enyves-fzőros: lev. lántsások, hátragörbtíltfogasok: Tzárlev, fzáröleló'k, aligfogasok,
dárdás - nyilasok: tséfz. borzasok.
\attan II. (U. intybnceum ÍTr.) fzára felálló, ágas,
borzas: lev. nyeletlenek, lántsások, fogasok, clfíl hátúi clfzükulók: kotsányi boU-:
l ó k : tséfzepikkelvi lágak, borzasok.
fí! (H. lanatum IV.) fzára felálló, aligágas,
alól leveles, gyapjas, felyiil alig leveles,
alig Izőrös: Uv. liofzrzú'dadok, vállbann
Izúkek, fogasok, Ixó'rösök; fzárlev. nyeletlenek: lsélzelev. fzéllyelnyíliak, borzasok.
fi! (íf. echioides IV.) fzára felálló: lev.
lántsások, isaknek épélü'k, vállbann fzíikek:
vir. sátorozók: mindene somÖrtövO - fzőrös.
fitríŰJ If! (ff.racemojum W.) fzára felálló, uligágas:
lev. hofzfíűdadok, kibegyzettek, fogasok;
fogai a' vallók felé hofzlzabbak: vir. holzi i u fürtbenn.
kmpos If! (ü.fotíojum
IV.) fzára felálló, aligágas:
lev. to|á»kerek.fzívesek, fzárölelŐk, fogasok, Izemtzörősök, sürílk, fzárborítók: vir.
bugások: tséfz. kopafzok.
fí! (a. jaöaudum) fzara felálló, aligágas: lev.
lojáskerek-houfzúdadok, hegyesek, nyeleilenek, fzárölelö izabác&k, vállbann fogasok, tsakoem kopafzok: vir. sátorozók.
j tí! (H. umbetiatum) fzára felálló, aligágas:
ler. fzáUsok, kevéssé fogasok: vir. s£torps • ernyő kuL

«
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496. A S Z Á S Z .

r

(

VaUha kopa z: Tsész. v. fcszAr g
gallérja éréskor lehulló: Bob. ízörős,
vid Izárú. Vir, többnyire sárga.

u4. (CV. ovarpiüides IV. fíie'aciwn ttifthn,
tum L.) fzara Izeglcies. i—^-leveles. 2^-3.
rtrágú, (nívjnn iracs, fclíycbb borzas, gyo.
kérler. lámsás- vilzftis- tojáskei. kek, lojia.
sok, kőpadok; f'zárlev. ijala.s- laoisások;
kot&ányi es uél/ci borz a sok.
^í/ (Cr.rigidtz W.) tzár^merő, (öredékfcy;
vir. fürtös - bugás: lev. merők, érdc&ck , l».
gasok ; gyökeriev. vifzfz.is • lojáikerekiíi,
Izárlev. r^árölelnk, njiltbrmik; l&élz. hó.
kék; külső jiikkrlvi baroa he^vuk.
Jt! (Cr. rubra) pyökérlcv. kaUúrns - félbclz;iruvasok; fzárlev. lánuások, f/árölclok, ,.t
alsóbbak fiárnyasonn balgának: méh. rorzasok; küUő pikkdyi a fi oltások. %>ir.pirott
nyílás tlytt kitnj a.
! ( t r . foeiida) levtlei katzúroshaitgafak, neveletlenek, érdesek; a
sók láni&asuk, v.illb.inn méHveon
lak: tc!"zkei tojá&dadok, [sdrotök,
fes^k. fir, iárga% ne'ha verhenye^^
f/<tf*< honya. Az. vgtfiz pldnta budós.
heigyomdt A! (Cr. hicracioidcs IF.) lev. kopafzok,
fogasok; gyökérUv, tojáskerek. JíipiUkasoK ;
fzárlev. hofzlzúdadok, nyelellcuek; vir. ía«
torozók: tsélz ikrás - borzasok.
torzai A! ( Cr. Hispida IV.) lev. kaut'irosok, vállbai'n
fülesek; a' felsők láütsások, nyíltanná d<irdasok, vátlbann fzároyasoon-haíadtak: nun^eoe durva Ltórökkel borzas, tsélz. legboi*
zasabb.
hamvas JÜ ( Cr, ceciorum) ler. láutsás - katzúrosuK,
alig fzörtjsök; saltangjaí felgórbultek; legfeUfí lev. tsérnafeálü nyiUorinák, ízárblcnj
ló*k: vir. sátorozók: isélz. fzorötikék. szára
hamvas zöld; bóbitája alig száras:
fakó.
paflagl A! ( Cr. agrsttis W.) gyökeriev,
foUuVosok; fzárlev. Uutsa*ok,
gav --a*
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, nyitfbrmák: vir, sátorozó bugások:
z. durva bőrösök,
nydri A! (Cr. biennis) lev. borzasok,
katzúros1
Izatovasona hasadtuk; a legleUók laoisások, togasok* borzas-fúláuKos gerintzuk:
Uélz. tuskések.
frnyoj d' (Cr.pínnatijida W.) ler. konaf?ok, UQ1 s-i sok, fésiiíogasono íiatnyaltak, ép vegük:
fzára felálló, elágazó: tséfz. izoiÖskvk.
.' ( CV. Diuscaridis} ízira felálló, ágai fzéllyelbcrzediek; isáfi. moiybosok, ércskotf
tujaAŰ.tii • KÜinbólviik, f/egUic*ek: gyÖktirlev. tclbeUaruyas-kat/úrosok; I&ácltv, dáxfogasok.
f az alsók

7. SZÁLKA BüB.

( TOLPXS W.\

Vattha z é l e s : 2*srst* galleroi, gallér pikkely i a' tslfeenél hofzfzabbak: Bob, a' uéU
so inagvakoun logas, a* bclsóküno 2—4^
scrteí'zal.

mbjzcmá Szf (T. barbata rV. Crtph bárbatá L.*)
Uara elágazó , agai tövoaa k.trtsúbbd.k: bob.
s ucba 4 hoUUu serte, annak töveim igeO
apró, alig la.l/ó íxŐrÖkí vir, sárgaj bcUti
szirmai setét veresekt

498- KÖSZOltfYÚ.

( ff ED YPNO1S W. )

Vatlka kopafz: Tsest. galléros; B6b. a*
fzc'lso ű>agvakonn kártya Karimás; a* bels*Ő4
kőiin kettős; közepeim öl i-po/yva, 's atf,
kőrüi veizik kopott sértek.

kopási A. (tí. monjpfilitrTuis. Hroseris tícsfypnois L. 1
fiára Izéllyelieruló*, bu^lyoti: ler. hofzf^ú.
dadok, nyelet lenek, togasok, kopaüok,
vjllbann fc'ukek: megért Uizkti fcopafzok.
Jí. 1 (If. rhttgadioioidei» fíyo4erü rhaf-ad. L.)
Ű kopasztól abbnnn ktüömt>özt hogy lev, é$
megért tséuéi

b s o k
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.

POLYVAHORDÓ. (HYPOCJ/OF.n/S)

Vatzka polyvás; (pelyvái a magvakkal tv,
gyutt leválnak) Tsész. l'ecielekesúeü: li
pelybes.
, .
tggyvtrágá P. {M- helieiica) fiúra nligágas,
i-virágű; lev. laolsáauk, fogadok. b

v/r*s Ff (^/- marulata) fiára alieleveles, i—3-rir.i.
gü: lev. tojáakerck - houlzútiadok, épek,
füg.tsok. Mugvai rúnlíusok, szára verhenycj
foltokkal jegj aj. vir. ringj ok, sdtgiSk. (ucri./)
/apu.)
lopást P* {ff. gluíra) fzára ágas, kopafe: tséfz. hofzUúdddok, fedclékesck: lev. fogasok, kik.tnyargatiak , kopafzok. v/>. apruk t tárgtík t
jxe'iítí magvai aárutlun • a belsők stármkoszorúsuk.
katzárvs Pf (^« radicata) lev. katzúrosok, tompák,
érdesek: Izára elágazó, kciMÍ'z, sima: kois.
pikkelyesek, boiútók: tséUcpikkclyi Uem
genoUuk. vit. nagyok^ sárgák.

(IAJPSANA)
5oo. VÁLUPIKK,
Vatzka kopali : Tsész. a-soros ; a'knlsó ior
vagy gallér néha kevés apró pikkelyekből
áll; a' belsőnek levélkéi beleié válú&ok:
Búb. nints. Vir. sárga.

Udvs V! {L.thettda^ tíyoseris faétidá L.) tőkots.
1.virágú: lev. kai/.úros- Uárnyasonn has'
gattdk; saUangjai a1 oyélfelól fogasok, a*
vegsö sallang kóiuforrna. Fenkc* tlivdnn há*
1
'
rom ifícn apró pikkely.
•\tú V! ( í " pustlla. ffyo-teris minima L.) tökois.
^
' 3 3-virágú: kois. bordosök, fetyül botúló^;
lev. vitiíias-Vojafikcrck-hüizízíidadok, aprá
fogasok.
V* ( 1 . communis) fzíra ftcllyelagazó: lev.
':, nyeltstk, Uegfctei-fogasuk;
501.
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-oi. K A T Á N G .
( ClCfíOHlUM)
1
Vatzka kevéssé polyvás: Fészke tövünu
pikkelyes Búb. cggy bokrotska polyva. Vir.
kék , néha fejér.
ezci

K! ( C . Intybut)
fzara e l á g a z ó : vir. a z á g - 'ú
levcltuvekena x — pinával, kotbAmalauok:
lev. kdtzúrosok. (Kntá/igkórő% Kattun.)
0i 6 K. ( C pumilum ÍV.) (zára borzas, i—aar*w*nji: vir, a levélluvckcnn párosok^ kotsúnlalanok : lev. viízízás - lojáskerekek, fogasok.
£nAvia K! (C. Ündivia) kois. A levéltbvckena pa^
rosok; eggyik igen rövid, 3—4-virágú; maiik kiiiyulo, i-viragú, metönn áll
(Tzikória} Endivta, téli Laláin.) Vau bodros leTclíi, UMgJuiíi kotsányú fajtája is.

0

E G Y E N
«.

jós.

L Ö N Ö S Ö K .

T S Ő V t S

BOJTORJÁN.

-

V I R Á G Ú K .

(ABCT1UM)

Vatzka polyvás: Fészke gömbölyű; pikkelyei behajlotL-horog-hegyük: Bob. sertej
polyvás.

kuerülapúB! ( A.Lappá) gyökérlev. nagy-labodások:
faárltiv. Uivesek, nyelesek, aprófogasoks
férikei kopaizok. (stcles v. kasark JLO/JU
Bojtorján.)
fikhálós B! {A. Burdana JK) az első tői abbana hu*
lii>nbúz% hogy fiárlcv. épél«tt féUkei pók.
hálós • íiöUosök.
9
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ZSÓLTINA.
(
y
Vatzka fzorös v. polyvás: Fészke henger*
ded, hegyes tle tövisleien fedeltkes pikkc*
lyekkel: Báb. pelyhes, vagy icrtc-Abgaw
Vir. veress f ritkánn fejér.
(S. tinatoria) ácai sátorosona hárteléztikj
«v. hegyes, furélzfogák, válfbann i/árnya.
A k4*4<lt íxébásúk. Vauka ét őóöitüja
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(Zjót/ino, JBnfttfevétü fÜ ^ f
! . Levelei •• vagy iiiínd t r e k ; a. vá*y
bfvagdallak , sdltangOAok, 3. vagy ai
épek, a' fel bók bevagdaitak.
koronás Z:. ( &•. torómnu) kotí. i-virúgúk: Icv. fi'ní.
ftesék, FclbcOiroyasODii íiasg.itr.ik : kanm.i.
virágotskai nostéoyek, v. özvegyek* kar*
b ú b b a * , huízUabbuk.
ÍŐrpeZt! ( S. prygmuau) fzára gyapjas, 1-virágú, tenj-Srnyii lev. IzaUs • lantosok, titgeii!/-;.
ltik, borzasok; isíítcpikkelyj lojdNkct-chlánuások t rásímútluk. Bób. pMyheJ'. putztm
paljtás,
havasi Zt. ( S. aipinn) let. alól gyapjasok, fogasok:;
ayÖkérlev. tojás kerek - láül sasok: vir. a* ff arnégyeon crnyósona sáiorozok. Báb. pcljhn,
Zf. { S. discoior IV.) lev. fogasok, alól fejér
molyhosük; gyokérlev. toj.fUerckck, fílvci
fzabáaúk; liátlc-v. toj.t.-Wrfk l.iriuá&ok;
Vir. a' Izárhegytníi eroyba tzabnaúk.
2.*! (S. arvcnsis) lev. bmsajok, íiárnynSOHQ hüSáút • fogasok, babosí/k*
öi
elük, kopaiiok; vir. bugások,
ZübtOvU.)

|04. BOGÁTS.

(CARbÜ'US)

Vatzka gyapjas : Fészke liaisas , tojáidűd t
tövis hegyií pikkelyekkel lcdclekcs. ( né.
Mely fájokbann piAitctyrti nem szúrások, ne*
mttyekbinn Ictürvmlctttk ) Bób. ha;fzáias v.
Scries. Pir veress v. kék, ritkáim fejér t
Lnvelá&í

búköl4 Él ( C. nuiatu) . vir. bókotok: taéfzepikkely!
. felvül kinyíltak; lev. tövises élük.
ükért B! <C. afísnthoidet) féfikei BÖtobÖl>lík, többnyire koiá.ínyosok, felállók: féúekoikkelyi
i'záUsok, kigöt-bült hegyük: lev. kikaoyargatott- tövises-élük.
horgOJ &'• ( C. hamulo-tus W.) kotsányi 1-virágúk|
*
molyhoBok: télzekpikkelyi árformák, a
b
iüiorgadl tegjui.; l«v. íxarayasoDU
fogatok,
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fogasok, tövisea élük, alál gyapjasok: virngi bókolók.
tyolat B! (C. tandicans ÍV.) kots. 2—.^pikkelye.
sek, molyhosok: UMzkei lojásdadok; pikkeIvi ií r Ionnak , egyenesek : lev. hint sások,
izárnyasonn basgaliak, tövUses élük, alól
molyhosok.
( C crisprts) vir. a" frár-*s ághegyefcecn
tsoportosok, kotsányosok: pikkelyei Izálasárformák, l'zálka végúk, kinyíllak: lev. kikanyargniotl lovisi.es élük, alól f^ölzösob.
{fodor- v. szamár -tövis)
khúlió B. (C.pyenacephattís) U\'zV.t\ éréskor lehóllan.-ikí kots. kopalxok, molyhosok: lev. kikanyargatva Izárnyaltak, Vzóröskék, tóviss » élük.
§.•5 /;/ (C.nrctioities IV.) ft'fzkr* pikkelyt Kíntsás- árlormák^ veres- behorgAdt hcgriik:
Icv, niélyt-nti fzárnyjsonn hasadtak; $atlangjai felyul fogasok, tövisbegyük, fierteixöiöséluk.
tzi B! (C.afpc4tris IK) kots. molyhosok: féfzko'
pikkelyt 1'iilas • árformák, kinyíltak: lev'.
Kevéssé lefutók, fzamyasonn hasgaiük. kíbegyzcttek; sallaogjdt "karclyúk,
rÖsönii tövisesek.
1
B. (C. defioratttj) korsányi igí "
i-viragúk, izöfzú.sök: lev. kevéssé lefulók,
fzámyasonu hasadt - füréfzesek, lövis- prémesek , kopafcok; gyókiírlev.
épek. vinfga
1
vttiffi'hkor gytíkran/ ictsuggtd.
tyttwlu B! (C. pannonicus) kois. igen hofzIVú, eggyvir:igú, UöiVös: Icv. Irinlvísok, kevéssé lefhtók , épélúk, lícniriőrösok , lovistclenck,
•' Rycietlcn - It nem futó • levelük.
B! (C. radttttuj JF.) féfzke* pikkelyi lo/iskerekek, (/.álkahegyiik i eC beUók kinyúló
tzáUfiok, balováuy sárfták: lev, fésuibgaSOIID li.irnyas • has.ibúk, ROpaPzok, érdesek,
lovi&telenek; a1 vegsö hasáb toja<>kerek; íel*ó Icv. oyclellenek. vir. violtuzín.
tar-
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tarka B! (C.'mariantu) féfzke' pikkelyt hofzfiú-hát.
ragyököot - v.ílus - tövisekkel kitóldott hegyük ; vátúl/élei tovöno tövis - prémesek :
lev. fiárolelók, dárdás • fzároyasonn hasgat.
lak, tövissesek, fejér titkokkal tarkák, rfc
van tuzta zöícl levelű ÍJ. (tarka tőrú.)
fényű Hí (C.nítidus \V,\ féfzke1 pikkelyi toia^kere.
kek, fzálkavégílk, Izára i-virágú: lev. tii,
vistelenek, az alsók tojáskerekek, fogasok,
válibann kevéssé bemet fzeltek; fcárlev. l'zácnyasonn - hasgaioit fzálasok, nyeletlcnck.
fejtfrvirdgá B. (C. leucanthus IV.) félzke' pikkelyi tojáskerckek, Izalkolicyjük: hegyei letiirem.
lellek: f/.ára i-vtrágu: lev. holzfzúdad - Iántsások, tÖvisielenek, kopalzok, nyeleltenek.
puha B. (C. moir'ií) féf/kv* pikkelyi lojáskerek- Iántsások, molyliosok, beizeUtek: Izára ali^
leveles, i virágú: lev. tzárnyasonn hasai!
lak, Izálasok, Izcgelt fzcltik, alól molyhosok.
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• # Ry életlen- U ncmjUlt- levelük.

jyapgtt B! ( Cn. rriophorus IV. Card. erioph. Z,.) \er.
"
borzasok, feároyasonn liasgatiak; sallangjai párosok, tövisesek; minden párnak eggyike feláll: félzkci gÖrabúiyűk, pókhálósTzöl/Ösök, pikkelyei tiofzfzúdadok, Tzálagv
kinyúló - Ictüremlett - hegyük.
Hozó B. (Cn, hctcraphrllus W. Card.heter. L.) lev.
fzárölclók, I'ztvcsek, l.í ni sások, füréfzesek»
Ucmfiörösök, alól molyhosok; AZ alsók
bevügildlt - fzabásúk: fclzke' nikkelyi Iántsások, r.iLipúhak, tovisteleoek; kou. i-vi^
rágü, jzára 5—lO-levefü.
•tsoportos B! ( Cn. hchmoula IV. Card. het. L.) a1 változótól übbunn kű!ömbtl-t hogy Izara soklevclft: virági löbbuyirc hármával eggy tso*
nortbaim.
Zsóitina H! (Cn. serratutoidej IV. Gird. serr. L.) lev.
lántsások, UemlzúröbÖk, alól borostások;
;vükérlev. ktkanyargattak: fzára flágazó:
505. BÁRTS.
(CNIC V&')
efz-ke' pikkelyi hofxlzúiiafl • láotsáüok, kieörbüU
végtik, l/.ilkjlirpyük.
A* Bogátstól abban különibüz hogy Bóbipgftrmetyi
Ji.'
(
Cn.
rivularu W. Cird. rivul. L.) lev.
tája pelyhes. ne*tttcljr l'ajoknak vir. iárga.
^i
fogasok, fecmlzórüsök, kopalzok; fiárlev.
,X
ízarölelÖk; az alsók és g}ökérlev. Izarnya* Snírrejutá levelük.
*'
sono hasgaltak: vir blzlzeiorloU gombosok;
tuvi B.' ( Cn. pnlujtrU W, Carduus patujtris £ . ) vir.
féí/ke* pikkelyi tojáskerek • luolsások, rátsoporios-fürtösök, felállók: félzke pikkelapúhak.
lyi tojiiskerek-lant sások , rálapúltatt, ;:j»!Ó
B! (Cn, montanus IV.) ler. fzárölelok, fzárlicj^uk: lev. kopaTzok, lánisások , fug.isuk,
tivasann hasgaiiak, írdesek, tövis prémetövises élük.
sek; minden második sallangja hoízlzúdad'
pŐJZke B! (Cn. canus TV. Card. cantu L.) kolsányi
lánlüás, hároiumú: (iára elágazó: vtr. oí/a* fzárhegyenn felnyúlok, i-virágúk, apró
ízeiorlottak: télzke' pikkelyi Uéllyclnyilú
levclpikkelvesck , molyhoaok : isélzepikKcvégük.
lyi lojáskerek láutsáfiok, rátapúltak, tovi>'"
B! {Cn. paudflvrus fV.) lev. fzárölclók, tojáslenek: lev. láms.isok, kirágott • fogasok»
kerekek, íéibclzárny.itt fzabásúk, tzcmlztífzfíkék, pókbiilós • mulyhosok, tövii • pK*
K
rös-furél/esck, érdesek: rir. a* Uirhi-jyeiia
mesék.
^—^ eggi' rakásond: 1'éfzke* pikkelyi iantsaIdntsás B! (Cn. lanccotatus IV. Card. lánc. Z.) /*!»' M
sok, a' betsók kiállók: gyokerlev. félbekei tojaitlailok, pókliálós-lzŐrosÖk; pikke- •l
™
fzjírnyasok.
(Cn.
o )
lyi látusá&uk^ trívishegyuk, kiállók: >£*•
iaioiuty Bl ,(Cn.
fzároyasoun
oleraceus)íi.i.^utuk,
lev. faároldúk, fzíve.
borz.Tsok, Izárnyasotm hii5gA(Kik:
s k esck;
f á s vir.
o u na* fzarbegyen
íii^utukUcmlzórosfiijai váltogatva aia* 's lel berzedick, s-l
Gg2
bá

f

1

1
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súk, murvások; murvái fzíticskék, tojáskerekek: tséfzepjkkelvi lántsások, tövisesek.
vir. vajszin. ( hutovény szettd tövis.)
enyves B. (Cn. En'sithal^s) l*v. fzárölclók, fzárnyasonn hasg.illak, fzemfzőrösök: kots. bókólók: féízkei enyvesek; pikkelyi láms.i.
sok, kioyílók. vir. sifrgn.
Uitsókáj B. ( Cn. tubrrosus W. Card. tuber. L.) lev.
f/áröldők, t'iÁrny»aonn liasgattak, UemlWi.
rös• lovi«et,ek;
u-karélyúk,
; sallangjai
gj
y , vi'l
bann Felálló fogasok: l'zAra t—a-virájjü:
féf^kc'ptkkclvi lantsások, Izálkahegyük, kinyílók.
ílók
stárallan Bí (Cn. acnulU W. Cnrd. acaulij L.) 10koisánja t-vírácú; icv. fzárnyasonn hasgat
tak, Fogasok, lovis - prémesek: féJzke* pik
kelyi lámsások, fzorosann rán^omúU feilelé kesék.
gereben B! ((.'«. spinosissimus) \tv. FzárÖleUVk t fz.íriiyasonu hű%galLak, fogíiiok, lovisesek,
Í'i6róskék; l'zára aligágas; vir. a' t/-árhceyenn torloit tsomóbaun: féiikc' pikkctvi
lánls.ísok, tövisesek.

50Ő. B Ö K D O N .
(
OXOPORDUM)
Vattka zsejtes: FészAt fcdelekcs, Izálknhegyü-lulánkos pikkelyekkel: üób. hajfzáias.
fejérhátú B! (O. acanthium) fzára ágas, gatyás: Icv.

fí..iiraíulók, molvho&nk, kika.nyaríttak , Xog.^sok, töviseseink: félzke*' pikkelyi Izéllvelnyíltak: vir. a* Jzár-és á^hegyckenn magánosok: kots. a' féf/ck1 lóvéig gatyásuk.
( szamár • v.Jrjttrhdtá • tövis, JZŐJÍÜJ Bogáu.)
Vtr. veres, ndhafeier.
horgos B. ( O. ii/jr/cuHt) a* fejtfrhdiútál nhbnnn £w
tówWt, hogy félike' alsó pikkelyi leg«*rbull • horgasuk: kotsany galyúi a* féíiK-K
alutt eggy darjboon mcglzÜDtick.

507. ÁRTITSÓKA.
(CYNABA)
Vattka sorlrV Fészke Iiasas
kU
huios-kiluidottvé^ú - hegyes

ft-dclekes: Bob. p d y h e s , Járatlan. Vtr.
kékes veres.
•' (C. Scolynus) féfzke1 pikkelyt lojáskerekek:
lev. íiárnyasok és épek, itt-oit temssesek.
( Arttiséka, Olatzlupu. )
Kírdi A! ( C\ Cardunculus) féfxkc' pikkelyi tojískerekek: Icv. miüü fzuruyasona Imsgatuk,
tÖvisseiek.

li

503. KORFÉNY.

(CABLINA)

Vatzk. polyvás-sertcs: Fészke belsó pikkelyi kinyúltak, horzlziulattnk Tzíncsck, féf
' külsőíi tövis végük: Búb. peiyhes
polyvás.
K! (C. acauUt) fzáratsksja i-na^vvirágti:
lev. fzáiuyasonn - hasadt.ik, koparzok; salian<;iai bev is.lull- luRüiok, (öviwe^ek. vir,
jhjtí'r. (liábuli;iitíes% Distr.ótövij)
ísoportos K! (C. aggrxguta IV.) Uárai bokrosok,
ágailauuk, 1 viráguk: lev. l/.irnyasonu tusadlak, kop.iliok; salUnfütai fzárnyaiODn
h a n t i a k , Izíílvelberzeíliek, lövissesek.
K. (C. coryMbvsá) Ceára iokvicigú, ialorozó:
liárnyasoou hasadu-10zó: \ev.
lev. l'.it.t.áíok,
i.u.t.aíoK, uarnyasoou
uusauu-iw
U
fiisok,
kuo.il'zok, i'íV. sárga,
mtoíyhoj &.' ( V. vu.'jaréi) V sdtorutótM abbann külömötiiy bőgj- \cv. fogds-idvissesek, . al»il
iióróikék: vu, küzc|iurtu iciiit veres.

509. SZEKLITZE.
(CARTHAMUS)
Vatzka poly vás - sertés: Fészke tojásílad,
íedeiékcs ; pikkelyei Icvélfarma piíleujátlyal kitóltlva, többnyire lövis hegyük:Búb.
polyvus-bórös, va^y nínts.
Sáfrány Sz> ( C. ttnc(orius) fzára víena: lev. toj.iskfr-

M
'

rektk , épek , tüvisCogiik : Féfzkt' pikketyi
tojáskcrektleii lev«l - vígnk, lövi.<.es v. (nvistclcn
ma^v.
vistclcn hegyük:
gy
g uúbititlanok. virága
-'- - '
' <"''--i>~ % c,_;/,,.. i üurdun.)
sdraa, (vad Üájrdnj t
Gor-
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Gordon Sz! ( C. fanatus) (zára fzöfzös: alsó lev. tzAr.
n/asonn hasadtak: fogasok: a' legfelsők
í/.arolelÖk. fi.irnyasonohasadt - fogasok ( iö
viselek: fe*fzke' pikkelyi ollyanoíí, mint a'
levelek, bevagdal* • löviíesek. Vir, sárga;
ne/ta stéLtö vinígi szüzek. Báb. polyvás.

510. LAPTABORZ.
( ECHINOPS)
Vatzka gömbölyű, sertés: Fészkének ki»ztséfzéje nints, vajzy igen apró egeTzC/enn
letüremlett árforma pikkelyek: mindrn virágntskának kiilün pikkeJyezett tsclze'ic, iftvönn serte'kkH körűi véve: %£b. alig tetíző , Czcmhörős.
fejér L! (E. sphaerocephtthis') f/.ára elágazó, sokviTáRÚ, TzőrÖs: lev. Iziruy.isonn hasgatt.ik,
felviil fzoröskclc, alól íeitifiÖfzosÜk: tséf<cpikkelyi hegyekig fzŐrÖ6Ök; vir. bimkós,
-.
fejér.
(lapta-tiivh)
f
(£. Ritro) liára i—2-virágíi: lev. fzámyakék L
sonn h.isgallak , felviil konafzolt: iséfzcpikkelyi hegyekig 1'ziSrÖ.sok: rtr. gÖmhiilyíí, k*?k,
L. (E. vr'rgaruj ff.) fzára vel/l'iós, fclyul
ág.is; lev. kélO.«rl2árny.i!tak, felyúl kop.if/ok, alól molyhosok: vir. az ágbegyekenn
gömbölyűk, rozsdaszfnük.
s

11. TSKKTSILLAG.
( JASIONE)
Vattka kof>'ilz : Fcstke cll.ipúh , io— ii
pikkelyu, pikkelyei váltogatva kissebbek:
virágotskai rüviil kolsánosok, felső-tsdfzcsek: Porhon, tüvünn nőttek üfzve, felyúl
tsillagformára ízellyelnyilnak : Tok. a-rckefzü: Bob. a' megmaracfí tsefze.

*ráei Ti! (J. rrwniana) UÁr.i ágas: lev, fzáUsok,
rendeilenek, kevéssé fodros fzéluk. kemény
fz-Ürokkel iltirvák: kols. hofzUúk, kartzoílak. vir. kékt ritkdnn fvjér.

lí
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i 2 . VILLAMAG.
(BIDESS)
Vatzka lapos polyvás: Fé/zkc .-sor pikkelyü; vir. tányeros, de néha si'.gáros is:
Alogv. 4-fzcgÖ: Búb. % v. 4 crdcs ragadó
kaiálz.
ubds VI {B. tripartita) vir. táoyérosok; külső ísé*f/-c(>iVkelyi a 1 virágnál nagyobbak: ULICA-JÍ
feUvtiók: lev. 3 hasábúk, lánisások, fogasok (fnrkasfot*, ru^ndÁ vilin.)
Okoló Vi (B.cernrta) vir. iiéíia si'iaárosok , békolófc,
kivált virágzás utánn: kiilső tséTzcpikkelyi
a1 vii-.íj^nál nagyobbak: lev. lántsások, tsakoem Ölzvenótlek. ne/m igen kitsinj••, i-virdgá.

KÁKOLYA.
(CACAl/A)
Vatzka kopafz: Fészke hengeres , hofz'.zú•lati, 5—io-c'£yenlö pikkelyekből öizvei o i i , néha tüvonu apró pikkelyes, néha
pikkelyetlcn : Bob. fzórős.
vérszín K. (C. saneftifa/ia) lev. Izáraielok, fosasok;
az alsók felbeúárnyasol;; a1 felsók Tántíások, nyilformák: féUkei i-tagúk, tövönn
pikkelyelKíJtk. vir, apró, térszín piros.
narants-jzín K! (L\ jagittata íl r .) lev. ittolt fogasok;
az alsók nyelesek, yifzliás-ioj.iskerekck;
a' felsők hi>rAr/.údacl-lántsások, nyilformák,
Í*7á(Ü'.elók: icl/kci i t a l u k , ló'vÜnn pikkelyetlenck. vir. naranu-s^ín piros,
K. ( <•.' hasutt-j) lev. nyulcsck, 3-karélyű - HÁrdások, íureUesek: vir. fürlÖiök, bók0lók ,
fejérek; pothvnjai
por honjai feketék.
feketék.
• 1
jészagá K. ( C ivavctfU-nj)• lev.
nyelesek,
dátdás nyil
formák T fuicizesck: vir. biitorotok, fcláU
lók . J'rjfrck, pnrhunjai Jt/rgdk.
havati K. ( C. ai{tiiut) lev. nyelesek, fzívesek, fogatok t kopal/.ok: vir. tányérosonn sátorozuk:
Icl'zkci niiniej:^ 5-virágúk.
Ki (C. utotjfuns) iev nyelesek, l'zivesek,
fogasok. v.ig>' kcil^ercs-fur^liesck; nyelei
tövünn fülesek: vir. lányérosonn satoroiok:
f é f l i 3—jVirA^úk.
514
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5,4. PAKÖTZA.
(EUPATOniUM)
Vatzka kopafz : i-Vsdtc ledelékes , hoízfeú..
dad, kevés virág.}.- Artyasz. hoízfzii, kinyúlik , -2-ágúílad: Búb, Izőrös, v. érdes.
gyüriíj P. ( K. trifoliuttttn) lev. nyelesek, tojás kére.
kek. furéTzejek, hármával négyével e%%y
gytirtíbenn.
kender P! (E. cuniuti4num) ler. nyelesek , 3.hasábul;;
hasábjai liinisrtsűk, fúrL-iV-esck t a* kci/.cphasáb Jtolz Ual»b, üzdrtizfaclyenn Icvehi tpcA t
to/ifkerekek. {keresztes bokza, vili kender,
Paszkontzat P^fnitza.) •'
magát P. (E- at^erntoides) lev. nyelesek, lojáskerc.
kek, kibegyzeiiek, 3-ínúk, c^yeoeilcn luréfífoj;úk , kopfifzok: vir. sátorosuk , hí\lyelberzedlck: í'éitkc tsaknem iia^ú.
515. ARANFÜKT.
( CHR YSOCOMA )
Vatzka kopafc: Fcszkt- íclgolyobis , fedflekt'S: Anyasz. a' lirágnlskáknál alig
fzabb;
Jiajlzálas. K/r. sárga.
tág A! ( CAr. UnositU) \cv. fiálasok , liepycsck, ítopaf/.uk : vir. s.iiorozok : isél/ejiikkch-ci táj;.ik.
gyapjas Slt (67;/-. vittem) lev. lántsásnk, gv.ipjasuk:
lsél/rpikkelyti egymásra fcküUnck: vir.
ernyő sok.
51Ó. NÉZSIT.
(SANTOLINA )
Patzka pnlyvás: F/szke lól^oiyóbis , leíielékes: Búb. nints. vir. sárga.
iziprus £ií ( S .
alatsonj.
l

) f/ára t.scrjé$edJt
^ ;
ágai molyhosok: kots.
lev. h.ir:rv;iiok: m;j^v*sorj.iv.il
, Togai tompaltegyuk: fcííkci
{kert; ttipnu v. ízi/ruj)
(1^.)ff'tz.i;</uj S.ttű abítonH

btrtcdt A*. ( 5 .
%

^ y levele* fogai

kiállók: ícfzkei kopaUuk. tí

i1.1fJ3rnbb.-jk,

5*7-

,7.

BAZSAMINT.
(BALSAM/TA m )
Vatzka kopafó: Fvszke fedelékes: nöoA.
uints.
( R tulearu W, T.inapeium Baíramitta L.)
lev. körköröfcök, fogasok; **• *|*6k nreleityeleilenek, valtkinn fülew k - a ' felsők
sek! vir. sáioroiók. (ÍU/>OJ f. J * ' w -«*"«)
NÖSÖZ.VEGYKK.

.

VARADITS.
f^^c£rwj
KaísA./ kopaíis: í ^ / ' ' felgoJyúbis, lecleU-kes: VirugotsA. a' belsők 5-tbgúk; a- kftrimánn levok vagy 3-ibgúk v. lairmailanoü
tsak száraz nyáronn nŐ meg a szumok:
Bób. párkányos.
,
dt
berz c K {T.annuum) yöUrler. kéif/erftárnyaltnk;
dök; fzániyal í/alasok, he^'^ek lz;ükaltccvük: %ir. tánvérosonn sál orozok,
r ' rr vuUare) 1<V. kéirzerlzarovaltak; Jzorny
y
^k, bcvaíital,
jzJ'tít

giliszta

ityiírann mutatja ki. ( farüdtU kárát
t'tttt^,}

Kiiiick f'.ijiája a*

bodios V* (T. atsputn)

lev. bodrotok.

. ÜKÖM.
(AUTEMISIA)
I atika alig fzörös : Fészke fedvlckcs; pikkelyei kerekítettek, tj^ymásra lekül/nek:
Kari/na viragi l'zirnnií. nok : Bób. nints.
• Tserjdseditk.
Ü! {A. Abrotaiwm) fiárai súgárok: aU6 !er.
h.ij(ia)asok; Itíl^kei fál^olyóbisok, liúrosöd6k, f/úkék: vatika kop&fc. ( Seprőruta»
Abruta.)
í7 (sl.procetu IV.) fzirai felállók, elágazók,
kilcculük, emőer/nri ma^ujaic: uuuJcü levelei
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lei kclfzcr fzíírnyaltak, hnjfzálasok:
fél golyóbisok, "kopnOtok.
kámforai C ( A . camvhonua IV.) fzárlev. fzámyasok, alig f/ordskék; fzárnyai ^-ágúk, 1*,,.
lasok; a* felsok eggyesek, épek, fzálasok.
fzára felálló: bug. velxizós: vir. gömboJyűk, kolsányosok, lekonyullak.
"* Funemük) ágas szárúk, bugás virágzásuk.
seprű Ű! { A. scopariu IV.) fzirleveieí serleformák,
kéil/.er r. háromfcor líárnyallak, kopal/ok,
l>ára felálló, ágai elágazók: vir. tojásH.1.
dok , konyák: vatzka kopaíi. ( homok jeprö)
mezti Ü! {St. cawpejttii)
lV.ár1ev. haj ("/.illanok, ttÁrnyaltak, kopafzok; g^vökérlev. Uarnyai 3.
ágúk, l/ókék : l/árai nicgduló'k, cUgazók,
vef/J/osok : vir. tojisdaduk , kotsanyosok.,
kooyúlók.
kővi 0! (sf. jajLariiii Hr.) Fzárlev. fzőkck, rzárnyaltak. fz.ilíi-. - fzérnafV'nnák; a* legfelsők épek,
fiál.isok; T/.ár.i Invonn megtliíU, ágaibogj^,
buglyos: ko?s. sátorozó - iV.a!>asúk: félzkei
gombölyitdcd - fzegleiesek, bókotok.
u! (-V. mftnogyna IV.) gyök^rlcv. kéíf/.er
fzárnyalt.ik, uókék; l'zurlev. fzárnvasok,
ftárölcKtk, f/ó kék ; snUíingj.ii f/álasok; íí^U*v. cgpvísek, fzal.isok: fiára tÖvonn mei;
dűlt, á^nsbogas: fíTzkci hof^rzúdadok, koUányosok, feiáltók. özvegy virága tsak
e

&$T

fi

Vrr

-X

e

SSf

JÍntJ>

Űl {A. HtUnn*;ii W?)
yökérlev. rzárnyaltak; fzárnyai .s-hn í»^t'ik, Izáliis-tzérnalormák; f/.árlev. U.írnyasok, saílaiigjai OáUs.!/.éin-v
formák; át;le7. eggyesek, fzálasok: Izar;i
felálló, hí;l>og.is; át;.ii fel:iliók:
féf/kei
hol/f/inl.nlok , kot'.;. íyosok , bókotok.
?
austriacn W.} lev. hamvas

tárdnj ü'. ( A. vontccu) \vv. ától uiolyhoflok; fí
lev. kétt/.cr Izárnyaíiak; leréíkái tzálnsok;

KGGVÜTTNEMZÖK — NÖSÖZVECYEK. 4&7
ágiev. pggycsek: fiára felálló: férikei kocsányosok, gümbÖlyiídedck, bókolók. (M*
rány Orom)
,
• 0 7 (A' Abítnthium) tev. hamvasok; gyokírlev.
3-!/(M
fiárnyasonn hasgattak; .sallangjai
'Untsások, fogadok, tompák; ftirlev cggfT
iicr s kétT/er Izárnvasonn hasgaiiak; salInneini Irinlsások , l./^esek; felsó lev épeit .
UnUások: lzár» felálló, aligagas: felzkei
kotsányosok, gömbölyűk, bokolók. KW
Crűtn)
,
, - ,, ,
Tte Ű! (A. vulgáris) lev. alól molyhosok; Izarlev-.
Uántvasonn hasadtak ; sallangjai UntsasoK,
ih oii Tügasok, hegyesek; felsó lev épcK,
ízáiasok, Iántsások: félzkei molybosok,
boUlzúdailoU, ieUUók, alig kotsanyosoK.
Szára embemyi mu^as. {fekete Üröm)
'Tárkony Ül (A. Dracunculns) lev. lántsisok, kopaT/ok, dől halíil htpvcsek: féfckei gombo.
» '-»->' koisányosok, feUUók. ( tárkony)

520. GYOPÁR.

( GNAPHALIUM)

yatzka kopaíz : Fészke tojásdad, I'edclekes;
pikkclyí kerekítettek, i'zincsek,
vagy
egeUenn alzottasok, va^y isak a* fzélcik :
hub. Uorös v. pelyhes: özvegy virági (ha
wigynaK) l'zirmatlauok. Szára 'slevelei szöszös molyhosok v. gyapjasok, l^an kctlaki
fajtája is.
• Sdrga

irtrrty Cy f (Gn. Sjorcfiaj) fiára tserjés, ágai
fcősök, virágz. sntoro/.ó; levelei J u
(aranyi'i'tiiiá jfi , súrgu Gft>piir.)
tdrga Gy! {Gn. arenurium) virágzása sátorozó: lev.
l/.4ke nioly'iobok, lompák; cyÜkcrlev. lapiukás l a k á s o k ; fzirlev. tzálas-lánisúsok.
halovdny Gy. { Gn. Iti'coolhttm ) vírágz. torlott - sáloro2Ó : lev. Jetig liárÖMük, i/.áUs-lants.isok ,
kevéssé tsa\ nrgós élük, alól felyfil l7.6rö<kék; az a>sfik tompák, * t'clsók hegyesek.
" lé*

4

68

EGGYÜTTNEMZÖK — NÖSÖZVEGYEK.

ÍGGYÜTTNEMZÖK — NÖSÖZVEGYEK.

•* Fejtfr fc'izkfik, vagy vereslök.
Gy. (Gn.tnar;>.tritactmm) fzár.i felyül ágas •
vir. lányérasonn sál orozok; lev. fiálas-ian'
(sások, kiliecv/eKek, viltogaiók.
i Gy! ( Gn. diuuum) J'zára ágai Un; gyökeréről
o
s l o r i n n botsát: vir. sátorozó: gy
oslorinrf.ik.nl
gyúkf>r.
lev.
Upiuká&ok:
belső
lv U
piukák
b
l ő tséfzcpikkcly
é f k k l ii ki
nyúlnak* 'ompák, fzioesek. Hthlnki. H
nigjászkni frjtfrlúk, nz anyáké vcrmíÁjk. (p
la*i Gyopár, kis tgerfii/.)

i Gy i ( Gn. atpinum) Izara á g i d a n : vir. a' fz
hes;yeon tMporlosak
kotsáLlk
p

kérletr. lánis^isol.: brUö tsélicpikkclyi
nyúluak, hegyesek, háriyaformifc.

ki.

