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ELÖL-

itt vagyon a* Magyar
hó\ ,iz eho jCbCficp, azoknak fis/imára, kik a1
ni> ve vényeket kedvellik, es azokkal csmcrkedni kívánnak.
A* TermeTzeti dolgok k.zött a' plnntákkal
való esmerkede's a z , a' meJJyei kiválike'ppena
minden lépteim nynmonn kínál bennünket a1 Terméi'eH. Az Allatok i-imennck előlünk, esnem
engedik hogy vélek közelről bánjunk; az Ásványoknak nagyobb réíze nehéz hellyenn van, a*
hegyek gyomrába rejtve: de a' pjáuták mindenüit a' föld feinciin; erdőnn, mezónn, kertbenn,
he^yenn, völgyön, ízirazonn, vízenn, víz alatt,
előttünk állanak , es oket tetrzesfink fzerént vizsgálhatjuk. A' több állatoknak ele'g ha megtalálják ezekbenn az 6 eledeleket; efeik azt a* mivel
tápláltatnak, a' többit tapodják: de az emberbenn az esmeretre törekedő éfz, a' mit meglát,
Vi esmérni tís nevcról ot\czm kívánja,
)(«
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Tatám niuls is ollyau ember,u' ki lia meglát
valamelly kíUonös Fai,Fűvel, vagy Virágot; annak nicgnézesi-beiin valami gyonyörűse'gci ne találná, és ne kívánná tudói minek hívják azt?
Sokaknak pedig mind a' FerjÜ mind VLC Afcftonvi líemhől. különös vágyódásuk es terme Gscti vonattatások vagyon erre az esmerctre; abbann gyönyörködnének mennél többel cimerhetnenek; kéfzck tudakozódni másoktól; örömest vcfzik kezekbe a' plámákról fzólió régibb
es újabb magyar könyveket: de mikor tapafztaljiík ho&y a' könyvek rajtok nem segítenek; a'
másoktól való tudakolódás pedig uyügős kerengő út, és bizonytalan tapogatás; minteggy elfáradva Jetef/nek róla, és ezt a'vizsgálódást az
úgy nevezett Ifüves-Aízfcony oknak engedik.
A' mi a* plántákrú! írott Magyar Könyveket illeti, hagyjuk meg mindeniknek a* maga
betse'c, es azt ne kiváujűk töic a' mii nem igér.
Azok kíizzül eggynek sem TLL a* rzéJja hogy a'
plántál az olvasóval megesmertesse, hanem az ,
Iiogy a1 nevénél fogva mar nétalám csint^retes
uövL'venynek, orvosi erejéről beízoljen. A'honnan az Abécc betűinek rendi Izere'nr hozza elö
a' plánfák neveit, hogy kiki az előtte esméretca
nevű fíívet benne kikercsJicsse, <Ss a* haXenáról
olvashasson.
íme' ajánlunk hát e*s általadunk édes Nemaetünknek ollyan Künyvet, mcllynek- egyenes es
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egyedűlvaíó tzeija az, hogy n1 fáknak, füveknek es virágoknak esmérescre vezessen. Ez éppenn nem arra való könyv, hogy az ember felvegye i e s folyta" bann olvassa — mert úgy érthetetlen es hafzontalan lenne: — hanem arra való;
hogy mikor elébe akad valamelly csmeietlen
plánra, akkor vccye kezébe a' könyvet, e's azt
obbenn felkeresheti, 's a' nevére találhat. JMikc'peim kclljeu a'könyvel bánni, azt a' Be'vcvete^benn ,és a1 Seregek elejénn ig\rekezt0nk világosonn elő adni, es úgy hogy A' Tanítás, se a'
bó" befze'd miatt unalmas, se a* rövidség miatt
homályos ne Mgyen. Azokat kell hát megolV3<galni, e's azonnal a1 könyvnek akárki is habnál veheti. JVli valamit ezen Tudománynak könnyítesere telieltünk, mindent véghez vittünk.
JVIct&elt kepéket pedig a.* Bevezetéshez nem létettfink; nem tsak azért hogy azok által a'könyv
árra nevelkedett volna; hanem kiváltkepcnn
azért, meri erőseim hifzfzük, hogy uims jobb,
könnyebb és bizonyosabb módja a1 pláutak réfzcivel való rnegesmerkedesnek, mintáz a*mellyci javasoltunk; t. i. hogy az ember ne a* házbann e's festésből, liánéin a' mezőnn, erdönn,
kertbenn, magából a' ivrnieDsetböl lássa azokat
1
a* virág-icvc'L-'s egyc'h formákat mellyekueka
Bevezetés nevet ód.
Köteleseknek e'rcjzzök pedig magunkat előre felelni némely lenctö nehézségekre azon Hazánk-
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zankfi]«»nak, n kik előtt a' FüveTzség — mim
Tudomány — meg csmcretlcn.
Megütköznek tálam abbann, mikor látják,
hogy ebbenn a' künyvbenn sok új és fzokadannak tetfző plánta-ncvck vágynak; cllenhenn sok
regiek, mcllyoket már netaJám hallottak vagy
olvastak, vagy tudtak; iu elő nem fordulnak.—
Hogy sok új neveket kellett kéfzíleni, annak
fő oka a z , hogy nem le'véun meg Magyarul a'
FűvcTzség Tudomány formábajm, felelte sok
plántáknik meg semmi magyar nevek nem volt;
n'mellvcknek hát nmet kelleti adni. Másik oka
pedig nz, hogy a'mcllyckuek alkalmatlan vagy
bitang nevek volt, azoknak alkalmaios&abbat
kellet adui. Megtérteik magából a' könyvből ,
hogy m i , minden elöltünk tudva volt alkalmatos magyar nevezeteket lieishcnn tartottunk, es
meghagytunk: de megkell vallani, hogy azok
küzt a' babai ej u* fünevek közt, mellyek a' köznép fzájábann sót kftnyvemkbenn is forognak,
sokann vannak botránkoztató, babonás, helytelen, tsúf nevek, sót ollyan gyalázatosok is ,
mellyekct bctsülletes ember fzájira venni isátallana. (Lúst/Di. VÓLDÍ JÁNOS Kritikáját a Magyár J'uve'sz* Tudományról) Ha most — midőn
-ypenn azonn igyckfzünk, hogy a1 Tudományt
a1 fzemttből fclcmcljDk— azokat a' hijábavaló
nevezeteket Neriizefilnk gyalázatjára megtartóttuk vúJna: ezt valósaggal úgy nézhette volna
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Ijonnunk a'Wt Haza mint az ít^lő-ichetseggyengeseget, e's munkánkat magunkal oggyútt méllánn megvethette volna. — Sajnálni lehet hogy
nyomtatott könyveinkbenn is sok ollyan nevek
fel vágynak te've: <\c azt azoknak izerzóitiek
vetkül nem tulajdoníthatjuk; mert ok a' ncve'ndl
fo»va i'j-izítvánn «i' plántára a' mellyrol Izóilan;ik, kentelenek voltak minden fzóbann ibrgó
neveket elő hozni; mivel ugyan azon jilánta eg.
pyik ember előtt eggy másik előtt más név alatt
fsnie'rctes. De mikor a* Tudomány rendi izerétit nem a* neve utánn tudakozzuk a'nüvcvenyt,
hanem mintegsy magától kérdjük meg a* nevet:
íuohra a' hit van nevekre semmi fzfikseg nints,
Jiancm mondja meg a' plánta a' maga igaz és
illendő nevet. Mint p. o. mikor *ggy városbann
a* nevénél fogva akarunk tudakozva felkeresni
vűlameily embert: fzükseg annak minden neveit, még a' ráragadott tsúfos neveket is tudni;
mert meglehet, hogy azoknál fogva meg kön.
nyebhenn ráigazítanak: de ha valakivel oTzvetalálkozvánn magától kdrdjök meg a'nevét; 6
maga bizonyosonn a' tsúf neveket elfogja hall*
gatni, e's tbak igaz nevet fogja megmondani.—
Azi lehetne ugyan gondolni, hogy a' mi név
már a' nép fzájábann van, akármelly alkalmatlan légyen, tsak ugyan megfog maradni, meri
a* feokással bírni nem lehet. Kzenn mi is akadoztunk; de oíztán ezt a" nehézíegei eligazította
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ta az a'fzcrentsés tapafetzilás, a'melly által: tnd;

jük hogy a' fzokás maga magával ellenkezik, t s
maga magát rontja; mert ugyan azon fűnek Magyar-orfzági nevezetei kfllümbóznck az Kr'!rlyiektól; sőt példákat tudunk, ho^y kct íio/nízéd Helyse'gekbcriu, ugyan azon közönsége*
plántanak nevezetei külömbttznek: tudjuk, hnay
sok nevek, mellyek regi írásokbann sot ktinyvekbenn is találtainak, kimentek a* ízokásból,
e*s azon plániákal azo.in a' neventi mar ma senki
se iiívja: tud,uk hogy minden Kertéfz sőt minden fűves-Al/Pzony vefzi magának azt a'liabadeágot, MO£V a* megkedvelt plánlújá;iak új nevet
adjon, és bátra mi lehet mord.ini, hagy ha minden efztcmlóbt-nn histromba fxedőiínc'nek a' nep
közt fzájról fzájra általadott nevek; minden cfztendöbenn nngy krtl<'ntbse<;eí. lehetne azokbaim
látni. — Bár ha I/okásbami vannak is hát az alkalmatlan ÍTmcvezOteli.: tsak hallgassa és mellőzze el azokat a' Fúvéi'z- Tudomány ; magokbann
elfognak enye'lzm; inert a* tudomány előtt a' tudailanságnaft, és a' világosság előtt a* setrtségn'ck ofzlani kell. Reményijük is, hogy eggy kevés meggondolás ulatin senki se fogja többe' azokat a1 feledékenységre mcltó neveket pártfogás
alá venni. Mi u^yan ebbenn a' krmyvbenn a'
fWinforg-í nevek közzüj sokakat feltettünk a'Fajok alatt; isak azért, hogy kítessék miképenn
fordítottuk az alkalmatoso'ut halionra ; és azérr,
•^
hogy

a* kezf^-rílvetznek, valami
ség^ro tenni gontloiluk: tk: ezutáatt
arra sem lei zen izükseg.
'
Előre látjt.k továbbá, hopy sokaim íw fogiák najpr híjjánosságnak tartauí; hogy itt a1 plántáknak orvosi hafana nínU feltéve; mert az iga«
hogy mihelyt az ember-''valami füvet esme'r;
mindjárt azr Pzcrcli tudni, mire való an ? « az
cd'ÜR Wjöu Magvar Fűvcs-Könyvck is tsak eancl fogva valtak valami betsbenn. Ennek a* kflzCinscges kívánságnak erejét érzettük mi is, 69
elnTzttr az c%éte első reTzt így dolgoztuk ki: d<?
ofztán ezt a' fzándékot megváltoztattuk; nem
tsak azért hory az által a' könyv nagyra tnolt
volna; hanem az^rt, mivel által láttuk, ho^y
kétféle Tudományt Ofzvezavarní mindenkor káros. Mi hafzna befzéllnénk addig a'Füvek1 hafznáról, míg azokat magokat az ember nem esmtírí, *s a'megesmérése módját sem tudja? Legyen hát ennek a' kCnyvnek egyedül való tzélja
a* plántAk megcsmcrteiésc. Mikor ofztán el)be
belé tanulunk; akkor kell könyvet kéfzíteni azoknak hafeuáról is ; ele már akkor ofztAnn nem tsak.
kuruzioló tzclból (mint a1 köz kívánság tartja);
hanem a' Fűvc-fz-Alkotmány rendi fzerént eló)
kell adni az eddig esméretcs bafznú plámákat;
nem tsak az orvosinkat, hanem mind azokat is,
1
mellyek vagy eledelre, vagy a gazdaságnak
akármelly Agára, vagy mesterségekre és Fábri-.
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vagy tsak pompára és kerti ékességekre
f
fordítódhatnak; meg róvátui eggyJ^eiMnind azokat is, a'meilyek mérgesek, mellyektól Ü£ embereknek őrizkedni, vítjay a* barmokat cri*ni kell.
Hogy pedig most, ez a' plántáhnnk Tudomány-Rcndbenn való előadása, a* hafzon feljegyzése nélkül magábann f/áraz és ^yíinyöni»ég nélkül való lenne; a^i nem pond il^ik. Mert
nem igaz az, hogy az esmérct" gyönyörűségének tsak a' hafzon vélni a1 rugóia. Gyönyörködik a' Kerteli fz;ímlalan plántáibann é1. virágibann, mellycknek semmi Iia&nát nem tudja;
gyönyörködik a' mezei ember Jiaaz Kgre teíuntvénn eggyneli/my Tsill.'i^»kai névenn nwc/.Uci;
gyönyörködik a' tanúit ember a' Tudom.'inybann a* mrllybenu j.írtflí-; bár annak orvosi és
gazdasági hafcnáról nem fz4niolhat is. JVlaga az
esméret-terjrdcsc és Izéleseclése az ember okos
Iclkébenn a' legtif'zt^bb és nemesebb gyünyörűség-rrzésnek kútfeje. A' ki abból magából is
gyönyörűséget érezni nem tud: to^ye félre a*
Tcrmélzet vizsgiilásáí; sőt a' Tudománynak
minden névvel nevezendő nemét tegye fűire;
nem n<5ki való.
Hazánknak azon Tudós Férjfiai, kik a'
Tenndfzeti-Tudománybann járUsok, látváiui
íiogy a' Botaníca, melly a' mai időbenn az Európai Nemzetek előtt eggy a' legkedveltebb Tu-
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domínvok közzűl , magvar őlt^zetbenn is megjelenik; nem lehet hogy ne kedveljék igyekezetünket, mind azok mellett a' hijjánosságok melleit is mcUyckct czenn munkábann látni fognak.
ö k tudják megítélni, milsoda kövngással vetekedő munka volt, itt a' nehézfégeket meggyŐ£ití, az első nyomadékokat megtűrni, és arra
menni, liog^y az erö, mclíybe a' munka került
belőle nagyonn ki ne ríjjoit Ö elortök ÍU ízámolnunk kell arról, u' mit e* kfinyvbenn tsclekcdtiink, vagy tselekedni igyekeütúnk.
Néhai Or. FÖLDI azt ígérte vala, hogy a*
Linné egéfz Syjiema Iregrtcilh:Uutn\&\ kiadja magyarul. Mi ennyire nem igyekeztünk, nem ítélvénn fzükségesnek magyarul nevezni azon Indiai plnntákat, mellyeket a* mi főldOnkönn soha sem fogunk látni: Jianem öfz\-c akailuk fzedni tsak a' két Magyar Hazíbann találtatható nSvevényeket, hogy azoknak megesmérésére a'
Linné bevett Alkotm/mya vagy Tu<lom;'.nyRcndi által, Hazánktijainak utal mutassunk.
Kern tsak a' Tzabadonn vagy vadíi1 termőket adtuk pedig elő, hanem belefoglaltuk a' mivelét
alá vett vagy kerti növevényeket is, mert azok
is ugyan azon esmétcl' tárgyai. A' mellyckröl
vagy a* magunk tajva'ztalás.ibúl, vagy a' Gróf
W A L U S T K I N és Prof. K I T A I B E L uagy betsü
munkájukból, vagy a' Dr. L U M N I T / E R . POSOfti Flórájából, va£y a' Dr. GÜNERSICH Szepesi
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sem

rznlemrnyei, mclly^kbenn még a" plántik'
I, Vfflásunmn i tudtuk hogy a' két H <. J
zábann, vadul vagy a* kertckbcnn tal.-üiatn.ik; csmerete tsekely & Syftcma nvlkul való volt.
ezzel a jeggyel ( ! ) jegyeztük meg. h>ekenn J>Iiólta pedig a' Tudomám/bann rend van; abból áll a' tökéllctesscg, hogy Nemek alá
kívül tettünk fel sok oUyan Fajukat, sőt N
r^edódícnek a' Tajok, és miaden plántának
ket is, mellyekról hihetőnek tartjuk, hogy
kit helyes neve t. Í. JNemi - és I'aj - nevv legyen.
zánkbann is találtainak. Új Fajokat mell;
Az tij nevek formálásábann azonn igyekezvagy magunk találtunk,, vagy Barátink
közlőitek, most ide tenni nem akartunk; ak- tünk, hogy a" hol tsak lehetett, a* Nemnek ter1
korra tartvánn ezeket, mikor liUni lógjuk, hny.y méTzeti uínierdből furnuílódjonn a Nemi-ncv,
Hazánk Tudósai ezen inunkábann réOst venni bizonyosok lévémi benne, hogy az ilJyen kifogás nélkül való neveket a' plánták, és a' plánkivannak.
A ' m i a* Nevezeteket illeti: A' rv'gr törzső- ták'kedvcliői lcgkünnyebbcnn elfogndják. A'
kös Magyar neveket p. o. Üröm Kapor 's a' t. ho! czenn az útuun nem búldogúJhaitunk; vagy
megtartottuk, meg pedig Neini-ncvekiK-k ; mint- iordtüssal, vag^' lúgyltiUsal, vagy n\ej»Uag> áshogy azok többnyire a1 Ncp közt is ( b.ír soK- sál, a' De;ik neveket vctiük Magyar hangzásra.
fzor lub.isonn) úgy forognak mint Nemi-ncvck. A' Tudós Füvesektől vett Deák neveket azért
Más cgyebb neveket is, m el Iveket Eleink vagy nem tartottuk meg, mert Ülyenek igen kevesena
Deákból lágyítottak p. o. Zsálya Paszuly *sa*#t jöhettek volna be a* Nemzeti Füvéte-könyvbc,
vagy másképeim tsináltak p. o. tíjöngyvirág % 's a' legérdemesebb nevek maradtak vúJna ki.
hát az ő neveknek emeltetett ofzloVtifö, Jia meghagyhatok vúltak, meghagytuk; Szolgáljon
1
vigyáz várni arra, hogy azt a' nevet, mclJyet púl a Deák Botanlca, melly az egéfe földönn
eggy bizonyos Faj kirekclztő jussaJ bír p. o. Li- eddig Teltaláltatott plántáknak Tárháza. JMindAas-ir ( az az gyökér ) Fumaria bulbosa {nem azáltal a' most éppenn Hazánk* növevényinek
Aristoiochia Ctematitis), Nem: karba ne emel- vizsgáJ/isa körül fáradozó Gról' W A L D S T K I N és
jük ; ha tsak az az eggy Faj, nem egyedül van a* Proi. KITAIRKL. nevekről neveztetett nemeket,
maga nemebenn p. o. Etets* Hogy pedig a' régi az ő nevek alatt meghagytuk, és ezutánn, ha
alkalmatos nevek, mind Jártas tájneveknek (No' a' Nemzetnek úgy tctfzik, a' feltalálandó új ne,
m'ma triviatia) maradjanak, azonn nem igyekez- <nekef, az azokat feltaláló Hazai Tudósok* netünk. Mert a' jártas-nevek mind annak az idB- véről nevezheti. — A* végre kőzlöttük vala a*
Ne*
nck

í
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az Újság-levelek által a'|u : t H^.
iával: hogy mivel az Hlyen munka neui két
ember dolga; tehát Túdús Hazánkfijai segítsegui lenni méltóztatnának. A' kjk ebbenn a' u .
kimcibcnn hc-nnünket levelekre méltózlaltak,
látni lógják, hogy betses u*uiátsad/:sokat haízoafa fordítottuk.
1
Elóukbe tettük fumlamcntoiuúl a L I N N É
Syjhma vegctabiUum\i\nak XV-dik kiadását; a'
leúásokbanu pedig Oltunk fokeppenn a' L I N M
Species Plantarum]X\a\ , a'iuiülezi lcgújabbann
W Í L L D I I N O W kiadta, és a* PtHüooN most kijuvó Sj-nopjh Pián tar u/n-)Ának első darabjával.
A* oiclly plánták a* Syliemábann nincsenek,
WHUlcnowbaunpedig előadódnak; azokat czzv\
a* betűvel W jegyeztük meir,a'Persoont''it ezzel
P ; a' mellyekct pedig Waldstein és Kitaibel találtak ? és meg se WiJdcnowba se l'eisoonba
bé nem mentek, K. betűvel.
liátoikodtunk pedig magunktól is némely
változásokat teuni; mert azt hittük, hogy azok
által a' füvéfzkctlni kívánókonn könnyíteni lógunk, nevezeteseim: Hogy a' Linné mesterségei
Alkotmánya, a" Tcrmérzeti-Rendekkel inkább
eggyezzen: a' Kcthímes Seregből, minden ajakas virágokat a* Kérfőbbhimes Seregbe vittünk;
a* Polyvás-füvcket mind a1 Háromhímes Seregbe tettük; az Igazító-Táblákat néhol másképp«nn rendeltük el 'sa't. és mind ezek' megítélését Tudó* Haíánkfijai1 elcbe terjelztjük.
,
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Akármelly elliagyatotL állapotbaiui iáttassék is lenai valíunely TudomAny; de annak
1
azonnal emelkedni kell, mihelyt a Nemzet kezeit rátefzí- Alobt iiát, mikor ezt a' keztleiet
édes Hazánknak bemutatjuk : meghívjuk hazafi
bizodalotnmal Nemzetünk Túdósair, kérvdnn,
hogy az erötelen igyekezetnek segítségül lenni
jnéltóztassannk. Itt vagyon már a' nag^yábol
iiifaragott miiv, 's pallérozó kezeket vár.
Ncvezetescnn.
Sok nevekkel nem vagyunk megelégedve;
de már mí rajtok nem segíthettünk, mert belé
fáradtunk. Azombami sok alkalmatos nevezetek lehetnek Uéliycl a' két Hazábann, mellyek
nekünk tudtunkra nem estek. Mégmostanábaim
a'ncvekbenn lehetne fzükségcs jobbításokat tcuni; de majd sok idő múlva, a' változtatás za*
varoriás nélkül meg nem eshetne.
.
A' gyönyörűségre és pompára nevelt kerti
pMntákra nézve még most ez a1 könyv soványonn jelenik rceg. Jó lenne végire járni miüoda plámák azok , meJIyek Hazánkbann az Uraságok kert^eibenn találtainak, és azokkal a*
Eerazeü Füvéfz-Könyvrt gazdagítani. Mi ezl
nem tehettük, mert a'melly Laistromot vártunk,
kezünkhöz nem érkezett; mi pedig a* munkával tovább nem késhettünk.
Legyünk gondosok a' két Hazának minden
b

ki-

XVI

RÉSZ

ti).

ö U írjunk kiilömb kfclömh vidékeknek Flor.-í.
j ; a'UuY.Umiu riika, vagy im'g cgéí/Ucnn esnit:
Wlfn fajokat 'sKemckel, ii,ttk-lc helyeseim, és
azokat söi magokat a' pl.mt.iiiat is kúz* Íjuk
eggymással. Légyen- /Tudományos dolgokbann egymással való. egyesülésünknek kUvp
pontja, eggy vaLmiclly hónapos irás, vagy a1
hazai Tudósítások.
így sokaknak munkája, is eggymás segít.
síge által kcfzúllietnc ei idővel eg&y jó >em.
zeű Füvéfz-Köny v; mcllyl)cníi nemes gyOnyúruseget, és nyári hafzoos míilarságot találhatna,
mind a' ket nemenn lévő Magyar omher. Addi^
pedig élj Hazafi Olvasó ezzel a'mii most kezedbe adunk, és igyekezetünket legalább jó kiváiiságoddal scgéljed.
Írtuk Debrccücnbenn 1807-d* ü
benn Martzius -2i-dik(*nn
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BEVEZETÉS.
I.

A

* *

A1 NÖVEVEííYEK'
$. 1. F&vésx.

FOvész-TUDOMÁNY,

Tudomány.
vagy

siea vei Mirstotngiti Plunturum f metly i

DlÚSZKGI SÁMÜKt
Deöreczeni
Prédikátor.
FAZEKAS MIHÁLT
JRí Hadnagy*

r*

,

vagy F.ÍVESZSÉG (Bouoica) &t a' réfte a* Terméfzeti Hiiiürifín.ik, mclly uz «ml>erc V Növevénjek'
megtísmércsére vezeti, a)
Megesinériink viilatnctty NÖver^nvt akkor, mif
kor azt a* löbbeíuól uicgkülómbö/tciut és nevt-rŐI oc^
vezoi tudjuk. 6) Valamim pedig miutlco liUüaló dolog*
0) EIIÜI Uotun ,\iy4Í*k&b*nn r*n »' Fai
(Phr.
.1 Kn0I15f

* ' Plántáfciutk kúlsö LeUü r^Ctt-itvi-t, rfiokiíak
kirej<Ödxé«*kvt, ne*«lkrdt-*ekiít, l.tpmtAidick«t, ctrtekaek
ját,
f/apQsk>«ÍJ*okjt, hAfitiukal ' i «'t.
)Lx * ' k«;t Tudomány
*ggyik V in/isikai segíti i airri a' ki a' pl.'nitikít tae^ciujBtnl
firrcii; lehetetlen bogy iic kivAnja tudni aioknftk k6ion»rgci v»
különös tüUjdoníAjjokjt; vifiunl <i' ki a* pUnink' orriA.ti.ia.tk
ilmiilkbdrtiTA tcclu'i titk.nl ulv^sla : avin IcJml hngy BC rág/* 1
k o d o n ,-tnn*k l.ikútival ko£rlehbi(>l iat-£**iD*[kedtii.
/•} Ar. ^ita^réi * ' itóv iilt.il ni.irjd oit'g caiIrkrtetQakbenn,
Mikor v«l,imit ne^Ltiuak; utiuJ^rt üit Jmánjuk tudni; mi A'
növi? t* míg V ittvét aoiu iudjuk t *iUlig *<L ctméftrici hijjá[jrljuk. A' oév' mdi»« l'«<Ji(í a' lioíog' ctmótt-ic netkiil,
i*a<ik
t*íre úrea>, és »ri'<niil >c U'VÜ Latu|(, tinbcii müd fieríul
t z Isten' £5l(K»ég«t éi TuduiiiAii>-<il nem leheteti
*Í»Í:L
luu.io)*L>tMiin flÓAUui, utiíit mikoc fc*«Í£* a.l uondj**

i UÍ ltUa mind*: •.•£( tetteket
M«n j * tutiftii u ni? tuJA» aiuil

A

%

i

logn*V» Ci^y A* plántánaV megesmérése ís'tsirpánn
tsa.lt a* látás által eshetiit meg. Mikor «zi Czemeunu
mffnézzük-, annak cgéfz Termci^benn (Habitus) UTÖ minden jegyeket Öl'2vcv£fzen az elme, magábann
meg t.irt ja, es mási>.or akármikor fzem elébe kcríil a*
picula; azokból ráesmér. 1Míg pedÍR ebbenn a* l.úásoeli megesmerűsbeon az o különös; hogy a* tn-pesttiertelú' jeyek titkosunn nyomják be magokat cinlé*
Jicidiinkbe, ú^y hogy azokat Unval eló nem befzt'ltJictjük; tudunk rólok valamit a'nagyjából fzóIUni;
de raiképcnu verzco a* lélek eggyüvé minden legyeket, ki nem mondhatjuk. l&y p. o. a1 fzemes pái'aor
sC keze alá tartozó jóizágot távolról is megesmerí,
i s nevéről nevezi; de azokra ti' jegyekre senkii lálatliinb.inn meg nem taníthat; hanem más is isak a'
waR-i sokt'zoii Utasa ulánn tanulhatja ki azokat apránként.
A* plántál hát velünk Muttanbann semmi tanítás is előadás egéf/enn meg nem esmcrtciheti; Uanem tsak úpy esniérhetjük a^t meg, ha magunk látjuk, és figyclmetesenn megnézzük. A* Fíívéu. - Tudomány erre az csméretre vezet a/- állal, hog>' megtacti bennünket, niiumla jegyeket keressünk «.
iiciiuínk
1
elölt lévő pUntab.mn, 's azoknál
fogva
a
roellycket
benne taliluuk, ráigazít a1 könyvbenn annak nevére
és rövid leírására j a' mikor olzlán n/,t fzemcsenn
niegnéiv^BBÉ e nic^csmerjiik a' termetéből« és a/.zal
eggyűtt ^ ^ V nálunk megragad. Menőéi több nlánlat esmérunK otztún így; annál eltbl* vagyunk a Fíívélz-Tudománybann. Lii>ni való iiat, iio)^y Fúvéf'z•éget tsak úgyHchet tanulni, hogy keiébenn1 lcyun
az embernek a* könyv, fjteme elotl pedig a planla,
mellyel mege.stnenii akar. c)

%
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5. 2.

Fajok, J\'entckl Seregei,

<fj Rendet.

Egyféle, vagy eggy FAJÚ f SpeciesJ plánta'knak
mondjuk azokat, mellyek virá^zásokbaun, gyiimölUökbcoa, levelekbcnn *s egílz termeickbeun e^gym.íssal etgyeznek t ts a* magok nia^varól magokat
ízaporílják. Sokrzor megesik pedig — kiváltképenn
a* mivetés és kert ben D való termeíViés által — hooy
ugyan azon
magról más formájú
pláuta válik, a* nielly
1
1
Vagy
a
g^yÖkKrre,
vagy
a
levelek*
nagyságára, va^y
a 1 vir.íg1 lzíncre, 1 vagy a' gyümó'its' külsó Furmáiara
és Uére IK'/.VC a maga tájától külümbözni láilzik.
t. o. A' muioknak a' mezőben!) v.ij;y vadul, kemény
Íits gyökere vau; a1 kertekbenn pedic In'isos, inegehe*
,to. Cg>an azon Szegfűnek magvítról válik fejér, ve*
ires, tarka viráj-íj Szegtíi, Ugyanazon alitijTának mag-.
/várói, kulombóiÓ ízü és fbrniájí'i almát tennó fak
; lel/.nck *s»*t. Az illyenelcec más Fajoknak ueiu (ártjuk, hanem tsak lúi/ítíAiu\kt tiuwitjujokaak t f^éljajpk*
iiak, Üfjhjokaak. ff^ar/ciatei)
Kgiíy NBMÍÍ (Genus) Kfljokaak mondjuk azokat,
l' mcllyeknek virágzások
és yümú'ksözéiek vagy
1
•"'•'—•'"•* ti)
(Habitus
e^cy formájú; egye
egyeU
) C
b j Gencrit)
nh) e^gy
l/ eikbenn pedig eggymástúl ktiiomböznek; cs cgy
y
iknek magvárói soha a* másik uem vilik, p, o. Fá
ái
fodzu

t

J'óidi

Bodza.

A 2

•0 Mint ÜT. cinln'riit'k
•i* t i gyiimültsuiíí. Ax ínifaeiett lii>/ut{ iiciuclly
hek vagy b'aiuiliin.ik ni. .ibrataijii i^eu tr^^viiiiühoz hitt, ou .
h«Jfv a/. od<* UtloeúKiK'k
ol/iu^<tl-ronak.liKtiúl igen ki leltei uc»nl, hogy í k .tliból a1 [I.innipböl v.i^y l-UmiliAÍíúi v«lók. A'
TIIAIMillír* ut'ivc i) uic^egtryeztcli A ludvt l''drcf<oK
azok o.i k Abnti.uj.it, '• a* .lAtmiiaiia rulű basunigíiAl fci^irA, l/eüjtrh öUre a' Fajok>it bÍ2ou>us Nemek*
re éi Kjinilirtku. Mert CÍ vAlú^og^ni oIK.ut f*cail>eiüno, Noj£y
I*. o. a' lAtniLilUn euibci u , U* unit A' k«*ici 'Sajtit CJOXMÍ, '•
j-i virjyj.ífjjnit H' inttdnn v«g/ tfítüün, A' matt 'Sdi «*-,/,•/ 'Su/j'ttí, In 'S.itnft '* *' t. tj.ik IA níiiYe u , vicágmoiulja, ht<-;y windcuiU ylly.in mini *' *5,tlv*
ITbbl>
a' fcoveit-.JÁik,
unndiu olánUnak kei
inínt

jól lemjsolti

krttiyvehbtíun laih-itjitt mctl abból n' Ttem

ellynn kdayvoktiri ocm inimJp»m:U Ictiut ftereiiUriei mert fcleu~:bl> drágák. Kúlúnihcnn [>ttiin el i* Ictifl V Kitvéfc «í.ok
rríkiil; mrtl kcvei gy.iKorlH* i>Unn •<* kmiyvbcnn cliíadott jcgv. U rAig.iiiijrtk .t* filiniitrn, A' m>kur atiláii át., a WAg* VT-

J

Í" Ncoincíi neve a'
A' Kfwui-p í«iii jii
, uierl

UrtuJU.
, mit iart»4-

4
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A* FüvéTa-Tudomány a* pláoták Nemeit elrendeli bizonyos Seregekre; a1 "sereeekel cüznggalj*
Kendekre; a* Renüekbeun elfla'lja a Nemeket; és a'
>em*k aUli a1 fajnk.it, nemi cs Fa-nevekkel ecgyütt.
ÜRV hogy mikor n* könyvből raiameUy előliünk lívŐ
plántál ki akarunk keresni: elúl/.cir azt kell megtudn i , mellyik Seregből való? azuiáno mellyik Rendbftl?
azulánn mitsocU Nem? és annak mellyik Kaja? —
valamim p. o. ha eggy Katonát ukarnank felkeresői:
gorj.íbana végire kellene járni; mellyik Kelement lmt?
annak mellyik Divíziójából?
lacllyik Sv.ultoaabólí
*s mcllvik 'í'zúgiaból v a l ó i — Mikor ofíi.in az «ftdlliiuk l e v ő , és jól megnéeett pl.imának Nemi és Faj
nevét így kikerestük : ükkor azt trsinerjiik.
Sokképeim próbAUák a* uniós büvélrek a1 plániák Nrmeit Seregekre teloíztatii, 6s azok állal AZ
egél"/. Füvtfj*- Alkotwinyt (Systemtt Boíam'cumj felállítani. iLzek kÖitt meg ejdig legalkj-lnuiosaob a' .Linné P)

n.ik a' plAnUk' .'tbr.ii \t|rtnak, '» inmcl Fogta C/rdjék
Kemebtt- ét K*itiiliflhr4. tbb5l as lett. hujyr »igy p
nrm vnil arra, birgy Jiitkat Ncnu*.tv fiedjók; v»gy mikor e»l
k ti — eggyí/.cr engyrAt m^fior nőstül véreno h»— k'ipirtrn Nem formnkul uin^ltak; <u. cllcaketaniuUrti eggy Nemi nevvt-1 nevcxiek; * ' F*iIctick. F. o. A* KüMiójt ki'itt egfty N»mi fvim* tiérvcl ntvcxŐd.
»ifk t) •' pyŰmGlu iit-tol. fcAtte Jiars {Pif*r Higrmm), TürSk
$tor$ {Cepiium annuum ) , Parkul Bort ( i)a/'f:Jte Mc.treum),
f/arat it livrM (Nigétlti uttivaj,
fíü lián f l'-iygonum fijrtiro*
pipfj '• »'• -•) A* R)-t>kcrtíil: Marok Répa [Daucut &>rw
Eurnpueuiri) , tlffHt li.'pu ( HelitinfiittS tubtrotm \ ' s * ' l. 3,) A*
gyümi'lti forinAjaTóI •' víriüia v«l<S (ek.nU«l neJkül:
torttrmí
Siótv fvitit vi*if*ru)t rrttti rati j";ff/í ( SnUmunt DufcamnraJ .
#A SiviC (Sttfáitum H-gmm}, twg'ri Sió/A (Hihet
rubrumj,
mcéve rű-lb ferímtut uta tirti),
Farkat SLOI6 (Actuen fpitata) '• «' t. — At eífeW lüiravurok niAjjokbiinn elcnyi-Uiick ,
A' Tudominybann tedd leUfz, és a' bitang bevvk
t) Lioní Károly Will eggj* Sv^ivUi Tnd&s. S»Ol«tcU 1707benn, tne^hAlt i77S-bíii». — Ai Anyu VtéiiiUMot rúlt; »' ki
misei ua^a A' ftjvílthctíbtbi-an (yónyorkodoii, «' ÜJAVAI U mAi
fciisiny K«rAb*u:i 4' fuvík M viuig^k r»mvrvlft
i l o m i i n v i laixiljtMi ' *
F
r
g
t t i l v t - n e m v ú l l , h o n r u i i i t k n b b •*

j
A*

;

<!•-• n e k
fi*vtA'

1

Alkotmánya, a ki a* novevényeket »*
-üteikTterette Idejét tRUení. Tj.ran AX Atty*
in«to«k xk.iitA «dni; d« a* vldúk Or>
Rothm.inn pAtljitt fn^Ul A' nyeitut ktick, '* nrfft vvlle «#
A t u á i , h o y t«iiiiui*«rt Orvoil TiíiiumanyrA. E11ŐI fopvJi LÍITU^
!'terc:n tanult; de míg O»l>"Ui *> ACAÖCMII<>IÍ fmásÁt cly ^
miatt Melte »ok Tiüksí-g*! '• nyonio0 cióiie eg£y VntliA^ nívű F(Anf7Ía Tnil&t
^
l>i;y mindrn ptinMiiak A' vitigjiháun
hím r» nöilrnj- nljoi, és h f ( y hím rif'.kúl *oh« gyű.
nfm icttiu. Liiinü r.mok meg Inkulb ntnntij |Jtt, éi **
t rgeftenn vil.i|joiij-igr« Loztat finn i-**k , l>«nrn> *&
*tii_v«k UfTiAgAi a' nemafe rítrek I; Ü-'inbsr^euél
tcregokic; é« e' felöl írott miinhAjiti •MIÍW 15.
tloi korabann. Eltol [oftvj softitt'Ltók ólot tuk tudói embetek ,
A' Ulk « i o talcDtoimt bcUuhc-k; niH^A i* r<.<tr«7.t;elutt taniú*
•íiv^l e£gv* k*vé» péit/t: dt v«l4fiidiytVor nnnyiia valói gyújtbeleli; niÍDti|.irt Ú:ÍÍI inthilt; «ok sai1vnrft^Ag^1l, rí jyakMrtft
vleie veíirdcltuffvcl , (jTivcjarti H.n.tj.ln^k miudrn iegeiug.it,
«S m.is tok Tartományok*I n , ininitr-nüil gyi'ittogrivrtin A' TermclVcti Jolink eiOiéiclét ; uu'tly un«it ^\nk(«tm lUcgíogyAlko*
tott, tt tiaknem otóUó fiúksegte jutott. Sokann ellene Tí^g^iték magokat az. ő ujttáíinak, t-s .« A rlítm-neiclel minden tnó4onn akadalyoil.Uni kiv^itLik : de n eru* lélekkel lti-tll»lt* fli
ii
otltuiml; ét A' ui);.\linAzssokrA nem feleli. Vegt^ tj.tk
*y
gyiuedeltsejkcüelt at Ü •fdeme, .V.ijd miniltni UuiopAt
Tud"i Tártai tgoh t.t»*«ukéut Mgiuhka valaíttotlák ülM. A'
S»clíi.n Kitjly Uilv.iri Fü Orvtuui (etttt; N<-im>»i k-irl»A emeltei
CJ ** Éf*»ki uilUf; llendifiit-h Vité/cvé (h't/uel Sfella* poláris)
telte. Sok ktihü M.iUlitinssJgoU pedig gatd.ig aj.indi'l.nkAt ktildotíek nólu, Ijy itjúsA^.Ait.iU sok i.iny;irúijí|;l ulinit i\Tej;iégéte
meg^-iidagwdult;
inrlly tilr^l nbb.inn V gyiinyüntégbann ít
íét'tl »íít, hogy roAíokk.il (»Iteheictt; mrltyre 6lci *i ó neme*
1
U:vC, éi A UUR* fíntuJjs.i^irjrtk oiDlékruftti nercunye lelte.
Ennek a i «iut>«rn>-k i.iltintoiüd, A' Tttmvítetbtfntx
v*l»
liiHiiiba v.iló mt'Iy brl.itAsn, '* r.üad^.i, tt-udkirul v.tlÁ vált. A) Trnnifxei'
minden urlutft.iit : m Ál>«tuk.il, lJUt>i.->kM, «•* ÁtvAuyokat,
új rendbe fietite; *a ,1* T«ítu«f<(«ft TudntnAiytirtk v^i-íz Alkotmányát f Syilgmu Mitttriu) kidofroii.i. A' FÍl.igoMÁg, mellyé*

T*1

6

(•trjffAlcii,

,11 ő lnn.i'1 ütjiitn

t*iiiroi>.\b^an

minilctifi?l«

kii«!p»

jrdtt; '1 .".tiUi.1 ItinitAlin ketek e» tlui»k mnnk/ilkodnak minuctiielc, \tOfy tov.iuu ft^yek *' I cm>r./.ci eitutielcf. *ronn a*
Atomi, mellyel Ü me^e^ycngutsit, v* f u i u o i kiadott frajíral
i
k
Minden tniitik.tiiíúl kiiíiliik *' Teremtílnelt
ér*»
tiUt<-lu íűr. Önkiin uttrtivn .\' S/tni IrúliAI vrll
L
btu^a •r«.e/i. Nem Ues
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űcikncl fogva oklotta fel Seregekre és Rendekre. fS
S- 3- yf Rcmib ré+uk a virágbann.
Minrirn plántának a* víríípiíbann vágynak a '
nemző rélzck. t. i. a1 HÍM (Stanun) és a* NŐSTÉNY
vagy Nő vagy ANYA (PütiUum). — Vegyen ke&fbe
az f.mberff.ee>'Tnlfpántot, vapy fejér Liliomot', vag)'
üotiza virágot % vagy &tsgf&v*t% & n/tcc mc%*
A' virág' legközepénn lil ni A N Y A , g) a1 meilyhó'I Icfzf/ A' termés vagy gyiímólts. Kbbenn Iwirora
rcficfcet keli megjegyezni:
i) Magzat {Gt/rmen) az, a' melléből a* magva
vagy gyümó'ltxe leCzfz.
v) stny>tsi>ír (S/yluj) eggy kis barát ska, mell/
némelfy vi ragokba nn .1' magzat tetejéből
no ki. Hlyen
1
* tulijniülbímn
umis,
j
, <le van a* f«;;rubenn,
;
;
,míg
g pep
lkb
bb iis tzokolt
k lleuni.
i A/.
dig kettő'; irénielíyekbenn
több
•Anjaftár. t«tejénn*vnn a'
3) Bibo v.ig_y íját*, vagjv Porfo%ó ( Stigma), a*
mclty néha, gombos, mítH a 1 Kaflkaliobann; néha
iicgycs

i

kegyes lenni ; mert a' Tert-mlwnrU h*lAltna*iáj;*l í *
*' icieuilelt Jolgolib.iHn l.iEtn. Nrm is vüll *oli» BotamCtis, v«gy
b
* ' Tormtlwi'i dolgok (íRntcreltl-tiui. '• *xoliimk tUvaUmtnnyírt! (irftios t-mU-r, V t i liteutagAdó '« v»lU'll vagy Itrtietctt vi'ilna.
f) A* Tetméhrt A' Núrrtfnrrhet hét eggyttcctc Tzetohc
ifin* SércfiflKic olztjiX t. i. Fdkra'i*
Füvtkra.
Exekbcnn V.IRVnak oCcUin TermSurtí
iiendrii
(Örtíimes
N«turaht)%
C'llv^n »ok Nitmetfhítl Ailó FAmilink, mellyek kűls^ b
r.í f^t;^¥e e g ^ m J í t m ? . husonlililrtk, titiul p . o. A''FÍirek kvsott
a' S'itnoueníiih ( Grcrninntr) , KrnySt virt\[*&h ( (finbeUutiw ) ,
Pillunpo*
virvjtúk
Cfitpt'/iaiuu-ear},
'» -i' t. nwlíyíkfúl fiiájd
fíió lef«f*. Ak Llont- Iflol'xí.iiA Í15.V »«n í n l é i v c , hogy * '
loheteit, exckitrl a* Tprincftift' f(ílor*(JflÍv»l cja^e*.v' twint P Í A' Mmvvl'enn miiid«n Svtv£ eiSlt viü *AII «dv.i.
ten
>?) A ' Wntnek ittU|íonU*-pfnn a ' Üottcrty fele! m e g . - I I
dK
ffttdtj; ax yf/y-.» r<*gyon elleiit'I>e«n i d e <is Anya n c , .i* miiti jiiT.al í-lni f/oMunh, »?• Aiyáo.il lo*jibí> terjed,
s rxzel r r r o t m t k Ai.Jjiili/inn minden lermtkeny NSstír.yt. A"
^i^oítiírtnii it Any^nnh mondjuk nu * ' ti$tAt
• lurllyWiil
a' Kü«úft T u d o m á n y t*xk a í i t.trijft » '
.inY NtUt*ti>(óti*k. a* «i»elly l e r r m ; «ok
TirA t .jk.il JHV.IÍR, ine|lytklteitit vun iipy^n N ő vagy N ó é
<I(* u . c U J , laiijm Ilim tir Í«o.'tti/iK míves.. A/, illycntrk hát
N i n4Jkül TAIÚÍÍ; de
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gy
mint a" SzegFíibenn; néha két ág6, mint a1
Foivó fübenn \ V t. A* virágrás* idejénn nuníleokor
valami nedvességet Uitad
ki, mellébe a* nemző por
bele ragadvjnn, lehat a1 magzatba, 's azt leoycúové
tcüi. Mikor a' rod^'-tlonn anyui zár ninis; a* Bibo
Uak a* ni.i^/ju tcujcua ül, mim a' Tulipanibaud,
AJakbannf \ a' t.
Az Anya küríi! vágynak a1 HÍMKK, p. 0. a1 Tu.
lip.ín(b.nin o l.iliomb.imi i>, a^íiodzábann tj t a* Szegfubenn iu. K^ekbeun is luirum reizeket keU
) Hlmszdi (fílamcntnm) Az a1 kis fzáíatsífa,
y k ictcjénn ül rviufí^eréot ft*
2) i'vrhoa v a y /^rirf vagy Tsc'k (Jínthern). Hí
'*'" z*tí»lsó, soltí.-Ie íoriridjú, inelly virágzáskor
p d , 's kiÖmlik belőle a*
%) ilimpor, Htmvtpftr (/W&'ff), mrlly a' Bibére
húllv.um. undao lehat a 1 mae/.\ib.i. .Sűkiior á 1 Hímnek lioi'/O.ú I/ala tnnts, hnnern a* l'orhonoh isak a'
vir;ig belső l'alann \dnck, 's alig vaa eggy kis
UÁrok, in.nl az Atri.itclb.mn, JAl/iniusbaan 1's a1 t.
KzcrtCt a* nemző ríjlichtt korul vel/.i a
hokrc:u (VoroíiaJ. Ez az .1'fejt'-r, vacypiioss, vagy
•«rga» vagy kék, vagy rn^is fzinii
(de igen ritkán ti
zöld) gyenfx hánya, mellyet a1 köi;i£p tulajdopkcpena vjrágnak nevez. Knnck a* gyenge hártyának neve Szítom h) (Pctaium). A1 TiihpAtU boKríujáoafc
illycn l/irma vnn 6. — Á1 Bokréta lóvét kivulrúl beborítja a*
desz* ya%y Kehely (CtiUx), niplly rendfzerínt
zöld, *s levél Ibrma maicrt;íból van. — — lJó rclick
a* viLughaun a* nemző rt!/.ek, nicHyeklóI függ a1 termés; .1* c«éí/.c is bakié'a azoknak tsak takarói és
óli3lm.ii; cs ezek közzül vagy eggyik vagy másik,
elnurmlhat, el \s marad sok viiugokból. Vágynak
IsénceiLen világok, mint u" Tulipánt, Liliom, Gjvngy*
virág; vágynak bokril-iátUnok t s t mint ÜÍ (?jt<ínyt
TzilU
y
melly

) Y.Í a' T/ii; ,fnV-wi, L-xiconunktiano téíma
fr.it€lt
(tnemhrana
citar.,/,, j Kr^dclál vftLitte a ' J>rmoH>l. V
.1/ Alílionj-oit hoíí."*.*! fóíJig c r í vúkony UlyoMt tt-t:«.
.:..*;( i.yomH V S»'; tE v.iíi«>hii4l, .V luk
*f><1 b í i r í > lllt; ">' <:1 *"'Mxatoli
« r . í
>*
, n ' kiii ftt olvadói u l l u a iw&TaueU ttnvlíí faaval
mondják.

g
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Tzihk'tfo* s a* fzénanemfíek mind; némellyeknek pedig se cséfiéjek se bokrrt.ijok rínia. A' bokrétátían
virágoklunn íokTzor a' cséf/.e ízíncs, *s ha kívül zflld n JS, rie belől valami liint nimatj úfC7 b o y neliéz
meghatározni, teljének monrij.i<é az ember vagy
bokrétának. Ha gyenge puha matériából van, bokrétának mondódik ; lia keroényk^ból, tsúlzének,
>'ÖS virjg (Fios hermaphroditus) az, A melly*
benn hím is van, anya i*.
HÍM virág, sfnydrfnn virág (Flos Aliuct/íuj) a z ,
•* mellybenn bíin van, tte anya nints. H.i vao i*
benne Nő, az "btbétlen, és magtalan, me«MÖ.
ANYA virág, Hbstény virá§ (tlosfotmincuj)
az,
a* mellybenn tsak Anya van Hím nélkül.
Szííz virág (Maj neuter), a* mellybeon se hSnt
ie nöttény niitts.
A' Nemző riífzek iiámn és növése a* pUnMkbatia
küIÖmbkülümbfélr. Kbből all;atm.iioss.igüt vett Linné
arra, hogy ezeknek Jzámáiiál és ktnóvéscn*-! fogva,
oUfza el a* Nüvevcoyeket áe regek re és Kendekre.
J. 4. jf

Linné

Alkotmánya,

Linné a* Növevényekei «4 Seregekre
(Chjsei)
ofztoHa fel. A* 20 el só' Seregekbeon mind Nós vir.igú.
plancík rasyoak; a* löhbeKueno pedig masíelék. A*
Seregek e' kövelk*«ndók :
( Alonomiria )
( Diandriti)
Ezekben afiyi a' Hím»
3 Hátomhimtti {Triandrin)
a1 mennyit maga a*
4 ÜSgyhimes
(Teuandu'n)
gy
Sereg neve kimonil;
(Pentandrin)
5 Óihimet
minifenik külön \m( Hfíxandria )
6 ihthtm«s
battonn áll, a/a£ >
( Hvptandrút )
7 tíi'thímes
r^yilt y másikkal
_
( Octandritt)
ulzvc nem nőtt.
9
Kiltntzhímej(£nneund'in)
to T'tthimex
i i . Tizenkétttftnes ( Dodectndria).
Ebbrnn vagvn.ik:
Hh-wk. 12 tői fogva tó ig. Némeíly Nemek benne
rendeseim megtartják a* i» frámot: de sokann nem
kötik mátokat cBjy bizonyos Tzímhoij bnneut^ ha
rggyik világ lalmnes, másikb.1110 ugyanazon "
tátin lalalcilchet tttbbet is, i * l ó l fo^va 19-ig.
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Jfl. Wisthlmes (Jcojfntiria).
Kbbenn cints b í
ízÁma S Hímeknek; hanrm miotepRV soiájono fxoklak 'enni. A* pétiig a1 me»psmertetó jegye, hogy
a* Hímek nem az Anya lüvírfil, fero nem .V bőkre*
ta oldalaitól, hanemmind a* Hímek, mind a' Szirmok , n' tséfie FeU6 réf?íbtf!, vagy torkoUtjáb6l
nóntk ki. I*. o. Jilma, Barátzk^ Szitva , Szamotza.
13. Sokhímej (Volyatidria).
Ebbeno a' Hím sok, tolói fogva 1 ooo-ig.
14. KetfóHbiwrt (Diifynnmia). ftbbenn 4 hímes vir«£oU vc^-nak, a' mellyek i^azánn a* 4 hímes Seregbe valók volnának; hanem «hbann kiHÖmböznck ( Ito^v két liimjek rr/ignssabb, kelteje pedig
alatsonyabb, és a1 bokrétiiok izálalátott vagy ásító. V. a. í'jtfp.
"•J- Négyfvbhhimes (Tetrady/tamitt).
Ebbenn 6 I'fmes
Wrjgok vaqynak, a' mrílyek ígazinn a1 6 htmes Serej;lie vnlók volnának; hanem abb^nn külömbörnek,
JiG^y a' mint a' (* hímek a* magzatot kóriilvefzik ;
keltő által elleobenn alatsony.ibb, nétyre periig párjával által ellenbenn magasabb. Rokrt'tnjok pedig
négy fzirmú, és formai kerer/tbe .iüanak, meflyért
őket kemf/tfS virágoknak is nevezik. P. o. Arf/wiffl, JttrtrA', Haja. A' rsndi'S 6 hímcs Seregbenn 4
r^irmú bokrcl.ís virág egey sints.
16. Eggyfatkds (Alontute/phin). Ebbenn a'^ímek nera
fiiikv.'oon és pg^vmásiól külön külön álbnak; hanem a' HímfzAlúk, a* mint a1 magzatot körfilrelzik,
ölzvcno'ttek tsovesenn eggytsomóba; és t^.ik fcllyúl válnak Izéllyel. P. o. Mályva. Ezeket Oszie>p»s
virágoknak hívják, mert az öfivenó'tl Hímfzálak,
a virág közepéim egjry kis oizlopotska formát mutatnak.
17. Kf-rjhíkdj (IhnMnhia).
Fbbenn a* Hfmfzálak két
Uomóbaon nóiteh n(/re aT mn^ini kertit; ongyobb
réiiént 10 lifoiük, Ts 9 r«»y uomóba nfín, eggy
feabadonn van. Az ülyen virágok különös forraá|úk, és pillangósoknak neveztetnek. P. o. Borsó.
'«;' fok/ad tij ( ro/yadetplda).
Ebbenn a' Hímfiálak
három v flR> . iübb falkába nettek üfzve.
*9 Ütinemtö
<Syngene*ia). Kbbenn néma' Hímhanem a t'nrhonok nőttek Ölrve tsŐ fonnámellyból az Anyafz.ír minteggy hüvelyből kiik Az iliyeuek Fe'stkes virá«o*n&k maniiódnak;
mert
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meri
tsérzébenn sok virág vao rakásonn. P,o.
B4t( Gynandria). Ehbrnn a' Hím vagy A*
20. Anyahímv*
Mac?-at* oldalából, vagy az Anyafzárbtílt
vngy
* ' Bibéből HÓ ki, p. o. Farhustima.
*'• tyf&te&t ( Monoccio). Ebbcnn a* virágok nem ntísok, hanem eggyik virág hím, másik n ő u n y , tig^yan
tóváon *'agy ptfínUÍnn; p.-o. TöA, t/gorAtt,
f. Az illycn pl aulát mátkás (indrogyna\ pltiok is hívják.
%2. hetlnki (Diaecta). Ez a* Sereg az ollyan pUotákat foglalja mazaba, a* mellrekbeon c?pyik lovönn
tsupfl liím viráguk vágynak, másik tovónn ugyan
azon Fajbnnn liupa nőstények. P. o. Kender, Komló.
*3. Aójazvegr ( Poiygamiti), hbben vagy ugyan aiou
lőronn eggyik virág nos, a* musik tsup.i luin, vngy
tsupa nőstény: va^v külön lúvonu
eígyik lő Isupa
Mm, vngy Uupa nőstény; *s a1 másik lö nó's virágokat hor. P. o. Zdsxpay Juharja, Korhja.
•4. LopvanújzO ( Crrpto^nmia). Kz a* Mtfreg m
foglalja
azokat a Nüvcvényekct,
^ j
y , medvéknek
beiüjió virágjok nintsen. P/o. Harasztokat, Gvmbá*
Jíat9 Mohokat *s a' t. j).
so

Scrcgt&ct az itt kSvctkezá Túbla szem
terjeszti.
A*
i) Fx *' Linnr jilKotmAnvA mintiiío eddig frlUlAJl mrs\er*ri'%*t fIreodclt^rn^l a' jilnnt^hjiflk jobb, ftebb, ú> (jisonyosabh. V*j-)-oik mtnii«j:iíl(al cickljcnn JU S Srrrr,Hí>erta npht'-x•cgfift; mclt/fk i/lÍrtíl ni újabbak sottltrprnn prof..íllnh Íirnn«-k
TAllo^^tt tfuni; de ALZAI A' dolgot nem tiAnnyctibitrtick. Mi
egyéb ráltoiáJl a' StregéU' hMuibntm nem lentink i hanem a'
IViínon prjj.ij* utÁnn A' Nőtt.ivegy Sereget kiliagyluti, 'e nr.
O^M UrtozA jitunAkrtt A' Nőt fi (ágú Setc^fktír r.ikluk cl t n' hol
kótinvcbfjonn « biionyovabbftna i.ijok lehet talninl. ÍiÁmr\u>iitünk p*?dij ezt-nnkivÜI rggynibAoy Snnckct tmi« Seie,;!* u-o»'t n:mt JLtmió ictic; mett »zt úgv heI^r*M)bnc4( itáilük; 'í tuftrjt a' TáJt«,iAiii»tk a' Sciegck1 eleden a ok<U adtuk.
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azt a'Nemet más Nemektől elrálafctják, megKezé*be véve*nn hit az ember a* virágot, fgy
rá, mellvik Seregre tartozik a/, a' PlAnta:
B-npcnn a'konyvbenn a* Nemeknek Válafnó Tzt0 Megnézi ha n ő s é ? vagy van-é" nős virág azor>rj
iereik vacy Bélyegeik vágynak feliévé kerek hetük*
a plnnt.inn? Ha nem nós, és nintirnek is azoon ..'
«l; ho7zaadódnak pedig sok helyenn futó betűkkel,
pUrttann női vír.-ígok: vagy az KggytoAi vagy a1 A//.
f Tcrmífzeii Tzinierböl ollyan'jegyzéíek, mellvek
laki Seregre tartozik.
|f Nemnek, és az aUtia lévti lr.iiokn<ik bizonyosabb
2) HA nős a* virág: megnézi, ha óTzvcnó'tteM a*
esperesére segítenek. Kzcnckivül minden Sereg'
nimr/álak eggymnssaf, va^y ,V porhonok egjrymá-..
Je*?nn, az oda tartozó Nemek m.is renddel i« flosal, vagy a Iliinek az anyával. HA val.imellytk biz
venuvést megleli benne: könnrenn kilaUlja "raelly.k ^idóflnak; hogy így a* kereső arra ann.-il konnyebbena
4Ü bizonyouabbann rátaláljon. Ks mivel tok Nem aUtt
^eregre tartozik, a* líi-fliktól rúgva a 1 ao-dikig.
ran oltyao Kai, roelly minden alkotására néive azoo
3) H * r«abadonn ragrnak a'hímek; űcy, hogy sem.
!c'm a ti tartozik i'pvan, de Nemző níraeire nézve
mi rélzek ÖlVre nem nőtt: i.ak ízáml.:lj;i meg a' hí
\,\* Sereget mutat: tehát az illven i s , abnann a1 Semckei, *s ri .ikíiil a' Seregre: tsak hogy itt e* háromtgbenn a* mellyel mulat, * alutt elnhozódik, hogy
ra vigyázzon: (A) HA négy hím van benne; nem fi-'/u'l a' kerrsó a1" Mulató T.iblánn kiktresvéuu, a1 mifúhbhhum$.é? (b) Ha hAt hím vau benne; nem ""
rendes aelyéun n
'-'>L--^
Júbbhimes-éf (c) Ha sok hlm/c van; nem

Í

A* Seregek továbbá elofzróclnnk Rendekre (Óráinits). A* tizculiaroin eUfibb Seregckbenn, az Anyik ,
v.igy .r/. Anyagárak' fámától nercxódik a' KeoJ:
íiav, hogy ha ísak eg^v is V magzat; Annyinak izámJalodik az Anya, a' hány az. rtovaíltár. P.o.a*.Szegfii tartozik a1 TUhimet Seregre, *s a* tiétaryás Remire. A' jobb Serrgekbenn m.isunnin vevődnek & Ke»defc,,a* mint ez minden Seregnek etejéan elö.idódik,
az odatartozó fzüksé^ei jegyzésekkel eggyüti. Az«kat
a Seregek eltfbe t«tl legyzeicket jut invg kell tanáitr
annak, a ki a Fttvétuéghonn künnyenn cs hamar akar
•lómenni.
A* Kcnflekre fel«>rrf"tt .Scrp^ckbenn, vagyniíc
ofílán a NCÍÍLCI; az ö Tzimcrek\tc\ (Uu<rttcter) rtőadV I e r m é E " « l i sorbaun, azaz úgy, a'mim eggrik Nem
a másikkal, külső tekintetére vap;- abrázi'j'íra nc'zve határos. A1 Nemi Tzím«r eevúiJiíc ii»upi>iin ts.ik a'
Vir;igz.i)»l}ül és £>-un-.ÓJtJiÓzélib6l. 1'enMfjzeti Tituttr
(Charuder Suturaitt) az. mikor a* vir.igo.itc és gyümollsnck nitndeo r*fte: cséUétc, bokrciaja, hinijr,
nóitenje, gyümőltse' magra — j * miot ezek az ególV.
^'•mben^ vágynak — bŐvenn elóadórfik. PHUutiii

Tximw vaey Be'ijí'g (Chnradcr ouentialú) az, a1

mcllybői kihagyódnak az ollyan jegyek, mellyek lobb
ütmekkel U köiök; és isak azok hozódoak ctó'» mellyé k

A* Nemek alatt elÓftámiálódnak a1 F«jok, az
jEevmáslól való külombsígekkel eg^yüll , mellyck^ftci Fogva ntep lehet rikei esmtrrni. ERÍÍ/ Leirata (/)••
••$crif>tio) a* plántának oz, mikor elkezdvém\ a* gyjSK
Jker#un , fzára, levele, virága, levt'lcliez és viv.ígá•%oz tartoió mimlen réTzei, 'fi azoknak fünndii b&^ e n n eióudódnak; de az iMyen Leírás nzcsmrini lailUó kÖnyvbfnn hoUP/.ift és úoalmíis vóln.i; azéti tsak
aatok az csmenetn jr^yek adódnak elő J ' nLíitta v%,éh
termetébö!, mellyek efipyik f**ji a' m.UiMÓl me(*kiil i k
izeknek nit-gcrtcs^rc f/ííkség ludni a'
minden rél/.cii , azok na k kúlömb kü
Növevínynck minden rél/.cii , az l l k i
* kÖl
lútnb formájokat, neveket k )\ nu'llyck itt 1 &* kÖvtl*
i d ó k b u n rendre előadódnak elkezdve a virágonn.
II. .V
k) Néhol
ok fel: Ue

doloRink kél tiAff'm »lk*iliii*ío» ntrtx i>
nk leCinU4bb twk « oUúircl elünk . •
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7Wi'ffí (Tubutosa) mikor az egéfz Tzirom eggy
1í6l ÓH. l&y nevezik a' f'éfzkes virágokbann is az< v ,
ámbár azoknak sokfzor kdnmájok is van.
rvir.»s*ikat;
Buttiló (Cfavate) mikor a* tsove vagy gégéje felfelé
$. l. uf Ftnfg. jAnnak résíei és formái.
tsaoként Uctesedik öblösödik; a' Izjjánal pedig öíx«
&efzoiúl.
A* virág, 3* pláota' nemző' réfzdnck házai skája, l . Gömbölyű (Globnsn) p. o. eper'} - JdtZJnt.
takarója, oltalma. Ez sokf/or eg&y kis fzáratskann
I llarunsjormn ( Campanalata) p. O. GyÖngyitirág.
áll, a' mellyet nevezünk kotsána&K (Prduncuius) p.o.
i Tuí/j/'res (injitmübuUjoi mis) p.o. Folyöfű
v.icy Szuták.
Cseresznyéi sokfzor 1 pedig minden kottán nélkül, tsak
Po/iárforma rCfathi/ormij) mikor á1 tsőve felfelé lasa* fzár* va^y az áj; oldaliból nő Ki, 's akkor a* viíankéni Izélesctlik, *s a* karimája is egyencsenn feláll.
rágot kotsántaVannak (htes scssilis} mondjuk., V. o.
fíö%rcforrn>t (Uroealata) mikor a* nvaka igen rövid,
Bamtzk.
— A* virágnak l é l i d : a*Bokréta, a* Pilisek,
•ltíri<*len kif/,é!fSedik, 's a' karimája (elJll.
1
és a Csésze.
r —* Gyertyaturtöfbrtnv (HypveiatcriformU)
mikor a*
•Snyjka tsovea, hufzfzú; A" karimaja pedig lapusann
JJÉücniI.
BOKRÍTTA (Cőrolla).
(Lásd fcüyebb).
1 Kerékfmmn (Rotata) mikor a* nyaka igen rövid;
Ez Eg&yszinttú (Monopetalit) mikor eegy tagból á!f.
*' karítnjijd petiig l.ipnsann kiieríil.
Ha fzioic fít'lcickre vagy hasábokra mélyen be V.IK
u-t/riAiis (Éifaöiaia) mikor a* tsó'vcs bokréla* kariis vagdalva: de ha (ovönn «*g^y d.irabbál áll; íí.tk
mája két A%ú vagy két ajakü; 's eggyik íípa a1 másikeggylrirmúnak tnondódik. Két-három •sokszirmá (dikal által elicnbcno van; cegyik fcluf, másik alól. (Ar
tri'polypctn(a) tűikor annyi darabokból, ízirmokból
alsó aj^ik Ieg(ubbl'z(>r 3 lopú rugy kar^lyt'i fzokoit
áll, a mennyinek moodódik.
T
1
leoni.)
Ez, \.Aslt6t va^y 'Szd/tátó, vagy AtsarkodÓ
A Szirom Syaka (Ungvis) nr. a* réfze a* fzif£Üngnn.r) mikor ajakai izéllyelnyilnnk; s ha illyco*
romn.iK, melly a"* Cscíiébe bcnyúlik; p. o. Sze^fú.
kör a' felsd jj.ika uknn's boltos, ei Sijulnak (Gufau)
Ez hol hofcl/abb hol rövidebb, 's at eggv&itjtiú
béveződik. V.o.*&á!ya, 2. Sztfjaöe/agott, G&nyolá(Perbokretábann U 6 v « ; *s ezl Gr^tftwk (UÜHU) is lehet
Mnata) mikor úfy béfogódik a* torka, hogy bele nem
nevezni, b*. o. KankuÜn. IC Szirom* Karirndjn va^y:
lehel látni. P.o. Gyájtovány.
3. Fonák (Hcsupinata) mi-,
1
Eresze (Limbus) va^vJ Lemeze (J.nmina) az a* kif/«kor
az
.'íz
ajak,
a
mellyiknek
alsónak illene enni,
J
lescdő réfze, melly a cséűéun kí\ ül kiieríil. Azcj;^víelyül
van.
\*.
o.
Ba
salyikom.
i'zirmúkbann helyzetin mondódik Karimának vagy
Mtszer (iJgnlata) mikor a1 nyaka tsŐvcs; n1 kariErcfzuck; a* sokízirniúkbann; Letue/.itck.
mája pedij* isak epfiy oldalra, kinyúlik kt{/.élesedik
Az eggyfeirmú Bokréta' Kormai:
öyelv íórműnn. Lásd *n eggyurt nemző Sereg* elejét,
'4* « . 5OÍS Ateíjítfsü vagy / Ű # 6 ^4, 5, mttltljiJi)
A1 Sokfzirmú Bokréta formái:
mikor a karimája úgy van bevngdalva 4, 5, Viübb
hcyyes metfiésekre, liogy a* metlzcs az egéJ'z lüirínnR6sás (liosacea) áll 5 kerokded nyakt.ilan TzirÍUK felénél tovább nem hal. — 4,3 AV/rW>/í (i^lof'aj
mokbül.
Jta a' mciUések kcrckdcdck. — 4, 5 UaiáMi ("4,5;^/*
Üixiyfives ( Cariophyllacea) áU 5 hofzTzünyakű
titeij ha a* nietf/csck a* bírómnak küzcyéuu alabí)
•tokból, mellyék a* eggy tagú, vagy egyy darabból
hatnak, — EíryenlÖ (acqualu) núfcor e/.ek a* AleU/é«Hó isoves taeliébul nőnek.
sek, Karélyok, Hasábok, mind ceycnlo'k. — £%}'*"
Alyvái (Mulviiiea) áll 5 keskeny nyak A Czírmoknőtlen (inaequatis) mikor átok koitl eggyik nagyobb
melljek tövönn öixvcuútlvk; »Jgy hogy a* bokmaiik
eggy IzinnánaL l.n!/ik, *« c t ; ^ duittbba lehet
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(Liliacaa) áll reodfzcrént 6 (néha több,
rja magába p.o* Levendula, vagy a' gyü1ÓÍ15 lovcitn marad; p. o. Paprika.
néha tsak 5) ^irmokból; icékéje pedig soha sints.
£x néh* tóvönn tsdVe«.
A Cscfeének nemei.
Keresztes f Crueiata) áll 4 nyakas farmokból , meU
lyeknck rreízei kcrefzlbe alUiuL. 1'. 0. Kűpojztm,
i. Fdszck* KUztjrjze (slnthudium, Calix corftmu*
Hetek, Ibolya.
U). RÖztséTzénck nevizödik •i[,iljábann az a'CsíUe,
Pillangós vagy Ltpktfs (PapiUonacea) áll négy egyesnk virágok vágynak e%$y rakasonn ; p. o.
netlen formájü uirmokból. Ezeknek nevei: TjónaA(CaSikkaniyá, Gydttvirág. KÜlónÖseon pedi£ ír-szAnek
rina) a' tneily »' nemz5 rélickct magiba zárja, 's
'[yiMhudiuw} nevelődik ai K^jyÜnnenuo* ücrcgbt'na
tsónak formája van. Sídrnynk (Alae) kéifelöl a tsó- • íix a* közíjnsé^es Cséf/e, mellybrnn eggy vauokbann
nak melleit ilUiuk két egyéniéi ['/.irmok, mim vata'iilnck a* sok apró virágok; úgy hogy az e^élz lélzek
melly
ízárnyak. — Z'hUó vagy Vitorla (Vcxilltim)
viráp tsak cg^y virágnak láll'zik. V. o. Attpraforgé9
1
a isóoakkai ulial cllcnbenn lévő fiirom, mell>' rend.Bv^tits, $ztiUúzi3% Saidta. Ez a1 Fétzek
szeréül legnagyobb. P. 0. Bor JÓ t Pastuly, Akait.
i'L,oytut*6 vagy levelii (Monophylluj) mikor eg(yr
dar.tbhóí Jü.
P I L I S , vagy TOLDALÉK,
vngy T Á K ,
'tygysorus ( Simplex) mikor eggy sor levelekből
VÓT ( J S i
Vagy pikkelyekből áll.
I'U'k'tyezttt, V»jy Fedeleket, vaey Hátaié% vagy
tgy nirvtr/i í.innü dzokat a* kinövéseket, melPőnczélos ( Itnbfi'cacuj) mikor fcdelékcscnn, vagy hal
lyek tuk viráyokbano A* rendes fitifnokiinn kívül,
ikkely* nioduu<t cfE^yirtiíai háláló pikkelyekből vagy
vagy azokhoz nőve találtatnak, t t e k ni-lta Diirora
^/•JckbÖl ;ilf; P. t»- Rogrfts.
éiájúk és fzí»!jk, 's íoklcfe íorni-OfiJt. jf. o.
Bcrzriltt (Sqiuiirvsuj) rmkor az eggyi»Ast hátaló
rife, Kuiulilia; néha Uak ptkkeívek, p. o.
pikkelyek' végei kiha-uliiak, liéllyelbcrzeduck; p. O*
iiü itirmmnak
tów'nn; néha ikr-ik, j». 0. a*