' Barna v. roudójhrgyü tsészepikkelyesek.
:i Gy! (Gn. itleaticum) fzára felálló, ágailan;
lev. l.íntsások, elöl hátúi elvéknyodók,
i'zöfzösbk: vir. a' fzárhegyenn és leváltórckt-mi kotsántalanok apró fnzcrcbbetin.
tgycnús Gy. (G't. nrfn.-n ÍV.) at >rdeilöl ubbann kitíő/ftbizt hogy liára felyül ágas; lev, fzálas
i« irt sí sok , sciymesek.
henyéld Gy! (Gn. supiaum) Jzára alig ágas, al.iisony, httiyélu; lev. íz.ibsok, hegyesek,
molyhnsok: virágz. gombos, ijészt;p:kAe/yi
barni liegyiik.
törpe Gy! (Gn. pusUlum FV.) fz:íra i.fiüvelyknyi,
ágatlait, a—4-virágú : lev. f/ílasuk , hegwsek, mulvJiosok: ostortDdáfaat botsát.
üzap Gy! (Gn. utiginosum) Izára elá^:t/.ót buglyos,
UöUóh: vir. a* izár* és ághe^ekenn r.ik-í
sonn ülnek: lev. L-.al;i«-lánu;isok, etól h.i
tti 1 ellziikulnek, molybosok.
jfaltfro* Gy. ( Gn. Leontopudium W, J'ilttgo Lcont. I..)
ízára ág.ulan: lev. fz.ílas- lüntsi-iuk, aiui
raalyhoiűk: vir. a* Izárhegyeiin kotsádlülinok, isoportosuk, sugárosooa fzcllyelnyíliLiutsás -gyapjas* murvákkal; ÍCIZIMJÍ gyapjasok.
[•« Gy! (Gn. gertiutnicutn IV, ftlago gernt. !>•)
(zára felálló, kétfcctá&ú: lev. IV.alu>- lai'..*-.isok, molyltüsoíi, li<-g>csck: vir. a* i/arlieju'.eua

gyeno és levéltovckenn gömbölyű gombok banu.
ás Gy. (Gn. gatlicum IV. Fttaco gall. L.) fzira
felálló, fclyül eln^Azú: le*", fzálasok, k*liegyzettek, feiérlóí, : vir. a' í'zár • *s .igfigsyekvaa és levéltövekean tsomós rukásokbann.
fagyi Gy. ( Gn. montanum IV. fifagó ttwnt. L.) a*
tsomóstái ubbann kú/ömóűz^ hogy lev. UaUslintsások, a' fzarra simullak.
gyepi Gy! ( Gn, mven$c IV. fí/r/go orv. L.) fzára feli-.
álló, ágasbogas; lev. hol>.l>,údad • Inntsásoh ,
1
ízöfzösdk: vir. molybosok , a' fzárheg>cItcuo 's tevéltövekenn r.ikásonn ülnek.

.531. VASVIRÁG.

(

XEÍiANTfíEMl/M)

Vatzha polyvás: Fészke iedclckes; belső
pikkflyi súgárosonu kinyúlnak, fzineicA^
súgiiios világot mutálnak: Bob polyvássertes.
kinyíló V. (X.annuum) f/:im ágas, durva-mo'ybos:

kots. 1.virágúk: fél/ke* pikkelyt lombik,
al/.on.isok, a' behók liaisások, kinyíltak.
{ Vasvirág)
xyó V! (X. inapartum IF.) a* Ainyilótól ulhunn
kutomboi, hogy fólzke* pikkelyi hártyal'zé*
ff
lük, hegyesek; a* belsők lantsások, hegyesek, örzveborúlnak.

r

T Ü N D Ö K . ( EL ICÍt YS UAf IF)
yatzka ko\íü\z: J'tszÁe fedelckes, pikkelyei

súgárosona kinyúlnak, feínestrk, súgaroi
virágot matnimik: Hób. fiiorös v. pelylics.
ragyogó T. (E.falgidutn) fzára felálló, újnyi vastag,
kórós, lelyul ágas: lev (zardlelok, lojáskerek-lánts.iíiok, Izarburílók, alól IzórÖsödŐk, a* Izclekean molyhosok: ágai miot*
eggy 3-virágúk. Vir. diőnyi, tsSszcságifri
aranyszínűk, tümlöklok.
htnytfló T. (£'. reftortum, Xeranthemum reiort. £.)
Izara tienyúló, iserjús: lev. Umsások, selymesek,
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mesék, kevésbé LitragÖrb.iltek ;
raguk, kolsányi pikkelyesek.

533. TÜREMPIKK.
(CARPESIUM)
Vatzka kopafz: Fészke fedelékcs; kfiUó.
pikkelyi nagyobbak, kinyílok, hátratfireiq.
lettek: Vir. mind tsóvestk: Bób nints.
bákoló T. (C. cornuum) vir. a' fzárhegyekenn bóko.
lók: lev, nyelesek, tojáskerek - láuuások.
524. K Ó N I Z S .
(CONYZA)
Vatzka kopafz: Fészke fcclelt'kes, toj.'sdad - hengeres : Vir. rniüd isövcsek; a' k;irimánn lévők 3-fogúk, ícllzciscgrc hajlarduk:
Báb. hajfzálas, erdeske.
farzedt K! (C. snuarrosa) fzára ágas, sátorozó: frízke pikkelyi berzedlek: ízárlev. tofáskerckhofzfzúdadok, puha fzó'rcUÖk, apró fürcf*.
fogúk; áglev. uofzlzúdad- lantsatok, aug.
i'üréfzesek, vir. sárgálló.
szennyei H. (C. sonfido) fzára kórós, elágazó, fejér:
lev. rzálasok. épétuk: kg is. liolzlzúk, többnyire 3-virágúk.
kSvi K. (C. saxatUü') fzára kórós, elébb megdűl, azniánn felegyenesedik: lev. fzálasok, alig.
fogasok: kois. igen hofzCzúk, i-virágúk:
ftií'zke hengeres, hártyavégű • kiálló - pikkelyekkel. Ka rimavirégi gyaÁrann jzirmatlunok,
5*5. KÜLLÖROJT.

(MRfGERON)

Vatzka kopafz: Súgárvir. fzálas-kesken^ck,
izérnaíbrraák: Báb, íiórös.

Scprcntze K! (E. canadense) fzára és virágzása feláll ó , bugás, borzas: lev. lántsások, Izemlzó*
rösök.
ienlevclü K. {E. linifolium IV.) lev. durvák; az alsók lámsíísok, kó'zépenn fnetiMfk; a' felsők
fzálasok: vir. 6átorozók, hoTzfzú kotsinyúk.
Hbitds A'.' (£•'. aerc) fzára énlcske: kots. i-viráguk,
Jzárkerütgctők: féfzkc borzas j bóbitája *
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virííeotskáklsiiziíH kinyúlik, *s akkora mint

a* W.ilUS sfigárok. vir, hattivány piros 14*

K! (L\ a/pinum) fzára 1- néha a—4-virégü:
ftf/ke kevéssé borzas: lev. lántsások, tompák, alól gyapjasok, vir, piroi.
36. SZATTYŰ.
(TUSSILAGO)
Vatzka kopaCz: Fészke hengeres; pikkelyi
egyenlők, a1 virág tányérjáig érnek, hártya- v. fcattyán formák: vir. vagy súgarosok, v. súgártaJanok; a' súgárosoknak félIzer viráei ép heevuk: Bob. haifeálas.
•i Szf {T. afpina) lőkots. í-virágú, alig leveles,
lecinkább -{murvás; or. alió hiivelyrzó\ !evelpillcripá'yos, a* virág alait levó' liofzIzüdad-Umsás: vir. sugártalan: lev. vese*
'
formák, fogfisok, kopafzok.
'kétszínű Szf (T. dijcu/or) ay havasitót abbann iüf&m*
hüz, hugy lev. felyül fényesek, alól fejér
molvhosok.
trdti Sz' (T. ji/uattü) lóküls. t—3 virágú, aligleve-les, 3—„5-murvás : vir. síij;ártalan : lev. veseformak, kevéssé 7-karéÍyúkt középkarélyai 3-fogük.
]
kUrmú. Szf (7*. tarfara) tőkoLs. í-virácú, alig leve;',
les, Izárra fekvő- murva- pikkelyeR : vir. súcáros;
súgárfzirraa sok: lev. Izívesck, fzegt
Telesek, fogasok,
alól fzóröskék, viránxas
ul.inn nó'nek a1 fűldbóU ( Martilapu, kit édes
Lapu , iókürOni ftt-)

fejér Szf (•/'. álba) vir. a* tőkotsán hegyenn tányéros-fejes-bug.ibnnn , •.úgjrfalanok : lev, kerekded- füvesek, kétlzcrcsenn hegyes fogasok, ülól gyapjas -IzÖrosók.
patyolat Sz. (T. nhea ÍK ) vir. a* tftkotsán he^yeno
hofzfzúdad fejes bugábann, súgártalitnok:
lev. hoül'iúdad-fzívetek, egyenetlenül fogasok; karélyai fzéUyeláÚók, alól tömőithófzín - mul v hosok.
kalapos Szf (T. Pttajites) vir. hofzf2Údad-fejesbugi*
bann súe.irialanok: lev. virágzás uiánn nőnek a' foldból, bofzlz£idad-faíve*ek( egye
act-
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fattyá

nnycs Ü. ( S. tquallidus) Ttkrá felálló: lev. félig
fznrölelők; lallaii^jai fzíílasok, alig íogas
°k » cggytnástÓl távul állanak.
VI ( 5 . erucifvliut) Jzára. felálló; lev. fzÁrnyasonn hasadt- fogasok: fcTzkc1 pikkelyi
vére* hegyük.
jvtrs Űf ( S. ificantu) vir. lomott sáiorozók:
alót fciyül hóízin motyhosoki
Usok, lumpik, aligfugasok.
rlcvetÜ 17. <S. nbrotanifbiius) kois. 2—•.
Icv. Izárnyas-sokréuik, keskeny - Uálasok,
hegyesük, knpafiok.
Ulcvclü Cl (
(S. icnnifvtitis)
f) fzára kevéssé
fciyül s.iloroí.ó: tev. Izárnyasuk, levélkéi
Izalas- .-iiíornuik, kevésbé bevagdaltak, alól
rÖökk
tzcdl Ö; (S.Jucoóata) fzrira felálló: lev. félbefzár/•yasunn lwisg.idRk, salLingjai Tzéllyelberzedick, fog.is-tk, kopafznk: ma^vai Izőrosfik. Van sügűrtülan fajúja is. ÁV/HI sti%ári
WisiitQük, rövidekt peítcgetettck, ^•hasiibt'ik.
Ol ( S. aquaticus 1'/.) Icv. fétbvlzárny.'tsok, füré^zesek; az alsók épek: vírá^uukái
hoízfzúdaduk.

netlcnül fogasok, alól fzó'rö'skék: 1evé!ka.
rélyai óTzvea'Xók. (Kalapfüy nagy édes Lat,u\
Sx. (T. spwia H'.)) <r' patyolat
Sz tó. a'bann\
py
k i h
í
llevelének
l é k
i d
^ hhogy C
Ctíves
vália 2 knrélyú.

537. ÜSZÖGÖR.

(SENECIO)

Vatzha kopal'z: Fészke hengeres, egyeniö
ül'zv»gös he^yu pikkelyekből; tüvénn apió
pikkelyek iecleiekescnn rásúnüítiak. Jitib.
Csőrös. ( A Dugasor nembenn is vágynak
tkszög'Js kegyiipikkelyek.)
vir. sárgák, vagy
súgurosok vagy sügártalanok.
• S/igdrtalanoA;

hajai 6! (S. croatictss W.\ rir. fi.itorozok: ler. horz.
t'^údad . larns.isok, hepyes - lurcízfogasok,
kopalzok : féí/kénck külső pikkcl.yi ltajhá>
l.isok, akkorák miut a* bclsók.
j4ggtf C (S. rt/fgutif) vir. bíiriík, sJiorozók: lev.
Uárúlelúk, i/.árnyasonn Trabdaliak, fojj.ifrok. ( Kontója, síggófö, Szösziisfü.)
• heitcál Uliogór.

KitcrüU sógtfrűk, 'fptcuolSk;

•' Sógorotok, Ugőngyőlödött túgdrúk.

ty O'. ( S. paludtnus) f/ára sugár: vir. a* Tzírhegyenn ízéllyclberzedi sátorozók: lev. félig líáröltlÖk, l.iiitsások, Jieeyes • fiiréiVtbgúk, alól ízőrösök, néha a tói fciyül molyhosok.
i Ol ($. nimnrcnsis) lev. tojiískerek-lántsisok,
fürélzesek, Izemlzőtös Izélük, alót gyengeta
Lzörö5Ök, aycleüenek, vállbanu egyenetlenek.
ÍJ Ü'. ( S. snrucenicus) \cv. kíntsások, v.ihbana
ék formák , hegyes •fíírcTzfogúk1 aüg nyelesek, kopaXzkák.
Ol (S. Doria) lev. fcárra futni indulók, hofrfzúdad - lántsások t kövérek, fakók, kopalzok
fürclzesek: kuísö tséfzepikkelyi km,

tnyvos Ű! {S. vijcojttt) Ptára ágasbog«is: féfzkénrfc
alsó pikkelyi pci.vögö^ók, közel akkorák,
f
mint a bcUók: ler. Izarnyasonn hasgutlak,
enyvesek.
erdei Ü! (S. jiévaiietu) fzírn felálló, felrul sálorozó: lev, izárnyasoDO hasgAliak, fugusok.
••• Kiterüli JÚgdrúk, szárny a sonn hasadt levelük.

i

tavaszi Ol ( & varnalis ÍK) fxAra fzöfiös: l«v. fxárölclök, bontások, bodros-fogasok.
jziltai Ö! (S. ru/trstrU IC.) izúra kopatz: lev. fzárbtelők, Telyiíl kopal/.ok ; Kai lángjai fíeglclesek, fog.isok: feUke kop.ifz.
ékes Ű. (S.*lega.iu) i'éf/.kei burzasok: lev. terepej
Ivek, izÖrös enyvesek; geríutze a' lövelclí
kartsúbb. vir, szép piros.
szennyes

m

gtttlun U! ( i \ Ooronicum) üára ágailan, többnyire
i-Virágú: g>ökérlev. lojáskerekek, uyalescü,
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G. (ví. graftrtij?tirrij) [jira tlUaió.
borágai i-rinc»k; uéUppikkelyt berzedxnta«-Mni.si4(ik: lev. lz<ilASuk , épeink,
tek
he^esfcék, kevéssé tzároictóií; IXL agakona
lciürrm lellek.

1

fürcIVesek. alól rztfrösnk; a fclsfik 1á*nts&
sok, aprók. A'dha gyökérUvttUi hüjzszáttuit.
tóntsdsok,

GEREPT81>\
(ASTfiK)
Vatzka kopal'z : fészke fedeleké*; alsó pik,
kelyi legtöbbkor Czt-llycl nyílnak: Vir. *ú.
gáros; sugár virági io-ne'1 tübb. Belsü virá.
gotskái rendszerint sárgák , a' súgúrok prdh
más színük, kf'kek v. veresek, v. fejérek.
i szálasok vagy leinisdsok , épél&k.

Levelei tojáskerr.kck, va^y szívesek, fűrészetek.

fog G. (.•/, Cxmbalaritte IV.) faára tirrjés: vír.
a/, aifhcgyekenn bolzfzú oyöláng kotsányoioky je/érfk% aprfík: lev. nyelesek,
rekdedek, borzasak t kélfelül cg«y vagy ké
fog rajtok.
xd* G. ( -A pfinictflatur IV,) fríra ágasbn^aK, bnghavasi G! {si. alpinus) fzára i virijú: tséfzepikke.
ijros, kop.il/;; ágai líórüsdk: tsél^vpikkelyi
\y\ isaknem egyenlők, lánlsá*ok, tomp.iiv
tágak: lev. loj.iskerck- lántsások, aligt'urík i k : lev. épétuk; gvökvrlev. Uius.is- lapiu.
rsesek, kopalxok; gy*Ökcr!cv. lojúskertrk*
kasok; fiártev. Lífifs-isok.
fzívesek, furéf/.esek, kup.il/. nyelttk,
G. (sí. tnneitus) l i á n arajznyi, felyíil •if,^; \gylevelű G. ( A. muzranhyllus) (zára cl;igazó» hiU
féfzke félgolyóbis, ecvenlö pikkelyekkei
lyellerult: féizkd hen^cresrk, ízornsana
lev.
fet'lelíkesck : lev, rojáskerrkek , fün:Izc'.ck ;
lev tzérnaf/ál.iíok, fúTÁükprémesek.
ti '. ( -V. pttnctatuj l'/.) ágai sá'ornsont
a' lel.só'k tojiskerck - Izívesek, nyeletleuck ;
pettegetett üártetf
C
zök. Ucllytl.íllok.: iscftcje IVilcltAÍ alsók tzívesek, nyelesek; nyelei kevéssé
kes, felényi mini a' belső virágok t sújí.ir
párkáayosok.
virági minleggy 10: lt?v. Tz.Uasok, ritkaHuús G! (y/. chinen.nj) fzdra elágazó, borzas;
sok, 3-1 níik , petiegeistrek s crtle* fzélük.
1-virágíik : t^úepikkelyi leveiformak ,
lyelnyítók: Icv. tojftskerekek » nagy-fngasok,
ernyös G! {A. rtcrt'j) ágai errvyÖs- sátorozók: tsífi.
feileU-kes, felénnyt niini A* belsó virágok:
nyelcíek; ftárler. nyeleilenck, vallbann éklev. ['/.ál-is-UiniBások, kopafzok, 3-inúk.
forma k , a' virág alatt lánMasok, épcluk.
G! (.H. cantis IV.) .igái satorozók. Izé Ily elVir. ti" krifekbutm jok/b'te színekkel és tvlye*
állók: tséfz, fedeltíkes, feienyi miül a' bel*
sedésekket játszik, {őszi HOZJU)
sŐ virágok: tev. feábs • lánUásuk, épcluk,
3-íniJk, alól felyíil fzóke - ftőrösÖk.
Levelei Idntidj/tk; nz alsóbbak fogasok
gályas G. {A. dumostu) ác.ií g.ilyasok: tséfz. hengevagy fúre
resek, fiorosann íeileíékesck: lev. f/álasuht
Gl (W. Tripolium) fznra kopafa, sálorozö:
épéliik, kop.ilzok; az ágakoun igen apróktséUepikkclyi egyenlők; lev. izálas- lántsáságifri
fejérak.
sok, húsosok, ^-villásioúk, AZ alsók kevéisziki G! isi. pttnnonicus
TV.) fz.íra f e j y ü l sálor•*• 'sé a* végekenn fogasok. Van iágdrtatun vi~
liop.\fí: iséTzepikkelyei tant.sások t
Li
egyenlők: lev. ftálas- linlsasok,
Gf (w.°saűgn/tj IV.) ízira felálló, ágasbogas,
ép<ílük, borzas belük.
1
sC
kopaiz; lelzke pikkelyi fetielckesek, tagak:
G! ( A. amellui. Virgilii) ágai sátoroxók: <
icv.
fiálas-lántsások,
nyeledének, épélűk,
Izelev. fedelekének , kevéssé berzediek, lo*'
érdes
fzélük;
az
oltók
lámsá^uk, larcii.es
nák; a*bclsdk li.írlyaformák, ízínes hejor"*

1
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. DUCASOR.

(CÍNEIIAB1A)

G! (J4. unnuus*) ítfára fehíNő,
kopafe:
kt eggy sor
lft
nv/.ók: féfzKci félgoUóbi^fortnák;
pikkelyekből
tloiigásonn
ftízveáll:
ízőUaknetn egyenlő*, leborasiált Vi,\ súgAros. sárga.
lev. izó'rÖskek. toiáskerekdedek, f
a1 feUók l.intsások.
pl (C. sibiica) Ízára ágatlan,
galléros G. (A. sihiricus JiT.) faárai kartzollak: vjr.
könu lobh • l*velü, embentyi magasl ler.
ernvó's - Uahásúk, i-virágú kot.fiájiy<>kk,il
Izivesék , tompák, aprófogisok, simák: félz*
\tBefeepikkelyi tágak, lóldoiiuk, levcilar.
ke' lövénti Ü clafzo murva.
mák, horznsok: lev. lántsások, fzáruíetó.
D. ( C. pulustris) izflra gyapjas, siirünn leveles
fzabai.uk, fúréTzesek , fzörÖs-vr.ltrsek.
, .
egcl/.en:i a* virágokig: vir. sátorozó: lev.
gyö/tyőrü G. ( A. elegáns W.) IV.ára elágizó , sátorují.
l'iclcs- ljiit«á<tok* kikanyargaioit- tbgiisok.
tmrz-t O! (C. catnpujtris IV.) i>ara nligágas, virága
pák, ber/cdieh; Icv. érdesek; Izarlcr, hol(
ernyős: yökírlev. tojá&kcrekek, apró«tsipiai'ulail-lÁnisások, tpclíik , begyestrki pyüki:.
^v
kések, moíyhosok; Izártcv. lántsásuk, tplev. nyelesek, holaliúílRtiok t furéljtesek,
P^
élük . moíyhosok.
váltató G. (A.vcrsicolor IV.) l/.ára gallyas, kopalt: H
L
1
lseizepikkelyi lim&asok, tágak, a1 bcUó v:. |it%J/ /-*. (C nurutitiitca TK) n nicieirŰl ahbann.
küiömbüz% ho%y vir. a' fzárJiegycna i — 3 ;
t&llzcptkkelvt uf^ugÖs hegyük.
furéIzesek , IziröiclÖ • finbásúk ; gyÖkcrlcv.
/).' (6*. integrijolia) ízára aligágas; virágz.
közepeim fürélzetii-'k. Ütigdri vlöszúr Jejc're*,
crnyfis; alsó lev. lapít/kasok, fogasok; a*
fekóbbek lant sások, vállbann épcluk; a*
sikált G. (sí. laevigttttu W.) (zár.-* gallyat, kop^lí
legfelsők cpt-lnk.
•vt:lu i)! ( D. iongijulia} az tfftlswtiíltil abbann
oleio - fí.abásúk, sírnák, lenyeskék : isél?<tiolúmbbzx lwi*j imndeo lev, hol'zfzúdad - lánpikkelyei lánisasok, tágak, akkorák mic'
Uástik ; isak gyökérlcv.lapilzkasul;, fogasok,
a' belső virágok,
D. ( C*. erispa) ízára aligágas: virágz. crnyő'sonn sáioro/.ó: alsó lev. lapitzkás - l/.ívcsek ,
529. RÍTKAUÉJ.
(SOL/VJOO.
gatyás • nyelük, fogasok; a* fcUók nyeleily
lenek, láolsások.
Vatzka kopafz. Fc'sz&e fedelékes; pikkel
ufotevelö
Ü! (C. cordifolia) fzára aligágas: vÍTágz.
kúposoun Öfzvchajlók; súgárvt'r. 5—8: ^°
hugás, kevés virágú: mindeü lev. nyelesük,
liórüs.
f/ívcsek, kclfiercsenn logasok; nyelei IÖ»
vónn kevébsé fogasok.
ítfrtU H! {S.nfpestrU W.) fiára felálló, k
:
lev. körkörös • lám ?>ások : az alsók fii u•
' -•"•*' *•»*«" Dt {C.alpinn ti'.) liára felyül elágazó, sátorozó: vir. satorozók a ízaibe&yecu és
sek: vír. fúrijei (elállók, lomötiek, a* le^'
a* Icvéltóvckenn: lev. ízárnyasok; a* végsfí
leknél rövidebbek; súgári nyuláneok.
levélke nagy, I*íve«, bcvagddlt-fogas; a*
mranyos H! (6". ftrgaurea) Izára felálló, felyúláz.i^
többek ékturmák, fogas vegük: Lötíiepiktzórüskc; llzárlev. lántsáreok, clól hátul e'1
kelyt üízögüi hegyük.
iitíknltek, lŰréliesck ; az alsók kÖrkou'^*
11
IzórÖskék: vir. fürtjei felállók, sú^ári »; '
43i. SERTETSÉK.
(INULA)
Ungok.
illat sony B! ( S.mUuta) ü.ir.i ágat la n : lev, lámsások
Vatzka
kopafz:
Fcszke
fedeleken
; Vir. síii! r
hegyesek , fürcliefiek, kopaUok: vir.a*l* ,
hegyeim fcláUó lurlbcan;

ti » ií
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gáros: Porhon, t e v é n e k aísó réfzéből apró
Kfnr vagy térte J/;í lak nyúlnak l e ; minden
két himteál közt . : Búb. koros. Pir. sárga.

öiveny Sl (J. fíekmitwi) fiára magas, felyül igas :
isefaepikkelyi
lojáskirektrk,
bvrzrdU'k: tlv ,
py
j
,
k k k , riuuusuk
i
k , alól
JV.árÖlclúk , tojaskeiekek
mnlyliosok. {Örvény gyókfr)
jc.'jmas Sí ( /. octífus Chrini) fiára feíyill ágai, si.
lorozó, Izókeliőrós: itv, fcárÖleluk, hofe.
Izúdadok, épek, alól felyül «elyeoi-g\d^
j.isuk.
lapáj S (/. britwwica) fiára sáioro/.ó v gyapjas; .ÍRJI
a' Ouirhegvet halaJjik: lev. Tiárolelok , l.intsasok, vallbanu furcúctek, alól fíŐrosök.
t4U S! ( í ityjcnterica) fiára ágasbo^as l'zoros ágai
a' Í"z;irhcgy«t haladják; feiepclyek: Ué\iepikkely i srilcforinak. lev. Izarolelok, l/íves- hofil/údadok, t^űpaíiok, furtUc*ck,
alól kevéssé ("íötosök.
(/. puiieuria) ÍL&XA t'etalló, ágasboga*: kots.
j virágúk, levélellencáek: fcízk. gömbüh t:
tteiiek; súgáii igen aprók* keskenyek, n>videk: lt-v. izarólelók, boi/fzúdadok, f«JTOÁ -habosok, (torosok. Sióra tüvöna l*úJUJ tapintóJ6 y ver kény es, {Baibafü}
6! (/. j ttictna) Ci.ira kopalz , felyul bar.u
<l«i* va^V ííe^leie*;
á^ut Ueglclesck, a!.-»é
a1 uarliewvei haladják: lev. l.mái i.tgorbukck , turélzeí - éidcs • élük.
{I.hirta)
iVárui aligagasok,
i-virjguk.
iii* van cjiay- két ig;»(skája, azoun is viray)
scrio'iUkelvi Liuuasúk, lev. Uuisasük ti ve
kemcuyck , liórösok, tüuipa - fugkjósiitgá S. (/. jtaveoUru IV.) liára sokvirágú:
kürkörü&ök, vaUbaim elizükuHck, U ő ü
«i alsók fűftA^ok.
h
&! (/. garmuni^a) fz.íra fetyul ágas: vir-i£l
tömÖiteon sitoruíók, a1 fzárüegyenn is, az
^,»'É«gyckeau is: íéükei beugeresek: lev.
nyeledének, huULLiiiUd&k, hegyesek, cftar*

iot S.f (J.r/uifolia) fenra többnyire i-vmígü: 1<*.
nyeleiének, iH.iluk, halasok, kihcgyzelick, inasuk, kopaUuk.
. KAIU'ANÖR.
(AHNICA)
Vatzka kopnlz: WszAe pikkelyi cgyxnluk:
súgur.l'intgibann lcgtobbfzör 5-hiinUál por-

hva

MIMÚ;

Bób. Tzórös. Súgári lántsáso*,

U jwszszúA, $-fogúA,

sárgák.

(A.montana) fi anion kűt ellenes levél: lcV.
lojaikerekck,
épek. Ihrétt hímizálui ntkáiat
tdtszanul, a1 iőgdronn, (-O/UJÍ Üüfü.')
'tzattyai A .' ( A. scorpioidcs) lev. kihc^yzeit - fogabok; gyökwrlev. nyelesek, kürkoros-kerekdedek; Izárler. vállo^alók , holzlzúdadok
' (A. DvroniLMw) lev. rilkuioon fogasoli,
•JI IC
boraasoh; pvbkérlev. nyelesek, hoUUudadok, vállbaiín Izukek; iiúrlev. vállogalok,
hoUfzúdad* lántsások.
attan K! ( A . Bvttiáiastrum W.Dorontcum B«iUdiastrum L.) lókots. i-virágú , levelctlcfl :
gyökérlev. nyelesek,
i.._
rfát .
' éliift. vir. verci vagy fijcr.
yiK.

#

TARKOR.
(DOHONICUM.)
Vatíka kopaí'z: Féstkt pikkelyi kétsorosok, egyenlők, a' beiso vinígotsUáknál hofcl/abbak: tíöb. a' karimánn Icvö magvak*
nakk iiiu
iiiuti. á' belsőké hórös. Vir, súgáros.
77 ( Ü. Parrtaliítnchcj) lev. aprófogasok, borzasuk; a' legaUók Izivesck, nyelesek; fel* l l k k
Mtyltö

lev. ritkásoun fogasok; gyökérlcv.
»ekek, fziiresdcdek, nyelesek: ' " r . c v . „ ri&kerekek ü-.iyis • füles - nyelük ; a lcgtellok bolzUú'dSdik . izárölelök : f / é * . * * ? * * .
i 77 (JJ uujlriatum W.) lev. apróit gasofc ;
iyökcacv. úi\esck, nyUcsck; ümUv.^U-

>i
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;
sok, IzárÖÍclók.

a* legfelsők

Untai.

( HRLFMIUM)
5 5 4 . POLYVAKOK.
1
Vatzka kopaíz . tsak a sugár vii.igolskák
alalt polyvás: Tsész.. i-tagú, snkliasábú;
SugársürmJi feéles végűk, ^.foguk: /ío/».
3 kalálz.
gatyás P. ( tí. auíumnalo) lev. keskenyek, furéfzeiek,
simák, Uarra futók.
535. RUKEKTZ.
(BELLIS)
Vatzka kopafz , kúpos: Fészke félgolyóbii,
egyen 1*3 pihkcjyekkel: Aiagv. vifzízás-tu
jásdadok , bobitátlanok. A^r. súgáros.
stázszorsz.'p R! (B. peronnis) tókots. i-virágú, levele! len: lev. vif/.fzis-tojáskerek«k, tsipkt'sek,
inasok. Pirága'
köxtpe idrga, ságárja Jhjt:~r
vugy vercs^ ű1 kcriznbcnn. teli}cst jz/íszszerni/v altitl, [Rukeríz,
khnadátjfű.)
flnT

536. BÜDÖSKE.
( TAGETES)
Vatzka kopaiz: TVtírs. i-lagú 5-fogú, tsdves : ÁY/gtírszirmai reudszerent 5 , áilandók
Bób. 3 felálló kalá:z.
ffaycs

Zf. ( r. lucidu ff.) vir. a* frArhcjyrcnn sátorozók f aprók: lev. hofzrztid«id - Unuások , ige"
Apró-füréUCogúk, válloaon rzemitórösök.
kit SÍ (T ;.'titu/a) Tzira icrepély: lev.' lz«írnyasok :
levélkéi Lintsasok, ítcmr/,6ros - rüréíVesek
koií. i-virágúk, felyül kevéssé botúlók:
ÍSéUéi KÍmik. I-ÍV. sárga
attika, X-M ottihvirág. )
(7*. <r/-<re/(i) a kis B.től

%

néha pirosló.

(Jiú-

abbann kuJtimOfi:,

fioffy t'í4ra f«UU: kolü.inji ftslyűl hasasonn
boiútók: tsél/.. f^eglcles, és vir. nagyobb.
(á
/?J'ZJ«I, nagy t/ldkvirdg.) Elek a?kercollyesek.

537-
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( ZINNIA)

Vatzka polyvás : Fészke tojásdíui - hcngercs, fedeíékes: sugár szirmai rcmllzercut 5,
v. 10. állandók: M06. a felálló kaláfz.
ú R! {7.. muttijtom) fzára sokáftíi, borral:
lev. ellenesek, icjáskerek- Idoisasok , alig-'
gyűrűs

K!

nyelesek. Sá$rfrjti vrras.
( Z . verticillaiti
Jl.)
lev. gyflriísök, ; ; — 5 .

ével cegy gyűrűben ti, tojáskerek-ltinlsnsok,
Dyetetek: sú^órvir, 10. vertt*
es R! (Z. elegáns W") ItAr* borzas: lev. P ellenesek,
J
w
Izivos. (üjáakerckek , nyelet lenek, - -"'-''Súg. y,o/ujzin,
kon/a R! ( Z. cfrgans TK) lev. ellenesek,
isások , nyelesek: sűgárvirági ízálas- lánisások, Ickouyúltak.

. ARANVIRÁG. (CRYSANTfíEMUM)
Vatzka kopafz : Fészke felgolyóbis, leHelekcs; belső pikkelyt afzottrts-hártyafzclúl^;
Bob. nints. Vir. küzepenn sárga, súgári v*
fejérek v. sárgák,
9

Fejér zú^árük.

mos A! (Cftr. atrtttum) fzíra felálló, aligágaj,

1.virágú ; minden lt-v. éklorma • hoizf/itdadok, elescon furéíiesck ; iséfzepikkelyi kormos f/élük.
tik őrszem sí! (Cfir. Leucathcrnum) (zára felálló, elágazó: lev. TzárÖleLÖk, lántsások, fu re izesek, vállbann bevagd-"íli - fogasok. AIa;tr-ti
fsketifk, fejér csikósok. ( Okűrstemvirág, JPt
virdg.)
hegyi A! ( t'/ir. montanum) (zára többnyire i-virágö:
alsó lev. nyelesek, l^piukdsok, iut-cTzcsek;
*' felsők f/álas-Unt sások, fúrcliíesek.
- —
• •«- ' wrr s
r
:
A! (Chr.
rotundifotium
W.)
fzara
•
gii: lev. nyelesek, füréfzesek; BI aliók kerekdedek; a* felsők tojáikerekek.
or*

***/•
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ermós A, {Chr. carinaturn ff.) lev. kétfzer.f/.árny:iltak, liúio'.ok, kop.tfzok: isij^pikkelyi oclöósok. Beisu utági setét tetejük,
** Sdr$a ságdrák.
vetési A.' (Chr. sagatum) lev. fz.liülelúk, sokképcun
fogasok, va^y sall«ingo*uk, riik.íim épek.
rózsdj A! {Chr. corc/iatium) lev.1 kéiUerfiarnyaionn
hatgattuk; fcdllaogjjj a vé^ekciin Uélt»ebbek, bevagduLak. A* kerttikUnn telije*,
PÁRTAMAG.
(PYRETRUM IK
3 3 9 .
CfíRYSANTHEMOM L.)
Az Arany virágtól abbann KíUömbűz , hopy
Magvai pártások , kerek paikauy búbiiájúk: tséf^e pikkelyt he^ycskek. Némely fajokbann fészkei loposkák P'ir.fejcr sugarúk ;
nálunk sárga sugarúk hintsenek.
iszap P! {P. .utigiitojum IV.) faára magas, felyiíl
ágas; lev. láiil.sáhok, miutt melyeim furcíze*
sek. yir. nagy,
havasi P! {P.atpinum) líára i-virágú, tovönn usloritulás; altólev, Uáruvakonn baiadt - fogatok ;
a' felsok fiálasuk, épéluk.
iauamint P. {P Bahatnita) vtr. satorozók: lev. injáskerck - huíüzudadok ; g^'ökrrlev. nyelesek ; fiárlev. r ) életlenek, vállbana fülelek.
OUyan mini u" lapíts JSczsa/nini, tsuhiiu£)
ságdros.
tompos Pi ( P. MUCIufihyllutn WJ) vir, bokrosooo
toiorók ; lev. borzasok, alig nycic«k t
nyasono liasgaltak ( fogasok, lotnuák.
sátoros P! {P. corymbosum) kuis. sJtorozÓK: levelei
fzároyd^ok; r*árnyai lantsatok, Uárnyasotiu
hasadtak, hegyes-füréíitogúk, / végsók
öfzveforrnak.
Edd*a P! (P. Parthrnium W. Matricaría Partit. L.)
liára felálló, ágas: vir. sáloruzók ; súgan
a' féf2ekocl nagyobbak: magva* pártija fogas: lev. fj..irnyasok; Tzárnyat hoUl/rid.tdok, tompák, fzárnytuouu iia^galiak, tt>gj« f•

.

&9K

tok, a1 ve'gsŐk ör^veforrnak. A" kertekben*
tel/yes. {kerti üiv'kfüt Htddrafö , Uétsi Kddra^
taszszús i\ {P.partfttai/ottuHi W.) a ISádra l*jói abbanr> hiídwlt"* , ftugy fiára nuig.cabb, agai
v ijíiöiök: viráRiAnTérja kissebb, túgaii
hnfxUnbbak: n^gva* pártája ép.
Pl (/'. hajót ám W.) fiára elágazó, fiélyjiagatkw
ivelleruU: Uv, kéiUcr f/ároyaUak; Uárnyat
i /.-!.is. ha)[yált>ívauik, y—g-hasábuk; Lúbiiaj,i ép pártáju.
o . SZÍ Kt'Ü.
( MATMCAIilA)
VaUka kopafz* henj»erci- kúpos: Tstrsz,
lapos, iedelükcs, al'^ottas fzciű pikkvlyckkel;
nims.
iz ! ( AI. svaveolenj} súgárfiirmai mindég lekoDyülva vagynjK: !cv. !•' romlzor fiárnyal
IÁV. . surteliálúk: tséfxcptk.kel\t hepyeskék.
orvosi Sz! { Al, ch'tmomiifa) súgárdt,'iratai dtrrék vírágza-ikor és tlélbcno teicpélvenn kULlaiiuk,
a/,utútin leVonyulnak: lev. VctT/er f/áinvasok, lerteli^luk: tséf*epikkelyi Umpátskák.
{Sz(Aj'ü)

j4

!4t. MONT1KA.
(ANTHEM1S.)
Vatzka polyvás: Fészke félgolyóbis, közel cgycólö fzáUs pikkelyekkel: sugár szirmai 5 nét titbb: íiób. nints vagy tsak hártya karima. Belső virági sárgák, súgari fejérek v. sárgák. Levele: szárrryasonn - szálctSüttn ' hasgatlak.
* Fejér sügdr&k.
havasi 37. {A. alputa) fzára TiÖröske, i-virágú: U r .
nyeleilenck, Tzárayasonii basgallak; Icvclk.
élük.
kopaiz, »H\) l^átatsVájn
tátrai 22.' (A. curpatica H\)
l^á
Uálu&ok,
virágú: lev. Jzárnyu&ok;
él
ák
ák.
tomp
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nsmcs M! {A. nobilis) Tzára tövÖnn ágas: lev. két
f*err>.ániyaltak: levélkéi 3 has.íbúk, fzálas
árformák, frŐrósÖk, W' kertekbenn tclly.,

( O/Í/ÍI • i». HlattizC • v. niemrs • v. rómui • Szft'Jü )

pallagi M! ( sí. arvensu) ficam elújp^t;; \Mt/,ka kúpos; polyvái Lint sások: m.if,v.»i párkányos.pártosok: U'v. kéüxefizárnyaiok; sallangj.ii
1 J
I'álk
's M! {A. austriiuu1) fzára f*-l\úl ágas:
kúpos; polyvái hoíz-l/údadiik , I'zalk.ifi
inagvai bóbiiátlanok: Icv. KctlzcrUarnya
aok, fzöfzös • gyapjasok.
büdös M! ( A . cutula) /zára ág.-is: valzkn kúpos;
»olyvái scriefcrmák: magv. bobiuttlanok:
ev. kétrifrfzárnyaltak; \wc\kii .'trformák ,
/{•hasábuk. Hűl belső hal ktftjfl rinígival tvltyesvdik. Szaga kedvetlen. ( Ebkapor )
fmcly M! {.A. Fr, t/trum) izJra beverő, gyakrvmn
i-virágú; de /ígai is a' Irvéliövekrol i-viráj£Íjk : lev, b;ironil'/.or - IzárnyalMk : levélkéi
l'zálasok. Sirgitri ttlál piroslók. {Jmelyfk)

f

*• Sárga
fettS M! (A.tir.ctoria) fiára ffMUó, ágas:
^
épélú Iiárlyfi-jiJrKány ; lev. kíll/.trr-f/árnyasonn hoiadKik, lúréiicatk, alól ízörÖskék.

542- TZTTZKÓIU).