C

/

u% hímsztíltti.^-k

tóvf'nm

néha apróbb v.ig_v oa-

gvobb lyukak vagy gódrotskék, p. 0. a 1 dós tár ka*
róna* jurmainaA t&uénn. 's a* l.
Perianthtum)
vagy RCHKLV
Az a* levél matériából kéfzúlt, de aniutl rendber/nt keménykébb zúlr) boríték, meÜy a* bokréta* tőrét
körülvefzi. Kz Egí^yta^á va^y /«cW (monopHylius)
mikor eg£y darabból aiJ; Kt't r.igy f<JÍ^ /«/£•/« v.igy
/«rá {di-polyphyilut) miktír két vag^v több d.uabbói
áll. Art vaS>* ' f l ^ mctjzc'iá ,Jogú , karcíyú , hajéba,
B a' l. J.ű'j-cf az eggyszirma bokrtfia alatt. — V C^éfte
némellyekbcnn /-C/JÍÍ (supgru*) mikor .i* bokrétával
CggYÜlt a' magzat' letejénn ul. P. o. Alma, NéraeílyckbcDD AUá\inferui) mikor a* magsat' tovétm v*.io,
'í b«nne van a* m.igxat; p.1 o. Oercjinyc, Alodgy.
fíémelly virágokról
cjjpenn a nyíláskor leesik (viutucur) miot p. o. a1 JiJAról; másokról A* vtrág^As utánn
túli el {dcuduM); iokakbann pedig a' buhréla* eljiulii»«* utáaa i* rae^mirij (ferwJ)
va^y a*
CSÉSZE

) Avas, vngy TőpitrOdOtt ( Scarhtus) mikor
í pikkelyek Izáraz hánya vegük ; p. o. Imviu.
Prfnu-s vagy Szcm*it>ros {Cüiaiui) mikor a* pikkelyek'
éiinn liorók vupyn.ik.
1
Tüsk<éJ ( Alurinatut) uul.or a* pikkelyek' élínn apró
liivisik Vü^vnak.
Tüvijei {Spinvsui) mikor a* pikkelyek1 hogy^'nn
tövis vun.
Tztivekforma, vu^y Örvénye*, vagy Kürivelyforma
urői/iittirj)) mikor a* fékek icMyúi lzé]«r»t al.ifrlé
akcnl hegy escdik.
k
rj.gcrnj l) vagy Cürgettg ( Cfündrieui) mikor a*
k í l U ú l u kerukfalú, mint u' jjör^ufa.
Gím/) IMr.z Pip.il uít iKQuiijii^ bog* «'
gj
r>iirk 1* Itív|»K. u' Nrtnrt fftnttert&i. AA im-^k-hct: ds

T

:, ítcuturniim,

küutpGivff&k '• A U A' ncuivi
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G&mb&ly& (sloboiuj). Felgolyóbis (hemijphacriciu).
Gailtfrus ( c.n'.'ruhtuj) mikor a* féí'zek' lóvénn mai
40r pikkelyek vágynak, *s külső tséfzél rom.1tn.1k.
•J. Polyvák és Ondiik (Glumae) a' Smianemü
Tagy Holyvás füvek* nemző reléinek borítéki. Azoknak nints ftínes virúcjok, bokréijjok; hanem vaUmi
pikkely torma polvvak köztt vágynak elrejiirc a* nemző rélzek,1 *s azok kiiziül bírniuk ki virágzáskor a'
hímek. A nemzó rétieket béledi kél eggym.Ura borúló polyva, mellyel Linné bnftretának nevez; magyarul pedig rendes beveti neve Ondó. E* az f ooiló némeHyckbenn 2* nevelkedő m.tgzatra ránó, s a* mag
nak kemény héjává leizf/,. H. o. A"Í/«JJ, Árpa,
^y
két
Az oní'iónn tiivül van míg lséfze syranánl
UéUe,
polyva, mellyel Liuné tj&zttnek nevei, fct
" a** ""
mikor tsak eggy virág van benne r.íláipu.1 AZ ondóra,
*s azl oéli.i l)«flcdi; p. o. Muhar üe mikor eggypát
«k, v
egymást
hu
iséUepoIyvábaun sok virág vnn : eC«B,,
ftí ^
tAlva kinőnek be ló le, eg&y kis íuzérke forraabanu ;
'i akkor a' lsél/.epolyra a* füzérke* töveim marad.
P. o. Perié% Tunkcsz. A' sok virágú uétz-ébenn az
ondónak egyike nagyobb, öblös, válus; a* m.Uik.i
pedig ann.ik Öblibe lapul, l.rhs piíd-lkat a mezőnn.—
A1 n.is>'°bbik omló' hegytnn, néha a* háiánu, van
tiémelly fiivekbetm
Haiúji (sirijttt).
Ez eggy kiuyúlo
ízálka, a1 mclly nem a uétteiiolyvábol, hanem
rendfzerént az oi:Oó' nagyobbik golyvájából tió'».
Majd minden polyvás luvckbcnu van meg a* magzat* tövénél eggy v.igy kél igen apró alig latliaio
gyenge hártya; mellyel Linné 'W/jnek vngy T*ít</a*
/í-Xn.ík (jScrtarium) neve/.. Ki, Ua tsak cl lebel ke
rülní, a' Tzimerekbenn nem ho'/ódik cíö; mert kitsioysége miau i^cn nehéz
3. Burok {Sptitfta). Eggy levéltorma v&$y h;!rTy a forma boríték, niclly a virágok.it oyíUs elun
betakarja; nyíláskor pedtg kiliAs.id, és vagy a'
tövénn marad, vagy a1 virág kiuŐ bcluK*, *u
1
elhagj'ja. P. o $nrttit% Hagyma A" Burok
fVióldaÜ {diuiidiaui) mikor tsak cgcyfclŐl *s
borítja & virágokat.

i*

{Spathawvaftav) mikor epgy burokbann sok
vágynak, *s azuUna minden virágnak i&mét
ika vau.
Tf^nh {spadiee'i) rnihor a1 burokból kmó' ff
mag'inof,
iginof, v.igy trldga/ó
elágazó (Vár Tur'jti
Tvr'ja ( SpadSj;),
Spad:'x)t n,
nu!f V c
sokk wrágok Vügy
v g y Hvnaó"
n n ó ' rtéízek
í l ' k vágynak.
k P.
P o. J' cna

if
iW

t. A' virágnak rendes »*gy Tefnénrti alkatéra {Sfractif
tm pattiratiium<t) Ai, «' mrlftet ktitcirt«£«cno lettel a' *iiAkl-íim Ülni i-i inpnfiUÍr.i. p, o. Ha^y *' UiTto i£ld, a'
kicúii.il r.truiebli, krriitrnebb, *> .'KMIIU feiwúl van, Hog/
a* ttnkrrta h i n t i , A' Utfie.-.cl g>ni£rl>bi l^y,v virágzás útion
Irímtl, vng) clhcrv.tít, liopy a' bimAlitok t'iJcH tiiynak a'
«* porl-tfiK-k prtlig ti1 hln>rr«lak* ittej/nn t*gvnak.
** vinignak n' Ii-^tujirpfnn van AZ /iti\a. Kegy *t *"gay^ c 56> Ij ti" ü«''!»ÉJe fan. '» a' t, A t ilt^enrkrt
A' Ieic4»l>^i(ii. lk<irkuiiiAlnn rrúffsp*-nti» válna;
e»ek a' jeíck eggvk vlrégot a' mAiíku'-í rcm Kiilönil.*'
A* Nt-nirkiivk fj^vwrá-stol valr> \<üHnttht'tétc m oka na *JI,
a' *jf,ígijjik vagy ffiST'k v*'gy n-Aíií- ftTic «' kfaioiiicpc»
kivág, '* twk a/t>R ttülcirbozrsbul veti jegekéi kvll

K

x. KulónAj 6py«ími-i/;ire való dr.log pedig a i , hogy a'
plinl.tk a' iiiivtlvt, ajml|fiiAi, ét kover t.-.jtlAltAiÁ* Mi*\, bu.
jilki-dJkk.i, pompfleúkK.i itlítirk, '« «' irraicffrii ÁlUiiütjulibAt
Oíttm*Bl'y kivevíidiiek. Hlyen bujÁHcodnk «' — kriuk'ch virít
kedv e-* — ttUvetetíS (Jt€.r*i multtyÜccJi J é* txltytt
fp/etúj
virágait; .1* nmMyek A' tttwéUetí foro.áj<*!,«íl 0.1'nd clrt-fjtctték
At ÁUA\ , Ito^y tdbb fiitmolt r*u , ajifil kciku* Unni. P. t>. *'
irrint'Hxeti Ss.^/it j Tilrn-ú ; de ** icKjCsrci'nrit *•» |elt>t»B(;k
•miéi tottkitl tübb VJ*B. l'>. flt Által e>ih wc-^, l;O|gr a' TtTmr.
futtl a' liitn^l.ikar íiirmoM'.A vihuiMtjd, '* cg«_y e^gv Límfrál
bolyéit c^jy v.t^y l6bb fíüinol U Uio.il. HA utjii v^lifitUtott
cl pitndün hfjnfiÁl.tt: anltor n' viiái; mt'f; ij^k UllveutlŐ. éa
t*i»jii tn.igftt i#; de ha tnindou fliuifiAlal fziu ilimA rálíutlittott 1
akitor JI' virig c;rry«;nn ttllyct; v* uidgui urut icreui. A* lel(yc«
rirjgoí.trtl eteket ttrÜ mrjjtariaui:
1) At i'^yO.Irmu *i..iguk »^gy ÜG7 »11jr««!njk , hogy a"
Er.Wtiiok lelrfr íiagyobt>il; *flg/ úftv, hoj^y «' fiuort-i-ol ti.int
valami liűrd(_vi>ol, iuáj több Uinnck nőock ki. h*. o< ÁuahuUitt
Jdttiut, Tahnrv'r-4.
3) A' Cidmofy níhíi ttnit *' piliieil TsApoHtj.1 torR
• líiáiil.bA níi»í, '1 a' riirumkat kiLAg^jA; níKa
• r/nitioknl U; ncha pedig !««k a' Ciiiuioti*t ft.i^orifivi nt-g,
«' pitisekei kibigyf.!. A' KundHI-t *' piH-ril í/aj-pr"j4 tneg,
*' hűméit ii uic^úrfgyja. A' JNúrtüá ÜCÍH a' pilítti i*, »*
H 3
fittwait
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n«h« pedig H»fc «' piliséi* fiah
A'
S k i ág
8 . • * fxitmjiii tu*ghjiB>|rt,
j * fi irmai 1 ttiporiijji meg, » «' piliseit kihagyja.
3> A' piliitelen virigok u«k •' íi irtunkat t*poiit(.»k nwg:
*» er*« lujlantlók, *' mcllycknck Llmjek 4-nel tubb. A' Ki'sa
kitelt ette ollvdJi hajl.inilii, Wgy •nn«k nctnelly F»j«lt imné-

•Á

4) A' tcllvrs virágok h-uonlóknak l.iilV*n*k «* iYf»k«ckhei;
meg Ichti pcrfiR kűlomboitclni arról, liogy n' tellyei mág' kft*
zcuénu — •' mellyik nem HUkestol vAlt — mindég mcgUiliik
az anyának ralami nvumj; é» hogv #' ráírniuk1 nvukibáiiin
t cm int AnyalzAr uinls, +' vivMy pedig •* Féftkca virágok' r»uA" fcfikcs virágok magok is lefiack iBllycsehkí, illjrcn
nuSdotin: (•) A' Fi-lfitT viiagúk iijty tell/e»cilnok, IIORJT A'
w<»cíötok ói ftnynfíAtnfc bcnnck hor/fiúM BŰiiek: de d' !»«•
gt.l mefi nnn érlelik- (t») A» elegye* vrtgy »úgitruf *ÍrnRÚk *'ifijf
ú^y ullvesrdnek,
bogy a1 ftilCiet viri^ok fxftporodn.ik mcft,
'« a' brUí* uóvcsvki't itilKoriljaik ; p. o. Hruyfrbti rirdf; [/lef-.i!ha Ptarnúca\, Peturul (CuUniitiUi ojficinaiit), BUdfíike \a$y
SJrftiró'ta ('Tttfgrtet trectaJ ." **%$' ugV , liogy «* bfl»Ő latMCf
virágok impvübbta nSuek, '* a' (clfzct sug.-irok.tr vjigy kúllakel lüfrorítjíik. p. o. Itetti nJJra f itiut'icaria
í*arth*'nnm).
6) Vett mrj; <?j(fty kulonu* lell%cjC(Jé>, n^ellytl Vnakát ( Proliftr) virignaíi Icfivt iiercmt; mikoi ** virAg* kfiicpt'liíil **f£
m4sik vir^g, vflgy cRgy buliul Irtvl, *^gy Ág nő ki; '9 ÍIIj-énkor AZ nnya válltirik el. Ki rtlk.ibb, de nicgi* rucgeíik núhu
•' Rú's.i^bjinn rs Sf.egfüvrkbrniu
A' bujálko&i vírá^tíkat a rüvcft-TudonjAny" tendt f««•íril uif Jfimcrni »•* batnrovni ti cm Uhot. L*-hct
l i
tanag<«t 111 kcrulourtk unnnl fopvn, liogy a' ttt
At
ueto trrxnrh; fi annál foj;vat hvpy a
^
íit.tk «* fittmnfc.tt: «* lr^tUú sor fit-om raindmkor antiy),
a' tníiinyt termélVfltcl f/.n'mAí kuni. ji« u. «kármclly icllvt-i
It'iyoo ii' mAk, olt vttn Ifgnlól .1' nt'Ry iiíigj* fiíiotn; n' mrlly
•*.l roul.itJA, hofty & trrmrf/vtí jMlnp«tjat.tt>n 4 Uirnin v• r«R T
dt lcgbitonye*.tbh«nn ágy k-hcl rjjuk trtl.ilni, li* «i fint:«r
vifirírtoifti okci irrm^rsoti úlLipoIjukríí, * melly ú^v d i k n-,o^,
hj Mhlgv relrk, ét nem mireü — de némelyikkel így U
Ké boldogulni,

5» 2. ^í* Gj-ümÖ/ts, fff^j- Termei, jinnak ffcmvtt
A' Gvümfiltsbenn mcj; kell külömbÖitCini: 1 a'
tikot i a' Magot, és a* Magrtjtdt.
YATZOK, vagy TSUTKA, ragy TELBP.
Ksulurn
.
Ei

I
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a* hely a* Ko•
, , E x ** v i r V ffoeke, vagy
tiifig,
vagy cyüIH^Htn végénn, mcll.vbúl kinti .i
kb
virág
^ i n o l i s , vagy a* vir.ig. Az alsó virágokb.inn
a* virág*
a gyümőltsnek raUka imnd eggy ; mert
a'üolsart' véglbAl nó ki: de a* felső vir.U
ann a' g^ümolis' valikj a* koísáo' vége; a* vi^ vauka pedig a' mag/oi' teteje, p. o. L'gorko.
A* mnpános virágokb.iuu a gyimiöll** v.ilzka legtöbb*
JVör ts.ik a m n i , mtut a' magzat' lövc. 's fzembe se
tűnik t kivvvérn azok.il , a' niellyrkbrnn egpy virágbann sok anya \-«in; mert e/ekbcun nllyan ízélesnek
V.kcll lenni a var/oknak, hogy a' magvak vagy terIjaéspk rajta elférjenek. A1 fér/kes vtrágnkbann — roint.Jtogy e g y tsctií-bcno sok virág ül, \ luindenikiiek
tövénn cg^y eggy mag van; « valzokuak, mellyból
taek kinőnek, (xcmbeiiínonek kell let ni. £U tehát
Lapoj (p/</r;um)t vagy Domború {vonve£um)%
Kúpos (f!outcum)% n.Üior hegycsettn fclisúi&oi.OCiK. Továbbá; vag.y Kopasz (g/obruttt), vagy Gyapjas (vi/Auum), mikor holzt'zú sűrű izörök oorltjak;
vagy Üzöröj (ptiajum) mikor riiktis fítöriik borítják;
St-ritfj ( settweutn ), v a y Üi'itJidt (apicuiatunt)%
*^gy fíihir/jtij i'ttőercv/ft(t/fit)t Vitgy U/i?ttjoj (/'«*
iítíttím)* v.icy Gvdiüs (jcrolicufitfaw), vagy 'Scjiet
tfuvojum) mikor ollyan mint a' mébek' téjjje vugjr
sejtje; Vrtg^ Folytás (ft/fc/ictfü/n).
Ű

(

Ez a* p!Jniá>.;ik legnemesebb rcfzc; a' virágxáan.ik cs li-nftwiík ulúisó c/.étj.i; ebbenn vnn a*
Wveikeí.emlu pláiiiának sj/akja (giementum);
és
•* földbe veti(.'tvénnt rbból kel \t nhoz hasonló
pMnta, a" mclly ötét Icitqette. funnája íiimUíaa
sokfé!e.
JSGtjűrSjzc a* Magnak. Ha ti tna% IVornss keWény h.inva Ittíjj.UióI ,Hztaf;ís által va$y más módonn
siboniodik: riembeiiitnk bectne:
1. A* f*/W {Curcttium). KLibeun van a* píínta*
Élíte fiikosaun eliviívc. hí alt cyjy1 hfjrycs '/j/V^ból
\Hbitctium)% mellv a' keléi' ideérni Itfclv a' lólUbe
PÖ. 's avekér \Q['LÍÍ belőle; és a* /vV/</búl ( Piutniüa)
njelly m.ír a* fn.1cb.1nn fcis Icvvlkc forinúi mulat, éi
• földből kibúvarin, pl.íotává nevelkedik. A* íVi»
**«t, vagy kél felöl mellette vau
C. A
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*j

(pafeacctíj)
mikor eggy vngy több darab
2. A* SzAi (O>trli"h>n\ V.K vagy liftes,
lolyvából áll. Kalászos {nrÍ4tntus)r Scrttfs (scíaceuj),
fiívos bőr forma matcri.tból álló test. meUy a' polyvagy Karimás vagy Párkányot ( caticuJatus seu
vás fuvekbeun eggy tagú, a1 m'jb pláináhbaiin yt<\\-;,
rtus) mikor a* mag* telejéna ül eggy kis foga*
kél darabból áll. \" lifíic* Siek a* fűid aUit marad,
vag>* fogatlan karima, melly virágzáskor a ' b o k r í á és ott a'ne<1ve*té>,tA'L felnlvadvána, léjfonfia nedvesnatT isc&tiic volt. A' Uó'rös és pelyhes Bóbita néha
ségí»é válik; a' li'vos Szék pedig a* Kelővel egayüit í L tzáras {stipituius'),, ncíirt szdratlun
(JCJSÍIÜ).
l l
Ki»6 a* fóltlböl, *s levél form'.ú v&\\oub , a' — " \ '
ÜSTÖK (Cuma). Ki i^ tsak Bóbita; úgy is nevea' nedv««cgel és harmatot a' kregííírtl Jzivjd.
zódik: tsak abbann kűlümbőz'clóiJtk meg néiia, hogy
denik arra való, hogy mint vnUmeUv emlő táj
,* nem-félzkes virágú magvakonn taUitatik. p. o.
a' gyenge pl ínfát , mig n* tstra A* fold»e!i!i eró
erőt vc1
licr. —- Kivulcó't a inagonn a* IViv' eráiinyihanu van
FARK (Cauda). Eggy czérnjfcál Torma nbvés a*
eggy kis forradás Kuliúk {tlifum).
Ennél fn«va volt
* vegínn, mellyel apró lió'rök nőttek be. p. o.
y
1
a mag a vaUoklioi no ve, míg uevelkeUelt cs töKiilsjrt'stx »* Aítignak. Minden mag' ftlkinek vao
kit boriickja. Belől a* l'iékat a1 fjtívvel cggyiiit beborilj.i CÜBV vékony lúrtya v-íj^y Ihhnm) {epitfernűs).
Kívül peatg c^5>' keményebb t'zir^j hejj. EÍCII kiilsó
héjjra ncz^c inog kell jegyezni a* tnagvakbano «•:meliy kiilümbségihct.

Í-

NV {dia).
HAnva forma líipos kinövés a*
' oldalaim, vajy kön'itclénn, v,-igy Ulejénn; mellyijjél fogva .1* Uél vele kooityenn bír, *5 odébb vífzi.
4
NémeHy mt*gv.ikonii pettíg vágynak több vagy
^kevesebb toiri*í>ek, horgok » (zi™onyok; mcllyeknél
fojeva a' ruhába, 's .1/. állatok ítórcbe ragadnak,
*R azoktól tovább vitetnek.

MAKK (^V'-ÜX). l^y n«rczo"dtk a* mai-, mikor a'

külsŰ héjjá ketnér.y port^ogó vagy isont lurniA- p. " .
Gtszfenro: M*teyorá. lllyeiikor a* Uéki oevcíodik -6Vtíack (Aiuclcus1).
SzüTYo ( l/tricnlus). így neve/.fídik a' mag, mikor a' küUfj hítjann folhul vékony liártya van,
meUybcnn a* mar tágonti áll.
Kunszo VÁT ( Arillui) cllyan borítékja vagy klr-n
n c
t! e
y SÍ 8&y niagtiak, a' mclly éréskor róla ué|i,i i.
válik, fcgsy pm/.ia magntik gondolná az ember; J<"lőtt a2 iga?.i mag még a1 borftékonn bclól van. Lfc./
1
néha húsos, p. n. a Rettkcrúgtibann; ncba fzá
p. o. a' Mátyviibanm uiixá ac.ni is borítja be tgéi,
a' magot.
1
I1ÓBJTA vagy Koszonú (Pappuj). Ez a féfziccvirágokbiinn n* mag' letejére no:t ustöp. ( vuügza^lu i
a* liokrélának tsiííie gyjoiáiit l'/.oig.U) Üt Míkfélc.
Szörós (pi/ifjtu) tntkor eg^y bokor egyenes puha Uói
liiUkú^l áll. Pvlj'ftcs {phunnsus) niiVur a1 fiórfzálak
apró pelyliekkei mioteggy öfzvc vágynak
m) H Ö H enitek .1' gvoker r«ú.i4»: Hwn,
Efn.Ut»..
keltimmi. megmMLUi^k «-/«k É 1 fuTi.M»i«ft.u ^ k ; «dmi^ - •
Í, ii# Így «i íie/n ÍÍBA «* /•»•**' ha.it;at trhcU.

MACREJTÖ.

( Ptíricarpiutn )

Nem minden magv.ik tsupafzono vagy fedetlea
Ülnek a* niagoíi va'zk.ib.inn, *s ;*' isél'/ébenn; hanem
íok pl.intákbaun van átoknak valami Jivríu'fijok vagy
Magrtjiüjfik. Kx sokféle:
1, Tos. (CapjuJri). Ka eggy kem**n_vkc hajú fzárur. Mag r cjio, mcllybcnn c/»cyncl tóiíb magvak vágynak. V.r. bclól sokl/.or Választékból >'jy Hasfallal
(Dtisvfilmvntum) kél v^"y több réfíekn* (Lvculamcn) r/akalVtódik. A* legKűüepénn van eggy kis Qsiiikix (Unluinciin }\ a' ntcilyeun üinek a* magvak,
í ,V m«liym;t*.i' vaülitékok (lui vágynak) ölivemeoOcít. Tsak akkor momlódil; pétiig a' Tok « vagy tdbb
k
h.i »tX n közf.-ilak ev;ciicnn A" tetejéig
; mert Iia tsak feligg foriDAnn crnek, mégg
k monJóvíik;
ó k l nuutltü^' eggyik
ik re
úgy eggy rekcl/ünek
kei'2 a m.'isikiól uinls egéizenn «-lv«il,iíitiva. — Mikor
** Tok megérik; vag>' a' teteje un nyílnak ki {apics
&hircu/it) ÍC Kopt!(Sut (vah*ulae)% vjty a* trtvénn
y
(*TÍÍ de/tucunt )% vaj^v' «i* ilerekann kercíztül (capsula
^rvumjcüsa);
vagy f»'-dig fcUyul Kupakja (Opcrcu*
**"»; vau; 's SLZ cük U. A* Tok iiéiia íie'e vz$y Hérom

m

l 4

tagi' vagr gojójú, f Dicocta Tric*ccn)\ "mikor cl
lyan a1 forrnia, raintba a v«gy 3 gojó r.igadtt vól.
na Őfive.
2. LEFPENDÉK (Simnra) ollysn *ggY vagy It-g.
fellyrbb kél m.igvú K>pos toktuska, meJlynek
fél'oldalion, v n y mitrl u* két óld.tUnn lí 1 ""' h;ir.
lya forniH kinövés v.x^y liÁtay v»m. p. o.
Szilfa.
3. B K T Z * ' , T S O (Siti*iu»\ Ollyan >6
hofzrzúk.i!. Mngrejin, meÜvrek
a' mini .1 kopai.sn
öízvcForraíinik'i mind a1 kél rarmtftfjból ( Sutura'.•)
váltogatva nönck ki «' m.igvak. Rcmll/erénl kél re
kefzit ízokoti lenni, és a' kü/f ti vagy válaf/.iék, a'
forradásokra van éllel. Ha a' Bel/nnck bol/.Ua tteai
i^en bnhidj.i a* fzélessvgél; 1 Tdskdnuk. BttUűktnrk
( Silieula) tnoiulócük. Mikor a Táska vrtgy Belző ÖU*
venyomoil, I.ino5: vagy a/. (/.'/«« IJ/Í a for rudasa r-s
nyihha {valtmlar dissepimento par,tfhltm)i viigy «'
iapjdnn hoszjZ'ira (wtlvutiw dU^űpimr.nLu cantrttriac)
T>. o. Ptíjztor tthkn. A% n<fgyjubbhimt4 Seregnek tw*
Táskája vagy Bclzoje.
4. H Ü V E L Y , HUVRLTKR (fogúmén), ti1 Betzötől és Tiiikitlól
abbann külomböz,. hogjj a*«ggyik
forrutlása j 1 i'óírt vastagabb, tnntpab.b^ a* míísik pedig az A/i vékonyabb, éleoebb; és a magvak tsak
nftnt'k ki,, az
aa' fokából
o ó
a éíiböl nem. Kz De^taz
^
((íoritlosum) mikor a* kopaisni vaslagok, küptxóáók, és
domborúk. Tii»afar/tio {cuchleaíum) mikor thig.ih.U
módra ölívclekurcüctt. j£ hétjulkds Seregnek var.
Hüvelye v's linvffyktíjv.
5. TZIKXHÜVELV ^ Lomvntutn), a' HÜrel.Vl5t abbano kiilotnbö/., tm^v v.m tistv\in foka és éli: de nem
a' forradrísocn nyílik, hancrn" kerelzlíil van reggetve ,
*s iniíidcn rekeUúiti-mi egg;* eggv mag; és niikur me^,cnk, a' (zikketyekbenu loreiieiii; el. Kz Krrgvs (cojtictunm) mikor a' kopálsu kivul liis, belül húbos, >
a' Uikkelyek kivül meg nem letízcnclt. Rovátka* («/•
ticutatum) tnikor az uek kívülről is mesteU>.cnek.
ffarprtizos (Itt hm f 4 intercepíum)
mikor az izek ki
t
vnlrcl is megtctlzenek, '« a 1 tzikkhüvcly mirnlen uenn
íűkbb
licrt. TüSző (Folhctiluty
Ollyan
gye.cna végződő Tok, mellynek tüdk eggy
v.m
r 0 M

í
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forradása, *s eggyFelöl nyílik ki hofzfjiára*
7. T S O S T Á R
makk (A«a>t
rfarviiA ÍV áraz
//ra, Motututo,

F. o.

{Orupa). Ollyan tsont kemínvsímcllvnek kívül vagy húsos, vagy
borii ckja vau, p. o. Cnsrcjznye,
Dtó. Ez leliet » vagy 2 vagy 3

t- HÜCYÓ (Bffccu). Ollyan soha ki nem nyíló
ísos leves gyüruŐUs. ineUvbeiin a*1 magvak lobbnyiititkn reiul nélkül vagynuk a húbba ícUkelvq,
p. o. Szóló, Tzitrom. Van Száraz bogyó (iSucca eztucca) is, mellybcon ncrlvesség nínts. houcm borforl , soha ki nem nyitó l'zines Z.ilskóból áll, P.'o.
rikti. V,m iítú-ga (corticosa) is, m»'Uyui:k soha
nem nyiló UULsó héja kemény: ele beloí igazi bo. Mikor a' Suk.tnTÁR vira^b.inn miniien maazatbói
cyó letz: e/ck a' »ok bogyók öfzvefbrrnak, s lelifz
iolök tsi>ft.tríos vag>* eprat Bogyó {Baccu contpvsild)
o. Steíivri.
. A L M A , vagy ROJÓ (Potautn). OÜy.m liúsoi
ü b , incllynek kö/.epénn \%aú n-agiarló Tok
) van. p. o. jiOtirtt

Kfirwefy.

KAbAK (frpo).
Olly-in liúsos vagy néha
lú ^yümölis, mcllynek nivigvai beloí &1 fal*
l rövid köldök smorokoua nőnek ki, p. o.
Igíiíí gyUmoltü forma az , a* melly a' — o _
(Iveiéből luUO.. .Sokl'/ur pedig vagy a' bokréta
a* rsrfze r.inö a' in.iRZ.ara, "s vagy I okot,
VitKy Tsoüuri, va^y Bogyót mulat. A* Ülyetieket
Üt — iJnijiu —- JJacca stiuria),

Ncvtizcics

Albogyó

a' Szumúuj, lacU^bemi a1 v.iUok nó ki húsos bo$yy
formára, % azuan uloek a1 magvak.
J. 3.

«ÍV* r-'irdgxdsnak kbhimb kiilőmb
VIRÁGZÁS.

1

formdji.

(Infiorescentia )

Az a* móil és forma, mellyel és mellybean a,*
fírágok a1 planiaaii állanak, bz sokfele.
1. GVUBÜ vagy OBV ( Vcrticiiiuj). Mikor a* vfc,
ok a*1 tznral karikábaao kÖhilvelzik; p. o. 'SíityQ^
Sztíibarité {ctynjertus) tnikur a' gyürúk

x$
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Uot körei vágynak, 's isaknem eggymási írik. f.
a. BÚB vfl^y GOMB (Gapitulum). Mikor c?; •
kotsdn* hegyéi] LI sok virágok, mind külön külön »•••.
fzébenn, golyóbis vagy Yclgolyóbis, vagy kúp Uu
mábann íiliiuk. p. o. Lében. Néha illyen apró rir.-;;
gomboukik (g/omeruli) a r levél tövekcnn, vajy a'
iztíróldalonn ülnek.
3. T50P0RTO3 virágok (Florejt Og$r»gati). Mikor eg^y kotsaV hrgyénn sok virágok ülnek ep?v
közönséges tséf'üébcnn; 's mindenik virágnak liimjci
iiabadoun állanak, p. o, Sikkantyá.
A' FfcSxKLS vírüsnk ( Fforcs campostti). A* Tsoporlosoktól atibaitn Kiilömbüinek, hogy hímjei C£gyültncm7.6k. i.í//rf as c$xyiitincmzv Scregnt.
5. EKNYO (U'mbeUa), Mikor eggy kolsánMiegycbői sok kolsánok nőnek ki bokrosonii. Ernyőké (UmbeiUtla) mikor .TZ ernyó* kn-sanjai* liC2>cnn ismét
nms kis ernyó van, *s annak kotsánkjinn ülnek a'
virágok, p. o. Kupur% PetT**sti/yetn. A/ illyei hív|uk
K*'lszeres ernyőnek (Umbeila 'com/fcsim) Lz lapos
(p/ttnti) mikor a' kolsáifok ÚRy noritk, hogy a t cgél/
ernyő í'elyúl t.ínycrosnak tílf/ik. Domború (convctu)
mikor a1 közepe magasabb, domburü. P*g4iy {deyauyernta) mikor t.«ak kevés virá^;i van. förágrugó
(ahortivns) mikor a* virági ko/.íi anyatUnok vagy
rak, mellyek magot nerr: teremnek, húpiímt vagy &•<
szcs {radiaia) tinkur a* i'zcis6 Uiriuuk a* belsőknél
nagj'obbak.
6. BoenUNTn ( Cyma). M|kor «' vir
ernyőfönn indul; *\e. oi/t:ia nt ernyókoisaaok
nak. p. o. Bodza.
7. TSOMÓS virág (J"7OJ faifíicutatus). Mikor a
nng\* kot&anból sok .tprübb kotsánok r.6nck ki egyenlő magasságra, ile nem eggy pontból, p. o. cr&i
szegfű.
$. .SÁTOROZÓ virág (Flos corymjo.fui). Mikor
A* fzárból mindenfelől a1 virAg ugak és kutstínok úcy
nőnek, hogy fclyul miud egyenlő magasságra érjenek.
p. o. Saláta.
9. FÜRT (Hacemus). Mikor eggy knisán' óld.ilából apró és igen cggyfnrm.i kolfijukajú virágok oonrk.
p. o. JiUfiszác. E i üisúYsoroá tsecustdus) mikor
•Ofc-

r; 1

T ű r t l ö b b ..iiró

5
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ftiriükbólall.

•7

p-o . i « .

GlrintJnn {Hachis} touani-lai,. vi
.urA1.11 ülnek. K* pomés vagy TOr

,onn

abb ; ijasjiüts ( rumosa JLU com
füzérek rímek bclolc; j?wín
f poiitból löbb fiítérck nüuck;

^FbüÜ

Véjínnrw i.oir.ó levél var,

11. AtitoG, 1JUCA {rttnu-uutj. MHtor a' kot«$a
...
.• ' t i
%1.. . - . : i Fi 1 leginkább
éndeileiiül
ÍAéllyelágazik.
Ci
a* l'olyvás
Üvekbcnn fürt 101 cló; és KinyiU (pátens ±eu patu/u)
jHk»*r a* kotsánbul miiidenlelé Oúbailonn ksallanak.
yuiilyos (VJ/'LJU seu ttíjfasu^ tett po lantfatma) mikor
f kotsan *i/.éllycljgj/.asai e•<;>• mástól tiivol kinyúl*
jk. Hsétlycllerivrtit. {tiivtiiivulu) mikor » gtriiilxbÖt
y
ti koisdnok h.iir.ij^v«kói:t.k. tgg)&gy& ( j
) mikor ;t* gerinl^bul kicrtttlö kou^mik i&ak alig,
guru ci'ci/ctat;t) mikor .12 ela^iroll kul^áuk.iK rövidek
Jnak ltoi£Íiiii;u5 bunkó íomiajA van, p. o. Jru^yaL
12, tJARtev {simeniutn). Mikor eggy Vükoiiy get
a* geriol?.et kcriil^etv*, apró ^ikju'lyük, v«^y
a hártyák ( \ átok alatt a1 uttiwu iéi/ck. p, o.
tó* Mogyoró^ A'JAti, .WJ. Mikor etek a1 pikkelyek
Vor pedig kemény, Utricp vitgv iurgaU lormak, íbboznak f Stntbitiu) p. o. l'cnyvja.
Ali){A(íi (.-t/ipuHryna). tuzíjviick i s má:hás Burkának lúvjuk a£L, a1 meüybeun kulón vag^iUik hím,
is kulou nőst?oy virágok.
J. 4. 'Scttc'rek vagy Segédek a* Virág
és Levelek kötiil.
E/ek

a* Nyél. Kotsáa, Pálha, Murva,
cs Kecyveick.

t$
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(Petioltu).
T
Az a fza>atsk.i, mellvenn a* Levél ;OI. Mikor
»* Levélnek illyen nínts: nyeletlennek rootidódik.
KoTSÁH ( Pednnculus ) .
Az a' fzáratska, mellvenn a virág áll. Mikor a*
virágnak illyen nínts: koisánulannak motitlmHk. —
<A* nyílét és kofsifnt t^gymustot jói mr% keli kulöm.
biiztetni, hagy a* lavnrodás citávoztatodjon. Egyéb •
ardnt mindeniknek formájú, dfMja% iinört/jtOivk helye t
al\ol elújurdűi% magyarázat nélkül it értitclQ,
NYÉL
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Petyhck (P/umat) hof7.fzú gyenge fzA'rök, meliknek tzííiai i'-mét Uorösök, mint a* pehely.
Szórok (Piti) izáLmkéiil állú iiörók nem felet*
süritnn.
Cyapjak ( Vilii) hofzfzü puha síirü fzorök.
sí (Lanu, LunttgŐ) puha ölzlzcvifzfza hajló

Selyem ( Serirum) alig Ulhaló apró fényes fzŐrok.
Serfék (Heine) durva kemény l'zÖrök.
Horgok {tíami) horg.is végű seriek.
y Szigonyuk (Gloc'iides) kel *i löbb horgü sert ék.
Ikník (Glanduiac) apró húsos növések mint az
ikra.
P Á L H A ( Stipu/a ).
Bibírtsák (Tubtrenfa) apró reltsulsorodások.
1
f
1
Levél matériáíú növés a fzironn, a nyél tövéSiii/íw/fsOk ( Vcrtitcac) nagyobb fcllsulsurodások.
nél. V.r vagy magános, vapy páros; és a* nyél'wfl lóBnhugok {Pnpilbw) hűsos líUiuólt^ük.
vének vagy alatta, vagy melle!te, vagy felclle, g>'
tíimU>i, folumlÚAuk (PapuUití) apró hólyagos
vele állal ellcnbeun
nó. p. o. 1 Borsó. — A' l'oiyva*,
1
Uutsorailások.
fűvekbenn, a mint a* levelek 1lövei a* ízáral hűveJ/'titta'ús, Mirigy (Ctilliu) kemcnyke apró dalyezik; tzokod lenni gy;ikrann a torkol.tinál vzzv ki>
ganat
formák, mint V bó'rönn való lorcs.
kinövés; ennek neve JVyelveiske
£>i>»', SyJttat l'jirh (GUttm) ragadó nyálkasMORVA ( Jiractea )..
tóg, inellv A viibenn elolv.id.
iMvz$* (Pr.jcuj) gyantás ojálkássig, melly a*
Levél forma növés a* kotsán' lorínél, ragy a*
•tnt nehezenn olvat).
kotsáiu.it.m virág .itttt; sokféle formájú, és gyakrann
Ezekből kell megérteni, mikor a1 lcírásbjinn a1
fzíne.t. p. o. Cjormo/ya. Az Ernyői virágokhano, m
plintáojk valamelly rci/c inolyhosnak, Izorbsiuek
erovti* tnvenn is, a-: ernyokc' lÖvénn is van ncmet'• a* t. mo&dódik. Kzekhez járul még u'
iyekbeun köröskörül niuívj. Ki Gallérnak .(f/wo/uBorzas (hisjtidu*t /tirtttj, hirstitus) mikor a' fzáferűm) nevezódik. Az ernyőé nagy gaiiét--, az ernyő*
l6k keoiönyck , ilurva tapintásúk. sXrdes (Scabvr)
)iié i/'j gallér.
StnAif/faj (tntritHfaj) niikor a' Jzőrök apró tsoK A T S , v. FOGÓDZÓ, v, SÜNDOUGÜ (Cirrhttj)
Bkonként és fiiriöukéui v<ig\*n.tk rajta.
JivrostJj (strigttsus) mikor a' i'zSrök igen dur*
Az a 1 czé*nta forma kiu'óvéa némelly kapafzkotíó
Ták, 'a iv.ek többnyire lesimíitva vonnak. — Ha
plíntákűnn, raclly a* izomUáii planiákra cs egyebekTe teker^ódiik, kai.-.kanngotizik. p. o. &&bi<i% Borsó, Jetnoii eltelek niiü^nek rajta: akkor vagy Kopasz.
Xgtabci-), vacy Sima (/ac-piV), vagy l'ényvt (rúnaus),
L E P L B K ( /*«AffJ )
FEGYVEREK
{jtrm&)
Azok a* f/Őiosüdésck, tsulsorodúsok, és nyélágok, mellyck némelly pl.tiiián.ik i/.áiál, levelét,
Azok a' réfzei a* plántiínak, a* mellyekkcl aa
néha virágát is belepik. Nevczetesenn:
illető Allatot b:inijü. Etek:
Aloly'iuk (Tn/nvttti/m) igen apró sokftor alig látTritsek 'Spirme) mellyek magából {a* plánt a*
haló íiórök, mellyek sürúnn belepik a* plánfának va•''J'iek ki, és a* h-jjával e^gyiiu nem leheC
iamclly réíiét, ygy l)ogy ai., aíok tniall többnyire
p. o. Kökény *

•fll
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TCMnkok ( slcutri). Ezek is lÖvis forma fziV,
ÖKik: de a* pláni'átiak isak a* liéjjutV v a g y a k
jtove, \ le lehel róla vátafetani. p. o. A>"M.
Tj'pŐÁ- (Stimuii).
Apró Izúrós tsípőa fzálkált,
p. o. dalán.
Mikor a* lovissek, fúlánkok. xerték, fJEŐrök kí-i
s három hegyük: nevtízütlnek Viílákimk (/urc/''.
Mikor a* pLWán.ik v.iUmclI/ rél« süni de nem igt.i
fcúrőft tövisekkel van rakva; Tuske'j
(muricatiu).
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eh nrpadit (deprejium) mikor a* húsos levél' felső
Upja be Vdn horpadva.
Tttídtt (jquarrojum ) mikor fcúrnyasonn bevanvas*dalva majil a1 gerintzig, *s a* sallángjai (zéLlyel
erre arra álLuuk.
odios {crij/mm) mini)r Ü' levél* ftéle a* táblájához
1
rpe^l igen l>uv , 'fi a1 inialt mcgboJrosndilc.
._«iií, HonyiUii (ccrnuum) mi kor dtrckUaun kifelé
görbül, 's" l'-'í'clé ke/d kanyúlni.
(jiuciíftiíütum) nukoc eggy pontból sok levél
nő
ki.
$. 5. <df* Levelek'* kulCnv.bkulömb Formái V .ffirvrí.
JBordás (costatnm'S mikor a* gerintzbŐl kiálló inak
I W erednek a' levél* két mellyékérc.
T
A Levélnek kó'/önse'^es alkoi.ísa ei: A* mint ..'
(tuhuitijum) mik.ír tsóves, s1 bel/íl üres.
nyél a' levél* táblájába £r; végig megfen abbann li*-",
(jt/;tradcct>/fij>oji!um) nnkur eggy nyélre sokfzJÍra, *a lastankcnt clrékoDyo<iva; és lelzfe n"* ii.lúiöu fuiÖtl iok levélkckből all.
vélnek Garintiifw? v&%y Inává. F.?. az In ^' Levél' .1!
só lapjíino sinórosomi kidomborodva Icokoit lenti,
Dárdiifor.ti.-i {Hatiatutn) mikor a* uyÜlbrma terelnek
és niax'ihól aprri ól'lji-in ikal vajy Ereket b o n
ket hegyes válla nem vifilza it' n_ycUclé, hanem
mindenfelé a1 ltvél* két inclIyn'kJ-e. rt' levélttok ^t;V
kifele lart.
(Btuú)
;\z .tz nt-'-ó rOIie .T' nyél feío!, .t' hol .V k
Domború
{f.nr.vejcum) mikor a* Jcvél* héie fzűkebb
llk
vígió'tlik. lts$jre ( shex) a* levél 1 külső v.
mint a' táblája, s a* miatt ,a' közepe ("cidomüü;e. É/Í ( J ' U Ü ^ O ) a* két mrllyckntrk vagy karimán^
iieéle, kerületé. Lapja (patina) & felső é% AUQ TZÍI.ggy
vagy Luntzas (articuiatum) mikor
A' L«vc'l r a ^ y £;»'£?'<•'•' M'ttptiQJ [tithftfcx) ittik r
eggyik levélből nó ki a' másik. \t. o. lit.taus.
t
<g§y nyélcnn tsak e*£g>* tWnbboi .itló K'vél v.m ( b.r
tJtformi- (Cancijormc) mikor a1 végű Izé les tompa,
ha hasigsrott is az; v.igy J-'iliatr (ctun^ost/wn) r..
a' két válla pedig hc&y^scnn mc&yeo ölzve.
kor az «ggy tivcln; ket ímrum *s louí> ru.igddas leveípeíü {integcrrimuin') mikor a/, cli itumlenütt
lek ragjcak TUZ7C
ni£i.i, ús seiuoii log^k titpkék ' s a ' 1. niutscntk r.ijta.
A1 levil1 külön liülí-n rormííának nc^c í^magvfic'í-c'i'ű (ttnceps) mikor a' búsos levél kuzépena
rtzatja iu az Abéce betűinek rendi f^erénl ntlötük ti .
dt.iuljorá, a kél izéUnn éW$.
£1 iidtomcLu {triquctrum) mikor ny húsos levélnek
Atlaln&tt vaity Galli?mzÁ (perfnlintun^
mikor a' ! ••
három éle vau.
vei' raíla íiÖrÖíköriil a* fíárutiii JIt.il nö'rl ege/ »íÉiU'itl/íiS a* szárra (advarium) mikor a* felálló
rabba.
levél éllel fordul u1 fiarfelé.
Arforjnn (juAiflafu/n') mikor a' fz.il.13 keskeny U-v 1
ÉJfritUtóJetfetí (vcelicu/ő) tűikor éllel furdül ax
vékony hegyes miül az. ár.
_
églelé.
^ r ű f f vagy kivált (scartojttm) fzár.ie kártya form '•
Ellenesek «)) {opposita} mikor ke't levél által cllea«
Barázdát (tulcatum)
mikor raélyetskcau bz vau K,»ikcL óldaUiin
benn áll a' Uar' kcL
tz,olva.
Eret
1
Bdntfarnui {Daiabrifurrnu} mikor a* hösos levt*l a iorénél hengeres, kifelé pcüig Kcrekeaa L.ljpúl, '*
erelinek formiíjókra van: f'l*tt
eggyfetol élftt.j
^^%«tt
Jt> fiú
ivji iaIUi>b, miral VAQ iSlc fUr>

r
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Ereir fvehosum) mikor .V gerintxbot kimennek s<^
elágazó erek a1 levél' két mellvékire.
Ép ftnteifrum) mikor a' l'xcle ninis. bevagdalva, . ••*
meghasj^atva; hanem legfellyebb is tsak fűrélzes
vagy tMpkés.
Esttckei vagy Háld/orma (Ivnntum) mikor a* kerekdcd levél* válla ÚGY van kimvlUve, hogy; a' nyél.
felől két fzegclete kiáll.
FedeUkesek, vagy Itdtalók, vagy Pikkeftetettek (/«britata) mikor az alsóbb levelek* végei a' felsőbbek* vállára fekűlznck;
vagy eg^ymást hátulják,
1
mint a"sindelyek a fedeleim, *s mint a' pikkelyek
a' haloan.
Félfrirá (jubdimidiato sordatum) mikor Cggyik válla
lejjebb ér, minr A* másik.
FéUicg (subdimidiatum) mikor eggyik mellyéke keskenyebb, mint a' maiik.
1
~ ihlbbá {nrttárts)t a melly a' ví/* f/ínén lebeg.
/j (dtmtatum) mikor ollyan eggymásiól rilkásofin
áll/i kinövések 's mett'zések vágynak a' levél' élinn,
mcllyekct sem nirélzfogaknak, sem tsipkíknek nem
mondhatni. —- Kétszer joga* {dufjlictito
)
ogakdcntntutn
vapynafe
mikor ezekenn a* fognkonn más apró fogak
*L
levél11v**
facle fel
fodros, Hubos {t/ndulatmn') mikor a' levél I
's alá görbül, kidül bedül.
elTondk (rcsupinatu/n) mikor &t alsó lapja fordul f<
felé.
íbrradtt •—. Szdrhozforradtt {adnatum) mikor a1 levél'
válla a* fzírhoz forrad. őszvefurrtnk (tannata) mikor két ellenes levélnek a* válla eggyé hÖU.
Füles (auricutatum) ollyan mini a' dárduform.i, tsakhogy a1 két füle kissebb, mintha hu/vá vMnatóldva.
FürAzej (sí'rr/itu/n) mikur ;i/. élíim sarlj.i fogai v;iy
nak, mint «' fii rétinek. Kétszer fúntizes (dup.'idi. >
ttrratum) mikor a' fttréfo fügakoivn ismét apróim
fííréfz fogak vágynak.
Fűzött (cornpotitum). Lásd fellyebb: Kötszer}üzitu
(dccamfiosttum) mikor eggy nyélre több fiizött leVélek vjgynak fűzve. Sokszorfüzött (supntdecotnpoiitum) mikor eggy nyélre kétlzerliiiott levelek
vágynak fűzve.
Gal/Sroirf lásd AlUtlnott,
lásd '

J3

vagy TiiUa^osok
(stettata*) mikor kariki«
1
ak a kai küml kt.tiónéí tübb levelek.
Uirtyuformrt ( metnbranaceum ), a' niel ly ne m
IIlyenek többnyire minden fa. 's tuvíb kóíi;
tlcvcuk.
rontsak (ternata) mikor eggy nyélcnn három levél
an.
Kc'tJzcrftffrmasoA (biternata) mikor a* nyél híi.
Dm ágú, \ lítiodeti (ighcgyeno ejjgy hármiis levél,
,s így y levélkéből ail.
Háromszor hrfrmusok (triternata) mikor a* há»
,jiü ágú nyélnek mtnticn ágánn liétlzcr-hármai
tevtl van. £a így mimiőTzvc
27 levélke.
1
(purtiium) mikor a levél úgy
Jiziáboi (ptirtiium)
gy v.tn béhasogat1
K
»
v
V
h^sudás
ÍL
közei
éuu
lul hal
Lat a'
d nyéliiex
va, hogy a' hasadás u' köxc|énu lul
ktizel.
;
fí- . '."'-> (im&ricatum). Lásd Fedeltfhcs* 1
],
lorma {pandúrt Jvrwc) mikur n levélnek két
olu.uánn va^y lacUyekéon két JiorjiaJza vun, miut
a* hegedunek.
gycs ((;CW'/Í//Í) mikor a* tevéi' vége nem kerek;
Kanon l^egeletesenu inegyeo üízve a* kél inellyéke.
en^titij vagy GOrgctcq (vylíndricum teret) mikor a*
Húsos levél hol/i/n, kerek falú.
Báldj'ormit {ittnattun). Lusd Ejilektú.
Iföijtigoj {bultulum)
mikor az inak fefzesek, 'ü közlök a levél1 hártyája hójydgosonu ftíldomborudik.
JIv/Hurá. Lásd Teknős.
Mtnaitj {axiiture)) ÍC mally az ig* tdvénn az ág és
\'rAr közit no ki.
Mprpaduzutt (lacunosntn) mikor az inak fcfzesek»
*i köztók a IÍVCT hártyája. b«horpadt>ük; va^y a i
aUo U^Kinn p6;yügö5.
Horpadt vvgti {retinám) mikor a' lompa levél1 vé^«
be v;in horpüílra.
dhszjiúdad 0} v.igy Hmzszftkds1 (af/fongmm) mikor a'
lerél hufzf^únak indul: de a hulzUa nem igcu több
liárom 'i ué^y annyíUvil, miut a1 U é l é
',
•'érortiu!; Kereketc.í,,

kittien,

*' mim nrrcelly
fötírnttiicti,

Jenttyeacnn,

Aú/f

'• *' 1. t«r-
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ratj P<?*g<U (carnosum), a1 mellynek a' két
lania közti Uusi« béli van.
„
„..->v,?„ ( M « > w ) mikor a1 levél' töve tsSvesena
httvelvezi a1 Izárat. p. o. a" p':lyvós juvckbctin.
Inas (nrrvosum) ncvezetcscnn húrom,.vagy
,
g.
Ac? m(5 (m* — quinijue
— septrmnervium ) mikor a
1
levél' lövénn vagy a vállánál erednek 3 , v. 3 , v. 7
inak, 's mennek a' levél' hegyi felé,
VillAsintt, nevezeteseim hdrum — Ot — h/t villásiná (tripli—quintupli—
jep(uptinerrium') mikor a"
• lever tabüíjúnn a' váUánn1 fcllyül
erednek az ina*
*' gerinubűl, 's menutk a levél1 hegyi ÍVIé.
iLupOiinit {lincatum) mikor ki nem domborodott
Ínak mennek melleslegesenn a' tevéi' hecyi
ff lé! —
Linné gyakrann linvatumv\,\k nevezi a1 Áintírinát is,
a* mcllynck inai nagyonn kiJomborodaak.
Kar>f/hrma (eniiforma) mikor a1 húsos kétélű hofif/íi
levél a1 vcgeftlú Liposodik, hegyesedik, *s hártyaformává ietzlz.
ftarizvii vagy Stnóros (jtriatum) mikor ha^.uUs forma vonások
vjey kartiolisuk vaynak rajta. H.i
ezek a1 kartzolasok síírünu vágynak, kózitok Ja*
Vartzolás' partja sinórosonn megfen.
Kanyarót p) vagy SiorőlókGiek
(ptirabvlicum'). Ollyan
hoUliúdatt levél, melly a1 váltánál tojáskerek t \
a^uiánu htrieica keskenyedik, '3 tojáskerekeon víg.
ződik.
urélyoi (tobatum) mikor aT levél úgy van
1
gtítve vagy hasogatva, hogy a hasadás tsak íéUg
formánn Imi; és a!" karélyok iakább tompák mmt
hk
hasonlilAjt jeU-nt; eggyfí«r»mínd pedíe

THI.ITIII .1' fiú' értcluu'bCI, p. o. kerektiett A 01 í nem IÖKCUM *

kurck, liánéin txn vAlmni hijj.i. Azt gondoljuk, lin^y i\z CÍ.;> '
való éléit leiirl fíéleíebbenti kíu^jefneni és mondani p. o.
fxSmbSlyitdcd «' mi nem cgcfzcun gumböljrú, hanrm van v.«l.imi lti|ja. Üol bátorkorltunk A' mA^'^on hangzójiit ( bnr OUÍHle •' ful koltrtllflnúl vei le) «" nyt'tv' Icnii<rf*cttilut Allf.ilmnT.:.>'*
m\, e» e' liclyi-tli ttotzitti<iett% hov-suidadal icimi; vatamitit A
#:cri a' ke meny Inogok utAnn iioniak inoatljuk, p, o. kétn«r,
émtüttr.
p) A1 fíltliDttők' /ljraAo//f|flnJlk legrtlkalmAtOíabb m»j;*'*f
ftunyar; mer: a' mint .11 cMmjtotl kű vagy han\ *!»!••
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, vagy Agyaras (Runcinatum ) mikor a' levél
van Izárarosonu kívagdulva, hogy a* feelcUi
..v. w esek, *s a nyelteié vilzfzanéznek,
Kerek {orbícuUitum) mikor a1 levél1 egélit karika.
Ki-rvkdcti {sutorolunttum) mikor a kcickségnek valami
híjjá van.
Kerutgctok vagy Váltogatok (a/terna) mikor a' következő febobb V..-V- alsóbb levél múidég oldalt
esik; cs így a'• fzárat kerülgetik.
Kétsorosok (disficha) mikor tsak kél által elleDbeaa
lévő oldalaim vagj'nak a* ízárnak.
Kvt oldalra uezők (bijütiu) mikor roíndenfeló'lró'l nffnek ki a* Izárból; de úgy hajolnak, hogy l!»ak két
oldalra nczuck.
Hif-tjurma ( Acinaciforme) mikor a* húsos lapos'levél*
nek az eggyik mcll^ckc éles, görbe; a' mábik (4*
J'vka) eg^'tfnest'bb és tompa.
"Jittrupo't (pnu-marsum) mikor a1 lcvíl a* hegyénn
ki van kauyarítv.i.
'hegyiéit (acuwi/iaturti) mikor a* hegyes levélnek
hegyi eggy kevéssé kijjebb jj^úlik, miutha k» volna tót'.lv.i, vagy nyújtva,
Mikanyargutott {Simultam) mikor a' levéT mellyékei
ki vágynak kanyargalva kerekíteil metiízésekkcl.
Kitsípcct (vmurginatutn) mikor a* levél a' hegyinu
' ki van tsípve.
Kinyiit (pátens) n-ikor a' fzártól félre hajlik.
KtrJgoittílít (erosum) mikor az éli egyenetlenül ki
van tsipkedvc, mintha ki volna rágu^kalva.
Konya {reclinatum, tcJUjLum) mikor a' töve föláll:
de derékba a' föld felé gÖrbuL,
fony&ltí. Lásd Bittoló.
Kótaforma (rhomOeum) iiiígy közeiegyenlő oldalú,
meÜynek
kelteié a' uyélrc iné^'ca oUvc, Hasonlít
1
a lábas kólahoz.
1
{Deítoideum) A kótaformától abbano
hogy
g a' nyél felől való két 1oldala kiset külső ncdig holzlzabb; '* a levél Lau,,' két
ncdig
ra kühő
kinyúlik.
Isas tormára
kinyúlik.
vagy
TojáshosZJZÚ {ellipticum seu ovait).
C a
A*
^ ^ 7) A* FSlilniírök' Eilipiitiíitk
log*lk*lnmtoiftbb
Í. e '*' fárÁöri inert kát [lontbul irótíik le, ét ll
•* Av> M i y» AVÍÁW vlr«Ut róla* bcxuia

i'f
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a* mellnek hoürza nagyobb a fié
mind a kút vége egyenlő kcrckségu.
' {succutentum) Kevéssé húsos.

Kukon {iajUxum,
{i/fci)inturvrm)
1

mikor
a* levéf töve
mk
i

I kiáll; a " dereka pedig és vége a' izárlclt begörbül,
hííntsh (lanceoiatttm) mikor .V Uofzízúdjd levél a.*
végefele lassanként hegyesedik.

ipUUih (jpatuhitu/n) mikor a'liofcfzűtlad levél a'
1
végcncl kerekded, Uétes; a válla felé pedig hirtelen megkeskenyedik.
apítníc {fiQMftmstum) mikor n* húsos icvcl üfiveoyoraott, lapns.
s
ö {tieprndtws') tC földfelé t '*ígt;.
.-gvnvQ-ötüdau (trvn/unirt) nukor a levél lefelé Vftnkorúdik; újy hogy a* LüreiDck kúUŐ Uin« a' levél*
fel só lanjo.
ezős (Jiabclttfonne) mikor az ék forma Icvéf vé.
gc b<: va« h.**g.*tv.'i.
•áli. Lásd Hőnyit.
tr (jbiiotttrn) c^gy eggy levél a* füzöli levelek beim.
kntsui (pellucido punctutum) áluUálfcó pontokkal
pcuegeteU. w>^ , ,

, vagy Stnhdaltt vagy Salhnz/ts (diucr-tum.

$eu iiif:isumy seu /aci/mt/urtt) tiukar a* liuiilíuil.id
levél mélycnu be vau v.tgdalva rcitdclcticaul. bokUor a' sull.ingjai is bevu^tlaliuiK.

RéXjrkejzcgóüUUú (irapcztjorme)
mikor 4 egyeneiUn
óid.ila van.
Jtye/vfónna (üngulntttm) mikor a1 hofirzi'idid húsos
levcl-ouvenyomou, és kmrk végű.
liydlo Jutó {in paiiutum decurrens) mikor a1 levél*
v.ilu íenó a* nyélre, 's ÍHA g-ilyasvi iéizi.
ffjtltbrma (jtigtttnttim)
mikor aktfnoclly hegyes levúUclv \i\iÍLM\ttia két hegyes válla vau.
Ormós gerinízü.

) ^ i»

Lásd Tsónukos.
nrvek fi

jeleuu.

Z7

Ölbef»&ott (pedatum) trikor .i' nvét kít ípra hasflrf,
*s ai ágainak tsak a' bclaó ólilulann vágynak a'
leveliéit,
Ojztőrüj {iinausattt) mikor az ellenes levelű plántáon
T

fil\. l'tjy II«Í;/ h« Jt!JyülróÍ ué/Ődtk a plúnia icMé:
ügj- l.ulzik, mimli.i a* levelei a* feár körül ncgy
Ötösök (t/uinata ) uukűr öt levélke van eggy nyélbegyre liuvr.

mellynek *T válla LinUis, a' vége tojáskereá.

Ni.

l
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fíftifos.
Láhd Sx4/,n.
f
Párosak {úinaíay conjugata) két levélke eggy nyélhepvtriilt,
Rdfpárosok (hig*mirt(t) a' nyél két ágú; miude.
nikeno eggy pár levélke.
tíárnmptu tisuk (tírgewt/ia) a* D_yél kétágü; min(Icnikeini trggy j..u levwUe, *s az agak közit is
eegy pir.
/>,/»' jus {i'iftatttm) mikor a* kerehded levélnek a* lap*
j;i* ^ö--.vpt:nn a* nyél. p o Sarkantjft virág.
Pátereiéit
^punctutum) mikor jpro puntukKoi .rakva van.
P.Acljctett.
Lásd 1'edcUTies.
twuogéj {cartt'/f/f>ifrétim) mikor az éli gyenge általLitt'zú pnrtzogóvrfí v.ui beízegve.
iV/wici, üzviKJivrtij (ct/úttum)
rök v.igj,nak
gjak,

mikor az élinii ÜŐ-

(gtbbum) mikor a' húsos levél mind a' kélfeöl domború.

f (rugasum) mikor az erek sürtík, fefzesek,
'« kö/.óuók a1 levél1 lapja öizvcraDU06Odik. p. o.
dett (p/t'catum) mikor a' levél* két mellyéKe rant/bd VJD Jizedve,
Rcndetien vag^v /.Hóit (jpana) mikor a* levelek min*
den rend nclkítl innen onnan oúnek ki.
Kenui (rcticutato-vs/wsum) mikor ax erek eggymáR<»ni» kerel/iul kasul mennek haló módjára.
Sori^'ojélü {/acerum) mikor az eli rcndcilenúl, 'a
egyenetlenül vao

&£J ^

ki 's btvígdalva.

iucrunnafeláll a* fzírHűi-
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r. Lásd Metélt.
Swl'dált. Lásd Metélt.
Sz*i>ts vagy Páiitot (lineare) hofzfzü egyenlő frélea«gK.
Sztf/as-Mntsífj (Hntari.tonceo/atum) mikor a fzálas levél a* végefelé lántsásodik. 1
Szálka ve'gű {ruucranntttm) niikur a tompa végű levél fzálkánu végződik.
Szárnyas vagy Talta°<ts (pinnatum) mikor egEV nyéU
nek két oldalára vapymik U-irlek fiizvc, ket h.íiotn
'» lobb párjával (bijttgum, trijugum) p. o. Jjtdjz t
' Bodztty Üabóy Lentse, Dió,
Párattan-sz4rnyas (pinnatum cum itnpnri')' mikor
a* nyélnek legvegcnn is van cggy páratlan levélke.
Pdros-szírnyas (nbruptepinnatum) miker a1 nyt:ll
végénn nínis psirallau levélke, hanem a' fzárny
levélkék mind párosok.
SzaggatVQ-jz(írnyas (interrupte pinnatum) mikor
«* fz-árny lcvtLkék1 kozeiun mas apróbb levélkék
Ss vajynnk.
Gulyás-szárnyas (dccursit'tpinnatum) mikor aMctélkék nyílre lulók, 's a1 gcnnUena eggyik a'
uiásjkig lcfuivánn, azt gatyássá tcf/,ik.
Szárnytisann hasadt (pinnntifidum) mikor a> levél tsak eggycs; ile ü%y vau bcmetélvc, fzabdalTa, hogy a salüngjai líárnyíis levelet mutatnak.
Félbvjxártiyas (tyraUtm) mikor a' levél tsak e£gyes, 's fzúrnyas Ibrmaon van liasgatva, fzabdalva; de nem egétzenn, hanem a' levél* vége eggy
d^raboon úuonn marad, *s az ofzlán a* több saLlaogoknal sakkal bagyobb.
Kr'iszor szárnyalt {^bipinnatum^ seu dupliratO'ptr.matum) mikor eggy nyélre fíárnyasoan vagyn.iK
fú^ve izárny.is levelek.
Háromszor szárnyalt (tripinnatum, s. triplicatafinnatum) mikor egey nyélre Tzárnyasonn va^)'*
pak fűzve kétiíer Izáruyall levelek.
{Eztkbenn mikor fzárny cmliiüdik, az nem ci*,?''
itveikéi testen,
hanem c$esz szárnyas Icwic- .
m* melly ay kétszer szdrnyaitóunn eggy cg^j'
4%4rny levélke gyanánt van,}
,
it4 (ronfarta v. approximata') mikor olly.^°
iutunu vagyaak, hogy a fcár tölök nom kiűzik.