( ACIfiLLEA )

Vatzka polyvás: Fészke lojásriad , t'edelekcs: súgtír szirmai 4, v, ^, de néha több
is 10-ig: ifoó. nints.
•

fylevellik.
ujrchlevoiú Tzf (W. lingtifata W.) íz.-ira gyapjas:
V»r. ernyófiönn sáloroíók „j rek ; lev. hoffcfzüdad-ízálasok, tompák , kétfitres-aprófúréffcfojííik, fiórüAkék, prémesek.
ől Tt! {A. F/armiea) fiára telyíil sátorosom
elágazó; vir. az ághe^yekeun apró őátorokbAttn f Jejtfnk : lev. i/alusok, kiliegyidle!;,
egyenlő .'hegyes-íuréli'ogúk, kopaUok. ^/*
kertek benn telijet {Kcnytfrb/l virág,")
tér-

a Tz (A. Ageratum) fzára* TeUlló: vir. a* —~ ;
hecyeim lőmöucnn sátorosok: lev. hoirlieutUut.>k, tompok, furéueick, nyélrcfutók,
tsumósok, ko^ildok. ^ > . *trgo.
•• Szifrnyasonn hasadt levelük.
havasi Tz. (A.olpinn') vir. sál orozok, .íijűkos sátorral: icv. l'zabsok, iesufogasonii hasgailak,
kop;ii/ok;
tűréUeick. vir.
kop;ii/ok; satlangj^i
sallangj^i kevéssé
bevesse rureueic*.
wr.
/ivV/-, néha veres.
fényes Tz. (sl. Vtavmiutr) vir. Ágatian koisanyu s^torbaan: lev. íenvesek, molyhosok; sallang.
jai TzaUsok,
tompák; a' legfelsők iogJsbeg>-ak.
f/süs Tzf (A. pectinata W.) f/ára fcörosodo: vir.
toiiiötl tsoroós sáiorbann: lev. fésüíogascna
faasgatiak; sullangjai1 licálas árformák, épélük, vir. vajszínűk.
**' Szárnyas levúlűk, lapos levélkékkel.
\9ntika Tz. ( A-nuthamoidcs IV,) fzárn elágazó , arasznyi: vir. bogcroyóiók, sárgák: lev. íz:irnyasok, l/dröskck; levélkéi Ualasok, lortipÁk,
az alaúbbak hofzfzabbak.
l'zára ágallan: vir. bogernyőkormos Tz (A.nhütu)
só'k, Í2Öröskc kolsáuyokkal: tev. fesufogasIzárnya.sok, kop.iízok; Wvclkíí izalasok,
kihegyz«uek, néha shasábúk: lséízepikk.
kormos Ixílíik. vir. fo*r.
ma Tz. ( A. moschata) u* kormostól abbann külomhoz, hogy levélkéi épek, épélűk, lompák, pctiegirtellck.
*"• Kétszer szár nyasonn hasadt-v. kétszerszár nyalt*
levellth.
rközi Tz! {A. chrithmifolia W.) vir. ágasbogas
sútorbann: gyökérlev. kélízerlzárnyarta*;
fzároyai 3-hasabuk; fzárlev. kétfzerliárnya"
sonn iiasadwk; sallaugjai TzálasoU, tomH,
pák. Az egész pUnta szbkt szbrth.
ritkds Tz' (A. distuns IV.) vir. ágbogas lanyéros s&1
torbauu: lev. kétlíeríziniyasonn liasgatuk;
lántsások , bevagdait - f űréi/esek:
gatyás, bcvagdali -íuréUes.
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tgérfarkú Tz! {A. millefultum) vir. sátorozik: ] e v
kctrzrrl/.áni.Vdlt.tk; fzaro/ainafc saH.inguts!
kai fogasuk; (evtUgermue noha hengeres*
néha gatyás. L'-v, kopaszkék, aligszor^ok
***"'". v. fejér y v. rzrhenyes. {cgerjurk^ tztíz.
, ezerlcvf/űfá.)
f
txdzrtftti fz! (ji. magna) vir. tányérns s.ítorbann;
lev 3-lzí.r- l/.iiny«soun-iid«grtiiak, salianrJ
jai lantsasok, hegyesek: Icvehüvei füleseit
egiyík ful fel, másik alálele hajlik, y/:
eg,rjtifkánál kétszerié nagyvM: uttra ritka.
", szőrös.
nemet Ti! {A. nobilis) vir. agbog.is t.inye'ros tom-jtt
sálorb.inu: gyökérlev. 3 Izor - Izárlev. 2-lzt:r.
fzarny.isonn hdsgjtrak ; sallangjai fzálasok
kevessi fogasok: levcIgerioUcj gdivasok*
fogasok.
*
ima* Tz ! {A.ictacta IV.) vir. tb'mntt Linvéros s.i
torbann: lev. a f/,er fzárDv.íltak ;" icvélWi
fcálas sertetormuk, fzalka'jic^víik , IŐIDIM.
lenn nyélboriiók\ Izórösök. .7- egér farka,
hot hasonlít.
'
szagos Tz. ( W. üdoratu) vir. sátorozók: Irv. kcrf/-r
fiariiyahak; alól tzőröiök (zárnyai eeyenlókj levélkéi épélíik. Uusunlit az egét fari'íhot t szára bakarasznyi.

543. ÖKÖRS/EMFÜ.
poJyvás: Magvai kiv.ilt a1 fzéhóh ,
kct oldalról éles órmó-pirkányosok: Bob.
is iiasoiiló párkány, l^ir. sárga súgáros.

füz ő! (B.saticifoiium) féfzke 2-sor pikkelyes- Itv.
Izarkerulgetók, hoizfzúdaü - laoisasok kevésse lurelzesck, j-villánnúk, gyapjasok.
nagy O, {B. gramUjlorum) férőké 2-sor pikkelyes:
lev. lzárkenilgeidk, lánisások, aprófoeasok,
v
6
kopaizok.
szives ö! {Bconlifnlinrn W.) lev. fzirkerülcerók;
az
als«k U.Ivewk, uyelesek, kéll«r«. föréf
- — f c - a íetsók
• •
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t\ ( fl. hfliunthpi(ffi) lev. ellenesek, to|á«kerekek, ftirélzc^ek, 3 vtHáBinúk; a1 iellök
fétf^rúk: fclzkei levulesck.

J44. NAPVIRÁG.
( HEUANTfíVS)
Vatzka lapos» polyvás : Fészke pikkelyi
fcdclckcst-k, berzettek: Bóh. két polyva,
lehulló. Vir. sárga , súgáros.
{Napraforgó
A,' (//. ertnuus) minden lev. hívesek, 3.
L
innsok: kols. * íéfíckfelé vastagedók: vir.
bókotok. Siára vajtag, topKabél&l gyökere
e^gynyári. ( A'aprtjjörqa)
szakállas J>. ( //. indicus) a1 tiapmfnrgától abbann küifimbKZy hnt>y kissebb trrmetU; kots. ecyenlök: vir. VcríssÉ bókolok; súgárlzirmai LegtöbbUcr 2-ágúk, Fészkn khlső piiikeiyi kinónek nyeles tefüg°b levelekké,
'trombitás S, (//. tnhnejormit tK) lev. fzívesek, válíbann ili.tnrm.ik, puha gyapjasok: kou. vastagonn bolúlók, bördösok.
jV/'( //. ,'uberojf/s) kv. 3 villrUinúk, érdesek ;
n/. alsók liíves • tojásherekek.; a' telsók lojáskerekt-k , kitiegy?ettck , viiliogatók; nye, le1 tövei cs tsclzepikkclyi Uemlzdrösük.

. TSUTKAKÚP.
C RUDBECKLA)
VatzJsa pülyvás, kúpos , a' tsélie'nél niagassahb: Fe'sz&e 2-3-sor pikkelyes: Bált.
va^y cp vagy 4-rogú párkány. £7r. sárga
vagy veres súgaros.
'poi/angoj Ts! ( R. taciniata) R_yoltérte>. fzHrnyasoV ;
levélkéi lojáskcrckek , vállbann ey'enetlenek, kevéssé 3-knrélyúk, fogaKok; Izárle*.
3-hasábúk és e'pek, bofzfzúdadok, fogasok:
bób. 4-fogú.
Ts! (R. amptexifoh'a W.) lev. horzfzűdadláms.-isok, rzirölclók; az alsók fiirélzneki
vauka beugtres-kúpos.
Pl'

!l
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piros Ts! (/?. purpurén) lev.
i
váltogatok, épek : súgári a-ágúk,
ggófc
pirosaki k6/>;a jctctvcrci zijld és sárga'jzf[
kft eitrgj'tij.

. JVlACSZlCOiNV.
( COBEOPSi:, )
Vatzka jiolyvá>: Fészke a-soros , mimkn.k.
sok pikkelyü: Magv. lapítouak, tiorba vú
gük ,• £?e>7>. 2-ízarVÚ. far. ságaros.
fUlcs (C. auricultítit) lev. tojiskerekek, épélíík; a;
alsók UámMSuk. Magvai kcrikdcd • vUuzáttojáshojzjzúÁ.

547. TSÜKÜLLÖ.
(CENTAUUTA)
Vatzka sertés: súgárvírágiXi'Msévcwy. ugye.
nellen nietl^esúk, a' bclsokmrl többrryirc

Jiofzlzabbak: Bdó. fzőrös: fcszAe feticítkes, sok formájú pikkc-Jyckkeh
*a) Fészkű pikkelyt sírnák, c'pclük , c*f*ym/íjr
lapullak.
J'&jma Ti! ( C. moschata) fcfzke fzó'rfiskei pikkelyei
kerektledtk, tompáisk:ík: lev. kevéssé fitir
nyásonn hasgatüik; alsó sallangjai isaknem
épéíuk. yir. veres vagy Jcje'r. (verej Pézsma,
fejr'r Pézji/itt.')
jószrrgá Ts'. ( C. svaveukns 7fr.) féfzkc kopah, síran,
pikkelyi tojáükcrckdedck, tompátskak, atzottas hegyük: lev. íélbelzárnyasonn hasgattak. w>. sárga, {sárga fVtsrna)
*b) JÍ&iiAe' pikkelyt prémes él&k, pelyhe* szőrökkel.
Veres virtígák.
idóérzŐ Ts! (C. pftrygia) pikkelyt letürenilett-tollasrígíik; lev, hofzlíúdadok , épek, érdesek,
fzálkahecyü - füréf'zcsek. Tsfszetollai csóbenn
felállónak.
fogas Ts: (C. austriaca ÍV.) az idóérzőtöl abbann kúlőrnóöz, hugy lev. tojaskerekek, épek, n»í^'fogasok: belső iséUcpikkclyi kerekdedek,
*Tzoltas vésúk.
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TJ.' ( C pertinatfi)

pikkelyi letüremlett-tollasvegúk: lev. rzálkahepyü-fütélzcbck ; (zárlev.4
az alsók IzArnva.Himi kikanyargaioiink, a
felsók és áglev. épek.
ff Ts. (C. umfvrtf) ptkkelyi lelúrrmleri - tol*
l.is végűk ;'ler. lánts.isok, kevésbé fogasokf
molyhosoh: fzára 1 virágú.
juHtílyj feíalíú- toll.is- vé^ük 1
Ti ! (C.aígrn)
vifjpgúk.ii mind egyvnlók: lev. iiolzlzúdadok ; g^-ökérlev. ízárnyasono • hasadt- Iza; l'zárlev. épek, t'ürclzc&ek.

*c) Fészke1 pikkelyi szcinst&rűtöin JtírészeseR.
tárna Ts! ( C. nigresceni IV.) beluí pikkelyi
tas vtrguk: gyokértev. j£.irtiy.isonn
l i
bók vúllbauu
állba
I'zabÁftuk; l/ítriev.
az alsók
fogasok, a* felsőbbek épek, épéluk.
hó-inly Ti.' (C. axillarU W.) lev. fzűk^k, liinlsdsok,
Izárrafutók; az alsóbbak vnlltwtin kikanyargaloll fogu*ok: vtr. a' Uarhe^yeuu és
levéltÖvcUenu: Izáru kevéságú.
VJ! (C. monutr.n) lev. hintsasók, kopafikák f
épéiuk, Ci.irr<ilul6k; Un A igailaü.
'dg TJ! (C. Cyannt) lev. UáUsok. nyeldlene.k, épéluít, az aUúk vállbaiin
Vir. stép Ad, de vuit Ayev*
is y piros is. (Bát/tirirüK, kékvtrtig )
7J.' (C.pnnüul'tta) lev. a* felsók eggy^zer, az
alsók kéilier Uárnyasonu h.ugaiiak: Uút&
bugás. Vir. piros, anymzrhn fejér,
'levelű 7*1 ( C. curiacea W.) lét/ke kopafz: lcr*
izarnyasonn hasgaitak, bőrformák, érdesek »
hoUlzuOad • lánlsábok , hegyesek]
, vég&ó saiJaogjai válJbjoit bevjg*
daltak.
\antyás Ts! (C. scabioja) Wfzke fzfíröike: leV.
fzárnyasonn hasadlak, étdeikék; sallangj'ai
lantsások, hegyesek, vallbuna Uaruyasuuo
í.Werí/ű Ts. ( C.

féfzke hofzfzúdad; levelei
ha^gattak, Uulukok, c|élük.
U

(d*
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*d) Fészke* pikkefyi aszott.végük,
für eszesek.

gyászoló Ti'. (C atropurpurea W.) pikkelyt

j e

rek - Lintsások: lev. kétlzcríiíárnyasoiiii liasgattak; salluiigjai lántsfUok. Fir. setétver»s:
pikkelyi feketék ,r fejér prr'mük.
jzdrnYas fs. (C.tilutu Jf .) isak lelsÖ piVkelyi adtat,
tiltok: gyókérlev. félbelzárnyasok, Izárlev.
lánisások , cpclük, kevéssé izárraíutók. Minden vir ági egyenlők, sárgái.
*e) Fészke* pikkelyi aszőtt-végfik, vagy épek»
vagy rongyosuk.

Imola Ts! ( C. Jacca) nikkelei tojiskerekek, rongyos
vcgufc: lev. iánlsások, tpcluk: gyökérlev.
kevéssé fogasok: úe.ii uuglclesek. (Ima/a)
"keserű Tsl ( C. amurit") Izárai itenyélók; lev. láol&ó<
sok, épeink.
gptydj 7>. ( C. g/iutj/aiia) lcv. épek, épélük, fzárrufulók. vt'r.
* 0 Fészke' pikkelyt tövises hegyük.

.

téfrinyos Ts! (C. saUtitiatii)
alsóbb pik>clyi fzetn.
íiöros hcRytik, a1 ícllycbb válókoon epjiyC

1

HB/ iiof/.i/ú fejér t ö v i s , l ü r o n n apróbb.ik-

kai körülvéve : lev. f7.oke[>ö[>Ö.s(>k, Uátaslámsások, ízirratutók; gyökerlcr. félbelzarnjasoL. vtr. stirgn.
áldott Ts.' ( C. bcnrűhta) íéhk*\ kétTzeresenn tövissesck # 7ÖfzÖ!.ök, Icvétgallérosok: lev. itfutó -habábúk % líjvis-fogiisok : vúgár fzirmsi
3 t'°RÚk, ajTÓk. i'ir.jiírga. ( Pvpajü, űtdotijn)
jutymos fs, ( C. rttlc'trapa) tclzkei kotaántalauuk;
^ikke'yi hü íiíii- {«fjér .tövisük; tövisei IÖvönn apró liivbesek: lcv. liárny;ihotui ti.**
Sadtak, r/,alasolit foc,aiok; íza a UUIUÍ.
*ir. veres.
dvmbi Ts. ( C. collina) pikkelyi fcemCcőrSsÖk, tövisJiegvuk: liárlev. eggvlzcr - gj-ökei lov. két\tex - liirojasunfi It.iagulntk ;
* •-

Ts. (C, puhtsccns) pikkelyt
I0vi.sheg.vtik: lzar| f V . rgf'y'zer ?>ókérler.
Wl|/fr-[z.»rny«sonri
levélkéi Izál.i!,paMaV ;
las* lán'sások, a1 vét'.só foga*, fii. sJrfa.
ítennyes Ts. (C. softfjda) «* hamvastól abbuun
^
£<s*» fiogy%kvi\k.éi mioü épélük: vir, uenynyes-veresek.
Ts. ( C. aurra) piklcelyi eggyegpy kiálló liivisuk: vir. mind egyenlők: l«*. boriaíok;
a i alsók Izároyasonn hasadtak.
'éjercs Ts. ( C. gaiaciites) pikkelyi egeyrgRy serietovisiik: lcv. Tzárrafuiok, Íuk*ioyargaiott
tövisesek, alól aiulyliosok.
NÖTELENOZVEGYJEK.

( CALEXDUL4)

[548. PEREMÉR.

Vattka kojjalz: Fészhe jjikkti^i e^cnlük :
Atag. a' belsó virágoké háilya-léha; a' karimánn levőké Tzegleics, görbe: J*U>. nmis.

fór. aárgafzei Pf (C. arvensis) Uv. Unl sások, fzárolelok,
fogasok :1 in.tgv-ai tsöiuikos* görb. k , tűskés
h.itúk; ÍI lcfíküUők lanlSas- arlormák , e y c nesek, ki>t*lúk.

trtt Pf ( C. ujficinéitis) íC meintúl

al»t>ann küldm6iSg%

hogy virá^i iij^yobbak:
miittlen ».ag*ai 1*0n.ikos görbék/ a1 virög' közepe icié beha*
joínnk.

(PTLAGO)

. F1LÁGÓ.

Vetzka a* karira/'nn polyTás: Fészke icilelekes ÖzvcgyViragi igen aj.rók, a1 tsvlze
pikkelyek küjrt, lzhmaUanok: Bób. nim$.
' {F. pygmaeu ÍV. acuutis L.) fzára n«its,
vagy igen riikuiia: virága t g y bokor levél
kbzepénn üL

\\

XX,

f

A N Y A H I M E S E K.

I G A Z Í T Ó
XX.

4«3

T Á B L A .

EGGY- vagy KKTHÍMESEK.

S E R E G .

q\ Sarkantyútok,

Pitije* sarkaolvűja a* nyelte 1 tövéből háiraovúlik:
Anyást,
és t'or/wn. a* felső ajakhoz

50. K o s BOB.

A N Y A H l

M E S É K

Í

.,
!

*

Jl»nnek a* Seregnek mcgcsmcrtelŐ jegye a r t hogy a'
porhon a1 bibére no'tt; de az ide tartozó virágok lobi*,
jiyirr különös és Izokailan atkousúk. A* nálunk ter
uiokncK alkotások iIlyen:
TJSJZ. ninr*.

nőitek.
, ..
Ptűse1 sarkantyúja a* nyelve tovéból clorenöu: Porh, burkos,
lehulló.

Szirmai fzéllyelnvílók:
stnyasz,
a" nyelve'lövéhól; annak he*
gyénn a* Portion.
Szirm. felállva * kinyílok: l'urft.
burkos, nélia elhull.
.
Szirm a' liáruin kiiUAk liivöna
.,,
oTivenoitek: ftV/jí' nvelve 10'^
vönn homorü, lok.is: Pnrhon.
a hegyes anyaf^ár mellen.
TziPŐTZÍM. Siirm. 4, Uéllycluyilók: PiiUf
nyelve üblos, uipot'ormo.

BANGÓ,

'

; 4-í"zirmú
. lobbnyire ^ízirmO a
g
ggy , 1 Izirmú ís e"KV.
okoun IJ*>
van *ggy
lói non ki a* magzat*
mgzat* idejéből
idejébő fggy ajakas feiriimTormii pilis, mcllynck alsó ajaka kin/úlik
mini eggy nyelv. Ennél fogva a1 virág ajükasuak
liik,

o rtíjíi-k. Különös Anyafzár vagy Bibe riik
UtUik, ItAnem Irgföbbfiör a* pilis magabibc
ayanuni van, *s annak cgg>ik ajakára nó a* porFim A' Pot/itjn leclöbbfiör eg&y, de kéifelc váf
laíztliató, ss kellősnek
kellősnek látfzÍR
látfzÍR Ez\
Ez némell>t:kném
b
bemi
betakarja valami hártyaforma burok.
hí/ftes vun eggy A<'/i, V abbatin a öióóe fiu!t
porhonok jzepenn kilátszanak.
~. n" virág alall van, í/.egletes, megtekeredett.
Abból leUfz eggy 1 • v. 6 rekcízű, 3. v. 6 nyila1
6U Tok. Apró magvai a nyilasok lüellell hoUíiára qyúló magvatzkokunu ülaek.

|. G É K B I T Z .

•
•

H A T H I M E S .

356. G E C E V I R Á C . Bvl-r. i-fzirniú, Uofihb nyflkú, a*
Tzájáuul nyelv tormára kiLtpúl.
S O R H 1 M E S,
.

* Koatvrltáj,

ide u n o z ö plimákat vériugerlőkaek tartják.

IGA-

ANYA.

AXYA.HIMESEK —EGGY v. K1ÍTHIMESEK.

N Y A H í M E S E K.
»

<

,

-

•

•

* • •

•
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550. KOSBOR.
*%
(
Bohr. ^-fíirmú, a* magzat felett; e
frlyúl bóltosniin afzvcliujlik: pilis-ajaka' tű
véből eggy hátranyúlő sarkantyú: N
részei a' j>iiis' íelso ajakára noaek.

t|!
i

I!

kA levelű KI (O. bifoiia) pilise* aUA A Ja1* A f/álas, íp,
lompi; sarkantyúja hofcfcb, a' I/.áron n r,
túl nyúlik: eyÖkérU-v. 2, lHtfzl/údatlo'-.,
f/..Írliüvclyc/6k: ízárlev. láotsás. h c y tM:k,
aprók, vir. f'#}tfr.
illatozó K. (O. mnithis Ml) pilise1 alsó ajah:i kerek
eled, tmfipaun 3 kjtrekú: feTsó l/irmai Ít\ivcliüjofiiak, ut óld.ilUirmok l'zcíly^LiUaiKL1.:
sarkantyúja a* inagíaUiül kctízcrle hofrlzabi.
Pi J'jf
'
J
tfo.
i
fonák R! {O.'gtobajii) pilise felfordult; á|dká ~£-h
sftbú ; a' köiép*<>' (sorba : fíinnai J/álkav
g<tk: sarkantyúja a1 magzainAl íovidcbh
vir. tömött íű/.érhetm, virntnyeje/i: Ic
Inntsasuk; gojóji orsósok.
torttj'vs K•' (O. pjramirialij) pilise* ajak^ .^
itlyul -jí/arvú; hasábjai rpyeülök, éji
sark. lioT/t/ú, tzéroaJbrttift: vir. túmött •
f/.úd.itl. liizérbcnn , itiroittk.
paüitzka

K!

(O.

cori^p/tma}

pilise . v h a s á b ú ;

lui'.iJ

' jai egyenetlenek, (sipkeserk, lcpiilv«tl f1-*
Izirmai öfzveállaiiBk: sark. rövitl, felgcrr«n
v/r. tiomur veres, 1 zMttíet, fiüáőJ,
mgár K! {O. Aluriu) pilise *ij-i|<a a-karé!yú; ka*v ' 1Í
txinkések. lompák ; »" középen t b O i b a : ! '
,
mai íilhtijlók., tt..;.p^k: iark. k u i o s , i<.

Pír. ?/'•••

0. mataula) pllis^ aj«k« 3-karélyú, tompt», tsipkés; a' Uö/épsŐ e-fogú: rxirmal UeRyesck; 0* küNók háliaiüremlciiek: sark.
k
flhl
kkora mini a* magzat
magzat.
kúpos,
fclhailu,
akkora
Vtr. piros, (piros Kükőrtjín)
vj K! ( 0. ujtulata) pil. ajaka 5-h.1s.-ibu;1 hasábjai Italasok, pcueL'elctt'érttctek; -* középső 2-hosAbú: 17.irmai felállók, hcjyysek:
sark, rövid T horgas; murvái akkorák mint
\iarka K! {O.variosnr* IV.) pil. ajaka .^hasábú, sí*
VM\ ; hasábjai hofifiiidariok»to.»p-<&.; a* kt./sark. rövid, érf.Hioa, ei^yeuos: murvái a 1
m.igiamál
ál rÖvíilehhck. ftr.
fAtr. t.irku.
vitifz li! ( O. mititntij)
pil. ajaka ,«(-hnsUili, pclle^eleit-énUx;
t-énUx; íiílsti
íiílsti has.ib|Vi fíílasok,
f í í l a s o , A* kúpső 2-karélyú, l o m p j ; karelyai
k l y a i kazt ejí&y
sark, egyenes, rüviri*: mutv. i^cn a^rók.
itetety K! (O. fujeq ly.) pil. Ajaka ,v huSi »' Jl) » ^ e I s ^
kHpjánn iil-cii cl se l e apró bokroiskak nóltek; t'/.:!s(> tt.tsábjai hol/i'ziiílatlok; a' közcp
fiö r«lesobb, 2-kurélvú;' knrélyai kőit rji-^v
n>ik: sark, cg>-cneske rövid: njurvái a1 m.tgZ.UHJ! iic^yízfTlc rövidebbek, vir. fakó-piros.
jijitkcrvk, t\i, fo^as, tsorbavcgíit
mawük , ötxvcKajolnak: sarka rövid,
iirfurmji:
murvái Ijártyafonnák, kincsek t
sí1 inagiatokníil
hol'/.tzabbuk. vir. piros,
O. palustrU tfr.) pilise' Ajaka vit/.i>,ás - tojósk-*rek, kevéssé ^karélyú; k'arélyai tsaknc:.\
efycnl.'ík: li irmai kiiiyíUnk; sark. Ftiényi
nmil $1 ma^xat, felhajtott, vir. piros,
K. ( 0. paiUnt) pilise1 ajaka kevtissé ^-V^rclyú; I^üíúpAö kai olya liurpa.lt véfiu: 6Malí/irtnai kinyilMk: sark. kúpos, telhrtpott,
mini a* magiul; fiízérje löuiutl, vir.
W. Satyricum hheinum L.}
K! {O. hircinn
ú
U bAb)& i z a * ajaka

ANYAH1MESEK — EGGY v. KtTHlMESEK.
. árhegyűk; a1 középső* lenyúlik, a' magzat,
nál h trorolzor lioí/.fzabb, l'zilas, tsonka :
f^irm. Öliveliajolnak: sark. kúpos, igen rövid, iatskűfoi ma.
M

Tenyeret gyökerű', -

kőrdúf K! ( O. Jatifólia) pil. ajaka kevéssé j.karélyú;
izélsS karctyai tiitratüremlettek: sark. kú.
pos, a* mágiáinál rövidebb: murv. a' «i.
rágiiíl fiofzfr.ahbak. Vir. veres, szára bördCs,
testszín K. ( O. tnearnvtti) pilise* ajaka kopott-^karélp'i, tsipkés: f/irmai kilie^yzetiek; a ktt
ítélsök hátratiimnlettek: sark. kTijios, a'
m igi.itnál rövidebb; murvái akkorák mint
a' virágok
bodza K! (O. tumhucifta) pilise1 ajaka kevéssé ,3-k-.rélyt't, tsipkés: ff.iim. lompátskák, a* kei.
kiülik lititratürcmlcttck: sark. kúpos, .**
m.'tg'.ninál rövidebb: murv. akkorák mu.:
a" sárg't virágok.
•f , foltos K! ( O. t/utcviata) pilise* ajaka g-karc'lyű, tsipkís: Telsó' í'/irm.ii ÖPzízebonilnak; óldalUirmai kínvílnak: s.Trk. Jiengfrc , n* m.*3va'n.il rövidebb: murv. akkorák mint u
magiatok. Vir. vrres v./ejc'rt tcv. vtotskotnk. (tenyeres győker/i v. tarkuUvclü /••>•
kortsín.)
f. ( 0. odorulissima) pilise*ajaka3 • tompa • karclvú: óldahzirm.ii kinyilók: sark. íelhorg-ttlí, felenuvi iniut a* maszat. Vir. piros,
szftnyaklókft K/ ( O. awpsva) p»l. ajaka tompa
réivü: old.1U21rm.1i rzéllyelu^íltak:
hoizl/ú, íerlpfza'lú. n>. vrrts,
fvtti Kí ( (J. virtdu W. Stityrium viride L.) pil. ajaka f/Jlus, a' végtno •
. ? hegyu: f/,irm.
iiijolnik: surk. lumpi. zaiskóTorma:
niy^fél akkorák mint ;i* virágok, vir.
g
fitkeíc H. ( O. nigra IV.) pilisi H}y'\a (ojískerek - kiliegyzett, ép; furm. kinyihnk: s«rk, lom•!*<», /^i&kgforma: l'J/.^rjc tojásdad, tömőit:
lev, UátaioH, tfr. selét verest nugos , fon>ík,
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KI ( O alhidn W. Sutyrium albidum L.) pil.
ai.ika 3-hasnbú; hasábjai Tzálasok, he^yest-k; «' középső tompa: fzinnai bTzfceallanak: sark. loropa, harmadrélznyi mini a
' ' zvldcs.
, BANGÓ.
(OPIIBYS)
Bokr. a* magzat felett, 5-rzÍTmú, ajakas-

Ü£nb:Uú, Ízé\[yc\ ny l ó : Pilisi: nvelvfzabá-

sú, sarkantyútlan, a'Jziiiuoknál holirzabb:
Ányosa, a1 pilis tövencl, a1 magzat tete^cról; annak hegyénn a' porhon.
í B. (O. Monorchis) tfíkots. leveletleo: pillfic* nyelve •^Ua'-áhú; lusábjüi Izátasok , Tzélly«rl berzeillt Izélúk : murvái akkorák mint a1
mngzat. Vir, sárgás z.ótd% jószagít, gyökér*
1 •goióiít.
B. ( O. myodes) IXATJ leveles; pit. nyelve
;Í hasábú y l/xrn^ke; lr.é\>ö hasábjai í/.álaJIi;il5;isotí ; u kozépío holzíztthb, 2-kaTclyú:
(zirfnai kinviltak; a' három kulsök it-mpalánitAsok; a' két beU6k fzaUsok, lűviilek.
Vir. l/gyj'oritnil mutat.
iÓktcrmö B. {O.'itrachtnitcs) faára leveles: pil. nyelve j.karélvú, gyapjas i kÖzépkarely.i vifzfzáí.lojáskrrrk, 1a véginn 3 isipkéjü; Vzirmai kinyílok; a1 három külsők hofzfzMadok , tompák, a kér belsők fzííldS-l.ímsá*
sok, igen rövidek. Vir. fjők/ui/mit mutat.
jE52. B Í B A K .
(IiPIPACTlS m)
J3uAr a' magzat felett,5-liirmu; Iziruiaí telállva-kinyilpk: Pilis nyelve sarkantyútlan:
Por hon. bclunkolt maradandó:
ifimpora
apró- magíorma.
Ui B! (S. lati/hlia IV. Serapiattotif.X.)
lev. tojárkereí.ck, fiáröiíílók; minvalívclri
a' virágoknál horzíz-ibbak: vir. Iekonvú1inkt
setét vensth; pihte* nyelve épélu ,

i

r
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zctt, A* fcirtnohtKÍl rövidebb, tovünn
k"ls6 a' töve Tele' öízveforTaiit: Pilise nyelros, fényes rac*»éVel bekent: magzatja
ve tövönn homorú, tokás: Anyás*, kihegyrÖskc.
zeit, a* porhon hátúi mellé nótt.
•* B! (h. pahtsfris ÍT, Saraptas tnngifnlia /,.)
lántsásofe, ízarolelók: rnurr.ni a' virv*
\itukoru T. (A. spirális. Ophry*
^irat}'L')J^^'
, , t,
rövidebbek : vir. lekonyultak: pilts • nyelve 1
Iev. holzlzúdadok, nyeles riabaifik: Izara
_'._•, Isi'pkís, lompa, akkorn mint a' üt Írta ok
k<v£«é Iev.les: vir. e £5 >sonj W ^ 1 ; ™ : . " * "
vére?-tsikcs: magzatja fzorÖs'ie.
zérje srófoionn .ekeredett. wftcMJver,
apróltvefű Bf (£. macrnphylta ÍV.) Iev, Mntsásol:
nyelellenek. a' fVu' ttikkelyeiBÍI rövidek
. ( A*, reptns. úaytiom reptws L.) gyí
bek: murvai akkoráit mint a* virágok: vir,
itv. tojaskerrkek. ovelesek, rítze-ek, bnr.
bókotok: pil. nyelve hepves, apró tsipké**
nák: lőkois. hüvelyes, Izöröske: vir. eggyakkora mini a' 121 rmok: magz. Izórüskc.
, UörÖfikik: nyelve «s Izlrauú laasdppadt Bf (E. paHt'ns ÍV. Surapins tuncifolhi L.) I.T,
hofz.fzi'ul,Hl - Untsrisok ( uyetetlenek : 'mim-ci
a* virágoknál
[lolilí^bb.ik; vir. feláltoh:
GÉRBITZ.
(LTMODOPi UM)
pilise1 nyelve tompa, a1 Izirmokníü rovi
Bohr.
a'
magsat
felett,
j-i^irmú, kevéssé
ilebb: ma^z. kopafz. vir.Jejtfr.
kiayiló : Pil. saikantyúja a1 nyelve tüvcbÖl,
kardleveiü R! (R. cmifoUa W. Scmpias fruif.L.) Icv.
clore álló : i^orA. az anyalzár' hegye'nu.
liinisájok, Kimegy/eilek, isaknem kéióM,-ijszin
G! (X. aiiartivum TV. Orchis ahortiva L.)
liak: rnurv. i^cn aprók, .iríorma!:: vir. fr.
fzára levelei len , hiivclyezíi - pálhas: úirmai
állók: pili^u* ttyelvc LHHHM, felennyi
mw.t
felüljek : pilise1 nyelve tojnskerek, fodros;
a' fzirmok: magz, kopaíz. t:r, /'ti{'*:
KttrkuiHyfiJA ^rrortna t akkoia miot & mjgveres B. (h\ rútra IV, ikrapias rtihrn í.) Uv. lá-7-at. tir. titíitiszht.
tsások: murvái a* magzatnnl Koűlzabbatt:
<ík G. (L. Epiptigtuttt IV Sa'yrium Epipvgitím Z..)
vir. Felállók: pilise' nySlvc í u y e s , fodru1sinóros: ma^z- kopaf*. vir. nagy, piros.
1
madár/esze * B! (£. nitfujttvü
IV. Ophrys nidtuaiis
l.)
hjrvau foielú'.t.ik, lcki»nvú!(ak: pil. nyelve
l>.ár.i tavcleilsii, hiivc!y.'ZÖ- p^liiis, vinj-3-kárélyú, homorú ; b^rk, ioj.isd.id , iel~., -.lu.
4Z.ínÍ$: pilise' nyelve VÍ\TÍ'ZM . (jsívcs, a* lompa fair-módnál kéilzcfle JitiUJ/.jbb. fia "/•
( CYPRIPEDIVM )
l S . TZÍPÖTZÍM.
f
dalt fvrHitijdiií n* ívVvjcr, üpy tduuJ(t mniha
Bo
;r.
a'
magzat
felett.
ftéllyel4 -Uirmu,
«£%{>* kis mudiir hlne henna.
nylo*
Pilise
nyelve
öbiüs,
paputs
tonna;
tojisdad B!'*(&'. nvata /.**. O;>hris ovtita L.) TIÁTA 2IÍUU a-aka k.tsiny, behajlik: Anyasz. heritkónii -levrUí; í*v. loi.i.-^et c\tk, ellenegyenn eggy Kib Uiroui ibrma pilis.
iifk : JIÜJKC1 nyelve a-Fo^ú, Izalíis, a' lompa fzirmokuái hátomUnr hutztz&bh.
Í Í I Í V J ' ( C Cnfa-oiifs) i'xára leveles: anyafitárszíves B. (E.ct'rduttt flr. Opiirjj atrJttia L.) f/J»>*
ú k | j körkörös, tompa: papuiisa
a
'•
ft-lcvel.'í;
IBV. Izíresek, cJlcucSeb: p»í. nyel;
inokoát rövnlcbb, lompa, UpítoU. i
ictt'ívcrtS'kt puputtsa j,h#a v. tarka,
2-iígú vir.
boUUü, Iz.'i
sátga- api''** t.t^ó pohár.)

TOXAFÉK.
Eokr.

( NE&TTIA

HA 1%

rr

AXYAHÍMESEK — HATHIMESEK.

H A T H i

MESÉK.

55Ö. GÉGEVIRÁG.
(ARISTOLOCMTA )
Bohr. a* magzat felett, rsoves, hoírízúnya.
k ú , tövönn gombos; izáj.i eggy íeJci k»Ja.
IU'JI nyelv f o r m á r a : Portion, a ' ö b J
bibét körül nőttek.

XXI.

SEREG.

G G Y L A K I A K .

G. (A, lnn%a) \ev. fzfvesek, tojáskerefcelr,
hoi/l>ú nyelük: f^ára leisrpiilt, k-iiiafikodófzabasú: liirumnyelve l.intsas, hegyes.
(A. rotunda) lev. izíve^ek, tnjáskerekek,
tompák, alig nyelesek:
ízára gimlár , felálló , aligágas; vir. a1 levéllövekenn raagáno»ok. kotiáo^osok: bokr. felálló; n/c!ve
hoJifzúíldci, horpadt végií. (kerek' vagy
nújf/fny Farkasalma )
piruló G! (A. p'tltida IV) lt*v. fi ívelek, rojáskrre.
kek tomp.ik, (sorbák, nyelesek : í'zara görbegurba, feiálló: vir. a* levéltövekenn magánosok t fcor*;anvosok; bokr. felállói nyelve Unthás. Jiorp;)dt végii.
farkas G! (/4. Cicmutitis) lev. kerekded • fzívesek,
nyelesek, kevéssé tompák; koisányi a* levcltövekena bokrosok, 1 - vii<igúk; bokr.
felálló; nyelve hofiírúdad: fiára fcÜUó.
( him • Farkaialma t lÁkusír,)

[de tartoznak, a1 Mátkát PMntdk (Ptantac
lae) azaz a1 mellyckenn kUlün vágynak a' Hím és
ttjLun az AnyavirápoK ueyan azon piüntann. ltlyenck
, o. a' Ütnja^ M/>iQ-ani/ii, 7*0*. Offorka *s a* t. Kzek
1
kíiliin hím és anyavirágok ^yakrann külÖmböznck
íggvmastól formátokra nt/ve is; meri p. o. a1 OtóK Mogyorótann a' lumvirágok hoUUú hengeres b.ir.
ákbjuo Icisuggenck; az a«y.ivirágok pedip apró
imbó formakbann *ag_vnak az ág.ikunn. Megesik
éha, Iiogy az anyaviragokbann hímlzálakui is fórmát a1 TermtM'zet; p. o. n' sárga Dinnye1 bibcjéocl
Valóságos porKonok is vannak: de az a' Sereg' Diegtsrocresebenn semmi kavarodást nem tsinál.
Kbbcnn is a' KéiLiki Seregbenn Linné a* Rendé.
vcile a' hímek.* Uámáiól és öl/venövcséiul. Kze*
iei m ö Kendéit az előadás' sorjábano megtartouuk;
de az Igazító 1 ablakai másképeim rendeltük cl.
Viisyoak a1 lJolyvas luvek közölt i* Mátkósok,
tnellyek ide tartoznának; p o Mtíid\ Gyékény **a t.;
AZ hrayó'sök közt is illyeaek a* virágrugók, 5ÖI Kétlaki is vau: i!e hogy a' TerméUefi Ktnd meg ne
bomoljoti; eggyúvé vagyoak léve minden polyvás füvek a' HáruiiiUimes heregbe, és az Jirnyösok az Üthimes Seregbe. Aiokai tiat Oll kell keccsni. Lásd a1

E

t

Hét omhintKi ár Úthítnc* Seregek* c&yVí.

XXI

IGA.

EGGYLAKIAK.

E G G Y L A K I A K .

I G A Z Í T Ó
F A K

Í S

ej-úniötiiük. Iliimet barkéwk*

T A B L A.

EGER.

T S E R J E K .

* Makktermők, 1—3 makk tggr kopénUóaan.
/« barkdsúk.
J74. TőtCT.

t. MOGYORÓ.

575-

Hímv. Barkója vrgálv:
C.
Fogú : B»kr. DI ti is :
minieggy 10.
An^av. dnyn.tt.ij; AUkk, i , bárhéjjú, liívönn a* fcíre^é vált
tséUe kopÁhtsniiA.
H í m v . Bark. fedeleket; mimJca
pikkely alatt S ii'in.
A n y a v. ní^ybenn vaEyn.ik, mcllybol a' bibék kinyúlii.ik : sinyu'
stdrn minden ni.igza'fi jk -2:
Makk. i , IsonilieJH, a* tnvgmdradt í& intcuótt rongyot
karimájú méUébcnu.
H í m v . Bark. fcdcltkcs, minden
pikkelytttÁMrggy virág:

NYÍR.

579

(gpy

6-lidStt'bii: /Utííjí. 4—itf

A ny a v. */>«•*£. lelsö, 4-fogú:
4- ÍOgú : sinynst. 2 : Tjontár.
i-makkü.
Hírov. Búik. pikkelycilen:
ni ni a: Bukr.

.57Ő.

Aoyav.
TJI'SZ. 5 ó-hasáb, sertés:
JiJa^z. 3 ; bibéji elseLÍ'orm.ik :
JHxÁk. 2—3, borhéjú, a* mcy
aóU itisketi liéfiébe zárva.
ti im v. Bork. gömbölyűdet]; Tseji.
Ú l
l
i
$

a». 7J<ÍI3. 4-fogú,
rÖs: M"gz. -i: Maki*.
a' tü.ikés
• FiltiUr,

«». Bark. fedclékes; minden
pikkely alatt 3 virág; Hím,
szála "4.
A n v a v . Bark. gönibÖlyíldfd ; mind«o pikkely «1an Ut; virág:
jinratz.zx
Magv. i , tojttsdaíí, fiárnyallan.
H í m v . 5«r*. fedeiékes; mindea
pikktly
alatt 3 virüg: i/*//wz.
10
—|SA n y a v . Bark. hengeres: Magv. 1,
íiárnyas.
H í m v . Bark. táp pikkelyu; pikkelyí i-virágük: Jítthjz. mint*

FEÍÍYŐ.

jo.

A n y a v . Bar*, tag pikkclyű; pikkeM fi-viráeuk : Makk.1 lojasdadok, lapítottak, a megDúit barkapikkelyek' tövénn.
H í m v . Bark. tág pikkely ü; p>kkelyi 1.virágúk; tíímsz. 10,
cU^azók.
Any av, flart.pikkelvetlío; Makkjai bólyagosono iclfúvódoit
liiitytkivc zárva.
Himv. barkás: TA&Z. 4-basibű;
hasábjai homorúk: Bukr.nínts:
Anyav. fömuii barkái: TJ/«, 4hasábu:
strtfast. Í : Magtr, 1,
a1 bogyóvá vált tséliíbenn;
a i egcli barka tsüport-bogyó.
vd válilv
H í m v . rügyíorina: Bímsz. eggylagba nÓLtck.
A n y a v . 7bí«z. sokpik|kclvü*. pikkelyei U-viragük; Slagz. a:
Jbtiikk. a, Etárnyas. i-c^. <írj unnák.
K í m . liQl'z.l.üítdAd-nigyfornia, miot
*g&y tÍ£ pár
lycltböt,

;

\

EGGY

$04

LAKIAK.