RÉVEZETÍS,
Lásd
q
T
amplexlcűute)
mikor a
1
leVéT Wí|
Válla ölbe veUi a fzárat.
drrufutó {decttrrens\ mikor a* n/cletlen levél* válJii hor./.á nő a^ ízáríioz; '5 azonn eggy darabig le, a giltyássd tél/J.
í
tírranro/núlt,
v.timá/e, v. tupült^ (adpressum) miikor ráft-'ki/ik a' liárra.
5
/ ((marginc rcvolutum) mikor a* &éle le*
, mint a' 1Mzeeetl ktízkcoóé.
p
(nnpuiittuM
) mikor egyrues oldalai vagy»ak, mellvek j 1 hol öT/venicunek liegeletektl
iur«
máinak. JldrowiZtgüt Kataforma *a a1 t.
Si+tnszörős. L.isd Filmes.
£i/'trj (cordattiM*) tr.ikür a* leveT válla naíod a* két
íclol be van kerekítve fzív formára.
f-'iszjzfíj.szhvs (nbeordutum) n.ikor a' válla he*
la ÍZÍVCÍ, n' vége tojjskerclt.
't'njáskerck-szívcs (ovtiío cordatum) mikor &1 vaU
oi.'i.skcrck, a' vége liívcs,
Szh'cs'fantjtfs (cerüato lanccolatum) mikor *'vál*
1.1 t'i'ives, a' vége l.iuis.ís.
Storúíúkcrck, Lásd Kanyarót,
Taplóbc'lü% flfijoshtft'ii (pu/poium) mikor 4' húsos levélnek húsos v.igy t.i{i!ús btli van.
Ttirjasuky Tzimborüjok (coN/ugata) mikor eggY nyél
hvgyenn eggynél több levél van. IIlyenek A PároSOÁ, Ki-tpároiok, s a I.
Tef.ni'ij, Humorú (concavum) mikor a* fzéle Tzükt-bb
mini n' táblája; *s a* miau a1 levél öbl<i$.
Tenyeres (pa/matu/ft) mikor eggy levél öt vagy hét
hüf/lzúdjd h.i»ábukra van Uabdaíva, mellyek ki*
terjedve illatuk.
TektírviUtt (obhtfuum) mikor derékonn megtekeredik,
úgy ho|yr az élii az cg le lé fordítja.
Terepc'ly \putvntisjimum, divergens) mikor a1 fzárlól
eg^'cncsenn kuli, egyenes vagy merő Izegelcirc.
Trrtycdt vt/gű (Ducdukum) mikor a* vége
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vi

bjdjter*t, s) Totfjdad (ovatttm)
nagrobbaiska a* l'zélességénéi;
kifele keskenyedik; *s a v vege
mélyen ölzve, vagy az is ep,gy
Tuirfshojzszó.

L:Ud Körkörös,

mikor a* 'Tíöf/TatA
a' vállánál kerek,
vagy Izegclrtesetm
kevéssé kcrcl:.
f

.

To/'íjícrsJs-Jzívej, Szíves-toidtkerck. Lásd Stívej,
Tojúikerck'ltíntids (avató • hincaolatunt') mikor a*
Yálla tojnskerek, a* vége lunifás.
Kutszih- tojáskerek {olovaíuni) mikor a* válU
begyes, a* vége kerek.
?ar/u$yü (cujpiuiitum) mikor a' kiUegyzetl levél fiáikunn végíódik.
TvfbtgQ*. l*;'nd Szárnyas.
Tüjbrtna v. Türekos Utccrasum') oltván keskeny fzáíns levél, ft1 mell/ kemény, és téteun is uicgmarail
A' ínjaim,
Tjiik'í (ajjurgeru) mikor a1 tb've kiáll, a* dereka lelgorbtit.
Tjaiar/tfit v. Kflujt (cana/icaíiifum) mikor X keskenv
iwUs levél a1 gerinue' roenübeno ki van vog^-cl
ve, miol a* vMu.
Ttavargósélü. (rvfwndum) mikor az éle tsavargóson >
T
s kerekedve bvtiorjiaJur.oU.
2jipke's (crcHaftttn)
a' Füréfie^tol ab1t.inn
hogy a1 fugái kecekdedek, és ««yeücseDa
áll.inak.
Tiánukos v, Ormós ^erintíti (cannutnm) mikor a
TüáUs-iátiUás levél' alsó l.tpjámi, a' gerintz IsónakofiOuti vagy otiuösonn kidüjjcd.
TjoaA'ti (trun&ttum) mikor a1 levéT vége ollyar.,
ratnttia cl volna vágva.
Tjukijnfs {cuaUia'.um) mikor a* fstU'cs Levélnek kei
v«Ula or/.vchajhk, eggynusra borúi.
zimvarújok Luid Társasuk*

Í ^ ' J ) T.t. i* fx4: Tofátkerek* ebbil M
sSg/I. Rovi Jitr; mnt líditik, bojy n*
óff vetet el I: K*'"inH, Bttilroth. ni'tn l'.<re:i.
töríilU'Ji nielleli U e?. t»«K kénlvleu !*«. Oröuic*! tettunk
na ]'»;>IMI ; de tiftn talAUunk, A' TojAftd.it! jó vúlqA; <l
r
tu.itt l:!V.cn, t. i, OÜTÍII , a" mi nrm a' l.ip
A' tcutrd«Usü^ueli féttoíjir.i n/i<rs •' tojjUlioc

fcS.

J.(digitata) őt *s több levélke; eggy ..,,
^ ._
(suómerjum v. demcrjum) a' niclly a* víz alatt
van.
2ífttff. Lá<d Rendetlen.
féltogmók. Lásd Kerulgatök. Ezsnnkivííl ez a* Tzó:
változatú, vuHogatva, raást is téücn ki: I. i. ennek
a* deák Izónak Attcmus+ Attivnatim, egéíz érlelwci. IRV már, ha montl:uk, l»oy a* Izárnyas levehun a' levélkék, vagy a* kctioros füzérenn a' virágok váltogatva állanak; ez .-izt lelzi, ho^v azok
nem ellenesek, hanem minden második a* líiUó soroun fellvtbb áll. Ha mondjuk, hogy ennek a' virágnak hímjei váltogatva kiasebbtk: ez azt lefzi,
hogy minden második kissehb. 's a' t.
ydtus. LásJ Tititarnás.
ycseforrna (reniformc) mikor a'kerekded levéf válU
mind a' kel leiül be van kerekítve, *s ollyan mini a*
vese' formája.
Fígúty (rara, rcmota) mikor rítkásoon eggymáslól
távol áll.mak.

S. 6. A Torkok.
TÖn'söK (Truncus) a' pláutának dereka, mellybol
kinÓnck az Agak, Levelek % és Virágok. Enoek
a' plánták1 küldmba/.ésciiez képest vagyaak tggy.
néhány Nemei és ^'cvei.
SzÁn (Caulij) lelzi átnljáb.mn minden plánláoak
tör'sökét. Rútönöscnn pedig
DBHÉK, T Ő K I Í , TÖÍI'SOK (Truneiu) isak az élöfák*
ticárái telzi.
1
SZALMA, tzÉK, (ÍAZ (Culmtu) isak a fzénanemu
•agy Polvvás Ktívek' izárál, melly g>'ukrann tükkttjrcs (ariUit/rius) 1 fiokolt lenni.
TOSK (SUpcr) tsak a gombák' Izárát.
*<>KOTSÁS (S-a/tus) tsak az ollyan viráp-kotsáno1
«at, mcUyck nern az ágból, séma Izáibúl; lt.t»i:m cgyencscun a' gyökérből uőuek. p. o. Játunt.
Á S z i ^ s tartósságára nézve:
{herbaceus) a' mclly gyenge, könnyenn víg*.
l-^ak c^gylzer virágzih clctcbeon; cs vagy
(sinnuus) \'agyjtK&nytíri (Bicn/tij).
ftárii

4*
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- (sujruticosut)
a' melly minden efejenélőben «
cll-eárad; de íT gyükére megmarad a ioldncaa f i
fiira kihajt. Az illven Tar táj (JVren/iiO.
J j ^ V i (/5-í.íínwfu). V melly eftlendyroL eftlendore
megmarad. Ya keménységű; Uo tovonn mindjárt
liéllyel ágazik, és magussra ntkann no.
Jii* ( Jrbonus),
a meily kemény faji.,jmagowra n o .
és sok efrtemlőkig él. y f 7>*7<* * * ' ' * *&?>•
W W jwrwjmifl határosok; wert ,/ mcUr cqjsy
Uldbenn, V tf>xy orjvtgba»n fsak 7W/«, «•'•"**•;.-"
« « / * * .K/wf ««. ÖAiM.-! a könyvben* mc^mondodth,

fy™ (F<utigiatus)t a* mcllv-oek mindeo í g »
no, hogy egyen!6 magíusúgú legyen a* liárraU

LOr

A* S i á i ' növésére és farmá]árrt nézve keréí van m v
gyaraznt való.
£Mi (Parasitictís) a' mclly nem a* foMSnn t e r é n ,
hanem más plánlákonn. p. o. Fagyöngy*^
, t

1

nevek maeokbann, i s azokból .V melymár a' levelekről "s egyebekről mondódtak.
jíonnycan érthetők, p. o.
ft-rrctni)
(Strtetut)
(rigidat)
ftlfató, Tthergtklib (Voltthiiis)
Baglyot

füiffutus)

fjterüit Lcttcpult p
példSnnfuto f humifusHt)
Pongyola, Gindür F
TÁ/

g

(terelj
(jtttvl»tus)
(aHguiaíus)\

3-á thmhorAtitjrS (yS
( simpltjc )
(integer)
Ötsturűt
(lintchüttus}
jigesbnfifat (futniculatus)
Gul/yas ( ramnsissimitt)
Tetbnu gallyas ( proliferj
Gyiitiit/igú (rertt'cL latuíj
ij (paUntisnmui,
geittj
•f>3 (tubertttui)
(ttriatut)
Gulyái (ulutut) '* a' U

"Tőidből n6 ugyan: de a fzomlzéd pl.ir.iak 61d»!ab» »
a* liííróból gyÖKcrekct bolsnl. p. o. iwpkSny. ^
Kapaszkodó (scandens) a* mclly J.cm i^ker^o
GyCkc'r.
$• 7üuvao A mellette lévő plánuKra s egyebekre,
ním boléjek ka^ilzkodik, 's felnő mehettek
Gró'KKTi (Radix) a* piániának fold alatt való réTze,
Venyikés v. //ÍÍWJ 'sarmentosuj) a nielly - 1
roclly által tapUltata.il vcfzcn. Et vajyr Egyfékíítk, és néhol a főidbe gyökeret » botsai,
nyári (///Í/IUU), vagy Kétnyári {biennW)9 vagjf
tsak ritka helyeim.
Tartós (pere/tnis).
Gyökerező (repens) a' melly a hol a' főidet eri, minA" gyökérnek külÖinbkülöinb formáji:
dcüütt lecvókctűzik.
, , • . •• f -i
&*****{&+>*'/«),
a > e Ily a \ U-.ra tovíru
Ittfrot, ». Fanot (Fibrmn)
nulatu) A* melly »pió bibitmadifli! íorm.i indát botsat a iotd í<m<nnt( s «*
Ortó T. fCaró (FusiformitJ
uókl>ól «1L
. az indTi minden tzikkelycua k-pyökerczik, » ott Turatikot ». Sarjadó r, Tte- F.lúgu.o (rumosa)
c'.ó' r. T*r')eá<j frtf/entj
Elhuruftott r. Tionka fprat*
mindenütt űj pl.UU nő. t>. o. i w ^ ü " . , ' , .
bosu)
tnortaj
r*l**Y*ne**tto,
Tövönn
$c>rba
(asccndcfts)
&
meiiy
^
1
{Faicicularit) Tsikkety*M vágj? BvtykSt, T .
,- tuVéacl u földre fckliikj kanéra a tetejét ÉS a*
(iiulboia).
Ki a*
LJntlut (artieulatn)
ag.i.t fcUiotsáija.
,. , ,, M f ,. •.
Geré^des (dtntutu),
miül A*
jy«írJ (rf«»flijw), «' rnell^ «' lovenél Felfele no.
bimbó, 'l u.ik Gumós y. TiittóktU (tuberota)
de oUtán nagyobü rér/.c a földre íckUik.
\\e\yena fjtud ki. A' Kr a,' h.ig^-iuáiiól «bb*w
A9//1 (ifcró'iwfSÍ) a1 melly felfele aö; de derekban«
(txkulotnbüi, l'ORV ÍH autotl
lefelé görbül.
.
. .. . r .
r « « t « J («>£a/«j) a* mcllynek agai hofifzuls, i-»
A' mcliyckbul kifakad.
(paimmto)
ls ; ik, vékoovok.
, ..
_.
KáLkétátft (dühotomui) a' raclly kétfelé agaziK, .
i-u
uianu mindenik a?a megint kctt'öic; az megint *«í ífty, tovább AÍ egéU pUutJ.
rw <^*'
t
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E7«k azok B1 N-ivrvénvek, mellvafcnefc
t
virágok nints; és nero/ő réfeeikel vagy éppr. :,
nrm, VMRV- tsak i\a*yiló iivf.^nO lehel valamtmi*..
ye .'-•• !ii;''í forin.ijokra néírc « a több p^nt T •!
különböznek. F./.eknek v.igvi-.A 4 Kenda: a //«™,..
/«*, Alohtík% Moszatok-%

it!

és

üu::;t>(ti\

Ezek iC löbli plániákímz hasonlítn;ik, hanem a'
éVk különös, V.tgy valami Rark.i, vn%y Fii/t'*,
Tag/ Fürt Formábanu van n' termések virág neT
p. n. *iu«-Aí; vagy a' levél1 áljó tapjánn p. 0. tájrtí; ,
a* gyökere kijut, p. Ü. fentusti
MOIIQR.
E/ek i> pL'titrt formájúk, liancm aprók, apró
leveliik; %s len.unrk epirv kis tokoiska c o y r kis Izajruiui v - i y kaoifonn. K'cifshik:
LevcU-4 Mohok {MLUCÍ jrundttti) a* mvtl/eknck V-••
pakos tokjuk van.
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ROVtO OKTATÁS AHOZ, A* Ki MACÁTÓL
TANÍTÓ NELIÍÚI* KEZD FÜVESZiUitíNt.
s- i . • lKMfiefir is arra ízo^on, hoxr »* nem?ö réfzeket
a kikére*;:! a' vinigóann, és azoktiul íogv^ elia»
i, mt-Hj ik Seregre es íierulre tario/.ik az. a' PlánIJ,. Á* nemző rcízcii sokakbann rzerabctíinók; de soItakb.inn l'ztltyel kell boulogatui a 1 virágot, hogy
pjeg Ifhessrn ükei l.íiai. Tartson hát e f vé«;te maganJl ^ ^ ^ nvclntí t.sin.üt hárométü t ű t , atioz illentíŐ
tokb.tnn; <:•» oi^iyr kis kt-st. Ezek által vegye le últalomm.ít 3' C\cizét, azu'.ifta a 1 BnkrilAt;
's azami.il
a' titmző rél/ek izemébe iűiintik. De a' ilokrcia 1 Icvéielck'ir Uvntes 1 ti gyen; mert ijjen sok.ikli.n.íi a' Hímek annak belső ialára vag.vnak nőve. T a r u o n e^tyr
i n.iiyiló üvegei is, hopy az a l u l , mikor l/uk* puttiink* aprnbh ríixeíl vila^usabbaon — J ~
iö lel'zfz pedig ha eleinte u a k a* e
;ís»ok[it vi^C'ilj'i, niellvíkurk mímlru
ok; *s mikor czvktou bele k a p , aKkuf n/ul

uyíiá tokjok>T«tn, 's a1 Uvetek cll.ipíil.

|H p'AzutAnn

MOSZATOK.

;i

51; uelia toaoÜzLiUkb'óL állanak.
GOMBÁK.

(Fungi)

Ezek a' pUni.ikiól -^'r«un külombózo,
formújú Núvevcnyek; hui.os( va^y ktrgcS, va^y borfbtma ttíSiük.
*»..

m

Ezekről lásd a1 Lopvanófeö Sereg* elejít.

in.

.ihoi fogjon, hogy ki tudja keresnli

t 1 elébe lelt jt-g^'z*? cíi«t, % Cs.uctkrtljcu meg
icrnitifzetl henüekkt:! vagy tunnlt.iKkai, iiiClezen köiiv- beuu crnliiÖdnek.; nittictnucic az £>, fcrcjtttt.reA'1 Pi//ii/igojntr. 's a* t. fc'j-ckci
távolról me^lai ja ts, niitKljjrt uir^tuUj» me
Í és Kcuüie L.*rtu£iMk. ( t u uitii«Lualidi ncia
:ukur — kivalí CICHIIL- — e^'z«*ii.. arra i-i; luncm meg kell néztii a1 ncjt»i^ rcl-:cVct;
kuiutnl.ciin kviict^vnn nK^turnitu-. .1' *tu^i»ji«i*O/„ÍS ) K.-irtkartva.mluL a'Seredre esi Kí.idte; a iu».it
JJ'oileíi berc^* c*i|u-mi cíő van HÚVA 0/ o*la tartató
ü|lu
k m , k Laiftit>.nj, uzokuak 1 ZÍIIUMCIUVCI eggyt.ic:
"•'á*3** ölive uzou lAuucrvkcl <tz ciwiic

i
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il, f* a1 melly tzímert benoe megleli: azon trf.
„ . . / eleibe Írott név leUtz annak a planianak >ei„t
neve. — Eleinte elégedjen meg az£» , na a «eni t e
láakad; 's mioekuianna így együtuunyat eltalált,
könnyebb lelzlz tovább menni.
EUrefoRJa vcnai, hugy a' Nemeknek kikeresem,
benn nem na* a' virágra, hanem a lermísre is fen!..
>é£ van. Ollyan ulántát jgyekében hut vi sgala* al ,
venni, a' mellyenu nem t*ak v i r a ^ k , hanem ereit
„aey legalább erő félbenn lévő t««ncsc* is vágynak.
Vaty «» < W piámat mé* isafc virágzásában lalal;:
keressen1 - h a mód va.. benne - abból a fajo.,1
mást, a melly mar a gyüuiöHsét is n.cgnevclie; lu
nedis abbaun móil ninU: jegyezze mc-g jol tmtiycn
TÓU a virág, s varja iueg míg xt a Vermesei mebérleli.
S- 3Ctóls6 munka annak kikeresése: mellyik Faja
líeyen az előtte lévő pl.uita, a' kitalált Nemnek? h1
Téprc már az egefz Knvéiz-nyelvet tudni kell; nn:llyét legkönnyebb és tccmúlattaióbh úgy uműlni meg,
hocy az ember a' kcrlbenn, v.igv mezőim, vai^ eidönn vegye kezébe a* könyvet; s az elufordulvi leVeleket, virágokat, l/.á:.ikut vi'sgálja meg, mellyik
Jcírás cs név illik a' íormajokra. b'ogja tapaUulm,
hoRy usyan azou plántann kűlömbözo formájú leveleket talál; mert a még fiatal levelek többnyíre mái
formájúk, mint azok, a mellyck mar rgclicnn m*ínöuek Ha olxtán azt akarja megluiaro/.iii» millyen
levelii hát a/, elölte levo plánta í eggy két ICVÍÍIHM
tóba se ítéljen; hanem nézze meg a* ercjekbenu levo
leveleket, mellyek a' plauia'
derekaim i/.okiak lem",
•s azokból határozza meg a1 formát. Üok plántákbami
«' gyökér-levelek állandúúl inas íormajűk,
mint a
derekánu, *s a' tetejénn valók. KA a1 Uűlbuibség —
mikor ízükség van reá — a' leirasbaun -*«»«'
dódik. t)
Nctuck* lumcrcbcnn
lumercbenn tiupinn tsak a* _
íl VaUroiuí * ' Ncoick
ti Tilmenk r i g y u k fettívr: úgy - 1 F
A*
Uh
' e|íkaii»nbMtci& )«SJ"ek teródueU
í«*t
Mlej«. ttrm,»c helye

«ek

0

HÍI már .i'IFajr k' akarja találni: keresse
fel a*
1
«emet az előtte lévő izomnál
fogva,
a
maga
igal
1
n
Sem
alatt
előadva
ónnak
rc;iciébemi, 's oll találja
tp^vnéhany ^jiÁjit ^a1 mellyekel i. i. Magyar és Er.
(£ly orl/.igbmn lehel találni) tzoknak megemelteid'
j f rviikkel rjjyutt. Ha az Wőlle lévÖ pJániíinak j e gyfrít ott fehatálj.i: nézze meg mitsoda Fajnév van
elébe írv;i; 's akkor a' ptánWU esmeroi fogja Nemi
is l-ajnevévri eggyült. — Küuayenn megesheük pedig,
bog>' olly.in K.iji vagy Nemet is talál, a* roelly ebbítitf & kíinyvbenn nintsen. Az olly.il izorgntmatosana
urtsa mc^, leírvánn magánál minden rél'zct; mert
»z ollyanwkból kell exutáuu a' Nemzeti Yiivéiz Könyvnek nevelkedni. 1— Igen jó lefclz, u* Tudomány* rendi, és a' könyv útmutatása I'zcréni, az előtte ("sincrcirs plántAkat1 keresgélni ki eleinte; mert hifzcm
tenM sints, a ki eg^vné'tány pláiitát lzoL.afcuói a«
esu erne.
S- 4.
Ha kedve és helye van hozzá: igen jn" eggy* kis
grőjteményt tsinálui íizokból ti [jlantákbóJ, nicllyek
előtte
ritkábbaknak látfzanak.. T'./ekct fzctJje, mikor
a1 virágzásol; divaijábann vau, és már a' gyűinólthók
ii megtetízik; rle ne csó's iilóbenn és ne harmalorm
fzedje; mert küló'mbeno konnyenn megpenélzesedacb,
*r feketédnek. S/épcno kuerjcfztve Izár.-tf/.lz,! meg papiros közti, *s nyomtassa meg sotúbann, 's ugyaa
*EOO papirosra írja le azon plántán.ik ejíélz formáját.
*
6>'uji«némiyel inasát
is
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A Fíívéf/.kedísbenn fcíikség metyepyezni, hogy
fjj.VJr.ígok a1 virágzás1 idejéun mindennap bizonyos
Wőbeun alunni és ismét felserkenui ízoktak; azaz, a*
bok** *Í8/ hdyena tjak e^gy 1 jbnyi, mAt Wyenn cmbemyi m*JKu«^ra nii. Sok IaT.ilV.rzal vir.igtó viríigzik ayitonn Í», fift*• u . &ik hegyi pUrnát a.' iav«k melltrtl, CJ tu, friieil »' »Í«otia lehet taldtiii. A' virAg1 ttíae pedig tudni való h0Ry AU•lUiUn iM!-j.._. J t a l e z e k l ) ü l i a s o K bclyekcnn viigynA felliol ludiiiíilik A' termeltet Ututik

»k
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» a i behunyják, raeg ismét kinyílnak, p. o.
Uiyenc* többnyire a féfAes virágok ko;.u a fell-v
Tirágűk, de másféle viráguk is sokaim. K*k az a.v u
virulok v a y iaWsá* ^tírtcor/W) mcjlyfek nwivc,
idóbcnu 's ai auivékoiiii hunytuk cl, s a verő ,
nvet.n kinyiinak; Vagy Sitpranczö^ (Iroptctj n-..
lyefc napteijotckor nyílnak ki, s ^ . o j y «»«
Vaun,1 mintegy köUontik a feljövő ^'1^-i
ment lajann pedig eluünynak. p. o.
ót ura nyiluk { siequtr.ocitttU-t}%rociijn.*
i/nuu/^u..... ,
nyílnak ki, és hunynak „uL p. o, A1 Jifj-pang reggel
6 órakor nyílik, Vtfiive a órakor kúiiyik. A' vi^:
Jcjttr Airnfa 7 órakur nyílik, ^-kor húuyik. A' lOi^v
PoilJin o ' s ; örakai- nyílik; s mir ÍM ura uláuu ki
uyili virágát Dcm Uuci lalalui.
S. 6 .
Megtsalják a' V.e7.dŐ Vüvérzt sokT/or a* bogarak.

Ezek <** gycuue in.iyr.-iba bcléiíijnnk, 's az kf1 ••Vtí/>(1'
benae, lole .V ai.»g/.al telisutsorodtk, m-gbúl
nagyobbra no; 's cliü ickmu-Ucl axt tehetne
ni, hogy a/ annak a' pl<Hi;ui;uk Gj'üniollsc.
hat vigyázni kelt. Megtsjlódhatik a buvei/.kedó a!
baim ia, hogy u' plánu* termései nem ollyaauak i.>láljd, a' nnliyennek » Sémi lümer mondja, p. 0. .Jfa^yuí* bogyója 4 uiagvúnak mondodik; 's ha az t-m
bogyókat ktrcUtalvngdalia a/, ember: fülelte ruX.baun talál kcUóiicl baromnál többel. Oka c/,, Uo::-*
gyakrann eggy kel mag valami ok miau idétlenné
mariid, ^ m<rg ucm nó. tűnek hát a/ <w orvo&aa^a,
lutgy meg 1kell nézni ii1 magzaio*.ai
gyenge korúid
batui is: a mikor a^oK. a1 uiágvttk* l/.auiát igaza mi
S- 7^
kell eltitkolni a ' lobb nehézfégeícet i s , melijen a1 I'üvát/kcdcbbenn m.'igukal cluailjak. AÍOU:»kivul hogy déineilyekbcun, niini iifvcietcseaii a' fnlyVáíokbuuu, tctzk^ückbeou, ÜarMsokbuuu, \ «^.- eb«kbcun is, sokizur igtu Aprók a' me&iic£ui valu i1-"Izek, uteliyek a1 kit.ilaíasi nehc/.ítik;
a. »V TertnelzeL uétia jitllxik a' Himüálak' f/ixnabaiiu; úgy, ho$y u^'^n <uou tajbuüa, Ua *-"*"••
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f6!dbt;nn r a n , a* hímfzálali' fzámát, s«t a' fzirmokét
J< eai?Vel '•* n^Ii-i kettővel is megrzaporíiia, a' sovány
fÓlííb.-na1 pe<1i* foflyafztj.i. Némallyben meckrrtozlctl,
vaiOf f*^ velzi; üg,v hogy rtnde^rnn keltene benne
leoní 4-nek, 'b v«D 8. v»*y ktrllrnc lenni lo-rck , T*
van ,5. *s a' t. F./. a' kezdónek iingv baj; hunrm n.i^y
elhárilódik az ált.il, h
Sereg és mcllytk Nem az illycu változásra
b. A* liienkettó'nél keve^bb him«s Seregp.kbcna
| í , némclly pi-intákoan cgt^v virágb.ino több hím van,
mint a' másikbjno. Ennek az a& orvossága, ho^/
jjem tsik e^ey vir.ígot kell megnézni, h.inem 'übb-Vel is; SÖl u y a n azon Kaiból, ha mód van bcnnem
többeket is; 's a* lobhekböl kell [lelni. Vagy pedig
(mim i>. 0. .i' Rittttíifinn) a/.t a* virtíjjot kell megnézni, a' melfy kozéprun van, 's eJcbb nyílik ki.
c. A' FűjoknaK a' levelekai-l fogva való meg6
batározisátiann az sokfV.or bajos, hogy rilka plrtnla
van, a* mell/ v.ibmii ne válio&tutna a* levelek1 forjnájánu, liórosségLiin 's u' l, **' Izeráit a^ mini a«
efxiendö T/áraz vnpy nedves; a' föld kövér v ( ip' ADvány; a1 bely árnvékos vimy veróTónytrs. E1 miatt a'
ke^dó ViivéCA gy.ikrann eLtk.nl, 's iu*in leli a* pínnlrtt
a1 könvibenn, bár 1ha olt van is. fí/.cnn a1 ncitczTé*
gena a' 120kán és a gyakori láaís segít.
d. I.ejjn.-ijyobb nehé/fég v.3n nz o Ily .in pMnta*
tne^h:itárc/.>ísHbJUPt a' meilv a1 halirbann v.in. a<ta»
<?5.vik ickin'eibcnn éhez, inaiikNi-nn atuulio/ ;i* Netn*
he/, larinzik ; '* nem Líija ;t/, etnUer .Ui.il, nttrilyikliez
kel] már isntolni, vagv mcUyík ,ilati )ietl keresni.
£/• -V 11chí*'éy; r^gymíUt é r i , kivált a* T<rmíi/.iilt
Rt'ndÜ pl.ínlíik' Kamiiiáj.íbatin ; minímüek at Emvó'«'k, Pillangósok, RerclAtesck, Folyv.isok *s «"* U
**íenn segíteni — r.iUniíiit ívik Ichctv-lt — iq^vcí.rzlíink,
a
Serocek' clcjcnn i s , a* Nemek igizi Rendé
is:
^ U^ít;!«v;in ez «' Moliéxfíj; solii sem fog
<Iháríí ótluí; mer: a* Terméízet — a* ineHy, a' mi ne
a
Hól*si!Íc I'íióÍJ;ttiak, fi* mn^tt sxíi/jmt'nnj'r
nem fj/nd/; hímem r'szie
ríhat egsy'ik fonnórM a* mihíkrn — magút
emberi Tudonuiitytiiik li.iiári Uö?./,ú ízrríitaini txxn
*di K
ok.i, Iio^y a/, üiyen haiárbnnn Uv&
alkut.iiáiiyuüu munkálkodó Tu-

1)

úk

n

í'f
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dósok t mindennap f/criík vcfzik eRgy'* Nemtől a'
másikhoz. Minda*által ez is a1 kexdtf F.i\':i/.i«k türhetó baj; mert ha az olly.íii nehéz halározatiKpirtutákkal eleinte fclbagy i s : tal'l eleget a1 hatarunn
belÖl, a' mire bizonjosAnn ráakad. Iilö'vel pedig meglehet, liogy azokbanu fogja találni legnagyobb ^yüuyörííségéi, a" mellyek a1 TuJoroáuy kcídeicbcou
lerhére véltak.
IV. A'FÜVÉSZ-NYELVNEK DEAK-MAGYAR
L A I S T R Ü M A . u)

(folii)
fari a

Tíifornin TSreke*
Kúl.ink

AriUiu
Ami*

homorú,
br.)i,
, társatok, párosuk.

Lólyugut .

eaducucn

, ehugolt.

CAIÍCUÍ.IIUÍ

, t»f*r«.

coiinal*

C.

coorfxbni
Corcu'.utfi

dombom
Szí

, p.'irla.
(Ntlic, Kvin;ly,
-ÍAr.id.t>, Mirigy,
it.Tríiiig'iirrö.l
U.i:orn,i», vAlu>.

Curullu
Cutymliiij
S.ilor
ciirlin'iüui
Itcrjpf
cn>Klt'm
bort! Ál
Ci>l_vltfdon SxMvi [ a* magnak)

tjerckínn nyíltS
*ví 6°i^*^
Gnni)
r-iuít, nrmó,

trrispum
boilroi
crueirttum
kcrelziea
cucull.i'Um tinkiy.il
CIIJJKIIS
Sirtlma, Iiék, Gat.

7

Korfoo*JU

aiiicuUtut A unt

. Lomcniuiii n.váll
i.ni'ilt • Inpúll — Folmin Unttos,
furra éllfl Allú
*}'• »'""
radlx
lintyko*, 1
— culmu* i/.tKkü

Cauda (iciuinis) F>uk
Cdülii
S*ár
íeíni'tjni
biMmlij, konyúló,
Ch.urti.lcT
liiiin'r
— Cktftiili'ilis vaUfini Tz.
i#f;e:i T«.

imiúló

T^ArölelS

C'y.illi i fuf me
rylindricum
Cyuia

peliirforma

Di
D.iedi)eum

JvAti. Fojódiö, Sün- úe«'r:trt[iiin

i«gn!-tt( , Kerülgeiük
^injíluxicaule

— umbella kéihtre* K.
eomprcrtiiitn
l^pílolt, öftT*

kei ótdairn nczCk
k^t puruc
eancivum
p.iru>
itUtotüt
cnnfírU
Mmva

Lauitottbn Itrdm n«n*
u) A'
1
tunnJuuJk ncvoi a* At.íf«' bíl«>* f«-ndil«'iin
meri
; A" tM'b.re i.edig «' .on ftn k hplyí.m ki'iniyu
Ide
Et •' U«*k-M*8VJir
1«MÍ**WTI r
U«*k-M*8VJir L4i»irom
L4i»rom «olionk
« l
'
*
r
i
*e «' kik a' Dr'*k lioUntc** r/nvaiüak magyarra Veit *Uftlt«
t«Út cjgy wkinlutlel luvÁoj^k lúiíi.

A.

VAU
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tli-torroi
drcuitil*

IÍ
. ItcvcieJo
icfUiA
Bfjttíjiusök

huunliy

B.
rA PofHnn, 1*«ek( Púriót Baeca

,dii. ü

Ytfivk

— ««u«*

h&t*K Bögy..

lictfzet*
f- . . . i i
• •-• . . i
r,;ct-muf

Ö'"

fiifittl L .
U n p u r l V, r " j i r « Q .
t ' t . i t ii ''•> F .

ícfckt* V.

rAdlh

didjr.

.ríT'
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Y
diiiicha

kéttorofolt, két-

disirctntn
divergens

koif.il.
fxíllyelbencdu T. •rniculatum
terpetllt.
Genui
Gcrmen
icrrp*ly
gibbum
bárd fonna
;Uhrum
Taoniáe
;i*ii<tuU

Drupa

g
en«tfunnc
Epidcrum
erccluin
•íoiutn

bnglyoi
Alak
körkörö*
n yüláfi
ülfi
kiuip««. tlOtba.
krtT«ltoíiO4i
HAm
felálló
kirigotl olö
F,

M
M *
floret
tiomói
rartice* bojtos,
TolU , ipitae >
tft>*5

épétü
GalU-

Pilis, T i k , Pót,
Toldalék.
Ncr»tu
In
W
G
*. "
,
— 3» 5. ? nenriuio 3 , 5 , 7 ; n a
horpaTsoi — 3pli — 7pliuervium ,i, 5, 7

]n rol ueru m

G.

Neeiariutu

Rüfiy.

f

E.

tíutara
EK-mrntum
«||ijvlicum

í
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ÍlWk

Gleef
Ry
Glometuliu T»omA,
Gliinwi F o l y * . Ondó, U h « .
l
ondó
, Nyalka. Tsirf*.
...gonnm
- - - domboTii TtegS
Gnmeti
Síénafí, po\y<r.\i fu.
l
( d i )
bóUii

H.
Habitus
Habi (tt*
Hoious "

Horot;

bulito*

, bíirdü*.
0<»Drirdd

flrx
Foliolum
Fulliciitut
Ktut«x
Kulcr*

gg
Lcvülk*
Tuf»4
CJ

1ik«
huntv.i*

..
Kupak

orliicutalum
Oid<>

Kerek
Kend

hőrkurös,

ovalu
Upostnü,
síoórosiníi
Karoly

(folii)

Lap
Polyv*

patiduriforme

r.

Panicula

X

(RÍM)

_
Upvrculuin

piisítOI

Tllndóldn, ni

KrUök
Lvt. hlipiiius
li
boríjcoiiulii
í
bypoerAtcrtformtí gyetiynunólibrosttm
rajtot, f«nos.
ÍOIDIB
. - - fitlum • • • mclltcíii, fojú.
Fitatncnlum
fijlulii\uin

Lemet
Siv>fi

Ilimlw, K?!omUs.
Uíbitn,
(pappus) párkanyos, linriitnií. F*'
revnluiuin
-- p.irtiluni
linrivnfunea
tcic\iéiy
11. n v i'j: ü
(floij tellynrdo '''
Kot*, in
1

J

i

l«-vt|e« Mo!tok K r n d l
lattóc

0|i

ínW*

B E V E Z E T * S.
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u

befogott M j ü ,
gúnyoló
Szirom
"««•'»

— cum impari
—
flhropts

— interlupte
1

1 1

— Altrnullm

pontian U.
pftroíonn f*.

wuicani
m

V « « * « r*.

.,

T.

-, ,

— Ho* folium iiiH^.
— rawtrs
al<
»tm[>liciss!iuu3 ( c
k á y
4 lrnWtJin
n
trübélu

F i l r l

»j o
_„„.™

krrcio
VÍBÁIV

re

lerm'linle
letnflium
— iriternatum
» xlt.llu

B

"™ . ^'7cilll , '

Euii'k

Hmrk:imllAf r*. riirtiosiw-wu* <^V", L

M fi.
vAlwgAtra T*.

lerrs

Thyniis
^ÍJAs burok lutnciüosum
ruolybos
i, toruloíum

Ke.'.i.atiiui \
rendűm /

Üűogöl
t'ü?.- r

_ foliol,. d«.w«H-«» '•; « r « ' <"""". "£•'
...^l'riVA ff. resuptnatum

•piralo

lOnatt,

pcrgt:, sodros ,

n
n

Pi.t1ll.rn
LiM.ii (flw)
l'lurnn

Anya, K«J*ny.
l«Hy« ^ f - «

r»»«»m
nwtiuaHiio

h

haUwroi,

Upjó

Saroain
, elUa-

nyit forma
Ld
Ct'J«5

Slvl-

Ilibulosuni
tuuíCMinm
tuibuutum

(idmulisoi . btbirtH's
Isovei , grjci
róa-ge*
(iuvcKiorio^, or<
kortrcljfot

V.
E.
kiv i., fijúk E,
• rirágrti-á
vígály
— t.irii.it.t
ftigáto* treftes
- utirtul.ilum
fodroí, babos
líng.i*
Nyak
•rens
Hipti
urcrot.itom
bó-rcforniA
— psii(i.ili»

borostás,

,'. t ü Mnndcn*

lutcrculdtum

Hím

• ,5timuH
Stípe«
itijötAll
SitpuU
Stnlo

7*";"M

S.

Kclö

A] , hnrls
p

triqutrirum
báiumelu
tniric.itiitii
Uúnka
Troncui Tór'íyk.TŰIiír, I>or^k

Tohox

Afxötl avult

V,

unok.ií
sccuaitum
btuat béli*, lap.
ló» h«-lii
scrlceura
*etyme»
petiegeieit
likíiiioi »*"•'•'"»
f3rcfxc«, u
1
_ duplrcnio • « . / k«
/

•cbni.Hum
•wfTfinícrn
ft«

•rchiu-a
'"«
r«
ö»
lioniyolt

vagin.ins
h«i
. - • v.*lfi» (enps)
Vjilvui.<e
K»>%
•—dUaepiaiento pdiMH-l*«t rlinn
nvü'd
, —disjepimciiln cf)nif4nrte l.ipIt
j.ntii Imfiff.lt.i nyíló
VJIÍCUIC*
íltíioiil.ij, VolUj,

1»
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verruvosura
Tirttcillui

ífl

etet
(őrlőn, ftíitm'l.
llús
éllel TrUllA
dry.

Vrxlllaio
YIHOIUIH
virgatiim
viicidum
Toluodfl

Z.UtlA, ViloiU
_
„
ftlíutA, tekerjoddt

SEREG.

EGGYHlMESEK.

m
Kőnyvbenn
I,

I G A Z Í T Ó

cliíjbrdftlá jegyeit'

E G G Y A N Y A S O K .

1

A Plint.íV rétiéinek nf*-ei m«gt»onl:ítv«
pfuiiot tévt-ati melletek. Kiékel <t* olv.u i s t a n a így kell kipiítohií; Bukr. olr. 3okccMja; TVrt;. T j e í t * j o ; Btm. Hiinje;
HUnu. H í m f í a U ; £*;•• Irffi'k. '< V l.
*. A' Uomm4 ( , | « J d t e v ő d i k , A' hol «*l.irarlly r^ftntk k^t
*j I-ttb ruintiBúsegei rmlitttdnek. A* kétpenr {'•) O«1A, * ' hnl
A' rUiiUii.tk eftgy tcTtéfil cl*t"gi.üi!till A' f t ó , *i n>«» rőUc
lioróülk P | O . A' pont"* kouim* (;) oitü, a' hol vjUm<-lly
IPÜUCK iimél t i f/e v.tgv oCstií/a furdtil elő a' tetr^sbdtin.
p. o, 2iiír, ytúnnti;
súr/tmi c>r^i.-i/M, tiofődÁ; leo. Ji,^njynii/fí; itvtíllrei lúntttiink , fúrrtnitk , mohhvurk, '• ** t.
£. A' bol kél liim kané tonai tct-öutli, p. o. j-8-Mmtí, .w,
f
h
U '
K k
l i
U
i
4. A ' b o t ninti me-mondva . hv^y * vii.ig fclífi, VA^>* *'
^At Mell van ; ott 4/t kell cflunt, bu^v <u A' vir*g
5. A ' Fajnév uliiun M' Ncnti iiévtlpk oN5* betiijc r» Iti r<tti i ' •
ve j i t é i t , Itwjy a' Kí|'»orvo| eggjfúlt <t* Nemi nevet it ^^
keII mondom, p. o. Nro. 11. Qrgomt L. oiv, Orj|on4 Lil><Mcrt 111'miien p l á i i i i n i k kúl no»« r á n t N«mt és b".ijnev*.
tf. A* tnfIly névnek «j; »' jejy.- {'.) v.111 U H U I M i r v e ; * t t icfii,
h'/jj/ flí n' piáin* biiomiyAl y«n a' k é t Ll4<rfi)AnQ r.igy >rt"
d u l , tflgy A' keim kltmiu.

TÁBLA.

JtiSz&ZAXÁ L.
II
&

SOMÓTSÍNG.

Lokil.

nints: Bokr. ninls: ATagz. i,
{>iirkauyo» U'ltju.
Ttuz. . -uigú, liasns:
TJCSZ.

fvertu, tztrnaltvtíJ, tufraneot.)

KETANVASOK.
j.

PALASZKAMAÜ.

4' MoTSÁltHÚA.
j . MÁ3i0ül*T.

7jt'«. ninls: iföir. 2-rziritiú :
fl
ToA-. a-rtkefau.
Titfi"*. 3 fogú: Afugvn 1 a1 bogyóvá
ó
TJÍTJÍ.

A' FthS-cirnfi»k,
AIAI , n' Qiellyck a' mAgnAt1 telejcnn
> rondltvc í"eiiirágti,\i\.-\k ti luotiJc-diiak; ax /íitc-vtrti: tii>ik. botiul keH lav^rtcnt, lt« r^lattut ALtvkrmta t
=

tél-

/
ti ** hul a' Viw^ lel»ü> «il *' Tok *iiót
A hol «* Vlijtn I U Á ( ^t( #* Xok Iciaw*

• I . SE-

EGGYH.IMESEK — KftTAXYASOK.
E

G G Y

H í

M E S E K.

E G C Y A N Y A S O K .
S O M O T S I N G. ( SAL ICO R Hl A )
Tsész. hasas, fogatfan: Boft*\ nioís: Magva i a' tseTzebcnn. ( néha k&lrimú )
f Sí (S. /taróa/rctt) l/ára elágazó; levcteüer.
ígaí cggynnáxból nőit IIŰAÚN izikkcl/cti!'. !
Alidnak j t2;k!cfírtri fcljül ófzvenyofnoií.-il
két hegyro kitsípve; virigí ellciiMck , li.itmávAl e g y rükásonu füzér lormábaiw..
*.

i

í. (C. inturmodia) felső ícvelci lojáshorzfzíík,
az alsóbbak Izálasok, kétlieg\-ük.
jl// (C.tíututnnaJi'j) mindea lcreiei l/.ílas kcsken^'ek, két hegyük.
MÁNG OLT.
( BL ITUAf)
Tsész.. 3-mclfzr'sü: Bohr. iiiuls: Magi: i t
a' bogyóvá vált lséseebenn.
j iU/ {J3. capitatum) Icrcleilcn vir.íg combjai a*
izár'iciejénji
fíizéresenn
nőnek
levelei ''
j
s
n
Ő e ; 1eve]<
rüfuUeguk, fogaiok. (eper/ pare'j)
zŐs M! ((2f. virgatum)
g ) levelei
l e l e virac gombjai fcerli:
i a*
li: fdcílvcl
fdcílvcl az
az ág'
ág' óldalainn
óldalainn; levelei
levelei mini
Tatár eper/) )
fjé ié. ( Tá

Ű S Z S Z A K Á L L.
( HfPP Mt /•*' J
Tstss ninrs, vágj- cggy k's kétíb^ú patkány a'magzat felett: Bohr. ninis: Magv. i.
£.7 (//. vu/gar/j) $—12 árforma fcrcki cfi^y
cgjíy g^vurubenn, tncll^ck »" vízfelelt u-.v
rono, a' víz al;:it lekoitví:lva állanak: Ncir.zó ríitci a' lÉvcltovckuin. (»/« lójark)

KETANVASOK.
5. FALASZKAxMAG
(CORISPEJ1MUA1)
níttts: ^/o^r. 'i-|>irmú: A'íagv. 1.
>ú, tsup.ilz va^cy fedetlen, (az *'dsó vtrá^iiiann jryakrann 2 , 3 , 4 , v. 5 iu.u
is van; a' tobbibcnn bak.
inatlan P. (C. hyssopifaiium) vjrági füíércsck azJiis*
lníjyeÉ.enn; levelei feálusok, inatlanok.
MOTSARKÜK
f CALLITtilUíU)
TS''SÍ, ft.'nts : Bohr, 2-li;ruJiJ: ?W'- o-rt-Ácfzü 4-magvú,
favtuzi A t f ( t
)
-i:i V
úfc;; 's aiot;1
1
a nd'.lény virágok; alsó levelei iix
éi:ek. (mstJtirt lentJttJd)

9

4.

II, SE-

K E T H 1 M E S E K .

6v

i
-roagvü: JSoAr. i.fzírmú f
4-mctlzísíi.

K É T H i

JÁZMIN,

G.

II. S E

M E S É K .

r a' Seregre tartoznának eggync*fiány N«mcl»,
nitrllyi.'knek .ij.ik.is viní«jok vnn: <ic ezek áh.il vat-v.
Hab téve <T KéffAtibnlmcsck küzzé; azért, liopv I.gyének mind egtyütl a/, .ijrtkjs 's ásíló virágok , a!•.• *n
termáfce't rcndii Sciegbttip. LritUik is etek kÖz/ul
Vémelljrekbcnnt hugy a* irrméf/vi ókéi a' KélfóL>b.
híroesík* hat-iraha tette; mert bar igaz:inn ttak ki!t
Hint ic k v:in is; cie inc^látUik benoek .V in .iá kel
HimL^k nyoma vagy kezdete is.
Vágynak ntmclly* polyvus füvek is, &' meWyvV*
Dck két Hiujtk i/an, 's unn'íl lo^va ide tarlozndn.A:
de a* terraófzeti Rend* kedvéért a' polyváa füvek
iniod, ÍX H^romhímeü Scrc^ue vagyuak leve. -

I G A Z Í T Ó
E G G Y A N Y A S

9

40. H ** ?

A.

Jjo/i/.>,'itníik

11

LILA.
SzlGORÁLL.

Bog/dia s-gojójű: Bnkr. gy
tartóforma; kanmáj4 5 —
mctfzésü.
ToAji liorzl/tulAd. 2-ríbefeű: ^
tó'hscres, 4-tretl/^itíi.
ToXja ulzvenyoinon , vil^rzás
ves: Bokr. i-lzírmú, 4-tnet
l'zcsü ; d£ alsó mettliéae kes
kcayebb.
. Hlíók*. Henii*. CflUmbotx. 2*

* Sonióliínj.
* Z
FctvirdgáJi.
(ntOMPÁR.

7o/ja

t/övekeS'tojitsríad,
borz.is:
7 V . 2-levelii: ŰoXr. 2-f/.irmíÍ.

TÁBLA.
OK.

mukkja

kim? 1 1 /1"<>*
8- Z s « '

KÉT-

KÉTHÍMESEK - KGGYANYASOK.
k: vir.Jrj/rt.*

EGGYANYASOK.
6 JAZM1W.
Tst'sz. 5-fogó:
karimája5 5 - 8
kábann: tfW.
korteovátosok.
aztíri J.

i
Ili

(JjíSMíVtTM)
Bohr. ^crtyaíartofomu ;
- metfcesú; hunjoi a nv.fl-gojoju; abbaim
Tserjr.

/«,Wá, MTA

g. ZKLNITZK
(PHILL YttnA\
Bokr. 4-metfeésü , nyakatiaii; mctíir'sei
lwngyölödnek: ^ O f i r . tsontűríoana, iniaj;vú. (i-mogvít volna; de az cggyiA tübbnjrtre mindég tdvtlen marad. Fa*
>v'u Z. ( Ph. angujii/blút) lev. feáfas
"wk, éné lük.
4 ' Z / {PH, meiM) lev. !io^t>6'1ad-Uiii
réli'di és furérzes^k. Van JrM'tllö veiztzüs űgüt

Van /r*/j/Í7£Ö '/ír/Í /uiSftn/ij'd is.
(/. azoricutn) lev
_,. .
7. > (P/t. bitifoUa) ltrv;toj,-iskerek.fyíveRek,
veikéi tojáskerekek és Uívesdcdek,
fiiiétzesck. fan tilvisics éi tűífj/cUn: vam
sok: ágai hengcrdcileií, sírnák: hokr. nu'i
tekervdett hi'viü husanfujo is. (Zdnitte)
fíésci akkorák mini a' nyaka. Vtr. fejmbige J! (J.frifticans]
lev. hármasok, IVrrkeníl,: ..
( FRAXINVS
Pötty
linn.)
levílkét vify.i7.3s ioiá-.kerckek és ékforn.].!.; o. KÖR IS KA
Vir. felemás; küliin nos; ki'lün hím, v a ^
ágai i/.egleiesek : tsélze metir/óá«i árhegy. :..
Vir. sdrg.-tk, frbfí/ei m*.mlt(i( zbUlrh*
anvaviróg : Tsész. nints; va^y Jia van, 4-batörpe f. {Jt humifa) lev. Uarkerulők, hegyesek, «;•
ijsábú: /i'oir. nínts; vagy lm vnn. 4-hasábá
gj-esek és lurrna&oU, néha Iz.irnyasok s,;
V, i-i'z;.rnv.'i: Magva, t'ggy lajaos iáulsis
ágai iícglelcbek; tséUc fogai aprók. Viu
leppendckbcnn.
•szagos J* {J. odorfitisiimttm) levelei fz«Írk<rii!6k, I»-irA7 {/>. excehior} lev. JVimyattok; levélkéi
mások és ízárny.ieok, lomuák: ágjii !.
gerdcdek.i Isélzz fug:ti .i^rók, P7r* fír-i
: virápi titcTgéitcnck «i r/.imintlapatüftti J! (J. offirintrie) Itiv. cller.csck, fz«rny.i:.t'\;
, r-'';pyt&fp nbsviráy.ukiit tertnt; tfe Vasry*
levélkVi kihu^yzettík ; a' vét^sÖ-pnraifan \ .*•
kiixtők nüsftfnyek /*'. m/fsif: ovstenrvket
: bimbói meronn állók. f^r. fijerck•
w .•rf**o;o^ /<?*/ « vasárnak nőjük is*
C
( Kár/jfit, Stt.i'/á )
iMgoi Kf (fir.'orntis) ) l#v. hilrnyaltak ;Jcvélkéi Hívirági
.és
forrn.ik: bimbói fíildlíint aiUiu*. rir.A.i
nüj virága t dó tian Uupa hűn
veríuíitycjch y ócM JifjSrck.
K f r* 3* f" U'
"' •
A
GU
C
'
r
.
awtrtenmi)
lev.
rzrfrnkmltak;
levélkéi
FAGYAL.
(Lt .STHV:.:)
7
épélíik; litfryi-kJui lefelé "áll.inak: virrici
Bohr. 4-iuetfcesü ; inetízesci facllyclüji
tséf/.és,.V, t!e l>.irmjlluuok. Ez ivkuvr ke't*
tahi izvkoU tenni.
lók: Bágy. 4-magvú.. Titír/V. :
^ F' (L. vulptre) lev. lóiíU.soK, h W " v L
ÍO. HOFA.

6 4

KÉTHLMKSEK - EGCYANYASOK.

KÉTHIMEJ5EK — ECGVANVASOK.

6$

,o. HÓFA.
(CH10NANTHUS)
Tsf'sz. t-tagíi, 4-hasábú; Bohr
a-mctfzesü . hoMz'i sáliatokra : Tsoraárfiiuk
makk,a kartzolt rost >s.

ejjgy ByíirÜbeoii, lántsisok, fürcfzcsck eg}'enfc
lóíogakkaí.
•ti Sí! (K maritimi') füzérjei dz
lev. fzívestlctl-!;inls:isok t ellenesek',
h;irm«f.oíc, \s négyesek is e.%%y gytirübirnn',
flk
virginiai fí. (Ch. vir^ni^) kotíánjri,S"Js « S »»«•
ftuélzesek egvenellcü fogakkal.
EÚklev. loj.Ukcrik 1/innasnk. Tscnf«n t
vetít St! (K^iftfalüt)
füzérjei AZ .igíie^yepirosjfií. lUsiín vini^i Ahtiusbann az c^z
kénn: lev. HII'ÜCSCÍÍ, vagy ii.irmaxok, va^y
Ját beborítják. HUnje néha j V . 4 .
négyesek egey gyurűbenn; lűuis.tiok, iuiéízesük , kihegr/^dek.
•>
H.LILA.
(SYR1NGA)
'/-// St.' (K ijiiettía) füzérje eggy» az ^gatl.in lz*írliegveiin: lev. eilenescA, (sipkesek,
Tsész. kitsiny, ^-fogú: Bokr. 4-mctfcesu:
tompák, Cp hetoyuk: izurJ tovömi görbe.
Tokja öfzvpnyoraou, u-rckeízu, a-tel« nyí{i,rk mntskitfark)
:•*
ló a' Iapfánn. Fa.
ervori Sz ! ( tr. officináitr) fzÍM .1* teteje felé* .-ig.ikílt
Oruona t! (S.vul»«ris)
lev. tojáíkerckek, v.vAv
botsát; Azokonn a' viriigok nik.ís rüzerckrzivfcmiak: virvípi az nghegjrekrnn hol/,
beun: maga a' l/^rtiL^/c elmur.id vmig
Izfi fiirlökbcnn. {Indiai tno^ynró, üorostydn,
ncíkitl; lev. cllenessk, ' ' **
ízórösok: ['LMA
Bentjztán, Organtijii. Sulcntze)
peniai L! (S. persicu) lev. Uouűsok, epek vagy
P)
r
,
.. {Tórák '•
"'••'"^

1

•" StiiorozJb r'j íhrtasűk.
'
iá. SZIROM l»ÁR.
(C1MCAEA)
UvtUlUn Sz! (K aphyila) vir.ígi siítnrozók: lokoTst'sz. -a-levela a" m;t-;zat íck-tt: Bohr. itsány.i leveltrllt;): t»yöíicrlev. toj-iskerckek,
fe'-inú: Tokja a-inagvú, borzas, ki nem
fiiréizcsvk, [zö'rtisHk, tzikkslye* l>.űrot;kel.
nyílik.
f^/i egtQ' /i/isonfafaf (Katntchatica} intUy-*
nek
szára nyálán^ y m«gdtí/ú , három virdgá,
iardzs Szí ( C. iutctiaia) T/rt-a felálló: lev. .
Sz, (KJ'ruticulosu)
vii-í^i S3loro/ók a Uárreltek. vagy tzívcsek, iu olt fogasok.
hegyenn: lev. Iflnts.i-i >k , itnn|'.U5káfí,
fogasok:' fziraí tovö'un
Jkővl Sx! (C. tíipinu) fz.ir» leKcnHU, huglyos: Kv.
^ ,
keleU
nek; kórósok, Vir. pirujjak v. pirojs tsí'- fogasok, lúiiyesvk, t««»r/n^
13. S / I G O R Á L L .
(
VEfíONICJ)
Tsdsz 4-3hasáb: Bohr. i-fcirmft, 4-hasábú; *s az alsó luisábja keskenyebb a' többinél: Tok, a-rckcfiiL

J

fattyá Sz! ( r. spurin) fii«r;ci az rijliepyekrnn: ^
cllcaektík, va£y hármasok, vagy u e y f j . ,

St!

kújnÁ.

( f. saxatilis) vjr. sátorozók a* fzárfiegyenn;
lev. kíirkoro-'bk., tompík, épélük, prúrtic*
sek: tsélzctcveleí tompák : i'zur&ihugjo.-í.
Sz! {K. nlpina) virági sátorozók i a ' laúrhc*
gyenn: levelei ellcnesok-, hot£t/úti;iiMániyJ<
üok, he^vesek, lovasok: Isetééi úorzasok.
St! { r. uiccabun&t) vir. ÓldAlttirtökbeuu a*
leviiltövekroi: lev. ellenesek, toja^kere
j
kek, kövérek: ízarA gj-Ök
(Dvrctzct
ú
, UH
vízi
Pálé

^

RÉTH1MESER -

íGqYAXYASOK.

róté Sz! (r. Anaa>allis) vir. óldalfurtökbeon, a' le.
vcltövekiol: lev. clltm-sek, lanlsások, furc.
Izesek: Uára felálló tóvouu kuvér, {vui

isÜRKŐk: lev. Izála* 1 ifllsasok, rnkaí l«*i,
fogút: liárai kövérek, megdúlaek, s .1
butvkokönn legyókercsoek.
jartfr &•' (K. Tcuritun) vir., UoU^u-fuzérforma^l.
dairUrtökbemi: Uv. wjás^erekek, rauUu.
sok, lonuKi fűrélstfoRÚk: Izarai megdulo:^
inaeyobb Tscrluvciú fik, nagy- **rUU /« )
szirgatyásS'z! {K.pihsa)
vir. fiwérforma.O dalhu.
tökbenu, a1 levél tövekean: lev. toiaskerc.
kek, lomnak, ránuba Vedellek, bevagdalt
ibeasok : Izára lelsepuU, kei óidalaun prem-.
UueptUt Sz! tr.prostrata)
vir. In/érforma-otdallu.¥
tókbenn, a* levéUovckról: alsó levele. k«;l.
k ö r ö s ö k i g CelMik tojuAerek-liüizímli.
dok vacv Wouisok: Uarai Uisenulick.
A»eri Sz! (K»t»at,ina)
vir: fuzécíorm.i olda íurtuk^
beim uyúkincük, iw-rnafotmak: levelei nvc
lesek, lojúbkerekek, l o n ^ i k nagy lu«u.
foguk: UAVA és oyjlci bor^jsok; ízará &»
kerezö: EVÜIDOU« k«ic*d«U.
$z! (K Oiamacdrys) vir. óÍ«J.iUurtokocnn: h:;..
ellenesek, ...véletlenek, ránlzosuk, logasos:
tsálze levelei egyenetL«űek: li.ua mcfidulo,
kciótdaUim prémes, (faityá refént*«)
5; ( r . austnaca cC muhijida) vir. oldalíarlokbcnu: Icv. apró Uia,iuí» Uóruk, lz.il*
sok, iiarovasonn Uasit.at:aíi; alsó *a Uuiyiaj
\ , l>*lly<Liüok! u 1e i i . kcve>»*
^-foguk: murvai a küthatiyii111
bbak.
Ualdnlúvdil Hz. { K urticacfbiiv) vir. óidaltűnukbcnfl
lev. uveieikock, ízívesek, £leUui'tiulü^
ÍiM-% ícluUo , &uga.r.
SHÍleslevelu as/ ( f . LitijuLu) VIP.
lev, nyclellenek, izi.eScS., loiujja

KfiTHtMESEK"— EGGYANYASOK.
ptezei Sz! (V. agmtu)
levelei nyelesek, Tzívesek,
tsipkések; IV.árai lieüvélök, Uöröskék: tséIze levelei egyenlők: tokjai UArÖsök.
ugar Sz! (KtírvcitJt'j)
levelei nlignyeicsek, isipké.
sek, fzíveiek: fzárai lienvélűk, izorösök:
lséize lev, egvenetlcnek.
Sz! ( y, serpilHjulut) vir. magánosok, tsaknena
f'iiri fíirmdbann a* f'zár.utejcun: levelei toj.-iskerckck, tsipkések, kojíafiok; £eára tovonn henyéld gyökerező.
pallai £ 6z! ( y, hcdrrarj'oíiii) lev. nyelesek, ízívesek ,
.5 v a s y 3 karéjük; fzára megdülű: magvai
ii;útsos köldökük.
(y.Ji'fy'or/nij)
levelei nyelesek, fzívcáck, tsipkések, nem
karélyosok: kotsá1
nyi tzcrrutíormak, a leveleknél sokkal
íz.ibbak.
(fyűj A.' ( y. triphylioí) lev. újjasonn hasgattak:
ra tercpely.
tuvnjzi Sz! ( y. vertui) lev. újjasonn hasgattak;
felsők épek: vir. alig koLs.iayosok:
merőnu áll.
tSrköfy Sz! (y. acinijolia) lev. tojáskerckek, tsipkesek: C(ára telalló, kevésbé I/.urös.
idegen Sz! ( V. peregritut) lev. laiilsás- Izalasok , ko^Ink, tompák: vir, kotsúuyiala*
feUlió.

Leje ^-levelű*
K9

in.

HA R O M H 1 M E S E K . 1 '

IH.

S E R E G .

H Á R O M H 1 M E S EK.

ó>

b) telesek (GramtBcnc) melleknek fralmJliok
y
karok
, z e kre ragy cikkelyekre v a n A f J ^ l
raR
M.nden e^kkclyeknél kYzdód.k ÍJylévé? T* xt
. ' ftirar h ü v e l y i W ho
S
< F vd,r.,h„nn
j ' huvey v^ódik k,no a' L\M k«ktny J . &
J, e g > « e, d . « melly miodci.kor
épclü; Imíem hoí?
, gennuenn cS cl.nn, a' levét1 vé-efWé néző - i g ^
*IÍ7
U? *i v-inrakn., mellyet él/re vci«n «
f 5r f ,n« r i ^ f " ü l c v e l c n » viliU^Mé, vagya*
lrvel töve fdc húzza. P . o . iftW, Búza] - * z c k
mád Liioyasok; ' ? hn n^mclly.k^nn CRRy a„ya
jan w: ai «.4gu. Ki m j e p c ( J l R mindcnikneK V J n
kettót, a melKbeoD a* hím tsak a.

*^

•' fonmíjdról hUd a' fTwejz nyelvet.
y
bbenn a* Seregbenn r a n *ggy nagy Terméfzc-ti
Kend, t. i. a' I'OLYV AS -FÜVEK (G/umacette) Fair.
.ill, meílvek vagy eggvenként, vagy
liája. (melly ekei Üz/na - vagy - Pázsitot
• vagy - Gy«i>barkttformákból
•
Uoportosami,
vagy erifv/jsünii v;igyiifik a* l/-irra FOK1
FÚtwAntk is lehet mondani) Kzek a IMánlak 1orl/i. f*)if- o. AVA-4, ÓTff, Palka. Az Izékeseknek vir.ig.
ftának legfcámos&bb lukosi; ok borítják «1 a ('ói.i'
pedig vagy
I-uzérM, vngy BM«ÍÍ5. Fúzcres az,
1
KerckségLMick nagyobb rcTzdt, és iniitUenüll a* tóba
a'
ízár
végénn
ülnek hof/J'/irü, 's fedeleké.
piamák közult is magoknak helyt fugl.iiuak.
teaA A1 kots.inialíjn virágok, és wigA a* fzar* végo
Üoknnk gerinix gy«ioaiii t/of-^al. p. o. Búza* IíozJt
Árpa. P e ha
roiut geríntzenn
gerí
Tennetek e*s Abrdzaijok Hlyen:
a a
a fzítr'
fzítr vé^éon'
vé^éon roiut
vagy.
fÁÁ is
i a'' viriigok
i i k í'iizér vngy barka form.íbann, 's
Gyökerek tzírnnfbrmn rojtokból áll; *s igen kr- ttombanQ ma^ok a* virágok .ipM kot%.itikakra v«|yrvés van köztök, :i* mellvnck hagymája vagy gumújJ1 Mk ftizve, mint vjUnieíly apró fiirtoiskck: azt renvolna. A* niellyck küi.lük n*oi l&.t*K eggynyáuak; a dea Füzérnek nem mondják, p, o. rnsattá Muharf Hoföld alatt osturimla iomia taraUkokoi botsáiv.i:»fl Hufttin. — Bug>i.t ui, mikor l/cllyeiiip^ió kolsánoni.tgoK.bol, azuk által terjednek, &
' magokat ÍZ.IJH* ionn Ülnek a' virágok, úgy iiogy mindenik virág*ttk külön kotsánkaja van. p. o. Kvlcs,
/

Szárak ncvc2«5ilik Gttzn.xk, Szatm<fnnk , és /-'• *' I

Itt azt kell megjegyezni, hogy egg^ tséfzébcno
Bek (Ciilmus) és ez ágallan iiokuil lenni; 's ritka,; Tflgy eggy virág van, v j y több. Mikor több van:
a'1 melly ágazó volna. — A' iz-ár' íorniajánAl fogv* •
k azok az egev tséiiéhenn lévő virágok eggy
a Polyvashívck' Fainiliája kel isaprftokca oUlik.
kis Füte'rkift {6*iicu/a) l'orm;íln.ilt: de jizcrt ezeu) Cjtis.iijoí {Scirfjoidcüc)
iiie'lyeknek hcrtgc*'
Füzéreteknek nem mondjak, ha a1 Für.érkék fzélres vagy ú.iroinéiü fbclol Uiplös) izároX v*int nu*!!)'
ág.t£Ó kois.inkdkono állanak, p. o. Pcr/e Tscnrcmll/divot nintü izekre va&y tzikkclycUre Unggj4v«l*j 5*5, /jib. Az ig.ui Kuzércs Izckcs fiivekbenn f illyai
és többnyire vagy levetetted, v.ig\ ti.ik a' izar'
virágok vágynak Í\ gerinUre Iu/vu,
mellyekbenn
rc-lzcini vujyiuik kevt^ levelei. Lzcb Eggyanyn
jfáy t&éfzébemi lobb virig van cggynéL p. o. Á
de bibéjek van i , 3 is: hiaijc pedig ntmclly
Patiotz, H.i iliyeokor a' iM-fzepulyv*
U>ak i vagy 2 VUÜ.

HAROMHlTVlESEK.

HÁROM HÍMKSEK.
de a f tagjai nem által ellenbcnn --(—
.
és öfcve ne,„ hajolna*, p. o. aa Arpdbann: az lh,,,
Sím tséf« M fc, hanem '^//rfuak vagy G«/Afrnak
(Involucrum) ueveió'dik. _
lúnni) pWniának mondóik a« , . i '
« . » t iséribenu kikéi, '* levelei b . ,
a1 polyvás tuvek ko/.t gyakrann Iehui
látni.

Nimelly pnlyvás fiivekbenn

hím.

külön vágynak

a

A* Polyvás fiivck A1 mint legtöbb helyet ffcljf1
nakk a foUlónn: úgy hatznok is nekik lcgíztaEscl>>
tm kHerjcil. Leveleikkel *s ixalm.ijokkal chfek &
benn kHerjctl. Leveleikkel 's iz,alm.ijol
barmuk; apró mac.v.uk l/amtalan apró imuUrjK.it
táplálnak; n.igyobb nwgvaik pedig a/, emberekuct
kenyeret és nus eledeleket adnak. p. o. Súza^ Bvztt
7.ub% HőÍfjt

Miílc.

líí
„ ..
^ n n e űvegenn által a' hím és nőstény
Tir.igok. A vai/ok külső végéhez közel vágynak
j,im virágok, azokonn alól pedig no&tények. De uavart
gy
izon f.i|h.inn v«n ollyan fa, a mcltynrk vatzkábann
nz
|
y
,
mltynrk vatzkabann
fsiipa oö'-iery, van ollvan i s , a* mcllybcnn tsupa
him virágok vágynak. Kz a' mindenestől
fí^va megífrti tsutk.i vagy vaizok a z , a1 nut a"* tige' gyiimőlisín«k tartanak.

'

pláiuánn. p. o.
Tzirok. Ezeket Linné" a* Nő^özvegy Seregbe tcitc.
V.if*ynak ollyanok is, a1 mellyck a Hímlzálak' UX
mánál fogva vagy a* Kéihimesek közzé tattotnának,
p. o. a' Kr'ihhnpiíisit, vagy a1 H.itiiimcsek közzé, p.o,
a' Rti. Itl pedig mind eg^vuvé vágynak teve e/c«,
háromliímcs .Scretíbe. Ataljabann hat minden nnlt.
vasfüveket itt kelt keresni.

járpa^

7*

M i u d ezeknek jó ••í-"'l»

cre|ek vau; \ a/, egélí polyvás fííveV famili
Tinitsen is ulán több nierges, az eggy kábító
liál t melly h.i a* bú/.a közli bú'veno labil lenni. *
kenyeret émelygőssé, izédUove lelzi, *s fölájást uUiÜ-bbe a* Seregbe tetlük hímf^álaínak Ciámánál fo
va a* llfztft is (Ficus) inclly virágzására és gY
tnöítsÖzcsére né/,vc az égéi* l'Uniúk* orlzágnb."
legkUtonóbebb. A1 Isuika vagy vat/.ok, a1 mellyel
a 1 virágnak k«Hene Unoi, kuUgad és megnő cgj
húsos leves körtvély formára, vagy viízfzás lj
jás formára. Kbbeno a1 ausos vatzokbann (belől > ,
nem kivul vágynak a* him és nőstény világok **
lön. Ketté iiix&itváan oltalommal CÍCQ húsos VÍ»IÍ^

\f G A Z Í T Ó
I.

T A B L A.

POLYVÁS FÖVEK.

E G G Y A N Y A S O K .
virágúk.
a) Gwo5 fzáriikf ond^tlaoolii minden polyv*
yirig.

r. T S Á T É .
íft. P A L K A .
K Á R A.

GYAPÚ.

Pofyvéi rakásonn bokorbann íilnek.
Polyv, kéUoros - lapított - fíizérkébenn eggym.-ÍM hátalják.
Polyv. hengerded- barkaforma-fíízérkébenn, epp.vmásl minden
oldatról háialjafí.; Magva kopalz, vagy Izorös tövú.
Pohv. mini a% Kákáé. Magra-he
gyénn eggy bokor holitizú Iző.*

é) íiéhci ftÁtith,
MAGÁR.

K É T E G G Y.
BIBIKRE,

tegr

ontlúsok.

l'o/jr. nints: Ond. 2: Mag. alót-

felyul hegyes.
Polyv. "a.lagú, borokforma; abbann 2-virág eggy mag felett.
Potjn>. 2; abbann eggynél löbb virág: Jb'tU&jc tovouű galléros.

.

« Eggy

HÁROM HíMESEK.

7»

HAROMHÍMKSEK.

liiuk. Külön a* htm külön tC nőstény vi.
\H uzun pidntdnit.
M Á L t.

tó.

J7.

BAR

A.

RŐTSEFP,

ftímvir. a' fzárhcgyenn elágatti
fiizérekbcoo.
jínynrir. a' Uár* oldalából kinótihetigcres - tsutkínn mindéi:
magzatból felnyúlik e g y ucrnaforfiM Anyafzir, a isutk...
Bál hofcf/abb.
tíinnir. n' linrliegycim alól henger barkúbaun köriilnÖttck a1
Ti árat.
Anyttvi*. a' liímbarka alatt tómon
lirtiKer fbfmábaim körúluőtték V fzárat.
, - -.
JSítnuir. gömbölyít barkák a fzar
Telfió rérzitnn.
^
stoyuvir. gömbülyü barkák a* hímbarktk küzt» 's azok alatt.
jtnyavir, £%ey burokforma

té.

.

ilimvir. u^yan azaD burokból
, nőnek, c»gy kotsányos f
foiina
Hítn cs Au>a virigi külfcn ,
ugyun azon barkáb.utn, vnpy
külön ktjlíin barkúkbano: bark«i vagy huctkéi JiuUtVúd.t
dok: magva 3 élü eggy k:s
ü k b

SAS,

R É T A N Y A S O K .
(Etek minit UcKo*ck.)

,

*t)

ma. H A J KA.

Poiyv. 2: Ond. 2; a* külsó'nn eggjr
igen hof/fiú kaláf/.
^ TOLLKALÁSZ. Polyv. 2: í>«f/. 2; a' kiiísőnD J
kalálz; ktítlö a* hegy ina eggy
a' hátann.
-5, ETSF.TPÁZSIT. Polyv. a: Ond. 1; hegyes de kaláCztalaa, kaláf/.a az ond6'
tövéről.
36", KOMÓTSIK.
i'o^t'. 2, isonMk: Tshx. isonka,
vagy uorba, kéiheg>'ú; az.
ondókat magába zárja.
•7.P0LYVATSUKK.. Polyv. a, teknősök, J v.a.virágúk.
38. M U H A R .
Polyv. ; j ; a* 3-dik kiísiny a* nagyobbik* tÖvénn vagy íiáláno.
*) Bugátok* A' Ilit' rege fiéll^ct ágúik fcotsin.
43. R 1 s.
41. F E N Y E Ü ,

44.

DPRTZA,

45, K Á S A F ü,
46. T1 p p A N.
49- N Á D .
• Muhar.
• Tiúok.

'. hathímuk.
Vr. felemás; eggyik nó*», másik:
tsupa htm, ugyan azou kotsánkJnn.
Folyv. oints; Ond. 2, ó'/zvcborúlt,
érdes.
Pulyt. 3, egyenlő', hasas: Ond.
a, kitsioy ; a1 magra ránő.
Polyv. 2, hegyes : Ond* a» a' poly*
vánál holzlzribbatska.
i^/yr. 2, eggy vagy «»k virágú;
C/Jíí1. S , LÖV'ÜQQ ilÖUÖS.

eggy tidutfbcnn,
<*• T *

Í R OK.

uibisáÁ. A* fcáT* vege gtrínrx jy

! : '* AFTJ vályúik ÍUÍTC íuitoJÓnn •<?•

viráguk.

3 3 . KÉTHÍMf*ÁzSlT. Vir. t h í r a ü k : o n d ó i kaláfzosok.
£ 4 . LiAjJSZ>ú.
Vlr. j-,3 I n m i k : Füzérje 1 tÖvcnn
kúlfclc k.iálló l l ü

39-

«

4?. N Á p 1 T z.

nem füzéretek.

felemás: vagy eggy tséfzébenn a virág, <ggyík nos,
m;nik hím; vagy epgv tsii'ze'benn eggy nos, nuitíb.ian
eggy hím.
Polyv. Ü, fi nyes , 2-virágú.
Putyv. a; eg^y vagy kót virágú»
*s a* mclictt eggy
á á

S5

HAROMHÍMESEK; *
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Pál,*.*, tág, pgyvíf?*. * y-

5S-

virágú: onoój;i hatabol
bütykös kalau.
j
" PolyvAiiultlt.

.

*•• 5a* virágúk 2-potyvdjá it&zékbenn; apró
•térkések.
£0. EB ÍR.
52. REZOE.
51. P E R J Í .
I

I

TSENKESZ.

$0, ÁRPA.

Eccyik iséTzepolyva a* virágnál
horzízabb, l:ipított t tson.1kos: bttgifjo tömött.
Fűzérkálapítottak,
vallások: ondói öbiösök, kaUI/iaUnok.
Füzeikéi lapiiotr-tojásdadok: ondói hegyesek, kalálítalanok;
a* Izéleikenn fejér vagy m.u
i/.íímcl jegyesek.
. . . .
Fíizérkéi horíUúk.is hengerdede*:
külső ondói fzálkahegyuk,

Ft'ÍZífrkf't lapított
belső ondói Tésufog formáim
.., ; .' UemfíórÖsÖk; a* h üt sók A'
tarkójokonn vagy hegyekalar
kalálzosok.

K$- T z i N z ó n ,
tó. T z i M B O R .

E G G Y A N Y A S O K .
• FeUÖ virágok.
15. GVÖKÖNKR.

17.

SAFRÁK,

19. NŐSZIROM.

- " Igazi Fu
56. T ő n Fii.

57.

VADÓTZ,

61. R o z s .
61. B Ú Z A *

Füzérje sima henger v$$y árforma: vtriici vügy fu/.crkci I/Í»rossan beienyoinúloak a' m^chajtogutott geriou UajUsilM.
Füzérje lapított: fiízerkéi a1 £*•
rintzttez éllel állanak.
Füzerkéi 2-virágúk; a1 geriniírC
lappal álUuiaX: magvai cciy
felöl hegyesek.
Füzérkéi 3 vAgy több virágúk; •'
geriuUTC lappal állan-^ :

magvai tompák, eggyfclolbar.ízdások.
Fúiérkéi 3 virágúk; a* gerintzré
lappal Állanak; minden fíizérkc tövét könilvel/i eggy 6
ágú (serteszálú) murvu, vagy
gallér.
FúzérAéi 2 vagy több virágúk;
minden íu/erke' lövél. butítja
kivúlrúl egy fésül orma murva.
FÜzérÁVi vagy kettesével, vagy
hármasával íilnek a* gerinizenn, *s mindenik füzérks
alatt kit kél murva.

n. MÁS PI.ANTAK UGYAN EZEN SEREGBENK.

54- RO2SNOK.

» Zab.
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20. M o n t A.
18. DÁKOSKA.

Bohr, i-f/irmú , 5-fogú, tsó'vesdeJ,
torÖnn ilútzos.
Bokr. hoi'&Uú ny<ikú; karimája
felálló, kinyíló, 6 egycníS
liasábú, ólzirraÚDok látlzó:
ií/Zf, 3 , fztnes, gÖngyöIöriÖlt.
. ó fzirmú, tóvöuo ol^venolt,
hárma lekonyul: Bib. 3 , lapos, í'/.ironüorm.íiú, I/.iues.
. ó-í/irmú, lövono óízvenótt,
mind (zéllyel nyílik: Bib. 3 ,
tzéroatorma.
6 - egyenetlen - hasábú; három felső' hasábjai eggy máshoz állanak.

AU6 virágok
*6\ T o R i z o K .

Tséíz. ^-levelii: Bokr.
tséUeformújú.

14. Fi-

t
lii

H A R 0 M H 1 MESÉK.

f6

ii. F i GR.
*
,

VUzfzás-tojásdad hfisos
banu belől, külön hím és kulön anyavirági.

* Szittya.

ECGYASUS'OK.

HAROMANYASOK.
65. POLOTSA

H Á R O M

Tokja teleiéun nyílik.

Tvkja 3-kopatsú.
6$. ZSEMLYéKHŰR. TJ&Z. s-lcvelú: BoAr. 1-fzirmú.
* Lúdbúr.

14, FIGF.
(FICUS, Polygamia Linn.)
Virág/ a' vifelzás-tojá&ibmiára kinon vaUukbann bciol; a' Jjiuiek
<*s nőstények
l
külön.
j
HJMVIR. Tsesz. (3-hasábú : Himsz.m,
NŐST.-VÍK. 7>«5 5-hasáb: yí/i/tf^ t i
iWo^r. 1. Ifgjan az,on fajbann eggyik fa
mátkás, másik tsupa him, harmadik tsupa
nőstény vatzkoAat ttrem. Tserje.
'éUiF!(K Carica)' Tscrje bárai bokrosok, hniló*sok: /ti', tenyeresek. { hgcfa)
13. G Y Ú K Q N K E .
(VALBIilANA)
Tsesz. nints; va^y tsük v.iKmu kis párkány
a' magzat Mctt: i? o ir. i-liíiraiú, tsovesded, lövönn eg^yfelul dúUns, vagy meggyükünt: Magú, 1, ziemvllyckhcnii koizorus. fagynak 1 himvs9 <?£ 4-At/ncs Jajai lít
tera Gy, (Kruóra) vir. cgfíyhúnes, dúttza sarkíts:
lev. Untsisok, épefuk: virága tózju j-ín.
UdrttaUvelu Ojf { K. unguttijotia Hr) vir. eggylnmcs,
dúttza sarkas; Icv. kcikcoy-lzülasuk , cpeluk.
G) .' (P.dioica) fzJtiev. (zárolások, vagy
rzámya.suDa hasgaltak, cpeluk: gyökér íer.
nycícssK, to;;ts - kerekek. Jtí gjaAran A/í^
luki: de joAjzur tióivirtfgú; arajtttyi ma~
gasdgó.
Gy * ( P. ojHcifia/j's) míoden lev. Uárayasaki
levélkéi luutiiiáok, fogasok: (z*ira hatazü.is : GyüAera jiagos, u* mutjfw Jicrcf veim
játszani. ( JllutjÁa^yöAer, mexxt Adruus, JVr-

HA-
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m

HAROMHÍMESEK — EGGYANYASOK.

Gr! (V.Phu) ftárleir. fzárnyasok: ^yokéric
veleiéuéluk: Izára síina.
{burdutju)
hdrmaslevclü Gyl (triptvu ) •gyökérler. UW,-sek.; feárlcv, hármasok, mind fogasok: murvai 2-lcvelük, sdrtcforuíAk.
,.,-,•» j i t
ri Gy! (r.monumu)
lcv.tojaskerck-holzlzudatlok,
kéréssé fogadok: feára Alig ágas.
u G r ' ( ^ . ccltica) gyökérlev. toj.L.kcrck.hof/.
ú ú d a d o k , lompak; iz.irlcv. Lzábisok, lom.
pák: vir. gyűrűsök.
Magdolna/A )
^

lev. fcálas-liuisdwk, kevésbe lovasok; aga!

7*

' 5 / í C. sativus) vir. eggynyflásö gyokerbotolc
bol nü k i ; bokréta ibojc igen liolztzu a '
magzat' tetejénn, melly a' tóldbenn vaii:
levelei Ctegettlzílítk; bibéje 3 Iiolzuúiimú.
Vkytm ez vadát ti terem az adui,ícnn *jöjzt Sáfránynak hívják; de ennek a.- -*-.—
jzúra nintJ ol/yan színes, mint a*
( iSvtsi bájt lírry )
tavaszi S.' {C.vttmus)
u jóidíétül abbann „_
VVMj
boay bibéji rövidebbek: levelei nem Ucgeilf/elúk: és amaz óizUel. ez pedic
fzal
' •
• 1 b

_i) gyökérUv-ytojáskcrtVck;
. fiivcsck, oyclcilenek, b.va" 1 ' l l l t
. .u.í./.L
virágfürtjc a' •'-*'

DÁKOSKA.
(GLADIOL C/S}
Tsisz. a-lcvclü hurok; Bokr. O-li4&ábuv
egycutticn; ;j fcls.» lzínnu üíisvcöb á l l :
Mímsz. f

Cy.
vUÍuás-ioj:wkcrckck t rózsasuna u
fekiirxaek: cg^y újnyi Izároim lcv. laolsasuk; virági satorozók; mmilen viwg aian

JJ! ( 6'. commwth) lev. kardformak: fccp pírus v i r a ú egi^sorú fürtbuni bókolva állanak az eggy magános *s á^ailju Jx.tiT te-tc-

,ffr ™ , , . . „
, r/ira--Wtkétigú: lcv.
l í n t s i o k vagy (tálasok; gyökcrlcv lapitzkasok; mind épéluk. Van fo«<ul*v*U*> r"«
cfti/tt/iL'tfif, wf« 3>

L,Js

magva,

is.

ö

- i*f*g&inagvut

van /"•-

van galléros vira^u ualamo-

óalálit)

,6. TORZON
(POLYCNMMVM)
Tsést. 3-lcvclü: iío/ír. 5-lzirmu, tscfzcio!-

m á j ú : JWű^y. 1.
.iTf (P arvcnse) íicLlyellerulá TzAráno Uv. ar' íormák. kemények, Uűró*ok: ,vir. a k-vdlovckenn aprók, kotsaiiialatiok.

r. S Á F R Á N Y .
,
i?o/tr. lioUliíuiyakíi; karimája
„
hasábű: Bibéje A% öüsvcgöngyólödöit: j c
*-rciWÜu; virágzás utánn buvtkjela JOÍÜI

fcubbak.

OM.^
(IRIS)
Bohr, a* magzat felett ó-hirtnu, lúyüna
ö&vcnoU; Jiárma teiail, hárma lekonyult:
Anjraszúra igí'n róviü: Bibéje 3 na>jyt Ueles í'zjroniíoTinájU cs fsinu; 's a/oh. aia lapultak a" liíiuck: 2'u/;ja
* -rf1 kihajtó szirmok* gerintze Latul j z ó r j j ; levelei
kardjormdii.
•prt ff! (/. pumifa) iókot«ánj.i egryvu-ágii, kopaf*
leveleinél róviücbb; l£»ruidí'")loUJzúüjtJoK

tomy.ik ; vir. ptrvnó Ufi, {tcunj tuiotn^uii
ro luium )
«Tf4W A. (/. Iwesccns IV) lofcuu. i - 2 v i f a & ú ,
tak6 leveleinél Jioi-tizaDu. üirmai .IUJ/./J-

tidtiok, 1. ni^ik, Jijcuárgúju* , Hjvvnu m-latíia n-iZijU; a' surotn nyakát i

roiun in/taAarja.

"»f

•
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HAROMHiMESEK. — EGGYAXYASOK.
Jfí (I.jlorentina) tökols. j — s-viragú, kopafe
leveleinél liolclzabb: virága je/r'r , gyökere
viola szagú. ( Olasz Liliom, viola győJt/r )
homok A.' (/. arenaria K.) lokois. a-virácú, de a'
felsői elrúgja: Irvelei a* koisánnál hoizlzab.
bak, *s aíi cgclzeiin bebuckoiják: virágja
taijagos'sárga.
émrka JV.' (l.variegaM ) tokotí. 3 — 4-vir.í^ú, eggy
két levél van r.ijta: gyokérlev. akkorák rmm
%
,,
a' koisan. Feiáiió szirmai sárgák; a fokt>.
nyaltak Jcjc'rek piros titkukkal, {titrku Mii>m)
redős A". ( / plicata K) tcikots. sokvtráj;ú , a'leveleknél
hofilzrtbb: liirmai fodros ranl/ba Izedtllek ;
(
a1 felállók liélesebbek: vir.fcjtfrt & vtoía
színnel tarka.
pompás S! (/. gcrmanica) tőkots. sokvir.igü, azonn
az alsóbb virágok kotsánkások: lev. görbe
karilforrnák: bokréttija* nyaka a' magzain.il
bofifzabb. (kvkliíiom)
"• Kopasz szirmúk, kardlevettik.
Sás S.r

tft

Bib* 3 , tzernafornia, taiudenika-ágú: Tok
ja h o i ^ J k á s
pettegetett M. (M. chinensit L. Ixia chinensls P.)
tokot sálija hengeres: lev. kardfotmák, kétoldaliak, eggymasi ölelik; rir. ernyósök,
Vd^y kil'lkélíigú biig.ii.uk, setét sárgák petn-get ettek.
-ti.

TSÁTÉ.
( SCHOEN US)
Tseszr-polyvÁi bokórbann rakásoun ülnek:
Bokr. ondója nints: Magv. t, Láromélü-.
ded a* tsélzepolyvák kön. küho poljvái
sokszor meddők,
* Ezek hengeres gátak,

szűrés Ts. (Sc/i, mariscus) gazzá leveles: bug.ija elágazó: lev. az éíaketm is, a' gerintzckeiio
is töyisscEck, tebogto lápokat formál,
kormos Ts.' (ScA. nigrieatuj gtwzu Icveletleo;
búbja tojisdad, feketés; Kétlevelű
nak eggyike Árlorma, hujzi'zú.
rozsdás Ts. ( Scfi. fcrru$üicus) gazzá leveletlen: füzérkéje kettős; uagyoíibik gallérja akkora miut
JI* füzér.
fak6 Ts. (Sf./t.Jhsrt/j) gazzá leveles: ffizérkéi isomós bokrobok: iev. izérualonnákt váluick.

(/. psatid-Aenr} felálló fxirmai 1a* hi1>éni;'
Vi.sselíbek: lefuggö szirmainn a Hlmstálu
Jele eg/ry eggy fug (••««.• magzatja $-szcgu.
{sás v. játgav, vizi-U/inm)
tüdős A/ (/. ínetitiissima) lökots. eggyfelól ormós, ";
bűdós levelek vagyp.ik rajia, Virága tan >•
J2. PA LKA.
(CYPER US)
gas, hidef vette kek, ktrlUmcthn színű ; j<u>j
Tscsz. polyvái tsónakosok, eggymást hászirmai szt'Uyclállanak. (büdös Liliom, ts>muifü, palátzfyifregjü)
talva kctfbros rt teve nyomult pikkely ezett
íuzcrkvl luj-málriuk: JSokr. oiuíója
* " Kopasz szirmúk % száJaslevetíik.
\v. 1, kopalz, a' polyva aiatt.
pázsitos y.' {I.grnmincu) lökots. 1—a-virúcíi
P! ( C fiunnonUus) ca/za megdíilo,
kevéisé
1
lapos, 's virágzása előtt lcfekftík:
3-O.tgütícd, levcletTeii i tsak A tüvénu vaa
6>tt««4t. Lw. büdös.
eggy üüvctyezŐ: filzérkói kotsáneaUnoR, 4%
mezei W {t. Sitirica) tókois, 2—3-virágú,
hengeres,
*s löbb «"pgj rakásaim, *s *iíaUok 3 levéllevelet, belől üress; levelei aT tökot&átit hu*
gallér, e?gy igen kitsiuy. JkurAeV tuyintá^u
velyezik: inagz, 3-Uegü. fir, ke'k.
vtíyan mint cgífj bvgáré.
1*1 {C.JiarcsccGs) ga*«a 3 Txcgíí leroletlen:
30. MÓRI A.
(MORMA)
vir. urujó's, 3 levél g.illt-rrul; minden kotsá;**
Bokr. a' magzat felett (í-ficirimi; feinuai 1 ''
heg}cun cgg^ndlián/ iánUái sárgálló íiUérF
ke

b
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ke bokrosaim fiéllyeUU. «' pofyvdk*
rtnttei zöldek.

gvcnn eegyncbány
benn. A polyvái? sert
mint a barna, tsukhogf
kdi apróbbak.
(

bui. ernvős
k

*,/«•*.;

fedclekesek.

f

tsomo-

-gum

.-tílu: vir. g
P! {C. lon»us) I
ernvfís,
allir l«velekkeí: kots.ioyi
ernvó's, Bgallb o k ; fúzirkái váliugatóiag alUnnk.

KÁKA.
? _ _
Tsész. polyvái mindenfelől eggymást n:
lalva , barkafonna fuzérkct formálnak
vagy
Bohr. ondója niats: Mago.
tüvuun fzörÖs.
" Eyg nzc'rtejtlk.

árva K* ( S. palustrLt} gazzá hengeres
fiízcrkejc toíásJatl a* í/irhc^venn: magva'
liivénn 4 C/.ál O.A'r. j^azza bokrosonn nü.
(i'. ccjpitosrif') gazzá liengercs, levelelleflj
nyíl6: két legalsó polyvái korköros*hol**
Tzúilnilok, egycDCilrnek, zSld hegyük; a*'
korák mint a1 fífzérke; magva lövönn Iz^
ros. Gnzia bokrosaim nő,
st&r K! ( S. ttciculnrij) va/.%a 4 fieRleicj, i^en
víkony seriefonn.ií fiítérkéje pilzi % i«i
dad: m-ipv.i kopat^. gaztn baftrusunn ni>.
lapított K! ( Schoenni camprctstts. L. Scirp. "nittvrf?
tus. P. Scirpus Carivh W.) j;a**«
déri, Icveletlcn: ÍWcrlíéjc lapított,
Uvelu gallérral; magva Lövona

HAR0MHÍME5EK

-

" Hengere* 4zJrAlct nk t
tavi K! (S. iacujtris)
Izarhegyr

f*azz* lcv*!ctlen: füzérkíi a1
kotsáno.ok :

tvuób termeld.
A/ ( S. fiolvsehoemts) gazzá hengerdVd le.
véletlen: ts.ik a* tovíon van fejércs íiüvtlyft
levele: fíízérkéi gömbölyűk, sűrűk, toUánosok, két hegyes levelű gallérral: magva
kopaiz.
K! (S. setaceus) gaaza apró serteform/i, leveIcilen: gyökér lev. váhisok: fúzérkéje 1, st,
$ a* l/árlu'gycnn alól; magva kopaí'z. gazzn l/ohrotann nú.
K

" 3-Stá jz/írtí/,-, salle'rtalan bugájuk.

K. ( S. triffuetttr) gazzá leveleden: fíizirkái
a1 fzár11 oliitil;itiü kfisáitosok rs kotsáutalanok , a Izárhcgyél íclerik. Cazxdnak 3 rf/dalni hipojnik, m-m fiiwtgyftiek,
K. (S. iuunrotuitits) t a//;i IrveUilrn, hrgyes1
vé^Q: fú/t':kct kors.-inlalanok, rakásenn a
ízar1 óklnlána: a' ízár* Utpy'i a' bugánn íellyúl liilre áll. gazzdnak 3 oldata kivólgyeli.
le vcla
K! (S. maririmr/j) gazz?. Itvcles: Uízcrkéi
ííárl»tR>enn, koisanuil.iriok, lüinÖtick,
3- Itvíl -gíilléiúk : isé(íef.(Ayvá\a
a' középső íiríurmíi; iropva' thvóni\
fzril U6r. y»m s±tílJ);:lu/tf rUfff/
U, melynek fúzdrkiíi htuuztibbak.
f
i K! S. jffomivuj) gíuia leveles: lcv^&íldsok:
virágz. crnviisönn intlt'il, '& húgyos bugává
válik: m ^ v i lŰvénn lior/fzú l/.úröfc.

CYAPÚ.
(ERIOFHORUM)
Tsesz, pnjyváí mindcijíilf:! epj?v;nást'hát<ilva, barkói orma í'özorktt íonr.aJnak: £okr.
ondója niuís: Magi' 1, 3-tíJú, rajta t'^gy
bokor izúr; melly akkora niiiit a' lüzcrkc,
íiüizi^abú )á.

HAROMHtMESEK -

BGGVAÍIYASOK.

HARÓMH1ME5EK — EGGYANYASOK.
'. ( C.pulicaris) bark. feUyiíl hfmvirácúfc • cvíim:
hen-erderick, kinyomniuk,
-' pikkelyeknél
- - • •*• y
,
ikkelyei jtUudük: bib. a.
rruigvai bolha

lyes: füzér
katonfaju It
Ica; f í i x é j
reudfacrént 6-f/álű.

JWonoec. Lín.
Virágzása barkás; külön a' hím, külön a
nőstény virága; vagy ugyan azon, vagy
is más barkábann
H Í M V I R . Pikkelyczctt Barkábaim: TV/?:.
• d) Mátkái bar/.ák, kotsányosok,
bolyv. i-darab; Bokr. núits: fíimsz. 3.
farmos Sf (C atrata) barkája 3.* eggy bokorbann,
ANYAVIR Batkáia mint a'Himé; Tscsz*.
.
ai'l hímek; ereskor lekonyulnak: g>üm.
iolyv, 1-darab: Bokréta helyett eggy kii 1 %
loj.'i<ikcrek(ieclek, rövid orrúk, 2-hegyuk;
Jiólyagfonna IVityö; a' fzájáiiál eggy vagy !
pikkelyei tojiskerekek, heg^-esek. bttt, 3.
ket logú; 's abbann eggy 3-clű mag: i»í('.
má'f--rís barka, váltogatva álló &oa v. 3. (Sás, Suté. ) A szijtvó' «'
uántalan burkátskákkat; Bibe U,
gal eggyütt gyümőttsntk nevezÓdik*
Sf ( C. arcnaria) barkátskái ló'niöitenn ülnek:
* a) KJUaki, eggy magánoj barka vagy f&xérkc
t\ Felhők hímek, az alsók üuStcnyek, a
közbülsők (cl'yifl Iliinek: gyüm, tojasdadok;
fziiiyoi bárit.% karimások, kélíítgúk, Í£emi/tlaki Sf ( C. ditn'ea) Ryüm#l*sei tojásdndok
izorÖiöon iurélzesek: ga/za kukora.
ó'/ ( C intf.nncdia IV } teisú biirkátskái lönézük, ioa^ok: liüiyöi bonas fzálük:
niiitmiio Ülnek, nz alsók riikiibbanu; a* fel•/a és levtlci kopal'zok: gyökere rorat/l-;i
sók és aliok nóstének, A ktuhulsok hírnek:
Idmőttfejfl Sf (C, Vavitihuna IV.) ^jiiuiŐUsei ho"H
toj.isil.'idak; íziirj'ói liáitya k.irimAíxúdad lútitsások , it^ungÖilíijUck., 3 l/.c&tA«
furé Izesek:
gar^a írl.illó,
' Sf (C. Schrcbttri IV.)
tojá«ladok,
i1'" b) Eggy magánoJ mátkás barka.
tÖmüíieun cegymást
íilól hímek:
lOjfUd.ulok; Uiilyöir -.«,,»«.
tigdly S.\ ( C. pattcijíora
W.)
barkája
mime^«y
4-f
5/
(C. ÜzhpcntKdcs lí .) b.uk.iískái hor7,[>.iu!.v
i:igíi; a1 legfelső virága íiSm: gyum. '-rJ1'
cok, eggy más l étik, fcllyiil
y liírn-k: gyom.
tsas-kúuosok , kinyomulítak: «z anyuVi
güiubolvu ioj.;.s(t..(lok;
ivüiv/íí
..-tJ
;
IXMIVÓ'Í ^ >t;.^
tna
gok. pikkelyeikei clrujjúk; bib. 3.
,.
polyvii holxtrúdad-hcjycscfc.

SÁS

bt!

,• c) Eggynél tübb mátkát barkák a 1 fti
gombos tiuf/ortbann: Bibe 2.
,. .
*
paÜa S. (C. cyperoidcs) batk. gömbölyííded tsoportbarin, alól hímek, lcv«l-g;iilcrosok: gyüm.
Líiusásuk, 2.árhegynk.
S! ( C. stanophytUi fi*.) bark. hohhúdtA tsoportbana, íclívíil hímek; AZ alsók alutt tojAskerek Izálk.ihc^yií murvák: gyüm. lapított tojásdaiíüh, inasok, afogúk: Uv. ízélei bcgöngyolöd^k.

g*
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Tana S! {C. rivufar;s IV.) bárkaiak. 5, majd e
nrásl érik, Mvíil hímek: gyüm. tojá
dr.k; fxüiyói karimások, feemíiürösötin fú.
K'Fwwk:* polyvái hoferz&dAdok, ftalka*
hegyük.
8! (V. ovális fF. leonriwt L.) bark.iis.

iái 5-6,
k e r e k s e d - k ö r k ö r ö s ö k , tsíikncm
e l m a r t é r i k , alól h í m o k : gvüra
ji'
d'oV;; f*üíyŐi k í i r i m á s o k , a f o g ú k ,
bö
füfeatk

sufymoj

jurta Sí (C.curta W. canesceru h.) barkálsk. minte g y ó . henccrcsck/alól hímek, váhojiatTJI sürünii uliick: gyüm. fél-lnjíisdadok , (elállók; Izütyói ép Uajúk, a' polyvakual íioliízabbak.
•f) Atatkáj koUdntalan barkák, buga formdbttnn;
Bibe z.

barin kidvwbiiz
hoz)' galléri kcslieajr Icvcl%
formák, a1 barkánál hol/.l'z-ibbak.

S, {C. paradoxa W.) bark- fellyúl hímek;
Izoros tömött biigábatui; alsó ágai rilkÁ,
sok: gj üin. tojasdad-gömbölyűk; fzüiyŐl
isúisos orríik, -.'fogúk, fzcmlzóiöiöun furL'l/.cs karimájuk.
\zL S. (C. lerotiujcuia IV.) barkái tömött bu
gasok ( lelyűi Iiimek: gyüm. tojásdadok ,•
l/.ii;^6t 2-fogúk, f/efnfzórüsonn furéiics karitüajvits: gazzá alól hengere*, fulyul 3 lom-

alól biroelt, tp^vmást énk, vallogatví ;;(
bek; ^j/üm. lojtUtlattok, Iküijoi kariuid^u...

S. (6'. pttnieulatn) a* hf.n^ü^
ku{&íttHzt hogjr bark. buglyo* bugások:
z 3élií
za

réka Sí (C. vutpina) bark-úsk. hármával vagy ötével
érik, feUyi'I hímek: gyüm. tojasdatiok f lapítoii 3 fzer.Uk, kiállók: gullcri .sertefzáiatü^.
tojuszszoj

tT

Sf

(C*. nnmmajti

IV.)

«' róka

S'ísiúl

a'-.

2'fOttÚfc.
S! (C, nii'ricfifn)
b a r k f í u k . t o j 4 s d a d o k , «:••_.•
m á s t e r i k , fetyiíl h í m e k : gyfJm. l(-hoj.i- 1

hethedt S. ( C .iú'u/j/z IV.) barkíij.i tovÖnn cli^v.
nick, a* fííUok löiitjjtienn liln<k» a* ahók
l.yői ko|ial> karimiiuk, a-fngíílí,
rukásonn ^lln.tk, alól hí 111 ült: KVLÍin. I-"I
.etick; ljii:y<íi kihijiüít iV
rÖ*. UariiH^ük, *-Fugák: |>oiyvai lojftftU<»*c'
ritkát S! { C. remnta") b.ir^siuk. vóíiogatva,
gy
>2»
.' {Cctentatu)
bnrk.itsk. min
ccrc*«k.
alól hímek, valtog
valtog.ilva
gerc**k diói
iiv;i MiruQH ' "
|vu.n«lf.c. .ojAKiad
fc'f'*p«'/*'•.
%
toortAueyük,
a' p o ^ a k a a l h o u u a u

sű barka tsupa htm; a* többek n64tétryeht
anyák; a* nbstc'njck aüg Á->tjnfftjrojok: R<IZ~
ZUK leveletten^ hiirtjujurma - /uiwtheiM •murvák*
kai: Bibe $.
/ejfr S! {C.fífba IK) hímharkája kotsányos; anyab.
•
2y kiít.^/ínyosok, mmleggy 5 virágúk: gyüm.
Tiülzailuja5dail . guoibolyük , b.trazdasok;
Jz-jiyut orrosúk, kají^aan t^untuik; murvái
gyöngyidnek.
lappangó A! (C. ctaudestina W.) hímb. kotsányos:
anyab. a, alig kolsányosok, eggym:i>iól
távol állók, ntiuicg^y ^>virágúk t a* murvahüvelyből ali;* t-rnek ki: gj*um. viizlzas-ioj,ísii.j(lok, iur:ip.ik, borzasuk.
*toddrlábú S. (C. arntíl,i,h»áa kV.} liímb. kot.ssntalan;
ünyah, mimegg/4 eggy rakasuau, Uatasok:
g_vtim. ,•{'./rjíijk, í>nrÖslkék, a' polyraknát
n a y o b b j k : murvái hj.iyalíciük, k.íjízakSS (Cc {ügi/atu) liinili. koisániatan ; anyab. m:atKg> 3» Iz.ilasob, nik.i<f<>mi uJlitak: (yim.
vucixás.tnjiisdad, 3'zcgíík, AkkorAk mint
•' golyvák; murvái kúUahcityuk,
•h)

a s
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^
nagyobbak: fzulyŐi orrosok,
2-fogúk: bib. 3.
S! (C. dljtanj) «* prtjtfil abbann külőmbSz,
hogy barkái tojásdadok, polyvái hegyesek,
akkorák mint a' gyümőlts.
tpra S! (C.pihtUfera)
nnyab. rnintccpy 3 , közel
S. ( C. ferruginm IV.) anyab. 3 , ritkánn ált.
egzymáshoz, körkörös gömliölyűdcdck, ko.
n.tk ; gyüm. hoízííúdadok, lapított 3 fzeoük,
Tsamalanok: tvüm. gomböiyíidedtk, rövid
a* po'.yváknal holzitabbak; iV-ütyoi fzórös
'
orn'ik, fzörösótskék, a' polyváknál róvi.
karimájuk, két karéjj hányás Izájuk: bib.3.
Uehbek: gajtza heverő.
lapított Sf (C, comprejja IV.) aoyab. 2, távol eggyhalmi
S! ( C . C O Í V ^ U IV. rr.ontana l.)
a o y a b . 1 v.2%
maslúl, Utírnaformak, u* lecalió jnelíize
kbzel eggyroáshoz, kb'ikörösók, koisántalna* töbhiiöl: gyüm. horzfzúdadoK, alól feljut
nok: gyüm. bofzr/.údadok, alig orrosok,
hegyesek, 3 élük, kooalzok, a* honUútiaA
akkorák
oiint a* polyvák, pclyliesek; gyök,
tsorba polyviíkuál hoízízabbak: fxúlyt»i afo1
B gaznál rtMgassabb.ik.
guk: bib. 3.
;
rojtos Sf (C*v liata IV\ any<tb. 1 v. l , küzel cg^y.
irnyékos &. (C. umúrosa TV.) 1 anyab. miiitee^y 3 ,
tushoz,
hoízridcladnk v knisántaUn^k:
kíí/tl egymáshoz, a ket alsó ki.íiíó kogyiirn. virzlzás-tojáídatluk, rzó'rÖsöukék, a'
tsányos:
g^üm. vir^rzáfi-tojásdadok, Upitottompa polyváknál nagyobbak.
tafc, pelyhesek, akkorák mint a1 huUfiúpfiori Sí (C. praecox W.) a% rojiostót abbann külSm.
dad polyvák : Izütyot i-fogúk : bib. 3.
• bözt hegy polyv&i hcR>csck, akkorúk min
iorhadó S! (<'. tVUchelii IV) anvab. míntepgy 2,
a*i*yiimüllsók: gyüm.gönibötyűded(3-l%cguk.
eggymáalól távololska; a^ legalsó kiálló ku.
Uorba Sf ( C. em<ir$inata
H".) a n y a b . 2 , k ő i d *-£^?t&.inyú: jy•üai. vilzlzás- tojasd.idok, iiasa•7. borzfzúd.-\dr>k( kotsánUluuok: j»ymn.
«ok,
akkorák mict a'polxvák; l/üty6'Í ü-het d o k , izórÖBÖU'B.úk; polyvái tsorUik,
gyiik, kopalzok: bib. 3. gazzá mikor meg'
vénül,
Irknrhad.
molyhot Sl (C. tomeniasa) anyab. párosok, Vi^.A
1
Sf
(
L
.
püosa
W.) anyab. minteggy 3 , cf^gycg^ymá&hoz, ücn^ercsek, kuts/.nialauok;
ináElólia\ol,, 's a* ket alsó távolabb; gyüm
gy
lák
j
orrosok,
a*
lojáskerek
polyvákgindifr Sí {C.snpiaa W.) any.ib. 1 v. a, "kbicl egev*
nal na(yobl)ak ; izulyÓi1 Izája'bartyás, kajmiilio/, pömbolyiuiedek: g>'íim. korkcr.ihfza : Icv. iicmiiőrbsok : IHÍJ. 3.
3 Izcgudedck, tsorba orrúk: ga/za gÍDiiár.
\ürot Sf (V. punicea) .inyab. 1 v. 2, távolka cj;ysárga S! ( C / f í f ö ) anyab. mintegp^' 3 , küzelfibki
másMl, a* felső hiivcíybcíoROU - koU;i nos,
**•>"•'
eg^yui4«>ho£( iojil«iior/,!zúk; kotsányi a1 muf*
va-íuivclybf rejtve; g^v tiin. lojtísdattuk, kJ"
az alsó hol'zlzú kols^nos: gyüm. totn^a tomk, a' nolyvjkndl hofziiabbaU ^ lí."*
jásűad, a' polyváku.il nagyobb: bibe 3.
•• •
'--.'.1.
...Í-...,,,I,
Sí (C\ cnnglvhata IV) anyai". mmtCEgy 4 T távolka ej?.gymástól; a Itcalsó KOtsányos,
a*
lobbi hüvely befogott koisáuvú: gyüm.
• i) jf iejrfrhő bork<* tst/pn htm.; az oltóbbik .-__,.
gcmbölyuk, fényesek, alig orrosok, a* polyezek kőit ti Jcl!;«bb \nUk vugr kotsdnintűrok*
T.iknál nagyobbak: Uúiyói 2 Kis iugak:
tingy a1 mnrt'ii* huvKjébe fogott koUdnyúk t az &'
bibe 3.
jóit Ant-sáityvsok.
»o»«j# S. (c. alpestns W.) auy*b. 3 , mintegy 5viráguK, kettejj egymás riellett kotsánl.v
pei MS! {Cfnha
JV) anyab. S . ho^fzúd.^ok. ú*<
lan, * leK-lsó 4' oyokérról nőtt hoízizíi
r*J
*• •'.„_>_xí. a f ü r o . toiasdadok. a t n " 1 ' 1
ko•h) A1 Uefelsö bnrkn uupa hím; a' többek anyák; t,
koudntalanok, t\ kotíiínjokat a murnthüvcty be*
fogja; Bibe 3.

; • * '
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kotiÁnvos: cvlim.
<T polyvákkale^enló; fcüiyöje
bibe 3.
,, , ..
fényes S> {C.nilida W.) anyab. », hofitaaUkák, ko.
J J
» l eKKrmáshos; az alsó kots:iuyosi gyüm.
körköT^-gömbölyük. fénvcsek a lojask,rek polyvakD*l nagyobbak; Uuiyoi a-loguk;
bibe %*
•tavaszi S! IC vem* IK) acyab. s t .távol eR(prin«.
lói; az alsó kotsányos; «n«n. loja-.dadoít,
lövid orrúk, akkorák mint a tompa poly.
vá);; fzülyói kajfialzájúk: bib. 3.
£ ( C, firma IV.) anyab. mintrgsy 3i . tA . v ? 1
CR&ymristól; ftf legalsónak a kotsanp iu«
«'Í7üveIyb6l: yviim. hoí>f/iViad»k. orrosok,
fzórös karimiijiik, .V lojashoUUu -»^^"i-nál hufzúablmk; l>iityÓi kajlza
•Í: Icv. mciŐnn állanak.
A. (C. Schraderi W.) aoyab. 3 . w _
mi'ürie: a' két ieis« kolsániaUn:
loLisdiid.kihegyzelick,
a-hc-^yaK, aknorult
miül A1 lánisá^ k.ilalios mpoly
vak: b t b. 3.
gyapi ÓV (C. caejpiwso) atiy.il». i n t t ' § ^ . 5 »
ük, távul
lávol jgy
/
reseL, tvnipük,
külsao/oi de küraánva alig cr ki a
velybol: cyiim. lojásii.idok, tompák
lompa ppuh vákital nag.vobb.
hoí/üádaii lompa
i j jk : bib.
bib »: ler Uciiy
Uuiyoi
y
lyukas izajuk:
nyiiük:
iik
ntfftti
ff hSmKurktiiQ
hSmKurktiiQ 3 3-

5. (C.jtTicta JT.) anvab. tniateggy 3 , t^
rtsek, tflvckonyotlák, távol c-^masiüi. oUó koisnpyos, de ko;3<inya alig ér M a
lititfclybAI: gyíim. toj.isdadok, h^ycs^^^
a* lantsa'. he»-M pol/»Akn.il
g
Ijnik.i« Izijúk: bíb.«: kv.
ti(ntb:irkáji 'I.
fl^ftíl ti(ntb:irkáji
I.
,
/«ff£« A*' {C.pendnJa ír.) Anyab. mintcggv 5 ,
eercíck, !wi*AntaUnok, letsuggok,
fiúk; az alsónak a' hiiielyból Merő ko
j a v á n : erűm. toj.isholV.UÚk, alig
akkorák mint a' polyvAk; Uulyui
S-focú: > !>ib. 3. nctnx kim&rirk'fjtt
a.
pongyola Á! ( t . ; ' ^ « ^ " ' ) ny fa^tCl
kl*i>
k»& barkái rtviucbb«kr
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felső koisánialan. gyiim. (lofif/Cnlado^, orrosok, a' j>olyvakntil liolilzabbaJ3.i Uiiiyöi*
Uija 2-hasaüú.
k) ^í1 hgfehu barka tsupa Afmt a* löhhvk nCjtfnyék
i'. nnyJAy mind fiotjányost/k; Bibe 3.
S. (C. ceipilltítij) anyai), miaieggy 3 , honfiú kutsányuk, bókulók, 5 — fi-virAgúk:
gyüm. ritkabok, lojaahüUUúk, orrosoft, a 1
polyvaknál hcizliabbftX-, ízüty* kajíza ÍZHJúk.
S. ( £'. p.ttUiCtínj) <*t>Yub. mintcf^gy3, ^>4*a
hof^lxúk, bókoíók: gyum. holiuú- viii:i'/..ísl
| !ük
|k, C V t k h ú
vakkal cg}fcnlók : Icv. pelyhesek.
J///|Í/ S! {C. Icevi* H~.) anynb, tsiik 1 , li
felálló. a' liinibark.tlijl távol: gyűnJ. tupshol'rStűk, kilie^yzeuek, akkordk mini a*
polyvak; fiihyöi 2 kdrclyú li.iilya ír.i\'jiik.
S. ( C. itmuui IV.) anyuk, a , iojaitl«»iok,
I c i a ^ ű k : (íviim. lapliult 3-lizeguk, rí-vid
Orruk, akkurak iturji a* ízaikafic&yd jiiilyvák i (>.ü*3'oi tjtl?Ájúk: murvái Í2«-:ioictúk.(
vülás S! (( C.pJCudocYVeruj
C d
\ ouy
ouyab.
b .;;.. l g c k
C.pCdcYV
p.-írohok,
ít;fiig"OK:
lojásiliiü iítiísi
í k
ífg"OK: RJ'ÚIU,
J
sok,
mini
i

kéthtígyák,

hátrAiiegctuk,

dhlurá

a'' swrtelíalaa
polyvak.
l
l k
trdei S! ( C\ drymci* iV.) anya'b. 4, távol egg
tól, tf.éritdrurniAk, bökolók: gjum.
ti.nlok, orrvs^k, kcihcjjyuk, V.ütt\ akköíak
niirit ,V [/.alkalicgyu
k
Anyabarka ÍJ.
)
niegj^ u: auvab.
konya St (C. reenrva )K) hímb.
j
yy
J ármnnkínl
i á k
i g f j !,
lpjabtioO.tV.uk, luni|».\k, cidcíelsktik, akkurák mini a' kihcgyieli polyvák: bib. 3.
S. (C. ntttuns /P.) Jiíinu. -a anyab. s, távol
ót
í ú i k k l k
" I) ÍJÍmharka ÍJ IQblf

a' ^otyvákn.it nagyobbak; ga/.ia
*irá[!*-.Utior bricol, éréskor íclüli: Lib. 3.
ttc'rna Sí ( C. j-U-ormu iV.) hiuib. «: uuyab. a, iávoi C£&yui.i6lól: gyún. iojashouliúk, két
vil.

9

a

villahegyíík, gyapjasok,

K\

l- r

i
t

l

1'

l
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HÍMVJB. Hengerforma barka körülöleli
a' üárat a'hegyennaJól Bohr. nints: 7>/ÍX.
gyanánt 5 serielorma levél, abbann ^ líímek.
1
AN'YAVIH. Ugyan u^on izáronn a himbarkána alól eggy igen tömött iiengcrforma barka öleli a ügBrat, (meUyet buzogány*
nak neveznek) *% éz egolzenn íiorűalakból
áll. Azonn se tscfi'ze se bokréta, hanem
ijiindcn fzorJzái' tcte,énn ott űl epgy kis
anya&áras mag. Mikor megérik, ízc'Jlyelbouilik a* buzgány, 's minden magnak a1
maga ízorCsála kofzorú vagy i'ark gyanánt
fzolgál. (Kákabot$
NadboCikó, buzogány
Sas )

bib. 3.
S! (C. acuta) hímb. 2—3: acryab. minteggy 4,
alig kotsányotok, kevéssé bókolók, heoperestk, egymástól távol állók: (ryiim. liolz(zGdadok, alig crrosok, akkorák mini a*
polyvák; fzülyűi ép- lyukas-liájúk : bib. 1.
S. ( C pnludota W.) himb. 3: anyjb. 3, felállók, hci.gercick, knrtsOkj az aliök kolsányosok: gyüm. tojásdadok,
iüasok, kétfogítk, akkorák tuiut a1 polyvák, üc Tzélcscbb t k : bib. 3.
parii S! <C. riparia IF.) hímb. n: anyab. 3, fcWIlók, hengeresek, karuuk: az alsók kotsy.
nyomok; gyüm (ojá:,dadt>t\., orrosok, suk1
inasok, 2-vill.thcgyiik,
.ikkorák mini a
polyvák, *s ollynn l'/ílcsek: bib. 3.
hólyagos A/ (C. v*siea*ia) hímb. 3 : anyab. raictcgfp'
2, koisányosok, hengeresek:
g,vüm. holzizmlatlük, orrOMik; a1 lánls.U polyváku.ti
obbük; fzütyói íclfúvíjdlak, a-ltc^Uk:
3 : g.i/.zA ciüs :i-élű.
p
í
XV.)) hímb.
33 : anyab, 2,
S. ((C. ampultacca
hrngereseíi, rövid koisányúk,
bÖlyütleflek, orrosak, a Untsás
(y*iJm. gömbÖlyütleflek,
iíüíyói ffelfúvódtak,
l á í i l nigyobDak;
bDk iüíyói
gyik; bib. 3: gazzá 3-tompalxcgu.
ü S! (C* jccaUna IP.) himb. a: an>ab. 3,
tioUI'zúdadok, aÜ^kouinyoiok, cggymásiól
távolaitok: g)'üm. hoi/.í/údailok , orrosol.,
*-hcg>iJt: ízenii/órÖsÖan íiiril/.es karítnaiúk, rt' fíálkaücgyü jiolyviknál
bak: bib. j .
korún Sí (C.AíVfí/) hímb. 2: nnynb. 3,
dok, fggymá^tól távol .íllók, ai «iisók ruVK! kotsiayoink: gj'üin.1 liofzf*útladok? Ki*
hcú^/.eiiík , borz.-i^okf a
láh
nM hot>.l tabbak . öib. 5 lev. 's
ep.íV kevéssé bfitz.isük.
*6. GYÉKÉNY
(^ TYPHA Monot.c. LUn.\
'
Virágzása barkós; külön barkákb^nu
hím és nosíény virágt>k.
HÍM

éodnároió Gr! (T. latifolta)
Uv. knrdfomták; a*
him barka a1 ruviü vastag buzogányhoz küzd van, néha éri is. {Gyvhcay)
káti Gjr f (T. angttjtifoiia) lev. felliengerforraák; a'
hímbailca a' holzúú vékyoy buzogánytól
távolabb esik. {háti GjtÁtfnj)

%y.BAKA. (SPAHGANWM.

Monaco L.)

Virágzása barkás; külön barkábann a' him
és nostűiy virág- k.
Gömbölyű barkák vágynak a1
fzár' óJd.iiánn, a'iclsú réízcmi. fiokr. iiiuis:
Tsfsz. 3-tagú, •
' » abbann ülnek 3 hímek.
HÍ.MV.

ANVAVIK.
Gömbölyű barkák a' hímek
mellett, 's azokonnalcl: BuAr. nínts: Tsész*
3 v. o-tagú: Afagv. 1 tsonttorma licglcics,
tOjásdad eggy Izáraz hegyes ísonlárbauui
's czvkbol ieíésVz eg^y gömbölyű ifeúrós suíymos gyfimolts, v. buzgány. ( bt-fa huzogú
vízi tövi'sses disznó )

Bf (S. erectum) Icv. felállók t £-cIüki üárd Itlljul gorbe gurbd, é& ágakat bulsát.
Suty*
\/
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w k , a' felsőbbek kouántaLmok.
4il

(ZEA. Afonoec. Linn. )

MUf"

Him cs'nőstény virági külön, ugyanazon

HÍMV. A' feárhe«yenn sokáéi fiucrekbenn: Z>A*. *-virá ő ú: Bokr. ondója * ,
kalalztalan.
, ..,,. .
AMTAVIR. Az fzékes fcaY oldalából d
tzikkelyekenn kinő hofefcű vastag tsutka,
lcvclt'drma borítékokkal fcorosann oeboniva Abba feorosann betW'zUelvc va^niaK
a' i m á i t o k ; 's mindenikből cggy^hoizUu
tzerniiforma anyafisár nyúlik ki a ttuuu
borítékjaiból.
'
tenseri Mi CA. A1*r*) IVAra fcUH6 vastae tíikkelye*;
" S
..ajLoidó gyokereUet In,a l5ó t/iUeiyciröl
tsátani: lev. fválasok, MrmUesek: an> aiwr/fi, V aüó izikktlfcinn termő il«M»nW
W meltrct kduzer érőnrk nevtwek. —• V"

lJ.lt nmwttuéi

Mugrar orsóra
1

S « liAwfrfl Máit neveietet.
Tőróft-JÍózut Tengeri, Antié)

pedij- •*•
(Kukánk,

"• E g J «oí«Úd kúpos kóví váló burkoljb
ya virág. Ugy
ba.m
fii az Anyavirág.
Upyaii
w * ^ ^
ból kinőnek a' Hímvíríigolv eggy kis

Tsefsz. 7-virágú ; az eggyik hcitflt:
ondói kalMztulunuíí.

HÍMV.
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ANYAVIB. AZ eftfy termő \irág mellett,
1 v. g zápvirá^nak nyouia it látóik: Ond.
kaláfzralan: Anyasz. ?-ágú: A' l'urok a*
magra ránŐ, 's fc'nyes kőfonuává h-lzíz.
A* fíimvirágból is. a nőstényből is AinyúU
mik tztmaforma húsos szálatskák.
f&ztíncrmü 7Í7 1(C. lachrymn) í>ára kopíifz, elágazó:
Jcv, a l/.árnál oagyobbak. mt/^mt jfaut9j}f.
rrycs , hc'keUb*

o. B I H 1 K R A .

S

(SnSLE&IA. P. )

Ts-sz. Q—5 virágd: JioAr* ondója 2 : i?/í.
apró-ikrások. l üzérjei többnyire Ae'AelloA,
néha murvagalltrosoA. f ez. Izckes potyvnflí )
kék Ü! ( S. rfwruha. Cynojurus cwui. i.inn.) füzérje
toj;ishor/,í>ú g.tllcrüs: aisóbb fuzerkúi murvd^ok: a* kütsu ondó ktilÁ&.os.
bábos B. ( S. ipaerocephata. Cynojurus jpacroc. Unn.)
\"\\7.ét\t cömbölyiided, galléros% uókju ma.
g.ínos, Icvclctlcn- m

.#i. MAGÁR.

(NAnn r/s)t

,4a. K K Tfc.G G Y.

( LYGE UM)

T*tAz. nints: BvAr. ondója 2 ; a' külsó a*
belsőt ükbe xeüi; Magv* alól felyiU begyes. Izékes.
hajiuíl AJ! ( At. jtriara) fíízírje (zérnaforma, fctólda*
lú: ler. liajlzál formák.
Hurka oggy levél; abbann eggy míi^zr.t lelett 2 viiiíg: Bokr. ondója s ; a' beiső ketfccrtr h holzl^ibb a'ktll^onél: Cyum. cg%yborzas-2-rekeíiu makk. mrlly Ki ncin uyífi* (L. Spartum) gyökere tcrjetlff. fiára fonalforma: IL'V. seric v. tzériMÍbrm.ík, A
den poly^dsfüvek kOU tnntsh Ugnagjobb
fága van.
KZT-

é

f$
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lötjkös t!

ízékts Polyvqf'&vct.

33. KÉTHÍMPÁ2SIT.
THUM. Diandr.Lüm.)
,

Vir. 3-himű: Tsész. i-virágú, polyvája ?.
Bohr. ondója s , kaiáfzos. virágzása fúzcr.
szabású bugás,
szagos %K! {JÍ+odoratum) füzérje tojásdad hof*fz{i.
kas, apró kotsányü virágokkal: oudójí Uú.
roskék; eggyik tovönn, másik tarkóim k.tUDtOB. ( Borjú -pázsit)

3

Ó.

97
{ s4. geru'cuftituj) füzérje fenrtsű :
tr.iiuU'u tzikkclyeon meggörbüU: ondója
it>inp.i he^vü, iövöui) katáfzos. W* tavakén/in a* víz* színénn úszkál; Jüzdrje 4etet /«/'*

K O M, Ó T S í N.
(PB
LE
UM)
Tsesz. \-virágú , a.polyvájú (kenu-nyke);
's a' mint a' kel polyva ö&vcaJi, mintha
o! volna a' tcícjc tüipve; ket kis hegj'üyci
végződik: Bohr. E-ondójú. a' tsclisébe zárva. Virágzása ftttér • szabású ísuga.
K!

{Hh. pmtcnsv)
füzérje hofzf/ű hengeres:
(zára telállú: polyvája premes. {lő perjet

BAJUSZFŰ.
( C/iYPS/S. W.) feketv K! (Pn. atpinum) füzérje tofásdad- hengeres
t
Tsész, i-virágű, polyv. 3 t a' bokrétáiul
burz\*t: (ícketello) polyvai liüljlzíi heg,víik.
tsitsőkrís f\! (PU. nodosum) hizerje li«ngeres: i/ára
kisscbb : BoKr. ondója a , kaláfítalan: tíimjt
tü'/ömi Tiie^órbüU: lev. tekercdeit: gyöke2—-3. yirágzása tsoportos -gomb t vagy Jure hdgymas.
zér formábnnn ; mellyneft túvénn kétfelé ki. P0LYVAT5UKK.
(PHALABIS)
álló Icvélgallér.
37
Tsész. 1 - nt'ha---virágú, 3-poiyváiyú; polyiábos B! ( Cr. aculeata. jinthexanthitm aculentu••••..
Unn.) vir. tsopottosok fél gomb fonn.ivái ickíiosök, 'egyenlők; a' a-onclójú bokbann; mellyel alólröl beboríl a' levíi* ^...íirélát magoKba zárják. Virágzása füzér • jza.
Icr' líive, burok v. hüvely fonnábaun: i/cr.*
búsa • üuaa.
jrí bokrosok, beverók: lev. lieyes lánnjcok, akkorák mint eggy «ggy íx: lilmjc i*
<*•«/ nadrág Pí (Pfi.pMcoidas) fü/t-rje hrni*eres büMinden itenn d£at botsat,
g.i? kAlÁUiatun: polyv. leficnősök, durva
f&xéres Bf{ Cr. schoenvida ) a* bábostól abbann *i«
prémesek, pudak.
Ahtgt/'i yjtihmnn a* f/olyy
vábann kikc'l, s UvclcdsJk. (tercj nadrág)
Vtrva P. {Ph.mpvra, ÍF.) «' veres nadrágtól abbann
hímje 2 — 3.
r
külOmböz, Aogy tsálzepolyvái iellyül pú35. ETSETPÁZSIT.
(ALOPECÜIWS)
posok.
Tsész. 1-virágú, polyv. 9: Bohr, ondója 1. Kanári P. (/'/*. CroJirúnj/j) fiízérje lojásdad. buga4
kalúlzt^lan; golyvái leknósök : hokr. ondókaiáíitalan hegyu. Kalászt az ondó* tővtW
-ja 4; a* kei bcUö l'zorüs. {Kanári KoLs)
botsát; virágzása füzér - szabású - Buga.
P! {Pú. arsmiria. ÍV. l*hlcu-n nreiuir. LA füzérje íicugcres bujía, kalaízl.il.io: poíyv.-il
mezei E! (A. pratensis) " ' ' '
<•• ;**Lie
undoja
teknősök;
f/ék)e elágazó: füzérje a ievélá l l ó : — ' — *i
• hiivciybííl alig búvik kt.
•P.' ( Ph. eructiftjurmts) fű*ér-hutája eggy ÍZMpallagi El ( W. affrestis") a* mezeitől abbann
lú, félóldalú: fuzérkéi íclotdalúk, Unuyó"•**., hogy polyvái kopafiok.
C
tor-

34,
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formájúk, a* gerinlihc2 íliaoak: tséfe. poly.
vái -i-virajjúk.
(PA AVC
VM)
Tscsz. i-virágú, 3-polyvájú; a* ^-dlk poly.
va kitstny ;«' másiknak \üvína vagy hatánn:
Bokr. 2-ondójű, 's nclia a* lapo*abbiknmi
kaláiz van. Virágzása sokfele. — Vágynak
flizérrs for/nújúk, vágynak bugások is, tzu*
naszatú füztrük is.
" Filzér
ragadó ftí! (P. vcrticttlatutn) fíizérbugíja gyűrűs; ,*?,
4 t'ÜrlölSke ep^y gyürúbcnu; minden viri;^
i,v, •* itígatt ragadós serte: ízé kjei tijgörbék, izvU/etállAnak. Mikor cfoirdsxit mimfiitt hillvng* rŐvtfnSl egiy UisttUorvdnj marad a? grrintztsnfl,
txéna fif! ( P. ^hucum) füzírhugája hengeres; minden
ktt Vir;ígol strtcgaüér vefzcn körül: magv.á
keri'Otiií rántzoa. npátsosíik; füiérkéi invlycn barázííásúk. Rhíur mcgúnlt tértét barmiL
told M! (/'. viride) a széna- Muhurtet hbfiann kalőnihüz, ftv^y m^gvai sírnák,, vagy holzleira ránlzosok. Ser tel mindJg zútdvk, huni..:dik fs&ztrpofjrt'iíja n/ha niatt*
1 [ /P. gm-Htaninu.'n)
i )
l é b J j t ijasííjas : In*
lázérbugij.i
zérkci lorioitak vngv tsoiuoiok: viriigcalUrí serieúálúk: titz^rgcnatze bor2as. {Bor.

38. >I U H A U.

alatt Mi

költi )

{P. ita/icurn) fííiérlí'.ipája ij.isfijas^ alM
niígfüiggalou, lekonyuló: ÍTizérkéi turí'»tlak vagy isortíó^ok: virágg,\llcri senc •/••••
lúk, a* vir:igiki4ál sokkal haliUahLak ; g.c*
rintze utol^hos. {rottfifttrAtí ká/et, olari

kollóláb AS! { K CT«Í porw) bugája *ggy oldalról
1<S eggymáiít váíio^aló lijas tu^érkékoól
bókoló: ondói kcvt.w.í kalilzoiok, boi
(.«« : g«rí:it/.ci ^ feCííilt.
takasltíb M! (Í\ ents gaíti) ~\>\\#\\n sok fUzérkc
öil; ntellyck alól pjiüsnnn, fetlyiil v^
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oniioi kflláTzoínk , borz.isok : grrínlzri 5-fxe£::k. Siémettyeknek jclcUv&b /
kid
jeni/,-

k

tz/rnatiálfi fá
-pirók Mi {P. tangttnah) füzérjei üérmiíziílúk, ujjasuk a' Uárhcgyenn; hol ernyő forrn.mn
cpgy ponlbt'tí, hol víúlupilva ntinek, 's a1
túvöknél belől bibirtsó&ok: l/ala» fű/.érjeiDck (egyik ólilftl.tnii a' virágek ráltogatólag kit snrbann: kél kél virág vf-yüll, *s
az egeyik fiof/ízabb kolsúnyu. iiutmadik
/ í
vagy
vagynlnts
nlnts is.
is.
fy/a
vagy iíen
iíen kiltiny
kiltiny ,, vagy
éÜWI
uujjas
j ffüzérMÍ (/'. Vartyhm) ) ''4, 5 U
UéÜyWuItu
jei a' lieiírliegyeiiu eggy poniból nónek; *s
a' lövőknél b<fó! rzöiósök: Izulas íuzériernek egyik óldalann ülnek 2 sotb^nii, váltogatva *s piKktlyeseDn eg£ycs virágjai:
ttitnnkokett borsát.
M! (/*. Unrufc) 4 fzcJlyelalló
ftízérjei a' fcirtie^yenn: lUU. cg^
f
vaja kinyílva l'/úilyeUII, miuUui vi-le a*
füzér pi-éme/vc volna.
tie'rna Mii ( i ' i t ) ' \téif\»\'ii\\ U\zéú öfzvcálíamik vdilogatvJ) : fíizcr^eritjt/ei görbctí'.cbak: viragi *T iiajlttsokonn párosuk^ eggyik
kotsáuyos.
#

" Bugások.
Jiülej 3JÍ (P. miliaceum) bng<ija pongyola, lekonyult: l&éi'/.c- polyviija eres, ú.ilka védi,
í.ígonn álló: Icvélljcvcl.yct /zórósök. ran
kopaszlcvél hüvelyü is. ( Kőtes)
hajszál M'. (P. capitíarc) bugája feLítkí, IVéllyelnyí.
16: kou.tnliii .súparoí : pelyvái kihc^y^fitek, sírnák: úíkje '& ktvali ievcliiuveijei
borzások.

39,

HAJKA.

(ST/Pyi)

Tst'sz. 1 -vírág;i, s-polyvájú: hvAr. a-ondújú; a' külsőnek hegyenn effly jgen IIOÍÍECzii, Xövű/m soílros kaláfz; a* beisu kaláiztalan. Virágzása jüzeres szabású.
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drvaljrdnj' N! ($. ptmnuta) kaldfleal mir.teg«v i-lábnyi hcfcUúk, úivíinn kopásuk, aronn iúi
»"é|!ig gyenge fejér peiyhcsck. {á,valuánj.
itika fí. {S. funceu) Valáfrai cgyenes?k, kopalVok:
polyvái a* magiidl Iioulitbbatt: lcv. bclwl
simák,
AunkorgtS H! ( .S. capiUnro) kiila*fatat göfbck , kapa.
Tzck; mcf.crrtf oiive vililV-a kttnkurodn.t!,:
poíyvái a nJiignál faoizlxabbak: Icv. belül
jtelyhesek.
li. ( A*, loniiit. i>.) kalifVai sodrosok: tuUa
auj.
pcilyvái j^vauj.wok.
-rf' ruhába ragadna.'; ^
l t l
40. TOLLKALÁSZ.
(LJGl/IiUS)
7'sf'sz. 1-virágú, 2-polyvájú; pnlyvaí ^)üpjasok, kaiai'zosok: JioAr. a-onrió^íí; a' k t i sonek licg^tnu kt't Ivj^ e^yonos kalúfz, a'
_ derckánn e ^ y uieg.ckcredüit.
V.rxgz'
"füztífes szabású*
tojdsdad T. (J.. apaíui) ftizérje to}ásdad, fió'rns.
41. KENYÉR. , _
Kí'ilön nos és k ti Jön JHUI virági uoyan
bucábaun.
KüSVIR. ps(rsz, j-vÍr;i^Ú» 2-poIyváji'::
Bokr. Q v. 3-omiüjú; eg^yik lOviSnu kaiáIzos, a* barm.idik, 1)J vau. igen kiibiii)*.
HÍMV.* ugyan azon kotüánkánn, oJJv-.n
uiint a* nos, de .inyárlan Vt'itgzára m-mtíjike hu%<is, némelyike tzt'rnajorma füzenS.
élcítnotó J'.' ( / / . gryiias) lic'llyrlnyill bugAjánn á«ji
líolz.!/úk, |,yíirlíf,Ö!i, potipyolak
; nüadcnik.
lirti heuyéun 3 virág; a1 közípsb nós, a'
l<t IzílsÖ liím, hoi/J'iab'-: nti* viiaiíríi-n
,/ötsko-ln'b forma kaUfi: a' -viníg* lottiJii
araoyUin va^y rói fényes flórok: gybk<'t-i
Iiol/Vz'j izíni.tforni-ík . fások. (Siej-wioJtiJ*-)
aZürte T! ( St. Jschavmttm) í'uiéri újj.isok, fjcal.iso*'.,
.»^-«**-„,miLL

..» n ^ L ^ u , , , , , .

a a t o k o n n •••-

•

4 a.