Porhon. 4, a' pikkelyek* tg.
- ' vénn.
*Anyav. Tobozxa gömbölyüded
8—lo-pikkelyíí; piitkclvi eU
lenesek , (úvönn s-f>üdriík:
Alagv. Ideglelések. Lcv, sz.íf'.
l

Hímv. tojásdaH-rüqyforma, hírompár ellenes pikkelyekből;
pikkelyi homorúk: Porfy. ^f
a* pikkelyek1 lövénn.
Anyav. Toboz. tojá-ii.id, kevís
pikkelyíí; pikhelyi eilciusrk:
*
^ Magz.'l: ityfigv. íiofzlzjira y&t.
kinyos. Ler. mírfedezők.
532. BOGLÁRFA. Hímv. bnrk\ gömbölyű: mimlpu
pikkely aUlt rg^y liímO.il,
1
. - mellynek tövét a' perhonok
körulnóiték.
A n y a v . Bark. gömbölyű: Ts^sz.
1 ' »•
sokpikkelyú: Anyun, \ : Ahg.
1, Kol'zorús. Barkái boglárt
jonn tsüggenek.
*•• Afagdnoj virdgák.
Hímv. barkás - fzabásfi: TsJsz. 4$66. FÜLtJtER.
levelü: Bokr, IJÍIUÜ,* Hímsz. 4,
Anyav. Tsész. h-lagú, al/arvm
stnyasz. a-ágú: AJagv. i» lavooo gyapjas, a* 2-furvú
tséfzébeoü.
JÖ4. PLSZPÁNG. Hímv. TjÁf*. 3.levelű: £#*r. 2fiírmú: Hitntz. 4.
A o y a v . Tsész, 4-lcvelii: Bokr. 3fzirtnú: ifr£. 3 : 7b*. j-rekcfni, kéLkét'inagvú,
paltanó.
* Sxómörtze.

$$$, TÚJA.

FONEMÖK,
• riti pídntdk.
i. MARTIRA.

r

H í m v . Bokr. 4-metfxístí:
. 1
i...
nf
.
i.
4-Ieveiu:
A n y a v.

EGGYLAKIAK.
3—4 meifzésíí:
nints: Anyást, hofifitú: Makk. 1.
Hímv. tf«,*r, 4-foj(ú : TJCVC. a-kaíi:. H Í M Á R .
rélyü: himsz. ninlsj porhoajai Öfzveragadtak.
Anyav. Stf*r. és 7J<&£. ninis;
Anyait, árforma: ií/*. -i—j»
á^ú: 7b*. l - 4-tnagvn.
Hímv. #í,Xr. ^.rzirmú: tTsAz. 3levelu: iiímst. sok.
Aoyuv. ^ü/r. és TJÍVS. mint a1
hímé: AJagz. sok: Afagv, sok.
TócöROSTA. Hirov. Ü0Í(T. 4-l/irmú, apró, hamar elhulló: Tse'jt. 4-fogü:
i
Hímje g.
J v. jfío^/-. és Tsész. roint a1
hín.é : AJugz. 4: 2bÁ.4» egJíyeegy magvú.
Hímv. iío*/-. nints: Tiész. y* 's
LOTSACAZ.
több hasábú; Jihnn. 16—so,
rö'idck.
A n y a v . Bokr. nints: TJ/JZ. 6.!evelű, tedelckes: Anyán, i ,
izt-rnaí/ülas: Atokk.i, Lojásdad, lapítotL
Himv.
Bokr. nints: TJCÍÍÍ. eggj
36c
pikkely ke: Hint. 2.
Anyav. £v*r. és Tsész. mint a*
hímé: Anyán, 1: Tb*. I-T*Anyav.

kelVű. At tsg/iZ ptdntu kerekdvd levélkékből dll% a' v&'/xf*.
«<?•« úszkál.

. GALÁZ,

Hímv. Bokr. és 7>t*>i. ninls : Porh.
1, izirailan, HZ ág* óldaiaoQ
ül az anya alatt.
A n y a v . Bokr. és Tstfsx. niols:
tojásdad : Bib. 5;
Gr
f
sokmagvG.
Hímv. i*«Á<-. uints: TJ/JZ.
g
v. DIDLS: tíímtz. Í:

i'vrh. a

Kk

Anyar.

E G G Y L A E I A K .

EGOYLARIAK.

fiAoyav. £<?*/•.ninU: 7>-<rt. i.r« ? r ( .
Mapz. 4: iWav. upvnn annyi."
TófiOMGY. w , H l m v . Baki. és TsJsx. nints: í*í,f.
.-Jjjf*
Aon. tt izarailan, a leváltó1
'"•
rckenn ul.
Anyav. Jiokr. és
stny/uz. hajfzála.s: Hib. 1
águ: Tok. 1-11
* Mciiirhúi.

*B.tk«.

)?. SZJOOR.MAG*
y<y. T S A L Á N .

!. T S I M P A J .

*' Széraznnn tálé Pl4nttíkt
H í m v . 7V//r. 4.levei(í: Bokr. 4.
has.ib: HImsz. sok.
av. ucyan azon fuz^rhenn:
* és Bokr. mini a' hímé :
JMaev. •£, a' megmaradt
bokg
réta nyakában!).
nykában!)
JL szárá
réta
j

fogú: Bokr. 5
3 : torkon, oízvcnóttek,
íze vifzfca lekergetve.
g
Í. 5-fogúú , a' magzat
lelett;
^ f-metlzcsu; JU
[

UGORKA.

III
GÖKYE.

j^

j

ötzveforriak, 5 lekergetlek:
Gyüm. kcibak: Magv. párkan/os Uéluk.
Virágzása mint a1 Töke: Alagi-ai
éles fcéliík, Iirgyrstk,
H í m v . TJC'SZ. $-mcU'7.ésü : ^«X/.
5-hasábú: J//mst.$i kcucjcoit
a' porhon 2-ágú.
A o y a F . Tsifsz. 5-metfzésü a* magzat feleli: Bokr. j-meifíésu:
Gyüm. ftétlyettepeJ t magvait
ellövi.
H í m v . IJ/J-S. j-fogú : £*>ÍT. 5«h.v
sábú; flí/ftjz.£t keiiejcnu i.c'-kát porhon forrt ÖUve.
A n / A v . Tiész. és /íoír. mint
a'iiímé, felső: Bogyója gom
böl/ii, sokindgvű.
•39*-

$ min( a 1 Gó*nyéjl: Gy&m.
f/:íraz bogyó, 1 magv6, tüskés.
H í m v . 7Vrz. 4-lf velu ; feneként!
eggy pobárforma ikra; Bokr.
ntiiis: fíimje 4*
A n y a v . TicOx. 2- v. 4-tagú :
nints; ifid. iíörös: vtA/^
ioj.isd.iij,
H í m v . KOzrs^sz. soklevelü,
rirágú, fél g^lyóbifríavma ; Aölönfístsr'sz. fcokiéíaf''im«, 5fofjú : /y/m/e.j, ol/verapadtaK.
A n y a v . T/IÍJS. és iíoA'.' mms:
í
a: Tsenttír. tövises.

5I9. A M A K X K T .

H í m v . 7JÍ<Í2. 3-v.j-levelii:
ninis: tliuuz. 3 v. 5- (
Jzelcrelék fiám*
A n y a v . TS/JZ*/* mini a1
Anynsx, 3 : 7«it". iletekánn nyíló, t-magvú.
537. Hi.MBOJ.
H í m v . Tstsz. j-lmvábú: Bolrifl.
pints: Hímsz. igen sok, lőv&nn bunyósok, tsapzoiiak.
Any;iv. rjf'/i. j-hasábú: flo^r.
oints: Sinyusz. 3 : 7o*. 3 ^ .
rézdü, lüskei: JJagv. tojaadadok.
. K O N T Y V Í P Í G , Nemző testei e«py botúló torisánn; azt ülői «ok magzatok, fellyebb sok portionok
kÖrúlnó'Uék: ezt a torzsát
körülöleli «Rgy kámiftás, bok.• * ^
rétának látUó Burok: Gyüm.
, *
bogyók, i-rekeUák, sok,
.'
magvúk.

Kk

EGGY-

•Hi

EGGYLAKIAK — EGGTHÍMESEK.
ANYAVIH.
Tsész. nints:
Bokr. nints:
Anyaszüra nints; hibeje c : Grum. ecirv
kis bogyó, í-rekcfrü, soktnagvú. Víz alatt
lakik.

E ' G G Y L A K I A K .
EöGYHI

MESÉK.

$57. GALÁZ.
(ZANNIC/íBLLfA)
HiMViR. Tse'sz, nints: Boát: nints; tfimsz. j .
ANYAVIR. Tse'sz. i-Iiigíi : ^ o ^ r . ninis:
Jkfágz. mintcggy 4 : JMl/gv. ugyan annyi.
Hfmszála az Anyavirág mellett, és másutt
is s-zcrteszcllyel a levél ÍOvckcnn. Víz alatt
lakik.
Gi (Z.patujfrfs) faárai rzérnafornia'k, gyepe,
sck, el ugatok: lev. keskeny - Izalasok , p.i.
zsitosok , scrtefonuük : porhonjai 4-rekefzuk:
bibéji épek: magv. íog.u. ormójúk.
bibirtíÓi G. ( Z . dentata IV.) ti fogastól abbann kh
iitmfiOii hagy poriionj.ii 2-rekef/nk: híbt-ji
fogas-karimájuk: raagv. érdes - bibirtsóaok.

Z. TÓRQTCGY.

55

( CAULINIA

fV. )

Tse'sz. nints: JioAr. ninis : Hfmszála ninis; porhonja a' levél- lövekcnn úl.
A N Y A V I R . Tstfsz.
nints: BoAr. ninis:
Anyasz.
tzc'rnarzáJasoli: Bih» 1 — 3-agúk :
Tok. í-magvú. Vizbenn laAih.
pürázs T. (C. fragilis) gyökerei Izérnafzálúk, ágaila
nok, leltiggdk : Fz.ira iitilycltcrülo : kel kétágú : lev. hármasok és ellenesek, keskeny
fzalasok, fúláukos -fogadok, legÖrbühck,
töredékenyek.
5 5 9

HÍMVIK.

. VÍZALLY.
(CHARA)
HÍMviR. Tse'sz. nints: Bokr. ninis: Hímszála nints; porhonja gömbölyű a' mag/at
mellett.,.
ANYA-

J yt ( Cft. vulgáris) faárai és ág/itskái alól leveledének : ágatsk.u hengeresek, gyűrűsök, a*
i/.ikkelvtbenn levelesek: leveliiéi holzfzíidad • árliegyük: murvái a' gyümóltsokoél
rövidebbek: faára toredékeny, büdös.
•a y. ( CVr. /ujjrida) fzárai bortasok; ágalfikái Érdesek, gyűrűsök, IÖVODQ is, de kivált. Izikkclycinn levelesek:1 lev. hengeresek, árheaviiri: murvái a gyümóltsökoél holiixabbak: fiára töredékeny.
ilyhus y. {Ch. tumentoja) faárai taplósok, toredékenyek, borzaskák; ágai&kai tövönn ifi leveíesek: lev. hengeresek, árhegyük.
ofloj y. (Ch.jlcj.ilts) f/árai hajlósok, áUal!átfcók,
levelcílenck ; ágat^kái gyűrűsök, lapítottak,
leveledének : gyümőluci munállauok, az
ágak* oldalaim ülnek.
K É T H I M E S E K .

;6o. LEPTSE.

( LEMNA)

Tsész. i-tagú: Bokr.
nints:
Magz bibe'tlen, záp.
ANYAVIR.
Tsész. i-tagú: Bokr. nints:
Anyasz. i : Tok. i-rckcízű, 2-magvó. Virágzását látni némélljr fajának ritka szerentse. Víz színénn lebeg. ( Béka lentsc )
HÍMVIR.

\kert*Uej Lf (L. in'julea) lev. lántsások, eggj'felol
'
elf'zükÜlnck nyeletske formára, kercfztbe
egg\mífiboz nóoek; (gyökerei magános• fzá<
Utskák.
(SL! (L. minor) lev. körkörösök, alól felyül Uposok, vállbann eggymíshoz ragadnak:
gyökerei magános lÍMÍ4tskák. fydrköiépenn
virágzik.
UnUit

3io

ECGYLARUK — NfcGVHlMESER.

•Unités L! (L. ciiia) 1»'». körkörösök, alól
domborúk, v.dltMin Kliftverdgadiiük. %vok i magá
kák
Jaí\o» L! {L. poiyrrkizu) kv. körkörösök , ljipo»ok ,
alól selét vercslúk, valibann öTzvcrügmlnak: gyökerei rujiosok.
gj-ö&erc!Íen £. (Z. arrhii>t) lt?v. tsak », lörkorötkerekdexlrk,
k kiUÍ
lúl
b
24 £ G Y H 1 M E S E K.
i

jfii. JMAUTiKA.

(LITTORELLA)

HiMvih. Tw^sL. 4-lcvclü: üohr. 4-pieí(iecbd: Himsz.. hof^rziik.
A N Y A V I B . Tstsz. ninís : Bohr. „V4-fogú .
y/H^űü. Iiolzliu: Makkja i-magvú. >fi úri
f&hoz hasonló, tóparton^ laÁiÁ.
iavt AJ. {L. Innutris)
1

tÓkois. e^Bregc^viráfíúk, a'
lev. Uti-

6c. líílSÁR,
(NAJAS
Dioee Lin*.)
HiMviR. Tsész. 2-kaitíiyú: Bokr. 4-melfacáu: tíitnsz. niiits; porhonjai öUveragadtak.
ANYAVIR.
J Í A Z . ninfs: Bokr.
ninrs
Anyasz. árforma: /7/A. 3.3-agú: Tok, 1 v
4-uiagvú. Vizbcnn lakik.
€g^ymagva fi! (A. marina. A. mo/iotpcrma TF.y fzára Icvelto^akkal tUiké* i g^umóllsc eggyuiagvú.
5

5ÓJ. É GERFA.
( ALNUS W. )
HÍMVIR. Barkája íkforma-tsonka vaukokWól áll; minden vatzkonn 3 virág, píkkeiy Iscücbvna: Jiokr. 4-lxasábú.
AKYAV.
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A N Y A V I R . Barka; pikkelyei s-virágúk:
Bokr. nints ; Magv, tojásdad . hpitottak ,
fcdfl lenek.
<sgc5t # / ( y/, xíulinoja. Betula Mnus L.) lev. kerckderf - ékíornuk, lumpok t kevéssé horpadt
vt^uk, cu^vesok; irui A\Q\ BX el.igazásoknai
I/öiÖsiik. Pun fzdrnyasann bevagdait, va^/
kikiinyargútote tcvtiti fajttíjn ÍJ.
£,, ( A . oblongala 11\) a1 mozgástól abbann
Áü/öm&ózt hogy lev. körkörösök; inat Ko•
p~Uok.
•hamvas í,/ (s/.tnru/tit. B. incana L.) lev. hofafzüdadhcgycstk, alól JxórösürtŐk, ai ioak1 cU^azúiiuál kopalzuk: pívlliái Úotsások,

f/.*. P U S Z P Á N G.
(BUXUS)
HÍMVJR. Tsc'sz. 3-lcvclű: Bokr, a-fzirmú:
Jjagz. idftlcn.
ANYAvin. Tsesz. 4-levelö: Bokr. 3-Izir1
mú : Anyást. 3 : Tok. 2-Czarvú: Magv. 2.
U'íitbU /'/ (J?. jcMpvrviiens) lev. lojáskerckek, nyi.
lei Uórőskc-lzéUik: porhonjai tojásdadDvHtbrinÁk. Fa P. Tscrje. ví* nyíréi által
a* hvrUkbaun íűrpcvtí vált; ritkdnn tinijük.
1565. TSALÁN.
( URTICA)
HÍMVIH. Tsész. 4-levelö: Bokr. aints : A'
viiáj; kö^epénn cggy kis poburíorma ikra.
ANVAVIK. Tsész. 2-v 4-tagú: Bohr.ninls:
. 1 • fényes, ^ a i kétlaki is.
*pret Tt! (U. piluhfera) lev. ellenesek.lojáskcrckck,
bölvük. (okul 'Italán, wir^a Major<ina.)
Ti! (U.'uienj) ler. cUrneiek, kórkörös nijáakertkek uiiDltrggy ölinúk, htg,ves furcrzlogúk,
uípősÖk: vir;ig£u/.crí mátkások, tömőitek,
íclallók, minden levéllövönn egg^par.
hftlaki Tt! (V. titoUa) Uv. elltnefctk, izives- vagy
á k k • laiitíások, n^gj • íuxtiiiutúk: vi-

\
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Tágfíi7.érje minden levéliövónn 2 ,
y
sonn elágazó, gyakraan letsii^go. Kcllüki.

\%

- TS1MPAJ.
( X A J )
Hímvivúgi a' Dsárheg^ena , a^okonn alól az
Anyavirágok.
ÍIÍMVIA. tsoportosok, fedclokcs köz-tséfzébenn: BoÁr. t-Jilvmúk tőUsercsck 5-fogúk: Hímsz. öTzvcnóuek; porhonjai fzabatlok; (futz. polyvás.
A N T A V I P . Tsész. i-lcveMi gallér, minden virág tövénn: BoAr. nints: Gyütn. ízáraz-tövisscs-a-ízar\'ú tsontár: Makk* JJ^
rckefzű.
ó tövísteTJ! ( X. Strumarium)
fiára

. FŰL1KER.
(DIOTIS w.y
HíMV'in. Tffox, 4*I«vcl$, ilbncló; J?o.<r.
nints.
ANYAVIH. 2Vr\fz. i-tagi'i,, s.Osanft'i v. Jú.
lö: Bokr, ninís : Anyást, a-ágú: Magv, eggy (
tövömi gyapjas, a' a-ízarvú tséízébe zátva.
F. (V. C*ratoidrs) Uv. Unt sások,
sak : anyjvvird'gi gyapjasok.

5Ó7, EPERJFA.

moljho-

(MORUS)

Hím es Any.ivirági külön barJtáJtbann, dp
ncha pggyütt is.
HíMVIR. BarAa: Tsdsz. 4-hasáb: Botr.
nints.
ANVAVIB. Barka: Tst*sz. 4-lcvclü: BoÁr.
nints: Anyasz. 2: Magva 1, a' bogyóvá
vált tsélze'bemi: Gjrüm. tsoport-bogyú.

teljem E! {Átallta) U\% mcí^cna f/ívesek, váltbann
egyenetlenek, legtöbbl^Ör tojáskerekek, de
gyakrann kikan>-irilolt mtWyékíi karéWosok, rcodotleníil fogasok, fényeskék. A.'7/o
Kdltuki. fiatalkorábann rendszer ént veret ^yúmöltsöt terem, vénebb kartftuinn fcketA; válik magvdról fcj<*r gyumó/ijöt termit ÍJ:
gpárn. tfdns. Ennek leveleivel ifinek «* tefyem -hernyók. AÍba/taA neveittfk dtúkály nem
azc'rt mintha fttjJr s^yÜmoltjAt teremne, hitnem azért % hagy a lin'rgr szőket és meg4tfrtődvéin y /e/ér nedvesség foly belőle.
Szfidcrj E! ÍAt. nigra) Icv. liívesek, vagy lojáskerekek t néha \jrélynsok is, rendet lenül fogav'í'ttó- s o ^» durva tapinlásúk. Kétlaki.) Gjüntf/ti*
á { S d

ÖT-

$t$

len: lev. I<1 vesék, 3-inúk, 3- v. 5.
( Dijziiómogyoró f Düznóbojtorján f
tetű. )

-tG9. AMARÁNT.
(AMARANTHVSy
Ilim és Anyavirági ugyan azon bugábann.
HJMViR. Tsesz. 3 - v. 5-lcvelű: a1 fzerént
Hímjei is 3 v. 5 : Bokr. nints; hanem a' uéízc legtöbbkor í>incs, és bokieiát matat.
ANYAVIH. Tsész. mint a' hímé: Anyást,

:

•

'

3 ; Tok. í-rckef^ú, derekánn kereCztűl oyí-

ük:

* Hdromhímesek.

terejhaai ji] {A.malancholicuj) fiára felAHó: vir. a*
levéhövekenn lorlott i.somóiskákbann, kotsánvosok, gömbolyüdedek: lev. 10/áskerek-lántsások, felytíl rcjű'*íntilit alól ye^esI6k» a' felsők sárgás pirosak.
háromszínü A', (sí. tricolor) viráglsomőCikái a* levrliövekenn, kotsántalanok; !ev. liofzfzúdad-lánuábok, alól feÍjul zöldek; a1 felsők
piroslók.
! (W. Btitum) fiára riélljreltcríilt: virágtsomófskáj a* leréltövekenn, fúzérfrabásúk;
Lev. Lojáskcrekek, horpadt-vc^uk.

3,4
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Uticpült ^4. (ví. prajotíttu ff.) Izára Uts?pult:
1
.
ráj>tsotu6*skái a' levéltövekcnu
lcv. kóufotma-ioji&kerekek,
j'avéguk.

gyom ui! (A. Ay&riiiuj) hugija lÖmÖtt, ij.íífija*. felálló; tiiflí hengereled* ki:posok apró páfus,
luiérkckból állanak, lomíitl -gviirúsoun a
genotzrí rákra. Szara, a£.ii, nyelei, aprókeuión^ - Jiöröiök, diirt'a lapiiHjuítk, mind*,
ne zaíj. {diszné• Parej)
xércs A! (sí. jtJ/tgvintuj) bng.4j.i i o n é i t , i]<isfii.*\,
iclalló, veres: ól^alá^ai l'tvilycíay'iUia'n,
a'ól verlieti^^íick.
bánony ^i! ( sf,hypuctU'nUtÍ(Ltuj) bügíja ííjas, tÖmÖir,
felálló: lcv. tiotVfz üdíti -fautsaiuk, ttaikavcgtik. ( Bársvnfkn )
v í / (>^. caüttatiij) bubája ijaslijji, le<>Éif»gü.
lev. láiitsás - t0j4iktí"ckclt; ü a i u b i i J i
( Ü J i y
'' '

K7

i. TÓBOaOSTA
/;r. 4-licirHÍMVIR. Tsésí. 4-metrzésű;
nu'i, hamar elhull: Jhmsz. >í;\NYAVII[. Tsész. f's yJoAr. mim a' huné:
. g s . 4.: Anyást, ninrs: üftffv. 4
tagy v/z mellett (a&A. Van nCsvirágá is.
<re* T! ( M. spicatum) Iz.-ira víit alaii : ••''. a ' * j
b«{ycuu evurüi - leveleitea • i űriben n, »
víiból kter: minden l e v. Uárnyasok, bajJiáUsok , gfűrü>ök. Füzetje /í/rí/ A"».
77 (4/- vanciiiütum) (/.ára lelalló: aUo lev
a' vizfaenti vagy sarbaon Izarnyasok, liajl/Mlas.-k; A' lelsők íívurűsok, fésüln£a5ok:
VII. A kvcUövekcnn vagy .niod nosÖk, vagy
a' felsők hímek, *>. 4,1 aliük
ak

(SAGITTAK1A)
HÍMVIR. Tsész. 3-levelű: &oAr. 3-fzirmú : Jfivtsz. sok.
f
ANYAVIK. 7VAZ. és Bohr. mint a lum c : Mag». sok, ictlcllcack. Vizbcnn lakik.
KYILFO

J>V/ ( 5 . jafiittifolia) lókolsánja
le*, láwsásuk, kiliegyztuck, uyili

SOKH1ME.SEK.
,J;Q. LOTSAGAZ.
(CERATOMJYLL
l/M)
H Í M V I H . 7Vr>^. sok hasibú : JtfoAr. nints:

fJln%±z. i ö — Í O , rövidek : />c«7/9». 3-hcgyük.
1
A N Y A V I Ü . TJC:SZ. o-lcvelü, ledck'kc !.:
Bokr, ninls: Anjasz* t, Ue'ruafzálas : Gju.m.
t-inagvú makkorskj. yuOenn lakik.

itarvaj Lf (C. demenum)
korai ágasok, (öredékenyek: Itv. gyűrűsök, S—10 eggy gyűrűheno, kciíicr- kétágúk, fogabke^yak: eyiimóltséna heroin lóvis; egg/ a hegyeun,
1
kellő a két vállánn.
juta X.' { C. íuhnxerjum) </ szarvastól nbbann ftúiőm
böiy ho#y lev. hiromUor-kéU^úk;
tüvistelenek.

5*5

\73

TSABAÍR.
(POTERWMy
Ilim és Anyavirági ugyan azona liUerbt-nn.
U Í M V I R / T V Ó * . 4-ievislü: Bokr. 4-hasábú: tlimsL. sok.
ANYAVIK. Tsész: és £okr. mint a'bíme:
JMagv. J , a' megkeményedett 's bogyó lorniává váll bokréta nyakbann. Lev. siártiyasoA,
ÍU Ts! (P. janRvUorba) frárai verheayes-lsikosok: virágfŰ2éri tojá»dadok, alól hűnek,
két meddő anyával. (Csáőaíre)
Ts! (P.poiygamum íK.) a* v/rfe/űtöl abbannk*.
/őmlűz , AofiX Tzárai Tzeglelesek : furerje kozbulsö vifági u ö í o k , az alsók biinck.

574.

^^T

- SOKHÍMESEK.

ECGYLAKTAK — SOKHÍMESEK.
474- T Ö L G Y F A .
(QUEBCUS)
Hímvir. barkabann; Anyavirági bimbókban.
HÍMVIR. Tsesz. 5-kis fogú : Bokr. iitnis.
fitmsz. 5—10.
ANYAVIR. Tsjsz. í-tagú, cp &ájú, erdcs: Bokr. nints -.Anyasz, z—5 : AZakkja b<n.
he'jjú, tövénn a' megmaradt t&cize-kopátMs.
iotsdntatan T-' ( Q- Rol>ur) pyüm. hol'zl'zúdadok, kots.iiUalanok : lev. Iiol/Tzútljidok, nyelesek,
fzárnyasformánn kikanvarpnott élük; karélyai kerekítettek. (Tőtgyfa)
iotsányos T! ( Q. pedunculattt ÍV.) az elsőtől abhnnn Aiilőmböi, hofty &yüniŐll.?<3Í faol'zUú kötsinyonn
függenek: lev. lóvid nvelúk.
izórösodá T! ( Q. puhesrf.ru IV.) gyüin. rövid • kois:ínyosok: lev. nyelesek, hoízlzúdadok, vil/.
ízíis • tojáskerckek, váUbaon liívesUcJek ,
?g)fcnetlcnek t kik^nyargaíott -fzélúk , alul
Izőröskék; karély,ii tompák, fzegletesek.
Tser T! ( Q. nuttriuva IV.) makkopáoisa tüskés, létgömbütyu: lev. hoCzfiúiUduk, v.illb.nni k.utRÚk, kevéssé kik.invargaiottak, alól IV.Öröskek; karélyai rövidek, viízPcas
rckek, épétiik.* ""
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tnuas D' (J. dncrea) pvihn. *
Icvílk sok, Uofzlzúilad-láoisasok, iuréizesek. fclíarúk, alól puha molyüo^ok; uyelei <

j76. BIKKFA.

fFyíGí/4'J

Hímvir. barkákbami; Anyavir. binibukktnn.
HÍMVIR. Tsész. 5-metfzésű, harangiorma: Bokr. nints: Himsz. minteggy 1^.
ANYAVIK. Tsész. 4-lbgi'i, serteszörös:
Bokr. nints: Makk. 2 , a' borzas-tüskés
bórhejjú tsiTzcbe zárva.
fdei B! (K jilvaticn) lev. tojiskerekek, koparzok,
kopott - iogasűk, fzeznlzói ös - élűk.
r 7 . GESZTKNVKFA. ( CASTAJÍEA W.)
Hímvir. hengeres tsoporibano; Anyavir.
bimbólvbann.
HÍMVIR. Tsész. nints: Bokr. j.fzirmú v.
hasáÍJÚ : Hlmsz. 10—aű.
ANYAVIK. Tsész. v. ^alle'rja 5-6-levelü,
tüskés: Bokr. ninls: Magi. 3 : 27/£ri elsctformák: A/aX.í. többnyire 3 , a' borzas-iüskés iscfzébe zárva.
G/ (C.vesca. Ktf*tu Ctutanca L.) lev. Uohhá-

575. DIÓFA.
(JUGIANS)
Hímvir. bnrkákbann; Anyavir. külön aa ághegyekenn.
HÍMVIR. Bnrk. fWlelckes pikkelyekből,
mimlen pikkely alatt eggy virág: Bohr. óhasábú : Hímsi. 4—18.
ANYAVIR. Tscst. felső, 4-fogú: Bohr.
4-fogú : Anyasz. 1: Tsontárjáhann barázd;.s
liejjú makk v. Dió. Lci\ szárnyasok..
pompa: D! (J.regia) gyüm, gömbölyűk: levélkéi (0jásho^fzúk, lóbbnyire kiíenizével, kopa.íiok, kevéssé furéticsek. Vannak gytngf
h/j']ú. ftlsbébű, nagy g^uműltjjly hoszszúkás
ji gömbölyű gjümoltJŰ íajt^i.

[578- NYÍRFA.
(BETULA)
Hím és Anyavirági külön fedekkes barkákbann.
HÍMVin. Minden pikkely alatt 3-vir4g:
7>ÍJZ. eggy kis pikkely: Bokr. nints:
Hlmsz. 10—12.
ANYAVIR. Minden pikkely alatt 1 virág:
Bokr. nints : Magv. 1 , írárnyas leppendék.
Barkája toboz/orma.

ham-

At*

alól kopaliok.

1
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(OSTfíYA W.)
$80. VENITZFA.
Hím és Anya-vii-ügi külön icdetckcs bar-

fijdr 2*y! (B. nIBa) b.irVjnikkciyínek
ólditK..nc?vj
Verekiledek: !cv. Vótü'iinuások, hcgycst-í;
kélf/err«cnn fílrüxcsrk , knpufcrk ; in tl-J
kopjIV.ok , a' h.iikd-kolsáayoknul tofeiiah.
bak. Kttnck faftúhi (C rjMgpo *ajj// Aj irftJ
JTŐ&C 2Cy. (/f. pubcscens IV.) a J*jt?m.i abbt;nu x,i.
M . V Í Í ' J : , hogy lev. t z í v e s t í e d c k , a l ó l
k « k : Szíjai U Ő r ö s k c k .

liuiu;.

tétrai Jiy! (&• w-piticn if.) lev. kófaformÁk, kír.
f7.crc«nn fűr^ticstk, kopaí/ok, Vüllh.-.tii
ípek: loboz itikktlyi litmliünísök: k;itr.
\yai tso|)ir«5s«tin tsonkák: nyelei kojalripk,
a* kouanyokn.il hofilz.abb.ik.
f&rt üt $y! {H. nvatti IV.) t*tx\i\e al.iisnn, ?mttrrn.„
ntttgtts: \cv, toj.iskcrckck, kcllíere:.euti •
! ••
rélzejck. kopafzok: anvukofsányí eUga/ol .
toboz - pikkely-karrlyni egyenlók, tsouk.ik,
inasuk.
t&rpe fy. (B.n/Wfj) lev, kcríkdcdek , tsí[ikések, lopaftok alul rres- relcé*ek.
GYERTVÁ NFA.
(
j
Hím es Anyavirági külön fedclékes bar.
kökb.inn.
HiMvia, Minden nikíiely alatt eggy vi
rág; pikkelyi fcruifcőröfaük: Bohr. ainti
Ifimsz. 3—16.
ANYAVin. MiniTon pikkely alatt kt't vl.
rág: pikkelytfisöfcösiik:Bokr. 3-fogú: Maki
tojásdadok, barázdások; a' incgiiútt bark.<
^
pikkelyek fedezik toboz-foraxánn.
fejér Gyí (C. Betulus)
tóhoz-pikkolyi .^-ha
isaknem épéliik; hasábjai Untsások, a* kolépső nyúUng: lev, tojáskerekek, füréf2c
sek, litgjesek.
ü Gy! ( C ori'ntoíu W.) toboz pikkelyt vállbaitn egyenetlenek, épek, kevéssé l ' l t
sek, egyenctlea ftrétzfbgtik: lev. l
keb, liudizciek, hegyestk.
5 7 9

I;ÍMVIR. JMiflden pikkely alatt eggy virág: Bokr. nints : Htmsz. ágasok.
ÁHYAVIR. Barkája pikKeJyetlon Tsr'sz.
nints: ToA. íclíúvt.dott hölyagok.
és ^oA
íenektun e^gy

.

580-

komlói V! ( Ü. vulgáris, Curpintu Oitryti L.) tobozai
loj.UHiiifok, lrlsügv.ók: lev. tojáskerckek,
hegyezik: riíjyei tompák. {Finitz/a)

I
i

A1OGVOKOFA.
(COJRYZ
Jiúnvirá^i barkákbann; Anyavirági bimboluKinn.
HíAivir.. Birka pikkelyi felyűl íztílcscBIHJ*. 3-log;;k; mindenik alcjd eggy virág:
Bokr. nints: //*>*». s>
ANYAVIH. Kimhókb.i zárva ?zorossonn f
*s .-izckbfSl kibújnak az anyaizárak. 7'scsz. 2hasábú . rongyos Ize'lu; hokr. H\TÍ\S\ Anyást.
( miuiien Virágnak külön J 2 : AJakA. to|«s1
tlaü, a mcgmaraiUt és megnő ti tsclzébcnn.
r M.' (C\ sivcit.ma) lev. kerekded - fzive.
sek , kihegyíeiic^ •. pálhái liot/.OúJiid -toj.ÍF.
kerrkek, lompak: moiy-oró • kopánlsa haraoj;forma( felyul kiuyilt y rongyos, fogas
Tidju, a' mogyotójdnrít néha nugjabb, nt'ka
kisíebb. Rcmelly fajtájának mvgyárúja Iciapitolt tetejű.
1
M! ( C. tuhulosa W.) a ktzőnjSgcst6l abban*
kulümböz^ hogy mogyorója' kopáetsa tsöves-hengcrJetí, bcva^dalt-fogai- izajú, felyíil ölzvcC/orúlt.

582. BOGLÁKFA.
(PLATÁNl/S)
Him cs Anyavirigi kfilCa gömb6lytí barkákbiuti.
HÍM-

5ao

EGGYLARTAK — FALKASOKi

HíMvin. Barkája

g

t

EtíCYLAKtAK — FALRASOK.

y

a

nints: Bakr* alig tetláo: i*orhonjai köi-úlrujl
ték a' lumfzálat.
A N Y A V Í R . K.'irkája mint a ' h ' m e ; TsesZ
okr. nints: sinyasiurai ' kigür
soktevelA:
búk bibijük Ai'ogi. fcotsi'mkás: filagi*. kerekdedek, lüvömi kofzoiúsok. az
is rajtok marad.
juh'irUvcUi B. (P. ncerifolia W.) letr. fz ív esek, 5
rétyúk, htkítsonn fogasokf vallhann
kák, kopaízok^
vírginai B. (P. orcitienia/Li) lev. 5 (Végletük,
karclyusok, fogasok> válib.mn k
alól Izörúskék.
KONTYVIRÁG.
(ÁRUM)
Virá^-but-ka í-tagú, tsukfy.iforma , íziiicS;
dnnak közeixfnn no pggy torzsa (m : ha U-]yiil kopaí'z) aisó rcTiénn űínek izörtis hibtjú magiatok , azokonn íclyül j)oi honok.
sárkány K.f (^í. Drmuneuluj) Icv. Fuzoitck, ÖlbefogOMak, cpéíük : tor/.&Ája Ijntsns, a' burok
nal rö\'iilcbb: burka lojáske^ck, lapos, kupali. ( Kígyatnínpt Üthkúnyjüy sínyujü.)
moukos K! ( yí. macufatum) lev. dárdák- uyi'lform-tk;
vállai Icbujlók: torz.s;IJ.i bmúlö, a' biimk.
nál rövidebb. Í.#u. /íV«r// zöldek, rftf r«« /;•
/<ír vagy fvkete JÓUtal jegj CJ hveíu w. ^i<Vjuiábjü, Hvtityojfu.)
FALKASOK.
. FENYŐFA.
'
(JPINUS)
Hímviragi rügybenn, Anyavirági tobűi:bann.
H Í M V I K . Tséss. 3-4 pikkelyü rügy: Bakr.
nints : Hunit, őfzvcnóttek eggy ki-, hártya
liengerkébe, 's annak tetejénn a'porhonok,
fclallanak.
ANYA-

/«»

A N V A V I R . Tse'sz, toboz-pir.kelyi a-virágnk : Bokr. nints: Magpát krtrül veíz! lepj:endekcs hártya. Lev, keskeny.szálas tíi-

* E%S?es levelük. (*ggy C$V ?&& egSX
\tt F! (P. picea) \ev. laposak, isorba vég»k, kétoldalra fésűfog-Tiutio iillaaak: loboi-pikkely i r..l.ipulljlk, tompák, niót két volpyvit fe}*r vofi'ís meftycn Urehinn végig hvszszára.
( szurkos frcfíyü, Lútz tény*')
ilzjnrn J*',' (V. Buftamva) lev. l«pcsak, isorbák,
is.iknem \tMifog.isünn átt.tiKik: loUoi- pikkelyti tiííieg^'ielifk, nragíáskor lialralürrmlctlck. Leveleinek n/jw lufijdnn két Jujér
ttniiU rré%yrn végig haszsztba; mindenik %
sor oprO pontokból
títt. s? Lfttzhoz nagyonn
hiisiinltí, de a1 In-elei szelesebbek.
ftgenyó F! (/*. Jtliies) lev. 4-lieguk, fclytil Tcnycsek: tobozai hengerek; pikkehti kóiaínrnt.1k, e^c^rtiiisra lapultak, harapdált ttítk.
Két vagy három levelűk eggyeggy bokrotskábunn.
réti Ff (P. siftHMtris) lev. párosok, holzfzúk, kemények* eegy felöl dombnrúk, miknr kiDÓnek cg^vesek, a^ufinn kelté válnak: 10bo/,£ai tujásdad- kúpovok, akkorák} m'>at a*
le.elek, lövunn gömbuLyuk f többnyire keU
lesével ülnek.
frízt Ff (/'. AÍURUUS IV.) lev. párosok és hármasok , kemények: iobo//ai hoízf/.t'uiaduk,
többnyire kettesével ulock, bókolók: Uara.
buglyos tserje.
mye F! {P. pumilio IK) Ur. párosok, faárra la.
pútiak.; tobo«ai gömbölyűk vagy lojásdjdok; ágai lcltkvó'K, fetnjjfók. {Krumplit*
J'cnyo)
ílasz F. (P.Piruistur U~.) lev. párosok, kevéssé érdes-élúk: tobozí-ai boiliúdad -kúposok
, lop
*
k
cLLzííkulók, a* levelektől rövidebbek;
ptkkolyi túsktí3f>»
F. (P. Ptnca) lev. párosok, mikor kináf.
oek eggycsek, izemizo-róéuK) tobozzai kú-
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posok, tompnvégük, a* (eveteknél
.
bak: magvai ketncuyek, ine^ehcloi;. (j-:e.
itd Fenyő.)

*•• Háromnál több levelük eggy eggf bvkrotskábtinn.
Türbei F! (P. Cembra) lev. Ötösök: toboz/at tüj.u.
daJok, tompák, pikkelyei rálapúltak: ma^.
vai kemények.
iima F! (P. Strobuj) ictr. öíősök, puhák, 3*í"«gúk,
érdeséluk: tobozzal lioi'zlzúk, aiaCznyik,
pikkelyi vastag hegyük, tágak.
Tzédru* F. (P. Cédrus) Icv. lsÜla£0»onn bokrosok
hegyenek, kemények, cl nem hullanak: ti>.
bozzai gömbölyűk; pikkelyi kcríkdcdck,
tompák, Izorosano egsym-iira Upi'iltdk.
pert* Ff ( P . Lirtj;) lev. bokrosuk, óTzfzcl Iehúil.:.
nak; toboztól tojás - hortCzúdadok ; pikkclvi
kihajtott rongyos Ize luk: murráukii hcg>dúdeüek.

(THUJA
5S5. T Ú J A F A .
H í i
ffedcJekfs barkáiskábann; Ai\>rivir.

tojásdad barkdiskájátiak pikktIyi tövenn ölnek 4-aliglátl'zJ .porhonok.
ANYAVIR. tojásdad tobozkáján.ik pikkelyt alatl két kdt magzatok, incllyckbúl lurlya íielü magvak lci/nck.
HÍMVIR.

li

napnyágoii T' (T. nccidentnlis) Rajjai 2-élük, fiéllyclnviliaV: lev. négy oldalra fedelékesek, lujáskerck-kóijFormák, fíárra lapultak, kap.iliok, biliirtsó.iok: toboizai vifzUás-I<JMfd.jdok; belső pikiflyi isoakjk, a' ücgyckenn alól píiposok.
napkeleti Tf ( 7*. urienialit) a napnYÚ^otitól abbann
koiönxböi^ hogy gajjai felállók: lev. közéPetin bar:Í£da&uk: lobozxai kürkarded<:-<;
1
belsíi pikkelyi toaifik, a' hegyeik aiau
fzal kosok.

386. TZIPRUSFA.
(CVPAESSiSS)
A' Tújálül abbaan külömboí, liugy anya.'

to-

L
HT
I™
I
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tnbozkájának pikkolyi alatt Iátízanak 1 gfldrös pontokr mcllyekból ncvclkctUk eggy
Ueglcies Makk.
Tt! ( C.*cmper\;irens) gajjai 4-fxrgtik: Ier.
^y oldalra Uutiéke*ek, lompák, Izarra
Inptiluk, doinboruk; lubozxai göuibblytik:
ágai súgároK.

58?.