-
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nek párírival a' virágok; rgpvik nó's másik
Jiím; a «ós többnvire miodíg kaUUos:

TZrROK.
(HOLCUS PQÍyg. Linn.)
Küií>n nos és kulöu Jiiiu virági u^yin ;uoa
N o s n t . TVMZ f-virágú, 2-poÍyváp'i:
liokr, ucha 2 - ( n é h a 3)-ondó;ú , kalái/os
he^yii
HÍMV Tstfsz. n ; nts: ^o,ír. a-ondójú. Virágzása bugás s n rnelly l'njohbann a t$Csze 4í-i!trágút az e&gytk vireg ÍIÖS1 C£ másik Af/u.

QJ Ti! ( fi.nrfnrrttut) liéhél 3 T-lgV ^-virágíik,
he;;vcsek; ondói k.il.t,reialaftok: nóavirági
; Itínv. ^liimuk.
/ )
kkinyíló bug.íjínn tscfzcjioty*
hcj Ti!! (ff /ftttafuj)
vái pclyhest-k,
a-virápúk;
nŐsvir-í^a kaiálílaiiin^ a1 hfm rövid kaláfíú. a* úuga* alsó
viríítrt wddl/'i % ászaitok.
.puhu Tz! (.'/.
mftlfi-í) bug.ij*i puha: iriéf^cpolyvái két
viiiáyi'ikf kfvessú peiyhes híUik:
o'svir l
lJUldlíin; fl' liímotm eggy kis fodros kalíTz
vflii: knisúnká: pclyim-sck: gyökere terjedő.
jertehvcfü, 7i. (/>. hnlupenús) bugája biifijns; ji
v-u kojiat/ok, J-virágúk; nősvnagi
t.-lnuuk; hímvirágí kotsaoy*^ük , k
Ijnok : Icv. liegy«j.4pk. stínc'.vi njlí.
•cí 7 i / (i/. SargrAutn) bugája r/éltyfláKó, pongyo.
I;i: isérít|)ol.v\-ái t viráguk, Izf'irö^kt'k : nug.
vai laoiii:ií:ik, kal-W^osuk. {T-irkfiln)
fi/ (//. óic/lar) bubája tömült, (ojásd.id,
lekeiéllö: »í>tíxcpal#yv:íi 1 virágúk, kupaf/ok; uak a 1 bepveknél cKjyr kevésac (idíöiók; magva k«Liüo», íejcr.
(OJIYZAffinca/tdr.Mm.)
i-virágú, 2-poiyvájú : Bokr. a-ondó.; K cjeycnló, a' aia^ra ráad: Hímje ú. ^"ZRIS.

TJIJZ,

<\Á

1OX
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vízi R. (0. Mtiva) bi^ál* felálló" t ágas; ágain* vi
ráfi! fürtös fo>»áf»úk: raHR** KMnliUU
Van Aa{ftiZus magvü «• {Bukása)
44.
»

DüBTZA.
(LEERSIA. W. )
Tsc'sz. pnlyvája ninis: Bokr, a-ondójú, öfeveborúlt, tsón--ikos, lapított; az ormójfl erdes, kalii&talun. Virágzása bugás.

ríu D' (t. orytoides* Phn/orís oryzoidej Lt'nn.) búj u
ja kitcntlt, bókolú: Itv. kelesek: ondóinak
orniója O.órös.
45, K A S A F Ü.
(M/L
1 l/M)
Ttesz. 1-virágú, polyvája Q, uiíűdcnik hasas : Bohr ondója 3, igen rövid, a1 magra
rónő. Virüguisa Bugás,
zilált fejű Hf ( .V effitsum\ vir. gyürilsÖnn indult, 's
OCllycWiUÍTt btt[;.ib;innf ftalálztal.tnnk.
tOmöttfcjü Á. ( M. coaftmum) vir. süríi louiülL bugabnnt), kaláfztalanok.
fckctejcjcr K. (M, panitíujum) rir. féjír buuábana,

J!

46. T I P P A N .
(AGAOSTIS)
Tsesz. i-virágrt, polyvája «; mindenik 1Kg j c s : Bohr. ondója a, hol kaláfzos hol Knlaíztaiflo. A bokréta a tsészcből kiér, V :•;'rajzáskor szctiyrlnjr/liÁ { atutánn pétiig a*
magra ránÖ. Virágzása bugás*
harmattartó 77 ( st. jpiea vend) bugnja ágbogas , kile ritll: külíő omlóiánn egyenes boUlzu Ka*
Iái/.. ( h*irmnttarti>)

rongyos T. ( yf. intarrupta") uug-tja tb'rnött; reegí/^g*
golva elvíkQuvti.id: KÜIXÖ Ootfója kal.'itztts.
dttra T! (/f. mt/iíTctu) «* harmattanától obbann *•'•
b
h
k l ú f r i a i onüúaul alig U
fcíhbak.
/ ( sl. atundtnaera) lujgá}<t hofaf/iKlad:
Cüdó;abtovunn Uoros, és alsóréiztbol
ic-

HAROMHÍMESEK — KÉTAXYASOK.
ickeretlelt kalifa botsát, raelly az ondónál
hoizuabb.
T, (A. oaiamagrostis) a" nádastól ahbann kü*
lfi.7>6üz% hogy ondója eg<Tzcnn borzas t és a*
kaUlz az ondó' hegyiből no ki. fukiv néha
nlűgazik i bugáin fényes,
T. ( .V. rubrn) bugája virágzás eló'lt tömött,
Íuz«rrz.ib35Ú; virágzáskor Izéllyflnyilik, kilenil: külső omlója* hegy«uu megteker ed ctt
K.ilál/. virágnis utánn vvrojs.
T! {A. cunina) bugája liolzizú kartsíi; ígalsfc.4!
öIzveÁllaiiak: ka'.tfza az omió' lutlribóf
vífirzagobütt: uckft'i Icisepútiek; az utsó
bötykökdan uéha Agak.it botsatoak.
iértil TI (A- atpina) bugáj* ölzvelzorúlt, tömött:
J^álalza az o;u!ó' hátából bütykös; kalaTzos
ondója vágj? Uonl;^, vagy u-lirgj-ii: isiifzepí.lvv.íjn kevíssé borzas, Jzínes: levelei sertetorai.ik.
ttiklai T. (A. rupcs'n'j) a1 bernitől abbfinn küiiim*
bözt hogy bi-gája ki'crt'Ut.
lapítu;t T. (Á. compn-íiu) bugája lümiítl, Isérzcpolyvűi e^vcnloh : k->!áfzj ai OL.ÍÓ' 'cg>'i alatt
kitsiuy,
tarntzke.r Tf (A

*toltíuiftra) bugája kinvSíó, rövid
í/.ékjc gyökeié/fi; b.iiydcinn taii liotsát; iséízcpoly\ái egj*enlők,,
fió'r«söít.
Ti (A. cupiltt;rij) bugája kinyílt,
görbcgxrba kotsányokkal: tiíl"
gyo-tik, ci-ytüloi:, kopárok, f/.íuesck : eggyik ondója igen kitsiny. (Stúrfú)
tldrna Ti {A.vuiquris. A bispitta W.) a szőr T-tól
aititann knlúmbSz, fto^y bu^.íja f/éllyelbcrzedt, *a liclzepolyvái kerca-é fzörrsbk.
Ti (A. aiba) bii^ij.i holülzvrill, ho^pODgyo>
la: ízéivjc győkereio : isérzepolyvái cgv^niok.
*prrf r / {A. pumtiü) luifídiskaja terepúlvfnji ízéllyel.
nyílik, féloldali: apró ízékjci síirü bokrosok.
T. {A. minima) tiugáj.i is lcv. hujrzálformák:
poly\ái taonkak; ondói korosok. Üturmia
vwrnat F,

47.
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47. N A P I T Z. ' *
( A ÍR A)
Tsesz. 2-virá^ú. pelyvája 3 , fcnylo: BoAr,
ondója mindenik virágnak a ; vagy knláútalán, vagy tövoun kaláízos
bugás. Az első faj néha több virágú.
vízid! (Ai aijuatica) bugája kinyitl: omlója kaiul/..
UiUn, a" tséfiínel hoft&ibb: Icv. laposok.
í/ékje lövónn görbe, gyökerező. Üztíiuz
fuldönn 3—5 vlrtfgfa U van.
gyepi A/ ( Wí. ettespitnia") bugája kioyilt, araf/.nyi:
ondója ib'rönn (zorós, és luiiaUos; ttal.ii/.i
cj^vencs, rüviii; lcv. tajibsok, ujjsok: bu^.
fényes.
vanyiga Ji! ( Ai.fltxuoja)
bugája f^éllyílbcrzerii,
gorbegurba ágakkal: uiuló^jf lüvcinn pvly*
his és k-ilálKos: í^ckje te Ily ül levcletlen:
tev. hajüalforouík.
$ ( Ai. mamana) bugája öl/.veí7orull : ondói
tóvorni pelvhesek, *s kaialio&ak; katalzai
sodrusok, hof/l/.iisk.ík: lcv. fecrteízalúk.
i A. (AÍ, atjtinn) bugája
süni, löinotl; omlúi 10vonn uorósult, fs ruvid kaUliosok; lev.
ártormák.
jzfirke A.' {Ai.
cane-icens)
{
) bug:í{a tÖmöLt, fényem:
y
ffelsö
l ö llevcl*
l :virágiáskur
á k a** b ' tövéi
éb
burkolja; oi)(ló, a tovünii k.ilaljcos; kahil^i kuxé|>cnn Q'vtis: le?, scrtelzilasok. a're'j&ur a
burokból ktu&.
hikelcti A/ (Ai. prucaox) a* szürkétől- abbtmn knldmbi>\, hogy blibája fi|i«r UaUiaú. ttrwvtc jgen
két/iny.
AV t /líi. sfii-yr*pltpl/acüa) biigaja rxíllvelbcrtcdt,
h ' á g ú gbcgurb.i kolhanyokk.il:
nik.'í&ok; Kdlút.nh köiv^vnn
i
48. LÉHATÓT.
{M EL IC A)
Tsesz a-vir^ú, c-polyvájú, színes: Bukr,
ondója a A* kiít virág kő/l eggy Jena, v.
íáp , v. felte virág Ncha ÍJŰ/Í eggy virágja
van, f a mellette való zap.
buga ragf
fuzerjowa.
pn

t
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Lf (Af. ciiitíta) biigrija Fíízírrzabásü, hengeres: a-virágü; az alvónak kül>o ondója holrl'zú Uörökkcl picmcs; a' lclsu küpaU, lapos, nyomorék.
L! ( H. nutans) bugája tfigy oldalú, fürtös,
bókoló; ondója (zőreüen, kékes: ép vir. 2.
L! (.1/ coeruieu) bu£.íja lömöM , hengeres,
huia^is zAld: ondó/a töröiifl kevci*« ítoro.s: izékje tztkktlyetleu; i>ak a' tóvéacl
van «gev iz. JXt'/i.j van 4 /p virága t's.
irágú
virá L. (3j, uni/lora) bugája vigúly: a-virágú.
cggyik wp,

49. N Á D .

f^A U8DO)

Tsesz. t vagy sokviragú, poJyvá^a a, 3 ,
kopalV: Bohr. rövidebb a' tsclzcnel, töv^t
liniklzú 1/or vcl/i kArül; attui a* mag\1T\<T\ö!in kolzor^s. Virágzása bu^as v. füzér'
Szabású.
,,
i.
jírrfÖ A/ ( W. Phragmitis) bugája tág, puha; tséfc. 5vir.igú. ( AI/Í/)
SúAa AJ (A. ept'gcfoj) bugáfa felálló (fakó) tséTc.
1-virágú: lcv. a:út bírnák. ( Í Í ' J ^ . I )
fifkos A*' ( ^ wfitmtqrvatW) bugája öiüveállú: tséfji,
1 virágú, kopalz: ouüói Izörzöjtak,: izékje
áfi-ikjf boisát.
pántlika &} (A. vnhrattt W. Phnlari* tirundinarea
Linn.) bugája fuzérfralKÍsú, h.is.ia tag: tséti #
i-Vinigú: ondója kopatz; tuvüun kél ízö/V.os elseietske*Viin t-ijta: lev. laposok. «•i'ri*r/ a1 kttribenn tarba Uikusoh, pánttiktU
luk. (PHntlikafft)
faige A/ (//. arttm/éi.i) btigújtiimk ágai öfzreállók:
tséíz. i-víragú: lcv. L'.*»(iajrvölöiilck, lúíiegj'ük, tzúrúfrok. ((tűt/tok iSdrf, /e«/fe j\í/rf)
50. E B Í R .
(DACTYLIS)
Tsesz lapított, ^ v, 4- virágú; pulyvűia i\
eggyik iioliilzabo, L-ÍCS oriuójú, rriasik rüvicicbb: (müoi egyenlők; fKi^>'^ Jzalkahc5y*u. Vu^zusa tsopvreos juicrÁcAécnit.
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Et {D. filomemta) bugája fclúMilú, löm"i( ;
a* virágok tsiporlosonn vap.vn.ik rajta: fii.
zérkéi 4-virágúk, eggyik fzirmánn rovtil k.iláfí. Az eb mcgfjzi, mikor kányáira vun

Pt (P. thjda) .ipró fzáránn bugája süríí lán(SHfeUri fel óIH.jKi, válio^au-a ninőit füréi kemények, r—3 TÍtá%(\Ui/éki
bobrasnk,
félre tiúlók^
fgjej Pf (tJ. comprrssa) bugája tömött, fél oldalú;
fiiiéikvji 6—^vir.iRÚk, m y w á t t háláljak:
PERJE.
(POs )
íi.ir» Lipítou, tövónn porlae: levél.iüvclvkr
l.npítoiruk , hetélük „ ta^iskak, ukkorik
Tst'sz. a-poiyvájú, sok virógü: füzcr/rji
mm- a' levél.
tojasdad vagy tojásholzfcá, lapított: ond-i
ligeti P! (P.ncmunüs)
bccája ritkás: fü/.érkíi minte
" " vaSV* í'/íncs fzeJúk, hegyesek, k*>
KSy * virágúk, íialkahcgyuk, durvák: íiík)v gínd.ir kukora,
tííjoros P! (P. distichi) bugafiizeric 2-ólílal", lapí*
fodorsái Pí ( P, aqttatica) bugája buplyos, arasznyi:
luit íü/erkei 4-virágúk, koisaauUnok, vúliuzerkéi l^.iLisoíc j—10 virágúk. Sziíra cg£/
to^ t\vít fűzé rejtek.
Gtnytt U nú. (Fodorjfis)
vigdty P! ( /*. úLtanjt) hu«íju f/.éUveláeaxó: fíí/érkéí
hértti P! ( P, alpina) bugijíi Inj/isriad tcrmciű, Agaimiule^cy 5-vtr*ifúk: virafii e""Gvmáf.tól iábojías , buglyos; fuzérkéi 6 viráguk, tz'ivtsvt>l adunak; ondói félig lcljg fejárek,
de elek. rnagvai nchn á* jüz^rinibcnn kikv!- '••.
gindér P. (P./axa) buRitj.! öfivc.ÜIf'i, fiirt.rjt.ib.isi-:
p ik
fűzérkéi 3'4 virágúk : polyvái fzálk.ihc^ví' •
PUJ\criitaiatMr. Kochicria eristata.P.) bugája
ondói lovökiiiin cs ormójokoun rzó'iÜ5Ódr'..
JViérforma : ftízerket liíllycthcr/etlók , 3.4*
4QVuny Pí (P. triviafh) bugája ágiisbo^íis bnijlyo.
vlrá^úti, a' kolsankáknal Jiulzliabbak, alig
füzerkéi ^-virágúk f tövönn rzórösödók: Uk l 1 k
borsókds P! (P. bulbasa') bugája tígaLsko, félűldalú:
ycl tiyelvelskcjö igen hofzfzú: &ára
fjiárrt *:> Upele löpriiip apró gumók oöock:
hengeres.
fiizérkéi 4—ó virit;úk. Lapítottak. A'tf/m az
P! ( P. Srcpujicfijij. Gen.) bugája
ondója tevéiftirmtfrn kinő.
füzcrk£ji mintc^gy 3.vir.ij;úk ; ej-gy tsopon:
P!
(V.Phoenh) bugája Ijofz&ú, i á " , tetsUgbamí 3 - 3 % külsánosok í*« kolwinlaljiio^
S5'j furlóukúkkcl; íuzírkéi ldpíioUjk, 8-vi.
ondói tövbnu gyupinsok: utíkie felálló luir
r.ioúk.
cercs. Az r%f'4Z pléntn kckcfli>.
erd<d P! (f*. trinervata Hr.). bugája kilerüli; füzerkéi
P! (P t augtistifciia) bug.íja bitgiyos: fú/t-rn»iiil*fi;a;y j-virag6k: ondói igen hegyesek,
Yi\ 3-4vinigúk, selymesek: IzárafeUliu.
«* kijUt'jk fl-inOk, a* hclsók 2 inuk.
hengeres.
P. {P.*udetica W.) buRájd fcLílló kinyíló:
P! (P. prutc/uij) hutája buglyos: fiizérkéi ,*fuicri 3 virágúk, ^ínják. l/.álk;iv#gíik: (/ára
virágúk, künaüok: fiára felálló heog^-riífelálló, lapított: Icvclüuvclyi |>úi>'ö^ubök,
nyári P! ( P, ttnnurt) Dugiija lerepély, merő
Ucj;'''
p
ke ic luk.
tckrc; de többnyire uak felúld«ií a; füíCkcí lompák, 3—7 virágúk: ízchje uiegduU'i
REZGE.
(BR1ZA\
lapított.
Kesely P! (/*. £ragr/>4tij) hugija kinyíló; botsánJ<isok, ketibrosok, lapftottak: klUhO ondói
kai görbegiirbi'iK : íiUérktf-i 6—to virágú '•
ontlói 1/óhék, (vagy jiiiosnk) két íclol iól"
1'zrvír.nnák, tomnav^úk, öblösök; a' beincui aiioit Izcluk.
sok ciehbu lapulnak. frÜrtigzása óugús,

*P'i
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mprá H! (if. minor) fu^érkéi 3 fae«$íik, mioicggy 7virágúk, letsiiggök.: t*eTzepo!,yvái az omlónál hnlzUabbak: levélliüvely nyelvelik
hM>úkk
Áőz/p H! ( Ő meilü) fü/érkéi töjásdadok, minteegy
7-viráiíük, letsúüxwk; lsét/, polyvái az, ondóknál rövidebbek; Icvtlküvcly uyelvcUktij
rövidek.

53. TSENKESZ.

(F&STUCA)

Tsést 2-polyváji'i, snkvirágú: J*'ütérAtt hoízIzLhás-hoiigcrdedrk, kétoldalúk vagy sorosok: ondói kihegyzcttck, vagy fcjlkavcguk, vagy kaláUosok. yirágzasa őugas,

*

* Fétóldalú bugdiok.

4tőlh<is Ts. (F. hmmfíiiiej) liugAja fcláüri, fuzérfV.iJbású: fuzérkéi fcLÜtók, kupáitok: cgg>*ik
tsél2CpoIyvája f/alkahcpvii
/#A J^r / '( /T ot-tna) bugája öl^veall, azulánn kinyíHk ;
izékje a" buga alatt 4Ue£Íí: tuzírkci 3 , iSvirágúk; oudúi ncíu kiilát^osuk: levelei
serlefzilúk, gyrpesek. (íuk-inuje)
veres Ts! (F, rubra) bugája textil öíxveúll, alól kinvilik; ágai trdt^ek: l'iizérkéi 5—7-virágúi.;
a/okomi ondói rond kalaizoj.ok, d« a* vcosó virág kalaíti.ibn: ízekje fcJh«np,cres. '-••ff/cí laposok) jüiüé-fnít erdshor vaesellvti*
pj'úÁerc tatutzktís.
jertetövü Ti. (>' kctorophytlrt) bngíja ritk.is: fü/trkci nitoteggji* 6 i'iragiik, kaláfzosok: cvökétlev. scritr/.álúk; i'zarlev. ízclcscbbu'-,
laposak, uotig> olák.
kcmtfnyAe*'l11 (J~' au--ttuvufu) birp.íja Iiüfzfzúdad, ke*
inényke, öi'z\e áll: fuzérké) apró toJ3»«l.i*
dok, ,5—7. virágúk, igen Apió k a l k
lcv. (/.énufürmjk, válitt-ok,
7> (i'l m w « j ) bitgAji fuzéres,
bókolú; tscfi-cpolvváí igen ajiruk:
holzUú kaUfiObok*, éulruek.
Tjí (K c/minr) buj>.<tj.» 1'etálló( kinyílt, hol*izu. koovúló LCUJU: fuicrkci 7—)-virágú>;
ele-

io?

eleinte henceresek, azuunn lapíiotuk, fceTtf (}•'. giga/ttva. P.Brómus$i$attJcus.L ) bugaj-i b ú i r o l 6 , í'01'g.voJ 1: füzérjei
k.tl.iik
lev. Jzélesek, k a r d f o r m á k ,
embernji
:/Ő bugások.
1

f

kenyétö Ts! (F.dccumbcns) buu.-ija fcHHó, eggyiígyű,
kcvts virágú; fiuérkei $—*>5 virágúk, lup-.*
iladok, kalafzialauok: tsúTzepolyváj. az ondóknál n.iyyobtíak; tzékju hfverö,
7*/. { F. aru;idinaccn P.) bubija felálló, súg.ir:
lu/érkci hoI'/fzúd.iJok, íclailÓK, 4-virű^^;
i^rn rövid k.ujíl/úk.
Ts! { F. poafurmis P.) bugája ágishog-is,
halovíiny: fuzérLéi bolzízacakák, minteggy
i2-vir.'i£i(k, tompák, kaUUUluuuk: Ic/.
igeu lioiy.fzúu.
íiarma: Ts! (F. fluituns) btígíja felálló, elágazó; fellyn) öí'zveáll, a!úl l/^llycluytlik: h y.érkci
JÜ— i^vir.ij-úk , lioLlV.alsk.ik , kalalilalaiick, heogercsek: oadói kjruoluk, íejtír
fi'ii_>es Izéiiik, r •••g.yuv hegyik. { Alantm-Jd,
Manna-kása, iltuintU-iiésa, bos&vrkány has*.
54.

ROZSKOK.

*

(BROMl/S)

3-polyváj6F sok virágú:
Fiiztrkéi
dadok, többnyire lapítottak, kétsorosok: kíílsö ondói.i kalálzos, (néha ha»
sadt ÍH'5>-»); *s kaláíza a" tarkóiából (a* hegyi alüO nő k i ; a' belső fcsuiog í'ormána
lieini'/orös. Virágzása bugás f rithánn jüzt'rcs.
gabona H! (B. seceitiaus) bitg-íja kinyilr, kevéssé b<5k o l o : l'uzórtcéi 10—12-virágúk, " " ' " " '
ondói s í r n a k , hriiiy»í/cl:ik.
C£jrycnkénl kitcif/.oki n é m i l y i k
némelyik kaláfzos. ( Kozjnok)

'''*

*okvirdgá 11! {li. mul'ijlorus) bugája kinyílt: ítliérkéi lánuásdadok, upíiotíak. ízorúsöiskch:
fiirfó'i h.irtva-k.intsiúiok > iiajl^üUúr/na ká-

li zúk, ípl

,,o
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jz/nehagjó H! (B. versicolvr) bubáin kinyill: fETz^r,
kéi 9 % luhb virágúk, keskenyek, Iz.'il.r,..!.
a' kaláfrokmil liol/1/.abbak, eOaziir aui.TcÁ(
azutánn ttuA'Á,, utódára piroshh.
puha Rf (fí.mo/tu) bi:tt.i!ü icUUó, öízveilló: li'zír.
kei lojiisJadok, S—•<> virágúk, feúróu:* .
oodói kaUI/.osok; kaUtt'aai mtod Öl7.vt:;"ii.
t.iu.ik, *s uqyenciciiu mennek á" íiucrke1
liegyifelé: Icv. j>b(i,t-U«tösok.
verhenyes iU {Ji. leptust(n;hyt) a* puhától abbatm /,;.
lGmbbi.% ho$j buc.ija sú^-ir: luzérkéi Izáídi.
(ojasriadok, símuK,^ virágúk, aügúgts kiii»lt.
nvúk, vetU<nyv*s«.k: lec. Uórbsuh gyepes,!;.
berzedt /?.' ( ií. .tqtwrrnjus) hu^.^ja Uonyúió: liutii.u
i d k : y—y viráguk: balaUui crcs»<;r
k
y
hashajtó ti. ( B. pur^nni) buc-íja konyúlü ,
ÍU2Crkéi 7 — 9-vír.)^uI<: ondói y
lev. liélestfk, kupnliuk; liiivclyei
/ ( ű. inertnis) bubija leliilló, bú kóló letqn
füzérkci laiMtoU-hco^ercbck, 7, g-viraguk
oudúi kopaüok, igeu rüviű Kataitüli, vag;
k l l k
"
durva H. (Ji. ra/nojuj , IV. aáper Z.) bug. el.ígazó, IÍO
nyúló, HurvM<ka: tlizérívci uáUülieufor !í
dek, lO-vira^úk: í.íékje 's levele UórÖs«'k
parti R. (JS.üttorcuj ff.) bugája lel.iUó, durva: I
1 cikft 4—ó-virágúk, slmúk, atigkaíaUomeddS R! {£. stttitu)
bojtja r/.íllychcríil:
kolsanyjinn Iuz6rkci Icfiip^k, 7—
gúk: um!ói ny.irsíotmrt-lieftyefiik, k;tI4r
ugar H! (2>\ arvemú) bugn,.i böl.ülö, poii^'ola: i-*
•/crkci ó—á-virá^úk, sírnák: ünúó\'\'v\zr í''-<*
luk; iitilui kaJuUt^uk, ucbn
k
k
fedél R* {ti. tecíorutn) bugája cg^y oldalrj
leo-^ti, bókoló: iuzcrkci ^-vÍMűk
sek t apró k.iláf/'ik.
/ícryV /?/ (B.triftortu) bug.-i|.i kinyílt: fú/trkéí ,3,
virágúk: kaüüai lifil a* oiuió* heg^-ciin
hot a* liái.inn, hol a' űivémt uónek,
txikér -KÍ {JS. gracitij) bugája iiuérvs, koo/úló: í
zrrkéi kotsntitaiaüuk , v a l u ^ t ó k , nikiiiOn
k l l k ; Icv. úi, luzerkéi UOibbok.
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Ji! (S.pinnattu)
i l b e r i n

h\.^\\ füzírcs: fíí/írVéi

egEVirjiSi

v,-iliop.»t

rövid koLfeányosük,
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(AlSENA)

. ZAH.

Tsc'sz. a vnstv több virágú : polyv. háriyalor-• r

•

1 '•

l^.A

I

"1,-

t

xm potyőpos: ontíoia Iiatabm no R i t sonrnsonn nic^íckeredctt JutiaKs; ondói .V polyvánál kenWnyebbrk, a* magra ránónck. Vi*

ragzása bugás.
) bugnja
oy
Ore Z! (W.
gú; egpyik uns, másik hiro; eggyik kalJ-

ízos, unasik kalAIztal.m. fc'ha mindenik knhhiuj, r.t'hn mindenik kalé^ztalan; magva
peiyhes l*ccyű.
Z. (W. jtrigtuit) bugája liofzfiúdad, Öfzvtíílló, félúldalú: IsOU. s-virág-Jk: a* ondó'
hegyenn ü kaLiT/ a* hátnun eggT bütykös,
mbrak Z! (A. sutivá) bugája ponyola;
l
viragi
ii
l letsu^gók; liOfz. 2.vir#cú!i, a1 világoknál
hoi/Uabb.ik; ma^vai innák; eggyin. Lul••i
Izos, másik kalaúlalan- ( Z a í ) Fan
Ál.

Z! (-V.futna) bugája pongyola: tséfó. 5-virágúk; a1 kö/:«ín»ő g,vakrapo mcdtlű: ondói
Salálznsuk, *s tövünn Izőrósük. Áaírfszai
bunuík t sárcn hegyük, ( C'rc t Htfta, vad-siv*
rOj*-fekete • ///A )
vatikAZ! ( W. sestjuitcrtia) bubija horzrzúdad
süríí: tsélz. 3-vir.ipűk; a* liarmiidik záp;
virági mind katáízusnk: vatzkn litőrÖs.
fritos Z! (^f. puboseetu) bubija rdálá, fu/ércs fzab.ísú: Uéf/-. 3 , 4-virágíik, lovoun pclyhesck : lep. laposok, liürÖi«<KiL. ts&iei jvj/~
rek, zöld V ;I//-OJ istkukkul titfrők.
*&rga Z! (st. ffavcjcms)
bugája ponavoU, síirü:
lsélz. 3-viragúk; vir. mind kalatiosok: kotsányí pelyhesek. vitrfgi*dr$a~pcickij*?nyvjck.
Z! (sí. pratcn/is) bugája íclulló, fiueres-lianii: tsélici minUrPBy e-virágük: geriülzcí
lev.

36. TÖR-

, , fl
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£6. Tf)RFÜ.

<

ROTTBOELLIA)

K kígyósonn nicghajtogatort füz^r-gerinunek (ibipir, Uorosaon belepik általcUrn.
benn, váltogatva, e^pyes vajzy kctiós vit-j.
gok; ezekre kívülről í'zorosaim ráborúl i.
;
va^y a-tagú kenu ny iscíiepolyva v galÍ r ; úgy hogy az egefz luzcr eg^y kíhegyi;sedö hengernek vagy Törnek látlzik.
görbe 77 ( H. incurvata) fiizérfc heugcrtled, árforma,
görbe: tséli. 2-I.TIÍILIN , Víiy 2-liasabúk,
iáúk i l
7"/ ( if. bifiora A'.) füzérje hengereled, hcpyc>;
árforma, í'clíilló: istU. a-ugúk, lomnak,
afiOtt ízetiik, a-virigúk.
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VADÓTZ.
(LÖLICM)
Füzérje lapos, kotforos: juztrftdi sokviiijgúk, éllel 11 gtrinrzre iekülznck; niíndtn
ffueVkéi a* külső e'Üíin beborít,
álló takaró, vagy ts.e'Izepolyva.

űtfeti V! (L.percnnc) fii/érje relníló: fii.íérta:i IcahlT/tal nmk , öizvelapilolUifc, sok virágúk. ^Áu
tya zab )
VI { L. teintifcntum') Tíizérje ftrUUtő: fiizérkt:i
oi/vet.ipifotuk t ííaláliosok , sokvirágúk, si*
gerinttfcivl r h van nőim e&$y kítsiny
líj
(tf adúiz%ti-szJfgöskonkoly)
SS. TZINZOtí.
(CYNOS l/n US)
Virágzása lűzt'res: füzérkéi va*^y virágbokrai 1- vagy több-virágúk: minden virágbokor1 tövenn egpy v*»gy több murva, murvája vagy fesüforma f vagy föztrk
tar/jos Tz! (C. crütatuj) füzérje nugános: murv.it
Iz.írnyflsonn hasadt fc.suformak, magvut nehu a J&zJrbvnn kikéinek.
tüj&ú Tz! ( C. cchintítuj) virágzása fiittÖS ftitér: murvái rxárn/ASonn hasit illák; Togöí kalárxoí»ok.
mranjoi Tz. (C.aurtuj)
virágzása bugás tüzér: t***

fzéi 2-virág6k; miudea isífze aUtt $ lefiíggo l'uzürcs-murva.
.

TZiWBOFL
(EL VMUS)
yinígeása i'Cuvres: juzrrkri kettesével va<*V
h a m u v á al filiick a'gcrintxenn. f^py eggy
bokorbaiiu; minJen bokor' tdvénn'4 va^y
6 murva. úgy hogy minden iütti-kt: jjá kettő JUI.

Tz. ( E. arrmirh/r) füzérje fekílló, tömött: füíífrkci p>rosr>k: mun'.Si molyho-iok, a ' fiíZvrKt'kíté) boíf.Uubbak: Icv. Uúrósok.
konya Tz. (£'. sibiricuj') füzérje tömött, konya: fözerkei párfts/>k , i - vap7 a vír.íjjúk, akkor.iíi miat a1 murvák, rövid k i f k

(HORDE LrM)

öo. ÁRPA.

yirágziisu fŰ2crcs: vtrági hármával egty
bokoi'baon, /nriivrk kiJ/iitt gyalcrann ísa/i
a* kdzcpsö nos, a' ktít Tz 1*6 Inni: ntinden
bokor alatt 6-agú rtmn'j vapy gallér: (leglíibblzör rzáikalbruu t 's tüek «z ágak kc'ttoukent di^veállniiak; 's minden virágnak
r'i ket ág felel meg. Ondója kalászos, a*
ir

Ő

téiffirvs A! {H*tmtí>ata) minden vir:ígi nrísök: liatfiorrat vágynak a* m-ij^vai, tle Is.ik a' két
általellcnbenn lévő sor diijjed inkább ki;
's unnál fogva a* fíí/ér Inpitoitn.ik, kétíörosnak LnUik. {Árpa) Knnek hitsonííja a'
hámió A! {M.vvefcite) meIlynek az ucdója á4
magról m.ig^bann lev.ídk. {!surdtf vagy uóré arpn t/.iginycis ütve)
«rf/ (//. Acxujtic/ion) műiden vír.1gi nd^ök:
magvai luit egyenlő sorbaua eggyaram kidüjjcdnek. (ósz drpa)
A! {H.ditt(chon) magvai rzcg!cic5ek, CKS/*
mást háí.jljíik, rs<ik kcilorr^l v.irynak, mert
nunden bok.orh.inn n' kéi l/élso vit.i^ok h(«
piek, é> kaf.ii/idtjAok. -í^^yí ti i'átik weg*
hámlö magú ttajonjaj*.

„4
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német A! {ff. zeocriton^ a lapnsfc}ftí&l- abbnnn
A(ji t

hv»y

magvai

és kaláftai

iíll

1

ígér A. {H.murinunt)
minden viráiM kalnfrosok, de
1
U.ik a kÖKp*ő nos: köxcpső murvaí/.ükai
hntsáiok. piámesek.
pázsit Ji. (// prat.ns* r*. nnu'ouim X.) a= rgt'nírp/n^i
ablwnn kutáriitniz% h-g)' mtiid-n murvái ..erlelurmák, *fl kiiUÍA.,1 igen rövidek, a" «tuAir fuhlbotn gyökere gumós.
tengeri A, ( # . marttiuiuttt) '/í e5f'r átpJínl abhnnn
íuln*nLöz% itoyy hiniviiá^i bur/.as hiKuk,
ííinrs.i- v.,gy íoji«kerck •érde«»Biurv.i)íi!i.
írta ^ . (A. jrcfi/tnnrn) at nje-'r tfrp-Jtrl ablnnn k&.
Wnbóz, Uvty miutten niuivai serleUúlúk,
kot».ilzok, erdeiek.

61.

ROZS.

fi-i?c^i;£j)

íuzfres: tiészéi vdgy luztrlui
kei llsálas hojcv*cs po|\-vájúk, 3-virá.^úk;
a * geriiitzre lappal álhuak: Magira Iiolzlzúeageidcíl, c^ylclöl Hcjs^yes- AVAŰ a 1 / r í
Vi'rttjC Aött harmadik is nÓ tggy &U £0tsúnfiánn;
polyuái az ondóknál
kissebbek.
gabona R! ( S. rrre<ttc) isíCi-Ji avir.igűk: ondói crdcs prémük> kjilat/.o ok í^rt/í öjzít van lavszi-, vitn i/'jj/Í/ítj Jütrtü ü. (Áózj)
gyapjas B. {S. vilioiutn) tsclzéi míniegy ^vir.igúk:
oiulúi gyjpjus prémuk, holzUú kaláfcosok:
Uélzcpoljrvai íkforrnak.

6a. BÚZA-

(TRITICUM)

Virágzása
füzércs: tsészéi vagy íúzerkci
Vir
iekuős
's kevtssé tompa polyvájúk,
ka
Giáika, va;*y k.üáf/h^yük, 3 *s több ( ritAtínn hevestbb) virágúk; a* gerinUrc Jappal állanak: magva to!áidad-hoi>.f.c::k;is,
tompa, egyfelől heagoixlcd, másfelől h o ^ fzúra birázdos. polyvai igen akkorák, mint
«£ unduk.
ki-

HAROMHIMESKK -

RfcTAKYASOK.

nf

iégcs fi! (T aeslivum) iséfzepolyvái kal.ifzflsok, 4vif..pik. basasok, kopaiiok: füzérkéi cggrninsi hátiilók h.daíiosok, (tí/lza)
IMöl ráttnk a* mivclá állat% "J uz őstt vagy
tavaszi lefrs tíital w' búzának ezzynétumy
fa/tttt; mint ívitnnk ; Ősz B. tavast'B, Ősztavast tí. '•' a* /. ncui'.vtes h.*tt>nfajapestis a?
tar B! ( 7' hybcrnwn) fT mell/ kjIáfxfttJ<an*
Egyiptomi H! {T. eomp^iium) tüzérje ijasfijds, kalA.
Uos. [tlgxtp/om; Báta)
ietigy<l B! ( /* pfttmteum) líéi*. igensímák, ketlóncl iJbb vir.ígiik, t-*e ts.i!t 2 »»r.ig termo; viugi és niativai a* iséí^énrl jóval
ln)Uf/.,ibb ;..: fi'Uérfe flral/nyi 'i<»l/.liu kaláI'ÍOS: gtfiiflue' ízei (zorÖsük. £ ; inkább a*
rozshoz tartozna.
( T, Sprfta) ttútieatiWvát (sonkák, k«nicnvík, .jvir.ípúk; ile "tsak 3 rcrmd: ondói kalálitfsok, a' magra rnr/..'ua»tn.ik, *•
n-:ae£ü.tu v ild.ik le. ^ T&nkSly % Tcnkcty t
pirnts Alikor )
ólakor B! ( T. moaccowtm) fUxírfe két Toros: tséfz.
minieggy 3.virágúk, *s nzok ko*t lsük eggy
tennd, *$ az <u eggy kjíáízos is. (yé/tfí'
Jllukor}
bolyhos Bt ((7*,
7 vitlnsum Lu.) fÜzírkéí 3—^-vir.igúk,
l/órösiik;

Uárlcv.

jkáka B! (T.junccuM) ftizérkéi 4, j r i M g ú k , kopafzok, iím.ik , néha kíitifzcvok; isélrepolyvái tsapinósonn (sonkák; lev. ÖlzvegÖngyÖlödtek, Czúrós hesyílk: pyükere laratzkos.
Taratzk Bf [T. rcjwiis) fü/.érkéi 4— 8-viragúk: tsér/.epol^víii líiniít.if'(»ntiák, liegyesek: lev. laposok t siiuúk; pyiikeie i.-tTiti/kos. {Pcrje9
tifbas Pcrjos Brizah'velü jü, Ebgyógyító ffi t
Taratzk, ) Vunynak twintifttjai; kaióstusuk ,
vagy kalásztnLtttok: kopaszok, vagy
Jtíztfrlfyjilk, szürke vagy t/t/if jzf/iúÁ,
*b Bf ( / . catinum P. Elymus caninus L)
,,
ÍZOrusnnn üUveall, U'kon/úli : füiérkci
iiuntcg^y 4-v 11.1, úi%, kal.ii/.osok; a1 tüzér lova*
felé, párjával cg^auts mellett,

ü a

HA

HŐ

HAROMHiMFSEK — KAROMANYASOK.
H A K O M A N V A S Ü K.

SEMLVÉKHUR.
(MONTIG)
Tsesz,. 2-Ievelü: tiokr. i-feínnú, egycnel* len-mrtlzésü: Tok. i-iekcuü, ,3-kopátsű.
Néhu a Uc'szc ylevclút
*x akkor a* vtrug
5 klmü,

63.

iavajzi & {M foniann) teára ágft»bogft«, elieríílt,
gyi/kerr/ú: iev. Idpiukasnk, ellenesek, kóTérek: kotsáoyi 1-virágúk, virag/.-ís ulánn
lekorivnlntik. tútdgi f'cirrck, ÍJrtí '/ f/f-*/
'/' frwojrnyrtt nyitnak, Patt JcUílló itárú, idntJÚJ
leveiü hason/uja « .
OLOTSÁN.
(/IOLOSTE l/M)
Tsész. 5-leveÍű: Bokr, 3-i/irrmi; üinnui
kitsi^ideit vegük: Tuk. i-reKcIzü, hengeres,
a' tsúlsánn hat fogra kinyíló, sok xnugvú,
Néha +• $-Mmü,
trnyÖJt O! {H.uwbvtliuum) fz.íra tövönn elágazá: fcotsánvi eroyó<6k'. ícv. ellenesek. Ujrölelók,
izin;e ÖUvetbrrt .ik t t uj.iskcrcii • lant sasok,
(ajJin'.iMjk; kouanyi u'

5

. P01.TSA. ^

fPOZ YCJRPON)

kt.rckdfdv'1* :

jghejjvcktnu kcikétÍ7
k, ftamur

Tse'sz j-levclu: Jbokr. 3-iziniiú; IZTIIKIL
aprók, tojasÁtí.'ekck: Tok, w c k e i z ü , 3-ivopatsú, SJII mjgvú.
P. { P. U'Jraphylhtm} fzára ágasbogas, lel l
l l k
igk3 ,
tá
p

XV.

IV. S E R E G.

N É G Y H 1

M E S É K .
1

ű r r e A Seregre tartóztuk a né^vhímíí virágok.
Kleknek virJujok a" Jumek' hú>
,.„fc(^-,
«.trc.it Vfl«y né^vrzirmú, vagy mikor'eggvlminíi i s ,
4ineilzcsu, kiverénn ncmelly i&oponos virauukal
1
i\ü kell pedig ill megji-gvezni, ho^v l, a a* vir.ía
bokrét«j.» a;jkds; altkor a' hímeknek kelteje kisebb
fzokou lenni: de ha nnn bís&rbb \s% HDIMI f o ^ a
hofty ajakds, a K*tfi>bt>/iffiM Si'rvgrc iarift/.ik. K*
a/. .-.jakAsság a Mcntdatiak nc.ntllv Ka|.übann kevesse u-ll/ik ki, a hímiei i^ i« e „ cőri*U<k; de a/ért
Ü w a Kéirobbliíinrsuk közt v.m; mert 4 isupali
•-- ííl a' tscl/cbeim, mini o/. a]alt.ih vir.i^ok* n;»^y
'^, s illyeu gyüuioluüze* ioruia V Négv-hiiuct
1111 niuis.
V-.gynuk ebbenn a* Sercgbenn két kii«iny 7V?rm/""'"'
+am>'fíu'A-: cg^vik a1 TsoPüHTOÍ
Ü TsiLLAILRVRI.uKIS.
t v n / ^ ilZ( ,K, a* m*l' v .M.eno u f kotsan
.
„ a ratzok kilct-iesed.k, '* uzonn
íilucklzurosann eggynuis mvMelt a' viri, ;í ok, mindéntk a m..8a nii^aiju 1 trlejcnii, ( u a k e t k v Ncinbe'tn
ma-A.it nl-iil) \ nnuUtvk vir.-i^bann 11^
a' nu*mző rékek, méjj prdtg íin_y , l . o y a'
niniaeuek ol/veuövr; '» en*kel a' vir.i^ok.il o'ai«itt
miud t^gyün cv^iy kdzönsé^es He'l« vi-^i kri.uL
axnk f a1 nirilyeknek Iz^iiol^onn í «
1111 nd-Í 1 u kkclvnéi g>in6vi-[in i.ónek 4 ,
vagy », vagy több levcU-k". K/.cknck viruciuk keilúíV«gy keiyul>ójú.M.; K 4at telei ül.

IGA-

NEGYHIMESEK,

S Í G Y H 1 M E S E K .

I G A Z Í T Ó

T Á B L A .

_ 2 , MüOK.
Jw**-.isövti:^U«?.gömbBlyfídedek,
í i . MAflABÁR. B<kr Unvci: j / ^ ^ , . ^-io'gúk.
75. SIALXAKVAJC. JK^T. Uoves: J/a^v. hoUliudad*

KGGYANYASOK.

Alvinig&k, Tokotok.
•
7oi\ i*rckeUii tlfickJnauytó.
73. Ü T J F ü .
^oXr. n»clUcici lidirA^.vokonteki
TJCJZ. 4 h.is.ib; Í - A . a-rekel m , dcrck.inn - uyhó,
77. B l K T Z i s .
JBOXV. iiblo> ny<tkü: TVcOz. 4-lcveIü: 7pjfr. urckeUu ,
• Húídf " Gyi) 11 ^j-vír^g, ' Ltl
T*rniu,
79'

m) TSOPORTOS-VIRÁGÚK, x-mogvák.

46. GuaóviuÁc.

pikkcllyezett: Bokr; 1Uimú ÍI' m.igzat aUli, cgycmll •»' tneilzcsii: Vntzka linupulyvas :
Al

sokp : 'kflvíí,
kiicnjll:
iá úombo ii, néha kopni/: Magva kol/orú$, mvtiy
« tsifíztííikéböl Un,
.jv'tz levél forma v.iny mttrra6$. MÁTSONYA.
furm.i pikkelyekből:
fafzk.
kúpos polvvás: Ala/r. OO.IQpos bóhitajú.
ftí hol-iízütiad hengerem:
70. RAIÜPA,
í. lapos, kopaU: AJug.
liegyü.
T S B R E B Ú B . KőiUtíiZ. ninta: ^iiís. gömbölyít,
<7Máz, iiöUüs.
SlKKANTVÚ.

A)

«4. SULYOK.

TJ/JZ. 4-hasábC : Makk. 4. vastag

82. So MFA.

TJ&Z, 4 fogú: Tsontátjának ma tkja j-rckcuu.

IÖVISSU.

i) Alvirágúk.
%\. PÓTALLV.
S3. A LÁST

A.

Szirmaira 4 pohárforma Pilis fekJ^ik. Bc/zó.
i. 4-hasábú: LcppcndM,

Feltn'rJgik,

^oír. kerékforma a 1 magzat felett:
go. VÉR FÓ\
Tsfst, 2-Levelű a' magzat ulatt: Tvk. ^r^egü.
* Benge.
«) FtU-irágAk, fatSt magzatuk. TSILLW-LEVi.HÍK.
RtlzF.it.
Jiekr. harangforma: Baf^y. kellős.
76.
GALAÍ.
Bohr. lapos, 4-fogú: Mitijp. gom*
bölvuk.
mint «' G'i/«/\ de Fir. felemisok,
74. VALAJ.
nősök és h<mek: Ahig. egiy"^
lcgtübbfiöc xápoua marad.
72,

••• Szirmát ianok,
85. E z ii s T r A.
86. S z í KOR.
87. F A LFÜ,
SS. B U K A L .

7Vár«. harangforma, a* magzat
felen. Jjo/iiffr.
TJC'JZ. 4-íügú, alsó; kce ellenét
foga kissebb: I
Virági telemáfuk; a
eggy galltrbjon.
JJCCTÍ. o-iogú: Jia-T. 1 az ölz
izorúlt nyakú UcUébcou.
•

JÍÓ^ICÍOIC.

K Í T A N Y A S O K .

T«íw. 4 Fogú; 7bAja
nyíló.
*Ukngy&n. »Sxil£*. * Tarait*

$9. FtíNTfíG.

dcrekáao-

H í M E S E K.

N £ C V A N Y A S O K.
•0. M A O Y A I .

Bokr. I Tzirmú : Tsész. 4- fogú :
Ba*y. 4 m.igv;1.
04. MITZV.
Bokr. 4t*£jrmú: Jjrf«. 4-levelu:
"y
ro*. 4.
9 * . SZAGY
Á M.
*/\ 4i'/.irn)ú: 7JM<«. 4-leveIn:
Tok. 1 —4-rckcttü.
93. BcRzC.
. 4fzirmii: Tsdt*. sokhasábú:
7o*. b-rekclzü 's kop.iisú.
91. OS £AEÍ T.
Bokrvt. oinla: Ti^rs. 4-tcveÍu;
•<>%. 4ÖTANYI8,

EGGVANYASOK.

tfd. Gl'BÓVrRÁG.

(GLOnUlARIA)

Vir. Isoportos: Köztsesz pikkelyééit; magokc a' virágotskákd tsuves a* magzat alatt:
Bukr. i -fici rm u, 5 cjyeneilcn - mccfzesu. t
Ma%. 1: Valiba polyvás.
*pró G! (G. vulgáris) bokrosoun nőtt ftárai bakar.LUayiuk : gyúkérlev. Lipitzkások, ayélrcfúiák, 3-kishegyük; f<ár!ev.
(mikor vagyD.ik) láqtsasuk. Fir. á1 tzarhegycfícnn go/nbformák . kékttk vagy fejetek.
tttvlevelii G! ( G . curOijtitia) Izjimlskája alig Jirveles: g_vÖkcrkv. ékformák. 3 hepyuk,n d«: a*
koiípsÓ f«g ollvttti kiistny, tiogy n levél
Ir.ak vilitfzásliívesnck lattzik.
leiteleüen G {G. tmdicuul/j) Izara icvelctlcn:
Icv. láatsasok.
67. TSERKBÚB.
(CEPffALASTHUS)
Vir tsoportos, hö^tscTífe nélkül: Tseszttskei löiísát'sfk «V nug-r.itiík icieii; JboAr*
töltseres egi^yfzirm.i : AJagu. \ , IZOI^ÜÍ;
Vatzka gyap,as , gömbüiyü. Tserje.
frga Ts. {C. oceifinntatis) lev. ellüDesck, és h."irmások eggy gyurübena.

1 1

KtGT-

JSs. MÁTSONYA.
(DIPSACU* )
Vir. tsoportos: Jíöztsc'sz, sokicvclú; 2Vtf-

I

'

NÉGYH1MESEK — EÖfcYANYASOK.
sztftsfiti Kitsinyck a1 m á z a t o k feleit; BaXr,
tsíivcs, 4-niot!V:osü; tsc&otsfc-.je n" IMT^-UKJ
ofciopos koizorúaak marad: fr'tuzka kúpos
polyvás.
/ (D.fullonum)
lev. nyeletlead;, öTivcnűt.
lek, epfiíitiltfoíil ru<"£r»*íek:jívirjgbunW.i
tojisitatíuli, tunkítm ü.ijtuil Izűró-c is- • « .
murvákkal körülvéve: v.uzokpolyvdi l.t;t.
veguk. Airfra etiittcinyi
i
güb veguk.
^

vinSgtí, bafatány veress. {Uugd:* hórú-, Lt.
hín vnktr)
k)
trdei AT/ ( O. siives eis) alr.ó lev ofasvetioMirk, a' T,-U
sok '/.(bjnJvk. l-Mpkiieit Izét fik, löviscb ^
rínunk: kü/!iéÍA-j mu'vái *i* i.ij.isddd vu.i;.
bunl'.óiiil , vai/okpolyvíi »* vtrájj'i'Mi.íl
hoiiiiabbrík. Sz ír a embcr/iji^ virága huhiufny wrejs. ( GtUjahú;^r, C-japó etjei)
héjakat Ml {D. iacuUatui) az otdeimí ebbenn ku-.•>...
bCi% hogy U*v. mjatl ufivcnuitfk, az «!•• k
isiivargó* mdl/c-.uk, Isakncm r^Arnyabui'i
hasuiilúk: isíP/c murvái a* rojásdad
oAl iteai ImlzUabbak. vir.tfjtfr. (Kenusf
Pd4Zlor vtJtszú. itmmiú t&uis, /h'/itiiát.)
félgombos Ml ( I). jnlosui) Icv. ayelcsek , ülól ítl
pályásuk vag;' íüttsek , lövisiulenck:
bunkói icigoVójíislürinák: vaukai
sertostk. vir, Jcjér.
(SCABIOSJÍ)
69. SIKKANTVÚ
Vir ísnporios: Köztsész. soklevelu: T^szétshéi ketlóiük aJ mag/at lelett, 's ra;u
xnamdiuk: JioJtr. i-Í2irmu, 4, «-raetK:t.su:
^7fsia rtl^olyóbls tonna; vagy k
vat-y polyvás, vagy scrtctión»s.
Fitjnkbann a virágok mina egyenlők;
fycAbenn a szélsők nagyobb szirmú/t.
lukrétiiják.
keríti

S.'(S. atfUna) vir. mirü egyenlők,
köít^lz. jnkketyezeiuk: lev. i a
levélkéi láutaások, lucéUcsek.

SÉGYH1MESEK — ECCYANYASOK.

«3

St ( S. cormculata JC) vir. epyenlök : iscfitepikkelvi tompák, a v maj;' Izcglclci l/arvasoun kinknek: ratzok pelyvái a' virágoknál
h o l t a b b a k : tevelei viUliás• lojaikerekek.
vir hali vátty sáreák.
kerű S' (S. succua) vir. egyenlők: fear*
ielátló, felvül i'^U-.: ágai hoizfzúk, cj^yvirágúk: cyökérlev lojAskerckek é[.ek; Izarlef. Ijnísások. többnyire foganok, a felsok
tí, Etharopott gyökerű
» S! (S ii/Wrtü'O f/irm.ti a1 karimánn na^voDbak; Uára fi'irüs: lev. céhft m\nA epek,
's tit otl fciRasok; néha iriod r/ánijraíonn
h.is;nlt.ik: va'ika fzoröi. K?f. vwüttzfn, a
dohány/umúl széjunn mezőidül. néha fe/«r.
( tíi/JitU, M*rJ'Ü% J
je'inyrtfrfffii)

/ ( £ ruiarict) fcirmai a1 karimánn
bak:
a* vauok polyv.^bot
bak k«a*éfis.
k«a*éfis a*
polyv.^bo telik:
m.iEv. felso k»f/orúu 4 fiegu I.III»>» poro^;
az alsó 3 fogú: liára durva, három.háromííKú: lev. UArnyinuan lta«adt«k, frallaugjai
lefuiók. Vir.j-U'i . ntha *n*$tis.
{S.stivM'M)
Uitm.ii a k i i r " T r " • ü 8 ? ^
bük: lev. mmJ epek, !O|a:.hui*Í£uk, lurtrzesek- az aUók nyélre fulók, a felsoíC
nyelei lenek, l/aróltíóli. át*rfm « r « /««
U
tt borzaj:
S. ioHgi/olin
Iwzátcvcfú Sf
alól sírna; 1'elvül tzörbs: lev.

„dciS!

öímetsztfjü
S!

n* karimánn nagyobb

(S . c o t u m b a r i a ) l y ü k é r l e r .
i ^ j
kerekek, Uipkcsek; Izárlev. Utirny.tl'.ik,
fellyeb fellyebb mindég keskenyebb Uárnyúk, 's legtelyilt <sak scrielormak. A beisíi uésie1 jaUkui oilyan fívjzszák, mini magok a1 virágok.
**Ürkc S! ( >S. varmeav H.) a* ga/amb S.ttíi abban*
k J & z , hogy hamvas, molyJtus.

XfcOTHIMESF.K — EGGYAWASOK.
• éfytfr <S! (S.ffrica
A'.) alsó I«v.
, 4
felsők Félig friintratok, t>'iiUnj()<ti
i^\
hegyesek, a* vég«ö ioj«i*kerek, lurulicic
bJl
lapUzkáj S! {& jtttmiftitia X.) RyüWrlev. lapít >k.i.
1
1
sok épein -; huné*, a fel Mik Ujrn/.iiük;
fi^lcv l.i'ir^uuk.
g i S ( S j't/'.u a ) \cv. fnabtlfll'ak:
r i r á g j
1
gömbölyű: magva t/faö ; leicjéun $ ^mrutskr; ..' küNo Uéfttfiskcbói UM kolzoru í d
4fi St-ricfo^ú. ifrilMg, Ü* belső yu%ü, Ptfhti
<ír'tiíná vagy Jcjitr. Fan egyejto virágú juj.
t-iin tj.
gydiz S.' { .V. atroifurpttrea) lev O.jbdiiliak: uatz^.Vi
ier.ések: ni •£> únn óblös üárkjny cs 5 ;'-sú
fctie kk oo UUo úr ú . Viá
« í i W C J. (( 6 > « t
fc«tie
«íei
pázsitos

S! ( S. ewminijotia)
lev. f/áljs-Liotsások.
Pír, kekek,
VQfszin S! ($. oc'iroieuea) Jer, kélUcc<
t J
id/utti S,r (S, banutU-it H ) alsó lev. fi^befeárn
a icLso'k kélUe.ti iriv-iit • t/.ktmsúk: i*c'/ej u i ;iktior.ik t uuut a*

70. KAZUPA.

(KNAVTIA)

l^tr* tsoportos: Köztsc'st. holzi'zúd.iíi t'j;"^'s^ros 3 — i^-virás'i: Tseücískejc igeu KiIsiiiy a' m a ^ a i felelt: huht\ isuvcs, 4-5
t atzAa
Stvirdgá K. (A. arUntalti) köiiséfz. mialr«v io-liaSíbú , 5 virágú : lev. furcí/cack, a kÖ. ép^-k
ftdrny.i.oiin h . i ^ d t a k : m.igva ap<6 seric*
foguVkul kor<Oiú-i. / ^ r . vérének,
•i't A. {K. plum»sa)
ku/JseU, lali.isábü, »5*
virágú: felsÖ k v . ftatuyasok; ax al*o» ^-"
le™ lTiitVsasoK, melt\ i.'iiii HifctVoek: n-a^v*
14 Uuüi.iltikkitl, ^t/*. han/vartj AtA"

NÍCYHIMESEK — ECflYANYASOIC
MAGA UÁH.
(
S
s
)
a' magzat folctt u-lcvcíü; levélkéi
. a ' m a ^ r n nutuuck:
hukr
j ,
tüllscrcs. . - l u p á b a : Uib. 1: A
miudeam .y-tbgú. Levelei ts'Uia^osok.
JM !

(

. arvettsij ) apró litnralskdi elágazók,
k: lev tnimi fsill tgusok , 6—& l g / /
vira$,i k o l N . t . i i l k
a' leüt) IcvclcK

£S. Í M Ü G K .
(ASPER ÜL
A)
Ustsz. kitsiny 4-fo^ú a1 ui.i^zat lelett: JJo/.r.
inltsdrcs, 3 -4-li.isábú: Asagv, %t gömbOlyudeück. Zíf.
tstllagosok.
ttagus AJ! {si.vtiura>a) Izára ágatlan, re!álló, 4-fzegii, kojuili: v)i. a' Uarlicgyentt j-^gú bug.i'sk.ib.am: lev. Isilla^osuk, g—iű eggy
gyurubcuíj, lams.isok, erilcs élük. ktetten
mugvtlfin Jc/'Sr ttjü'ti idtiiik; ai /ric/in horgas jtutck vagjnuk. ( TúiiJug jzívjü,
'iiiUa*
goj májjá}
-ttgfiri 31.' (W. (irmisis) Izara ágasbog.is: virág! 31
y
j
^
ú—S •'^.y gjuiuLena: magvol
sírnak.
(Bfikit-rvgadtujr)
kalászos j\1. (/V aruimo) í/ara felálló: lt*v. fzálasok ,
ku verek, az aló ók nc£>c&cJt e g y g}Utd*
benn: vir. 3 4 , kalakosok.
J/.' ( A. ti/icana)
Uara elágazó gindár: lev,
Ctal.uok, isilí.igasok, JK aUók lialav^l, a*
felsők nígyível eggy gyúrulcnn: Uirmaí
líibiniyire ^ hasábúk. Vtr. jejtitek.
JL' {A. eynunchieti) Izara Iclalló, 1 övön a
gurbe: lev. í^íilusok; az al.sobb.ik i.fgjesck
eggy eyumbenn; n' lelsok cg^encllcriul elitucseK: vir. a* ízartcióno croyó'sok, magvat sírnak, ^ir. tttjtjzi/t, piross tit'ÁuA*a£;
Mtagusfta veress.
M! { s!. longiflora K.) a* veressfjujlái a*Aíi/i^í ku/ömbúzt hugj bokréta- mclUeaCi keti u t ioguk, 's uóvei iioUUuk.

m

— EGGVAXYASOK.
GALAJ.

— KGGYAXYASOK.
nesek: knt-.ánri leÍTnaform.'.k: virá"i
igen a]>rók, nyilai, elölt bót.olók. °

(GALIUM)

73- Tseszcj't kitsiny, 4-fogfi a' magzat ielcti
:

Jiokr. ,-fztrnui, lapos, 4-hasábu: AJa^i-u
a, gömb "»lyú , va^y síúaa, vayr borza*.
Levelei tsilurgosok.
* &'mtf magvak.
s'iagií G! ( G. ritbioid'-j) I/ára felálló, 4Tzcpí,
viiügtuzérje lömön, ágbugas: lev. Lirus,,;,.
tü].tskeickck, .iUl rdaadósok, epy-eulők, négyével <ggy gyuriibeun. Van vfttftijubb
<j
vekunyui-o szárit % n/lacbb és kcs1--^
lcve/ü htuonfaja ís. Virági frjc'rtk t •**•«.
magva sítnu.
tóparti G! (G. palustre) fiára letsepfilt,
zó: vir. á t ú^hcRyckcun 3 ágú cmyoisK..
benn, mindenik kois.íu 3-viragú: lev. Vi izás-iojákerckek, 4—6 eggy gyurúbeun, t.
Aff^yí G- (G. moniatium) fzara gindár, érdes: lev,
liáUsok, 6, 5, éh 4 «ggy pyürübern: vir,
húrom lurotn JÍgú s.itork^kbann. JSyítá*
elúlt vvrhenyestk't rrwp.ai símík.
G, ( G. puiiiium L. sruíTum P. Jio^coni IF*)
l'zárai bokiosok , l^i*épültek, Iclcg^cucscdiík, liivönn raulyhosok; lev. 6—$ c^ y
gyiirubcnn, fz-nlasok, kövessé érdekek, a*
alsók igeo aprók : kotsányí liármaNük, vagy
három három a^úk. Vir.ftjt'r.
G! ( G . vanan) laara felálló, kemíaykc: lev.
g
ftalasok,
vir. ágai rÖvitltk, n.igy süru viuigú
v g
d jü) ti{T jagvrttó jút Kdja
formain<ik. {Tej
rfígi sárgák,
muha Gí (G. Atoilugo) fiAra gindár letsepült: R
lercpélyeoa tzéllyelaliók: lev. lojaskerek
fiálafiok, fényesek, aligfúrcúvsek, Iz.Uka
hegj.'ílk, halrasioiúlók, 8 eggy gyürubenn
Van lúntsás Uvctü* c'ftjorina levelit, tövtjs*
*rdei G

(G, siUuluum) U.-ra suna, sugár, gyrnf;e
S ^g&y (^yuríibciin; simák, tsak az c'i-*

G/ ( ÍJ. iüvt.sfrr Ltéui.) i/ara n.t-mn Á\\ e r , ' ; s
8iu t .t, h e n g e r e s , Lo.'ykóh; l C v . i z á f u s , *
t s a s o k , UalkaUcgj'uk
i s l l k

G!

líára
állá hen^res simalev. i/a!asok, s — i o c g ^ gyütuLcnn: koi»ál
lev.
nyx ket^lüííHk; azuiann li.íromhároin úaülc
U, t s a vegéaa .1 viiágonn emyó^ök.
<<r borzas

fatyá

G! {G. jpurium) í/.íri ftindár, rasta^olska
halovany: lev. lámpások, ormósOk° vi( z !
Uas Utvmeích, 6—9 n g y g^viüuhenn: kotsauyi a levéliuvekenn .igjsok,
zednek, feiioröűIuüL Ma8vu tev
mago pvdig az vg&x p/iíata ap,ú
k
rakut f"//i, imiuiontkhtt ragad. Vir. jt-i>fr
pondny G! (G. utiginosum) f/iirai ú,\a.*ok
crde,cfs: Icv. Izélelkfcj.n fuiéfzes
tzeikcun vif/.f/;ís Itisktísek t íi g y jUrtí
benn: vir. a/, .iglippyei^tm, biiirugir* koisá/
nyokoon: rzirm.ii a* magvaknai uaeyoúbak.
Vir.Jrjc'r% tnt.»pt ttprúk.
inaki C! ( G . borcnlr) i>,n., U\\\\6t gjrence, 4-fzegu: ttv. lanlsasok» 3-intik. síu,ak uéey
tgpv fívurnbcno vita f e tün j e i a-icveJük,
rai borzjsok.
tagadó G! (G slpminc) fefra 4rzcgü, ragadó R inilar: buiyküi yapjasok; lev. lántsasok , vitzfzas-t^kékkcl rtgmlok, liúróiok, g ci-py
Liio: magvai borzadok. (Rttgudöj&
áiy^ Hugutivány.)
*

feVALAJ. ( VALANT1A

Virági iciemasok, uusök, es liíxíick ii^yaa
azon plántánn.
^osviít. Tsvsz. nints (vagy tsak eggy kis
párkány): Bohr. i-lzirnm, 4-hasábu, lapos a' magzat lelett; A>tjrttsz. 2-ágú: if^g-.
a a de az cggyik iegtöoUiííür zápoua marad.

NÉCYHIMESEK — FGGY ANYASOK.
líiMviR. Bokr. Icglöbbiiör 3-hasábú, •*
&y
annyi himü: Anjaszám
mcddo —
Abráuüja, formája, oÍLjan mint a Oalajr.ak,
Virágzása utann gyttm&ltSci a* levetek aUi
joriLiinah.
V. (K muratit) A' magúit felett úl a* n ő 1s m í ^
*s mdlciie n^aii .»/.on itagzaioiin a I n c ,
mcllynek. tztrrua ;j-ka»tibú : u;:ra cs maj a
kopaU sima: lcv. 4 ej$gv gyurűbena, reborzaj VI {V. hitpida') a* AüvitŐl tthbann
nu"r í/ára ca rtiagvai Jzótösók,
és levelei éretlenek.
V*. {K pcdcMOntana) izirai fifefősok: \cv. 4
*S&y g.Vúrt;bt:nn, bor/.isok. miadrn
vii'ig
koisinyos; himvtr. 3-liasibuk: gyi'.1'1- sírna.
i (C. síp'triiia) tzúni gimlar érdes: lev. r.itagpdó
gjtlúk, kifelé átló tii-kékkel, (\ e g y gyiitubcűo: koiüJnyi a hegyük; középeim 11) ;*
m'ísvír/t^, a* Két hegyóun u* 3 vagy 4 - hasjbú hímek.
keresztes V. ( y. vraeittta) fiira felálló, tövönn fóldrefekvó: lev. loj.t*.korekck, bor/.asok, n<S.
gyével eggy cvumücnn: kotsánvi a* t/arui*
d;(lról ^Icveítik; hímvir. tQbbiiyttc 4-liasábúk.
/ ( ^ ftlubra ) a* keresztestül abbnnn fibtfmböz,
lev. Ko^aí'zok: koisáayi kítket ;iü
l k
7 J

SZÁLKANVAK.
(CRUC1AXELLA)
Tscsz. a-levelű a' magzat alatt: Bokr. a'
magzat lelett töltseres , A-hasúbú, gégeje
Uernatialu: Magú. a, koUkúdzd. Lev. tsfc
lagosok.

ijztőrüs Sz, (C. an^tutifólia) fzílra felálló, durva:
lev. fcábsuk, hegrestk, eg-.y gyíírúb<nu
baiaval: vir. ÜUIOIUÜÖUII fúzerc3ek.
76. BUZER.
(R UBIA)
Tscsz. igenkitsicy, 4-lügú a' ma^at feleit:
Bhr

UECYH1MESEK —
Bokr. i-fzirmú, harangforma, 4 - vagy 5njetize'sü, ('s a* Izertnl 4- vagy 5-himű ) :
J?o/y. kettői, cggy eggy uiagvú. Levelei
tsilíagoiok.
pirátító B! (/?. tinctorum) feára felálló, fzegicres,
tühkés: lev. Itiu'sűsok, a' geriní^enn H
étekenn vifzf£ás ittskések; alól hátival, fellyíbb négyével egg.y gyurübenn, legtellyül
ellenesek. {¥Pu^tír) Uuzv'rju, Pirosittifü)

??. Bl KTZIS.
(EXACUM)
Tscsz. 4-Íevelü: Bokr. gyciíyatartúlorina,
<

öblös nyakú; karimája 4-wciCzési'i: Btb,
gombos: Tok. a-barázdds, s-rekcl'zu, sokmagvú.

{fz/maszéM B! {E.fiUfonnc W. Grntiann fltformis Z.)
v
Tz;'ira Izémafoniia, kclkcUgú: ^yi'ökérlcv.
kcrektledek , UÁIUY. árformák, f/r. jtfrqa.
ŰTIFO.
(PLANTAGO)
Tfe'sz, 4-metf/csű: Bókr. 4-mctrzt'&ü; me:fzései hátr/il!zegcttck: liímszafai a' virágnál
sokkal holzfzabbak: Tokja a-rckvl'zü , dc*>
rekáun nyíló. Vitiigzása fiizer*.
* Lcvclctlvn tiikonányák.
! {P. major) le?, lojá^ktrekek, sírnak. ?*
intik: [Ökülsíínj.t hengeres, 's a/.Qnn a* vir;íglii2Ír igen hnüí/ú, pikkelyeseit, yian JSTU
4zűs Irvctü, ki&anyargutott ievta'ü, nagy virá:;fi kn.MiiUttja ÍJ. (í^i/^j itéla Ivvciá V,
p
)
&! (P. média) Icv. tojffekerck-Mnl&ltok, 5 intik,
prl^rticsík: tŐknts.inja liCiigcrdeJ, í'.izcrjo
rund, lömön, hengeres. Van tíguj Juzc'rü ha*
Aimj'aiu is. (szUrds OtifŰ. )
&/ {P. láncra lat a) lev. lnnl$:ísok, $
fíizcrjc tojdsd.iü: lóUoíSíínÍH J/eg!eics.
itflszjzüJtitcrf:

iiasGttJ'téja :'j. (/'itf^-c/ C.

KfcGYHÍMESEK — EGGYANYASOK.

H

KÉCTH1MESKK — EGGYASTASOK.

i3i

adymes Ű! (P. sericea K.) lev. l.inljíísnk, j . f e l * . ko.
sztttai rüv'dek: Tolja i-rckcfcu, derekaiul
poit fogasok: tókols. Kenderes, scb'rtn gjyap.
nyíló, sokmagvú.
jas, fu/.érje tojáidad: l$eíz. 3 l^vrlíí.
l
hértziŰ. {P.tiipinn)
lev. ( V t o o k , laposak: tökou.
pitu 7i. (C.míw'miu) ler. trtj.ískcrek. lánuások, vái.
borzas: Fiu<írje hol/.í/ú, bengenied, felálló,
tog.uok: vtragi koisumolúuok,
* •
1
Virágzása elült bókoló.
«i£b* Ül (P.marítimu) lev. téth«ngerde»!ek, válusok,
VfeRFÖ. p
(SANGFISOXBA)
épéluk,
é p é l u k , llövőim
ö v ő i m f/ÖízÖrók:
f
/ tó»<-jts.
í
zhen^trrv
^
v
Tsész. 4-levelű, a* magzat .iiau: Bohr* Keá
I It^vc'rhiírnminá^ ' h í i á
it
Fan hojzjtfífí •ú túnlsás
/ itt,
rckíornia, 4-hasábú a magzat felett.
ott fo^u - lcv<iü- tiasor^faia is. (ka$)malet>cltL
ni P! (S.ogieinalU)* ftlzérkéje tomÖti, tojasdad,
Ö. tengert IT )
sett'r vetess: lev. (inruvallik, J-úzJrkcye ,et*
mprSüirtfgft C! ( r tcnuiMora K.) lev. pá/.sttosok, u.ik.
fyütrut kezd njttm. ^ forjü)
prm t-péluk/iixrifj.iU , kovéick: lokota. ben.
gerded: füzérje fehiUó, ritkái virágokkal.
Surcminc!JitftciJttliSlttitutk
8". P Ó T A L L Y .
(EPIMEDIUM)
J
$uiora Ű. (/* invunn'u) Irv. t2ál<t*űk, hea.vcsek, váTsész 4-Jevclü, tn^g viróguyilás clótí Jeluiok, kuKor;ík, kopálzuk: töknis. tienec*
hull: Bokr. 4-í'/.irtUit: 7W.5C 4. papulbforjua,
re .sok , izvrtui formák, a" leveleknél r! •. ia* Ui rmokra ii'kJzik: Por A. k u p a k é :
debbek. JJimjci rötidt:xm maAntU
P. (F.. nfpiaitm) Az egéfz pláuta eggy
Ű. (P.LtíUanidi) lev fii le 3 I in 15.1 sok , i-inCk,
ált, tnelly ké(.ritríi;irmj!.onu SiiíúU, '* &okkevéssé fugasok v.ipy tsi:»i:t."iek , irWíisnk:
- IzoroHonu túzoutiuoit; levélkéi nyelesek t
toküts. fzcclcics '\'n&y b.tniy.tt.is: filícrjs
iíW\orn\Hk, éjié luk, picmesck.: vírj^tunje
hoúUü t fiwrái. (tiifjxdi V. KigyéifakQjii)
kotbanyos V ícré!c;t?niiU' Kü^cpérol. OÍÍVO' {t*,coranoptfbtiu) lev. fieJí.i^ok, fijg.istk, Í;^
mai jeitít vticsvkt pilisei vujiZ!nLJf.
bMgiUitak, nmi'íia lz-iru,y.isok k iUniti: tókol.%. (icnftcfcs. ( f'arjúlúb,
SOMFA.
, Kígjóharitptajii*)

(conxys)

Tscst. Jtirsiny, 4*fogíi a' magzat leiért:

"• L*?vetes szárúi.

1

«

6*7 ( P . PjyWum) feára lzAroi, elágazó;
Ui i'táí-iiok , ftligfuga-iok , ellenesek,
hármasok's nedvetek eggj j ^
gombjai tojiftWQk: koiítu^i a1
ú l7.jh.iAÚk
hÚk
í
gyci.n ertiyús
j ** U.íronn
a'
t
'
rgycií levelek' ÚivétÓl &vurü$ok.
U. ( /'• vuMilz) Icára cLigazó: lev. húsosok, ^ *
élük, áruegyuk.: agai sEmik*

. TZKNTIIÍE.

(CENTONCULVS)

Bokr. j^-i'z'wimi:.+ Zsontarjának
ni
rekej>ű! }iétnelty fajoknak
cr.nyös
van ^.teOelii gaüér'rat,
4rvös S. {Cfionda) galléri a* vírágbokoniAl nagyobbak , fejérek: levélkéi viküas lzíve^ek:
g> úT&; veresi.
hájos S! ^ C. tnaseulu) galiéri akkorák, miül a* virágbokor: lev. lojáskcrckeí;: vir. ijrga: ^vüui.
veress. lrttn tarka Uval*-% van viasz szín
mbUsü fuijonfufa is. (, Hornja)
' " ' ( C. sanstvin*:a) vir. aa agl
po.i hogcriiyókbriin, fe((rek: k v . t ._ _
kek, alól ícllyul zólilrk: áy.ai e^/eoesek,
.: g/uciiolise tekelc. ( /rcr«^y úrii)

la

/«-

*

t$

KtCYHiMESEK — EGCYANYASOK.

NÉGYHÍMESEK — EGGYANYASOK.

fejér S, (C.al'a)
virj^i xt ághegyckenn lapos bn$.
ertiyúklicnn, ÍVj^rck: l«v. f/ék-s ioj.iil.cn:.
kek, alól hnaivdsok: ágai hitragorbühiek.
Grümotuc fcjc'r,
"
kugds S. (Ö. pnnicn/nta) vir. b"B* s boRCrnyőkbena:
1«\\ tojáskerekek, uUSt fejérek: ágai cgycnc.
sek: gVüin. fejér. £/!/»* hnsonf.ija :
g9mő"J S.JC. ulbitin) vir. gömbölyű bogernv*.
benn: lcv. tojá.slioMzfi-laa(sások( alól r«.
jérek:
m/igv.ii gomboljuk.
Nélia virág
jérek: m/ig
g
j
g ríllicit
i i eggyell Uaporítja,
í
é
h
í
l
i
és hímízálait is.
83

A L A S F A.

(PTtEL

EA

)

I&

forma, lapított 4-Cogú; c-foga áltaiellfnbenn, a1 két lap/a feld! kissebb, rövidebb:
Jiokr. ninis: 2bX-. i-magvú.
g$j Sz! (C. ovatn K.) fznM letsepűlt, elágazó:
fi.u.il levelei fzál.xsok, Izöroíök; az
és régibbek kopaliok, Uúsonok, 3
0 7 . FALKŰ. ( PAIUnTARU.
JPalyg. Lin.)
Vir, felemás; közbül anyavírág, melictte
kctí'elül nosfik ülnek cpey * v. 7-Iovolü bo1 L

II

"

^

•*

ntekbann, vagy gviilcíphíinn.
Tsész. 4-hasábú : Bohr. 4-Wírmú: Anyasz.
NósviR, 2^fí/j;. 4-mcÜ/csú : .ffoír. nints:
2-bibcjü: Lcppcndckjc kerekded; kö/v
ff unsz. 4 , virágzáskor fafllyclfcf/itik a'Isca* mag.
IÍSLH : Anyasz. i.Magt'. 1 a' Kinyúló tséízéhea.
húrrnajhvelü. A! (P. trtfvUata) lcv. hármasok,
A N Y VVJH. oJIyan mint a'nősök, de hímíevdü ÍJ*
ála nints. Néha MggylakL
wvn 11 (/>. oftchialU) fiára feHIM: lcv. lántsífc.ioS4- SÚLYOM.
(TRJfA)
jaskcivkek, villámuk: korsányi kélkétágük:
Tscsz. 4-hasábú: Bt*kr. 4*rzir:uú t a* teel'^t:- •*
tsetzéi ^leveliik; anyjvirág.i 4-lzcgü, heBvl nagyobb: TM'JZL-JC a* magi*a ránö; ;ibgyes. Hímjei nyíléi c/öií újzue útidnak
ból lci'zü cgjjy uirsvlzarvú makk7 négy ká.
durva , nyitáskor magukat sic'liydruitiák. (i
pos vailag tövisekkel.
\fonnnrúSa F. ( P. jtutaUm) Izár.i Málló: Uv. tojásge Sí (T. nafrttu) láhhó lerelei kátaformi1:,
kerekrk: vir. köibul e g y auyavirftg, kétagy hólyagos nyelük; íifzó icwiei
|i
felől mcllíttc rgjyr e^jy. a ^ s v a ^ y
vAírnd'cfinák ^^uly^my vízi lnó,
Iiím: hímv. hengeresek, lioizlzúk."
a jZfí^onn ninUcturi t hnn-un fsak a;
vízi
85. E Z U S T F A .
(KLAKAGNl/S)
Tsest. 4-nittücsű , liftrnngfqnr.a a' m a ^ i t
felett: Í?vXr. üio'is: Tjonttirja a*Ut&cal"«*
L'.' (i£. engttsiijitiiii) lánisÁs levelei, *s h.ijtúi
á^aí li.iM.v.isok, ezüit ixíuijk, peh.i

86.

S Z í K Ö R.
C CAATPIIO fíOSJltA)
Tscsz. ke vess t: íusa*, buj>or vagy bfy;r*>
iur-

konn.

4tai F. (P.cnticj)
lev. loj.i5kerek<fc(1ck: gatlcri 5.
leveliik, viwigxi* uUnn ~r—'.»--.'.
kél gnUírlevele hofzl'^ibb.
BOKAL.
f A L CHEMTL LA)
Tsész. tsóves. S-fo^u, iUla/itló : Üokr. nins:
Mag
1. » hézáródtHt tscTüobeun. Jttmsz*
a* txrszt* siájúbann} Ariyaszú/a a1 magzaf
* á Í

íi:

,,4

WftGYHiMESEK -

KÉT ANYASOK.

iarélyoí Hl (A. vu/garh) lev. veseformíik , karfiyo.
sok, 7—•> karííyúk, fúréfi tbfií.k: vit. adtoro/.ók. (OrostUntalp,
Puhsttu)
t/fasB. (A.aipina) lev ujjasok, furéUcsek, sely.

VfcGYHlMESEK —
4. tompa: J / Í I ^ . 4- £* mindenik eggy*

g^X Tsontary mdlybenii horgas mag van,

Vizbenn Ltkik.

ykatutüj &f (P. nntatu) fennlábbó lev.
fiiik ; nyelesek t be^vesck, kerek Vállúk 1
épéluk,
najry l.ioi&ás fényes pálltakknl. Uúó
lcv. 3 liAiuibúk; hasábjai 3-fogúk: vir. a" te.
K v. Izíl.isok,
's a* víz.' f/.ínére érvénn, kiYtliiivckeun torlotiak, i , v. a , v, 4-hímuk.
ferlevednck. x{ŰtzányJ1k% Bektuzőüt)
ve/ti P.' (P.Jtuitart* ÍV.) Iihbó l-;v.
R É T A N Y A S 0 K.
nycliik, iánuás-tojáskerckek, mind
^y
89. F P N Y Ü G .
(CVSCUTA)
?!. £JP,/Hfrfnü\tfnm) Vp, fsívesek ( fzárol eyVr»5 *-lbíjú: Bokr. 4-nuU^sü: Tvkja .•»k pnlhátt^nok vá!to:ió)t
rckc&fi Sokszor az 5 r//A stáihot is hozta. f téműtt Ü* ( P. {Lttmm) lev. roviilnyelük, tojáskerrki-k, b e l e s e k , el lemnek, n* fz.ír' vételeié
atfja , úgy hogy \vcViv\t cs bokrClája 5-togú,
suiűk, fcdclcketck; Jzara kétkéiagú: fillérhímje ia 5.
je 4-s-vir.igt'i.
fbnal Rt ( C. europaen) f/ára fonalforma nyűgös, mis UsegicvcJá "í-*"/ (P./itcuaj) lev. hnfzfzií lint/tások, lap<íS.ikt retsé.sík, álfallatlzók, Izéiéi kevespláuutkrn tekciRÖdifik: hv. oiiiisci:tk, l:.tic bodrosuk, a1 nyél a* he^vc'énu kiér.
nem azok
helyen
in
amou
íipró
pikkelyek;
fadras Ű! (P. crispi/m) lev. lantsaink, bodrosok, fiivir. a1 Izár-uíkkehckenn apró'Uui)ióV.b*t;in.
rcizestk , nyelei lentik , réizlzcrént váhoga*
{Anmkay Fcts&pfvwfi, Gönfnyjii% ittozvctij*t>k, rél'zIzcréitL ullcncsek.
fü) Knm-k fajiaj.i:
f (P. járnau»t) lcv. mind ellenesek, Ián*
Jcnfvjfó F' ( C. epíthymum ) ttafi nbbann kulöm*
, xúiuk, kövessé butlrosnk.
Afls, tHtgy vir«i;lstinii>ii pikkelyek gallcruz*
f
epíio/t V.' (P co/Hfiressum) icv. Iiáiasok, pázsilo.
Zdk, % virági mi ml cg 3-foguk.
sok: fútra líipított.
horojtds Ü* (P.pcctihatuw) lev. Sertclormák, kéUbr>T R G Y A N Y A S 0 K.
jával sűrtlnn alUiuak.
V! ( P, sctacftun) lcv. lánUÁsok, ellenesek,
90, MACYAL,
(ILEX)
hegyes íiálháuu végződnek.
IséSi 4-licjjyű: Bokr. kcrckforma, 4-K->V! ( P. i>raimm:nm) lev. fiálaS-linUások ,
r t l y i i : Anyást, nínts: /Í/A 4 : Bngy. 4*
pázsuo-iok, vaUoKiitok, uyeletlenek, keskeny palliások , suruk.
ina^vú AVA«í virági JcUtnások, nósok, é*
tT! {P.ptisiUutn) fzárA tzérnaCorma: lev. tzernőstények. J?a v. Tscrje.
n.dormuk, váltogalók cs clíciicsek; tgvuaa
um) lev. ioíií.*.k<r<-Kek, hcg}'e«^i
HU M. (/.
kiállók.
c
., habosok, féujtf'ck: vir. a' ' *
véUövekenn ernyós tzjb.iM'ik. Bvgyói bár8ZAGYAN.
(S ÁGIN A)
jony ssinüfi, Egtfjz twfcan zvtd.
Tsési. 4.levelű :
$'t\ 4-iprófziraiű : Tok,
i-rckelzü, 4-ny
k
a* -ráboiZÁNY.
(POTAMOGBTOS)
nilt
^

ÍJ,"

^

rf-*.

/ij'/r'im

/ *

.

- -

r

••b

f

S

NÉGYHÍMESEK, — NÉGYÁXYASÓK.

%$

rúlt tscTzibcnn. N/ha tsc'szcje széttyctnytlik,
néha Öszveáll; néha sürmai nintsenck.
keverő Sí! ( S. procutnAeni) ü^ra béli/elágazik, a1
fölilunn hever: ItrV. fxátaa• l.intsrwok. nvcUllenck, ellenesek Punsúrmatlan fajtiSja U.
tmclkedÓ Sz. {S.apct.tfo) fctira fcőwsödo, telaüó;
vir. váltogatok, Izirmallanok. -**f ííí:-.>
iwifr igen apró szirmát. TJ&ZS/Ű virtlg
Öjzved/i, uunánn jiétlyetnyiiik.
merSnndUá Sz. ( S. crccta. Mónchht glattca P.)
iticrúnnálló, i v, 2-viragú, TjéjzclevvUi ttjzveállanak.

.
93

CERZR.
(RADíOLA P.)
Tsész. sokhasábú: Bokr 4Uirmú: Tofa>t
8-kopáisú, 8-rekeiiUi mindénikbenu cg^yeggy mag.

sivatag B! (ft.miffagrana. üüinum Rn<IÍűla Unn.) hl
ralskajá keikéi ajin , bugios: Icv. nyeletienek»
lojáskeiekek, épeink, kn^jlzok: vr.
A1 kéiágjk küzzul koUdojosok.
94

MITZE.

(TILLAHA)

Tsész. 3 v. 4-hasábtí: Bohr. 3 -4-lzirmj:
fzirniai ej^yenlok: Tok ,3. 4. hímjei ?'>'
magzati a1 sziromhoz képest 3, 4.
Mi {T, aqtifíűca) l^ira ftlálló, téikét acü: Irv.
fxilasok: viragi 4-r2Írim'ih,
koip.tntaíoook,
1

mottári

M. ( T, Paiitomii

H'.) a vfzifö/

abhann //<-

fámhoz, ht^rr \tv. lojiúkerek- holilzi'uljdüíi:
virág) ItoO.Uú f^oisanyosot.
f*zM'
(T.prostrota W.) fuira letscnúlt, bii^jus:
ICT l.intsások: vir. 4-ízirmúk, VotsányoiüK.
*
k l
^bk
mohi M. (T. mutcosa) ÍZÁTH UtojiiŐi vir.
i/f/n. J. Anya. 5.

V.

O T H l

SEREG.

M E S É K .

re a* Seregre tartoznak ajtók tC plímík, mellvek\irágjokhann 5 liíirt van. ( A' nőve vények* formáliséban a' Tcrmélz«?t
m 5 fz.ímot licreíi. Igen iok
plini.ík vágynak, u ; mi'Ilyeknck vagy remzó réízeik*
benn, VJJ^V azoknak IT
Mkaróibann e/f a' í^ámot tarifa
me(t, Az e^éiz Kxyii neniíÖ Sereg ís rniítci 5 himei
virágokból áll, menyeknek porhoajaik ol/.ve vag.vu.ilc
nőve.) Ezen öthíracs Seregbenn a' virágok' rtudes
alkoidfiu aj.; hogy a' Hímek' Izattmhor. kípest, a1
bokréta is vagy ötfzirmű, vaty hjegev'zi műTis, a' kar
TunájúüQ ot karéivá rnjy ót nietlresr r.in; s e' Ize*
riínl a* tsél/e is Iegiobl>íV,ör vagy Öilevflű vapv ötíbgíi. — Megesik néh*% hojy' c?x az oi IzAmol eggyel
im-^í/apaiiijd vagv* mf'^Cojíydl/Tjaf mind n' li'unrz.ilnk*
i/imar.i, minfl .1* Imkréuira \ ttéliért nézve; néha
pedig a* hímek* Izátnat meg i* kciiőzttu, 's a* kereki
sut ez ál'nl más .S«r^gbe igazítja. A* mellyekbcno ezt
gyakr^.nn Í£ak\a UeícXcdni; azokról ez J kÖnyvb<
konyvbenn
g
E;:ycliariint pedig az illyen tsatóka
plántákrd kevé-í f/nkorlas uiánn rajok c-inér a* fűvclz, \ tsak a/. ü^MzaijokbúI 's alkutáaükból w hoz*
zárét, hol Ic&yen az ó igaz helyek.
ezen .Serednek nagyobb réftént

V. SE-

U E J T Ó ; nem sok Nem van, a' inelJynek eggy

mag.

ÖTHtMKSEK.
• n a p * volna. — Ai cggyníl több puTzla míigvukból pt-riig leit kél Tenné Uc'i Rend vagy Família, t. i.
i. Az Egt^vany-is Rendbenn & U A R Ó T Z
iliri* F$imi\\Á\n(jli?t<Tif0ítac).
lízeknek durva
p
t á i ú levelek, nyakas Í>"kréM]uk, ! 8 aiin.ik fenekeim
4 pu(/.ta magvok v.m. fsak üggy Jfem van AőztőA jtma levetft *j 2-müjfVií.
!'
Lzeknsk levelek 's gyökerek nyáütiís terméfzilt'i,
"*« lágyító puhító ertfjek van. p. o. fl-Acttt j\ndii(r a.
Némellyeket rt/etltl ktílzúve kedves eledelnek lananalt. p. o. Burcis.
a. A' Kctanyás Rundbcnn van az ~ r
GOR1 Famíliája. ( Umbeífatuc)
Ezeknek koisányi
oyóhóna nÓBck, mée pedig rendlz^rcnl kétízeres ernyővel. Az eruyókc 7 kots.ink.iinak hegyénn vao eggy
eggy i n a d a t . meUycnn ul az 5-Jzirmu kis virág, 's
amidk köVcpíno kitctfzik n* két nnyafzár. Mikor pc***S a * R . v ü n i o I t s e megérik; a' magzat kétfelé válik,
kel egyejilú' maggá. A" ki Bi * öt, AJurAvt, rffífeX4tíljrntet, /\íi}/vrt virngz.ií. ÜMitn laton ; tn.-tr az ébr L.
zatj.iból az crnyósvtrágok' Faiuiüájat ebincíi, Ezckbenn {iiikor pviínak :
At crny<i' formája fellyíil vagy homorú y Öblös,
(fíi/r<rí/p«); v.igy domború (convnxtt)\ Vngy Utpoi^ ;</•
nyiui
(fajiitfiata)i
v.igy ságáros, *&%driö {radiatu)
mikor a licitorf v.igy kcrűletr-nn lívo fzirmoK a* i»u>beknél nagyobbak; r t igv vinfarutfó (aúorticis)
nsikdr
vagyuak ruji.t isupa hünvirignk is', a* mellyék magot nem icrcmnek; vazv rízdly (depauptrftta)
nnl.ur
hvvku virJgi.i van. — fC Sitrmok formájA pedig vjay
Upos és egytnesenn kiáll, vn&y — a' mint leglobliIfur Izokcu Icimi — bci;öngyoUídÖU.
A* einrús virágok Familiaj-i úgy ofzve van !*/.»••
v e , boR>- áT Nemeknek Ig.izi elváUÍzió határit b«aiH-k cliAíálni achéz; mert k ö i í ö i mindenütt na^y a*
ecpyfnrni.isAi;. Lepbizooyosjlib.inn lehet okcl me^f*^1
tJnó/.m .i qii^Aikrál fogra: ollyni kell hál vu:>#»Iái al.t veoni, a' nicllynck ércll inagvui is vs^vi:-^
v
i
''-'••
••-" -ozni is bajo«; mcit iu is iu»gy «*
Majd mindnV'*j*<iiak a* tevelei
luzöMftízbit btiRJ'j'uk. Cvakorl.U, *o
LlV Umlú Meslur.

ÖTHIMESEK,
Az ernvős virágfi pfánták: a ! oicUvek fíár.iz heicremm-k, fíi;zcr:z^mos eniiík, vi«IU-i-é> Izél, uiatztók;
illyentk kö/rök az eledelre v.ilók
Í> p. o.^ Ah/m/í, Pesth>nr':k, KomJny % 7.r,ltrr. Pétrefyem *s a* t. Ü* mellyek (lertrt; vizenyős lirlyekvan
k, mér^esekf p o. 'livmurüm.
>üi még az
valók is, JÍÍ a Zclltr% Petrezselyem,
ha vi»
ztnyüs hclyenn lerertanek t artalausok.
V.m még fb><ran a1 .^crcgbrnn ef!»v Tp
d. I. i. .1 'I i.KERRDETTfiK ( ConHtMa.-J
ájn. l*T/.ek • Rf. liirirúk, Ö'mctrztsiik; .i' hímjei pedig ncniíllyeknek oltvao nu':t-r5.cgc-<nrt vagyidk öl'zvtt/óvu fiMivu, cs elrejtve, h'ijjy a* keresd ocm ludj.v mi' tsiuiíion v d e k ; hanem l*ak az alkouísoknál
U-gva gvjniija, hr>^y e/en Seregre lurto/n.tK. S/cren' e » bogy « m^nrejioiök különös, i. i. Tűf/6, és
hogy nitus ts a/ Ülhín es Scccgbeuu máb pl.íntákn.-tk
Túlzójuk, lumem is.tk tzeknek. Kü-Kníl fogva köua\'i rajok i^:i/odni. Minden Magratbul kel Túlicf
Ut/U, (cbbwl IcKet a/.i í> kihpzut, ISORV ktítflnvások,
í m b i n ítéitictlycknck is.ik e g y flpvj!/.árük v a n , **
iücllytivl fogva IJnné iKmelly rekeicdert nemüket a í
ej.;ey.iny«s Hcodbe tetl) ite jól meg kell jegyezni
j "g y »
i»oi;y i^rn
i^rn soklior
l/ g
soklior az
az c y i k T
Tul/o nem no" meg,
in.irid, \ Isak
b
lehet racgUli
Kct tuUÜ Ica vcl.14
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G A

Z í

T Ö

T Á B L A .

EGGYANYASÓK,

133* M L

; ' e^py cŐtrbölyíí
itl, mclly * '

ö T H 1 M E S E K,
lot magába z.írfa, "a a* mngnak héjjává Icüft. Bib. gombölyií.
Í) MrirdgA , kétmúgvü.

w) dtvtrtigűk,
in.

ios. S z E P L t N .

íoó.
105
99.
I • v

98.

96.

101.
104.
pj.

100.
97.
107-

408.

5o*r. hasas, felfúvódott torkú:
Magv. isonthííjjúfc.
c) Mvirágák, ttegyma^vifr. DAnOTZ-UTVELÜK.
\-r. tőltscrcí, görbe nyakú; /orNTAKÓ.
kát ót boltos püikcly zárja be.
MAGISZÁK,
Bokr. tó'háéret; torkát $ bóhus
pikkely zárja b e : TJC'JZ. A1
magvakkal eggyíift öfzvclatn'il.
. loltséres; torkát 5 bóllos
AaNó.
likkely zárja b e : Mngv. lcapitoti.ik, korf/ovátosok, »z
anyafzir 1 tövéhez ríigalziv.i.
ATRATZÉL. Bokr. Inltsct-es; torkát 5 bóllos
pikkely zárja b e ; nyaka lavonn 4-fzccu: AÍa%taÍ bevt.
sett Fenc-tuik.
M1 z s ó T .
gyertyatartófnrma; íoz-X/?'/
j bulios ptkkfty wirja b<;
karélyai kitsipí'u végűk, tsor*
bak.
NADÁLVTo. Bokr. Ii.'is,i<:; tttrknhtjthm 5 heg_vcs
pikkelyek vagy fogak.
BORÁCÓ.
Bokr. kerckfornia , ruvidnyaká;
torAolutitínn 5 hegyes íog.ik.
Bokr. j^yertyatanórorma; karelyai
K U N K O R .
\á/.\ eegy -egi;)' rintz.
G Á L N A.
ZfoAr. tóliseres; /V-(a pikkelyeilen: Tsr'st. 5-O-etií, 5-Kij»ú.
/-. toluéres; i«r/,í( pikkelyét*
KŐM AG.
len: Tjff.tz. 5-hasábu.
[•/•. h.tsjs; /«riű pikkelyeden.
V i H Tő.
iranpforma, egyenetlen k:»kiuvószisz.
rimííjt'; tocha pihkelyetlra:
Uinuzálni egyenetlenek.

ötHÍMESEK.

(

dlvtrJgú, ffi/t}*fítá ritgr gyüm^itíli.
ü A.
Bvkr. haran:rorm.i: M-t^t'. ^ , bo'
%yóa; *• tti$y 4-rcKeI'iiű.

H$.
117.
114.
113.
U2.

JíYAKPERETíí. To*. i-rekcrza # tetejénn 5-felé
nyíló : BoÁr. keríkronna ; tor*
.,m
kttliitfáttn pc-rtízFornia tsuuo.:
r o d i s , 's monn a 1 hímek.
f i K S z E M . fok. i-rrkcl/.i*. flerrkánn nyíló:
AöXr. kerékforma: liinuz. [Z&*
rö»ök.
LIZÍNKA.
7^í. i-rekíífzü, 10-kopíítsű: Bokr.
kerékforma, néha öblös.
TíiRTSZiaoM. Tok. 1 rekeÍ2U , belÓI húsos, (k<érg e s - b o c y ó ) Búkr. lei ütemlett: B71. liegyes.
HtTLLÁNG. Tok. t.rektltú.
lölzhűiíad:
Bokr.
letüremlctr: Bib. tompa.
HAJIANG&ONGY, Tok, i-rekcl^j, tclejcnit iok
fogra nyíló; Bokr. har.irtgform a , rong)'O" karimájú; Bib.

110.

Tok. i-reWzfí. íztUyol repedő:
Bohr. fzóros vagy rojios ka*
ritnájú: Bib. 2-v, 5-igú.
Tok. t rekerzu: Bokr. tőltsirf!,
hengerei nyakú: A'i. gombos:
flimici A' bokréta" nyakabunn.

109. Alii K Ö T 3 ,

Tok.

115. E L E T Z Í B .

H ö . TÓ NT A.
•53. PAnKr.ónó
'2'.

SzÚLÁK.

tori'kJi.inn őUveizukult; — ~.
gvnibns: L'imfci a bokréta*
nyak.íbnnn. t^ttúgzdta cmyís.
Tok. i-rekelxii: Bokr. cyeriy.ii.nlóFíinna; (orkol.iljáun » hímfi.il.tk: Bit*, jouiítos.
7í.*. 2-reK«Ízü; Álíj^ír. kerckTorma:
iiimiuíitti gotbcfk, fzoruaöl.:
ií/é. tompa,
•í-3 reítcixii; rekefzeí 9-mat;v ú k : £<?*/-<#. '
2«*. 2- v. a-rckefrÖ: Bokr.
rcs, vagy liaraugrorma:
gombé*.

Bib.

ÖTHtMESEK.

ÖTHIMJCSEIK,

134. REDÓ'SZXROM. Tak. a-rekefeü, 4-korííisfi;
lölrséres, iwouSii
fcedttt:
T/Az. uöves, Ue a lcies, le.
tiúlló.
TsALMATOK.
Tok.
u-Kkefzíi, kupakos: -floír.
135(üliseres, egyeneiírn karim.jfú.
Tok. s-rektlzti. a ku|'.iuú: üuÁr.
136. D O H Á N Y .
LANCVIRÁG. Tok, 3.-rckcízti: tfo*r. vyeriyal.ir.
tótuniuí, gÖrl>c nyjkü: i/;i.
3 "gú.

120.
123.
1

HIMTSÜXK.

119. A z ÁL*
PAPRIKA.

TSOTSÓU.

139- P Á P O N Y A .

To*. ^-.-ekefiű:

ÍIÍ^T. 5 hasabú;

ny ik.i' lóvéi 5 h m U
pikkelyek /.írjak b«.
Tok. j-rckt-ízu: /fair
ma v.ty lólticres: tumsz. •£
vallókból tibltek.
ifc>£x. fcarAJi, bílól üreges: /'wr.
honjai öíivcallatuk.
Bu$y* tt-rckeUu.
nak
(iicha
k k k
a hc^y cmi
rekeíxíi, a'
Isclzébr zárva: Porh. ÖUvcBügy. 2 rckefzíT, •* fsáUyelnyill
b
ü l : Hinui. Ue\l\ -1-

138- SZILKESABK.

#

f) Aivirdgük, KtítSsiójük.

1^4. M E T É K G.
•Jl

-

*

APÓT zi

* * , I4lf«ír«. ,orii roífo*:
koUorúsnk.

Bokr.

TEKEBKDETTKK.

£ f í r . gyertyniartó'brina :
1: ii<t/eje kauk.i: J

tövéna 2 pikkely; A
patt ük.

PUitc j ikra,
l, melly a* in.Hgi beborítja: Mn^vai ko-

. kerjkrorm.i;/torltí>Ijij.)nn 5 .
Iw-jyii bvgrefi/rma pilis, 3 sertcuall.il ,i' ^>a^a(ot fedezi:
T Z I K K A.

fogCi ikras kcogírís pilis a1
rüngzílot l'eávzi: Magv. kjjK R E P 1 K.

Bokr> kére í:/orra/, robbnyírp leíífremltu; nfmzö réiiti ^önil
^
5 tsüvtfs pilis, ntini'.ttrkbjl
eggy kis lziiv.it,ka nyúlik.ki:
-* «-. • , >. Ategvai küíiorúsok.

J27. SZÁMOLVA.

Tok. t-rckrCM, ictc}énn 5 .fetó nyf.
ló: öo*,. gvifi>
• nierl'zésci küzt é;

. PoRHONRőJT. 7W. 2 • 3 rektl'xu : 8ukr.\M
6 eO'füeílcn has/ibü:
. RAPONTZ.

2 Ü ^ . U .3-rekefííi ;

ai

ó!

lynkatlu/. ki: ^o*r, j-liasáb:

_

be fű; a*
5 éltütl'/i'gu;' haiubjal lovóim
aarkafiok.
i4s. F A K Z Á R ,
Bogy: u-nrKeUii: Bi?/.r. tnhsérc3;
loik.a a* liiinl/.jUkonu ícvi
> fzorók bezárják.
• TLTH(U. • Bodonpót. • Hegytka.
•

TOHOKHOJT.

TSENCRTYÍIKE, ToX. 3 — j rrkdití. az óldaláoa
Jyuk.HtJaz ki: £ o / r . baiaoj;lorma: S/A. 3—,5-agú1*6.
TzÉRNAKuRT. 7W. 3-refccUu, tövímn lyukidos. Ki: /íoir. vekoay uyaiá
í. gombó.vu.
LűWTz.
^y. ö — 4 rckelxti: Bokr. n ó
í egyenetlen
ŐtJZirmúk.
a)
Jbi.

kipattanó, 5 kop^tiaí be.
gÖD^yjiodack: súniuu e ^ v c
BCt

& T H Í M E S K K .
nellenek; eggyik
sarkanlyús: Tjt'jt, 2-Uvelu:
Porh. Öfzveforrlak.
Tok,
í.tekefzŰ, ^ k o p á u ú ; £uVm.
»3X. V l O t A
egyenetlenek; eg^yikenn hát.
ranyi'iló sarkantyú: 7jeVz.5-lc.
velü; levelet tovonn takosok :
Porh. hártya hegyük, üfcvc
állók.
Tok. ü'mes, 4-vapy jí-rekefzii,
,46.
fíegleteS ; abbaon nMgvai korf^o valósok.
Bogy. 2 — 4-inagvú: Tstfsz. bt\i>\
BíNGE.
143fzines; Szirmúi apró jiikkt*
lyek a' hímek'' lovénn.
144. KALÁKTÜR^. Bogy: Izáraz , 3 - hasasrekefzíi: y
magvú: Tséjz. tsóves, bnkretafortna: Szirmai Öblösök, S
Istf/.e1 rusítvkíról nőttek.
145. T S U T K A L O M . Bógy. fiáraz, 3-rckef7.íí : Mu$v.
íxiiicsek, korhovátosok, .1'
vaUokba .süppedtek: Tsvsi.
lapos, kitsiny.
Bogy.
leves, 1 — 5.
149. S Z Ő L Ő .
mut a' hegyeknél
lak, lehullok.

Tséiz. bokréiaforma, kéir ZC rcsa; kiiUd 3- a' lielsö 5-levelíU

i. T A H Í J P E Í R T .

. T S É S Z E P O H T Z . T J A * . 5 .levelú, |V.,',«,: r ^ y «

kopaisü, 1 magvú.

• T

r,

A) Fetvinigúk,

JU ui-Ucli a hintek:
1 a' UéUc u^iíbuim,
K É T

A N Y A S O K .

* JSggyjfirmúA,

.

LIKAGVAN.

14

T^nxiTfi.

"

alvirdgák.
BoAr. keríkfortna; minden m«tízes* liivénn j lyuk; Tatíja

Bohr. nv.ikrtsi: Tokja
i-rckefui, a ko^átsú.

öt szirmúk, alvirAgttk.

• T*réjfÖTi.

b) Ftfoirdgiik.
Bogy. solímagvú: Szirmai' TfUnjet a tséűérol űotlek : slnyiszára -•rigú.
>4S. BOROSTYÁN Bogy. 1 —,$• magvú; axta' nieptni*
radt tscíic köritlvetii: j'/fl/'1*
•• jjí/rrt eggyíigyű,
* Somf*.
••• Bokrétátlannk vagy
m)

Ahirtigúk.

150. FOLTVAROJT. rr/ji.J-level0: Bokr. niöts:
Xűf/íí' lövénu 5 IÍÜICS pul.y*-.
JHagr. 1, hofzfjtúdail, « í l
borult Uéízcbcóu.
ti

•*• Bokr/ftdtianok

vagy

Magva 1, a* t s í i i e ' agyAbana, tsigaformÁnn kunkoruilolt: Ti
Zj
I l Ú
LiBATOPP.
Magv, 1, kerek, lehtpított, a'tséftébe zárva: TJCJZ. J levelii,
homorú.
&V. /7r. felemásak, nősük, és bínuc
Jenek Lig^'an anni lüvóim:
A'újvir magva Ijpftotl: jf'iya*
tir. magva éllel all a' a-lcvclü tséUébvnu.
.
Magva 1, vesct'orma, a' tsérze'
agyábann : Tje'iZ. 5-lcvcltí. fTrtígzí
téó
S A V A R.

OTHIMESEK.

Ö T H 1 M E S £ K,

Magva 1 , tojisd.'d, a* tséfzíbenn;
Tjész. 5-ba>nh, brlól iziucs:
S-himsz. heréit.
Tokja 1 manvú, derekaim nyíló:
Bukr. IZÍDCS, l/ára*, j lfv c .
I Ü : TSÍ'SZ. 3 pikkely, kcil, J e
ormóionn öfcveall:
Hír/űz.
öTzvenóUek hengerbe.
_ :dckja 1 magvíi: IWsz.$ fngű.
rr
r. felemásak, nó^ok és hintek
ugyan azoQ fáoo;
Tioniúij^

ÍÖO. PoRTZiKA.

CODOlíPÓT.
,
166.
167.

T U R Í O L Y A . Gyüm.

-•

t/o. F i L L i s .

Gyüm. lapos, n* dere kdön hofzfzára válik kellé: Ernyői*
cpjyfzcres, miaicggyj-virágú.
Levelei eqgyeseA;
ANGVÉLIKA. Gyüm. lele!íéiíl» parkányos, sinóros oldalú: Ernyőket gömbölyűk: Gailtfri uprák.
BonoAiMAC Gyúm. hofzlzíjkj-i, g- vagy io>
húrtya - pnikiinyos: Á'rnyúj*
nagy: Gaíh'ii foklívelük.
KOTSOBD,
Gyilr*. hárt va - párkinros, karliolt ót'dalú: Gallért aprók.
GÁZLÓ.

'
171. I R I N G Ó .

kt'tmagv&k,

2 Uv£lke vagy semmi: B/i.
f/.óró"s(Jk: Ala^vui hoUízuk.
Viráglrfta rendtttfen.
Virágzása
gombos isoportbann:
Jiüztsemfje soktagú:
VarJit
polyvas, gyümóltscnn a* isi.
íze rajía ntaxad. Levele ÍQ~
TJWZ.

1
'

OÉRKZLB.
LESTYÁS.

ERN'YÖSÖK.

J ^ . T A P S ÍR.
va?v tlitk/t gy
ntntt rrtetuáik a' ke't

(*'

1

£99. DERCLY*

mag
173

is.tuvu, v. el á g a z ó :
gnmbformák.
Lrv.
UROS.
Gyüm. soros-sejtes: Gall,
Bonu hasgalljk: Erny. v
z.ia ulánn ö(/,vcborút
177. B O R Z O D .
Gyüm.^oros-stdés,
lojasdad:
sugárzó, küzépenn meddő.
184. E M I I E T Í E .
Gyám. l/.órös, holitzú • loj isdad
Vir, egyenlők, mind termő*
176. M A Ű T A R É J . Gyüm. r«irds vagy tüskés, kerek
ded lapos, tarajos vagy **
nórus 1/élíí:
Vir.
ntind lermők. Xtif,
197-

fíörös, hengeres: £>«r.
vt^rigü, viia^rugó
ninis.

$) Kopati íflf /<i/íff/ regy pdrAeJ/tro* gylimolttüh.

\ -UltlfiVÚ.
• Txikfaíi. • Sziklir.

•••• Öuzirmúk, feivirdgúk,

' •

PÁSZTIVÁK.
KAPOR,

*

/'*>, sdrgfi, Uoélkei jztffujok.

Gyű/n. lapítoil, ktfiuoli oldalú:
Gttlltfri letiirciulcttek.
rl.ipos, burfízílas: fVr. egyenlők: GaUc'ti liariy.isjk: Kis*
£ 2—4-lcvclük.
Virága
Gyúm. l-tpos« hártya • p ^ r k J a y o s ,
fellyiil tsnrba: Galte'rii e l m e .
jíi. Levelei ci*^yjzcr szárnyasok.
Gyü-i. lapos, h a r l y a - p á r k a n y o s ,
jilól fellyül (sorba:
Gulléri
nintscück, vagy n é h a i , 2 le#
yc!. Lei: hármasok.
Gyüm. üfzrelapűlr: Emy, lányéros: Gullcii ninlscnck. Vir.
sárga.
Jllagvai'hánya-párk.inyosok,

kar-

l/.oli.ik: Gitltéri ninlsenek.
Vir. jiirgn,
híreikéi Izcrnajuílúk. Van patkány tatán mag'
nú is.

t) Domharú vaf*y honni maj*vék % párkánytalánok.
K0IUAHPUQ4M. Gyüm. golyóbisforma:
ji'ióldaliak.

Kihall,

I

•49

O T H I M E S E K .

0 T H I MÉS

í. MlRHASlAG. Gyüm.
BABABOLT.

Koriftsú, üntsá* árförm.^
1
*•'"• •'/. letttrcuilci.
U-k: Efny. viragrugo.
Gyám. holzUűdad: k**s*n*
remlett. ncha féloldali;

Gyüm laplós kérgíí, karUolt; a'
rajta maradt i'.«(/.« korouó*.
xa : £rm". sugárzó, belső \i.
t
ragi meJtlfik.
Cj-ft/n.
sima; a* rajla maradi iC
193. BöífbvÉKT.
fzc koroaii/za: Wr. termők;
rtagy^ttU. ninls.
18O. H A L M Í H T . Gyiim. 'lojisdad : £r n ^ * ö " " "''•
mÖtiek: kis^alü/ra soklevcb.
GyGkcre gurnds.
n,. lurunll; Erny. pongyolák ,
179. A M M J .
sugárzók, termők:
GalU:i
Tzirnynsonn hasgatlak.
Gyüm, loj.isdad, kartzoh: Erny.
491. ZÍZOK.'
kcvés.ígú: Gaü. mioicggy 4levelük.
r
. BOLOMYIB. Gyürn. uijásdad, kartzolt-* 1 'mind ler:tiűk: GatU'ri sokUveluk.
Z A P Ó T Z A , Gyüm. rinttot
** '. rzínesck.
Gyüm. gdrabölyííded, kartzolt:
€75.
kisqttfí. akkcrák mint HL etnvííkí, vagv nngyohbak is,
fcUllók, bctotjiínesek. Viu
j(frf>tík; tev. caqycick, épek.
Gyüm.
lojásdad, füclros-ono saio. BÜRÖK,
ros: ArfíT'í,'"'/-soklevelii; AJ/anlléru Icloldali, miategg)* 5*
levelű.
Gyüm, toj*Yiiad , kartzolt t A-i<T'
Iga.
jf*f/A niniü: AúgaW. felótUaü,
3-lcveUi, lefűpgŐ.
^.
Gyüm.
mj.isdad,
bar.izdás:
494.
eg}r#t'tók, mintl icrtnók:
/, Uiött: kiigaii.

ko.

U/snyúk:
104. K Ö M

192. UARAMAO.

Cyiim. ltofzU'ikas, kanzoli:
#<)//. niuís: nugygaii, néha i-

ZlLtEit.

Gyüm. apró, knrtzoli: kisgail/ra
mtus, v«íy ajiro: JSagygall.
néha ilcvelÜ.
1'iAlPlKBLtA. Gyüm. iojá»lio!zf/űd.icf, karlzolt:
6'(?//. miiiscuek: /y«/». gombolj'lik. fagynak kf'iluki jajai is.
«02, CVAPOR,
Gyám. vilxlzas • foives; derekaim
hoiziz^íra válik kellé: Gallcri
n
907. B A I T O P P .
GyUtn&kte lojáslior/fzit, kartiolt:
JSray. domború: errtytkei
pos&rtk : Gaii. mnlsccek.
hármasok.
H A R O M A M Y A S O K .
* Fehlriigftk.

sifvtrágok.
r

I©8.
SZÖJHÖRTZB.
-VÖ. O£Ü.IIOKT7.R, /íoA/-. j.rzi<-rrfi: Bogy. t-magrC.

«| S . A T Á N .

ag_ . / «' « : 3 - ™ k'. r . ű
j m ú :
ro*/ i-íckefiÜl
Ahtgv. üstökihók.
Jlokr.. yttirmú:ú TsAz. 5 hasáb : T/.
' ' « Itarmas korona a' virág*
fenekenn: Ahgz. oliJopotsk.in« a l l : himsz, az 0I7I00
; alól olrvntittk
: Ac^jr.
1 ickt-tzíi, io\u.h^\(i.
. 3-lírti fj; ifi,i|.<ii éteU vagy

ui

«<*

Ö T H 1

M E S E

I13. GÚZSIJÍDA.

Botcr. j . r / i r m ú : Tstsxf/e 5-hasáb:
J*%T. 1, 3- fzc 8"*i4. F A R S Á T Z . Bohr. mais: 7>á£. j-Ievelű: Tok.
^-rekclzű.
í i 6 . FlNDZSASziROM. ifoAr. iséííeforma, 7-rotrlIzé.
•' i.
sti, högrés; bolyává válik,
*s a' magot bc/.arja: Tstfjiejú
'
mnts.
• Scíléne. • ZttuAyiVhúr. • E«nRt\ • Homoliliúr. * Alfiirom.
• Madirltur. • 1-ibaiopp.
N É G Y A N Y A

S,

EOGLÁRPÓT. Bokr. ^rzirmú: Pitise 5 , húsos,
r/ivTorm,!; mindfnik »ombo$
seriekkel prémes; Zv*/a 4rckefiu,
•
•ÖTAÍíYASOK.
. 5 , sokmag'
v ú !i:
5 ^
7
t2o. L E N .
BOÁT. jí/.irmú: 7ŰA.
io-rekcúu;
rekeUci 2-magvúk: Tjtfjz.
levelii.
J2i. HAUMATFÍÍ.
fio.
5 m
/
k
iokma^vú: Tsdizdjc 5-fogú:
* W«j r;;í. 5—9.
119. L E L L K G .
J?ű*r. j - h . u i b , v. j-r/jrmú: 7/^rs*
i-tagú, ép * al'zoit - rántzbal/,?dclt karimAjú : Magvu 1»
liártyaformi
kb
• T*ilieliúr, * ÁfOrT. " Madjrliúr.
«í2.

FOZSGA.

H í

M E S

EGGYANYASOK,
KUKKOR/

(IIELIOTROPIVM)

Tsést. 5-hrgyft: ^o^r. ^yciivatdrióíorma,
^-liarclyi'i; kar^lyai köát ránU van, 's a'
r&aU ejri^y Kis hitsutsorodássM víígy foggal
vogzodiU: 'Iorhcba be lehet Játoi: Aiagva
4: füzévjd c^gy sorosok, beg6ngy0lcdtek f
's ú^y bomlanak ki lassankent. A/áj A'irmeknek
zc'rjci.

t$ vágynak

Hlyen gör.gyÖlbdvU J~&*

Amerikai A'. ( //. prn/tr'nnr/m') Tzára tsrrjV*: \cv. lántsás • tnja^kerekek: iuzerje sok , tsopoilofcooo
Lídiái E. (//. intlírtun) Irv. Tzívcs-tojitskerckck, lieg\'est-kt kevésbé durvák: Wittn m.i^ánosok:
in.igvfii jKÍtunkénl kétfelé íiltanat.
Európai i\! {ÍJ citnpti, um) lev. nyelest k, tojásfeerebek. cpcluk, mol^hosok. nmt/osok: fúzérjfi (kivált az óghegjcao) parofiok. (AU/JJÚve t A'apranózű JÜ.

$6. MIZSÓT.
(MYOSOT1S)
Tsész. .s-ibgú: Bokr. gycrtyatartr?Ion»a R
5-mctÍit'sü. mcifzesvi kils pcll végűk: 7orha berárodott, a' bokrtta' torkohit^áuu tolt
j bojtos pikkeijekkcl: ASagv. 4.

S O K A N Y A S.
123. MlIÜRA.

Ö T

kis fríaes hártya:
geii apró Ciirmu:
oízltú, ucngcrcb,

.Vj M! (AI. sa.t;iioi4íri) fzára
g
Iáutshsok, l e n g i k : böki. Kik,

ÖT-

OTRiMESEK -

ÖTH1MESEK — EGGfANYASOK.
M! (M. nnrnsfs) fiára ágas: lev. vxhhix.
toÍáskerek-Iánt»iaKoktborza$ok: bnfcr. kik,
a* borzas iscfzÚDÍl kissebb: magva sima.
k
EftneV fAjt-íi:
erdei M! (M. sihatico) M r a nyúling, borzas:
lev. friíUs-Unr^ísok: virigfurije rwmbor.is.
tarka M. (M. versUolor) pfctUftfi Ixahásű: fiára
nyúld'ug: lev nydvformék, izörösök: virági
aprók, sárgák.
,
tompa M! (, AS. obtusa K.) lev.- Untsasok, hceycsek,
borzadok: lséfielcvr'.ci nagyon tompák: gyölsére clágnzó , tsomdez/i: magva sima.
éprÓ M. (/W. n.7nn) l/íiatskai .ilipágasok, 2-3-vir.v
iiúk: lev. holzízúdadok, borzasok: mag vaj
Vir. ktfk.
pfa)
magvai apró
bojtorján Jif' (AJ.
bana&ük ragadók: lev, lánisások,
s o k . V%r.

f7- K Ö M A'G,
(LITHOSPBRMUM)
Tstfsz. ^-hasábí: Bokr. tfiltseres, torka kinyílt; nints is rajta semmi záró pikkely:
Magva 4..
ifúngy

K! (T.. officináin}
m.ijprai f e i é r e k ,
stm.ík:
bokrc:áj.i a* tsefZijbó'l ali-; ér k i : lev. l.in-

ts.'isok. Lev. jo/tft ithkh : bokr/tifja1 torkointfdfíii j tjutjtaruí/fíjok: vir. sárgállák. Gyfítig?
jzíuÜ maqvtiit gyöngyük küzzéisJüiik. (Ahítiir köles , Gyüngy kölest flapkasa, Tengeri
A"'> magva fit)
meze* K! (L. nrventts) roigvíii rántzosok, fakók: 1crelrhm njiró bibiitsók v.i^yaak alól: bokr.
alig í r ki A" tséCzcbol. Pir. fejér.
K! ( C. j/wfiuro - Gucrul-Tum) magvai
bo\r. V tséiiéuél sokt^orta holzCsabb.
rrfjtpf et/frb i'/rttr/| Azutánn k/k f végre
Virtígot sióra j'iféll; a* virágtalánok CL
ra ilülnsk, V tegyökvnfznck.
98

ATRATZÉL
(ANCHUSJ)
Tsr';z. 5-hasábú; Bohr. toltsercs; torka bcbólrtlt, kifele rsutsorodú kúpos holtai: Magva 4, fenekei bü vagynaki vcsvo.
Ntt*

"155

{A afficinalis)
Uv-Uü I . i n t s á s o k : / í f e
•^.sorosok, L-ggv-máít hátaié virágokkal;
he^neyÖlödiiit végitk; torok boltozatja fzifrns. sii 6£ész plántu durva izúrdkket bortas*
d .75 árnyékos hetyenn kopasz. Virága kék,
l h f ü
)
keskenyleveiá A! (A. angust(fólia) lev. íirál.is-l.-íntsá"IO':, tzÜTÖs'ák, rilkána *s alig fogasok; na
aUók a* vállnkonn keskenyebbek, a* fcUük
fjtárnletf'k: fiizerjei párosok.
'tf «íí/ ( si. tinctoria) az egélz plánta pelyhes: ler,
lánrs,rsok, tomp.'ik: fzárat mcgdiilok: hímhM.fi igen aprók. Virága sárga, (piros Ökörnyelvt Piroshófü, va/f Ökömyoh)
A. (.W. iiaűcti) lev. Idntsások, fodrosok, fínvcsek, durva íxó'rÖsó'k: virágfurtjei 'J-áeúfe,
2-L-velíik, kunkorodott végúk: torok-boltozatjai rojtosok.
mindégzúld Ji. (A. tempervircns) \eV. tojáskereltek,
ritkások, fejcr foltosok, virági gombosok;
gombjai* tövcun Ü levél. Vir. kék.

'99 ÁRNÖ.

(CYNOGLOSSUM)

Tsr'sz. 5-h,ls5b: Bokr. lűltscrcs; torka bcbótolt, kifele tsuísorodó kúpos bolttal:
Afag, 4, mindenik lelapulva van a' merőnn
állá anyalzár* tövéhez ragadva, eggy ^g&^
lapos durva korfzovátbann.

•rvűsi J * (C. officináié) hfmíziUi a' bokríeínál Jcií*
sebbek: levelei f/.é les-lúnt sasok, nyeletlenek., villba Utikcbbek, pelyliesek vágyselymesek. Levele világos zöld: virága piros,
néim fejér. E%érszagú.
A! ( C, montanum P.) Mmlzilai a' bokret.in.it
kiesebbek: lev, lantosok, durvák, selymctlenek, nligkot.sáayosok, ritkák.
A. (C.pictum IV.) bokr. akkora mint a' iséTzej
karéival kerekrfed- f/.rlesek: lev. láatsósok.
molyhosok; a' felsők vallba Izívesek. ,f7r.
hatovány
kékek vagy veresek, piros tsíkokkaU
* í v'
( C.cheiriffílimn) bokrétája kéllzcrte nagyobb
v'«
a' isélTénél: It-v. Jaatsasok, válífja kcskí*
ayebbek. Vir. fejér, veres erekkel.

— EGGYAXYA?OK.

OTHÍMESEK — EGGVANYASOK.

bőgrtb A! (C crhtntum W.) lev. f/álns-limsí»ok#
durvák; nugvai liin.vafoébk, melly Löere.
formára t\Ö, \ AZ ajaka (sipkés v. liiskés.
hnlevelű A, (l CJiniJhUum) lev. fzál.is -1 mlKuok , .,»
•érdéi ludasok. TJC'JZ. tóvönn serte.
s^ra.
mrfclcjts

J. ( C . jcon'ioide*)

feára

lotsepült,

ketkvt.

lev. bnisasük,
érdesek:* kotsán.vi
irt.'r- i«i'innijiMik. érdesek:
kotsanvi a'
ágú
I v-ürekcim i-viracúk: niitgv. k»lilókÖSí;h,
tavai ti A. (C Oinphafaties) teára g^yokerezú: R,vokcrlev, loJHskerek • Tzivcsck ; Urírlev. tuj.is.
kerekek , nyelesek.
Ős A! (A*umát;iíaihm A*.) vírágfUrtjeí ernyöslik.
. GÁLNA.
(PULMONARIA)
Tsr'sc. i-tagú, 5-lzc^ü, 5-n\etfícsu: Uohr.
toliscres, toritJ. küiyiit, bólioiaiian: Mag.
va 4.
G! (P.offícinfi/is) j^vökírlcv. kotsányí»sok,
tojáskerek
ik - fjttve*ek
O
;; li.íriev. «•
. -i-il-. -^
ehok. íeiw/ci/m rnt/11 hádot mo
)
v m j y n a i . P i r ^ k c z $ J j
{ j ,
t
)
l
l
i
i
á
k
(P.
twgustifvtw)
Eyükcilev.
linisáiok
tüdő G!
rcfuiúk; Uirlcv. Uárúlclu fz>biisúk.

NADÁLYTÖ.
((
Tsc'ss. 5-Jiasábú: Bokr. torka leiíuvcd U,
jzá,a É--to^rú; tork.i be van záiva,
poiyvatotmi l>.;ÜkákkaJ. AJag. 4.
Jkítete A.' ( S. ajicinalc) Icv. labocUísok , lo.;í«Vfrfk10

' I

ók. A7r. vernt néha Jcje'r: ^yúktre jkot**
Altttíí/ytó
, nagy
{J
y ,
gy Snd'hjj to )•
)
\
gumói A/ ( S. tulerown) \KV. kevéssé
a' kíi füNók elleneik,
n ,
nclta
^
irágrürtje
d
liárlicg>cun
ktllus.
Vir.
JtirX*'
Hí (A1, cordüium A.) fzirlev. ketió, lf»*
v«ísf nyeles, isjltiicni ellenes; viráfitlirM*
aU'.t is két kis livél: munI«uiV.i e : felold*"
ÍJ «ggy keveasé UaríJÍuió.
kiM**?
ú

102
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SZEPLÉN.
(CERIXTHE)
5-h.isábú: ^o>fr. torka Iclíúvódott^
karimá|<» 5-fogú; torkábann be^liró
ytK niiitbcnek: Afagi'a 2.
z

' (^** major} l>okr. fog.ii roricíek, tompjík,
licóUjicliijiílak: Icv. (zárok-lök, kopaízok;
hímfzál.ii a* buKréiaoJI rövidebbek, l'irá.
gti aerhenyes,
érdes Sz. (C. fupera) bokr. hengeres; karimája1 fogai
tompák, r^élivcliiviliak: Icv. izároleíük , erdesetskék: hítnl^. akkoník mint a' bokréta.
Virdgtt járgtt.
kú Sz/ {C.m/tíor} bokr. 1karímJji 1 fog.it lieyerck,
öl/.vchjjolnak , a bokrt'iai bt kérjük : levelei
fzárölelök, k0p.1I/0k. sim.ik. far. jtJrga.
( l'tírduízjíij Szej/lv/e/put t^i
103. VÉRTÖ.

(ONOSMA)

Tsész. $-hasábű: J?oA/*. harangforma; torka kiny ; lt: Mag. 4.

5rrf/ V. ( 0. erhioiiies) bokr. hengere 1 !, hasas, tompa: levei, látiisásdk, lAÓrösók, l'zíirú* seri^jtik: magvas UcUéi Icláltók: í/ara clága20. Az eqt'JZ //hinta durva JiórdkAc/ borzas^
iZÓÁ'e, sáig'Uíó: gyökvttUtek kuütí haja piros;
vir. Jiirgiílttí. {pirosííó j*yoAc*rt sárga siiru'tét)
Uiilagof V! (O. itcilala K.) ti'jzAnÍJttí/ aööann *iiiűinboz, ftogy sencfió'rei
104. 150 RÁGÓ.

(BOAAGO)

Tsc'sz. j-hasáb: Bokr. k.irimáin kerckíorma, 5-küliorc; torka kú*>uisoroiiá*okkal
bezárva: Mag. 4.

}érti 11! (£. ojjtcinaiis) lev. tojáskerek .lánts&ok,
válio^-iiók T fejér scrtókkcl borzasok: tséi'zéi íiíWyciny Hók. Vir. kék vagy veres
ftySr, ( Ugor kajzag&J&, Báránynyelv jüt
ti űkörnyciv, tíorragő, iwíí sitratze'/.)
í. (B.inttíco)
ler. a/ ágtÖvekcun
Lzárülclők: kouáuyi eg^yviráguk.
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105. MAGISZÁK.
(ASPEn
ÜGO}
Tsész. j? - egyenetlen fogú ; .virágzás utána
-f flfeveUpíil;' J.-.pjai kikfmyáfptott f o j t o k ,
's benne a' magvak öfevclapíivu: Bohr. toltseres: A/ag. 4.
htnye M! (A. vmeumbrns) sjínHár fzírai &e|?lclestki
apró serte-Kordokkal b o r z a i k , ni^jiiiA;
ümfiitsúi uélzcje Ökvdapilolt.
ft'óga
violajíín.

( L yfcops/s)

.10& TN'YAKÓ.
Tstsz. 5.hasáb
tőliscrcs, gítrbcnya*
kú: Magva 4.
agoi Jfr. fX. vetictrria) fz.íni !etfi*níili: \tv. íp.
éhik: %yi>rn'%\ts'ós t*cr/éic tclrúvódott, l e
n. Vir, apró, grúszjtin.
{L.putia) u* hélya^OitSl ahhann
hoitf P/ára feláll: gyökere terjedn.
(L. arvctwj) ("zára feLilló, f/rirös, >ibirisós: Icv. IV-iílas-Uni sások , (zÓrütök: vi«
rági felállók, halovdttj kekek.
(ECBIÜM)
107. KÍGYÓSZISZ.
Tse'fz. 5-hasáb: ^o^r. í.fzirmú, egyenetlen
karimáiú, káij'Üt lorkú; nbbann
i i
egyenetlenek: Alagva 4- Hasonlít a
sziszegő stájáAox.
*xüJiŐ4 K. ( £ . canilicanj) Ificrjéirnn Ógaí ésUnls.ís levelei mo!yhosok.t tejérck: lev. alól eresek,
felvül iiMSok, síiruk, 's az á«* véflefelé Tet 1
dcltikesek : bvigfli ar. áchegyekenn kúposok:
tsét'ixhasíibjai Uiii«ísok, hegyesek: aoyAfiára borjai, f*r. fák.
K! (E.Uatwum)
fz*ir.i felálló, borostás; )ev.
1/álai -lántsások , borostás-Lnrz.isok, az alsóbbak inasok: bokrétái tsdknem egyenlők,
's azokból hlml'záUi hoiiUnnn kiaLlanak.
ffr. fcir'r.
Ki (*.'. ntbrnm) fiára rövid - lÜmSii -fusírWkkel fcoliíi*oa fuzüu, burzas: Icv, 1/úl.isi

l J f

Kel boraas, Uurós, soka b ú; | c v .
borosok: vir3gi eggysoros
vrresfok, néha fejtfrnA. ( « « „ „
Atnuít'l%pirtHUÓ%yöMr, Jcrjoke)
l<k K! (t. pioLuewn) </* TcrfoieUl abtann
* í i , /io:.'j- UikrCia-l*6je a't,éUéuél ' '
bimlzaUi akkgrak miül a' bokréu.
pto/ojttn.

trétai K. ( £. rrcticum) fiára heryél*; W . fzálasofc
bibimM-h.^.-idaiowk; ííuéri &" IcvéUovck
rol: gyiimoUsos iséJiéi I ^ U U i r
ptrojsa/t, hunszditíi
f o5.

NOLÁNA
(NOIANAI
TSM. rrhü!áb; hasábjai fe^iestk: ^oXr ha-

rangforma: Mag. 5 ; ciindcmk ? v. 4 -rckc-

Un: •í/;y«j£árű a1 magvak közzül nóJJtb. gombos. Magvai a' húsos vaUoAAut
öszvenáttck.
Ckörűm X. (N.prnjtruta)

fzára letsepíílt • l«r

top. MÜKÖTS,
(
Plrágt. ern>w f gaJlcros: £ o .í A nyaka to
jasuad; torkolatja ikrái: jf*^. gömbölyű
i-rckc&ü, 5-oyíJású.
/ ( A maxima) inéMjc virágig utánn a'lok
nal sokkal iio.ií/.ibbra DÓ: lokoisáolinn erg
j j
jblfonn gyepeinek.
'őr Mi {f.etonSata)
a* nagytól abbann kühmböz
A<V!r viragyfUuiáDn mm a1 tséué, i.oUUab
- ír? 0 / i t t k m e g ' l i a n c m a > v i áK-lw'sánvok.
i J// (Atvutwtrionaüs)
mérjél a1 virágnál rö.
v.dcbbek l/egctcsck: pjrökérlcv. l i u á i
íofidfcük, kopaUok, í
k

1
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gyapjas M! (A. vilfoja) lséf/.ci gyapjasok: lev. feá.
las-lmils.isok, prémesek. {Müköu)
Aüd M! {A. ti7':ten) tséitci A" virágnál rövidebbek:
gyiikérlev. 1'z.ilasok, épéh'k: kotsanyi a*
gallérnál sokkal holzfzabbak. ( KóJvird*)
tompalcveiü

AH ( W. oötusífolia

If.)

tsehél

liO^Iíte.

(PRIMULA)

Virágz. ernyőt, galléros: Bokr. nyaka hengeres; karimá)a Kiterül, 5-kiwrc'lyú; karclyai kitsípeltck: Bib. gombos: Tok. l-rekefzű, i'elyüi tíííeie nyíló.

I

tavaszi K! (P.vcris)
lev. rántzosok, fogasok: bokr.
bomurú ; nya^A- torkolatja hoUlziubid ; \Hkots. sokvtrágú. slz erdúkünn sárga virágú,
a* kcrtzk&enn pedig sokfele színű virágukkal
pompázik y 'J sokféle formájú levelekkel játszik.
Pun tillyan fajtája isy meIlynek Ivkotsánja </'
futd alatt nm, \Í tsak az crny&jét baisál',a
fel, ( Kásavirág, $z. György virága, sár^a
Ktikőritsf Kcsztyiíviiágy Hankalin.)
sugár K! (P. ttlutior W.) lev. rintzobok, fogasok,
vállba. és derékba linkebbek : bokr. karimája lapos, torkol.i!jj ttlgolyóbis forma; kiilSÖ virágí bókolók; tökotsányi sokviróeúk.
Tatám tsak a* tavasziból válik. Van i-fcí>0g'7,
van színes tsesztfjtí fajtája ÍJ.
lisztes K! {P.furüwsa)
lev. ráolzosok* tsipkések,
kopárok, alól lifztesek: lukots.iiij.inak cr*
nyoi felállók: bokrétái lapos karinujúk. Vi*
rása veresj.
gyapjas K. (P. vilivsa) lev. laposok, kövérek, borrasok, apró furéfcfogúk: lókotsányi rövidtk.
gór nyakú K. ( P. longiflora) lev. fiiréízeéek , kopalzuk:
ernyői konyák: bokr. igeu IIOIÍÍZÜ oyakúk.
vnyves K. ( P. glutinosa) lev. apró l'urólzfogúk, enyve'-eli, kopal/.ok: eroyó'i kotsantaíanot;
gálléh akkorák, mint a1 virágok, f'ir. kék._
Itifra K! {P.aurictttu)
lev. húsosok, lurcüesek, sítókotsáuja sukvjrÚ£Ú} a'

i^

nem igen hofef/alib: iséCtci t$cy kevéssé
liUltfsvlt. Ez az crd»nn eS hn^y^enn verest
vagy tarka virágú; a' kertekbenn pedig sok.
je'le színekkel c"s leveleküai jrítsuk
(tuiuitám
K
Oikt
Oriket,
Mdil)
Medvéiül.)
**
iprő K! (P múdma) ícv. simák, fényesek, ékformák, sarlós fuiéizfu^úk: tókolsiínyi kevés
virágúk, ftr. tesiszin.
éptevetti K.(P.intLgriJbtia)
lev. körkörösök, épéluk,
kovereb, portzogói«luk: erovói fcUíiok;
lseiio JIÜCŰZÚ -tiuvesck, tompák.

sek, Iztírösöilok: gyökéríevcíei láotsa»oi,
váüba keskenyebbek, kopul/.ok.

uo. KANKALIN.