HÍMUOJ.
(RICINUS)
HÍ.MVIK. Tse'sz. 5-hasábu : Bohr. iiints:
///>//. igen sok.
ANYAVIK. Tsesz. 3-hasábú ; hasábjai teknősök, k'húllók: Bokr. noils: Anyasz. $f
ktla^uk: ToA. 2-teWelzü; lekcUeibcim eggy
e#oy m i | g .

rtpetfó ÍJ! ( H. communis) fiára hamvai, sfma: Ier.
prtizsos - leuycrcsck , salUo^jai liiutsások,
turélzcsck: lokja puba-lüskés. Murvait onfr*
kor itelijrcirufj/tí,

588. MAGKÜOÖ.
(MOMORDICA)
HíMvin. Tscsz. 5-nietl*ésü: i?ó*r. 3-hasáb: Jtifitsz. ^.
ANVAVIH. TSCSZ. 3-nicifzesű, a' magzat
felett: Bokr. 5-))atáb; Anyaszára j-iigii:
Kobakja fz^llyehepedó, magvait
rugja.
tiúitüi AI.'ftM. Bahanuna) Tíára k.ittsfrinál fo^va
kiipafikudá : Icv. kopaUok, 5-karélyú. tenyeresek, fogasok: kotsanja* köicpéon ftllyül
ÍLÍÍCS fo^ds murva: gyüm. loj.is-gömbölyj.
ded, alul fclyul isutsos, fzegletcs, bioirtsÓS, veres. (I/tcrcjZlú Jü.}
htgycs M! (AI. Churuntiu) <? u&tsostót abbann Aü*
lőmbőz% fogy lev.^ f-karélyúk, f£Óraskék:
murvája a' kotsáii kozepénn alöl, épélüj:
gyiiinólise hoJzízüdad, hegyes.
ugorkős Ml (AJ. Elatertum) iodája katstalaa; lev.
izívestk, botv-asok, durva- lapiniaiúk, tompák, fogtok: gyüm. körkord«a- borzas,
• H a
kit

\\
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&ij ugurknfiirma,
{lövő
U k )

magvait

(CUCURBITA)
HiMVlR. Tsést. 5.fogú: Bohr 5-metU.SÜ: Himsz. 3: Porhonjai öszvetekertfiitsartaJr.
ANYAVIB. Tstsz. 5-fogú a' magzat lelett:
Bohr, 5-metrzcsű; Anjrasz. 3-bibtjü: Kobakjának magvai körösköriíl tompa-párkuiiyo.
sok.

5S9. TÖK.

2*/ ( C. lagcnaria) Kabakja fáshéjú, nyakas, fejes: Te/. izívesL-k, kerekcledenu tompok ,
fftöröskék, aprófog.isok, v.iilb.mn alól két
ikrával jegyesek, puhák, büdöutk. Bnnvk
Ju/uSja a* tojását tők, ((aprítok, jzíirí/ok)
Lnnek a* JScmnek minden Fajai a* gyumoitsöket künnyrnn vdlluitutják más jnrmúkra.
Xtyakat T. ( C idotolutüca IV.) kabakja kúrtvélyforma: lev. Uívciek, türhirgyük, krtpoit .S-karélyúk, Tzürüskék, válíbaaa btl ikrával
jegyesek.
sár TI (C. auranu'a W.) kabarja gombőlvü, sima,
oarani^rzínu és formájú, fas liéjjú : 1«v. Uivesitedek, 3 . v. j-karélyiik, íörhegyük, hegyes - fogasok , érries - tapiotasúk.
tiíkoi TI ( C oviiéra) kabakja trúkloju&njri, fáahéjj'j,
hor/iiira to tejcr tsíkkal j*íg}es: lev. Uivcsek, 5 • fitgletes-karelyosok, apró-tágasok , Ucfröikek.
ír* T/ (C. A/w) kabakja kemény - de nem f.ís-hcjjü, nagyra ad, sokféle fzínü és fonnajii,
sima v<i%y iserbcjjú: l<*v. nagyok, fzivesrk,
tompák, miDieggy 5 karélyuk, kevéssé ío
gasok. (l/rilök, Dinka, JU/IAÍT.)
disznó Tt ( C. verrucota) kabakja fásbéjjCi, nagy, sárga, ruimó'luös: lev. mélycnn 5-karelyosok;
közép-Karélya LOVÖUO Izükebb. {ilitznóTűk,
j<irga Tok.)

karonás 77 ( C, Metopcpn) kabakja* felső réfze tompa
itluulsoroddsokk.il karikáli.tni) körülvéve,
azok közzé a1 köldöke IeaynmúH: lev. üívesék, lompak, 5 koréiyú fzabásúk, apró-

a* v/girut fövi ki,

f

J T! (C, subverrucosa W.) a*rfí«/irfT./ú^
abbann kulomlűi,
hogy kabakja kissebb,
minicg^ araiznyi, boitiló, nyakas-kttrivél/
Uabásu, kevéssé Izümóitsös.

fogiuok.
GörBgtÜfwjt: T! (C. Citrullus) kabíikja rcnilTzeréut
^
toitibíilyü, zóid, (de más sokféle Izlnű és

lortn.'tjú is; veres v. fejér v, s.irgüs bélü)
lev. 5 karélyúk; karélyai Izárnyasotui kikauyarg-nink.

590. UGOR KA.
(CUCUMIS)
A' Tukiol abbann kölömböz hogy raagvai
tílcs látlak, hegyesek.

SJ/gui/innya Ui ( C. Mnlo') gyiimoltse sima r . tserhéjjú, v. l>.üni('(li.sös; vagy egyenlő, vagy hofzfzáia Rcréítlcs: lev. Izegldei kerekíteuek.
savanyító U! (C. jutiruj) gyiirn liolzlzúdad, érdesbibtrtsós : lev. egyenes- (BRYONIA)
fzeglciesek.
59* GÖNYE.
hoszsifi
V.
(
C.
jlexuasui')
gyiim
hengeres,
barázdis 9
A* Tokiói
cs Ugorkátül abbaun
külombuz,
görbe: lev. izegítiiesck, karclyos-

Uogy gyiimoltse gíhnbőlyüded bogyó.

ludős Gí {B. alhn) vir. fürtösök: lev. 5-karélyúV,
fogasok, peUegetett- sömörösök, érdesek:
bogy. feketék: lzara kapufzkodó; gyökere
répás.
Utlaki Gí (B. dioica) «' büdöstől abbann külőmbőz,
hogy vir. kéüakiak; bogy. veresek.

592. SZIGORMAG.
(SICYOS)
A* Gónyotol abbann kfilömboz, hogy g>'üluőltse i-inagvú, tojásdad, lapított ( Izáraz
bogyó forma) Diáika-Í'ulánkokkal rakva.
4Zeglctej Szf ( S. angulata) íiára t-nyári, magasra
felkajial/.kodó: vir. lüxtösok: lev. j-lzcguk,
fogasok, ciilesek

XXXI,

KfiTLAKIAK*
IGAZÍTÓ
XXII.

TÁBLA.

RÍM VIRÁGÚ

S E R E G .

PLÁN

FAK «S TSERJtK.
' Testesek es Bokrétátok.

K É T L A K I A K .
c a'Seregre tartoznak azok a' Plánták, meilyekbrnn más lövöno vagyoak a' Hím- másono az Anyaviráguk ; vucy: ugyan a/.on Fajbanu eggyik pJánta
tsnk HÍmvjr.i;;okat icrem, a 1 misik Isak Nőstényeket
vagy Anyákat, p. o. Kender, Komid.
Meg kell pedig jegyezni, hogy néha az Anyaplant.ínn (femenként hítnvirágokai is ledet találni,
p. o. a* Murvai Kcnderenn; viízont a 1 Hímplántáoo is
anyavirnRokat, p. o. uz k'perif'tinn. ifcy van ez a'MátVas plántAkbann i s , hogy a' hímviiágok kozré elegyednek anyák. 6s az anyák közzé ft hímek. p. o.
a ttinqori hthilehann pyakrann lehet látni, tiogy a'
hím füzérek közt miié ftemek teremnek, 's viTzoat
az aay.it sut kából himfűzérek bújnak ki.
Vágynak e%$ynéhány Rétlaki plánták, mcllyek
m.igok ide tartoznának: tle minthogy a*ok a T Nemek,
mellVí-kaek Ők Fajai, más Seregre tartoznak; ók is
a' majmok NeméiÓl el nem válhattak, hanem ott
adódlak eló'. Azok is pedig itt »z Igazi tó Tablábann
mástofma beinkkel előadódnak, ktuevezodvénn a' Sereg is a* mrllybe vágynak iéve. lonea is hát .V
kereső rajok ieazítódik.
Kn iek j Seregnek Igazító Táblája kétrzeres ;
eggyik a' Htm^lánt.tkra» másik az Aoyapláatákra
igazit.

Ttááz. 3-linsáb: Bohr,
K ó b o gy ó f a. ( fyóitzhímcj ) Tsész. 4-f°g ú: Bokr.
bijgreforroa, 4-l°Ru*
Kőrisfa.
(Kéthimu)
Tsész. 4-hasábű, Bok.
4-hasabú.
Szömörlze. (öt/tfmrs) Tsést. j-hasób: Bokr.
j-fzirtnú.
» Fakin. • Beogc. * JAvor.
•* Tsészétlcnck vagy Bokrétátlanok.
B A K iR.
H í POFA.
, FAGYÖUGT.
F A K í s.
Í9S

PIÍZTÁTZ.
. Benge.
.Jávor.

• Pora.
**' BarHbann virágzók.
FŰZ.

IGA-

Tsésx. nints: Bokr. 4.fzirmfi: Wmjzf/nt minteggy 9 , A* belsők
ikrások.
Tsész. s-hasáb: Bokr. nints: Hímszála 4TJÍJZ. 4-hasáb: B«kr. ninu: P«r4.
4, a 1 tséfzéról nőttek. A/C/Í/Í.
TJ/JZ. ó-Ievclü, bokréta forma:
}íimsz. 6, a* bokrétából nótlek. fliódi.
TJ//;. 5-meiUésfi: 5o*r. nints:
Jiímjz. 3.
(öthimej)
Tsész. 4—5-metlzcsíi;
minden metfzés* tövéoo cggy
kis pikkely : Bokr. iiinu.
( *> éUzUmes) 7VAÍ. 5 Ibgú : Bokr.
nints, v. igen apió; si
izárának magzatja nints.

JJÍmsz. 2—5 eppy
alall; azoknak 1
kis ikra (néha 2):

pikkely

.

t T í, A K t A K.'

K E T L A K I A R !

£**

fílmaz. 4, cg^y eggy pikkely alati ;
Bokr. iiiiits.
605. KVÁRFA.
Himst. %—16: £o*r. virxrzns-kú.
tns, kajfaa l/.ijű: Ürtr/;«-pu.
kclvi i-vir:ip,i'ik.
613. BoGYórrKK. Himsz. nfzrenóMelí: Porhon, 3 fe.
lyúl, 4 aliibb: Ttéiz. i-liigű,
2-fogú, putladl.
611. nonóJCA.
J/ÍWJZ. 3—*5, Öl'zveofittek a' pikkelyek al.iti: ifi/M. kilsiny,
r i l y forma.
. Eperjfa.
{Eggylaki) JJútuz. A* TJ&Z. 4.
l L

k: TJAX. i-tagG,

VIASZBDRA.

coi. M é t s v i r á g . {Tizhimcs) OUyaa min* a1 Kukuba; Tsr'jt. hariyaforro.t, ilae,ú, hengeres.
e.7. S z e d c r i .
(Ms-Jihnrs) Bokr. <-h\rmú: Tsésx.
*
5.m«tfrésii: fíiouz. sok, dT
loclicrol.
Bokrétáilanok vagy Ts/jz/t!enekt
S z £ L F Ü.

*"* Ri)g)'bonn virágot.
612, TISZÁT A.

599-

TVeCrz. 4 píkVeíyu rügy: Huír. nint*:
l i í , sok: iVrA. psiz^osok.

600. KtiNDKK.
[óai.
1

FÜVEK,

602

I

élO. KOLOKÁN,

696. RÓZS1KA,
591. Gonyc.
2^2. Lórom,
fpi. K u i u b a .

FOLYONDÁR. Bokr. DÍDIS: 7V/JZ.6-hasábú:

tíinu

szála 6. Szára kapaszkudú.
TlIKMA.
Bokr.
nints: Tjtfst. 6-levelű: ///rm
603
jj/í/a 6. Szára kapaszkodó.
P£&At
£oir. nints: 7?r<ftz. 6-levelú» bok :
létafornia: a* viriig* közepéim
eggy kis bögreforma pilis;
atindk fz.ijánn a1 purltouok.
Vir. tt1 tiüdC lapjánn.
. GyÖkouke. (Hdromhltncs) Bokr. i-liirmú, y
fogd, tsóvesded, lovöon meggyokÖni.
N y ú l á r n y é k . (Hnthimcj) Bokr, 6Uasáb, fziöIC 6-f/irmű,
Bért se.
{Sokhime*) Bokr. 4-fzÍrmO: TJAZ.
nints.

• Bokrétátok
Hinuz. minteggy y ; a' belsoft •
rol an^aizárTorma növés a*
virág' köicperc. vízbenn laAik.
Bokr. 3-Uiroiú: IWtz, t j-hasáb i
flímsz. 10—12; azok kiiru!
állanak 20-^^4 himl/áHorma
pilisek. Pizbcnn lukih.
4 l z i r n i ú : TJCSZ. 4-hasáV.
y-'/Z/jf 4 folálló Isorba ikr.>:
Hinuz. 8 v. több.
Bokr. i'tt'irmú , $-metIz€5u: Tjt'jz.^ fogú: Hínuz. 3.
{fluthitnej)
Bukr. ^.(iirmú , lsél/*.*
forma; liirmai néha púpos
háiúk: 7>Í?ÜÍ, 3-Uvtilíi.
( Ttx/tt'mej) Bukr, ^-fjiirmii; fzif*
mai u / d k u s o k , torokbanu ]''

FARÉJ,

Bokr. ttmts: 7 / / Í I . ^ h a s á b :
9—1«: Porti, gömbölyűk, ^j
lagúk.
Bukr. ninis: Tstfsz. c-basáb, ///m.
1
3 , boOfzabbak a t&éizéocl.
Bokr, niűts; Tst'sz. 5-hasáb: j " - ' 5 , rövidek: X*v. ujjasok.
níuis: Tse'sz. 5-icvelu: ^
tiíA/i 5 , röv idek. Szára Jel.
futó.

I

levelii: llímsz. 4 , közlök, eggy
bögreforma ikra.

n.

KÍTLAK1AK.

1

II. ANYAVIRÁGÚ PLÁNTÁK.
F A K ÉS

K £ T L A K 1 A K.
E e n e e.

T S£ R J U .

( Öthbnet) Bokr. nints: 7VAa. 4—5'
meiliésü: JW*. 1—3:
3—4 magvú.
* Járót.

. MÁMOR KA.
611. BORÓKA.

a.-5o. Lepén fa.
2őó. Jávor.

Ttesz. ^-hasáb: Bokr. 3-fzÍnn'i:
si/tyasz. 9: Báty. p-magvú.
Tstfjz. ^-hjis.'ib, a* n .lázaihoz. Ibrrad : liirkr, 3-fzirmú , íeísó ,
a' magzatra í'orrad: Jiogy.
ú
TsAz. 5-levelú: Bokr.
.<5-rzirmú: Gyum. lapos betzó'.

r) Tjtfjz. j>togú : Bt>Ar,
£ • apir-Wtrwú : t>j um. 2—5

Öl'zveracarit Uárnyas I
rfck.
308. Szömörtze. (űtnímes) TS/JZ. $hr.$áb:
--. bogyóiüf.
ma, 1
Fakin.

• Bertgf.

** Tsdszéllcnck vagy Bokr/tátlanok.
$96. Hir^FA.
Bohc't. ninls: Tjrjí. 2-meirríííí:
598* PíáZTÁTZ.
;. FACYONGT.

bokr,

^/?j'(7j;. 1: Bngy. i-map'ú.

nims; Tsctz, ^-mtüízésŰ:
slnyniz.%% Tsontár. i-raagvú.
Bokr. UUUS: Tufsi. 4 Uvclü , fel só :
Boffj. enyves bílú, i-magvit.

Bokr. Afzirmii: tséfz. alig tcifzó'
párkány; Btgy. enyves bélu,
i-niíigvú. íílődi.
. BABÍR.
JSokr. 4-liJsáb, tsélzeforma: TJC'JZ.
nims: Anyást. 1: Tsontdr. J>
magvú.
. BOGYÓFIKK. ifodr. ninls: 7JÍ<TS. 5, egg3'másba
r^kva; miudeuik
u-liasabú:
Magv. a, a1 bogyóvá vált
Isíliébenn.
1. Kó'risfa.
{K&himcs) Bokr. 4-hasáb (vagy
mnU): 7"j/<íi.4-ba4Ab; O^u'"leppcüdék.
FAKÍK.

•" BarkSbann virágzók.
Barka -pikkelyt i-'^f 1 '^^
ninis: Bib. 2:
2 kopAtsú:
ita-pikkelyi .-•-•-[• •
...
NYÁRFA.
vi rifzás-kúpos, ka,rzafza|u:
Jí/A. 4-fogú: Tok. a-rckefiü;
Hlasrv. kolzoríisok.
tű-pikkclyi félhóldformák, 1VIASZBURA.
viráRÚk: Anyást. 2, bajl/.alasok: £yfim. Tsonlar, Izarai boRV-nforma, i-maRVU.
i) Bark. pikkclytrllen:
tperjia.
,.,«*. 4-bainbú: ^ « « - 2 »
a1 bopyóvá váll tsélzekbcon:
GyUm'. isoporl- bogYÓ.

Fűz.

• " " Hügybmn virágzó.
Tsész. 4-pikkelyű riíjgy:
Cn . T I S Z A F A .
a 1 bogyósonn kórul feltsuisoiodolt vatzokbann.
FÜVEK.
és Bokrétátok.
r. 3-fzir
3
,
Í09. P O T B Y A .
ielsó: Anyasz. 6: Tok. 6-TCkcfzíí, soVmagvú. Fir.burkos,
Yhbtnn lakik.
Bokr. 3-IzÍrinfi: Ts/sz. ^-hasáb.
610. K O L O S Á N .
fc1«fí: Sfnyasz. 6, mindenik
mélyenn s-hasábú; küri:ltok
80—x\ Iiímíiál forma piliíi
Gjám. ó-rekerzű, sokmagvú.
Vir. burkos; vizbenn lakik.
Bokr. 4-kirn.ű; TsSsz. 4-l»as*»>
. RózsrKA.
Jtíagz, 4; azok kúiúl 4 •

K É T L A K I A K.

KJtTLAKIAK.

59*. G'ŐDye.

i
••^

2. Ló rom.
291 Kukuba.
s

19*. S z ü é n c .

301. M ^ t s v i r á g .
327. S z e d c r j .
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A' Folyondártól abbana külöm.
álló fsorba ikra: TnA. 4, -., •
TüKMA.
tf.r;
lomböi, hogy ylnrasz. 3.
m.igvú.
:
^ r citevelü, hokrcialortna:
(Egry/aki)
Bokr, i - l z i r m ú , 5 jn.i
1'tRA.
7^-lr.
mnts: /V/ú. a* bokréta'
l/tísü: Tf'sz. 5-Iíípú : Hib, j
Vozcpéuu «ggy (ojasd.id pius:
Gy&m. pömbölyúdcd b o y <j
touiiz. 1, a1 pi»ií.beon: JSogy.
Sz/ír* knutíjzktuió.
•í-rckti/.ú.
Í7r. n1 ^cV iupjánn.
(ífaihfmrj)
Bokr. $ í/.irmú : Ts/tz.
Gyökünk*.
(iW;«»4//«r).2Wf«. "}"»• v «?f
% levelű: sinyatt, 3 : Mag, j
J
táak kis párkány : Bohr. > Uir3 élű.
mú, tsóvcs, tövönn meggyo(Ttz/i/mej) Bokr. yh\rm(\\ f^r.
kont: J•* Mae~ l'
inai nyakasok, (orokbjnn (MUstelenek: Ttr'iz. 1 ta^ú, licu.
geres : sinyajz, 3 : Tol. 3-reveragadtak: Bogy. 3
ki't/ü.
fl-roagvú.
(TUhímej1) A* Kuííubától abbne/i
m n t s : ^
)
kiilúcnböz, hogy Izirmjj 3'
Bírtsc.
/«^i». tsakósok.
lorkolaiaál (akusuk vaey it4
x
v
lagCl:
lisesek.
T ssaalláann.
.
1
(Tizhimí-s) A' Rultubáiól abb.i...
kiilömboz , hí'^y sínyaiz, __,.
Tví. i-rekefzu.
{Hújzhlnnj) Bokr, $-W\rmU: TJC'JZ.
5-mrl iiésu:
íjyum.

- *' * f;

bogyó.

** Tsifsztfttencli vagy Bof, rététlatiak,
608. SzÉLPÜ.

Tsénéjc -j-basáb. Bokrétája nini
ft, Ü ; Tokja ^-

599. P A R É J .

Tsésx. 4 fogú : BOÁI . nints : ytnytiji
4 : A/«/#. 1 , a* kemétiy u c (tébeun
JTÍ<<H. 1 l a p u , é p , a z óitUI.inn
KKHDEH.
n y í l i k : ifttAr.nints: slnymz, -i:
Makktiukdja
1, a ' bczaródoit
éb
Viráezdsa n»O|»ortos, v a g y t o b z o s .
<?űi. KOMLÓ,
D3ckaíorma: pikkelyi n a g y o k :
1
J\íagv. 1» a pikkely
lövcbrnn.
. 6 l i a s á b : 5»ífrr.nints: jirya602, FOLYOSDia.
3-XDÜgVÚ.

ÓOj-

•%•

KÉT.

•

K É T

L A

K í

A K.

K É T H I M E S E R ,

FŰZ.
(SALJX)
HiMVIR. Bark. !;engercsck: pikkciyj .virágúk: Bohr. n-nts : iitmsz. i—3 többnyire a: A' virág közepeim t (néha Q) jkia.
ANYAVIH. Bark. műit a' hi'xne': Anyasz..
2-hegyü: Tok, i-rekoizű, kttícJc nyíló:
Magv. koízorúsok. lui vagy
'Tscrje.
*&üréizttj- v. tsipkés- kopasz- levelük.
bann ezek a* levelek ÍJ tübbtijrira

f

Fiatal korok•
őők'k)

hárumhímes Ff ( S. triandra ) lev. lántsások , ki helyzetiek, vállbaan loaipik, alól fakók: barkái 3 himesek, a* levelekkel ege^üil nonck:
mag/, kolsáokások, liol/íziitiadok t bibirtsosak, küpal/ok: bibéi Izaratlaaok. AUnden ttti'tisío/tn mcgi/etkezik,

habos F. ( i". unáutata W.) a hútomhímtsiöL ablnnn
kOlúinbnz s hogy Icv. fodros I/£lük; magzatjai íiórÖskék: anyaU. kiayúló.
mondola Ff ( tf. amrgdalina) Icv. tc^ái kerekek, vrill• bann ecy cuetleuck, ától takÓK: barkát •*
a' levelekkel eggyűtt nőnek, ^-liiroesc^;
naagz. kotsaakások, kopalzok. T$erje\ kerget oUugja.
F. (S. pcnlnndrtt) \ev. körkörösök, kihegvztr'lek, kopalzok; nyelei íeljyul bibinsosok:
barkái *« leveleknél kesóbbeoD oúnek: magzatjai lántsások, kopalzok; hímjei 4—/•
(veres Füz)
Ft (•!»*• vi(eilina) lev. láotsások, kiLrgyzettek,
Jtopiüiok
|úl jUkók; nytWi izoiö&kék:
b
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barkái n levelekkel eggyürt nónck: raagx.
kotsauulaook., lám sások, kopjuok: bib.
feárallaajk, 3-karOlyúk: ágai sárgák.
Irogv F! ( 6\ fragilis) lev. lántsisok, k i b é r e l l e k ,
k o p j a k , Alól felyul 1eggy Ixiouk, ikrás
fúréÍAfogűk: bark.ii a levelekkel eggyütt
nőnek: linnvir. s-ikráaok: magi. alig kotsánrosofc, lántsások, kopalzok. Jgai t*ak
kiistny ütésre is izenn elpattannak.
ikon Fi (Á. fjraeoox) lev. i/.élcs- lánisások, kihegyzeuek, ikrás- hiréUloguk, kojtafzok , alól
takók: barkái u' levelekuél «lébl» uduck:
in.\%i. kutsátiULiriotc, lojasdadok, kopaUiiW; unyalz, kmyúLók. jigai barnák, na*
\éaatos FÍ(S. bubjUmhn)
lev. lánisások, kihegyzetleA, .i|»ró KirélifORÚk, kopafzok, alót
fakók; barkái a' levelekkel t g y ü t i oönck:
mag*, ioj.isd.idok , koisiotalanok, kofuuok;
r*
á^ai leUü^gok.
^Tiietilra b'f ( S. fiurpurea) Tserjéje alatsony* henyelíí; ágai IcUllók, hengeresek, fényesek, gúzsJis-Tiivovok, gy.ikrunn ptru&nk : lev. viuliás-lüiiskcrek'laüliáook, kvp<tiio*' anyafjt.irui ieen rövidek; bibéi tojabtlatluk: lumIV
)« »• {Tjisoly* Fáz)
m
.nívós F! (S. Helix) f ij-i aljtson; agai venytkés UU
vosok, k'ip.il£uk, Uamuí^ííiuk vagy verheovesek, íényt-sek: Uv. lánisások, kihegyleitek, apró-fiiiéfifogúk, kopalzok: dűyd*
lzar,i Uoulzú, JiajUalas; bibéi ízáia&pkt:
Itítnlt.íla 1.
•es Ff {S. rabra IV.) Tserjéje atatsopy, ágji hofzízuk, U.íjlósok, kupal'zok, liőkék vagy pj.
roslók: lev. íz.il.is- liulsások, nyurgák, hegyesek, aj>ró-fogasok, alól felyül eggyfzíniib: liimuáUi tüvönn oizvcnouek.
F. ( S. radicans IV.) Tserjéje alatsony; ágai
te-epétyek, földre fekvők, gyökerezök: lev.
*mkörkörös- lamsások, hegyesek, rendetlcDtíl
«
tsipkések, simák, felyul világos zó'Wek,
V
alól fakók , eresek.
M
XlmtrlwclH F. (S. maüfolia W.) Tserjéje alatsony,
agai felállók, barnák; lev. körkörú*-holz*

fi
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,. ízml;idokt fogasok, isfivar^ós. élf;l
n znt
Us kcíuk, sirruk, fcl.yiil viliéi*
alól Izökék , eresek : pá lii.u tiagyol:,
haveui F. ( i". MyrsinTtcs} Tserjéje al.iisony; rigai
zasok: Icv. kciköiós- toj-ískerekck, opni'
füréfífogasok, kopal'zuk, alói fclvuí r»^v.
feíouk: a* Icveleztisnél eléMi barkázik: iokjai lánlsáíok, selymes.Uörnskék.
IValditein. Ff ( S. It'aldstcinia/ia IV.) a hn;-nsilál f!>.
bann külömhüzs ho,.y íítiiiii iíf(ai kopiiíVcA;
lev. viititÁS • io}.i.<t!;nck • körkörösük , al. |
fzőUék, tsak középenn riikásonu-luréíirstl. :
levetezcskor barkázik.
tsillogó F. (ü. coruscans IV.) lev. lo|áskerck - körkó.
rösÖk, hegyesek, válllj;inn elt'/uti:ltek, furéíiestík (alsó í'űrcfifogai iXraíiegyúk), fc
lyül fényesek, alól fakuk: lokjui tojaid-idtáats.isok, kopalzok.
Mtanyds F: ( S, Arbutcula) icv. Ián teások, hegyeskék, apró• furcUfogasok,-alól Inkók: a^ni
setét sárgák: levele/éükor iurká/tk: toki HÍ
twjJsd.id-Unt.sJ5í?k, kopaízok: .myaCz. s.
pitxi FI (S. ftcrbacca) Izara lenyernyi, elágazó: Icv.
kerekek, kevéssé horpadt végük, füréfzesek, alól felyul fényesek: anyjb.irkái mjji'eggy 5-vír;igúk: tokjai tüjáidatl
kopaliok.
r

•* £.pe'l& - kopasz - levelűk.
KitajlelF!

lii

{S.Ktittibcliana ÍV.) ízára arafznyi:
barkái a* levelekkel CKgykoriak, az
keon lclállanak , hengeresek, sokvitáguk;
píkkelyi a' magzatoknál rövidebbek: Icv.
vifzlzas-tojáskerck-lantsaik, isorbavógu^,
Iclyul fényesek.
tscrba Ff (S.reíuja)
tt* Kttdrbet&ól ab bann külöpit.
öőzt hogy anyabarkái kevés viráguk; p«^kelyi akkorák mint a' magiatok; lev. hol
éphegyuk, hot tsorbák.
rttztfj F! (S. reticulata) lev. körkorös-kerekdedek.
tompák, alól fakók, rettés eresek: barkái
a' leveleknél késóHnek, holzfzü - kots;uiyoiioíiUud^dok t
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Fi ( S. myrtill'Uitcj) Icv. 1kmkö--ö<ök,
sek, Uáíka-vég-ik , nlól fakut < <ip,
barnák: tok)ai toja»dűdok, Sja^j

írnok Ff (S. arenaria\ Icv. boft'fííóítadok, Isaknem
ép^luk, ftlyüí kopaUl.ák, alól ítjcr.nuily-

, húsuk, hegyese'. J liimbyrkái liof/itíid.Kluk;

an-f4b>ikái heuperesek: m.igz. lojaj)J.itíok,
muívlnjiok: öDV'-tli. kiryfilóh.
imvaj Ff ( S. cinre/i) k ? . tiuiiUttdíidok, kihegyzcticfc, füréfícsck, fenyrsek t aló) Kikok,
kevtssé gyapjasok, j^vapjas nvelük: píilhrii
féUVivlornuík , leltúllók: tok'jdi toja&tlad •
linlsi.sok: anyafz. kinyiilok.
F. ( S. Jarjtüniana Hr.) Icv. kÖfkörÖsölt, épélük, el(':l húiül ell>üknl6k, fényeik, aa
ék ke mi és -ilol AZ inalsoan I^orÖsök: maRZ.
körkottíedek, Jzó'rö&kck: anyöfz.. kinj úlók.
F. (S*nrgcn'"u l{r.) Tsetjéje alnisony; ogai
barnáfi, IxorÖskcK: íev. korkórusók, épéluk, háfri^örbült
- hegyesek , felyííl l/«iciskek, alól feji:r- selymei -írórösök: ma^x. to[ásdad • lánts;isok , ^yapia^ok.
& ( A', rvpens) Tserjéjc újnyi v : istag; áp.ii vefoIzdsók, lefekvó'k; gajiai iejér - izórosdk;
lev. kcirkó'rÖí-Mots-í;•>!*, épéiút, hegyesek:,
páthdtlano!;, diót telymesluk: tokjai megkopa'zudók.
trna F. (Á.Jttttt) Txtjéfc vékony: ÍGY. körkörösiiut^-^ok, Isakneol épélük , hegyesek , fílyül
Xopal/ok, fényesek, alól fi jer - selymesek:
p/aíaui l&ntsiis-árformák: tokjai
iiiesek.

tscp&U X ( S. proslrnta W \ fzára Ictsepúlt; ágai
" iiftk, ííiadrfroki Jcv. kótkbrí>s-'" ' " :
8ök, aüglunrizesetc, hegyesek, l'elyúl koj.aI/.ok, utol faltok, selymesek.
tkn&s F. {S. ixcutacou) Tserje/e úlilson; ííg.ii sárgák: levelezés 1*101! barkáik: Icv.
tekuósük, flol hatOi ctuukülok,
}yu\ kop*ÍJO'' . rtl«l lidmv,)soV
'••A&I. latitsásuk. seUmcitík: bib.

Mm
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roz/naring Ff (S. rojnmrinifntiu) Tsrrjéjc
t
áqai barnák; levelezés tinit t>.wk<í;iV :
g
apró lui
kopaízok, alul selymesek:
^
f/.úiiadok, selymesek: bib. f/.irail.'»ok.
parti Fi ( S. riparia IV) Tserjéje aluison; ágii s--tí(
barnák; levelezés eló't b^rkázik: jt.v. 1/Á.
las-láotsJsok , ikrás fogaink, vállbann ép
élűk, felyiil Uóröskék, alól molyl>c>% k,
ránlzos-creiek: nta^/. tojásilaclok . kopafz<'A.
Jtorts F. ( & ambigua IV.) Tserjcje kitbiuy ; ^g'» l>.írnák: \ev. körkörösök, elől liálúl kerekíittlek, batragörbtili • begvcick , felvul kora.
Izok , <ilól liíiinv;is. niolvhosüK , rúulíus-cn.sek, koj>otr furéf/.es végük.
tapitzkéi />'. ( Ü. spaihutáin W.) Tserjcje wlalson, ifí-/ibemyi\
figai barnák: lev. lantsai tilzUasloj.iskeiekek , hátr.ignrbitlt - iu-^yc-ck , fiTif.
fzcs • végük, felvul Uoröskck, ,ilól .raatiOi
eresek, molyliosok : p.ilhái láutsá>ok.
uáfya Ff ( S. nuritti) Tserjúje alaisoa, ovicéro: lev.
virzf/-Í5 - tnjiskerekek , liáiragörbiili hepvísek , fiírélzes • fodros vég.ik, felvul zöldek,
fioröskek, alól fzykék, ^ya[)j.i-»uk.
eresek: p.iltiaj fél IVÍvforuiák. fug.isok:
jai línts.isok. koisankasok: bib.
vitt F. ( A ttrjuadctt IV.) Fája .itMlNunr, oajt^ü, bug
Ivos : le<r. vil'zfzás - tojáskerck - kdrhőrösot,
aüt; furchtsek, hegyesek, fcly-úl
U
f2.ó'rÖskék, alól (akok, UőrÓ^kék: p
kerekíteitek, fogasok: in.iet. kouánká.sok,
lántsisok, gyapjasok: bibéi iz
ietske Fi ( 5. caprea) lev. tojáskerekek .
^
furéfzesek, foilros fzél-ik, alól molyhosok:
pálhái hóid Izabástík: tokjai hasusoL. I'ftat korúbann icveini néha arasznyik.
bihkhvalá F!(S.f<i$ifolia
W.) lev. lojáskerek körkörönök, ikrás- fz.ilkahegyuk,
furéizesek,
vállbaun épéliik, kopal/.oKt ül ól at crckciid
gyapjasok.
lUkattjc >•' \S. acuminata IV.) Tserjéje alatsony;
é%.ú hamuí/.in • mulyhosok : lev, t
hoí'zUútUiiok, kiüc^y/eack, fad
*l'r0"
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n r ó o g n l ó l molyhnsnk: pálhái vese-

firmák: lokj.ii luj.isdddok, arhegyúk.
F! {S. viminalU) Tierjéjc magüs, velilzött, (hirkoto
telen no»6): \ev, ibüknem épéluk, liálasLiulsasok, hol/.l/úk, alól fejér - selymesek:
barkájának vagy r/itrujának izőrc* a' mag*
Zdtn.il holVfeahttuk.
s
puha F, ( .V ntoUiuimu IV ) a kötŐlÖl aWann küMmf'íiz.^ httgy lev. .ilól felyül zöldek, felyill le.
Upúlt • ritluís - bó'rö«ök t alól lelapul! - stíníi?b-f/ordiük : uiUu-ának Izórei a1 bibéig
éruek.
/ . ( &. holuscricca H\) lev. lántsíísok , kihegyzeilek t apró - foga* v»^ik , lelyul kopalzkíik, alól ráulzos eresek, puhfl-inolyhosok:
tokjai mulytiosok, Lüuua»ok: bibéi litáratlattok.
F! (S. otLa) lev. l.intfiások, kiliegyzeilek, fiiríTzesck, alól felyül selymesek, válliiaun \*'
rás-, FÖrílifogűk: bib. a-.igók. Ez e'j a* Hőrega F, a* Jutják közt icgtnagajtitó*

HAROMHUUS,
M ÁMORKA.
(EMPUTIl UM)
H Í M V I R . Tsész, ^-hasáb; HoAr. 3-íisirmú;
líimsz. hof/lzúk
ANVAVIR. 2scsz és BoAr. mint a'liíin(f:
9 ; Bugy, 5-magvú. Tscrjc*
:.'*• AH (£.'. nigrum) fxára leuepúlt; ágai kopafzok;
lev. huUt'/t'idudák, izcgcU liéluk, kopaUuk
Bog) ója
dió

NÉGVHIMESEK,

. FAGVÖJSGV.

(

HíMVlR. Tsész. 4-hasáb;
Htmsz. niuts; porhonjai a' tséücfc nőttek.
ANYAVIR. Tsész. 4-ieveií, leJ.ió; lioA-r.
níms: /?/A. íiáiatlau: i?
Uívesdcii.
Mm
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i FI (K album) _ fiára Yéxkix&zíi i vir. az ;íg| le#
gyckenn Ötével ülnek ejíJíy rak.ifcouii: lev.
lanisások, tompáit, k&véV-kciuényhck: b 0 *
•
gyói fejérek, cnvrca belük. Leginkább «*
,
£)ü/.i0tíJtfdAtran él<jdik\ útiját otsnt </ /«£//<,
. HIPÓFA.
( HIPPOPHAE)
HÍMVIR. Tsész. a-hasáb: ifo/ír. ninüf.
A N Y A V I R . TJC^Z. a-lo^ú: Bohr. nints;
Anyást, t : Bogjr i-magvú. Tsetjc.
benze H! (ff. Hhamnoidcj) Icr. Jzalas• Jáof5Jaok, felyül kopefzok, ÜIOI fejcr korpái ok. bogjö/tt
sárgás.

597. VIASZBURA.

(MYIUCA)

HÍMVIH. Barkája 1íof>r2údn(l, pikkcUi
tojáskerekek, vagy hoUll'ormák, j-vir;'iguU:
Bohr. nints.
AWYAV. Barh. min! a* himé: Anyást, a:
Tsontár/a bogyófornvi 7 i-magvú.
. (A/. C3ű/r) Izóra iserjekórós: lev. lÁntsásnk,
kevéssé ftirér^es vcfiúk , vállbmin éxfoiiiiak :
b-icka pikkelyt kiücgyzmtck.
ci izzad.
O T H t

M E S É K .

PISZTÁTZ.
(PISTAC/A)
H Í M V I R . Tsfsz. 5-mctfzdttü, vigály b
kábann: Bohr. ninis.
ANYAVIH. Tsész. 3-togú: Bohr. nints:
Anyasz. 3 : Tsontár. i-tna^vú. Fa.
terpentin P. (P. Terehinthus) lev páratlannal
sok; levélkéi minifggy 7 , tojaskerck - ÍJ
sok, válUiann kerckiiciuk., b c ^ c s t k ,
ka vegük.
(SPINAC
^-hasáb: Bokr.
\C tsOLzéncl hoúUabbak.

599. PARÉJ.
HJMVIR.

7>CÍ«.

KtTLARlAK - ÖTHÍMESEK.
ANYAVIR. TS&Z. 4-fogú: Bokr. nints:
Anya íz. 4 : J & £ 1 a* mcgKCmenyúíC tséiiíCbenn.
[férfi P: ( Sp. oteractc) \cv. vagy nyílfornink, v*gy
li"lzl/ÍKÍBti-tCjáiktrckck; gyiiiaúlucikotsán-

ftoo. KENDER.

(CANNABIS)

HJ.MVIR. Tsész. 5-hasáb: 5o^r. nints:
Hünsz. igen rövidek, (virágos Kender.)
A N Y A V J R . Tse'sz. i-tagú, cp t 32 öUtalánn
nyílik: JjoA-r. nints: Anyasz. a : makkotskájii 1, a'btz/iródoti isüuc-bcun, hej)a a-kopülsú. (magvas Kender. )
nj>'gcj K! ( C.jati%>a) lev. ujjasok, sf vad-Kender a*
vetettel u»yan azon I*uj.

601. KOMLÓ.
f HUMUL US)
HíMVin. J^irárzása fünös; 2 > Í " « . «-lcvelű: Bohr. nints.
A S V A V J R . Pirágzása ísoporíos vagytobzos barkatortna; pikkelyi nagyok, huityaibrináli, tö\ ünn a1 magzatnái Of«veborulnak: Anyasz. st; ^/o^- 1 , a* pikkely tövébonn.
ftifuií K! (//- Lupuluj) Tzára ftlfutó: lev. ellenesek,
karclvosok.
HATH1M

ESEK.

ííoa. FOLYONDÁR.
(TAMVS)
HíMVifi. Tsész. 6-liasáb6: Bokr. nints.
A N Y A V I R . Tsész. és Bohr. mint a' hímé:
Anyasz. yágü: Bogy, 3-rcJtefzű, s-raagvú,
alsó.
F. (T. communh) fzára kapafzkodó: ler. méíyetiD ütívesek, Kiiiegyzcttck , épek.

l.i .'

KSTLAÍUAK — HATHÍME.SEK.

KÉTLAKIAK — KILENTZHÍMESEK.

603. T U K M A .
(SMJLAX)
HíMviR.
Tsész.
6Acvcíü
:
Bokr. nínis.
1
AXYAVIB. Tsttsz. ó-levelú: Bokr. tnnts :
Anyasz. 3 : Bogy. 3-iekeIíű,

lipiioft nyelük: .ipró gaji*i borzasok. í/»*
/ti/t í inpaJ*d%a miatt a* levvUk rezegnek.
ferete JVJ*.' (/' nitíra: Uv kot.iláotsások , kihesyzctiek,
fiín-rícsck, alól felvül Kopalzok. tfTnui. 16.
JjjCKye Alj! (/'. .tiiataft W) dereka ni.igas, sugár;
ag.d bokrosok g\-urus laiibasúk vcl^lzósök,
iígiit.ínok , a' derckahoi állanak: lev. -*lól
kojtaUok , kiti«g_vzetL«k

tt&rós T, ( Sm. aspern) fzára kapafzkoHó, _
,
fúlánko*; \cv. dárdafcrmít- Tzívesek , láni f-r..
t
sok, 7—9-inuk, fúlaokoi - fogasok, b6rupioia&úk.

604. FAKÍN.

( LORANTHUS.
L Írtfi, )

HtxánJr.

Tscsz. 6-ltopott-fogií p.írkány
Bokr. ö-fzirmú: Hímjei a' Iziimokból.
ANVAVIR. Tsr'sz. és BoAr. mini a* hímé,
felsók: Aflyasz. 1 : Bogy. í-magvú.
HÍMVIH.

/#</(' /'*' ( L. eurooacuj') lev. lánisások^ tompák, kövér keincuyktfk: virág fiinjét «i/ ághegvet--»«; Imgy. s/irgH , enyvcsbélij. Olljran mint
a* Td'gy/dAorut
1ÍYÓLTZH1MESEK.50

5. ^ v \w FA.