EGGYAXYASOK.

111. N Y A K I ' E R E T Z .
(CORTUSAS
Bokr. kereklorma, nyaka rövid; torkol--itjánn kidn-jedt karika, 's azonn a' hímek:
Tok. i-rckeUú, tOjásdad;
nylú.
AV/ (C. Mathiúti) lev. fzívesek, nyelesek*
tokoManyi levelellcnek: tscizéi a' bokréiá"
n:il rtnntcbbck.
ü JSy. (C. Gmeiint) !cv. veseforroa hívesektukols.inyi Icvelctlcuck: ernyői n i i m e c r
3-virdguk: Ucíiéi a'bokréiáiia] h
- HARANGRONCY. ( SOLDASELLA )
Bokr. barangforma; karimája metélt, roiígyos: TOÁ. i-rekefcü, a' hegyeim sokleirf
reped.

t f

tírtu' //,' (S. a/pina) lev. veseformák, karétyos ftabásuk: viragi konyák, .s<iIL«nKjai fogasok:
anyalz. a bokrétánál dolzliubb'.
. HULLÁNG.
(DODECATHEON)
Bokr. kerekforma volna, de karimája Jiátratürcmlctt: Hímjei aa'1 *«^L«i-»
••
torkolatono '•űinck
Tok. i-rckefzű Jiolzlzirdad.
H. ( ü. Ahadiu) ler. l.oízízúdad - körköröfok ISHvargó^élŰ.foKasok : ernvói .sokvU
, poigyolák; murvai
í

t4tf
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» U . TÜRTSZÍROiH.
(
tfoAr, kcrckforma vótaa, de karimája hát.
ra tfiremlcu : toikotaija knsmsorudou:
Bogy. tokbann van.
ügeti T! ( C.europacum) lev. kereksed izívcsek t
kések: gyükére n.igy gu»:üjú. r- - •
virágzó* utónn észvesodfédik, \r __
o' JáldOo elrejti. (Dúznórcpat Uismokeuj
fbldi • kenyér.)
kerekievolii T. (C.coutn IV.) lev. kerekdedek, lzivc*
wk, S - " Í I U

«i 5 . ELETZKE.
( MENYANTIJFS)
Bohr. i-tzirmú, rövidoyakii, rotosfzttu,
vagy borzas: Bib* a-águ: ?<>;('. i-rckcíiu a'
tseücbenn.
# í a £7 { M. njrmpAoittcj) lev. kerekded-fzívesek, íp.
élűk: bokrétájának tsak karimaja liőius,
rojtos. Kabakja i-rckcjzü, maeval prt'metck;
virrfga sárga; vízbenn lakik. i^Etctzke)
9idra E! (SLtrifaliata) lev. hármasok: Uokr. ieUyul
Sürü rzakállasok. W z ő c n n l a k i k ;
vir.Juztf/•<?/, t a t a i n . ( yidrafÍL% keserű
J á l )

«i6. TÓNYA.
(UOTTONIA)
Jlokr. gyerlyatartóforiua: Hímjei a' bokreta* torkaim: Bib. gombos: ToA. i-rckefcű.
T/ (//. pa/ujtris) kotsányi gyűrűsük, eggyvirágúk: lev. upró-lzárnyasok, vag/ telucrUáro^asok. fíz&enn lakik.

LI2INKA.
(LYSIMACffIA)
BoAr. kerékjorma: Tc^. guinbüJyú; a' hegy mn eggy lzáika, i-rekciiu, Ag-kopát5Ú.
, sárga)
Sokvirdgu kotsdnyosok.
n X*! (L. uutgaru) ízára eüigazó: virágzása .V
ÁL
úb
funüs; lev. kettéjévci
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itfi

jével, va^v barmival, vngy nígyé*d is
{ y )
fejes L! (L. thyrsijtani) rirAji .V Icvclluvefcrői fcj««
bug-tkbano,
emsek, peitegctcttck; lakik a*
g
ttaoakbaitn.
k b
ti koUií/tyosok.
L! (L.punctatii) koUííoyí a* !<• véltovckcnn
opgjviríi^úk: lev. alól feketével pcltcgeietIck, 3 , 4 «ggy gyűrílbeau. Bokixtdjánn naránts szín Jóitok vágynak*
hercki L! (L. ncmorum) fzár.i Iclsepíill, p^vökrrCiCÓ',
4-teegá: ' e|r « tojdíkcrckrk: kulsányi a* Icvéllovektroo. Pirdgu umnytzin.
tpéttiievcMi L! (/.. nummutaria) l/.ira letsepíílt^ g)*okcr « 6 : lev. J>.ív«-kcr»iuleift;k. iJnnyájtöJfi.)
IIÍÍ.

TIKSZEM.
(ANAGALLIS)
'Jsaz. j-ha-í.ib: Bohr. kerckíbrma: 7t»£.
i-rokeüü, dcrekái3mt)'iló.

7*/ (A. arvMsh) f/áru mcgtlftló'.* Icv. tofá.skcreklántsfísuli: virága piros. ( 7)•«<(«**«, Tyúkbfpyy
Tikizem,
Tik tant,
tinkuk - ter/ifk.)
vau kik vir.íj'.ú Fajtája is (W. vveruleti)
•levetü T. {A.tatijöUa) f^ara felálló, Upíioll, 4*
l'/cgü: lev. l'íivcsck, íxarülclök. Pir. ke'k9

^/•/ÍJJT

ige 77 ( A. tcncUa) lev. tojásfccrukck, hcyesck;
vir.igi liol/.rxú kotsanvúk; Inmfz. IzorÖsÖk.
Fini^a piros, ZJ W«/ U termetű, rftf a* * eAya
derckánn nyílik.

. AZÁL.
(AZALEA)
JSaA-r. fuicangforniA, vagy tőJtscrcs, kevéssckajlz.i: himsu a'vaUukbólnóUek: 7oA.
^epUlt A. {A.procumbens)
J«ai fz^UvcIlcríiltck, le.
'. s
tscpültck: lev. toj.ískcrckwk, L«!ujtuU Utluk.
^i'r.

tcststin.

ÖTHÍMESEK —
l2
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(PJiLOX)

Bohr, gyertyatartóforma: Slmsz. egycnetlenck: Bibi frÁ%\\\ Tséss. Jfeegictes: 2bX.
3-rckcCcü; rckc&ei j-magvúk.

kugÚ4 L. (Ph, paniculata) firfra nwgn*. sím*: Ifvel.
r/clesck, láulsások, igen íij'rgnn furcl/.Círk;
vir. sátorozó-bugá-.akt sűrű virágúk. / ^ .
sárgát viúlajzín, JÍIÍ/ÍJ/ nyakfi. ^
pettegeteti L. (PA, maculata) Izára rdálló,
zölddel ]>el(egi.'leil : lev. hortfzúüai
sok, kűjuiiV.ok, étdcs élük: fíirlje 4'
hcgyeuu iáturazó, Z-?/*.
isi.

SXULÁK.
(
Bokr. har^ugforina, vagjf löltscres, ránubaiisedcLt, kinyílása elolt ü&xosodrott-Uiitsos-kúpoif-fu-oyű; karimája 5-vagy 10fneú vagy tsi[>kcjfi: Bib. -J \ íbA. s-rckeb ú ; re ke l m i-uiagvúk. Afagzutja a* va.
ttokba süppedt,
* Fetfutt sztirfth.

kit Sí! (C. amenjLt) Icr. nyíHormík, mind kítfcliil
hcgjeselt: kot sín ví i-viro^úk, nuirváji a
virágrói
á ó i távol
á l esik.
ik Vir.
/7 fejér,
fj'
p^r<r-;
tű^)' tarka. (kU Fulák^ Ü^uiúk^
liZitpJií. )
£1/ (C. jcpium) \cv. nyilTonuÁk, bjrna
a vallók IcWl tson'k.ik: kots.'inyi 1-1
ji a1 tsélzf* töveim, njg^ynk. V
: kuüiáft1
3-viraguk. P7r. httlwlny

piros,

•* Gyalog - szúr&k.
Sz~ (C. sicu/iu) lev. fzkcs-tojíiskercdeii: \o1$\
nyi i-vir;ij;úk: mii.-v.íj.i a Utnt&üs» nem <l
Kjoccn a1 vir*\% lovcnn.
'. tr-ítjíor) Icv. linUffo-UfjáskereU)*^: f?.ára félreduiő: kouanyi
r
*f*/< '

Q ö S z . {C.rcpens) ler. nyilfonnAk, lomp.iválluk: Tzira gyukerczö: tokuuuayi legtöbb*
líáx 2-virágok.
i«a. PERKÁTA.
(IPOMOEA)
Bohr. inltse'rcs, rántzbai^vdi'K; kmy.'Jói
clótt öíiívcsodroít - tsútsos - kúpos-liegyú:
/í/í. gombos, gömbölyű: Tok, 3 - atiia 4*
rckoi'<:ü. Mindjei/utó szárúk.
4hárlát P! (J. coccinea) \tv, fzívformdk, kilicjyzett t k , a* nyélfclól rzcglctcsck, nlig fogasok:
Jtnifi;idjÍ sok vii.íeuk; virrfg-kmmáji 5 í'o1
gíik vagy melfzésuk. Á^f/í ttrnnytzfn virttgű ÍJ.
ifligiqritó /'/ (7. vioJueea) UY. Izívfurmák, épéliik,
nyelesek: virági a* kols;in lugyekcmi ISOOJÓb;ion; vir. kanmaí épek. Vir.ki'k. {Porkdta,
/•fi Folyyiú)
Itétbihtfu P. ( /, iibtriva P. Cunvti/ruj sibiricus Unn.}
Icv, f£Í\cack t kihegyicitcít, sim-ik: koi
1'•
•>"' 2-%"k, c-virágúk: bibcgonil)(a n.
''s
kétfelé válik. Vir*j«i& Hátszínre hajló.
piros P! ( / . purpurea P, Conüulvttttí-s purpurtus Lin.)
lew íiivesrk, ípek: kaisniiyi lel.illok: kotsankái u' kols.in' litígvcmi boht'ók, koiiyülók: tsiiuii somtirüsóít, i/.úróiük. {pirot
1
}fartwgjü% Jeljoljá fíttrnngvirJg.')
iézoktalpá P! ( / . A / / / ' . CunvuivuUu ÍStt Lht.) \tv.
I/tVLück, ^-kurél/úk: kuis^lnyi a1 nyciekoeJ
rríviitebbtík, f^Tr.'Ack vt/gy vc/vs.
tigristalpü i\ (/. pij tt'grtdtj) Uv, lanycrcsek: vir.
k
JÍLMTSUKK.
f POLEMOniVM)
IioAi\ 5-hüiJbú, rövid nyakú; nyaka* 16vét bezárják ,5 piidiclyck, 's azokból nőnek
a' hímek: Bib. 3-ágú: Tu^-. c-rt'Jvtlieü.
kék 11! ( A rverutcttm) ler. ftfirnyfinok: vir. fclilláfc;
i a* bokrti..' i.yakun.U hof/U^bbak.
^a kek vagy jl-jtf'r.
L %

134.
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, 8 4 . TSENGETYŰKE. ( CAMPASULA )
Bohr. haragíbrma V magzat felett; fenekét bezárják 5 pikkelyek, 's azokból »»
uöpek a hímek: Jii6.$— ^-á^ú: T '
kelzű. mcglrveim a' áerekánn

k>. Többnyire mind kék virágú, ritkánn fejc'r.

OTHÍMESEK — EGGYAXYASOK.
ágailanok: virági a1 Tzáróldalonn fcotsnotalari uriiyóklit'nti.
tfö Ts! (C. /i/tjo/ia) Icr. lám.sások, keménykék; fiárler. fiarJófügii-ííirérzeaelt: virágbu^ 11 konyák.
"J! (C\ capUlaren) Icv. tzérti.ifzíirik; virágbugáj.i a1 fíárhegyenn, váltogató virágokkal.
" Durva vagy érdes ieveink,

Tt! { C* pm/ta) ÍWrai i-virágúk: Icr. tojáskerekek. MinJ:ések: vira'gi bokülóR.
Ts. ( C. Z w r t IK.) U/ÍM minicgKV 3 virágú,
bokr. loj.-ísd.ul.Uaríiupforni.'ík: \eV. Cpélul ;
gvektrtev. körkörösök, nyelesek; l^arlcv.
nyclrtleiu'k: viráui bókolók.
kcrchlevclu Tsl (C. roiundijolút) g>"Ökcr]ev. vesejorm.nk, n ú k a bofxUiKtatlok..
fzáia-.ok, t p c l u l t . ( ' V i

fogasok;
i

í)
txőrösfzárú ffs! (C. pubereens TV.) ay kerektcvelutdl
abbann kuJün>i>vi% hogy fiára ÚÖrós, es
Uárttvelci nyelesek.
Ti! ( C. iitiijoim ff".) a' ieretísveiátői abban*
kitlömböz, AOÍÍV virági tugjr.obbai^kak, !"•
VÖoii t'iorosAbbuk: f/ira 1 virágú .nrlia epgy
kél 1 vir.iBÚ ággal: Icv. Unuás- UalasoK,
kevéssé Izorösok.
i Ti! {Ccttrpatictt) miuden levelei nyelesek,
fzfvesrk, fiirclwsck: ágai uérnaUaluk, 1vír.iviúk,
.
UrtpétyTs!
(C*. patuta) pÖktrlev. Janis.** rekcit, nyel. r futok; Uárlev. ny^ie
súgárok: bugái f'ung^vuLtk, i-virágu
iJl
raponlz TJ ! { C. rnpuhcuhtj) f/iírlcv. boifros Ucluk;
ök^k
láolaa* - io;á).kcrekck: vhágbu.
lÖinoU.
Ti! (C. pcrsíciJoUtt) |yÖkérle*
l í k
njáfrsruiók; liiricv l.inii-[«fzálasok, kevesií furt'l£e>ck,
riíkiísok. (Breg ffararigvtrJg)
tornrvj TJ.' ( C.pyrumidalis) lev. Ixivesck,
k tzarlcr. lant^soü: fzárai
i.

Ti

izJhsUveiii Ts! (C.latifok'fi) íz^rn hengeres, karfiolt,
fcrtpafz: lev. tojáskerek -Unis/ísok, k^tízereKnn fúrél/.tRi'fc: vir. & lei'cltovekflnn kotjánvosok, felállók, nagyok.
tsalánkveíü Tj! (6*. nrticatfntiti W.) frííra i'zcgíetfts,
borza*: Icv. tojáslccrek-i.-íntsások, nagy furíf/ - főpapok: rir/lgi & lcvólitlv-.-|(fftn kotsányo*ol ,jMiko\ók:"tsví&tÍ bor-usok. alsóbb
y
s gyCiSiTtv. szívesek.
fűzött Ti! ( C. rt.uuncuhiiies) fzára magános, fíeglc*
tex, pAÓrüs, ágas: lev. Izíves- lánrsások; ÍC
ftlsóbbck uyt'iodí'nek: vir. eggysoros tág
6kfirfark(t Ts! (C.fín/wti'^-ij/j) I>ár;i felJllo, íiB.isbogas: Icv. tojáséért-J*-Ifinlsások, nyeU-ilenck ,
.líól érticsek; bu^ájci hofifaú.
pfízsitos Ts! ( C. «rtitnirtH'oiÍa) f.'.tír.ii aprók: lev. pit~
zsiiosok, viragi a' Atarhegycnn uomósok,
_
gombo.ok.
t>:lids Ts! (V. Tt.ichefí'im) ízrfra Tv^gleles, verhenyes:
•móhb Icv. horirzú-nyelesek, ízívesek; a*
fclsóíibek alig nyelesek, l.íuísások: kot
nyi «-ár:'[kt 5-vir.^úk: Uüi'^i prémcíek.
lunkós -'•' {C fttitmaruta) f/.Arfl nu^unos, altc.igaB,
kévéit- UVT'ÓZ • Icrclűi, a/- .tl»ók nyeiest-k,
hol'zlzúd^ri- lánliásoli t rziírl;öz4:penn
nyelotIruek, Tííves linis.isok; a1 Msó'k Ciárölelok: bugája a* Izárbegyenn tömött. Jiokr.
U Ts! (C. thrrsúidca) teára aa/iii.in, borzas:
vir. a* r/iir!ic^fv«?im tömütt, Lpriaí fiirtbínn:
icv.

i.i) /z.ira ipa^nos. serícT
t , nyclctlcnck, bűdrtífc

ink

II
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X

líik; vir. koK.-íntalanok, «' ftárhcgyeim t-,r».
mábaQD. (ifaranzjH, JSynkfüt TscnSctö%
vállas Torokjá, tr^ci #<$»«•)•
* " A1 hdtratürenvtvtT ud&toel befedett gy&m8to*ak.
kerti Ti! (C.M'fiium) fcáríi mag^ms, ág.itlan, l tf .
veles: vírági felállók: tokja 5-rckeízií.
luxkdllas Tsl
(<J. barlnta) fiára aTal/rtyí, ágat fan,
a1 kö/.epónn CKR.V levet: vir. vggy* OWAOIÍ •
bokr. belől fz-íi-illusok: iíikjn 5-rekcliu.
füzérei Tst ( C. jplcutu) l'/.árft borüis; JÍJÍ-IÍ vált
tók: virÜRÍ az ág'icpyckciin luíUfíú fiiac
hvnn, k'nsánt.tl.inok, ritk;úok: lev.
sok. épéluk. uíc egc'szpldnta j
borzas.

••'.

,

heriti TJÍ { C. tdptna\ fzára ágatlnn': íe*. ft:ííl.i5-hol>fli'ui.ulok, borz.uok: .k^.inyi n' levéUüvekenn CRRVvirágúk, kciitffrvaso
nvlm
pongyola Ts* {C. sibirica) l>..Ua á-.;.nl.io,
ácis: Icpclci Uitl.tsok, J/icöíclŐ
vitíí!
, p j y
kj
! {C.iigulutti K.) lei-, fodrosok,
d
l'xéluk: vir. a* lüáriitg
go:ii
y

!

( C -Speci/lmn} Ecára fzclljclierújt, huglyo.-:

L'V. hol/t/úÜHÜQkt Utfikcs iiab.i.Mik; vn Í^I
*m;i^3noitt>k: tokj.1 íijl/ízú, íze^lcteü. ift/^y.
gr;-r/jf/ttjríé fornt:ffioz ház.

foltmás Ti) (V.hybrüitt)
\tC\\* sugár, Isnfc ló'vönn
ágas: Itíicel. liol/.í£Útindok, fodros - tüpncs •
izuluk:
vir. ,•5—4 egg>* tsoponbanu: isi-Uéi
a1 bokrcianáí nagyobbak: tokja hot>l>.ú,
rítftletes. Bokr. jvkjtor tjjJi Ű* tjtfjztfitinn
marad, *J of/ cny<ftzik cl, l;i nem njtlih.
tepkdny T-t! ( C*. hcHoracm) lev, levesek, nyelesek,
5 kaiélvúk, kupal'zok: J'zám giudar: luU;.i
Klgolvobisfonna,
itftkfiefg/í ÍJ. (C. Ennus) fiira kélkOtágú; lev. nv

i

J r : l e n e k , a* tclsŰk cllcuc«ek f
bX
a1 í U l k i h b

bárotuhr&yu^

RAPONTZ.
(PIIYTEUMA)
%ohr. keivkíorma a' magzat felett, 5-h^sá-
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bú; hasábjai fzálasok, pongyolák: Bib, aV. .vágú: 7b4. '2-v. 3-rckeUú. a1 derekünn
lyukad ki. Bohretája t/tszor hengeres kú~
pos
V hasábjai
posf azutánn
azutánn s/iasjfri'w^fcst,
ú fíf (P//. htmhphaericum') rirággombja RÖmbSjüiled: murv.ii tojiskerekek: lev. l/..üasok, Tzuilc épeink, a' fc-nial altg rövidcbbek. Bib. $-őgfi, Pír. kek vagy Jljifr.
gombos M! (f'h. vrbicutarc) vir:iggomi)ji ^ambaWG.
dett: eyök<;rlcv, (>.ívlor(tiák; frArieir, oyeicfleucK, fűrcl'^fsek, hegyesek: mttrvái loJá.<>hcrek - Uittsáiok. ffjfta szdelcv. du/lük.
t'<r. k/Jk.

Rí iPh.ipicuium)
viri^füxírjc horzfíú, nyúWng: gyökírlev. f/ivesek, kélízercs fogasek, rc-jféím villúk. Seb. pílyhes, 3-igú»
lokj.i c rcfcefzíí. fi'r. -írX-, au^y haUmdny
srírfa. (Clrfti fí.S{.r,ntz)
Ujiísdad ii! (/*//. ovuttwt IV) virííjeomlíiu tojásdad:
t
anyaízóra bor^.s, a* bokrétánál liof>.l>.abb,
k«tliepyü: cjcKi-iíev,
l/.ivebtk, kcilicrfűgasok, /'ÍV, voreslö ktlk.
(i'fi. c-it:<tst<n:j K.) lcv. nyclecJcaek; ŰK al»
&óbb:ik vjiri/.is - lojiskcrckck, furíiícsck;
a' felsők lánt«-isok, épéliik: vir.igi a' levéltuvekenn lurlösök.
Vidaszinük.

is6. TZKRNAKDHT.
(TRACHELIUM)
Bohr. toitseres, ucrnai'zál nyakú, A' magzat Jelelt; Jínvttszára houUú: Bib. gombos: Tok. 3-rckcfzü, tővöim 3-Jyukra nyiíó.
7 i / {Tr.ccerulcum} fiára felálló, tláftaíó: ler.
lojáslícrfttfk, fűrcfie-ítík, Lijioto!v: vir. siloiüzjk., vagy cruyósok.

vagy
127 . S Z Á M O L Y A .
£vkr. gycrtyataru'<ibrmá
5-inetizoú; mctíWseí
kl
Httnjci a* bokréta'

SAMÚL CrS)
a' magzat folctt,
c^/»y eggy pikib
a' fze-

»(S5
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letekkel áltaicílenbenn:
5-rogú.

Tótja

kfc
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(L.afpigcna) lev. körkörös- líintsáíok:
Rj-úi ófivefortaK, 2-gojójiik. Vir. sárga vagf
\
Jaktf veret.
!
k Ll ( L. vocnilea) bogyói oí^veforrl.ik , £Öi
kékek. Tscrjr/cnck kcrJ^drgu,
vir.

i-rekefzü,

iziki Sz! (S. rakrarM) fzára felálló: Irv. viMt.iU.
lojáskcrck/§: vi*ígfürtje a' Izárhcgyciin tel.
álló, ffir.jtt//rt apró.
!•»:

%li

i»S. LONTZ.
(LONICERA)
Bohr. a* míigüat felett i-feirmú, nyakas,
5-v» .^-hasábú; hasábjai hol egyenlők, hol
egyenetlenek: /?«£/. a - néha 3-4-rckci/ü,
tokmagvú. Tserje.

Sokvirtigó

L! {L. Symphrtricaryttj) Icv. nyelesek: virággoiubjiii a ' l e v e k ö v c k e o n
k i á s k
b o k r . Isdliiiem h.ir.Migíorma.
L! {L. DUrvili'a)
vir. A* iitár- és ó
f í i n ü í ö k : bokr. l o l ' s c r c b e k : tev.
Bogyója tok/orma: i:r, jd/ga.

129. rOKHONROJT.

X.' ( £ . Capnfolum) bokr. fzájalátoUfelső le vei. ^Izvcnótt pallérozok; azoknak
tányérjában ti vir.tgi kui^.-inUl.inok, gvurüSok dalával, yfz rg&z ///•írta hamii.izln zúidt
vir. veres votyJcic'r. {Jerikói Hézsat Hciskc
k í l f f Ü ) S Á ' t ))
(L. Pcryc/imcnum) bokr. fxnj.ii.-ílott- íxabású: vir. .V (zár cs aghegyekenn gombosok:
Icv. öízve ncra tio*lek. í'ir. ií«rj, bogyót
de
A

(L0BEL2A.

Syngen, Linn.)
7JTÍfsz. «i' magzatra iclig rúuütt; azona fclyul 5-rogú: £olr. a' m a ^ a t felett i-i'^irnn'i t rövid ny.nkt'i, 3 -egyenetlen - hasábú:
Porhonjai hegyei fiiivecortek, alól l'zéUyoll h k T o Á . 1 -3-ikfú
\drhh P. (L. Cardinatij) fzára felálló: leír. (VílesUnisások, fiiruiLi;ff.r.ck: nagy píros báraouy
vii\íj;i a* f>.:irli*gyenn, soros fiir'.bcjin.
vi<>:.ij2t'n I\ ("L. sf'i'Aififica) l'ziiia felálló: Icv. loj.lskcu-lt. bntsá^ok. Ix*\-éssc fiicélzesek : Isvfzcfojjai h.íli-jitii-fiTttcMck: vir.'igi a' Icv-ihöve[l
kenn és Izarhc^ytiui, alig kotsúnyosok.

** Gyalogok t ke'tvíriigó fekete Lf (L. nigrn) Icv. körkörösök, {pélük, fiatal
korokb.iun t)or*;nok. l'éthm tojiíAcrelc-iúnt-iúsok, murvái íi-iioHak. Vir. rtres.
tatár X. (L.tntarictt) icv. i/ivlormiik, icinpák: bokr.
izüjttUílott - l.'.abásíi; felső íijaha ;Í hasáb, .i".
kö/tpiö a-liejj'.vú; al*ó .ij.il.ji i hasáb. Vir.
/<Í^rt v. tes!tzíny murvái szálasok.
Qrko L! {L. Xjhstatun) Itv. loj;í--hticlick t ellene.
&ek , épéliik, pílrJiesck. jMurvtü szálasa!*,
í l l h f l ó k : d u g y t i i v e r t s e k , rufátt / i k
i d
( li
g
J
veres Űfiörke% iKcrcs
j)
l' (L. pyrciuiim) \cv, vil/.U.is- lujíískerek lántsások, vállba nag>F«uii keskenyek, sírnák: bokr. hasábjai egycnlök. Murvtít irfná k "
híi
écr-

L!

T^n. FÁJVIRÁG. ( MfJ\íTffiNS. Syng. L.)

,

2'scsz. 2-leveÍü, lecsó: Ibikr. ,•>- ci>ycnet.
lcn-ízirmú ; cgyyik tsnklyás, mcllynrk sarkantyúja alól a* virág' Ulvcnn kinyúlik:
J'orftonjai' hcjrv'ci örzvrnóttck: Tokja ÍVÍn , kopútsai be;
Fi ( / . Utr/samirttf) í'zár.i mcró'nn áll: Uotsiínyi
B' l("i'élt.ÖVtfí;ifi!M eenyvirá^úk, bokrosok:
Jcvcl. l.íntsasok; a FclsŐbt»ck váliogatnk,
a* virágnál róvulvbb. ( nisas-ti
Puputsvirág%
fá)

IÍTII
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üvagjzírá F! ( / nfitiiangere) fiira fel.íHó , AtAlMiTziS
üres béltj, búiykös uifckelvu: Icv, u>j.i*u-!
rckek : virj^fürtjei kétkciagúk. Fir. jr/Vjjt,.
(fJazz/fm ne njúij, engem no bötiLs, Cv
rií/ü.) «•
131. VIOLA.
(VrOl^A. $yngen.J.hsn. )
Ttesz. ^-levelű: 5i?jfr. 5 - c^ycnoíicn - Í-;;Í-.
m ú ; a' felső V/Aram sarkam vús, '* sarkantyúja hátúi a' tsci'zc-levelek kö^t kibi.vik.
JFor/ionfai nem mint/rg vágynak Oszvcno.'c,
efe mint/ég tiszvcailanak; 's a* vc'gdk harSkl vágynak kitóltfaa, nleUyeh bszveg k .
Tok. i-rckcliű, Mroiuiclé uyilú.
j¥ Aotsán megUkcredctt, *J ö* virág Jbnú*
kúl áll.
1.

* SzáratInnnk y tökotsdnosok.
ttirnytis V. (Kpinnattt)
levelei metéllek, sokrélúk;
suli.ing^ü karel.vosufc.
lantsás y. {V*. lunctoUlit) Icv. nyelesek, l.intsások,

ílt

haniiulin }'! (F. primr/fifofin) ler. h
dedek, njélfciuióU, tompák, tstpkések.
tavaszi FI ( F. adontiti) Icv. (/(vesék: lőve
i
(lakk.il lerjedu. (IrX* fínla, jsaitrjcj
wúrtzitui fiola % Jvofjrti, Jbolyti,)
VI £ K. h/rta) n1 tayaizüol ul-bann
hoer levele iitó'ras, virága Izagailon,
i j j ri
pojvtfny V, ( F. pa/ujtrij) lev. rcscformiík :
«yi .i* IcvefoíinJJ
nag)'obbak» '
két levélke raj1 ük.
F! (F.ntttbi'zuft) «' borzastól ahbann
Atfí, An^j* liívcs • tsijíkés Itív'elciiin,
bjno WéLi.sukj.ísann bchajlű k a r i j a i
" Szárba bndttiák.
jwány Ft {F. canina\ Tzára lenyelőt idővel
cesedo: náiL«l lUcmc^cL: lev. b
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feivesck, kojiafzok. Fir. Mkx fejJr
jarká+
nt'lm Gftifjzcnn Jljtfr; nc'lux a1 fchá viráal
szirmnilanok. (wirf Ktoh, yisiszuuyktttziS)
Ff (F mnr.tnnfi) ftárn í'ctilló: 1ÜV. UireshoiVf/útludoit: pálbai liinüp^oíi, tövnim bcvni;Hjtt.ikí kots. 3-fitr^Éulotítík. Vir. kehi
jzirmatlan Ft {F. nürai>:tú) gyokvrícv. vcscded• fzí.
vetek, lorapalMpWsek : i'okoiaánya .'l-clij,
ut.inn Uárba indul, \s A1 1'zártUia fiirmaüan
vint;.-ok vagyn.ik.
jk/tvinígú Fl\F.bifont)
Íi4ra 2-virigú; Icv. vesef j !
f i é k
L f'.' {F. tricohr) fzára lóvÖmi fzrglclca,
3-«.:l;í T buglyos: lev. liof/.ízrii!ad -toinjuik,
tsii'kvaipk ; pálhái . fAán^yasonn tin^ndtak:
bö'ir, a' iséf/.énél »o!vU.il*nagvobhak: bibéje
"uinbos, feldúl ki vő! ji.veU l/ítkcs. Ftrdgu
jtítftit jvjt'r aír ktfk Jif/uicl vltrgytu; a* fiek jxin
rUh'ibbann látszik *nviy de vugynak ezéstenn
h dktik is. (Ts*Í4Z(tr.%Ziiti4!lt S-JZÍtiQ vi&fit.)
! {F.
*pró F!
( arreusts /*.) ct*/:crom-jzírtütól tiMutnn kü^^ h&gy Aokitul kivAiíbb: bokr. i\ iséfjcíncl uüg n.iivol)lj, CcjírT/ínü fakó sár*
fiával clrrjycs, is £:irk^ntyiij.i kékcllíj.
h FI (F.gran'Ajittni) izirmai .rucl£Ciu:l h i romiVnria is nagvobLuk, &ár$ák. si' kárvmúúl vált.
MÉHPILiS.
(M//ÍAB/1/S)
Iíoh\ tóhselrcs, alól Uoros nyakú, t'/ Ű
meily A ma^atot macába zárja, '? utnlára fi* magra ránő, *% aiuiak htljjivá lcfe£e:
?
TJC^Z. a pilis* lüvífnn 5-hasáb.
Vlignjito Ali (M. Jafopa) l/ára héÜycl^az^, bug.
lyob: vir. JK ajjtiegyekeim feUiJtúk,
ú *> lúi*lí
ccay bókotLv.iitii; n'iuga n1 ícvdekncl nem
)b. fi/*, veresx v. sdisa t t . ínrAaf

!*

i7t
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kaszszúnyaklí AJ.' ( M. long:flora ) a* dtflienyitátjl af>.
bann kal£tnl6z, h*t%y bokrétája nyaka i j ^ ,
hoízlzú, lntfilzahb a' levélnél, lekonyul
lev. fzdrttskck. yir.fc:é\
Mindenik tsah est.
%JÖ nyílik ki , nappal vllt&nyik. Mag. tirrka.

133. FARKKÓRÓ.
( VERBASCUM)
Bohr. tsillagos, tzgy kevéssé egyenetlen:
Htmsz. egyenetlenek, legiöbbfzör lekonyulok, fzőrösük, (veres vagy sárg.i pelyhckkrl): Tok. 1 - vagy leginkább s-rcieí/ü,
s-kopátsú. Szára mind merönn alt.
píeür F! (y.Thapsuj}
f/ára felálló íúp-ír, nélia at
aljánn ágazó; kúröskiíriil fTízvrcscao r«'vv.\
sarea koiKántulan viro^akkal; ktt aUó liimJ'zilai hofzfz.ibb.ik , kop.ií/ok: lev. alól le!jul pclyhesck, liárraíutók. {ökorfark-kárá9
Jiirulygyertya , Gyapjúfű. )
keskeny levelű *F! {"flmtMoidet) az el.t$t£l ahbnnn kitlombot % bv.qy Izíra elíig;uó, Icv. keskenyebbek, itfíldebbirk, kevésbé r^ármfiiiók.
piroshúnü F. ( P l BOLT.'UHIIÍÍ) lev. bpiukások, v.íll.
ba keskenyebbek, kikanynr^aioiUik, félV.
fzárnyas J/abásúJí. ftr, ment az ökör l'arfikáráé^ ití-iuZ'jltii piro.cxk.
jiőjzevö F. (y. phhmoidfj)
lev. toiáskerekek, alól
fflyííl niolyhosck; üt aUók uyelesck. r*ir.
ji//««, ,'úmszálai piros ik.
pamut Ff ( y.fiúccQsum A'.) fiúr.i fejér motyhos, (a 1
molyhok alatt veres) levelei toj.ihkerel.ek,
rsaknem épélűk: vir. a' í'záróldaíoan a{irú
tsomókbanti. Tokjai ?,öitth3lyük.
Je/r'r Jíürűtt. yif, tfU'A'i.
ftidel&et F! (y. lycknitts) g^yokcrlev. naRy
sok; fzárlev. tojiískeruk, vwjgy cklorma bofz*s a' líiarai fcdc'ekeitn:! borítják, a* lej*fölső k ncíia alól pillcnpáivosok. y$t\ haluvdny
sárgák; Vtiti fej^r i-ifiíqú is.
fekete Ff {y.nigrum\
fzára veriicnyes: lev, TAÍVCS' I t d o k , nyelesek, felyúl simák. ^ ' r '
peticgi'tttt sárga vttgy ftijvr.
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fitjffogtaF! (y.ferruffineum IV. rubininotum K>) leV.
rántzosok, krvéssé g y a p j ú k ; az alsók
liol/,fcúiUd- fzírcsek,
«* felbúk alit;nyelese
t5ij»k<Ssek.
/'*•' ( y. phoeructitm) cyükérlev. tojáskérekuk,
tsipkesek, ráülzosok, rózsásnon a1 Pölilrc
feltiiUuck: fziiránn 2—3 levelei lzívt:.s-t.inisáSúk: l/f|) nagy violüí^ín virági tiúi'tdú ritkás fiiitbenh J* í i i r r a fíiíve. (kek mo'rj'ú,
kSvinfqá ökőrfhrk.)
jnolyüxő Ff (y, Bfítttaria) Icv. fzárölelók, hcfit/.údadok, kopal/.ok: koi.sányi magánosok a*
levíliövekenn, r::ka vigily furtíbrinát inul.ittuk, yir'íqtt hainvány tdrgat vagy frje'r\
{Molyfú, PenészjÜ.)

,34. R F . D Ö S Z 1 U 0 M .
(DATUBA)
Bő/a-, töltsc'res» rántübarjeedett .5 rám^okkal; ránUainá] tgg\*cg^y kituinyfog: Tse'sa*
Isövcí, ta>> , hasas, 5-lzc^lclü, lehulló:
ToÁ. 2-rrkdzü, 4-iiytUUút vagy tövisscst
»íma. Mind mi

f/mórrá R! (D.fcrox) roítgvcjlŐi tDJáSiI.idok, lörisscsA, felállók; uegy végső tövissé igea
hol>.l/fi, Öízveáli.
j H! ( D . Síramoniunt) f/4ra kéikíl-^gú^
el.\^az;lsi közt magrejiói lojáad.idok, lovissesek r tVlállúk: Irv. tojáskerekek vnlnáiKik,
de izcglciescmi ki vagyink kanyargaivayir. J'cjtfr. ( Tsadttfa, Maszat? ,' Tsuttantó. )
B! ( D. Tatulu) a m'isth^usló/ abbann kalornbóz t hugf sokkal n.ipyobtj; \tv. (at ív formák, liegyes fogúk; virága linlovány viola
iola*
f U

(

l

l

T

d

A

pompás K. (D.JUjfHQsa) maftrejtói lüske-bibirísósok ,
gömbölyűk, konyiik: Icv. lüjáskerek IV.egft
lftc&trk : t/.ára \ crhenj'es fejérrel pcttegeiclt.
kívül vtoLanln, belől fejér, /i/Atí telnemtelen fi. ( i í . Mctel) magrejtŐi götnbölytík, tövisscivk, konv;ík : Icv. í/ívesek , kevéssé
í!/ÓrÖ£úk: lséiz, iiutigeics^k , incróon áÜók.
Jiyér.
fim*

J7 £
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sima R. (/>• laevis) magrcjl6i felállók, tövistetenrk.
szarvas R.
R. {U*
(Ü, cvrvntocauta
cvrvntocaufa P.)
P) maRrctót
R
vilzfos.
tni'iv.l.-iiii)b
tojj.vd.i.iok. t.'ivii.iptflnek
töviseiének,. letsüczöíi
irtsüp^oU:: ^mr.
tojáskerck . Líntsrisok: fctra kclkctágú;
CtarvformÚJk. Estw nj(Wt.

135- TSALMATOK.

i
4 ti

(

ffY)

Bokr. tőltseros . tompa , kc\tíss'J 5-metUesű: mctizcsei k/jzzül egfzy lísclcscbb : JJt/nsi,
elörc görbülnek: 2ojf/a kupakos, i-rekc.
fzü. Mc'rgts.
iohnditó Ts! (//. m>w) Icr. fzárölclők,
y ^
tott Izcltik: rir. kotsántalanok féltildalú í'uzérbcnn. Hukr. halovúnf, fekete titkokkal tetzrfi; torka .tétét veres. (Bctándjü t botanúiiö/fi, rf/Vc«íí íffi.)
rétiét Tsí (//. rutictttatus) n bolon&Uótót tihbnnn kafömbttZi hogy (Várlcv. D>elesek, íziv«sek; a*
felsók nyclctlcne4t.
fwjtfr Ts! (H. alkus) Icv. nvelesek, kikanyflrgnfott U-í.
lük, totupák: vir. kolsániaUnok. >?r. /•/<-.
ka tétét veres, rff.ry £y/'/.
srünyos Ts. (li. utireus) Icv. f^őrÜs nyelük, karíl;o-1
sok, apró fogasok: vir. kolsáilyosolt, .1
pyéltovtk mclleti: lukjai Ictsíiígok. Pirdga
. aranyszín sér$uy setét veres túrká.
pitzi Ti. (//. pusilhts) U.irdtjkija kunkororíotthegyi":
lev. Ixrílas. l i n u á s o k , frga^ok; a virágait
alatl p i r o s o k : tsifi, 1/öveko.iek, ö i t
h e g \ ' ű k , Pír, stfrga, j e k e t * t e r k á .
Ts! (ff.svnpoli't)
l e w nycW$i:'<% o j c
kek, epek; tséiz. ftlfúvó»Uilt Juir;jfigfurmalí.
í7 AV1/
d í befot sárga.
. DOHÁNY.
(NÍCOTIAHA)
Bokr. tóhsercs t karimájn
ránrab.ifzcdftt,
5 rántzokkal:
Tsfsz. tojásdaU. állandó:
Hímsz. elórc p;0rbúl*ek:
kopátsú, tetőim nyíló.
MHGnségcs D! (N. T,iJ>acum) tev. rfndcscnn »oj
rek-UaLsások, alig njelcsek, liArrufutó!i«
ko-

*«®> tompább, nyetts vney nreértfra:

\ntY<k

maj<l akkorák mini maga az egész püinUi.
kapa Dl (A. rustica) \?v. n;-*tic*ek, tüj,ir,l.crcí.ctí,
*p'H-,k, Uórösok: Izrruiai tompák. Kr/Iga

i37. NADRAGULYA. (ATJIOPA)
Tsész.. i-tagó, s-hasábú, tövímn ^omboit:
l>oAr. íiaraíjgforma: Jftmsz. Iclytil JicJIycláiJaiiflíí: Eogyr. -rekcíísü t a* nagy tscfiee'
közepcno ül. Halálos méreg.

mllató N! ( A. Ma/t'/ragora) tokotrénjü i-vif.t^fu f7ré
*:•/« //.yVr, virágzik lavOiZStal. (£tadrir$u~
—

cueluk: kols.inji i-virágúk a' icvéUuvckean.
"°%f$i feketék,
virúgi veressek. {$u$j'fü%
jKtfÁat-tjerejz/tye t mérges tstiesxnjre.)

. 5ZILKGSAKK.
Tsesz. 5 - h , ,;(lcíif^c^ű; íi:eí;Ie(ti tötövönn hegyes fogra kilsipve: iiokv. harungfbrma: i?o£/. íiáraz, 3 - v . j-rekcíku a*
tág tit:j'^cbcnn.
tgoj Szf (JV. pfiysahidrs P. sftropa physal. U/t.)
í/ára k^LkéUgú, bii^lyos: lev, ktkanyargAK<il f/.fctrle-.ek : koi*sjnyi az áglüvekcun ,
t-viráguk, t/r. hatoudny kék.

139. PAPONYA.

(PHYSALJS)

Tsész, i-tn^i'i. ^-hasábi'i, tág: Bokr. kenikibrma , rántzbdzcdcit Icuiczű : Himxzálai
*s /'orkánjai OCcveállatKik: #«£)'. a-rckcízü,
u üblús (ÍÁincs) tscJ/tbc zárva, lágoiui áll.
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altató P! {PH. semnijcru} háta tserjés, ágai egyenesek: virági tömőitek, virága hu ÍU ni ti
ik'h
piros Pl (Pb. sttktkenviQ '" /; * ra fib»einü, tdvönn .-'g*.
ló: lev. nyelesek, párosok, épek, hegyesek, Mtg?rve tstfsztfe és bogyója karmazsin
piros. (ftlu/i/trtz% Zsiettf - tjcrrszfijre, fíóly<tf».
tseiesznyet Vttuu-kbldűkc, Kóronítf/ú.)

J
uab.tsufc, 2fo/r/> veres.
^
é*t* Tat í$. „igrünyrzita
tömtetcu: lev. foga.
. sokformájiik ? lcj;i
lcec l'iinjei kcuigúk, ket "óidaira
lek-avulók. Sf^y'.JirÁfftet ntfha siSrgu. {Eb-

140. TSUTSÓR.
(SOLANUM)
Bohr. kcrekfoitna, jj-fiffcgü: Porhonjai ÍSMtsosonn öljfve^U.inpk; micieuik porhon' hcgytfnn ket orrlyuk: Bogy. s-rekel'zü.

ftfs Ts! \ V. Meiungenu \ Uira löviütelen: lev. toj.-ísb^tulúk,. HaiD'. tiftí}', fej/t , vagy zoidc-t% r.
jártás r Vt vioiajzín t v. tarka. it&£yiptwni

ilifrif 7>, ( 5. pseudocapsicum) tserjíje tövistelen: lev.
)átusiisok, kikiirty:irj».itott fiélük: ernj. kotsnoiíiLiiiok. Bogy. Karmazsin. ( fCtárizs/u.)
keserédes Xt í ( & Dtticitmaru) Izára kap.iOkoiló venyikcs: ler*•- nyelesek, valloj^í.túk; a t alsiilt
tojáskíírpliek, ekéink, a' felsftk köziül I:Ímellyck pillempAiyosok, vagy thírilaforniak:
Vir. bogerny6>ük, lcrélellenesck. Síit ma
vio/iuzín, porhomni sárgák , bogyója veres,
{Veres v. vízi Eószo/Ö, htalat;.)
Jülió ÍV. ( S. bontírtemv) \/Áta kóros, <;orbegurba»
lakó, ti.ttal koráb.iim eg^ynéhany fúl.mk
rfljta: lev. tojáskcrck-hoízlzúk, vavy ki-i.il i n u i f o k t itiknnyitr^aLolt tsavargos élnk,
érJc.itfk. y*r, nagy Jejdr,
nagybogjéjá Ts. ( S. mucroettrpon) f7.íra lSeinény, «!a«
tsony, újnyi vastag, s<ma liivislcleui Icv.
nag>* -íKforn-ák , tsavaigós-tlíik. Vir. mr^y
A<f<í', bogy,

jnolykos T>. [S. tonentosntft) fz.ira ttivisses, tserj^s;
tovi>sL-i iuf?ruiik ; Icv. li ívesek, lÖvisiclentrkt hevese tsav^rgóa --fiuk; Italai korofcbjun píros lJÍ2>c4trJi. Mugy* tutrantssu'n.
141.

PAPRIKA.
(CAPSJCUM)
Bikr. kcrJAform.T . ,3-í^c^fi: Porhonjai tsútsosona óizvviiliai-.n.'t, jicm lyakas Vegük:
Bogy. fzAivu, beiöl üreges.

'Ük P! (C.nnnuum^ Uára fÜMtnii: koís.ínyi i-virAgfik: bogyói lclsiiggcoek. (Paprika, Tőrükmt'nai P. { C. sinvme) Jxára tse;jcs; kotsányi párosok: bof^-. loj:ÍHdarfok, icUii^gúk: uyeUt
. sárga\
. FANZÁR.
(LYCIVM)
Bokr, nyakas; torkát a* liim&áJak' fzorei
bezárják: Bogyója a-itkcUíí, üokjnagvú.

ainuinyi.

Kolomplr Tsl ( b.'tnóerasum ) Oára gintlAr, vaskos, te
tscptilt, tövLstelcn: lev. U.unvufcok; levélkéi épclük: bolsinyi tl«igu/.úk: jyfiketc isi*
tsók-is. {Pétyála% Í<(/tdi ulma, hrumpifrt h'ir
lompír, TsutsorAn,)
paradiisom Ts! {&. lycopcrsivum) lV.ára pimJjir, l f
tscjmlt, tovisteleti: Icv. lii-unyusok ; levei*
kéi bcVíigctaluk ; virág- liir(üfské)« 2-ág.i*
gyökere nftn Isiliíókás, tiv^y. piros. {ÍWtulimJmay szerelem uirmlja.)

W

f

*C»dr F. (L. a/rum) fzítra merAnri alt, kStinyenn (Ö.
r ó ; ágai súgátok, (óvissesek; lev. bokrosok, IzÁljisok, váltkuin J/úkek.
pongyola F.' (L. barbarum) Izára henyéló', mtgdiiló',
ízo^leles; tiga't gindárok, Icr&ü^f;úk, néiia
tüvísscsek , icfekvók : tsélz. 2 kurcfyu: bokr.

,7S
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gdrbcgurba F! (/-. curopacum) Ceára felálló,
ágai hengernek, gurbegwrbnk, lÖv
lev. Lxmsásuk, tekeredcitek.
lila F, (/,. Bovriiativiacfottum) fcára lovisses.- U-v
loj.iiUciekck, épeink, kopafzok: vír, bugái
aok. Pirtíga Ltituz(nt igen jó szaga.

143. BENGE.
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A". (C.

17,

srié

(JjHAMNlfS)

Tsész. nyakas vagy liarangfbnna, bcloi U\„
nes, 4 - v. £-nu:t£t : sü; minden metlzcs* tű.
vciiel eggy kis l*irom - pikkely, (ncíia
ninrs) 's az alatt a' Iliin: Anyasz. 1—3:
/}/&. i—4: Bo&Y. a—4-niagvú, ncha fzá.
. Van Ác'tiaÁí t's.
Tsaje.
j

Variútövisx B! ( Wi.catluirticus') ágai tövissean véj».
zó'clnek: vir. 4-mctlzcsii, 4-íiímii, tubboyue
kit la ki: Icv. toj.ískerekek. Bib. 4. Ez jokJzor 8usÖiucgjr, ( l'ar/útővixs, Ebtövijs, /"«.
tú köJit'rty t luijhajttí-kiiktítty.)
henye B. (HJt injcctoriiu) a varjútuvUitÖl abbant kú/Őm&őz, hogy lserjéje mcgdilló'» henyélő.
bértzi JB. (WI. nipinuj) ágai lovisstelenek: lev. tojáínolíl'iu- l:misisok t ikrás* tsijikés- élük: vir.
lUk
4 l l z ,é i k d kdlUk.
sziklai B. (/?//. putniiuj) lovislelen, ^yökerezó', a'
kőfzikUkba ragad: Icv. nyelesek, lojáskcrekek, íurelzesck: vir. nósök.
iuiya B! (Rh.friuv*ut<t) lüvisleien: Icv. toj'áskerck.
lantsatok, épéliik; vir. nősük; bibqc
eggyes. Bunyója cltfbb verejs, nzutdnn /eknte. ( Kutya fa , Budösfu, BítdÖj - Ucrejznyr.)
Uilhgó B! {HU. stlattirnus)
tövistelen: lev. lurcl/esek, alól és a1 ízélekenn fényesek: vir.igi
kétlukiak, vagy oŐsüzveeytrk; bib. hánn.is.
tzdrnyoj B. (Hh. Palturuj) tövisstúliukjai pirosok,
az altó üátr;igórbult: vir. 3 anyások: bojy.
fz.ir.iz, isomaríoruift, koröikorul hártya*
lzárny«s,

144. KAX.ÁNFÜRT.

CCEANOTHVS)

ú, liinnoi kolauibruiák, z.it>kú-

T

.Oppcdt:

A

^

^

(BVONYMUS)

. KETSKERÁGÓ

ük kotsítf^i Uplioiuk, sokviráeúkírlormák. Icvcl'ci kopafiok. & S » Í

^ "TI

, v.
Tir

.

formák mimeggy 3..-,Kúk : korfíoVátiui hi.
sósok, íelíyül IzéUy^yüói.
'
1.,lcv. h! (£. latifotiH,) , i r .
k

k: tok.

l8
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147. RIBISZKE, a)
(R/BES)
Tsész. a' magzat lelett, hasas, többnyire
5-mctf4c.su; ánuuk karimájából nónek ki 3fcinnai cs himlzálai: Anjasz. a-ágú; Üogy,
sokjnagvú.
Tserjc.
veres H! (ff. rubrum) felálló, tovisteien: Rirfici le.
l&üggók: bogyói simák: vir. Uposok; l'jtirtuai s-ibgúk: lcv. 5-lotniíakarélyíik. {veres
JZU/Ö-, tvnscri szClo.) VÜJÍ fejér• sárgás gjü.
máttsü Jrijtáj'i is.
kövi R! (R.pttracum)
felálló, löVisstelcn: virá«zó
fürtjei Mállók; bogyói kevéssé Uón»sök:
vir. laposak: lcv. karélyosok; karélyai kibe^yzeticit, bevállalt-fogasok. Vir. teres.
bértzi &! (H. alpinum) ttivisleU'n: fürtjei felállók:
murvái a.' virágoknál íiof'zfzabbak: lev. alól
fényesek. Vir. legtabúiior ke'UaÁi. JÍOIQÚÍ
izvl Zenek,
ftíhetc R! ( H. nigrurn) törislelen: fürtjei ingadozol*:
vir. liarangformák; lev. alól pettegeieilck ,
b.ikbii/uk: botyr. fekelék- (óűzOs szúfo t Jt
ketrr tfH^rri'JZŐfu.')

ny úti virágú Rl { R, jtoridunt ff. pensylvnnivum P)
lih'isslelcu: furljci lcisü^ök: vir. hengerL-ssk: murvái a" kouáakakuát nagyobbal.:
lev. alól felytil pettegetettek.
konya R! (B.rcclitutíum) kevéssé fúláukos; ágai k-i
nyák; kotsányi 3-levelü murvások: gyiimúllie piros.
Pöszméte R! ( ii. Orossularia) fúliakos: nyelei prémesek: bogyói fcőrÖsok, megérve sárgák.
(tyrcSy Pöszmétet Köszméte.)
piszka R! (R. uvm eríspa) t'úlánkos: bogyói pírnak:
lev. kerek-karétyúk: murvái qggylevelűk.

U8- BOROSTYÁN.
(HEDERA)
Bokr, 5-lzirmú; fcirmai hoízizúdadok : Tsészca) /T ftr4k Rifac«M/ németül így etwtt a' UgyitAst IR1in . Ribeil. Ugjrenmívn IWbtsbU nutgjurki Unst Kíbifike »
Bibuií.

t8<

^ 5 - f o g ú ( körűlvcíii a ' m a ^ a t o i , meíybol 1—5-magvú Bogyó lcí>Ji. Virágzása
crnyiis, soAjvgú gallérral. 2'scrjc - szárú.
BJ {II. HeltJc) fiára fóldonnruió, a* fák*
útdalainu íelmáft, beléjck cyoXerczik: alsó
Jevt-lci többnyire 3—3-kardyűk; &y Iclsók
a' vifjíg körül tojüskerck'Uiitsások, (Járam

futó hotostyán ,

-

k

'

)

Bokr. 5-liinníi volna; <!e fzirmai a' begycknc'l őíjávc vágynak ragadvÉ^ 's vtrágra

f

R

Tscrjes.

* " hortermú Sz! (V.vínifcra) Icr. nyelesek, kar<ílvosok,
1

ízeglcíekrc kikanyareaiTa; niintlco levéllel
alt.ilellcnlienn eggy kotsán, fl' mellv v.igy
termő* vagy meddő; a* lernió fzéílyel.igazik, *s billrugc5 fiirtlc leízf/; a' me<ldó 1 - 3 ^
kúltsá válik, sf mit-c/dr által uaknmn számtuían sokféle formájává fotty yj meg most is
a1 mu^rvl vaió vet áj által lehet /íj fajtáit tatálai SJ szaporítani. Tatám cóöúlvtílijtijtn a
Petrez
rssvljem
Sx! ( V,. lacinútjn) lev. ÖlÖsók; ley
i/.ibdaitak.
veikéi

POLYVAROJT. ( ACHYRANTHMS)

Tsesz. ^-levelű : Bokr. njnrs: a' Magzatot
kfírülveJ'zi ^-rojroshe^yü polyva vagy píkkcly, *s a2ok közt váltogatva A' nírrek:
^»VA £-á£Ú: A/tí^. i a' tscJzcfbe ízütyőzve.
Tserjc's.
iurva P. (s4< aspera) Tzíra felálló: Ity. vifcfcds.to.
jaskerekek vállba ellziikfíllck: tséfzéi lefordullak, a fuzérhez nyomultak
* ' " * levelű Jaj tája is.

. TARÉJFÜRT,
(CELOSIA)
Bokr. 5-izirmú; Tse'sz. ^-levelii, Iziromforma-

1**
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bú; hasábjai kajfzánn tsnnkák: Bib.
Japos kariKa, rac/Jynek közopebol kinó
eggy kis gomb: Magv. ket leJállt) hegyei
Tulzobeim, kofzorútlanok. Tckcrcdett.

ma: fíimszálait tovflnn c$%y rántzos pút
öfzvcfoglalja: Tok. dcrckánn nyílik.
TI (V. argentta) lev. UntsMsok; ltaf/.nfornu
pálhákkal: kotsányA fzegletes; fuze"ri a<7.lt.
• fisok, fejár fztolik. Van. hajszál Uvclü fajid.
i 77 ( C. marqariracca) az ezüstöstől abban*
kUlT>mbö~y fíogyltv. tojáskerekek.
77 (C. eristata) lev. hofzfzúdarf -toj.iskerekek: kotsánja hengeres, kartzoli: íuzírje
hofzfzú. Van szélesebb V keskenyebb lever.:.
b'^rje piroslé sárgád {tarélyos Bársor.j társony 77 (G\ cőccinea) Icv. tojáskerekek, sügárok,
kövérek: fzára b.irázdás: Füzérje Uréjos,
líi. Vir. piros- bársonytzCnü. (piros
153. T S É S Z E P Ö R T Z .
(ILLECEBHUM)
Tst'sz. r r lcvclü, port^ogóforma, Dsíues; levélkü boltos hegyük: Bokr. niul>: Tok.
5-kopátsú, i-magvú.
gyürAs TJ, (/. verficiüatum) (zár:* aindár, henyélő:
lev. kerekdedek: vir, gyúrások, leveletíenck.
153.

BÖGHETOK.
(THESIUM)
Tsész. i-t«igú, a' magzatoL befedi, rs ann.ik
tokjává lefel/; a' magíat felett leginkább
5-hasábú, belől Hcíncs, 's az oldaliból nőnek ki 3—5 hímek: BoAr. nints: Magra
vagy Makkja 1.

UnUvelü B! (Th. tinophyUum) fzára felálló: virágbugája lavcU's; lev.liáUsok: tséfz. j-hasáb:
minden portiont két hímlzúl u r t .
lérlzi B! (T/i. alpínum) fiára megdííló': virá^rürtje
leveles; lev. 1'z.Uasok: íiímlzála 's tsefzefoga Icgtobblzör 4, uíUa tsak 3.
154.

METÉNG.
(V1NCA)
BoAr. gyertyatartóforma; karimája 5-hasábú;

én AJ.' ( K, minor, JCU pervinca) fzár.ii letsepííltek, jryukcrezök: lev. Innisás- tojáskerekek:
kolsáí.yi i virágúk. {Btrvenz • Bénnítiy , J/ff//'*,?, szásifö^ Lanti, CTÍ/« Pujipángy joldi
Borostyán, )
£enfi ilf/ (A*, major') a* Bőrv/ntól ahbann kúlvmböz%
hi-sr fisára felíilló, felre díilő.
/ÍÍ/JZ 3// ( K. horbacca K.) fy.ára itMsepflfc: lev,
fzűdad-lántsiísok: tsélzéi ízfrdflprösŰk ko
tsáoyi j-virágúk.
"*"
rózsás M! (Ál.rosca) [/Átn felálló, tserjésedó': lev.
ellenesek, fántsás • tojisliofü-izúk ; nyelei tö>
VÖun ű-seiltjuk: vir. kotsaiual.muk, párosok, a* levéhövekenn. Virága jzt/p rózsaXÍ//J, setét veres közepü.

.
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TOROKROJT.

(NEfílUM)

Bokr. tóllscrcs; k.in'máj.i j^-hasábú; h.isábj.ii Izrlesek, tompák, ka;fzák; a' torkolatjain rongyos pilis: Porhonjai nyiJlormák»
iitzsenHók, UniCzM vegűk, a' bibejjez ragadnak: Magvai ke't felálló hegyes ivSzö*
benn, kolzyrúsok.
Tckcrtdtit.

Oleátuier T. (iVr. Olcandcr) fájánn lev. T/.áUs -lnrtsísok, inasok, mindeg zóldek, börformák,
vir. az ághegyeiceim; tséf/.éi berzcdiek: pilisei három hegyük. Virága pirostól nclu*
tet/yes.
tagos T. ( $* odornm ) az Oleánácrt&l nhbann kfil&m'
bőt, hogy pilisei soklusábü roagyo*- rojtosok.
KÉTANYASOK.
í3

6.

TEKERTS.

(PERIPLÖCA)

Mokr. kerckforma, ^-liotábú;

t&l

ÖTHIMKSEK — KÉTANVASOK.
lyetnyilók, Valisok, tompák; torka* töve mi bügreíVirma
.s-fogű
g
. s f g l'ilis,, a' nemzó.
tljeket borítja;
borítja; kinyúlik
kinyúlik belőle
belől 3 kis s
le: Anyasz. 2, fclíyúl eg£>r^ lelifz, 5-l^cgü zomb-i* bibével: Mag. ktít -hasas- I10U.
Uidad Fcllyüi üfcveragadt lu&óbeim, kofzonísok.
Tckercd'-tt.
/", í /» grueci) faára gindrir, f seijés 1 lev. toj.ifi.
kerek Itiiisá.tok, ellenesek, nyelesek; vir.
a' kái-hegyeim; In-Iol ízórösük. F '
A

Í57-

(crANCH
Itttkr. krrckfbrma, 3-hasábú; hasábjai liJU
lyclnyílók. c/ryrniok (cg^y fajbaun feláll ó k ) : Himjíi iftfcvenóttck, ("így húsos, tarlós 5-F»5Ú iicngcrkibe, mrljy a* bokréta*
torkát belepi, Dczárjn: Ma%v. két hegyet
Tűlzóbenn, koízorüsok.
Tvkeredett,

hegyei T&f { C. acntiim) í/,:íra 1'eJFutó: lev. f / í e
hoI/,Uútl-iiluk, hegyesek, kopal'zok : bogern.vői .V Icvélltívrliciin, Vir. fojér.
Tz' ( C. vinccoxieum l*. jisclmpias vinretox.
Ur./i.) tt.St'j. fel.iilri: Icv. ellenesek, nyelc»ek, l>.£t*cs toj-ií.kerekek , v.illba pr*Íraesek ;
nycWi és gcrúilzei UtírÖskék: bogernjŐÍ a 1
levékuvekíüii. vir,Jciér ( /•Wi&rgyőA'tfr, mcregiifö Jü , Eshuhtp füve.)
7Í. (C.nigrum P. Asclüpini nigra ZJnn.) I'/.ám
l'cllyul futó l'ijbá>ú; lev. tojáskertikck, vall*
ba
k AA
J'ÁdiJí
158.

APOTZÍN.
(APOCYNUM)
. huranglVinna, 5-nictl^csű, a' nug/-itot k'iruiveí'zi 5 ikra-pilis; azok kö/t valtoí^.n^i a ' h í m ^ i b k : Porhnnjai a* bibébe
ragadtak: M<igv. kvt hoizüm- Izálíiás Turöy.d Koi^orúsok.

OTHÍMESEK *- KÉTANYA50K.
A.
(W. andrnsacmifoltum') rz;íra felálló:
le». in{.-i«kerekekt Tjg^v Uivesek; verís tsíkus riragi a' feórbegyeun, ltugernyStienn.
W ür^>c A t/nagi, Jíí'l'J orrrff rtt (Ari/* A(S<*'*' ^"^y'«, V e*«'* "* ingerUft által ószve/túzátivdnn , oda fvc}ák az orrát,
apftott A. ( A vencinm) Izára é*s ^ígjti kevéssé l.ipf.
touak: lev, toíuskcrck l.iuisásnk, kiliegyzetiek, kopaí'*ok: bogeroyoi a' levéliövekeon íc)ér vírágúls.
« 59 . KREPIN.
(ASCLEPIAS)
£oAr. ^-hasába; hasábjai IcgtütWV.őr hátratfiremlcttck: Hímjei cgpy tojjHLl-húsostaplós tsomóba nőttek, *s a' m^patot clfc*
tlik: E' körül 5 tsuklyás Pilis, mindenikbúl eggy kis sarkantyú nő ki. Magv. két
hasas - kihei^yescdö - Tűrzobenn, kolzorúso.w
TtkerettrtL
pamut K! (sf.syriacn) f/ára ágatlan, hengeres: Icr.
tojásholzlzúk, alól molyliosok: virágernyoje n* l'/irhcgyciin búkolú. Mu^kojíoruival
jjfitnut qjrundnl álnek. vir. veres
selyem Kr! (st. amoenu) íz ara kevéságú, felyíil ep^y
kévésst: öUvcuyomott: lev.* tojiskerck-láötsrtsok, alól Izöroskék: virágcroyöje a 1 í«árhegyenn feláll. Vir, iníp veres.
PORTZIKA,
(HERNIARIA)
Tsesz. 5-hasáb, hclol fzincs : Bohr. iiints:
Himszálai közt állanak mái 5 hereit liimfzálak: Magva 1. Nemeit/ faj néha
/ ő í
i
P! (ií.giabra} földre tseptílt fiára ágas bogas:
lev. aprók, kopaOnk: virági ,i|íro UOiuók
bann sárgások {kis Porttfö.)
P! (//. hirjuta) a* simától abbnnn i
hogy borzas, 's viragtsomói kevesebb virágúk.

ÖTHf MESÉK — KETAN VASOK.
P. (Jf.fruticota)
(/.lm tserjés: lev.
itijáskerckek t hegyesek, borzasak: vi
apró tsomákba&n, mindég 4-iiasiibúk.
hdníík.

itfi. LD3AT0PP.

(CffBNOPODTVAT)

Tse'sz. 5-hasábú t $-i'/.e^ű; hasábjai tckndsök: Bohr nints: Magva kerek, lelaptlott,
a* tstTzcbc zárva. NemcUy Jajbann <zz Anj'w
szúr 3'Ggú,

fóré} L! {Ch. tónus llcnricus) lev. .^-f/.egíjfc t nyilf'oréjiélük, alól lilztefiek: íz.ir • és j^lit~íí/ér bugái leveleiknek: világi a* !•
' •.
^_ In apró Uomókbami. {Kcnófát vad
Spin fftz.)

i1

UUkes L! {Ch. urbicitm) Icv. 3 fzegűk, váltogatok,
kevéssé íbij.isok, iiern lii/íesek:
füzérjei lö*
nőttek, sugároua 's a1 (tárhoz nyuuiülvj
Atlaunk.
( Ch. rubrttm) lev, rzíeforni.ínn 3 fzcgt'ík, fo*
gasok, tompák, kövérek, fényesek; némutlyek kikanvaraatotl élűk: fürtjei felállók,
elig.izók, fevelcsL'k, a* fz.ini.il rövidebbek.
Oszfelfi mcfrvtírttísedik. (veres habodtt.)
[Cn. muraié) lev. tujáskerckek, e^yenellenfogasok, világos zóttiek, lenyesek: fürtjei
sátorozok, leveletlenek; ágai terepélyek.
( Lfi'itób, Laboda.)
késői L! ( Ch. jort/t/num) lev. kotaliíntsások, kikanyargaiou fogasok, r.ínuosok, kopaf/oti,
mind egyenlő formájúk, világos zöldek•
fíucrjei az ághcgyckcnu.
fejért.! {Ch. album') lev. kÓLaforma-.s-fzegíík. vállh.t
épéltík, egyebütt kirágort élíik, alól lilztesek ; felső levelei horzr^údailuk: fiírijei felálíók, löniÖtlek. Mikor tr.fgr'riA' frjér. ÍVVA**
minden levelei lantsaink. (Ejficr-par^.")
i&ld L! {Ch. vtridc) lev. kóialánlsasok , ttikanyarga*
tott fogasok: ^glev. lants.isok, é ^ l u k , itt
ott eggy két fug rajtok: fzára zótd, Izcgleteinn vereslcí: fiirtjei izéruaíiúlúk, elága*
lók, liaknciii leveledének.