C / ' i £ z Í/.Í;

Barkája hengeres, v. tojásdad;
pikkelyi i-viró^úk, rongyos Ijse'lűk: BoAr.
v üifzái - k;'i|>os, kajüa - l'^ájú , ép-líclü :
Iltmst. 8—»ó
ANYAVXII. Barkája es ifovfr. mint a' híi\ Bib. 4-ágú: 7bX. a-rckeízü: Alagv. korúsk
HÍMVIR.

^ ' . ' (/*. a/á-i) le». fzívss.kerekdedek, karclro
tftk, foi^.1 sok, alól mut/Iios • hóTzínuk: bar
kai tojiísdjJok.
iVj' ' ( P- z>'nesccns tV) Uv kírekfiedek , fzegldf
senti isflvargós éluk , fogasok, alól rnolyhus
Tzökék: barit.ü hengeresek , poneyolak.
JSyl (P. tremuta) lev kerekiicHet. fogasok,
alól felyui kopalzok, alól tiAiováoyok,

>o6 .

543

R Ó Z S I K A.
( HHODIOLA)
KÍMVIR. Tsész. 4-hasáb: Bokr. 4-fzirmú,
kc't akkora m-m a' rsefze: Pilis. 4-felálló ikva: Himst. ,s. ( ntk.ínn tíibb.)
ANYAVin. Tsész. Bokr. Pilis, mint a'hímé : Alagz. 4: Tok. 4» sokmagvú.
R! (Rh, nu'ti) laúni ágailan: vir, ernyősoh: lev. tojáskcrck-Upoiok, füréízefivlgúk.

KILKSTZH1M£SEK,
(LAUR US)
HÍMVIR. Tse'sz. ninis: Bokr. tzeTzcíorma , 4-vagy 6-liasábú : fíimsz. s—** de
rendlzrrí-nt 9, ídyül ikrás uüvesek vágynak rajtok.
ANYAVJÜ. Tse'sz. cs Bokr. mini a* hímé:
Jltagz. 1; aüt Izálka h e ^ ú ikrák veCzik köi-úl; Tsontárja i-niagvü.

BABIR.

r.cmes R! (/„. nobttu) lev. láotsá.iok, eresek el nem hüllők: virrifci 4hasábúk; virág fürtjei u1 levíl
tovekeon, a' levelekuél rövidebbek, ( l ü r , Habír )

[608. SZÉLFÜ.
Himsz.

(MEnCVBIALJS)

TSCSZ. 3-hasábú: Bohr.
9. ( v . t i — > 5 : J
torkon.

HÍMVIR.

két tagba izakadtak.

u.nls:

544

JtÉTLAKIAK — ECGYFALKASOK.

KETLAKIAK — TIZENKÉTHlMESEK.

r „m^i* elSu o' f/s fcnelitfntt ül; vili a* víi szintre fali'üi vir<i$zds utrfnnfttszéli, st sz.irvas marha m-gttógdt
"'ti" disznó szereti {Koiokwj , ^'r'«^;
ts.it.

ANYA vili. Tsész. 3-has.íb: Bokr.

nints :
Anyást, -i \ a* magzatnak két barázdáiba su
múlt, 2 heréit hinnzalfarma nOvvs * T< - ! o„
gojóii'i, eggy e&<ry magvú.
tartós Üt.' ( j>i, per emu A ) U,ini ujjatlan : lev. tojáike.
t .linfsi'snk . i>ll#nufL icinlc^cflc

tini*?

kék, .. ., . ....
fggj'fij'ári Szf (M, annun ) feifH ler*prlve(»n
ízeinn botyko*: lev. liois*>>tit|,útnk,
fzok, ellenesek: liíinvir. íuzcrohck;
párjával a* levclióvekeon* ,
609. V 0 T N Y A. ( fí YD li O CHAHIS )
HÍMVIR. hurka a-icvelű: Tsesz. S-fo£ii
Bokr. 3-fzirmú : fíímsz. g ; háimnnak nivtbol .ínyaizár forma Izálatska nyúlik a* virájj kö/epire.
AWYAVIR. 7>r'jz. 3-fogú v a* magzat felett: Bokr. 3-fzirmú: Anyasz/6: ^ok. ő-re" ü, ajsó, sok uiagvú.
béka /*/ (//. matjus rantw) inriál a* víi atatt terjednek; ler. liíves-kcrekdcdek. a' vízenn lebegned, yir.fejdr^ jdrgtíj tiözep£x jótzagá.
T U U É T H l M K S ,

610. KOLOKÁN.

( (STItAT/OTES)
M . Burka 3-levelu,
l ,3 ''s több
b virági'l, rtiitldttn v>rág,Qnn ismét hártya burok :
Tscsz. 3'hasábú: Bokr. 'j-f/iruui: Jfimsz.
10-^12: azok körül állanak karikábanu ao—
24.. IIÍUII^HI forma pilisek.
ANYAVIR.
Burka
í2-lei**IÖ, i-virágrt :
Tjcíz. Bokr. és Pilisei mint a' hímé : Anyást,
6 vagy 12 , mind a-Iiasábúk: Magi. 6-Tze
g ü , alsó: Grüpt. 6-rckefüü, sok magvú.
( AVr. aloiries) eggy bofcor levélből áll; ler.
ízálu;t- láouások, v. k.irdl'ormák , ormóüok,
K k

(

i

f

k

vérek: tövéből ostőrioúákoua sarjakAi

i

tsál.
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K G G Y F A L K A S O K.
BORÓKA,.
(JUNIPE
HÍMVIR. Barhúiaktija 10 píkkolyckböl
áll: htm. ,?. V. 5; a' Irgurgsó pikkely alatt
Áttetszők, Ű* többek alntt nem annyira ; Izálai öfzvenoílck, porhon.ai fzabadonn álUunk.
ANYAVIIÍ. Tsész. 3-Vmsáb, igen kiuiny,
a' magzathoz i o n a d : JJokr. 3-lziniiú, lel»ő, a1 magzatra forrad: £ib. 3 : Bogyója
retí'je'nn 3 kis tsutsorod/is, *s azok kűzt 3ágú barázda« a* hozzk l'ort fzirmokból t s
bibékből. Tstrje.
hézstmgá £t! (J. jnhina) lev. aprók tzírra fckvfílc^
ikrás kö/rjmk, ellenesek, lÖvönn öfivenó'nek, 4 oldalra fcdclékesek , íiaial korokbann
hegjesek nt/ftol a" fav.lck ti* sidrttíl clnjrílnnk.

111

Bt (J. v;n>r*iuna) lev aprók, h.irmával ve.
liik korul «i' r*,irat, tövönu öfzve forrtak ; a*
tiaial ágakúun eggyrmist b^.talva a* Izárra fekü!/nek , a/, ido^ebbckcnti elnjyílva alUnuk.
1

liígviík , bármiival velzik Uőrul & fxárat,
1
kinyíltak, a bogyókn/t) Uo(V,l/,abb,ik. {gyalog jcnyő.)
úlálcvclü B. {J. phoenicea) lev.
aprók, néhol alig
látiz.in.ik , hármával a1 fzárra lekiilmck, fe<
delejek » lompak,
TISZAFA.
( TAXUS)
12
H Í M V I R . Tsész. 4*pikhe]yfi riigy: Jíokr*
nints: Himsz. sok: Porhon, tenyéües ntánn
paizsosok, 5—8-fogú karimájuk.
ANYAV. TSCSZ. mint a' hímé : 27oX*r. nints:
Izátailan : Gyitm, a* vatzok íeltbutso-

I

KÉTLAKIAK — ECCiTALKASOK.
rodik bogyósonn a' m-ig körül, 's azt így
takarja, bogy t^ak e£gy lyuk marací a' v\.
ginn, mcliyból af mag v<j>e ku-r; azutánii
ez a* vaUok elJzárad, Iccéik. Ja.
Ternyi T'.' (7*. baccafa) lev. f s a i t o k , Ijpotnlt, két.
ÓMaliak: liíinvn;igioak vjtzkj. goirtbúlyú.
( Tiszafa, Temyua.
613. B O G Y Ó P I K K .
(EPííEDRA)
HÍMVIR Bark keves |)üikcjyű; pikkclvi
i-virágúk, keektiedek: Tstsz
i-líigú, atomjialbgú t j ufiatit: Hímsz 7 , ö?z\ eíiíjttck :
Porhon, hárma lellyebb, ncgyo fil.il>b úli.
AKYAVIR. Tsész ül; 3-hasábuk, váiio.
gatva cgg^-'Uiásba rakva : Bohr. nillts Atiyasz.
2 : Mag Í; 's azokat a* nieghúsosod'Ut tseíjtck
bogyósonn borítják. Lere/ttlan Tserje.
törpeB!

( E.manojiacl'Ya) lserjeje alalson: izikkcllycinek hüvelyei i-fogúk , tompák : h irkái «"gf;vesek, ellenesek és ziláltak: kotsjnvi a' barkákcál holzízabbak.

614. PÉKA.
(R l/S Cl/S)
Virága a' levtfl lapjánn.
HÍMVIR. 2'sisz, ó-levelű: Bohr. nints;
Pilis a' virág küzeponn c^g^ tojásdad v.
kúpos bögre : Porhon a' pilts karim ji'tnu.
ANYAVIR. TSCSZ Bohr Pilis, mini a' hímé: Magz. i , a1 pilisbetm: Mogy, 3-rckefzű 2-magvú.
szűrés P! ^ R acuhatus) fz*ra ígns. bakarafíiiyi tserjeiske: lrv. tövishrgyíík , niegiekcredlek : vir.
a' levelek felsó lapjánn, fedetlenek, {tgértövis. )
P! ( R.hypaglassttm) kára arafeoyi, fünemű ,
ágatlan: vir. a' levelek felsó lapjaoD, eggy
kis levélke fedél alatt. (Báj/a, fyaktsQpJÍiy
Pert.)

XXIU.

XXIII.

S E R E G /

LOPVANŐSZŐK.
nn
a1 Seregbenn vágynak azok a* NŐvevények,
nn
: ,••.-rick fienibítünö virá^jok niots, és a* terméChSrnn t emiŐ • rt/Htcker vn^y éppenn nem, vapy tsak
^VHÓ üvegenu lehet valamenu.) íre látni, b'/.vk , for. :oknál m g^'ümdlLtÖzcseknel togva négy Rendekre
Utónak.
HAUASZTOX. (fíűces)

Ezek tulajdookípenn gg
lombból vagy levélúöl átló Sóvevények; gyenge korckbann mikor rÖni
kezdenek, öfzvtr vágynak güiifvíiigctve, 's a1 ncvéticl
goiifyölodiie'k
kí lassanként. 1 eunoeik a 1 UvéV ahó lapja a a
valami s«morgöiés Jorn/íbann vji^ynak; nondea
fiömört betakar fggy v*íkory li.iiiya, n-cllyet
fmegncV. { fndujium) neve^nrk , *s az olatt vágynak a1 magvai apró poríoimabann. Az Hlyen
y naU d f j L k V
( Dorjigeroc
£pt*
pvtjfLokvi&V. ( Dorjigeroc t £pt*
p/iyl/vjf/er/nae) neveztet nek. A' Haral/tokliOi
Izamldlü.iti.ik némelly má$ formiíjú növevrnyek
is, mellyeknck imeges termések a' ttiejekcnn
harkA vagy {Ütér ftruiáb.ion, és ollyanuk i s ,
mcltyéknek a* g,vök*;rek kÖ2l apró bibirtsekbatiu van.
I. MOHOK. ( Nutci) Ezek pláma formájú apró oövevények , anró levelűk. Levelekre és termésekre
nézve kétfélék.
a) Lcvvítíi Mohok. {Mtuci fronáoii) Ezeknek
faárainn az. apró nyelellea
leveletskék olKaa
lürraánn állaodk, mini a1 rtoties nlantakcr,i>, éé

LOPVA

NÓSZÖK.

LOPVASÖSZÓK.

t tokot teremiek. GvümŐ!tsó\iv5-k
f*-„
f
megyén v í g B « : A\ í,.i M | S *a tctejfníi eRev f^
Kor levél kőa^ptÜK-:,,., rm-Uv tortául*, " j / ' , , .
nevezodik, ül eguy ki» nóvé$ v..iA,
( * 4fef*?/), vékony hártyával íY
metly bükitta gVdri.üit van. Mikor a '
nőni kezd: ezt a* h^riv.at rtlüaUrz-tj.,
«s «ggy k»s íenefxar Torma U;irat.skán« , mtil-/
nefc K«naf(S*t't)
„' r i e v e , a ' t,«Mab
kmo, K vilzi miiginn »i elliakflf/.cutt
nagyobb rífzét,
raHIvnek fthyvl
)
neye tnnek a1 frivolnak nt a1 ronuvü
polahnnn a kanaf lövéno marailL. (
neve/mük. A' mueKathnl
kanaí'
,1-.
..-».. i.: .
1
! ? .
..
,
^

g g

y

paos

^í

t

lynek ^ „ X y í / {üp.rcuium) éitsú-..r rfudí/. rol.i leválik, Iroik, lévénn bvane svakra. :,
#**t!4-*ar£fia {stnmt'üs v. ftmhna). K1 Tol..
(frruiama)
.vagy &íma, vacy Fcgakk.;i
vau be2i.>va, rel<ei>.ivc; mégpedig vnay 4, v.
»; 10, *. 32 fog-ikkíil. Belől «7lokbann v.in c
*H Uiiioputska (Columcth vet Apora/i^tu^ ,
wellyre vágynak a' magvak nóve. Nélia a* lok'
« í i? £ V l m e8ST h 6 í i O 5 v a g7 » d P Itis növés, melly-

nek Cinkos (síwMysU) V neve.

Vüg^v ugvaa jizoD fAárono vugv külön fzáronn, v^n raéfi .-,' mohokono iít ott ii,,i5fnrnia
ivct apró le/oJ^któl ÜCívcrillott nör<ís is, mcliiinvirign^k urtanak. Ez vnp- a* ievéliövejkkor &imt>áju,ma (Jlos ec»,*»e.

M )

VflRy vaUmi kj[í kanafonn íi „ ( *éfl

«or bombjurma (Jlos capituii/or,ncj); VJCV
I/.áriCg>veD0 kilapúh levclbokorból, c. akkor
f*"t«tijor,,u,(jloj<iiscifarmis).
Mind a1 I1Í111 muri
u aüyav.ragaKbaun liiízanak meg apró u i k U .
Á *?fJ*t/1atM*
(/•'" tueeníenraf h.
*> AX4j-Alntok (Mttjci heptttiei). E 2c k af leve es mohokról abbann külómbö/nek, hocy lo

S V e I ¥ ! l a k ; lermóek pedig kupakTÍiUih
h í , 1 í S ' U L k c l N e m v " n í e «V i k a mohokjrcinvilik; másik mofzatforma, de lerméiébena
Jteiuo ma^vai vágynak.
,

3. Mo-

(^/#«O Ezek nem pUnta formájúk,
li.Jiuk siats, hanem va^y valami iíélUcl'crilló
Uvélturm.1 mal<íriábótt v.igy U«k pcrsedé&ekbnt ,
bibirlaókbúi, vaity lonaÜ'íálformu növésekből,
állanak. Termések v.ai vagy Pnizskükbann (J*ettac)^, ezek felilló- Jiof/Jziidatí • tompa- ljpos- levél forma növések; vagy PeUétehbenn {&nrci/ae)t
eick ujiró tatiyérforitm karikák a' mokat' lup.jána; vagy Biliruti.'.'.rmn (Tuőercuia); v,\oy
tck Mittscnek raji.t, haneai a'termes a' raobuhü rélzeibenn lappao^

MOSZATOK.

Ezeknek a* pláníákkal íemmi
luiiíiiulatOáE.igvk ninls; tarlós vagy í«s vagy bijrfrrm.i náviívényck; lerméfck ntniclly rétegek,
beun, tsóveiskekbenn, *8 m.is rejickekbcon lappung. Ezckbeau ligyelmezai kell inis* rélwskre:
Gúnya ( Fofrn) eg'^v taplö> b6'rforma matéria,
melly a fold' I t a l á n marad, mikor a* gomb'i belőle kltio.
Pcretz {Ar.nulus) a* fícíras vagy tönkös gombának a* lÖnkjétin rg,[;y karika vagy gyiini,
mcliy nc!ia hoziá itnts nőve, hancni fel
tyebü al.tlib lebel (uízítaci,
Kalttp ( Pittu-t') az a* tányér- v. süveg* v. harang,
forma rélze a' gombának, melly a' tön kon n
áll. Ez gyakrann l^ak lélkuriku, 's a1 fkk'
oldalához no tvuk nélkül,

GOMBOK. ( Í ^ / I I ; / )

A* mahok, mofz.itok, és gombák, nagyobb ríf/.ént a' plántál.onn élődnek. Hilu-iő, hogy á* mofialok és gombák koz/ul sokann uem is igazi növevények, bár az alkotásokbunn állandó rend látfzik is:
hanem aüníik a* phuiiáudk nyavalyáiból *s olayomorodnsabcil f*.üma/.n:ik, a* mellyeno laknak. Formálhanti a' muiikts Tennclzel ezeket ú^jr, a* 1mini formáíj.i p. o. a* Töl^yfabaun lévő élrterő a kiilombküiótnbCtílc gubókai, aubiii»okar, félzkes virág (ormi|ú növéseket, mtk^r a gubó-bogár annak egfj vagy
[más rél'iit mcglzurja. £zcn gubó *i e^vib uóvésektbenn is állandó rend é* mesterséges alkotás van. a1
"TenneUetnek azon formáló ereje a l u l , mellynek tir*
Iáit setcl káqnt í«dezi el előlünk; de azért íUuk.n — '
unni-

L O P V Á N

ŐSZÖK.

minthogy a' rzárnaazósoknak ( l e t a l . : b b )
a a o i .
ságat lútijuk — phimJku.,k 's r>iivcf ínyeknek UMQ
mondjuk.
Az itt előadott lo|U'.möfiók Hazátikbann mind
találtainak.

L O P V A N Ö S Z Ő I C
őzt termők; vtzbenn lakók.
f LMüiz
HS- SÁKGúJÓ.

Termési 2—9 gon.bölyü kőrös tokoiskák, rakásuno a'gjókcrIzálak közt, 1 rckclzuk.
Xeraicsi minden Uikkelyné"! «' levelek és gyökerek közt gómbólvu tukowkak,

I G A Z i T Q T Á B L A .
MOHOK,

H A R A S Z T O K .
á vagy Barkaforma

termékük.

Pikkelyt paizsosok, nyelesek, tar.
katona »' íiárlie^-re rakva:
imr.tytíi a* JJulzsok uUtt UÖve.se k.
óió K O R P A r ű. Pikkelyt tedelckesek: gyürn. vcscfurro.ík BL pikkelyek al.itt, 's
a* levt-I-tövekeon.
KÍGYÓNYELVPÜ. Füzt-r/e ágallao, 2 oldalú, apró
tokokból ; lukjai dcrckuun
oyílók61S. O z jvi u N D. Fliténn elágazó. vagy fíirlÖs:
gyiim. ^öttibulyúk, tlercküxa
oyílók.
*• Hdtahoporjátok i termések aJ tcvéC ahó lapja m.
ZSURLÓ.

619 R O S T I KA.
Ó22 P Á P U Á N .
BORDA LAP.

620

REPŐ.

633. FODORRA.

ÜÜrii kerek bihirrsík egéUtun beK|iik a1 levél1 lapjai.
Tcrrncsi fólionkcnt a levél' Lipjáon , kcrtkijed pikketykek
alatt.
Bibirt*6s vajíy sömöiös liálas- vonások a levél LipjÁnn, vd^Jf
melLcfilrgesenD végekkel a" ^erintzfclé, vagy tcmleilcisui.
Bibirtsófi vágj* scmorÖs iidlas-vű*
tiások A levél1 izé leit sinúrozzák.
Tcrméüe A1 levélo«k leiüremlc't
vagy beízegeu karimája

' Levelet Muhak.
a) Ki ttom nyílé
. ZÁPAGY.

ALLV.

1 K S Z Á J.

tokit.

Kupakja a* lókról le nem válik,
a tokkal egg; ült l«ts>ik.
r' tÖvéoa epgy kis karika vagy
tányér, vau kos gyanánt: Htmvtr<í%i a* írliüUb levelek' tovenn bolforaiajúk.
Tolja vai:kostaUn: tíínw. vagy
ugyan azon tÖvó'iin bimbó*
formák; vagy külóa lövöna

c) F-ffgy *or péríúiMÍtul (fugmkkal) bezárt tzt
i«9» NífiYAGYAR. Tuk-sztíia 4 - h e y e s - fogú.
ijü. VANKüSALLY. Tvkja vaukosouu ül; Izáiát 4-pár
v
fogak zárják.
131. SzüKKOGAS. Tnk-tnijííi (ó kestteny fogak zárják.
53. F O U A R E F E Ü T . Tok izd)tit 16 logak zaijáki mia-"
deu loga kettéhaMdi.
i, P A P R ^ L Ö .
Tok-jzűjat 3a fogak záriáL; foga*
hegyeire lelyulrOl eggy kerek
liaitya nólt.
Tok-jiá/o IzemUŐrÖs; üÖrei öfe.
h634- PfiDEK.
vtiodródiak.
tor pdrUtattal (fvgtthJutl ét
lj t l i fiájuk.
'635. FocnojT.

ro/tos

il

L 0 P V A N Ö S Z 0 ff.

L0PVANÖS2ÖK,

JÍŰJJŐ.

K0G5ZÓP..

£41. FOGRACASZ,

,w
...flff'

637* HÁnTYAFOO.
$3$* H11" o H.

639, BRIÓS,
640. MlON.
C43. H A H T V A Z I G .

ar.
nvy
Kúíióy 16 K-gas; foga* hegyei öf.'.vcrjíidtak: BetsÖ, ugyan ;u,.
nyi rogíi hftriya:
tíímjz.
l f í k
Att/jj, lolujrak: Í V / Í , egyenlőit.
gakra kimeif^cu híiriva.
KUIJÖ , tó fo^ali: ilcbő, fogasorii
kimci.'/.eii hánya, anodk li
fiái kosit egjy ^SRy vékony
ízör: Híms. bimbotorma, Ltillaki.
Tok-i%<íia mint »* Hiponc: Bímv.
goitibiorma, kéiUki.
Tof,JZfífft mint a* Hipönr; llimi •
liííi.igforma, kétl^ki.
Hűhó, 16 fogak: BeliC>% Öblös le
süppedi hártya, Y*gy ép,

Í43. HÁUTYAKÚP. KÜ/JÓ,'I6

ékíormaiú fogjk:

kúpos hártya ryn^vns i
Kuísu, irt isonka-togú:
r.inl/oti - hártya.
RETZEFOd. KU/JÚ, ió-íogú: ite/j*), reués bártya.
•* Máj • Mohok.

<44. H Á B T Y A H Á N T Z .

646. NYÍLTOK.

Tokja négyfelé kerefzlbe
ny ílik.

fzcllyel-

T S I L L A Ű A L L V , Tcrmc'jc paiss TH(*T (sillagformA

os: Mtisívfti az ai.it'
: Másléle lermése po
. korsántaíítG, aprt

•

MOSZATOK.

' Ki'tetjzŐ Termijük vagy GyumCltjüb.
64S. L A P O M Y.
É49- Z ü z M Ő .

BŐrfnrma levflnövés a* főldotin .
Termese A levél* fxéleinü paizsokbann.
Vagy vailorma ripats, vagy elágazó levéflcirma lomb, va^y i<?;
ü ucriiíiiorma luaib, .^
fakoaa

apró kerekdeci pet&6ickbenn.
Htogeres eíágaró vagy áeatí.iíi
lomb, betol üres, (soves:
Tetmtfsc apfó gombaforma
bibJrtsóKbaon. / í í * ' tö^

I

Í51. T A R J A G .

köjzttidk költ.

Leveleileft- ripats vagr
a' lik' kérgenn s küv«k«un:
Tcrwc'jtr mas Uínü v «gy formájú tsufsorod:ísok vagy pontok , A' feloinladozáiotio.

/fí /rtf/n tetsző
PÖRS.

.

KOTSON.

1

654. ZÁKÁNY.
ViZFOHAL.

Apró persedesek vagy liíitforma
porok, a' fákra, kövekre,
föleire nőve.
Nyálkis koi«anyarnrma lest a 1
ÍAkonu, eytipenn.
Apró fzáiakbóf^lló I^ínes ftöf/.Ök
a* roihadékükono.
Vékony fonallzálak &y vízekbenn,
a partokból \ egyebekből.
G O M B A K.

* Kalaposok.

Kalapja1 alsó lapja rétes, eggymái
melle* rakott IcmczekkeC
T i N ÓR ú.
Kalapja* alsó lapja apró-lyukatsos*
GERBEN.
Kalapja* alsó lapja tüskés.
SzóiMÚRTSÖO, KaUpja rC tönkre ránótí, rcticsripatsos- kuumaforma, belől
üres.
tftío. RSDŐTSÖO. KnUpja ráotzba IV.fdve a* tönkr«
GALÓTZA.

vön,

raaixos kuismtfotma.

'* Kaiaptalanok,
KÜBÖX.KE.

Poliárfornia: Öbl6benn líDiseFor*
•na anró mutvtiW vooDftk.
>Ü
66i4

$54

LOPVANOSZÖK.

662.

.-ís. kúpforma: tányér}*aprólyukatsos.
663. N Y Ó L T Z W A S . BÖgre vagy öblös tÁnyérlbrm.i
(néha lönkö*): Sblcbena a n !
ró hártya-isővck nőnek
roiodenikbeim 8 niag.
6*4- FALANXA.
Kalaptalan lónk, vagy ógatlan,
vagy elágazó.
Gömbölyíided: belső réfze puíiap.iruaforma l/.Övevény, p ( , r
magvakkal tele; megérve íclyiH ízakad ki.
6óő. PORALOM.
Apró gÜmbölyiidcd növéstik, a' kiIzáradt fákonn, parázsonn tele por-magvakkal.
667.
Igen apró gomboukák, vckoDy
fidtlzálaküna , vagy <uuV
DélkU.

LOP-

L O P V A N Ö S Z 6 K .
HARASZTOK.
'615. Z S U R L Ó .

( EQ

UISETVM)

Termése tojáshofzíziKiaíl a' Pzárhep^-enu;
gyftrűsöno 61/vernkott nyeles pikjtelyekhol;
pikkelyipaizsosfzcgletcsck,ezekről lcnóttck
a' nyel ntentébcan 4-—7 tsöves imegek.

*rdei ZJ. (K úivaticum) fzára t2ikkclyci, barázdái,
sok ágú; ngai gy fi r íí s ö k , holit/íjk, .ígalla*
noll v. elágazók. Lakifi lapátyoj erddkónn.
mezei Zi. {£ -arvensc) icrraŐ fiára .ígatlan, a* RyHmcíllstcleack gyürífsönn • ágjsok , mindene
tzikkelycs. Lakik mezónn, szdntöfőldünn,ügcicnn.
[tavi Zs* ( E. Paiujtrc ) kára barázdás; legalró ágai íevetes Uabásúk, yúrűsönn; a' felsőbbek leveletlenek. Lakik viiB/tyőJ helyeként*,
i Zf. ( £ . ftuvUitite) uára bariudjis : lermŐ
fzára
kcv^S ágú; a' gyiiiiu'iliiileleii áR.i1., 20—40évet eji^y ^yilrúbcnu. Lakik to ~ 4s Joljrévíz
partokonn.
4Üna Zs. ( K. Utrwsum) faára sima rövid ágatlan sárga.
lakik ligeten.
Kannamosó Zs. ( E. hyeinafe) HÁTA é\e$ • barázriás,
ágallan, néha lövonn ágjs: txikkely hüvelyi
feketéllok. (Zjur/ófÚ, KánnaMojó) lakiM 40t/Jny lapos vrúahGnn.

616. K O R P A FŰ. ( L
YCOPOMUM)
Termése hol'2líeúi1ad lí'üzér, fedelckes pikkelyekből; pikUeJyi alatt, v. a' levelek tövinH gyümúluei veseibrmák, porladni m ^
vakkal tele, kétfelé pattanók. Moh Ju'rmájú*
Nn s
,
kap.

15*

LOPVANÖSZÖ& — HARASZTOK.

kaptsoj K. ( t . ciapQtum) fiára letsepült, JtyokereztJ:
lev. /.iláhak Izú'rlu-gyükrfitzéri tÖbboyire pá.
rosok, Lakik erdő,- hegyekenn. {kaptios nio/,,)
prémes K ( L. Sciaginoidcs) lev. zilálr.\k láolsások,
fzcmfifírösök: fü/éri a* Izár-és ágiiegyekerm
magánosok , levelesek, tahik mohos rc'tokcnn.
indái K, ( L. inandülum) Izára índás gyökerező: lev.
iám sások, izóretU-n ílíik, liúrborílók; túléri
a* fzárnegyekenn magánosok felállók*. Lukik
visfutotla iicllyvk'nn.
izártttétö h. ( L. Sehgo) fiára kéikctágú; agai IV.irtctéüók: lev. zilállak, nyóltz sorjával állók:
vir. ziláltak. Lakik nedves Fnnyveickcnn.
6or4ka E. {wwaiinum} ízára elágazó, ágai eiztendonként epjij ctígy^/zel fcaporotluak: lev. ziláltak, j üWiaíra nézők, l/álások, keskenyek,
kevéssé fÜrtfiesek: fii/éri a' UárUegyekenn
felállók, lukifí
felállók,
lukifí J n y jÁ
lapot

LOFVANÖSZÓK — HARASZTOK.

/t. {L.complanutum)

izi\r& gyökerező',, 4-Upos

ítgü: lev. két oldaliak Öízvénóttek, a' U.ir
lapjaon lévők magánosok: Fuserjei
kuisaF é j i k
á
nyosok, párosok, lakik fenyveseken/g,
horgadó K. {L. líclvcticum) faára gj'Skerezó kipíiott:
lev. kel oldalra nézók, megfzui.idva racj;görbülnck-, a' laposn lévők 2 sorosuk: lu/.eri kotsányosok, párosok. Lakik havtuokonn.
617. KÍGYÓNYELVFÜ.
(OP///OGLOSSUM)
Termése k(*t oldalú uikkelycs F í u é r , sr.k
apró tokolskákból; tokjai dcrc'koiui nyílók,
pőrizem magvúk.
i
rggyleve/ii K. { O. vuigtilum') Uvefé eggy, tojaskerek,
lántsas. Lakik ligetet t'.vlyckvnn.
618. OZMUND,
(OSMi/NDA)
r>>Termése elágazó fürtös íűze'rhenn: CryU
derékoitn nyüók.

gy,

y

Hóldnua O. (O. Lunaria) Jiáru a i g ú , 'az eggyike n i
isak a* termés fiirl u'niásiko:m Cggy lííun_v
lik
levél, levélkéi félholdrariti.ik.
kenn.

$57

O. ( 0 . strtil/u'aplcris) lombja fxárnyalt;
fzárnyai fzárnyasonn hasatiiak ; aT felsők termők, elágazó lürtösök. Lakik vizenyős holyckenn.
l6i9. ROSTIKA
(ACROSTICHUM)
Termese sűrű kerekded bibirtsók, a' levél
alsó lapját cgéízcnn befedikészaki R. ( A. i(pte.mtrionak) lombjai két három ágra
saüaiijiosok; 1nyümó'Itsei az alsó laponn barnák. Likik a l\i>jzjítliik hasadékibttnn.
\falamdt It. ( A. Spifíant IV. Otrnundn Spirunt L. )
termékeny lom ttjai eegy nyáriak^ Ixároyasonn
b.tSiidiaK- s,illangJAi tűríik , ofzve folynak:
a* lermekeilmek .illandók, Hcárnyasoau haLitkik o' mottiírot ligetekean.
t

620. UEPÖ.
(
)
2'crmr'sr a* levél alsó lapjának fzcleit sinó
fijyü R. (P. uf/uttint) lombjai háromfzor fzároyaltak,
lívítkéi l.ínis.isok, épélük. Lakik irtott erdőkOnn.

BORDALAP.

CASPLENWM)

Term-Jse a' \cvei alsó Japjánn bofcfcűtladízálas von.isokbann bordásoun. Ezek a sorok némely fajokbann éréskor östve futnak.
B. ( //. Scolopendrium ) lombjai épek,
épüíik, feivos-hof/J/ú nyelvformák, nyele
lÜvei gy.íppsok. Fagynak habot JZ^IÜ^ bodrt/s széiá, iuisMns iweiü ^ t&visvégú fajtái.
Lakik hegyes küsziklás erdőkbenn.
k.itjkari/tgiit is. ( A. Cetuineh ) lombjai faárnyasonn
gaiiuk ; karéival áJtaiclienbenn
válülVvefuLúk:1 lerroésein 1 lapnnn Ölz. Uktk a kCjzikidk'
•ét B.(
)
j
levclkéi kt:rckdedck, tiipkcítrk: gyümiiltísoraí érés!:or tnegkcrtkcdncU, *s a 1 icvéV
aU

I !

tOPVANÓSZÖK — HARASZTOM,
alsó lapját elborítják, lakik MsxikÜU? hn.
sadt'k:bann.
egyenetlen B. ( A. gérm/tnicum) lombjai fzÁriiy«luk.
alsó levélkéi hármasok, a% fclsók eggyesefc,'
fogasok. Lnkik koiziklAkonn.
KŐruta B. ( A. Ruta murnr:a\ lombjai kélfzer füzBtt
buglyosok, elleneseiül váltogatva; levélkéi
ékformák, t&ipkés végiik. Lakik
kfaiká"
hasaáékibaitn.
feketftlő JS {A. Adic.nthum nigrum) lombjai Kétfzer
háronifvor I/árnyaluk ; levélkéi lántsásuk ,
btvagíialt-furéucick. Luktk erdős hegyeiee/w,

622. PÁFKÁN. ; _
(POLYPODIUM)
Termest foltonként, tsopoiionkúit van a'
levél alsó lapjára rakva, kerekded vagy
veseíornria pikkelyek alatt.

/desgyőknrü H. (H. vuigare) lombjai frátoyasonn hasgattak; Kaltangjai hQÍZÍZÚdadák, kevéssé fiircíiiTsek, tompák; gyökerei
bÖtykösök, pikktrlve^ekt MtsclK (Kö/*itfzt l*4prdg.) Lakik
kosiiklékann.
fbrráü P. {P.fontaMiim)
lombjai alól fzárnyasofc,
végek teli Icvclkci öf^vefulnak, annd íicgycs-ftiré&fogasok. Lakik Jornísos kbtzikP. (P. P/tegopieru) lombjai fzároyasok;
fiúrnyaí iz.irnva.'.onu TzalxUllak; levélkói
Iául sások, épéluk, í'íútusök , a» alsók lekonyúltak, a* fiárral öUvcfulnak. Lakik
őiÁAejekcnn.

t*ré}os P. (P. eristatum) lombjai fzárnyasok; f«árnyai loja.s • Jioízlzíidíidok, fzarnyasonn liacadiak, hasábjai tompák, litgyts- füréizesek. Lombja tstik a* vége JOU termékeny; Lakik nedve* höaiklákonn.
hegyi P.\{P. montanum IV.) lombjai l'zárny.i^ok; f/nrnyasonn lidsgatlak, Lifilsisoli t épcliik, Lomb~
j a a* k ü r u í e í e ' n n t u r m ú ; l u k i k

h e k

erdai /*._ (P. fi/ix ma* ) lomhj.ii kplf«r Uá
levélkéi isipkésck, tompák: gyuni.
űják; lombja'fzáia g^'a]')4**- LaJtik
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P. (P. MUs fitemina) lombiai kélfzer ftJOnyaltak; levélkéi f/árnyasonu bevagd.ilt.ik,
hegyesek: lombj % |>.ára kopalz, néha g)*apjas. Lakik erddkhnn.
fritkds P. ( P. rbaelitum) Umhjai ketlicr f/..iruyaUak;
Izárnyái és levélkéi ntkánn állunak, hcgyescnn füréUesek. L-ikik erdöhönn.
y P. (P. Jiugilr) lombjai kélfzer f/árnyaltak;; levélkéi
mk.ÍKon:. áltatlak,
le
l a ' , y
bevagdahak
karélyai
kcrekdcJck,
logasok.
t
la':k *7* kösük/áf,' hasadéliibnnn.
Itiglyos P, {f\ Dryopleris) lombjai aokfzor r/árnynltak ; íz.iinyai hármasok, kéií/er f^árnyallak. Ldikik erdbkönn, heyyekenn.
•3. FODORKA.

( ADIANTIJUM)

Termése a'lcvdl hc^ckcnn, a1 letűrt levélkarima aLati.

Fffaus l'. ( A. eanühti vitncrU) lombjai kétHter
Uk; fiftrnyai vi>liokatókt karajosok, nyclt5t k. Lalik nedvei ktbsukiáAvn/t.
Ó2A. T E N T U S Z .

(SALI'INIA)

Termése 2—9 gömbölyű tokolsk.ikbann ,
rakáionn a' gyökerek közt; eíekbeau v^gy
tsupa liímek va^y tsupa nok lap^anganak.

f/lMJE. Tokja kettős héjjá y a kühÖ szórós
a' belső sima ; abfiann ülnek rakúsonn igen
apró porhonok, apró száratskákonn. N 6 S E
ugyan azon bohorhann hasonló tokbann
10—20 magzatok, tttellyek magvakká lesznek.
jzdrnyas F. (S. naroru) ííHó vízenn le,beg? pgey fiátny.is Icvcloek Ijif/ik, óUíclé cl is ágazik:
mindeo pnr levélnek yükere vau, N annak
fíftlai kö/.t iilpck a' lokotskák rak.tsunn:
lei-, telsó I.npjáiiB apró bokor lzóú»k soio* toon

625.

LOPVANÓSZÖK — MOHOK.

LOPVANÖSZÖK — MOHOK.

Ó25. SÁRGOJÓ.
(PILULAB1A)
Termése a' gyökerek kü'zt 4-rekel^ü 4-felé
tokotskákbann; minden
a1 kopáts lapjánn, felyől purhunok» aiább magx.ilok úlnek.
S. (P. ghbutiferu) fzára gyökerező; gyíike.
re! ** tokjai a' tzikkel^ekröl noneít: lev.
pázsilosok, lAikik moliárakbiinn.
M O H O K .

'

\nyakas S. (G. pyriforme) !ÍV. kisimítotlnk
,
h k ;
lokyu uvakas könvcl,yí'ormák.iatjonka S. ( G. truncatum) nz eltÓtől abhnnn kalőmbGt,
1
httty lokjaoem ovakas. lakit a.j-'goj fbldOnn.
Hvjdjdad S.'(G avattim ) lev. lofaskerckek , VekuősÖk,
1
hiÍTÓsók: tokjai lojásdddok. Lakik adagot
Jijldőnn.

[tfao. NÉGYAGYARÚ. ( TETRAPfílS Mnit

1

um

r• \
Lir.n.)

Tokszája 4-hegycs fogú: Himvlr. gonib-v.
Isillagíormák af fzárliegytuu, porosok.

1. LEVELES-MOSÓK*

tfaő. FÓTALLY.
(SPHAGNUM)
Tokja a1 kanaf hegye'nn eggykis kerek lóilonn vagy vánkosonn ül, néha a' fátyolnak
alsó ref-íével kfirülveve teája fogatlan: Jiímv.
nf felső ágak levcl tövciiin bu^gány íoriuab

es A. ( T. peUucida') i>-ára ágailan: \er. tojáske.
rckek : lokjai hengeresek, Lakik revej jákonn.

. VÁNKOSALLY.
( SPLACHNUM)
Tokja kúpos, vánkosonn ül: szája kanmájíinn 4-pár fog: Himv. iipy.m ^zonn tüvöiin
v;'£y" üombfornuik (c^rknek nosttlnyi ternuik) vaRy tsiUag foiraAk (weknek nósté11 yi meddők.)

Oiotsdri F, (Sph. pahtjfre) fzára elágazó; agai lefüi;K"k. Lnkik erdei motjúrekluinn, tavukbann*
fát /" (Sph. urőarcum) l'zdra el.ÍRa/:ó, gyökerező:
bíaivir. sorolok, ÍCtádik u jákutui.

lutrkoj

Ó27. ZÁPAGY.
(P//ASCUM)
Kupa hja a1 tokról le nem válik, vele e#
gyütl hull el a' kanafról. Hiuiv. Izáralianok.

6-1. SZÜKFOGAS. (ESCALYPTA
Schrtberi
Brfuni Lmn. Leersia TV.)
Tiszája 16 keskeny fogas : Bímv. bimbóJurtuák

jímúiŐ Zt (Ph. aeauion) bárba alig indul: Icv. teknősük, lomp.ík, ürzvcíillók. Lakik erUurtn,
mezönn, kertbenn.
kinyíló 2 . (Ph. jubula'um)
fxíirba alig indul: Icv.
Uíulsa*. Izílasok, fzéll^cluyílók. ÍMkik püjttfís erttühánn.
rzó Z. {Ph. rcpenj) (zára gyökerező, Lakik a

K ( Sur. nmpullaceiun ) Tokja «nkos.-Wal
ült buivkos forma, lakik
pwunybnnn.

huran^i

Sz. (E. vuty.aris Br. mtínctortum
L.)JzÁtx
.U-jalaa : Icv, lantsások: lok. hengeresek; kupakiai har.inRrurmJk, épfzájök, a (okual
íne^obb.iK- lakik a* fóltM/m1* kil/a/ukrnn.
kuumái Sz.'t G. eilinta ) a hnrunpastót abbnnn knlömi£h
kupakja kiiUmaToima, rojios Uaju.

fdfc

- SÍKSZÁJ. {GYMNOSTOMUMBryum
Tokja szája t'ogatlan: Jlímvir. külön
a' nusiínylól, UÜlngforina a' iVil

L.)

6 ja ." PÁPRÁD.
( ML YTRICHUM)
Tokszája .,2-fogas; hegyei eggv lapos ke.
rek háilyálvo* ugadtak körüsköiul (Igiyo-
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. J a némelyike íiőros): Himv. tsiltegFormák a"
g

P. (P. comrtwnf) tokja holzrzúdad,
g
ICÍCA; fályoln fíóros; lev. í'/jitas . L-íntsasok ,
,r
frúfacsek: f/.sr.t igailaji sarjad/ó. Lakik
tityügo* crdókbenn.
boróka P. {P. futtiptrin.um) a* ktiz&nstgejtől abban küiamböz, hagy lev éjiélük.
P. (J*. pilifi'rum) az tlsfiltlőt ahbann kü.
hogy lev. Irtntsüfok, épélűk, fzór.
y
ZAIÍÚU ncdvttj ardiikfifnn.
iajjza P, (/'. a/oiiies) lev. fúrpf?cs véj;iik : tok. hfrgercs, meg^urbilll: fatyoU ízórös. Lakik
habos P. (undtilafum) \cv. lánlsások, habos hi\úk,
"
iárélr.csek: tobj* Jiengcres, kitdldott hegyu:
fdlyola sima. /ŰAÍ* árnyék*** hegyek közt.

633. FOCAHEPF.nT. (" J'ISSWE^S et UL
CRASUHJ. /fy-pnu/u et Bcjum L.)
Tvk-szájann 16 tog, mindenik kettéhasadt:
fiimvir. vagy ugyan azoxin írtvonrt bitnbóluriuáky vagy klUön tövürui gombioimak.
kanaftatan K (F. semicomp/efttm) fiára ágas: Uv.
viilto^.iiuk; az alsók jiálliisok, a* felsok
lantaíibük, UiivelyezÖ nuibRuik: tokja igen

kitsiny, alig ksnafo*.

& ( / ! adianüwidcj) I«mbja !/árnyas, nélia eUgató, kü/épenn kanafos: Icv^lkn
hofzrzúdailult t hrpyc^ck : kupukja rb'vid, kupO8. Lttkik ittjZ'i/JtiAbttn/l.

F. (K jciuroidcs)) Izárai tömőitek, kewí^ii
igasok, mrggűrbiillek: lev. loj.Ukerek
loj.Ukere - lani ' a' Jtl&vnn.
l&
Isaiok, fedclékcsek. rfó.fiAi
Ukuiá K (gR buivinalít)
nalít) Izóra el:igji/ó:
gi
lev.,
., Ii»í>fxíiUrtftok,, í/íirlirg) ük ; lok.gŐmbölyúd
lok.gŐmbölyúdedcK,
búkolck, kiüiuj kupakuk.
•* K/t-

I

(D purpureum) kára elágazó: lev. hofcl'iüdadok, b e g y * ^ . ormósok : lük. heagerderfek: kaoatfai A1 levéltúvekrol. Lakik az crdükhenn a* f&ldönn.
„prő
F
(O.
tzoparium) Uára elagaíó: lev. íi*Us:
liulsiisok, sorosok, hairagorbulüU: tokjai
hengeresek, ftUUÓfc; kui>ttkjai kiheRyzdtek. Lakik a*JuC táv/A*.
,
/ : tD. hettromviitim)
tzátA kevísse á^as.
tev. serieformák, f.oroiok. hairagorbiilu*:
tokjai tüiáJKladok, teWHÓk; kupakjai MhcRyzeUok, görb« hegytrfc. XaAiA a ./<*#
* tövifnn.
...
'

^ t e k , h e t e s e k , ícdelcl-^k, fakók: io*j«
bókolók: kupakjai kilie&yzcUok. Lakik az
erdököenn.

f TORTULA ct BARBULA:
Bryum Linn. J
Tokszája fzciulzorös ; raiörei nCsve vágynak
pederve: A7r. vajjy Eggylakiak, 's akkor
a* Jriüvirúg bimböiormíi; vagy KéűakiaK,
'fi akkor a'hinivirág gombíorma.

c;+. PEDER,

' Eggytokiak.
{T«rtula)
\Hfali P. ( T . nwralis) tzÁra igea kiuiny, eliRaíó:
}
**J*U
'{ev.
tojálfcerekeU. hegyesek,
fzórv^uk:
tokiéi hqlifxfidadok: kupakjai kupo$o^ hc,
gyesek. Lukii «' KfnloKonn, hthteökonn
^

luViskerekek, wmpálskak: lolqa hengeres,
kupakjakúpoi, h e g } " . AH*Í* niavcjjutdOmi.
-

KMakiak.

(Barbuta)

s-tai P ÍB.rnraih)
liára ágai: !er. kifordullak,
v i í t ó - i o i á s k c r e k e k , ő r h e g y ü k : tokja
hengeres, kup.ikja kúpoi, hegyes. X«AM
P. ( IS. ungrúrtiattt j ízára nligágas, fel?ül vosfel-

í
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1

felállók: tokja kajfcrt takik agyagot he.
h'cArnn.
P, (H, ngi4a)_ feára kitsiny: lev. kinyílok, begon^yötötlötl fzcluk: tokjai hoíztzúdddofe,
f'elúLlók. Lakik agyagos €s homokos helyckcnn.

- FOGROJT. (GIUMMIA Bryum Ltmt.)
Tuksiája kellős pártézatú; ,V külső 16-l'zrlesetskc - fogas, (elhajló ; aJ helsÓ rojtos h.ij.
fzálakból áli : fíOtw,, a' levél tövekenn bimbó/orma, a' fza.rhegyenn ísillagforma.

treirbenyes F. (Gr. Po/yodon) fzAra
ága*: ler. Unt^ások, ormósok: tok/a a1 l'zárbcgyenn tojásd««I, kanaftalan: kupakja kihftgjiett; falyola kopalz. Lnkik kövekettn.
kaitiolt F. (Gr.jtriura) fcáta ágán: lev. UmsAsok,
fzej;f!tf/éliik, kinyíltak, *i* [cpk-hok kirapoil h f ^ u k ; fnlyoLi Uor*s: lokja a\ levéltüvekenn és Izárheevemi, hoütiúdad, kinaftatan. Lakik a* Jtí'iC durekdnn.

636. FOGSZÖR.

(NECKHHA Hypnum L. )

Tokszája Keitus pártázatú; a' klilsö 16-íogú; a' belsri ugyan annyi fzőrú: HOrtv. bimoófurma,
k//

todros fi (N. cn'4pu\ tzán á^as, feMlló: Icv. kél sorosok, hofafzúHadoJt t ránt/.osok: tukj-i
bofzfzúdad, kupakja görbe orrú. Lakik «'
faformáF.

(-A". ttctvtroidcs} í/ira felállú, fllól leveletIca, fclyiíl bokrosonu ágas, leveles: lcr.
fz.ílíis - lánliauok, feileiékesck: tokja heugerilcil. fel.illú; kupakja görb<r orrú. Lakik
erdókbeni e't f-íkimn.
F. (-ÍC. cuitipcniiut.i) f/.;úai thígatók, felállók »
aengerciak, levelesek: lev. lojáskárek-hnlVUtítUdok, lie^vcsek, fedelekének: tokj.u
io1^sdt lok, bokolók } kupakjai kthegyxcilek. Ltűiii, a* fűk' d'jrekJnn.
& (A. vttieu/oja) fiára eíagazá, feláll":
leír. Uatíások, hereiek, kioyiltak: lokij'
h

hofiliúdadok; k.ipak^ai kupc.GoV, Lalik <£
\orhadt í\

(A. jerprns) l'znrai ágasok, elterültek,
Uérnaízatúk: lev. jgen aprók, linfzfxúdadok, kUiegyuttek-: lokiai hengeresek: kupakjai tompúk. LaUk a% JUtU&nn t* ftikonn.
Vkenye F, (fl.cuprcssij'armti) fz.lrai elágazik, henvelók : lev. hoídml.nl l.mtsások, kifordulok,
CfifyóUÍAtiab, íttíeiékcsík: (ükj^i fienReresex; kupakjai egyenes orrúk. Lakik a fdk
derekaim,
uiycm F. (A. tericea) fzirai ágasok, gyökercjrokr
lioUreúdaduk. sertevégíik, l'aorosann
lokj.o hengeresek: kupakjai
fiorhe orrúk. Lukit t? f<Ms tüdaiéin.
fényes F. ( /V. nitetu) fzára ág.Ía, felálló; á^ai igen
rövidek: lev. lÁmsások, hegyesek t f7.)üra
simultak, fedclékesek: tokjai tojÁsddriok,
görbék; kupakjai kúpos • Uegyesek. Lakik
nedeej rétekmn.
\ajjza F. (A. latesccnj) Uárai elápaíók, iseplefzek:
lev. kol'zfcűil.-ülnk, tokjai kajfiik; kupakjai
•
görbe orrúk. Lakik a' fóídönn ésftikunn.

63-. MÁHTYAFOG. (LESlUiA.Hjpmim L.)

ToA-szúja kettős pártázatú ; a' kOJso ííi-fogú; a'beísö egyen/ő ingukva kimcl&cU hártya: Htmv, bimbóforma, kctlaki.
vít B. (L. trichorrtijneides) fiára ájjas: ler. kitsorosok, fedél*kesék, kísfiirmák: ágkegyei
leveletleaek: lökj ti lujjscUdolt t ielállők.
Lakik a" fdk tOwfnn,
aiviragú H. (L. polyantha) (zára sokágú> ázni igen
aprók: íev. árformák: tokjai bofzlíudadoli;
kupakjJÍ kújtos-lorapák. Lakik húzjakunn
'f'ljxcr H. (L. puiustris) ÍZQTÍII gyökei-eaók, elága'
lók, isepleTKk: lev. lojásktrekek, eg&yóldaliak, hegyesek. Lakik nrdvcs ttfickenn.
./««>-« B. (X. nitertj) fiára felálló; ágni iprn aprók:
> '
lev, lintsások, árformák, fényesek. Lakik
netitpí re'ítrktnn.
!IÚ' //. (1.. prolijern) hítx henyél*; ágai fzélíyelAg«izo bucljrosok, ix végek fele clvékoujro*

1
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<16k. tokjai sírg/ÍHák, fejér szájak.

638. HIPON.
,,

;

— MOHOK.
Lakik

(f/YPNUM)

ToA-szájú kettős píirrázaíű ; a* küisö 16-I0gú; a1 belső fogaku kimctOcti hártya, fogai közt eggy eggy íiör; Himv. bimboforma, kétlaki.

" Szárnyas szérűk vagy lombúk.
harasztot P> (//. filicinum) lombjai fzArajasok: Irv.
hoízízúitaHok, kihegy/.ettek, háiragtírbultek, egpysorosok: lakjai heneerdedek; kupakjai domborúk. Lakik mulsnros hnlyakv.rn.
surjas U. ( //. pralifcrum) lombjai kctlzcr l'zárnyaliak ,
sarjntizók: lev. lánlsasok* fctleiékcsck: lokjai liofzfiú<l;ulon; kupakjai kihegyiettck,
görbék. Lakik fák iiivtfnn.
finnyás tí. {H, eielicatum) lombjai kítfzer • fzflrnyaltak, sarjad/ók, tórficgynk: lev. IioUCtuifndok, kihepyixttek, fedclékesek: lokjai hengeresek; kupakjai tompa orrúk. Lakik crdőkönn és rtttek+nn.
íug/ynj //. (//. purieUnum} lombjai tninteggy háromiíor fzárnyullak, sarjacUók: \tv. tojás kerekek, hegyesek, fedelékesek: tokjrtt beogerések; kupakjai görbe oriúk. Lukik o* jn>;
dervkánn és jvirf&nn.
hojuzá H. (fí. prantangttm) lombjai íilig ízárnyaso!:.
éa aligs.irjüsok: ICT. lámsások, i.ig^nn fedctckcsck : lukjai liolzfeútUdok ; kupakjai
kúposok, hegyes görbe orrúk. Lukik <TJk
derckánn.
szárúk.
hihonuiegü fí. (//. triquetrum) ágai rendcllenek, legörbülök: levelei hor/tzúd.nlok , heg>'cscK.
Kiterülök: tokjai hengeresek; kupakjai loiw
pák. Lakik ncdvtrs herkekbenn,
/apfivtt /A (/A Sehreheri) ágai hegyes végtik, faárnyas l'zabásúk: lev. hoT^tzudadok, he^>'íhcl;, lágonn fcdelékesck: lokjai hengeresek
kupakjai kúposoít. Lalik ncaia ardokonn.

567

" * Bugfjrot szárúk, rendellenul
, (//, rutabuium) f/árai eMgazók,
titk: Irv. ioi."í*>^erekekt liibegvzettek, kinyltr.ik ; tokiéi fioí/j'.'L/fadofc;3 kuiiukjai kúposok, hegyesek. L./A/k a fák úirckánn.
\indái6 II. ( H, vf/'u'imrm) i^;^^ai elágazók, jiyökerezok: Irt. lofáskcr- kek , kihegyzetlck : tokját
hci'zJ'/.údadok; l.upakjai kúposok, tompák.
Lakik «' fék fcrckátui.
tsapzott li. (//. intriearum) izárai pvftkerczók, elágaiók, rÖíidágnk; Wv. lauiSíiíok, hegyesek, kinyíltak: (okjai hor/lzútladük, k\ijfzAk;
kupakiai kúposok, hegyesek. Lakik
o1 fák durckánn '* köj'níakonn.
(//. jififorinú) fzár.ii igen p e n g i k , kevíssé
ág.is'tfk: lev. io}.ískerck-kiliccyzeHek, leknősök, fert-Iékesek: tokjai fcláJIók, hengeresek. Lakik ti* Fűzfák dvrekdnn.
ritkái fí. (//. riparium) fzárai igasok , heuperesek :
lev. hegyesek, kinyíltak, rílkánn állok. Lakik a* vízfolyások körül.

639. BRION.

(SRYUM)

»4O. iMION.

(MNIUM)

Tokja szája m?nt a* Hjponé: Bimv. goinbionna, kéüaki.
\ mát kút B. $Br. androgynum1) fzára ág.is, felálló: !er.
Kintí.^sok, kinyíltak: lokjai hengeresek: kan.ifj.1 a' l'zÁrlieg^CQin Lakik £t\fák dtrokdnn.
Jt. (tí. argtnteum) fzára rigas*, falálló: lev.
bofzlzú,dtidok nrlicgyíik, sürtno lerielckesck:
tokjit bókoJók ; kupakja! domborúk: kanafja a'leyél tóvoan. lakik kövekenn^fuhkon.i.
fédtslekenn.

TbAjaszáfa mint a1 HipoTuí: fíimv. tsillag-

foima,

kctlfiki.

lk/(kétágú AT. (Mn. ptihtttre) fiára kítkéi igú : tcv. írformílk, liejjyesck, ormósok: tokjai horisizúd k
kupakjai kúpotok. Lnkik motsárot

LOPVANÖSZÖK — MOHOK.
forrón

M. ( Mn. fontanum ) fiára felálló, kevéssé
lev Líintsások fedeiékesek, fzörliejyruk, \ e .
fcorbillnftk: tokjai gömbÖlyüdedúk: görbék ;
kupakjai kúposok, kőldökÖsök. Lakik farr/isos hellyekcnn.
íakuk Jil. (Afn. JerpUfifolium) fz.íra ágatlan: levél.
viüfzas-toii^kcrtkek, tompák: tokjai tojásdödok, bókolók;
kupakjai kúposok, lmgyesek. Lakik <iy >2z///* tűvénn.
före'jzes M, ( JSln, cuspidutum) fzára aligigas : lev.
e . lo
jáskerekek, beívelek, fürélzesek • ml
tokjai
hofdzúriadok , bókolók ; kupakjai dombo*
ruk. 'Lakik nedves foldünn.
sarjai M. (AJ/i. rostiuw) ftara ájiatlan, sarjos: lev.
holzfííiíUdok, hegyeseié: lokjdí bókolók ,
kupakjai dombo rük. Lakik nedves júldőnn.
habos JSl. (ÍW/I. uaditlatum) faára felálló, aligiígas:
. lev. hoftizíulad - lántsásetk » apró fíiréf/.tbgúk.
fodrosok: tokjai bókotok, holzízúdadok;
kup.tkjai dornb(>rúk. Lukik
gjepi AJ. ( Mn. caejfjift'tium) Izárai kevéssé
agai igen rövidek: lev. l.inls.tsok
gyük: tokjai lojásdadok, bókolók; kupakjai
domborúk.' lakik köves J'Svenyes h*?lyekcnn,
hajszála* M. (A/«. capillarc) kára kevéssé ágas: lev.
tojáskerekek , fejér- serte- hegj'ük : tokjai
ktinyjik, hengeresek; kupakjai domborúk,
kiilaUhcgyúk. lakik erdokönn,
nagyfejű. J\l. {Mn. hamum) fiára felálló, altg.ip.is:
lev. hol'/.fzLuladok, tompák, aprónn fun-Utsek: tokjai lioUl/űdadok, napyok, bókult.U ,
kupakjai domborúk, fatyoli egyenesek. La
kik nedves J'uldŐnn.

641. FOGRAGASZ.

(fUVABIA)

a' külső ií>7"okjct-szája kettős
fogú, foga hegyet ölzveivtgadtak,
J
a' belső ugyan anniryi fogú hártya: Ifim:1
tsillaglbraia, kctlaki.
.^.
idíértö K (K hygromttrica) fz;íra alifágaít tér. he/'
f/.űdndok , kiheg\'/.cirek : lokjai toj-isdntlrtk
bókolók; kupakjai laposok, lakik erdeköru:
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Í4=. KX'RTYAZÜG.
( U^BEJU)
lokja szája kettős pártázatú; a1 ktíhoTü1
he^yzett-ió-logu; a beísó i\h\<^ háitya
v
agy ép vagy rojios.rzélfi. Eg^-hki.

Mrtvéíytokú H. {IV. pjn/onnis) fiára felálló, uligaitas: lev. hiijfi.^formak: tokj.i körtvéfy
b
tormájuk, bókolók; kupakjai kúposok, la.
%'ik köszikldkunn.
WkoltU. ( tv. nuians) feán ágailan: Ic7. tojásksrfklíinls.isok, öfzvch^jl<5k: lokjai hengeresek,
bókolók;
Kupahj.ii
kúposuk* kiheuy/uliek;
4
L
lakik

f4j. HÁRTYAKÜP.

,C BAH TIIRAAHA ) \ '•

2hÁja szája kettős párt.'zalú;
ái..
, ..
iwa' ..
k- *^-uhó 16ékiúniia-fogú; a* beísö
í k
kúpos hártya, rongyos ürajú. Kggylaki.

jímatoká H. (B. porni/ormis) fiára ágas: lev. fiEálaslámsasok , f/Öilifgvük , fedettíkcsenh kinyíltak: tokjai gömbölyűk; kupakjai laposuk.
lakik erdubenn.

044.

HAUTYARÁNTZ.
( BUXBAUMIA)
Tokja-szaja kettős párftUaiú; a' külső 16-,
tsonkafogű; a' UcJsö ruüUolí liártya: tíimv.
tsillagforma.

tsupasz ü. (B. aphylía1) fzáratían ifi levelellen: lokj3
mu-ttrUA^X hasas,

lüktk

íiv/nttkoj

*4 5 . R E T Z E F O G .
(FONTINALIS)
m, Tokja szája kertós partázatú; a' kuJsö iftFogú; a' belső retótís hártya: Iflmv. bimbó
formák.
UepUsz H. (F. antipyretica) fzára elágazó, rsepl«rz:
lev. lantsasob, tágonn fedelékcsck: tokjai
hengerdedek * levéliüvekeoo; kupakjai U.
posok, Iz.ilka-hegyük, lakik a tsendes jo- >.
Oá

2.
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t.

M * ' - M O ff O K.

r NYÍLTOK.

«48. LAPONY. (P£LTMG£IU

ry^-tf

Tokja 4-felr kcríí'/rpficnn Iztíllycl ny lik :
fliflíP, apró go;ók a' l i á r o n u , v. l c \ c i c kenn, v. agakonn.
í SXdrftk tX*£y

fy. (J- tisrhnioi,irs) levélkéi tojíís
,
f/,emf;Eorösnk v. furéfzesrk: vir ni aehegye.
Yttxxn. Lnf-ik tf /•>t<t*rtn x *'J f<f*

MOSZATOK.

*t

drrekínn.

Mtfeeú JSy.U. bidintata) lombj i Ictekvo, el.-íg.t/O:
lev. *•foguk: v>r. az áyhcyekfno XÜÍÍ.Í
ű* ttedrt's erdekbenn,

MthceyS A>-. ( / bwus;ndcitn) lombja lefekvő; ágai
cybkcrezJK: lev. 2 hegyek: vir. a £ agak otSáláról. /,«*** a' nedves erdókvenn.
level&k.

lapított ffiy. (J. cnnwtanata) r#ira RTC
r
lev kerekdedek, v.iíivígatv.i reJckkcsck: ka
nuf|.ii rövidek. JUi*/* tf'7irt tíVrcA'írtfl.
}-. í / éilataca) fiára gyökerc/6: le*, vallbann
fii(«e-k, kerekedek, vahog^óli, fedele kesék . agai Uéles végük. L-J*:* /«* rf«-«*jf/ui.
*V. UamarUctfoliv) l/Urai iie«7*lok, Izt-lhrr •
' i « * 6 bufilvosok: lev. kerekdedek , alól hllesek p.ilhái toi.ískcrekck , isfirUk : vir. ai
ádirsvekenn. Lakik Sf>k»nnrj kbvcf>xr.n
fr. (jíhtjphylhi)hú^l
henyciok, atolfed.lékcsek: lev. liivesek, h e t e s e k . Lakik kőTSILLAGALLY. ( MARCIIAHTIA)
Termése paizs v. tsillagrorma, kotsanyo* ,
az alsó lap,ánn vágynak m.gvai: Masíolc termese is van, harangfbrma; öblös, kotsáma
lan apró borsókákkal tele.
paiuos Ts. (M.polymorpha) levele elUp&h tonip:"".
'^
kiLnyargatoti: termese vayr k««k ép ka
ijúvaayio-i.toéú.

Liehen I..)

A' loldönn v. a' kovekcnn cllapúJt U\é\
inatérÍHJú bor forma növés: Ta-m. a'levél
fzéleinn fóltokbann vagy paiisokbann.
fonák L. (P. ruupinatti) leriílő lev. karélyos; hasábjai keskenyek , lornnáfc, Isípkés
paízsai a* levcl* Izéiének alió lujijámi.
eret L. (/*. venosu) terüló levél, loJHskercJt, alól eres ,
y a p j a s : pai/>.ii a* levél' fzéJénn lrl,*jtűU
lak» lotdíiiúil ullfloak. lubik erdőkbahn.
hirnlÓJ L. (P. ap.'itJn.ju) leríjló levcl. karelyos, lopos
lompa, eleven iöld; Itlso tapja ÍKirim bibit tsós: pauxai a* fclhajló icvéliaélekenn.
lakik vizes crdökbena.
kunkor L. (/*. cani/ia) terülő levél, karélyos. Iflpns,
tompa, alól eres, gyapjas: paizsai a1 telhajtó Icvélhrclckciia, btkuhliorodiak. latuk
tidvkűnn.
trdei L, (P. Mivatica) lerülfí leve*!, kiknnj'argatolt*1
hasábos, alul gyapjas, oiotskos: p«iívii a
felhajló levél • iztIcke.iü, .iprók. lakik a*
mohok kuít,

649. ZUZMÓ.
( LICHEN)
Az élő és kiíiírarlt fókonn (néha a' kíi\ckenn 's küfaiakonn) vagy lelapult kérges
varfonna ripatsok, vagy ízéilycJágazó ic
vél matériák, vagy izérnafonna leisüggő
növések: Termese apró karikákbann v. |>etsétekbeun a' ievél lapjaim.
* Far far ma rípatsoJt.
Hmorsárga Z. (L. tariarcus) ripattsa zöldes Jiamuízín: peiiéti fakó.sárgák, fejér f«lük. La.
kik kövekenn.

ra Z. (L. aurantiacuj) ripaltsa hamuríío persedékes: petaeti DardDttitiuuk, lakik ~
nyej'ánn.
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szurtossdrga Z. ( L, byssifwi) rip.utsa kcnnyes hamu*
fí'ii, poros: peisén i£<rn aprók , sárgák, I/Ví.
kel/éíuk. lakik rot/wdi daszlsúkonn s virúg.
ticrvpckbcnn.
változó Z. (J-.fuhfiu)
ripausa pcrsrdrkes, eUiotc
zöldes- sárga , aziM.ina mejj/ókul t peiséli
langfifaftk- laftikftikunn* kivált búifátiunn.
dcrapcj Z. (/,. pullidtii) np.utsa fcóke: net&éü lialfrv.iny veresek, fujér Uéluk, tstpkések. lakik
fákonn.
dertsjakó Z. (L. subfuscuj) ripaitsa fzfíke, persedekcs: petséti fakók, hamiif/.íti Izéink, ulig
isipkések. lakik jákumt e'j kövekentt.
izHtfeketc '/,. (L. ater) ripattsa UumuUín, kövér,
jfprdezeit: pciséti fekete közepük, fodros
fejár izeluk, lakik fdkonn é* köveként.
dcrssjdppadt Z, ( L . ttndi-ogynuj) típullsa fzokr, persudékes, petséti halováctv sárgflk, fej^r tsipkiís izéluk, porosok. Lkik kiszárad: Jákonn.
kormot Z, ( i . pustulatus') ripat«.fevelo kerekiltfd, karclvos, hözepenn kdldokas, fekete korommal
hehintelt; alól liépchupSs. /. koszikldionn.
MtviM 2 . ( 1 , tieustuj) ripatslcvcle kercUdcd , karclyos, koldokÖs, alól najyonn fekele, alól
felyiil sima. Uikik késxikiakvnn*
fycrtyafeitú Z. {L. candclartus) ripallsa fedett ke j ,
réteges, sárga: pelseti iárp.ik, elölzór épéi'úk , azuuap Isípkések, lakik jákonn és kö*
,
veké/m.
** Leiapált elágazó fedeleket letelelt.
örvényes Z. {L. centrifttgus) levelek karikába lapult,
fedele kes, ke síi ed t rongyos Izéhi, a*k.irim.iia tódul, elciaie biídoskoftio , azutáao hamuí/ítm, alól feltsic: pciséti setét pejek.
tahik kosxiktiíkonn néha fifkunn.
bértzi Z. (L.saxtilitis)
lev. fcdelekesek, levélkéi hépeltupá*.úk , kikanvareau.A , hamvasfakók ,
erdesek: petséti. pejek. Lakik kfaziKldkunn.
szárnyas Z. {ompha/odes) lev. fddclékcs; levélkéi tsakn«m fzárnyasonn hasgutuik, kopaizok lom„.
pák fxokék: pelséli setét veresek, fclhajlor_é p . fejér -kAtHnájük. lakik jáhtnn néha kvvnkean.
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Z. (L. oh'vaceuj) levek fcrlclíkes; levélkéi
k-irélyosok, Knvesek: le». és petséti jelét
oi.ijlziniik. l»kik fiíkann.
fodros Z. (L. crlspus) U-velu fedelékcs: levélkéi karélyosok, tompik, tsipkések: lev. és p«niétí
zöldes feketék, lakik kbfuUiknnn.
fali 2 . ( L. parictinuj) levele fedelékes; levélkéi bod*
rosok, síirBiík . petséti is sárgált, lakik fd*
kon/i, kbfuíukunn,
pájftdt Z. (L. phyiodcj) lev. fedeíékes, fetyűl hnmvas, alul fcbi'ie; hasábjai lom pák, puliadt
vé^ük. iailkfákonn.
tsitlagos Z. (l. stc/larij) lev. fedelékes, hamvas; levétket Jiolíl/utiadok t sallangoiok, keskenyek: petséli feketék, laktk Jdkonn,
*" Fetdllá elágazó Uveiek vagy lombok.
szemszőrűj Z. (L. efliarh) lombja kevéssé felálló,
hamvas; li;i.%ábjji ízálasok, fzerarzőrösök:
petséti fzárasok. lakik fdknnn.
Uldndiai Z. (Z. ijtart'ticus} lombja iclnyúló, sallangos; snllantjai felha|loit fzéliik, Uemfiorofibk; pciscu az ágltcgyckenn laposok. Lakik a Tdtmi erdökbenn.
titdt Z, (L. pulmonarius) lombja 6allango«; íallangjai
felyül apró gödrösök, alól molyfaosok: peIséii a* levél • izéiéként), lakik «' vén Tölgy*
r's Btkkfdkonn.
í korpás Z' {L.furfurucetu) lombja pongyola, korpás;
saltangjai hegyesek, alól gödrösök, feketék, felyiil lejerck: petséti barnák, homorúk. Ittkik jnkonn.
lisztes Z, (L. farinacatj)
lombja felálló. lapított,
.igasbogas:
salljingjai
igen hegyesek: petsé1
ti a levélfzélekenn igen 3prók, sűrűk, ülztesek. lakik fákonn.
h-ípehupás Z. (L cttlUftrij) lombja felálló, Izálas;
hasábjai kihcfryzeliek, alól fclynl ^o'drősök:
petséli az aghegyekeon. lakik Jdkonn, kÓjzikldkonn.
'árit Z, (L.fraxJncus) lombja felálló, hofzfeűdad,
kopafz, kevéságú, gödrös: petséií róvidÍ2ar«sok.

lukik U^inkább

h j á
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kökifny Z. (L. pmnattr.) lombja felálló, t»»—*.R«drSvök, alól ftjcrmolyliosok, UUtesek .
pcl.cii barnák, homoríik. lakik silrua.han1
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Z. (Z. pticafuj) fí:vlai lefutok, ÖOvebnmlot.
l.ik: peiséti tsiilago-. karimájuk, lakik J'rifinrm.
jzakrillut 7. (L.bmbuiui) UaUi lefújok .iuotl Uikktj.
lyrsck, ág.ii tercpélyek. LtiükJukaan,
wrényet Z. (X. juótttiu) fcánit Ufúggók, kuruiosok,
kíUéuí|;úk , az ágaiíuonn laphotlak : p e l ^ .
ti l'iokék. Itinik faísvnn.
bertedt Z. (L. chatybdjbrmis}
Ixálai fzílyelber7.edl -eU

ága*ók , ItTekvuk , ot^l&cvir/tía bomlültnk.
(akik kúiáklákonn.
ttikkclj-nt Z. ( L. articulahis) TíáUi tztkkelycick ; ágai
pe'tcgeieltck. lakik Jákonn.
virágos Z. (L.Jfaridtij) ftáUi Á£*suk, felállók: petséti &Ü£ftrosok. lakik jii

TSÖBUURTS. (CLADONIA LichenL.)
A' ven fák uVvénn vagy a' kAlz-iklák közi:
Eirtgazó vagy ágailanHengeres lomb , belől
üres; Tér/mse apró-gombai'onna bibiiisók
• Ptihár vagy trombita farinak.

i'hdrUt Ti. {01. eoccifvra) iölisérfürm.1 ágatlaa levél,
iÉpéltí; n_yaka vn%y Izára hengeres; bibirtsói
skarlit Uinuk. UJíik kisuírxdt júk tüve'nn.
4ok/ormojá TV. (Cl. polrm^riiha. Veken pyxidatus Z..)
toluér vaav pohárforfii.i AgMlau levél, tövönn pikkelyes: b;b:ruói barnák. Vno
éjifiáji'i, van isiplcés 1/,/ijú, van rojios fzájú,
van fijatUó fajtád is. Í*I*Í> a* Ják tŐvJnn a*
mohok kőit.
'* Tset/YjedÖ elágazó lombok.
taránd TV {Cl. ran$i farina) ts«rjés lo*nbja igen ácasbogai, buglyos; ágii bókolók, lövöno lyukasok, lakik ftideq ertiok'wnn • havnsokonn.
ü TJ. (CL subulata) tserjii& lombjj kétkciágú;
á á k á í árformák, lakik crdukifcim

.. TARJAG. ( yERMUCAlUA
Lichen L.)
A' f.ik kcrgenn, v.t^v a1 k^\ckcan; leveleden ripats, I^ümaítstonuA kitsmsorodáv. ielomladozAsokbúl áll;
állanak.
tánaoj T, {K rt/guja) lejércs: igen apró íclomladaia:,i UúUs vünasokbn cs r.ik.ís iianlakra
v.i.^vuak drnkvu tnkik jiitial ISikjtU**nn.
jrktíit 7'. ( y j'tipta) íclomlása ftjérlÖ* ta/n.i UÁUS
.,
r«yenes voaásüt-kal ölilitívilzr/a lirkalt. í«í.í JjiÁk - cír ^> cfijrtinnik'inn,
JÖlil^lrviZ T { y. gtogrupiiica) lelomlisa fióke-sárfrailú , Ukcie görbe vopasukktiL be firkáivá.
lakik kuiúkUlnn.
zsidó T. (K In-bonca) felr.iulása frjérlŐ, Tekeie-teiei-éljcnn clügaió voaasokkal beiikjlvj. lukik ÁŐJiiÁ/ií/in
halhús T. ( f. puiicarh) fc!omlása fejérló', a* kö/t
iceo apid águtluo Ickclc vúnáhok. lukik BikkJtiftft,
lyukat tg, T. ( V. pert ma) felomlása zöldes- h»mufzín,
4 -'s nibblzcgu róliokliHnn; köitepckenn cgyr
c$fty fiktle lyuk. iaktk BikkjJkunn , AÜJZV*lukonn,
lUuc* T. ( A^. fapinea) fclomlása Fejér, ellrriiU, Dórló; Jbt.-IMI ^pró uuuirodási i'cjcr lilzE. lakik fa*künn.
karimát T. { V. sangvinuria ) fel omlása hamufzírwÓlUes t a* Kemleténn fekeie, dbbaun apró F<kele isuiaorodasok. lakik fák»nn.
telét T. ( Kfujío-aíra)
hamutztu
y.JujíOa)
hamuz VUJJV
JJ barna Test ék,,
chcrul', ítbh.tnn i^in ajuú fekcle bibiruójc.
lakik a* kovvkenn 'J róivk te nem válik, f
fekete T. {V.
nigrit)g) feloinlába lekele , elterülik ab{
bbau ffekete
k
ö b ö l y ű bibillsúk
lkik
irtik
gömbölyű
bibillsúk. lakik
líSkonn.

mohi T. {K. muuo/um) hamvas lerűlelénü bibirtfiói
gombái

feketék, lukik a* mohoAvnn.
T. ( P. JupgiJormU) r raJ« íel-om!iían hamu-

ízín-zúidcs; abbann <ggy, ucha kél i&uuorodás; l^áralskaüu áü.
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632. PÖRS.

f LEPRA

Bytsus Z.)

A' fákonn, fcövekenn, fÖltloou: igen aj>ró
lifztforma porok.

9vas P. (L. oniiauitfitij)

korom Ceíníí por az á fala*

jiSrga P. ( L . ,/fr/iv/) sárga por az eló'-'s kifziradl fák
kérgeim.
/«/•*> P. (X. loctea) fejár por az c*ló'fák kárgénn 's mo-

LOPVANÖSZÖK — GOMBÁK.
Z. (8. vetuiina) zöld ágasbognsftálakbólÖtrveícötl fályol »i* virág euényekbeno 's vlz
L,
apadí«okbano.
(pille Z. (S. coriacta) keményeon bTzverzó'lt hártya
lep, az éiÓfik oiivah.mn'.
petjkes Z. ( Ő. Jtoccoja ) fejét eleoyéíiő peliely t ty piqUókbeun.
**

fe. VÍZFONAL.

veres P, (L rubcns) veresi por at éló'fák kérgénn.
rouds P\ {L, rosca) rózs»I/íti fövény forma por a* fiíztőtdo* P. (L. botryoittej) zó'ldes por apró rakásonként a' reve* &k kcrgénn.
hamvai P. ( L. incanu) zoides fejér gömbölyű porfzeuiek .1' fákoao, 's & neuves füldÖnn.

653.

KOTSON.

( TREMüLLA)

JMyálkás kot onya forma test,
scnuni termes nem látizik.

melJybcnrt

borékai K. ( 7V. juniperina) tarjagos sárga
m .1 Boókánn.
/f. ( 7>. nuricutu) ívBíckdcd, öblös, r.ínt^os fekete mótsiKg , fiitfortHH , a* buti/.a fák lóvénn.
tajts'k K. ( 'ír. A'jo.-.'oc.) kere^dek , rántzos, tajtúkos ,
zúldes - fakó móisíng a* gyepcon 's kcrlckbeun essú utánn.
/tf* Jt. ( Tr. aritorea) húsos, rátilzos , gömbölyuded ,
fekete leit V fiiif.ikonn , '$ rcves a
ó ifzcl.
i>fl
{entds K,. (Tr. verrucosa) kerek, lapos b'fzv« álló fe»
kde test; karimája felhajloii fcélü, pejjtányfcrja.himlÖfi; téulu íorma levet izzad.
63Í

ZÁKÁNY.
(BYSSUS)
Apró pelyhek, meljyck üvegenn nézve sok
apró f&őrlzjj.ikből állanak.
vhvirdg Z. (ti. fÍQM-quas) pelyhes fzá lakból áll(i, vfzeun lebegő lengésig, zöldes.
/.. ( B. phojfihora) \.o\a\t\n pehely, rövid
és vékony íí.iUkból dUó, a' rolliadó tölgy-

(CONFEIll^A)

Vékony tonnlfzáJak a'vizbcnn, vagy egyenlők, v.irry ölzvetsnp/ouak; azokonn iit ott
apró bibiitsók.

hoszízá V. (C. rfoularis) ágatlan hobbik - eggyarányú
sciéi-26'ld fonal-Jzáluk a1 folyóvuckbenn,
koliíiz fiílioz ragadva.
kurta f, (C. Fumituiiij) újnyi ágátlan biUtskák a 1 vízfojásakbnnn , «* Uítorna óld.tlához ragadva.
búbardkus f. (6'. ftullujn') elágazó egyenlő fonal-fzálak az álló vizekben*); apró buborékos uikHclyckkcl.
K ( 6*. reticu/ata) fzílai öfzvevifzrza cpgymiisba tzÖvodtek. lakik árkukbann , éivUjutotta
G O ME A
$56.

K.

GALÓTZA.
(AGABICUS)
Kalíip,.innk alsó réfze rétes, vagy egymás
mellé rakott lemez táblálskákból áll.

I. EGÉSZ KEREK. KALAPOSOK, TONKOXK
t Fejér

Lemezük,

\perettes G. (A. procerus) tönkje hofzfzú , peretz.es,
"
bördős; peretze állandó, fel 's .ila tolható:
kalapja nagy, lapos, Wö/.cpcnn fclkúposodik,
npji.u.i, mkkelycs; ripaitsai vial't Í?.(DÜk.
lakik ttrtitokbenn.

gúnyis G. {A. albeilus} tönkje peretzes , tövöno gumós: kalapja holzlzu foltokkal tarka.
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G. (A. U m belli far ÜJ ) kis kalapja rái>)/os hAr.
I J J . , f';.(rtború, t.v.-rige lönkje hufzt/.ú, gin.
d.ir. /a A-iA iduUfoti Uvctck'"*n . *•* rat/aj ftikuun.
JíCserÜ G. ( A. piperafiu) kaUpra J.tposkis, uy.tktann
lé| nedvességü ; lemetti t«-»Hzinrc haj.ok , elá&.izók. /I/ÍÍV* erdortn tnetőnn, wvxehvio.
j/g. G. (sj, ni vaus') kaí pja domború, *iin», nválk.t ,
isakndn á l u l l.í<l/<>; lcm< ÍCÍ rt*.kasok ,egye,
netleoek; lOükje tsóves. lakik mohuk kői: ,
fltdünn.
tedroi G. (W. Jozzo/us) LUanja riomtorű, nyálká\ •.
lemezei bodrosok, áf;a<ok: tonk;e
uijgass, bordásáé leíiíi. lukik.
hokrusunti no.
lefutó G. («^. lirgificuj) kalapja fíigolvóbis,
.sima: ttme/ci lünkreíulók. /. julvéj
köldököt G.AA,
un^Ucatus) kaUpja kui^pe IMT
ju'fíl, karim.i|i4 beJia(loli : lonKje i.söres, íe, nves. lakik jiik toi>otui, bo&rojva/t nó.
itikár G. (si. CQJÜKu's). k.itdpj.t Iapo* T izilkndt: lemezei rakások: luik;c tsuves,'ineró, lőredékany, tovönn Ifarim. iakik lw,tf ekuw %
bukroionn nő.
*.
ty&k G. {A. sdiinaccus) kalapja domború: t<rne/.e>
tönkret'utók : lüukjc tt*fioélÜ lakik erdők enn.
j'eKttittldbtí G. {A. andfuuctus) kdlapi^ ránui-s., hári.váí* t lu'lovaüj, tsíik cKjjy Ictiucnyi: lemeze ktvei: tunkje mcgfekcLcJik. taxik iehúílotr icveUken/i.
pohár G. ( A. cyfi(hijormit) kalapja tőltsi-res, f^l új*
uvi: minden in.i:.uilik Umcze tönkre íuló.
lonkje bö:d_6s. ijkik crdChann.
G. ( A. jachurinuj) kalupja igeit kittiuv, kilopuli- kúpos, ráol/os, h i b ü ^ lemeze kevés;
tönkje sugár , verhcuyes. /. rothndt ievvickenn.
G. (A; triehoput)\u\^\é. kiUiny , hariingforrna : tönkje iertofzálfurxna.. Jakik nwhok
kitti, V gajakvnn,
* *
xjurgtt

h) Fetyül

UrÜk.

G. (A. vnriegatuj) kalapja 'domború, karimája körül vetcsea és karUölt. lakik
db
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C. (A.prattnjb)
Kal.ipjn domború tsúlsos
icpü, halovány vagy feiirkés sárga: to
nyúling, halovánv. éukik rto-j
^pck

Íiezugoj

G. (A tencllu*) ki« U l ^ j a karimája ranubftlxedeu baráídás: tönkje rov.d . sertefzaV
form-i. Iukik uedvct gajakonn. otlyun mint a
sorttrtlárű G.
lónk*argdnya G.{A. Canthareltus) ka!apl*tflUser«^
|
v irtja* Ué\ú : kmey.ii küvárck, ercsik , i (
rcfuiók. t)
lakik
erdúkünn.
FtlyÜl
iMd
Ud G. (A.

virtm)

kalapja domború, zöld. lakik

«f)
«f Xtíyül

Vetet boriik.

v e r e kalapja
k a p j fejér bibir'616 G. (A. mvjLtitius) ) veres
úá á s , p
tws
tsokkiil M-'g/es: tönkje gúnyá
lövonu tdjJS£Í..d, fclyül ftclcs. lakik

fff/i/Ö G. ( A. intcgttr) kaUpj* Uposk-is vagy behorpn'i. leineiei niínU cjyenlok. lakik ctdOnn.
nyvcs G. (A. pcrpur.itwtu') kalapja domború, eny• VCJ. lakik ligzleM,
ercjtOnkH G. ( A. HUJJUUI) kal.-ipja lapos, ránfxos
fzélü ; toak|c kurta, vcr«8. iikik erdei kaJZJÍlúkbami. Alegchctü.
íny taté G, ( A. tun^vinau) kalapja sima, fzikkadl,
piros, kevéssé behorpadt, lönkje fejer, lakik oi db benn,
«) Fel} Ül hatniut - xi*gr vtMSiSii/t - cagjr *gé'niin - boriik.
G.'(A. verrucotuj) kalapja laposkás, barn.ís
eyé«rlzin tejér Izeplükkcl: tönkje pclyhei >
uőves, pereues. lakik vrdönn,
lomor G. {A. tritfij) harangforma kalapja c« tönUj« f/.omorü liamut/.tn: mijidcn második lemeze rövidebb ; pereize eoyélzo'. lakik júk aftgft.
;?cty& G, {A. tintinabulum) kalapja tiencclyulorma.humuUín, oldala sűrütiD kartzult.: töd k*
J« hoizUú lidlas, pej: Uiuezti mígfzókülnek. lakik a Jdk redvébtnn bokrojvnn.
Z.(A> lacerus) kalapja ^eUunyrlzfn, bóloos»
jongyds IxilauLos bóra: tönkje jiettues, leje r .
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j**r: lemezei megrőtiílnck, a* perclzig

lefut.

nyalkái G. (A. txstincttmus} k.ilapja harangformn,

oyálkás, h,if(Mil/,in fjélu, rongyos: lemezei
keskenyek, minden második rövidebb, lut,,!,rothadt ftíkonr: t •jmc^nn.
G, {A. cjciálentiu) kalapja rlon;l)orú, .izuliintj
meglapúl, viíiiilzínt'í, átta!íáM/ú: Icme/fj
tífí'clf^írjdk, r i t k í t o k , minden második Ic 1 befzrfkad : húsa kevés, a' ííéie korul nini.*:

bélű. fakik • gyepenn. Alegt-fictO.
jnör&s G, {sf. pilosus) kalapja domború vagy féltő.
já.sdad, egérfAÍnti; olttalui rini-íbalít'ífei
Izéle bezMfgúrorioif : tönkje (/.('ni.J/.Wú.
X.'.í rothnilt levelek közt.
farjőka G. {si. cacsius) kítUpja egérf/^l, r.
borsónyi:

lönkjc

tövöi'D

gyapjas

lakik Jáh udvdbnnn, hohrasonn n&
fj

vgcrlzin

FtlyOl barna vagy j'<k*tc bérük.

homály

G. (s4. scaniliccinus) kal.ipja hom:íly • rozsdaJzinu , nyálkas, himlos: tönkje IV.ennyes- verirs, ránf/.os-bu:ikós -tóvü. lakik jdk
alatt.
tüjkt's G. $A. spiuulosus} Icíil.ipja bar/ia, surúno bi«
bírtsós; rniudeii bibirtsöbúl 3 Izfgü puha lövis; pertKie trlcnyéfzci: íÖokjc ÍÖVÖÜO báina.
lakik Jiildi mohul,- közt.
fényes G. (si. Jacubinus) kalapja barna, rántzos, fín y e s , beliajloft l'zélíi; femtzei ízélesek: toukje derékbaun Ii.isas. /akik tidonn.
tejes G. {A*rujticanti.r)
k.iKtpja barna, la^ios, kitsii>y,
be^iippcdl közepu, tejelő', lakik vrdőnn.
gj'ap/as G. ( A . clavatus) kalapja domború, barna,
gy;ti)jav, bütíöskóT/ía porral beliíntve: izcieról fejér pókh.'Iók ragadnak a 1 lónkhoz;
lemezei b.ibosok. lakik ertftnn. bnkrosonn nó.
farkas G. {A. eaudatr/j) kalapja elébb Jiyrrtnpf'ouiia,
azuiánn dontború, fzalmjlzínű: hoizlzu vékony gyökeréről 1—4'öok nó. lakik erditnn.
•í* Sárga Lemezük,
domború
(bak-
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tönkje fényes, pereues, pikkelyes, lakik

ertiönn.
G. ( A. delieiüjuj) mindené sárga, sárgatejtí:
kalapja besüppedt kózepií: lemezei l^ligiönkre futók , néhn z ó h í c t k . Ink.erdonn. mr%t' *"
G. ( JÍ, fiantutus) k í b p j a domború , ar.iny
n.VJ'lkás: lemezei haloványabbak, egiy^°8£j'^ jígvcsck. lakik rcvesfdk tövénn.
ranyos G. ( A. ameus) kal;ipj;i domború, végié megl'ípúl, unrants l'zíuu, néha bibirUÓs; lenit:*
/-ti ij.ilrum Izínúk: porai barnák, lakik erdbnn.
ingszín G. {A. fia/nmvus) k.ilapja largfzín sáfrányOí>\
íelgolyóbis: lemezei tónkrcfuiók mindcn'niásodik kissebb: lÖnkjc tsüves. lakik ligetektnn.
G. {A. i-ücidus) kalapja domború, tbúisos,
tsirí.íL's súrga: töakjc tzálkás bőrrel bévonVA
tsoves, lakik ligatekenn.
(ima G. {j'i* inanis) kalapja domború, fzalmafzÍDÍí,
sima , I/ikkadt: tönkje Jiuízlzú , fényes : lemezei ritkák két egéu és eggy darabb eggymási (elváltva, lakik erdőnn.
<Z G (A. alhipcs) kalapja l a p o s , besüppedt,
l/.ikkíidt, tzttrom l'ziuü: töukje fejér, lakik
crdö'in.
fa&ugos G. ( A. fragilis) k.il.ipja kitsiny domború mezgés aranvlzin, középeon Jiömóltsö's. lakik
mcltük közt.
'

riaszszínű

v.

fíozjdaszlnü

lemezük.

G. ( A. margínatus)
kalapja sok formájú
domború , rozsdalzío , h á n y a párk.inyos: lemezei setétefibek. lukik lehullott levelek közt.
XJdds G.(J4. ferruginous) alól felyul rozsdafzíü: kalapja domború: lemezei habosok, fzárra fulók;
tönkje rövid, lojásdad. /. nedves entókbenn.
G. (vf. Alioa) kalapja vialzlzíníí, haraoglorraa,
behajtott Izéltí: lemezei vialzlzínük, töíikra
fuiók: tönkje fejér, lakik erdúnn.
\jas G. (erinirus) kalapja tóitsercs , lemeiivcl eggyütt
r
' ' ínu : alól felyíil izórés. iakik aavnmt
••*• Z6td

lemezük.

iárgatüld G.(A.fascicularis)ka\ap)*
domború, sárga i
tönkje kárga: lemen i*id«k. lakik roikaútján*
Ad*
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;

három szinti G. (J4, iricnAr)
kalapja doniI-orM, T Í .
gos prj: lctn«íti zöldek: tuokje fejér, tnintc
i
k
hk i
s

>

•
•
•
•
« >"Peres'* virhvnyes LmciLk.

Téíptr&e G. ( J4. praímsis) (tiiíujja rejfr, Icuieii v. -.
hcnve*ek : tönkje vaskói : pc.cUe bo, ailan 6.
/ajfrú gfrp* nn.
xomá/ttz G, (yJ. vi/iacetís) kal-ijí* tapos, beluijli-tt
1/élu . egcftcnti iukó, ^«fer« icsisaftinre h.i;lik. /í/>ií erdiiiin,
pikkelyes G. {ji.tqttamasus}
k^lcpja domború, be5tt|>.
pedt kÖífjvií, pikleiyes úcru; pikkft'vi b.un i k , fzolzösok: kalapja és tönkje tuiiéj IV:nuk. /í/Aíí eniunrt.
G. (sf. mifinus)
íraUpJA domború,
nú, b^rnauilti -. lemen homályos
habosok: lönkje a1
kala^A
(akik fieeyes mdón/L ,
tsiolaszín G. ( A. viuloccui) kalapja dímboiú barna b
h d á í i l :
f>íic é s í
i l Í l
kék, gyapjas, lakikJák alatt,
Barna feheUs fcmizűk.
G. (vf. tampei'rU) kalapja ttomború, fejér pikkclytf, bóru; Ifintia tltüb íÓ2sai>ínu)c, «zulánn ínc^barnúlnak, vrgre elolvadnak: perelje íejtír , envéf/ö. tói/A f^yefiettn. JHtgeAetö.
G. {st. iulnius)
egélzenn rvalkas: kalapja
elébb ItacAngioima, A^üláiin isak dombom,
néha ítélet ki n fordulnak: lemezei bjr/iaX .
lönkje fzjlkás. Ai*;A eruonn.
G. (yí. dtgi(a/ü) kalapja félloj^sdad; Ideje
rozbdafzín horpadású, eggy karika vonássoi
jegyts; Izé le fel* vasltiou: Icoitzei Ickcitl-i i k revej J/fk tömfitn.
Jimctariuj)
kaUpja lojásdad vagy hagan/j
^
,
rongyos, lejcr: leinr/ei fekettk .
elolvadok: tiinkje nyurga, pcreUe tnyéliOlakik guncjonn, rothadt jákunn.
G. (-rf. Ugtwrum) kalapja har.-inglorma, facnvytb sörgii, végre niegrckciul: iemeiei fzürketc. mcgickíicdoek , lzél>elpotlauak. Utiíi^
fQlhadt Jákonn.

I

it.

fil-KALAPLTK, TOMvTELENEK. F.ÍK ÓLDALÁKK
LAKOK.

,'''•' G. (yf. qutreinuj)
f<flka!ap|a Tás: letnezcí zegzu.
gosok, porosok, lakik fék oldulninn.
G. | ^ \ flahelUjarmu) félkalapja Wgyezöíorma, pókltalós, i/oröí, bamuiíiu; lemezei
k
fk
SSJg
•resxa G. ( ^ . ileplucns) félkalapjai seljmesek,
j
rrk > Izorü.'.kék: Icou-íi barnák, í'zaggatotl.nk. svk ntt eggf raisdjoftít.

657. TIÍÍÓRÜ.
( BOLETUS)
Alsó lapja lyukaisos.
* Tlinktctenek * Ják ólduiánn
taptá T. {B, igniarim)
ielyül Ióköriimforma, barnás:
al^l tvukai ig<ra aprók , leckék.
szürkeha^t'i T. (tí. Jvmrntanus) Iclytil domború, rrndcilco karikákkal jegyes: ülól lyukai kerakek, l;ürke/.6itíek.
xttftss T. (tf. tavuj)
íelyűl alig domború, felálló
;ígas izürökkcl erdei: alul lyukai
f l k
7". (ií.
j) felyül domború, karclyos
verheayes, síniíi; jíóí lyukai
g
icjck , sárgák. AJcgtltctd , j^JZtiqá.
aranyos T. {fí.Julvui)
alól ielyül &árga^ kalapja ren.
*tetlt-n: lyukai igenaptók.
lakikjúzjúnn,
hegyeshajá T. {IS. juí/erujus) tely ni dctuboru, sima
rende
k.:nka• vonásos:
lyukai egyencilen^k, ts.ivargósok , öíiveízakadnok.
ttitrom 7". (jff. citrinus) alól felyul Uitroni fzfoü; felyül pikkelyes» sima: lyukai igea aprók,
karikákbann, lakik b'iizjánn.
karc'/joJ 7'. {13. cnuúicinus) Itlyn! ránt2os, (savargóa
élü, középeno íejéres: huta sárga: lyukai
felettébb aprók, lakik TjKrctznjeJiSnn.
tarka T. ( B. verücotar) íelyul lapos, Uórös, habos
fzélü: karikái más-májlriaúk: lyukai reá,
drilcoek, fejérek.
T. {B. attiuttu)
barnúló, fekete fiétű: alól
fcjírb61 megsárguló, baniúló: Jyukaisai bálófüraiJk.
iUa-
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Ulatoi T„ (B.
) ej?£f«nn fejér, íelyúl sírna i
egyenetlenek, lüu utdnn yoj;./.^.
l
Lakik . __,
henyérbtfl T. (B. thedultn jmntj) fejér, formátlan,
darab kenyérbélhez hasontó.
k •
*• Túnkinök,
ttirtás T. (B.pcrennis) alól fclyűl lapos, barna: 101
jc vékony Iiegyü inaik crríónn.
sárga 7*. (B. httetu) kai.rpj.i domború , sifrán fzírib,
rncjgcs: lyukain iSldes sáriak: tönkje perei zes, fzéles liegyű. mrgehctö.
hásoj T, ( V?. bovímu) kalapja domború , barna, sima :
ha húsa mep'ö.(k, mindjárt változik veres,
kék [/.írre. me^ttető.
tiínkőí T. ( B. 'crassipei) a húsostél abbartn külümhűz,
hogy hftsa' Izíne nftm vallozik: tönkje vas.
tag. hasas. nicgchrtC.
tzarvas T. (B ramosiiji»ius) e£r»y rönkről sok fzílIvcLínazó tönkölskck noxiek • minden áchepjV'enn egpy kit kalap, nfgvhetv.
Pisztritz T. {B. jiibinunrxouts) Valnpja fcjíres: lyuk-usai cgyentticoek, tckergosök, hól'zínük.
G ÉRBEN.
(fíYDNUM)
Alsó lapja ttiskes.
pikkelyei G- (H, imbricutttm) tönkös: kalapja domborúJad^ pikkelyes, lukikjenyvtstkvati.
SZOMORTSÖG.
(PHALLUS)
Fcisö réüe vagy kutsmája háló módra üi'zvc reUe'jett a' tünkre ránőtt: Tönkje (uoixu
alól i
Sz. {P/i. cscuientiu) kutsmája \trch\\\\ kiisúr1
rántzos- rántz-köieí behorpadtak: tönkje a
süvegénn alól sima, bclól egélienn üres.
Sz. {Ph. impudicus) tönk|e fejér, bakaral'znyi t belől ürcs» eggy biidos 1t3-.ilkuv.il lŐIl
guuyából búvik fel; hegj-coo kuUmája kúpos, hepehupás, kioytii vegu.
660.
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.600. R E D Ö T S O G .
(HELVELA)
1
Kalapja rántzba feedve a tönkre ránöü.
\knttma R. {fí.Itiitrn) kuism-íja ránUosnnn a1 tönkre
Dóit: tönkje repedezett, belől üres.
\ó6u KÖBÖLRE.
( CYATIfUS PcJza L.)
Poliár vagy Findzsaiornia; uiellynek öblcbenn Jcntse Ibrma apró termések nőnek.
icnrsc'j K. (C. luew's P. lentijein

L.)

felfordult

harang-

loriu^, kivíil fxórds, belől síina, b<u«ul/.íu;
lemséje 10—12, fejérek, lakik JötUőnn, rothadt Id'ctekcnn, t^entettrkenn.
\kdjdi K. (C. striattu) felfürdúi: íuriingfcrm.l, kivül
•
;.. S) bclÖl kart^olt; termése mint a*
é. lukifi a1 lentjcjtcl.
SZÍT ALAP.
(PEZIZA)
vi&l'zás -kúpfonna; feis6 lapja fclhajlott
kanmájú ; azonn apró lyukak mcllyckcnn
igcu apró por nm^vait Kiadja.
/ $z* (/*. cQchlmta) tányetja aranyízín, kívül
fejéTes. Inkik tevés Jiíkonn,
Sz. (P. ctenata) tánvérja Isípkís karlmifú, belől barna, kívül firjér poros, /. rvws fákonn*
•ált Sz. ( P. punctata) l«inyírj« lejír, njiro feketa
Iiitrkálasükkal jegyes, lakik tjupá/in tsak a
fZtíraz lóganejbantt,
JSVOLTZ1JAS.
(OCTOSPORA
Ptzí
la Liri'i, }
Bögre v. öblös-tányér v, gycityatartóforina: öble lapjVirúl íelnöneksok apró hártya
tsövrk; mindvnikbenn 8 mag, sorj.íb.i belé
féfzkelvc mdiyck Csak nagyító üvegenn lát*
szartak meg.
5r. ( O. scuielUna) tányérja lapos, tönkieíen , skarlát f-tín, karimája domborodoti ,
barna, tVemfzííroA: külső vAgy a\s6 lapja
fekete Dtórös. i<tkik Füzfrfkonn,
V p
"

*uf'

(••
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tarjogos Üy. (O.pustulata) bögrefonna gömbölytideá,
lonWtoO, sáppadi; kívül fejér-pcrscdckes.
/akik nedva agyagos JZldönn.
törpe 2fy. ( 0. nana) lövonn cífzíikíilt, tányérja kifzí.
lesedett, bol mélvtbbenn hol kevésbé
Öblös,
belől sárgább mint kivbl. lakik a1 (urjagossal.
txitronuzínü JVy. ( O. citrina) tovijnn clfzükült, li'takös Uabású, Uitramrzíníí: iányerja kevéssé
fényes, lakik füif'dkonn á* mohok kőit.
sárgálló $y. (O. lutescens) tönkje kicsiny: domború,
párkányos; cgélienn sím.i, sárgálló, lakik
reves Jlizftfbunn.
szürke ffy. ( O. ttlítidula) tÖDkje igpn kitsiny : liioyérja domború párkáoyos, fejéres, sima. /akik
füzfákottn, V rothadt itma/ekenn.
6C4. PALÁNK A.
(CLAFAMA)
Sima tönkök; magánosok, vagy elágazok
kalaptalanok. néha butúlók v. bunkóboíi.
Termése nem Játlicik.
* A%Qtlanok,
mozsérüió P. (Cl. pútillarii) buzgíny vagy bolfor.iia
fejér, vagy sárga, vagy bmnu.
lapított P. (Cl. ophioglojsnidfíi) bolforma % lompa, lapít oll, ,fekeie , bibirtsós-crdcs.
tsunka p. ( CV. iruucata) bulfurma, kíijfz;inn tsónk.i,
hólzínü.
borzas P. ( CV. iiirta) lövőim fekete, borzas, vasU
gabb; felyűl lapított fejér, kopaíz.
himlőitőlü P. (Cl. frnnufata) botfomia, hengerdeü,
fejér, tsóves: töve fekele-bibirtsós.
t

" Elágazók.

pintze P. (CV, Ifypojeylon) ágai lapítottak, feketék,
fejérhegyíik, porosuk, lakik pintzékbenn.
bokros P. ( C1/. cum/lfittcj) ágai ágasbugasok, fcl.il16k, cgycnellriick, hcogcrdcdck, íejérck v.
vtrlicityeick v. sárgák. /. erdúnn. megeheid.
mohos P. ( CV. mujcoidcs) ágai igen bu&Iyosok, dprók»
k h l t k ,

sárgák, lakik tC tiivhok *>*zt.

665.

665.

PÖFETEG.
( LYCOPEüDON)
Gömböiyüdeilnöviís; Pormagv. vékony hajüiálakbói öiJtvefiőti - font fzövtvcnybcnn;
mcJIy az cgéfz belső réfzét bétöiti,

' Tebbű&k, JUld alatt lakók.
drága P. (L. Tu&cr) gömbölyű, húsos bé*!G\ lú'skés
vagy ripataos íeketé béjú. megchetö. ( Sza.*-vnigomín )
pdrkötefiü P. (^L. cervtnum) gömbölyű; húsos béltí,
legkbzepéoa fekete port ierinó'f rongyos licjjú.
( szarvaJ go/nba)
" Porbtllík t fOldőnn lakói.
inéhszt'dltó P. (L. Savista) gÖmbölyiidi?d, tönktelén,
sima btfrn, megérve iclyül fzéllyetfeslik.
Viin pikkelyes bó'rü, van tüskés bó'rü £ajtája is.
P. ( £ . jteíiatum) gÖmböJyű. nyílásánál tüskés,
fogiis: taillflgos gúnyája a' föld ben ti lappang,
*s onnao őtíl'zel feíkunkorúdva k
••' Portelük 1 fdhn termők.
P. ( L. Jlavescchi) rggy levél - gubónyi,
len, sárgAs- lőldcs.
horsóka P. (L, pitijorm?) eggy borsónyi, durva-barna-héjjú, lütikrelci], lyukas.
veres P. (X. epidendrum) gombulyuüed, veres, Tüng/os fiújCt, veres pcirú.

666. POKALOM.

(SP8AERIA

Lycoper-

döfi Linn.
Gömbölyfided Vagy más formájú növés ( a'
kiszáradt fákonn); abbünn gömbölyű tei-méí
porral tele tömve, hajl'/úJ Lcüvevények
nélkül.

P. {Sph. tyeoperdoidet} borsónyi sárga lauUO-

rod/is,
P. ( A>A.

frkei.e porral tele.
li)
i
giimbülyi-deil

piros t«ur-ta^oc, egjcneűeiielc, ízórdíkék.
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LOPVANOSZÖK — GOMBÁK.

(MUCOü)

667. PENÉSZ.

Apró hólyagotskAk, fzórfzálak hegyeim,
vagy
gy azok SlküJ

P. (Aí. Mucedo) hólyagja gömbölyű, Hiáras,
cnyéfző. lakik kcnyJrenh J más rlodelenn.
P. (M. g/aucuj) hölytigjaí ízárasok,. gömbÖlyUdedek1 isoporios gómbotskát formálnak, lakik rothadt gfümúltJÖkönft.
étti P. {Ál. crujtaceus) hólyagjai fzárasok, ujjas fíízérekbenn. lakik pojhadt ételcnn.
levél P. (Aí. Eryjiphe} fejérfzínü: hólyagjai barnák,
Uutatlaöok. lakik fák Icvetvinn.

K I M A R A D T
22g. lap.

a

If

233 dik szám

E M

E

K.

utánn.

NYAKROVAT.
(UVULARlA)
Tsesz. nints: Bohr. ó-Uirmú; minden fzirom* töve'nn belől röl cggy hoízlzúdad árk k fítmsz. 6, igen rövidek.
g
szárőlclö .A/ / í U. amptexifoüa) lev. fzárölelők: Izára
kopaLc: kotsanyi bciijkÖon görbék.
520. lap.

FELLENG.

az 5%1-dik szám

utánn.

(A1LANTHUS

JV.)

HiMV. Tsész. 5-hasáb: JÜoÁr. 5-lzirmii:
ffimst. 1 o.
ANYAV. Tsész. és líokr, mint a* hímé;
Ma%z. 3 — 5 : Anyaszárai a* magzat óldalÁnn: LcppendeAfe i-magvú. Nc/tu Nósvirá~
ga is van, mcllynck fíf/nszáta 2. I*a.
iátoroi F! (ui. glandutusa) Icv. párallannal fzárnyasuW; levélkéi rövid nyelük, váübann foga*
sok; fogaiDO alulról besüppedt Dag>' ikra.
Magas Jií/tfnak koronáit ernjvst nnptratartáJbrma : icv. igen nagfuk.

IGA-

|i

I G A Z Í T Á S O K , JOBBÍTÁSOK.
35

utóiról 5 . Vagy TojiisxosztLÚ *, V t. olr. mikor V
, ,,.,
rck levd dcrekb«nu fiélescbb, ke(«kiteti
40 •J'Q-ülr. . |A»d KórkűrJi. oltaíih mikor * ' hofcfeAdad le5
Tél vállbuiii tojáskerek, kdzcpcnu
71

al.

fel.
88, —
—
—
ttl.
89. —
9'- —
tut.
109.

119.

al.

J2I.

yi-/.

4.

f.ugú

.-.-,

). liimvífigiik: olv. ..
v. rauriMhüvely : ol*.
)•'. gyök. olr. gyük. Ifv.
t i , v ; olv. páron kín*.
4. Murva ; olr. levél.
7. húrrly brfopotl; olr. hwrclybe CogolU
5. 3 baiizdisok: olr. a víllalirjjvíik,
«ddb«itA: lóntMfortnÁk, néha kű9. fitítfick 1 otv.
is, no ki; .tűd !ior/.4 ; (ni*f)a kAl-iíf-lAlan I
15. 1 - vrtgy v-timguk, akkorák mini ** m u r / i k .
luritl k.iUfjoíok. olv. a' murráknál borzü^ibbjk, l»»Oftii kAltUotnk.
S. feleli; iicUl houÁi (*Uűn«k Uifión*!;, belül

p , «f>. loríic* virágú, liAlovány ' I A ' I . ol*1, túri
vir. hrtlovjay '1 *' t.
—
8- virAgföfccrjc: olv. virágl
l J7. — lu. rir'iguni): oU. rítusuk.
—
Jt>. Íe\iiitdüln*k . olr.
—
13. t'rplltfiirk ; o!». er
al.
3. liibijr fa.irtka; vív. bibrn* -alitlt tfggy fcarilu.
frt.
10. «dd t i o t t i : némely (Vijukn.ik a' »ú^(i m
•//.
13, 14 ernyülté: olv. ernyőké.
~$. .itip koi».myo>ok ; olv, alig nyeletek,
it 3 . y*c/,
í. tí'kotJáiiM: olv, kolxiiiyi,
—
J4. pjitsimiok •. olv. paí-sojok,
a/. 11. ertiyííkiirl; olv. emyúkcUnol.
fit.
A. HOtii>?utn: olv. Anthritcui,
tűn.
—.
S.ijf. M*4>'fal|crj,i *pri íerte; olv. n^gyg
ii in ti; iií«galléri« Afró ÍCÍW.
a/.
if. />//».' o\r, fit/'u.
fit.
4. tpeildők { jtdií hozza (oém*l/
*úf«IÍ moildök)
«A
Ü. kétágú, plv. c-tngú.
—
5 , ^ ftÁrwleíCk : ojv. íiArlfTelei TiJrOlelÓb.
a»o. /rí.
13. aic"; olv. ' ' '
• • * . ' .

IGAZÍTÁSOK, JOBBÍTÁSOK.
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tar,

•p-

4, 3

. kétfiernyaiak: olr. IBTÉUÍ

N E V E K

í j . ,3-lőréül: olv. 5-trvp|ü,
53. liíngetMek . *rgjrtníi*k: olr. hengorrgttk, felyiil
ág**ök : le*. ieadal«aek , liáldiok , hegyesek ,

*47-

—

V3- —

3°3- —
333412.

MUTATÓ TÁBLÁJA

la. árforma . add b o n * .
4, »' keikenyek kiuipctl hegyük: l&rftld la.
t, fzAr>v bitrivaUegyü . u á k ó a i *Uó; olr. íiárö
nafor.u*, konyúió.
*

ti*

al.

KLF.TSi tddd fclibe HATANYÁS.
í-fkefíü : olr. i.«"k«ftii.
UpílOlt: olv, Irlrtpimll.
sok, Fffwr rir.igú ; e\v. sokritÁHÜ,i W U<*r»« • Ifretri utrinn olv. kih**g\iettek, kAttzul
(-ik: Duira lenvKruyi: vir. ífjéi. •ittttutn
apró H! (sf. fsntrifit/ia) l«v. jirforruik : TxarAJ ápbog*»• bu(jjn*ol^; |«rffo-!^v. k»lÁ[toi>ok: Csirrnai,
UntsÁiok, a' uéfiénél foridebbekt tnkjai feí
i^.
4.
o,
IR.

7.
fo.
£-.!.
lu.
g.

kek, Delelek.

Etek Á azt a1 uilla^nl jegyzettek &} fomi-foveÁ; a*
/V/ytelcrtrk regi Ifc/ni• Jicvek; a düló betűvel ttottak pedig nem Xamif - hanem jártas • Faj • Hevek,
JC s~úmok jelentik « / í faá

Ani

465

Ak.im •
Ak.-ilj:
Al.isfa

aanuuJ- ott
/(vűrti. tttihin olr.
fiürtu : olv.
t'iiKtiU: ol*
** üUAra fekfftk ; nlv.

14- Unl*-**ok 1 >*/ÍH AÖÜÍÍ

•QQQQfr

v^^y rififeÁt'i

/.loes .
All/irorn '
224

g

Alakor

115

Artijt
. Arvtilytínyha)
Aszó ttot

444

Ka bír
Babuga

fto-j Baka

A|üirka*

447 B«

p
Aranlurl " Aranvirig*
6"

184
4*^4
431
15I
539
113

p

Atlítsóka
AIÍ.ÍIZ

Alán

.

.

.

.

Bandita
Bangó *
Baraboly
Baratzk .
Bárts Bazsaikora
Bazsál -

100

456
- 413

91

210

419
21J

497

295
458
355

4^

212

300
Bcuge
Betc

jfpa

M U T A T Ó T

A BL

A.

Berckenye • - - , 29S
Berling
. . . .
321
Bcrt^e - * • - • .'*'-*'
Berze *
Si'írtin$
Betóaika
Atrruen
Bibak * - .
Jiirs Bibelyü * .
Bibikra * .
95 Borjika
BigchcUo *
564 Uőrveny
BÍIÍÍZÍJ,

.

Boiloapót *
Bodza,
Bogríis . .
BogUrfa' BogUrpót
Bogyópikk'"
Bóka
Bokái*
BokrétafA *
Bűlonyik
Borágó
Borbolya BordaUp * .
tiordaraag •
Bordon * *
Boróka
Borostyán .
Borofieíány
Borsó
ííorzon * Bojtorján
.
Bojtvinig • .
Bögretok* Bosóvíny .
Brion'
Buotli "
BÚZ4

Jjuzcr - »
ltiidóske Bükkóa
Burok

H)6

M U T A T Ó
41

374

4.5*
79
3.5.1
Derczle
Diófa
llohiny
Dorn.k •

6

5l

HuiUtUrt/ -

455

E

•

405
4.7
477

1n

105

204 E l é n
. . . . .
sw Elctzko
EaireU.c
. . . .
114
ICperjfa
128
Estike
p
411
Kierjó
i98 Esiistfa '
4U
46*1

256
1A0
109
312
381

300

B

-

.

•

Kakin
Kilfü

Buvdk

J)urt..a «

•F AO
AOVAL

13.S
222
177

Kanxár '
Karkkórn
Kájvirág
FcltenR
FentúÍ£ *
Fcnycr
Fíce
Vnágó*
Finis "
Fiitd/sa
Fitiior "
Foí».inóa .
Fog.ircpedi '
Fo^asír* .

Fői.ily • . . . .
Fojondár . . . .
Fólíliko * - - l'ülf'ú
Kiiliker * - • •
Fiinyng • - • Füstiké . . . . .
Fütej "
Fii/
Ftuény
Fajr (inka • - l'ekeídgyürá • Fog ints

Galatabou

62

•
•

-

T Á B L A .
Galamo

$17

g

430
•54

Gálna Calól/.a
Gaztllat *
Gátló* 190 Gégevir^g *
5S8 Gerbrn*
Girbííz *
100
Gcrcptsio
j a o ficrcly *
7/
491 Cíód.rtí - •
193 Gol-oia * 214 GomheruyŐ *
Gömbibe * Gomborka •
3*48 GcVlyahir * •
G/ínye *
377 Gubóvirág *
Gt»rgtilya *
Gúzsitiili * ,564
y(
Gy-ipü
*
360
Gyékény
'541
yy á
Gvopár
Gyökonkc*
Sl~ Gvöogjrliim *
134 Gyöngyvirág
463 Gyiifzűvirág
afi7 Oaiumbhegy
534 Gumandor 382 Gordon . .
^8* G/tUxvirdg
051 Gjráfíovdn .
19a
Halmán
097 Hanga

"34
^oo
534
4'>9
-174

194
4i5
37O

Ü07
213
208

464
77

7$
34S
462
124

224

>97

250

594

M U T A T Ó
159
2Ss
217
5Ő5
560

Ii<*rm.iU *

Harmat fű •
Mi nyafog *
Híriyakúp '
Hárlyaranlz
y
Hitkotu

TI egy éke

2.i
243

Hidár

3
*4i
4:7

Híoiboj '
Hunorja '
Himtsuk *
Hínár
•

,523
407
lőj
510

tííkóUa •

357
^4

Holgyomát
HooiokhCir *
Hóvirág
Hölyc
- tfgl i
Hur.nyaf/, *
Hi'iayor -

Há

gg
Jfarmatkáia
Htrmottartd
/f-.ehttra

1

HÓJA

Ikrapikk *
Iringó * • •
irz.iprojt ' Ilit ragór ' Uó

Klóra •
'93

Komorka

490

9;) Iszalag

H4A

Htivclytső '

ÜTATÓ

T Á B L A .

Kakit.* Ráteolya*
Kakius -

KuUpfiirt *
K.íimoí •
K.indilU
K.inkalm -

Raj-or
.
Kaporna
KápoHíla

223
2;;t
150

83
• 44<5
* 46.S
- 293
• '73
• 23;
;*• 9

KÖbölke '
KÖkör'sín

-

209

Kömény
Körbetző
Körféiy *

•

S$2

- 3<*
- 383

• 470
•

10^

- 4.5.5

377 Ka;lar * . .

• S«8 Kender . .
• 109 Kerep
- 1 102 Kenéke * •
1 314 K é t e l y • .
1 i 11 Kcihimpazsil
• 425 Ketskedii'/ *
- 122 Kctskerágó
• S5& KíjiyónyelvfÜ
gy
Ki keríts
380 Rinits ' • 407 KiuibeJ//2t;<? '

Koriándroin
KornilU " Korpa fii " •
Kosbor "
KoO.ortyü *
Kotson *
KoUord

•

• '5S
• 357

240

?

Komólsin
Kóniis *
Konkoly

274

95
96
44:i

»79
.5.56

4*7
1

• 3 /'

Klóra

Köri i ke
Körtvcly
KÖSÖR

'

Kotor* KÖlscpp"
Krppin Kukolyiza
Kukuba *
Kunkor Küllő*ríjl •
Kaktíkfü
Kalintza
Kunná mosó
Kányája
Kápri
.
KárHi
.
Ka ti ka y
Kolvmpí

249
544
J4'

TÁBLAKomi*
Kömta

295
09

97
470 T
itft
270 " A N C ; V I R Á G • . .
520 Lapony * - - - - 574
- . - . 376
205 Lapili *
- - • - 3j8
4'8 L a p ó r '
Laplakf*™ * - - - 462
- - - - »55
494 Iwíuinya
4'*>
453 l e d n e k
Líltapót
'
•
ic4
576
'J'5
200 Lelteg
215
2.55 Len
413
252 Leni se
:
.535 I-ep*. nfa " - • - • 237
Lepkelíeg
• - • 427
Lepi*>c
*
.
. . . 509
152
. . . . iio9.
209 Lct.ty;ín
41S Levendula • - - • 344
461 LibHinpp* - • - - i8<S
- - - 191
63 Lik<tgyán *
64
263 Lila 227
209 Liliom
43?
274 Link*
160
263 Liziakn
422
94 Lnbere
16S
185 r.ónlz
l-íínya
*
.
.
.
.
241
262
238
369 Lórom
Lot5ag.iz * •
- - 514
IJI
470 L o i s a h ú r * . . . . 1:38
Li'uHii'ir
U13
hrvcstikom
•
•
2Ü2
341
403
189
- • - - 58
ÜSS
521
211 Lútz
ADÁBHÚR

484
176

Maga bár * - -

377
i»5
95

ii

S96

M U T A T Ó

Magi fiák*
Waglapél'
Magrúgó *
Magízigony
M gj
*
Magtsákó *
Magyal
M
Magvaróit *
M.ílé
• Mályva
Mamó
Mamorka *
Mángolt
.
Martika' .
M.ítsouya M.ijfű
Mcdgy
' l l
Menta
Meicng Méuvirág .
Mioa*
Mirhattag"
Mi
Mitze' - MIZSÓI'

-

Mi/.úra * Mogyurót'a
Mondul.i Monlika
Mória *
Moisárhűr *
Muhar
Murok
MurvapiKk *
Müge"
Mukou . .

T Á B L A .

M ü T A T 0

156 Mázola •
187 ALiftírdnna
488
3«8
• 34
231
44S
313
94
394
347
539
59
510
131
319
296
171

N175
104
487
213

Nadragulya
Nápiu - Napvirág Nirtzis - •
Náfcpnlya Ncgya^yarú *
Nezsit - .
Nimfa ' - Noláoa *
Nőfzirom * Nyakruvat *
Nyakjjyar *
iNyakó *
Nyakpcretz •
Ny.irfa - Ny.i
y NyiU'ű 182 Nyíltok "
277 Nyírfa 3Ú7 Nyóhzijas*
205 Nyúhirtiyéfe
3y4 fttii/rajurgá
13 6

561
4C4
314
137
70
2

136

515
570
317
385
487
449

519
294
80

197
125
157
304
394

S

ükörtzerafü
OtgonttJ't

ÁFTIÁN

536
.
64
' 211
- 47S
-

558
6
395
376
4Ó4

Palaízkamag • Palka
Fíiponya
• - paprÁd
Paprika
- - l Paréj
; Párló
'-' Pártamag •
. .
Hjl". illák . . . .
l'iil/.a!y
- - •
; Paikótzím*
- Peder'
1 Pelyhím'
. . .
Femet

*«***

Pera
Pcrcraér
Perelzlén
Perkata
Verje
Pefzértz
Pel'zienze
PimpinclU
Pimpo
Pinty Ö
Pidlatz
Piljjiang

-

35
81
• 175
561
- 177
540

TÁBLA.
Pöfcleg

i'urs'

.
m
.
.
;>og
Pítztriez
.
. 409
.
- 418 P v h á n k a
pvkolvurfu •
.
.
588
•
346

- - - • 491
- - - - 332
- - • - 16,5
ioó
. . . .
g3g
- • - - 330
- - . ^09
205
361
. . . .
^^
- - - . 446

Fóliám •
. . . .
Poltsa*
- - - Polyvahordó"
- .
Pelyvakor* • • •
Polyvarojl * - - •
Poly\*atsuk * • - Pomagrflüát
- - Poinpafa * - - - Poralom* . . . .
Purhourojt * • • Portsin
Poruika
Pótaly *
- • - Poinya • - - . • • • -

597

Pulzpaog
Pakitints
Panátz Pántlikája

5S7

- - - .
. . .
- - •
. .
- •
. .
- -

376

• 311
- 205
. 203
105
- 210
- 4Ö8
.
t
3 3
- 384
- 2 5 4
• 187

- - • 31*

- - •
22a
. . .
354
- - - iga
- - ' S53

MIA • Ragyabura*
- - •
KupODtz
. . . .
Uedöltirom* - - Rcüó'L&ög*
• ' '
Hekettyc . . . .
Reulze
Kcpkéoy
- - - •
Kcpö*
Rcpize
Relék
Retzcfog" - . . .
Ke/eda
Rezge *
- - - Rézvirág * - - - Kibifzke
. . . .
Ris
Riikaréj • - . . Roílika * • - • K oz mjring
• - -

116
434.
4^0
i^i
97
294
319
357
169
28'i
1S5
* * 131 Rozsdabura
344
443
Kukért*

236
vo*
iö6
173
5$$
405
337
346
557
3Ü4
3«4
3O9
2$$
107
481
ig9
10a
476
537
339
2ÓS
543
109

Rbt*

MUTATÓ

698

Ruta • • .
ReAcnyő
Répa • Heptsény
Rubiáttka
**-*afrán
Saláta
- .
Sárda
- Sárgujó * '
Sarkantyúka.
Sárqja
Savar' - Semlyékhúr
á é k
"
Sikkanivú .
Síliom "
Sisakvirág
Sora fa Somólsing
Sósdi
Súlyom Siírkercp
Átj
- Scpruntus
Sitin
iiomkórá

SpiÁinifrd

.

Ö2ádor

m

•

Szaka

- -

Szálkaoyak •
Szálkatsck
Számolva *
Szaniótza *

IXBLA.

A l U T A T Ö

Szapítka* 370 Szátorja • 3$$
Szattyú • •250 Szeder; - g
Szegfű •
78 Szeítlitze
445 Szélfii 393 Szcptéa 560
Szigoráll *
•247 Szigormag
316 Szíkfií S29 SzikUr *
84 S/il.őr *
189 .Sziléne '
116 Szilfa
477 SzUkcsark
122
560 Színgallér *
233 SzirmaoyüU*
317 Szirompár *
131 Szironlák *
58
276
132 Szód ok
4bó Szófar
4'JS
Szütnörtsög
470 Szömurtztí 105 Szuhar - - \
423 Siulák - 239 Szurü.ints "
Í32 Szuktogas *
S i '
*
Siupora/ú • 365 Starvuj/i
•35 $2tir/tt -

342
47«
37'}
*67
Afrl
543
*55
64
5*5
433
370
190
*7S
295
>95
375
64

314
404
iSt
584
un
5*5
261
.561

•
-

453
J2S
358
167
S°3
**7

- 1 - AKAJAK.
Takta *
Tapsit * Taréifürt *
T«rk*ir * •
Tarait s
•

T a r o r j a * . . . '** 3 4 1 rr\
Tarbóka * - - - * 37J
J- t/tbaír
í
J
T.,riag *
- - - - '$?$ T * * W Ó r *
T.iKirjon
.
Tekerts ' .
Ternye
TikUrm
Tinspó "
Tinórú
Tippan
Tiizafa
Tóborosla *
Tokaték * lollkaláfi *
lónya * .
Torma • Torokrojl *
Turolyn * .
Tóronpy *
Toronlzúl 'I urzoii * -

*J

-

3"

• 47V
. .91
Tar

.
.

.
i

. 371
. jgj

.

.

i

•
.
.
•

- .
- .
. . .
. - . .
- - .
- -

I ói fii ' • * • • Í
•ó/ike - - - - *
• - --i - - 4.
- - Turbóijfh:
- - - Tujd *
- . . .
! ümlÖk * . . . .
Türcrnpikk *
Tiutízirora * • - Tttztft
- .
Ternye
Tcrjúfíe - -

• m HP

T Á B L A .

Turmtinít
lorznka

s

?

5

lói
307
,583
10a
54$
^15
403
100
ióo
374
183
3.^7
503
3S0
73
112
«2i
5^2
CÍ8
362
20.5
^22
469
470
160

Tséktsillag *
Tsciifteiyüke
TsenVelz Trercbúb *

TscIzcTzároy
Tsibcliúr* Tsi^atsü ' Tsiiiorka* Tsilla * . .
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