ÖTIIÍMESEK — KÉTANYASOK.
poÁolvar L! {C/i. hybriditm) Tev. l'zfvtonnák, fzcglet e « k , 6—10 nagy foRakra kik.inynrgatva,
Xihceyzctlck: fürtjei elágazók, Uv'eletleaek.
ha « pnrtfj fsözzíf szedik, 's a' sertejrkntk és
tahmeknek adják; nzoh töU mcgriv>r/ertek,
JHyen ártalmas a TV/-/ t L. U. {pt'ktitrartá)
fUtbidnka t! {Ch. Boitfys) lov Itorzfzúdadok, kikanyargaiott élük, néha fzArnyasonn kikakevéssé enyvesek: fürtjei sokágúk", levelet lenek. (Fürtösfü* Fodorba %
Baifü, SiÖtifű, Uubidnka, lUbijánkú.) Á'agy
(Ch. ambrojioidcs) lev. lánt^AÉk fogasok:
fiinjet levelebek, agailanok. ^ ^ B ^ ^ ^ )
Jaké L! {CU.glaucum) lev. tojáskerek^•füidadok,
tsavargós élük, húsosok, felytTTzöldek. alól
li.iinvasok: fürtjei levelesek, ágatlanok, tömöttek,
L! (Ch.i'uivaria) lev. kóraforma-tojáskerekek,
épélük: viriigi a* Icvéltüvekenn tsoportosok.
{hudős Luómla, kutya htibotht.")
ú X.' (Ch. poiyspcrmum) Izára megdulő: lev.
tojáüKurckck, épéliik: bogetnyó'i a* levéltövekeon kétkétAgúk, Uvclctlcnck: vágynak
eggycs virá^i is a levíUövckean.
I L! {Ch. Sfioprrrta ) lev. fzálas - l.intsisok, laposuk, épehik, prémesek: virágt tsomósok a*
Icvéltövckenn. {kerti seprő)
mirhaL!

, MAGLAPÉL. (ATRIPLEX. Poljrg.L.)

Virági feiemások, nősök, és nőstények
tigyan azon tővümj.
NÓ&VIR. Tstfs*. j-lcvclö: Bokr. nints*
*Magu. 1, kerek, lelapított.
ANYAVIK. a' nősök között: Tsész. 2-Ie•velü; lev. a' nöséuc'l sokkal nagyobbak;
Bohr, nints: Mag. 1 , kerek, cllci á ü , aaf
öfzvelapúll tsdfzcbcnn.

mtüst M. {A. Halimtu) fiára tserjés: lev. 3-rzepI©.
tilk, húsosok, ezüstösök, télenn is zöldek.
•szagos 2)1. ( A. odora/a P.) fzára tserjés; ágai f*egt
Iete5ek: lev. nyelesek! dárdaformák, ham-

\%%

ÖTHÍMESFK —
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VAS-fakók: füzérje vastag, kövér, ágatlan.
Sárgadinnye jznqtí.
fak6 M. {A, g/aura) j/ára tKrjísedo, henyélő: lei-.
tojá<krrckck, nyelőiének, ti p élük; íni alsóbbik kevéssé fogasok.
rÓuds M! (,/, rojt-a) Icv. hamvasok, fúréüirsek,
mélyeim bikaM^iirguioilrtk: gyütnŐUtci 4f l
Wfrti M! (A. Jwrttnjif) faira fcIJfió: \tv. $hv plexiik > röví.J nycíiik, kihecy/gtick, ha\o\Any
sá ríják, (ntfwiri Pare}, iaboda Parti/, (ztttlenfö.) finnek fajtáJA:
veres JÉ^{A,
hurtwsis rubra) lev. nyelesek,
^ ^ B n t t . í k , ípéiuk, setét veresek.
jzaUállas w^^Li, htistain) ízára felnilú: mislény iséfzú sericfogúk.
kihtgyzett Al! {A, ar.uttúnata K.) Icv, ^-f/fgif dsríl.Isok, in ind a' ^ Izej-leu'i k'ihcyzcitck;
nó'síéity tscUéi ípTíéliik, sí mák.
fényes JUJ ( A. niivns IV.) lev. ^-fzcgií-Hordások,
kik;inyarg,itoit J'ag.isok, alól c/üstösök: uó's
tény iséfz. lujás-keiekek, épclqk.
mprómagá Ai! ( W. miermpermn fV. ) Icv. 3-l'zegfí - dárdások, hegyesek, aligíbgiisok: nőst. Xaí-h.
igen aprók, [oja*kcrtkelt, hcjy<;sek, épéluk.
awittek, alij; fogisuk : noar, taéí/.. kólaforinak,
foga&hc'g}'Uk » Upj«i egy kevéssé fogasok.
par/t* >tf/ ( UtioratU) lev. mind fzÁlüüuk , épcluk, uc163. TZÉKLA.
(BUTA)
Tséss. 3-íeveIű: Bohr. nints: Mogi'a vescfornia, a* tsél'zc' feackenn alól, a* vauokba dugva.
TiJ (B. vulsjorh) virági tóm ott tsoportokbann;
alsó lev, lojáskcrckek: iscfzclcvelci lövunn
fogasok •' gyökere veres. ( vercj hV/m, Tzekío )

Ti.

zérekennr gyvkéilcv. nyelesek^ Izárle'v. tiyclctk-nek. (Jcjc'r
'Jzvkla.)
hé

fráromanyás Ti!

164.

{£, trigyna l\.) a* fjfrrtl abtann
Jc t hogy anyaCcára 3 , és iséfzéjo
hokréiuíonnj.

SAVAR.
(SALSOLA)
Tsf'sz. 5-Icvelftf fenrkébe a' uiagot bezárja: (nemeiiy thjokbana a* tstfjee karimája
virjgz;is uíáíin hárryásonn kinő ) Bokr niiits:
^rt^ajz. a, 3 : Jktagv, tsigafonuánn
rotioCt.

n fz-íllyctKamborx S! (S. Kati) fcára benyíló',
líAiilieá^/ii-ik; Icv. árformák, 1I
kerck bag^-iik: tséfici a* levelek l
sabük , virítziis utána
( üzuk^frfTt^ I\a/HŐorz.) sf
nytSrbnnn Ugbovcóbcnn terem a íuveUczentfovci
c%»j tat.
ballagó S! {C Tragus) fz.íra Felállá, tftvönn
ázató: Icv. árí'ormik, tövishegyüJt:
a li:\'«ltÖvtrktnti, Itij.isliolzí'íij - Imsábúk: víToKZÁs uí.Aon kttrimájok kilapíil. (
**?, Baí/agó, Baliu.)
•rázsés S! {ti. rvjurtftt) í/Ara f i r l í i U d g
lc\*. árformák, kúposok, iűvij»sh«pytik, uúnÍILH virág alatt hármasok: isálzehíitlyÁi pi»
ros.ik.
Szaka S! (6'. Suila") fz/ira felálló, tűvÖnn elágazó,
Icrcpély; Icv. húsosoK, hamvasok, rbvístei
•-•
' •j zóU IsiKokkal; luvöna l á d
íÓ
ífl-.
( '. idisa) l/ára félre hajló* naasbogas, verlienyei : Icv. húsosok, íclyul laposuk, tüTistclcuck: vir. ruindcii icvéUÖvöon lúbbnyirc 3 eggy bokorbann: tuórichasábjaí húsosok, giiinbölyuk t általláUiük:, bogyót
inuUluak. falonek ídjlája az
6/ (6. omericantt /*.) l'zára főidre tcrfill,
ágai füldlzinl lere;»clyek: vir. az ágakoná,
tsoiUüS fuzérl'ormabann: Uéízéi a' virig/ái
utaon mephúiOioUüiűi, apró uojíorlUi bo*
gyü íoriuara.

1:
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Montok S! (S. arenaria P,) fonra feLilIó, rÜvőnn B | .
ágazó; ágai letsepultek, lzcilyetterulnek:
itív. ízííl;uuk f Izórö&ük, lővistefeitvk: tscNe.
virágzás utána kiuó*, 5 íioüizúdad CzáUs
hártyákra.
Utsepult Sf ( S.projtrata) fzára IserjéseriŐ, letsepiih,
ágai tzérnaformák, íeluyulók: lev. f/jjd
sok, TzorösŐk, tövUtelenek: vir. kellejével
hármával «figy bokorbaau.
hamvas S! (.5. cinervu K.) fzára fii nem íf, feUHó;
ágai terepélyeíi, leiegyenesedók: lev.
sok, lomp.tk, kövérek: virávi a* lei
kellejével hármával: Kinyúlt
ai válusok.
165. BO^píPOT.
(GOMPÍ/RENA)
Bokr. 5-fzirmú, izáraz, gy A pj^« tse'izefoiina; kivül rajta tsélxc gyanánt ;j pikkely;
nicllynck kct na^yobbja ormósonn ŐÍ2vcáll: közepeim c^gy bodonforma tső, az
üJzveuött hijiilzálakból; fellyul j-fogú ; annak torkolatjánn a' porhonok: Tok. i-raa£v ú : Anyasz. 1 , ketágú.
lombot B. (G.gloíosa) Tzára felálló: lev. tojáskerek'
1 tini sások : virággombjai magánosok; kotsánjai 2 levelük. Vir. veret.
166. SZILFA.
(ULMUS)
Tscszt 5-ractJzcsu: Bokr. ninis: Gyümölcse
lapos Leppeudék. Van 4—%-h(mes is.
itma Szf iV.campestris) lev, félfarúk, két&eresenn
liirtUaek:
vir. lomÖilek, t^aknem kots.inUlanok; fájának kérge sima, lejéres. ( &//•
b
J
fa, Alájfa.)
^
Jkérge* Sz! ( í / . suberoja) a' simától abbann. külömhőz,
hogy- ácaian
kérges taplós ormok mennek
VÉ
fi8* s v i r a g i löbbnj'ire 4-hlműk.
ttjrÓ/íz/umű 5»/ ( U. effiua) viragi koisáoyosokká
lefeDck, mikor a' fa kileveledzik: hímje Smmc'rikii Sz. (U. americana) lev. félfarúk, egg>l^cresenn filréizesek. Fan vtrtwizát Jhádnigá,
167.
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,6 7 TZELTIS.

(C£LT/S.Jfyg

Viragi fclcmasokj nősök cs hiiaek
azon iáim.
NOSVÍR. rjrwz. 5-hasáb:
Bokr. nints2, fzt:ilycláll: Gyüm. tsomár.
. a' nosöknc'l alább; ollyanokmínt
a1 Nősök de anyátlanok, Ncha a tsészc óhasábú, '$ akkor a' hímszal is 6. J'a.

HU Ti! (C. mutralis) ler. tojáskerek-Iántsások: vir.iRi masAnosok. Gyümútoc fekete, ttítenn
napnjágati

erií: ; jiija feltett:.

Tz! ( C occiáentalU) Uv. félltrú toiáskerekrk„ furéCtesek, kihe^-zettek; ax alsók
íumasok, a felsők cggy e 5 c k: cvümölisei
g^vcsek.
*drSumaSvu Tz. (C. Toumefortii P.) J e v . apró tojásken-Vck, tsipkés lüríl^sek, féirarúk; fiiul
kuruhlmmi tzívesfledek
7i. (C. vonlára P.\ l c v , fólfarúk, ízíve•ck, fcihegy»iii.'kt kevéssé pelyhesek, h e
gyes lUfelzfoguk: kolsányi 2-virágúk.

LIKAGYÁN.

(SJTEIiT/A)

Bokr. kerckforma j v. o-mciiicsű; miadetx meüzes1 tövenn a' lorkoiatnál kct lyuk;
Tok. i-rekcfcű, 2-kopáísú.
*€» X..' ( f e ^ n m / ) &ára ágallan: gyöícérlev. toj.ishof*r*uk: vir. lű/ére*. bugások: kotsdnyi
4 I » g u k , arfomiák: vir. j.metfzésuk. tSze(terjes virdgi Jekcte pontokkai pettegetettek.)

,

N ITS.

r GENT1ANA)

ja Iioízlziidad, Lcngcrcs , i-rckefeö, a kopátbú; a' magvaukok a'kopátsokra hofzJzara nőttek: Bokr. i-lzirmú, nyakas; karimája j.inctTzésfi ( nemclly fajokbann 4 -mettotsü), es vagy harang, vagy kerek, vae»
lültscrionuü. Araszára
1—3.

^
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• Harangszabdiú bt/krSrtftuk.

.'

sifrga T! ( G. tutat) vir. qyüríisö'k ; gyűrűi bngernyo'.
•'- •-- •• bnkr.
bokr. iübbuyirc
iübbuvtrc ^-mei
vmei lzciuk,
l'zéiuk, keI/.tbctsúk:
rektorinak, stirünn pciiegetett s á r i i k : tsé.
l>éi burok r%abá&6k. (,Kntziína, &csar/ifrydk/r)
ragyas T! ( G. ptinno/tictr) vir. g> iirüsök: bokr. Itaranglormák, miDtvggy 6-mciíiCsíik, metUései tojás-kerekík-riek, inmpák, sjrunti 'peitcceUttek: tséfzéi boriurm.ik, ibuniuik.
pectegvtfftt f! ( G. punvtata ) a* ragyástul nUtmin kúiömództ hogy bokrehi meLlzcsci hejycikck,
*s Isélzéi li<iriyaíbrmák.
fet/ke TI £p. ascUpindcn) vir. a1 levéllövekenn koiSíititaUnok: Imii-, li.'it'angform ik , 5 metlic&íík: lev, tojakkerck • Uiusások, Izirölclók,
Pirdgtt kv'k.
hideg TI {Q.fri^ida
W.) vir. & fzárheg}*enD többnyíre párosok: bokr. harangformák , jim-iizesük; mctízésci lumpak: iev. l^alas holz
fzúd.titok, ínmlanok.
ÍLorniJ T! (G. Pncttimmunthe) vir. kols/Snyosoln, ellenevek: bokr. híirungfoniiák, r.intzoltak,
j-inelízé^Iik, lcv. í/..i|jsok, tompák. Virága
kék, belát hvmáiyos tárgdviU vagy fejérrel
pettegettítt. ( Kvrnisfü )
"

ÖTÍUMFSEK — KÉTANYASOK.

-r

TöUstfrcs bokn'tálfik.

T! (G, várna) bokr. 5-metriésií, a1 hÁmft
b h l c v . lojáikcrcKek, hegyeskék;
l l
bbk
fzáricvelei a' gyokérlcvelekncl
nagyobbak.
Van a virágnál
nngytibb
szárú Jajíd/u ÍJ.
g
gy
T. ( G. utriculuju) bofer. j-mctlzésu, pyertyalartóforma: t&élzéi ránttos ortíiósok: íznrlevcleí líipitzk.tbok.
Ti ( G. Centaunum) bokr. 5-melfzésií,
ghugáj kétkéidguKí
tóltséres: izára *s vn.íghugáji
unyaíiára eggy. (FulU*pe% kis Tu-ntautu*,
jzdzj'orinioj Jú , ktj ezerjójü.)
T. ( G. nivaüs) bokr. j-meilzcMt, lo'Hséres: ágai
váltogatok, ivirjgúk: Izdilcv. Uuilsüiük,
a' le hőbbek
bk

tavajzi

tira*

förpe T. ( G, pumila) faára töviinn bokros,
aú: bokra 5-meiUüsú, Tólisérr*;
kevéssé furéfzesek: le^. l'tm^.r/^Uvok.
Mtímct T. (G.germtMictt IV.) bokr. 5-mcftecftO*, í'zS*
ö k ú
t t t ó l
í
; lcv. loj.ibkerck • l:inij,i.
sok: apai a* uikkclyt-ttiiél hul/ltaM)*)*.
1
i 7*/ ( G. stmnrcUu) tí ntimviitoi abbnnn kuiftmf*nz%
ineil/é*ei Línlsá.ok: .i^.ii a' t/>kk<\i\ rortücbbck; lcv, láauaiak. v. piros.
" • i-metstétü bokrtftiíjok.
mezei TI { G. campxstris) bokr. 4 merlzísíf, Ht/írÜ!*
1
rorkű, gyerryiiiartófanna: ucúíje itci í>.e!elci i t a l o k , w//. piros.
prémes T. ( G. ci/iata ) bokr. 4-mrtrzér.tf; mctr&esei
rurclaesek, prémesek: lev. Ián)sások és Uilasok; líára gorbegurba l:,£pj;lcies.

Jtercsltes T! (O. eruciata) vir. gyürd/iök, kols'nialanok: bokr. gyt-rtyatano (orrnak, 4-metl!sé»
síiíí, kinyílt loik^ik: Uámi a élük, loviida
vékouyabbak, Vir. piros,

170.

FILLIS.
(PffYLLIS)
Tsész, a-Icvelő, :i* magéit felett, igen kitstdy; ncha nints is: Bohr. $.['z.rmu : i//í.
bürüsük (mint a potyvas jüvcAőennJ:
Magv. 3, hoí-üi/údadu-i.
/; (/"A. nobla) fwíra tserje: ler.
toj.tskerekck, cl vékonyaitok
paliiái fogasok. Vtrú^ú^t bu^ds.

71. IRINGÓ.(EJIYNGIUM)
?rágz. gombos tsoportbann; gallcrja sok;-I'I : Tsr'sz. 5-tngu : yatzAa polyvás:
a' tsdze kolioriüf-'a. TZtk U (/:'. planum) fzárn kevísápü, gyö'kérlev. hoúIxúnyclúk, liíves - lOfJuikcrtkek. lapn.sk,
l^ipkéb 's g^engenn tüVís^es cink; Izarlev.
nyctetlcn&k. ^ir. AtS, siilru k*k z
(
Td
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ÖTHlMESEK — KÉTAXYASOK.

mtxei I! ( £ . ctrmptrstre) Fútra
gyökéi Uv. nyelesek, a* icbliek
mind ítirayasona
fzabdallak; s.
ftéltyelbcrzedtck,
kemények, löviss
Vir.'jVitfr. (Ördögstek/r
v. borda. v. át<iat%
v. rokolya, v. keringő t átknzott szamár % v.
ma:ika v. szdzfejü t.fcjfr v. mezei - 2'ÚVÍJJ.)

ijjat Z! (si. minar) ler. holzfiü nyelük, 7—o-hasábúk, fogasok.

E

R N Y

ö

S

ö

K. ,

17a. G Á Z L Ó .
(HYDROCOTYI<E)
Jirnyője eiyryUcrcs; galivrja 4-f.tgú : Gyum.
kerek, lapus; derekáun hoHsl^ára kcitevá.
forma.
f/u G / (//. vulgáris) fz-irai vcUooyak, gyÖkcrc7Ó'k:
lev. cllencsík, pnzti'osok: ernyői $-vir:i.
gúk; u ú h a u ' NüzcptKüol más crnyók nonck.

173. GOMUCRNYÓ.
(SAmcüLA)
Jirny. 3-4 - egyenetlen-kotsátiyti; crnyoku
gombionUák, virágrugók: Magv, tíiaktfk
< G / (S.curopaca)
fzára kcvéí.igú: !ev.
nyclűk, 3-—7 karéiyú'.i; k3rél_>'i i-a*hasatlasúk, fogjsrjk: eniyóKc- kütsanyi ncÜu elágazók. ( Sianitzor t StatúkuLt.)

ZAPÓTZA.
(
£ray. mmteggy 3-kotiniíyú;
y
Icfri Izinesek, ízélcsek . az eniyákiitrl Iiol'zfeabbah; ernyőkéi virágnigólC Lai* karcIjusok vagy újfai tk.
• Í
hegji Z. (^/. t.fúfutcti*) t gy pyőíiérrííl lr«iiikáhb tsjk
egfü' uii&alsííny s, CJ;K>' ícvcí IIÜ: lev. 5kurelyú,, vajyr ^ hasabú. 's a* luiz^nso iidaib 3 - a* kát UiUü s-karelyú; gallcri Hir l i c
t ( ^ . taajor) (zára 01,1335, felyfíl n ^ a s : fE>*ükítiev. nyilc*ek , miniíc^y ^-kuréf/úk ; *•**•
j-Uüjjjruk, iiéoye^cK. {Zapcitzu)
ájjas

'95

(Á
175. SZfNCALLÉR.
Ernyők? gal'/ri minte^gy ^-levelük,
naeyoískák , belől lenesek ; Szjrm.'
löcliek: Gyum kerekdodek. lapítottak,Tuir
tíoÍLlk. Lev, epeAt vir. sárga/t.
Buvífi Sz! (fi. rotundijotiurn) fiára fcLilló: Icv. £U

lüinoltek, lojaj.Kt.Tsi-.ek. épek: ernyóg.illórja nints; errV^kéi njiulcggy ü virágúk. ( Hu*
vtíÁ ,
lUtatbíivtfu.)
pdztitos Sz. {B. gritminifolium ÍV.) prÖtit-rlev, pnisu
losok: tókaisány.ínri tsak c^gy eroyö, *$
t"gy levél; ki^gdlléri 7 levelük; naDVaaller|H ^ levelű.
szdrölclö Hz! (B. Jongt/btium) fzára mngas: lev, tojitskrrekek; az alsók nyele:.ck, a* fcUök
íz.irolriök: Urtgygallcri j — j leveliik, hií>£alléri .í levelük.
gntsos Sz! {B.fnicaium)
fcára
görbeeurba, íg^sbu*
c.is: íev. litils.isali: «.igygaTlén 3—5 leveíiik, ki».g.illtfri 5-ltívt'liiU.
Ai. (B. rigiditm) U i r a kétkéiagü, t.saknem
levt-letlen : tev. l.inl-<a<.ok , kemények , oycle.ítk: g.illcri .iprók; a' nagy 3 levelű.
!<yV/ö Sz! (fí, junceuoi) (aár.i U L I l o , buglyos: lev.
ízálaaoií, tcjeííiK: ernyője 4-kutt.iityu; crDv6kéje 5 6-virégft: nagygitlcij.i 3.levelii,
az evnyf-kéig ér; kisgüÜeij.i 5 levelii.
gazos Sz. (Ji. GcnttUi) f*;iru felrtUó, buglyos: l e r .
U.tl.ts hegyenek : mindenik gallér; j-levvlük;
ktigii'léri vit ernvojiijicl hülzi'/.abb-ik.
Ázt (£. buUivmv IV.) ág.ii CJS levelei vúlto^atók: lev. i ?.41 ások: na^vcaliéri 3 - 4-egye*
ni-íJcn levelük; Jiisfaliéri j-íevjeluk.
ginddr Se ! ( S, {ettuijciimum ) itÁTAt&kiijji hugi vas;
ápii gfirbegurbák: Uv. liúlüaok: ernyői eggyU'jrrtek. *\£ acaK1 ul»!»tl:iiin, mintegg^y ^-viráguk: gull, ^'levelű, rovld.

6

<9

i;tí.

OTHíMESEK — KÉTANY.YSOK.

( TOIiD YL1UM)

MAGTÁRAI.

BrnyGje sugárzó; virági inind termük:
Avgj$ail. hofz(/ú!í, epek: Gytim, kerckdeú, lapos; karimája siuóros, va^y tsip.
kvs. va&y fzrirös, vagy tüskei. Lev. tggy.
Szer szárnyasok.

orvon Ml ( T. fifteina/e) kísgalléri akkorák mint « r

ernyÖL'rk: lev. durva UÖrasÖU ; levélkéi toj.i*kerckck, fülél/caenn bevagdallak: sú^ ír.
Uirm.ii n.ijyok: tnagv\t fxórós. sinóros ittlíi. Virága test szín. (firélui KSminy t hegyi
hOmSny )
iarvm M! (T. muxlmum\ fiira durva- fiőrös: lcv.
boi/.ar)k; levélkéi alibli loj.iski rt-kuk , ft-U
jebb Innts.isok, fmélVesek: ernyÖkotsányi
tömőnek érr!c.eU; m;i»vai tiiskéiik, Uipkci'
íicluk. Ptrd^ú alól veres.

\77.

(CAUCALIS)

BORZON.

JSrny. lübbnyirr s'Wirzó, kdzí^penn vira:^
rugó: Szirmai bi-v^ngyülíJtirek, tsorbdl\:
J^a.rygailir. vagy MM, iag^* nints: JiisguU.
cpiiíálii: .Gyiimoltsc soros scrieJikcl bor/as.
yirága

verfienycs

j'cjcr,

rnigfi B! (C. giandijlora) lev. háromf^or Pzír-

nyali.tk , ht.n^t.-rjk : sú^rvirájfi
Dagyok :
minilcnik gallér 5 levelii; e^yik levél A"
lobbir.cl holiiiiibb. (/t/Vi Btzavi-fa.)
Bt ( C. utrt.ntrfcj) lcv. iiáromtitor
croyójc saUcriaLiti, 3—5 kois/.n}-^
kÖif e^rvv kei Ejoniorck: CíiiyóUéi
»•horganyuk, rir^grugók , itcoi sugárzós:
kis^alícri í-k-vcluk.
sc/frnrm B! (C. fatifotia) lev. fzárnya3ok; levélkéi
fiiréfiusck. durvák: ernyője 3 kotsányú g-illeros; ernyoKéjémrti iniií[e«gy öl vjra^i , terntök. f'irdgi tfj Iwtgtt* fTiagnrfti jtirtitft*.
kétdgtt ÍJ'. ( ^'- tepi»rhyii't) !«-•*-' kéilier ííáinyaltak,
tlurva fiorösök : cmvt»jc í k o i s á n y u , gtíilcc*
tal.m; ernyOkiít 5 viráguk, cjyéuloKi kisgaiiéri 5 - aprp k-vcluk.

ÖTHIMESEK — KÉTAVYASOK.
ttlcki Bt (C. /flnettc*) faára átji^bopaí, durva fzrírö«: lev. soícfzor Csarnyaltak: nagygallcrja
1 -a-Uál. va&y sfmmi.
mezei B! IC siajtriscui W. TorJytium nmtosum Un.)
a tef-kitől uhbnnn kUtümböz, Aoi^y nagygal*
lórj.i soktevelii, tz.ír.i lébúnúli l#rirn.
tnpltsz B. (C nadósa VP. TordrUum nodosum Unn.)
üara letsepűlt: lev. küUerfzárnydltak; levélkéi l/irnyasonn bíisjjnttak: ernyői eggyIzcrcsck, át >vg ólJalokoou; tsak l'ivUo oiagvui borzasuk.
,

MUROK.

\ C/)^C/C^^J

ErryÖje kevesse súgárzA: Gailtri fzárnyafunu lusgtittak: Gyutn. soros scriokltcl bor2as. Mrnyójt virúgzas utun$ oszvehúzta
magát.
tM!(D.
QtrtHa) kára fcLUIó, többnyire litö-

rö.s : lcv. sukfr.or izáriiyallak: uulfcri váltiSúk. Ez vndúl mindtmútt tarom, J ennek cr.
njöje kű2f/tt an ne ha 1 eres jtiromfurma nttvtfs vnn. A* kertinek gyükért/ híuns; rttuU
jzertfnc fárga, *fc tan Jv/cr, van veres gyit*
kerÜ is. {Murokrc'pa, sárga fta'pa.)

»7p. AMMI.

'

(AMM/)

iirnjöjc pongyola: GaUéri fzárny.tsotin ha&.idi..;fc: Virdgi súgáriuk., nuud lermok:
Gyüm. kopai/, kjrUoli
(A. majtts) alsó lcv. faárnyASob, a' fcLs6'k
Jzabdalldk,

HAL M ÁNY.

l

(B UNIVM)

£my. tömött; Virági egyénink, mind termők: Jiagytrnyoje bol van ho! nirits; kisernyője míndeg vaii: Oyüm. tojástiad, kartzoit. Gyökere gutnás.
jtf /// (B.Buiöocn.*uinum) fiára
kerulgciők: Uv. 3-Uor U

; cqai

ÖTH1MESEK — KíTANYASOK.
Ii. (B. május W.) Tzrfrlev. li.ironifzor hnrma.
sok, isaknrm nyeleilenek, igea keskenyek,
fí-'il.nnk. Ennek fitjtá'a «*
gőrbvqurbu H. {B. Jtnxucsuitt P.) fzara tövíion,
*s o* foltl alatt is eggv dar-tbonn ginílir,
pó'rbfgurbti: nyelei IÖVOUH ai>ibcgurl:jk:
g-tUéra i—3-l«velút vagy semmi.
havast //.' (B atpinum K.) f/ára lo'vönn fiíndár, görb«°urbi. isaknem kélká.Tgú: miudcuik zA-

ÖTH1MESEK — KÉTÁGYASOK.

füzőtt

3—5 levelű.

(CONIUM)
i8i. B Ü R Ö K .
fulóldali,
minteggy
3-Íevelü:
Kisgattérj.
g g f
apró levoiű: Gjtím. gömbfu
lyucfed, mindenifi magva 5-sinóros; siuúrjai eres eloir fodrosok.
büdös B! ( C murtilatum) fzára börtlAst fényes, Vfrlienycs moiskokk.il fólio.s: lev. SOKCAOJ-Iznr'
Bőtük %

180. Á D Á Z .
(AETHUSA)
tágygatttr/a DÍnts : Kihalt. íclóldalí f 3-levclu, Jofüggu: Gjum. knrt/olt.
mérges si! ( We. C)napiam) fz.íra «MS: lev. krtfcer

ii.immf/.ar ii.irnvühnk, alól fclyul fenyesek , 5«ici loldek. sC pcirzztuljeintLl ds lurbnjtitái utál Jényes levele kUlGmOÖtteti. (adató Bi'Ok.)
hajas A. ( Wc Mcum) fzára keV<ísievclíi: lev. híijízálra liiisgUluk ; levélkéi ts.ikncm gyüa
ny»Hci hiJveíyeAíik, hasasuk. Atiha van
tagú
Mj

(SEL1NUM)
183 . DICUE^LE.
JfaiZygallir/ii néha nints; mikor v.m, Ieiürejiicit, nuuL a* Ki^ülic'ris : Sz/rtt/aiegyculok s Izivíorniák: Üjtim. holjeHeúdad, lapitotl, kózrpeud karuoít, vagy
ó

V
1

D! ( S, siiPtstre) ^vó'kere orsós, bokros: Tzárat*
sírnák: lev. sokízor fzárny^Utak: ernyője terepéiy, írjelii,
VI ( S. pftiustre) gvökere orsó fzabású : fzira IcgtobhliÖr magJooF, kjirtxolt: lev. sokl/or Uárnyaliak: koisánkii Uörosok. ba*
dös. trjelú.
gzüstüs D. (ü. ttujtriitcúm) fjtíSríi barázdáft : lev. ké(.
fz-tírlinruvallak; levélkéi éklormák, bevagil.iliak: kolKÁüyi ezüiiösök.
kesely D! (S. ct/rvijhlium) Ji.ira har.tzdáí, éles Jie»
-^
gtl: lev. kcilzcr hároinfior ízárnynl'.«tc; íe-

I
l

*

veikéi lánUasok , bevagdallak, kesely he^
)
Ry«;k.
tittgygdlh'rjű:
elrúgta,
levélkéi
be vagdalt
rojlos D. ménye!;;
(A". yChain-:ei)
fiára
hengeres,
kartzoll: lev.
g
ra ketkétágú. % {lítnrcke,
iz&tnxi\'th\\M
rojiosok ; nyéléi huvelyezők t
tu'trom
Dr. (S. Ür<:oic!innm P.Athamama Orcoscli184. EMREKE.
(ATl/JMJSTA)
num.
Jsitiri.)
levelet
Izároyasonu
Galicri soklevelűk: Vir, egyenlők luiromfelé
: Gjüpt,
[
4gAiók;
nyelei minden uenn hálrj^yöWontnjásdad,
l/oros.
(
u n ; levélkét többnyim ^-hegyük, fúréizeEl
ÍJbanoth) ü,fzára
lev, nakétf
íek:( W.
n'igyRallérja
3 , \ bariízdíís:
több. Magva
f*er fc.írny.ilink,
("zArnyasoitn
li;*sratitj/iai
íul, theijuIcyélkői
tiiirumha}
szagú.
r
eruyője lev.
félgolyübi
C/iintóléiarvasD! g^titak:
( S. Cervitríit)
kérfzer.rormarAárnyaliak,
ketitfnn a* megmaraUit An\ ászáruk
pirosak
^leiesek.
Sztf-t
Parezsclycm.)
£". ( / / . Mothitili W.) lev. litiftlyosok, hofrf/i'i I2érn.ií/.ih'ikGyútnotutíaa ti* Mtgs//aradt slnytiizdftik fet-iiuik.
i E. {erttenih) Uiir.i ii.tíiaolf, fzóros; lev. sok*
lznrrziirnv.th.it, jVtucsok; levélkéi vékony,
í'zjl.iíiok. uérnnicrrndk. W' kttiekbcnn jényack y h fitosok, törtaUkvnyck. üzirmai kétiu&ábúk. ( Ktc'iui KótsoraV)

JOÍ»

ÖTHiMKSEK —

ÖTHIMESEK — KÉTÁGYASOK.

iS3- K O T S O R D .
(PE UCED
Gallért ap'-ók: V(r egyenlők f néha
pfim meddők): Gyúm. tOjáskerek, lapított,
mind kíHlciűl karUilt; magvait Jícics liárlyikirima kerítL Virága sárga; Icv. saU
l szálasok.
H! ( P. ofpr/nafc) gyökere rSrsós, gyantás,

Kcnku Uitjtűi ie-ira niflgaí, hengeren, k.ir.
t/.iiU. \tv. ötiior hármasok; levőikéi li.it.is
keskenyek : kot&ányi c&yenellenek. (<tU+nó
I1. erdti vad • Kiimifny, k/fík&ws i^yiiker.)
K! ( P. nrenttrium A*-) gyöKerc orsós t Uotzli.ű; f/.nra magas: Icv. liAromfiur aégyí/rr
í c a r n / a t u k : ernyője 5—7-íígú; g.iUcrja
van.
pUlcrtalan h'! ( P. s-frlricum W.) Uv. »ok(>,or
uvaltak ; levélkéi hol'zi/.iik: jobbkor nviió
ernyői l/árat Ltnok ax aguk k ü i t ; oajj/gallérja ^pió serle.
bugtjosK!
( P. aürtticum) Izira igen ájasbogps: Icv.
sokfíor l*;íniyaNak; levélkéi ,-}- 4 - 's több
líUitsás hasibúk: uagygatt. 5 -ólevelű.

iü<5- KORDAMAG.
C LASEHPIT1UM)
jt
nagy,
sok
lcvclu
gallérral: Gyúm.
j
gy
g
y
hoíz!'z:'dad
x-'s-io
gy,
, x - ' s - i o hártyafergle
hártya-fergletü; mindenik ma^onn 4 hártyaftárny, ketto az éiinn, kettő v 3 az eggyik üldalánn :
v a n
( eS>'fija
hí'tyutCnn Ktagv'i ) lovagi
mind tenpók, kinyíltak: ^"c/Ví kits'pettek, bcgíngyölOdtck.
B! (L. farifolíum) fzára maf»flji: Iry. kít./erfrjinyallak; Levélkéi felesek, knjr#..ino
f/ive^eit, ri'réíznek: eniv^je ^o 's tebb kol>;irívú , (In.iiboiLi: gvifmu (se frtlros-boní »*-.
galttmós JH ( L. uifuii~»ijoiii(tit) 1-v. bttglvor.ok ; Ifvélkíi kitrelytisuk, V.1ÍM11 ifjtUfcerekck: uiiarlcoik ina«V,i 5 liánydf/^ruyü.
borzas &! ( L. pu.rcfx'cum) hám borzas, kír.íl( lővel e l j . iov. borzao uyduk; HÍ aliók kéiiV.cr

Uar-

(/.árnyaltak, a' feL-iők egt^

>
láüis.t.foW, fétt)efjiáinya5ok.""v/í egész f/tán*
;
tu sinroj,
l fsotsoráoj B! (L yeueedanvidt'j) lev. kt ; l r "r h.iroraf/or l^irnyaUűk; levélkei ü u U á i o k , \
eresek.
, jinóros B. {L. Si/cr) Icv. k é i f a r fzáTnynfcok-.
J
kei lintsasok, épéKtk, ej^veíA vagy hár:
niasok: magvai boidí liánok, iioorosok.
J5. ( L . tircttani',tiicfi tP.) Icvvl^^ iflj«i!(ker©"
kt;k, 2-3-s:tHjnj;uk, fogasok, alól bcrz.isok.
ttrüj J>B/ (L. vBrticitlutum K) UvéWé'i tojin-hoí*.
fzftk, hegyetek, bcvAgdali fürcizcsík: ágai
elÍL'tivsck és gyiíriisuk.
párkányai H! ( L . murginatn/n K.) le*, kérfier hármasok ; levélkéi lojáskcrckck,
minteggy
3 krtrcU'úk: ttyeUi Uüvclvcxók, ftlíavoüUik^
& s leJafJk ievelclftíntík,
icidetUn B! (L. sitnplcx) Izara vagy ifikotsnnja mo«
''»•'"«
Icvelcilcu: gyobtírlcv. t/árnyaKok,
ízabjjliak:
ernyője félgclyobU
loruia.

. TAPSÍR.
(IIEfíACLEUM)
Gallvrit elrúgja: y/r, siieárjsó, r.cha középeim meddu; ízirnvii b^h.tfiottak, tsoibák:
Cyum. kOriiűi'Os, lapos, hártya-kar.más,
kitsípeu vagy tsorba végá Alagrai háityaiormáii. Levelei szérnyttsufi.

4

medve TI (//. Spftondtiium) Izóra bar<iz*fós, tlurva'- '
f/oios: Lev. iid^yok t l'/JnuM^ok, robbnvire
Ötével; Icvc.kéi l^á: u.vasonn habgatrak:
m.igvai n.jgy • íiiéu'iCÍi., óiii.itai 3-iiüorúk.
( Ali rfvítttlft )
T. (ILJUeetecns TV) *'* ligetitől nWtíi.i */»•
liijK&Qz, to'JjY vi/*t[i( üuj^iríóbb.tk: Icv< Ikel
kihegy/.elívk, éi<l«s éítik. vitáéi sirj;;iliük.
sz-;>icvclü /'. ( //. vU$/t;ts fi',) It-'V fzórny4S"k; levélkei óiiiutú.io'jii i'ziiiíiya^tik , í'.ígíisok,
7'. (//, uTunincut.t) Icv. rzaro^aiok, aLól fej*

lyui

ÖTHIMESEK — KÍTANYASOK.

SOfl
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»8í$t L E S T Y Á N .
(L/G US T/c
VM)
üagygallérjn hárTyaforma, többnyire 7-le.
veiü: Kisfalt, 1-4.-levelű: Prirági egyenlők, ni ind termők; í/intui bégtiugyűlödtck,
'épek: Gyüm. hofcfzúdad, uiínd n* két óldalánn $-ritkán 3-sinóros. Vir. sárga,
Ltrcitikon L! (L Lrvrjtictun) lev. nagyok, sokké.
penn füzurlck; levéUéi bevállalt végük.
Xhés'yAn^ Löhdstök, Ltvestikon.}
&*gyi X* (L. ti'/sfrinrrtm) lev. kétí/.er U-írnvaltak:
levélkci öfzvciorrt.ik, beva^dűltak, 'épéltik.
189. A T í G Y É L Í K A .
(ANGBLICA)
Emytikcji virágzáskor ^iinibülyük ; GalUri
aprók: Fir. egyenlők, mind termők: Gyü.
műttsc gümbülyüdcd . i^egletes, erutenn
Öliveáll: Mag. karimás.
itrti A!

0rdelA!

A!

190.

{A. ArchangKfica) gyökere vastag, hfi*oi,
gy.mtás: l/.ira m;i;ias, btjrfió's; lev. l/r.nij.i.
sok j a' vé^üŐ levélke karclyos: nagy^iU.
néha tsak i-levelű, Icesn; ki$gatlén íiiürentlciiek. (keni slns*y<fÜka)
{A. 4ili>ej;tris} tj1 kr.ttltkt ubhnnn kutatni--,
hogy levelei kcli/or l/..T.niya!;.iU; leiivi.u
egyenlők: iz.'íra hamvas: magva apró. (Wn{-•>. vcrticUhtiu) virágos ;ig:ii g\'tfriisök r.
ÖrvÖiük, 2>3 gyűeubeon: lev. UtWytWyttzedLek: magvai Pzívcs kerí-kdedek, laposak: virági aprók, zöldek.

ROLONYIK.

(SíVM)

£r.iy$k. laposak: Gall. soklcveííik, gynk-

Tann letOromiettCA; l^ir. ej^ycnluk, mind
terinók: Gyüm. Ojásdid kiUuiy, kartzoll.
Lev,

szárnyasak.

Ul (S. latijbUum) (%Ar% felálló, iga*: ernyői
a* {zár- és dg.hegvekcnn: lev. Uaruyal^k;
levélkéi láai&ásgk, c^yvtiló luréíicsek. fa
Vét-

vaszi %Y0kJrlcv. iStjzer jztirnyattak. ( Békaknrsojf,tiy Bohnyik.)
lároldali Ji! ( ó". attgustijhtium) a mr'r^tstbl ahbnrut
kitlfimböZi

hoitf

e r n v ó i a* l>»i úítUlitrin v;ipv-

nik, fél-^omboly nk: levélkéi c^vcncilentít
furvlze>rk: bevagtlalt karélyosok: nagy gall.
1-iru - éha Uárny.iMJnn h.i>a«in.
\ertye B. (S nntUjiormn) liiriii leiscpultck, vízenn
I,
l.-ibl>óx : levélkéi lojáskrrckek, eg>'tftil»nn
i'iirc:/.üí.ek: eruyó'i a1 l^ac1 ól.laU-:m fövid
l/.}.ut*n tihiek.
tbc* B/ (S, Sitarum) a' virág körül való levelei
. Gyökere éttcs, (ntf'wfí - r. /
•dkerezt B. {S.n.pens W.} Tzára Jeiscpíílt,
rvzö : U-vclkci kerekdedek , bt*vj^«'
vrjót B! ( S jiifctrnu)
tzSru ág.i&hogas, biiglyoa:
U'vélgrnnuei néj*y öl 's Líibb sarlós- íüiclies
levelekre htisadndk, tntllyck lövonn bUvcnunck, Ts a' ivarra futnak; alsó lev. fi.irny<fonn
ha^>M:ak; levélkéi öJzvefiírr»ak,
*S a1 gcíioUtuii Jtrl'utnak. {Sarlója.)
191.

ZÍZON
(SISON)
Jirnyti- 's Ernyóke- kotsányi kevesek e^J-enetlenck: nagy-gcllerja ii.'niegy 4- levelű,
egA'enctlen: Ifir. egyenioli, lumtl lermok:
Gyúm. tOjástlctd kait/olt.

*X(i%t>s Z. ( S. simomum)
fzára Rgn.Kbog/is, bogfrot t
viil.nny
; aU«'» lev. nOlia l»cil.*tr íz.imyai'ttk;
1
n íttiók i-ittiyl/cr: ernyői Iv^itikáHi 4 kulsá*
uyúk, tclaiióki finyúKci 4-viráguk, slz
egt'tz pttinta tJudŐj; ttf-'g*f'rt ittugva fűszer*
káka Z. (Ü. nrgeeuiit) i/árai k.ikaformák, ágasek t leveletek; lev. l/arnyasuli ; levélkéi lf.jH-.kcrekek : einvójö u -^-Jjiú ; eruyókéi Lúko.ok ,
(dbbó Z, ( ü. inttntíiiutn)
f2tfr.1t ví/eon Iái.bók: Jev,
l/..irii>a.sok;
levclkci
Ucitl/vduCi k, vopjr
lzarnya.r.:>i'n Ju.síidik; d1 víz üLlt
li.tji/alfutiuak: crnyóje 2-o^ú;

,o(

— KltTANYASÖK.

ÖTHIMESEK — KÉTÁGYASOK.
. HA KA M A G .
( OENANTfíl?)
Ernyőkéi tüuiíitick, egyenetlen kotsányjÁ :
Vir. egyenetlenek, a' beisoK alig kois-ányo
*ok,me-Ulok. Uyam. r a | i l ó s k t : r k
teíCjónn a* tséí'/u "* Anyagárak,
maradnak. Gyükére gu

fttorinlis

ti! ( Oe. jtjiulori) törérfl o«orin«lnkat ho.
tsái: lev. fAíírayattjb: fia ni ágai 's levelei
bórdösók. Mifr^vj.
maszlagot //. (Oe.rrornta) \ey. többnyire kétfcerl'zár*
ojaliak; ievelkéi eg&jrlbniMk, bevugil.il.tk:
fzira verhenyes; Itór.üítnn ci
Levfteihcna
büdös sárg.i Dftlresiég van. iri'útáloj mci cgt
gykee.
11! {Oc. pimp:ncítuÍ<Jej) gytikérlcv.
lzárnyaltak, Uj>o:>uk, bív.t-ilrtluk; lz:itUv.
l^árnyasok; Icvctkci liuUlzü 1/nLisjk, vá.
Uisok: gumói orsóförmak. iV'<f/«
{ v/ií Petrezselyem f ú ' A
1513. BÖSOVÉN'f.
(PHELLANDMVA1)
Évnyije gülJértaUn. Brnytikéji süruk, tünitSnek: / V nem sugárzik, m.u l termők,
f!c a^ ernyő kjzctjc leiv kisseíibck. 6>w/;f.
tetejé;in a' tsóue Js az ^
iJS! (PÚ. attuatitium ) l/ir4 banlas, hirleleo vas.
tag: Uv. lenpéíytk,
kcilzcr fiarjml/or fi.iiu^jliak; Ui'\ruyjü Uáiraize^ciiek. (vízi-Kapur, liüsöbcny.)
Jiavasi B. (Ph. Mite/iimi) O.ira aliglci'ele1;: lev. télTSOMOIUKA.
(CICUTA)
JíntySje gall-Jt tílJ in, g 'mb : lyu íe 1: JBrrtjrJ?*
Ac'je .súru seac^áiicní: /^r, c^ycolok, minü
termők: Gyu/n. io,.sd cl üaÍJásu kttta^ba

TJ! ( C. irrota) gyökere répás, brlol hé agn<: t/ára lŐvOnn va»ug : ler. Uifzcr 1 áromlior íríírnralUik: ern/úi levél- rürne*
5ek: nvt'W pírkány^splt: virági aj rók.
GyoVerílicnn *&*?* "Cíivesscg van. Haldia*
mt'reg. {mérttbürük, TsumoríkaJ)
195. KÓRIÁTüfiROM
T
£rnyŐje 1 - Icvcíü - vary semmi gallérű
nyörf. félóU!nli-vjgy scuimi gaüéiú :
igazi golyóbis.
»
-?ra Wntlu, c
,
C.
Icv. r^irnvA^k; levélkéi Vckfonn.ik; ** fcisók húrom'zor hárlevélkéi ízólnsnV: pvümöhse golyúbis. Az cf'si ptánta butát, err• magva
j
(
,
Raltintlrán% 7'*"gúny
frcrezxfye,
)
fakiiints K.XC.Mtrcu!títum)
fzár.i fzcglelcs: jz
8-g;iiójú: enivöjc l^tól«bÍ7or egg}-li
vir'.igi tg>-cn!ók. J / ^ w . (PaJiiUntsfti.)
196. MIRHASZAG.
(MYnr.HIS P)
Ilrnr. gallért .l.tn: ErnyőAejt Ittűrcmlitt-

riil

K

ú ó k k

rt

xncddúk OVfeA/. liofeízú l.msás-áiiotaa,
mél^enn barázdái, kopafz.
7 (At.ixforara P. Scanrfir t>;!orntn Z.)
orsó., fiftcrl/ímos: lev. itytl tlem-k, niini-^v I»irom!'/or ÍAárn.vill.HÍi, Izőrösök, halol.'.ny *óldík. AJapwi t-dank . J%jtvrsztimasuk.

197. T U R B O LY A.

(SCAXD1X)

Erny. ^aUériaían, kevCüágú: Ernynkéj: fclá!ló-frallérosok: ^ > . sugárzó «i.Cz izennt
metido: Qyúm hoíiiiüiiíad ó r h e ^ ö , fzórös.

támagvk 27 ( Se. Pccttn) (VwSrai kitcrüliek: lev. b í rom r^or (iiirnvaliak: *yUin. Hiforma hoU' •
a ú , érdes ouu. ( M Í Í Turóolya, Tühwgjr£J6.)

soó
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P E R F.L V.

{IMPEJR A TORIA)
tányérra, aiij^ ^-aljtíros: Mr.
^ I á
galléros: /<rr. tsaknem
gj
mind termők: Gyüm. Ivcvckilcd,
lapított, knzépean domború, párk.inyos,
alól ieJyúI tsorba.
D! (/. Oítruthlum) fcAra mn^as, Vopafz,

$tüvcny T. (Sn, Anthrucus} f*ár.i hengeres,
lcv. hirnml/or (/árnyaltak; levclk**i rojás.
kerekek, karelyosok: cruyöi mimeg^y
ernyÚKéi 4-Vitagúk: yümóUse 1 óira
*ínu.

198. BARABOLY.

lapos

(CHAEROPHYLLUM)

Mmytije g-illc italán. Ernyőké}? letúieuilvtt
(néha iclúldaljjj gailérúi Ifir. súgárzú t
réUlzcrOnt mcildó. Gyónt, hoi'zfzv.claü sírna.

-triei B! ( C/i. JI Ivett re) fy.iíra magas, liengrrcs, kari2.ol', alól l i ó r ö s . minden tzikkciy
oicKtLigrtili b ö l v k ö i : lcv. háromUor Uarnyallak. Kgqy ktt ernyiú^ mvttyek az etúgaxífj közt nőnek y hamarabb tfr/t&Ái.
Bulijitska B! ( Ch. imlöcsum) az n-dcitoi ubbnnn kü.
lömhöz, hngy fiár.t nem k.iH/.oll, h.im-m
veres mot.skokkal JV»|tos, felivül igen sim.t:
gyökere gyen^ekorabaun uiot^)orúl\>rma RK.
Diós. (B'trabah<• t Bttbujiuku, Afogjorá- lia.
idtriy ÍM/nege JJuruk.)
lódító Bt ( C/i. icmuium) az erdeitől abbnnn külitmbűz, Aoty egéf/.enn durva, f'iőiüs: luv. keifítr izániyalt.ik, borz^soií: ernyői virágos
eliüit bókolók.
Turbolya B! ( t'/r. MIÍVUM P. Scattdije cerefulinm L.)
faára AUISOD, IÓVÜIIU veres; lcv. haroral..ur
fzárr.yaiiak, íclvut kup;i)^ok, simák, alul
rilkiiiiüio--ök: kisgalU tj.* ^—^-levelű, lohíiüyire iélótdali. {kőzútuege* Jurőotju*
Saiitttt.)
loriaj B! (Cft. hirstttum') f/Jra nagyon borzas lc
soklzor Izarnyaltak; lereikti Uíni?..nuk, fogasok; fojjhígyei fejér-portosuk: ernyői
Somboruk, vir.ígias elotl bukuiuk: g>üm.
2-kaIirzliegyü.
fÜLszcrszámos B! ( t/f. aromatteufn) ti* borzastól abban*
kulOmbűZy

/wgf levclkéi liívcsek

i U s c k

g
k.»rl/olt»
uranyos B. ( C/r. aureum) ) \ii\rn
moiskos,
al61
k
1 Ulirbsi Itvett.-i hnlov.tuyoi.,
alól tzórösök: rajgvai u r ^ a k ,

ipy.

karízoU: tcv. h.írma^ok cs ketizer hármasuk ; levőikéi tyyt'iit-tlen'íl fiir^ízesek,
ttríapu v. gj'őAtfr t

"fi

GÜKGULVA.
(
Ernyője kcmlnykc, remletlvn . ^
Srnyö/ifje sűrű, ijömbüJvü 1 - a levelű ^«1lcros: //r. ecyer.lök. mind tciintik: Oriim.
tojásdad, karuoit, kitsiiiy.
G. (S. litmpinclhidcj)
fzrira virngzásig b e n y i t ,
akkor fctl.él: ernyői vir.íg/Hs eleit kt>ny.ik.
akkor fetátlanak: lev. U^ruvflUak; Icirlkéi
jokbatinbúU, U J U s o k ; nyelei tiáriyatoruiák, a 1 fj:;ir;it hurkolják.
C! \S. graeife A*.) nyeUi hAnvaPzélfík,
f b k lburkolják:
fzárat
j á k
kv,
k
h
húromkor
ü l
í
l i k ; leviiktft SfrieU t'i'ik.
Cf ( S. gUucum)
l/irn Te Iái ló t Ágazó, biiiyk ö s : gyóitérlev. kcU'z-;r *s leírom(zor l/.<»ru y a l u k ; uycici liíírtyasok ; itfv^lkci «gK.ve«ck, v. k e n ő s ö k , i z g i s e k , vjlu>ok 9
Gf

( ó". annuu/H) Tiára fclyíit á g a s : nyelei !tártvasok, a? 1/ár.U burkolj.tk, hasasok, piros Izclf.k, tsofbak : le^ kétf/cr f/,;Írfiyall.ik , fi~>t<u .sjlLtiivjvsok: kisgaüéri lejer hárlyalzcluk.
t G ! (6. torfuosi/m) lzára kemény, vasing, toie«itkciiy: lzÁra és ága* fzarkerulgűio baráziíáAofc, mimlin meg vóiftáaak tekergetve:
levÓtkci (iÁ\nsokt bokrotok,
G! (S. rtgidum K.) liára és hOrelyextf
nyelei LÜrcílckcnyck: Icvclkéi itíiljisok, ttui.: los^auén tövóua ülivcatíiuk.

ÖTHÍMESEK — KÍTANYASOK.
mely kos Gf ( S. fauepspermum A*.) fiára gorbegurba:
levélkéi scricl/álasok: einyói virág-/H$ C)«>tt
lekonyulnak: korsánvi és gyüm öltjei ti
hosuk: kisp.illén itivÖnn ó'zvcnüUek:
tidjílKét a' méUe koi'iotúzza.
ixtíkü'G! ( S. ihppnm iratfirum) levélnyelei p^i
velyezók, bel6I veresek: kvelei bavor
;
feíirnvahak;
levélkéi IVálasok, fr.álkavé^i >\ ,
keménvkék: ki«gíil!ári lót'Önn öltvcfnrii.iA,
t'tlze vagy fiilke fonflabaua. JTragi jár.
gifsok.

•oi. P Á S Z T I N Á K .
(PASTINACA)
Erny. t.-íaycros: Gall. nintseuck. Vir. cgyvnlok, mind lermök; tziiinai c\ick: Oj-ám.
kJrkorűs ötzvcnyotnalt Japos. Vir. sárga.

kerít P! ( P. tatára) Icv. e^y(teres IzÁrnyasok; le.
vélkti iojÍ5ihft|>fiuk, bevagdaltak. li.'iui a"
mezei fsak abhunn ku(Cm/>tSz
hogy Utc'lkvl
t
taörősiik, V m-'tjebörnn biwva$Halttik, tle «/Jui

aífbti .ff.

^/* /.ctfitiek i-yübna hújos, rí1".

/»*í/. {fráternak, Mtthrépa, }ltrkútz.%
;•/"//. )
Pandtz P. {P. Vpopanax) lev. egpyf/.cr
levélkci a1 levél vcgeftlol íelfarúk.

GYAPOR.
(SMYHNIVM)
Emy. 4—9 egyenetlen kotsányú ; kot.Anyi
a1 vir.'tg/.-'ts alntt i- nőnek: Gall. ninUu.eK,
tsak kiszállt!JÍI , n£ha kitsíny: /^ir. «-g)cnlők ( néha némollyck me'tJok ) izimiaikit
Jiamar elriigjiík: Cyú/n. ketágj vailaá í
lotcs bordás, fekeie.
G/.' (S. perfuiialum) g,votcrler. kttf/cr lürraasok; Levélkéi Uívcvk, iuiei/.esek: 1*^'ölílók, l^nknem g.úlciozók.
éerna Gjr. ( S. O*utatritm ) Uttciw. U.ínn(isnít:
burkolok, rougj'osok, p é
ki
igen aprók.

OTHÍMESEK — KÉTAXYASOK.

KAPOR.

S09

( ANKTHUM)
: 6V«// nini ének : ha\

t

levélkéi tzcrnaszulúh.

v.

keskeny h j n y akii rimája vau: lcvclk-.! seneforin.ik. ( Kapor.)
^/UJ A"/ { .1. JQcnivutum) gyümÖltse toi-ísHid, kevés*
t>é oízrcnwimtMt; levélkéi tzérníifiál/ik^ bó*
kolúk. (ed*- lív/tte/tj , Ujajz • Kiipor.)
,04.

KÖMÉNY.
(CAtiUM)
Erny. mintegy io.gyakr.inn e^ycnedcti koisiiiiyú, 's x -levtíJ^alltíiúj ^/*«/ tdtnott,
gallértalaa: Vir. egyenlők, néiitcJiyck köztök meddők; teinnai tsónakosolt,
lak , tsorbák : C
1

Jtany/ia K! (C. eanti) f/:ir.i Tzcgletes, b.irJzdÁs: \ov.
A
két'/er [zdniy.th.ik; Leveliéi ke.^íztüt kaiul
'*•
állatiak. (hJnnfny)
. IMMPINELLA.
(PIMP1KELLA)
Gall. Hintsenek; Vir. egyemük. mind tor*
mök: Gyüm. tojásilad-ho&Czúkás kartzolft
Hihet gümbülyuk. GytiAcr Icv. rgyszrr szár*
riyusoi, Aitévcttn Adtot mclty^h Aétlakiak.
jóui

Pl (P. saxifraga) fzára karuolt, kopafzt
gj'ökértcvélkéí lojrfxkerekek, kopaUok, heuych fogasok: Iwrlrv. kctíicr UituyaUak,
Uatasnk', fellyebb icllvebb íllogj'n.ik: m.tgvai aprók. (Jbidi tcuyvtt, HúAjuri/'ü% tii*
penel/'J.)
•
P. (P.mgra TV.) ftdra kartzolt, fzőröí: gyökérlev^Ikéi fzívcsek, 1 1/órosök, loinjídígi
sok: f%árlev. miül a tömjéueaé,
ejőkcrcbvl kék té szivárog.
Pl ( P. moqna) nnnden \?v. I/jiroya^ok: míoden
leréikéi lojáskertk •láauái>ok*> k ó l J
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fiíréfeesek; a* végsS páratlan, 3-karélyŰ^
jciytii harn^u.x se/rf, alul hal<HuÍny't
sailangos P! ( P. oricntatis. var. m ertw) cyökérlev.
i'zívcsdcdek, rendelt! leaül furéUfsek; V
véj;ső levéli e j-karélyú; izÁrler. lokképena
*
és Izárnyasnun Iwbdalt SüIUngosok.
Arüzj P. ( P. jinisum) gyokérlev. 3-lm'iabtik , bevág.
dalink ; fzárlev. lantsások. J\'c7ia na$ygut.
l/rju i'levLÍÜ, (igazi Anizs)
baglyos P! (P. títoüa) fzáta nlatsnn , ág,iNbogos, bug.
lyos, liará/.dás: Icv. kétf/er háromlior (,í.ir.
nyallak; levélkét liál.isok, épek: az ff,*fi
pi-inia rukvfle^gylzeres, és kéH'icrcsernvókkct. Kítlaiii. 1Vir, nhil verhettytsek,
mhé! P. ( /'.
/ p iiuca) ö buglyojtái abtwnn Jt
y sokkul nagvobb, '5 vastjigflh
sok agai cLícnc-ick; minden vtrAgí
eruyyjuk kcsóbbenu JÍ virágzik.

106. ZELLER.

(APIUM)

flagygaUrrja t-Ievelü: KisgaU. í^cn apró,
vagy nints is: Vhagi. egyenlők, többnyire
mind tcmiok: Gyantái. tojástlad, k a n t o k ,
apró.
7.i

(sf. Petrojr/Snum) gyokérlevélkéi
, éklonn.ik; lzarlcv. li.üasok:
igen íiprók. Van oltyan fajtája it
mttUynek gyökcrlrv. bodrosok. (ftínfijií^'íw)
Z! (W. gravco/rns) Inára sokágú, bjr.'u
ilás: lev. f/.irnyasok és hármasuk: bár levélkéi ckformák, 3-karélyúk. {Zeller)
207. B A K T O P P .
(AEGOPODIUM)
Erny. dombortidacl: Ernyőkéi laposak: GaU.
n'ntsenék: IfitágL aiig súg/irzók, mim! terinok: Gyiímól. rozsdád, hotzUúXás, JvnrLzoll. Uv. hármasok.
•'
bigctíiB!

{Ae. Podagraria) gyökér* terjedő, f2árlev.
kétí>cr f/árnv-tsok ; levélkéi nyelesek, tojas-1
kerck - lám.vísok, hegytí^ek, fogadok; a
legfelsők elleaesek. {Lúdlóbjú)
BLA-

— HAROMANVASOK.

Sli

H Á R O M Á G Y A S O K .

ío3. ;*>Z O M 0 R TZ E.

(it u US)

Tsész. 5 - h a s á b : fiokr. ^-fzirmú: Szar/JZbvgyója va^y Tsortftirfit 1 - makkti. Tserjt,
l'an EggyruAt, van KetfaAi fajtája is.

*lzct Sz.f ( Rh. Coritnia) lercloi fzámyasofc; levélkéi
korküij^űk, tompdfogdSük, s\ó\ VzSrösok:
vir. é* ^yíiiiiülUci vciea luibuit bugábann.
( Etzctt'a )

*ir§(niai iiz. (,V. {yphítmm) lev. reártiyaaok; It-vúlkci
Unls.isok, kiliepvzettck, b c ^ c s íurílVcsck,
alól Lzorasölskck; viragt lomült veres tű.
zcibenu,
kopasz Sz! {Uh. fiiul/rum) Icv. Izdrnvasok; Irvtlkéi
láutsá-íüR, fitrcUcsdk, alól lelyúl konatzük.
^yúkcmzú Sz! (lih.radUam) Iz.íra kapálikodó, gyökere/.^: lev, htirmasok; luvtikéi nyelesek,
tüjciskerckek, kopaUok, épe luk. Kirdgi A<ft.
Ui kink.

rtárait Sz! {tth. Cu(tnuj) lev. toj.iskerelick, ereseit,
w
ételük : bubája' murvai UÍrnafiiáUiIc, hofzBt
fzúk, I/,ó'röiók. -tVtfV*a e^yíahiuk.
(Sxin^ia,
J A f )

109. BANGITA.
Tscsz.

(VIBURNUM)

kitsJiiy 5-hasábú a'magzat feleit ;

£o&r. 5 - mettfeiísö : Bibcje 1 - 3, iiáratlan •

fiogyója. i-magvíu Virágzása ernyői vagy
bogtrrnyős. Tsrrjc. Vir. '' "
Ostonnén B! ( f. Untatta) veikjzfjc pulmkérgü, bffr
tapintású, gallyai üórösók: Icv. UívesdedJcerekdedek, eltcuesek, furél/csek, eresek
alól molyhoaok, tsill.igos UórökkcI. rtrtfyl
fürtjei *j bimbói az dg/irqycAettn már bizsui
megMtsznmik. Hagyat ctcbb verejck, azutúnn
J'ckefók. ( Ostornwnfa, Iszalag.)
Kánya B! (Kopuluj)
tscrjéjc íigasbogas, kopafz:
lev, Uivesdeilek, karclyoaok, egyenetlen in'
relxcsek: nyelcinn bibirtsók Viit'vm«k: IIÜKernyojtnu l2Cisó virági sokkul uagjobb i/ir0
a .
niufc.
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műk, egyenetlen mctfxísíík, '» azokbaon a'
Bcrozo u-Tzek nyoiporvkok. Ex mikor te(ycj.
sé fe*az, hintn-rózsdnak netrzCdik, V aJJ;or
minden virágé nagy szirmúkká \r medfUuiká
Uiznck. Sts'p piros bv^jtíjü megchetö. ( Arf.
Jtjo/<f, Giíttyttja.)
10. BODZA.
( SAMBUCUS)
Tsész. kitsiny 5-hasábú a' magzat fcieti;
/fo/r. 5 -mclfzt^ü: Üogy* 3 - magyú.
z.ása bogernyő vagy fürt, Vir. fejeres.
J&ldi B! (S.Ebulus)
oyükere állandó: fzára ggy
n^íín: lev. cTíeiiesek, íiArnv.isok: pulh.u
levél!orm.ik: bogcrnyÖi 3-ofztályuk. (J'uldi
bdzu)
b )
gyepA B! ( S. ai£;ra) f.ij.ínak levelei fzárnyasok; levélkéi lojúskfiek-Línísások, furcGfesek: bo,;ernyői ^-oíziál/úk, bog^'ói feketék. (_/f/V
Budin) hinu-k fj i.ija a'
^ B! ( -S'. Intim<t(-f) \tv. kétfjtcr fiárny.iltak: levt'lkéi hármasok, lánts.isok, bevagd.ilt.ik.
fürtöt B! (A. rticcmasn) ay g)ep&it6f abbann külüm&űz, hugy virági lojAidad- fürtösök: bogyói
Telesek.
síi

HALYOGFA.
(STAPflYLEA)
Tsc'sz. bokrétaforma , j -hasáb; Bokr. $ fziriuJ: Anyás*, a» 3 : Tokja 2, v. 3-íelfutt
Uólyag; miudeatkbena 1-a-köldökös
bóiyu makk.

mog)'oraj H! ( S. pinnata) lcv. fzárnyasok, míntecpy
^-levélkéjük: vir. furiösok, iejérck. (>ii
ó)
na. ÁTÁN.
(TAMARIX)
Tscsz. 5-hasáb, harangíorma ( niarailandó:
Bohr, 5-lzirmú; JÖ/A. 3-ágú vagy güraból^Ki: Tok. 1-vckefzű . 3-nyii;isú : Ma$i\ kovagy
J°

fi
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m<*'g pedigtgyfalkás,
nyári szárú is.

Tscrje. van

A. (T.gaWca) Tirápi (Ömölt ftírtüklicnn: 4gnl
injSattozók , vcrcbt-íi, fényeiéi*: lcv. aprók,
egeymási hátaink, hegyesek. Vir. ttjtjzin.
A. ( T. germrtnica) hínilzaiai lövönii öl/,veDÓtlek: bib. fzíirnllan: vir. pongyola fúrtok*
benn: cgyéb;iráni ollyan mini az öihitncs.
(Tárnánk, Tamarijfmsj'a, Aiánfa.) Van ollv<*n fajtája, a1 melly mtuHeii eJzlcndóbenn
üj (zárakat bajt a* gyökérről.
GŰZSINDA.
(COHRIGIOLA.)
ÁJa
T'
£Á
'
5 JJ
g.

F

tojástlad
\parti G. (C. li'taraltj) faárai IctscpOltck: Icv. fzálasl.inis.iíok, tompák: virit^i kutsanyn^ik:
tsélxéje íiíinyaíiélű, a* bokrétával égí»yüit
állaniíó. fi/*, aprók » fejérek.
1*14- FARNÁTZ.
(PHslRNACEUM)
Tscsz. 3-Jevelü: Bokr, ninU: TÖX-- 3-rckt'ízii,
sokmagvú.
F. (PA. Centt/mn) vtnígí .1* fz-íróld-ilonu, eínyó'.ök, jkkur;ik rmut A' levelek: levelei
izáUsok. Vir. opróy pirot,
. LÚD HÚR.
(A LSI NE)
Tscsz. 5-lcveIű: Sokret. yXzirmá,
i
egyeulók *s vagy éjiek', vagy
Uimszála 3 — 7 , Jcglobliszí^r 5. v. 3 : Tok.
i-rekeízü , 3 — v. néha ó-nyílású. Vir. frjer.
Határos a : Olotsatillái t Tsiílaghúrral/JJQ*
/nokhúrrai. •.
fyenge L! ( si. média) tzára letstpfiU, pycnpc, kövér: lev. tojAsfccrek -IzUesek.* tllcnrsek,
vállok ufzveúr: 'zirrnai ahtt-tilűk; nvelcí
*s kotsánjai prémesek, {Lmihúr. Tikhár,
Pipehár, Tyükltitf', £&c'rjuii árnjekjitretófű.) HiwízttJa 3—7.
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gffpi Z.{A. jcittalii) ferira felálló: fe irmai £prfc.
lev.ií iformák, cgcvóldalra nézők: Ceartzikkflycmn hártya-páfba van,

Ht. F1NDZSASZIR0M.

( BASMLLA

TSLSZ. niais: JSvkr. bögreíorma.

)

/-niclízésü; kot kűlsíi metfzrfre UéleseUb: J W ^ ,.
a' bogyútbnna bokrétübann. &árci felfutó.

rerei F. (S.rttírn) lev. ízívcsflcdck, laposok.húsosok: vir. eiisO'f/i-res fürtösök vagy füzéresek, a* lcvcilovekeno. Szaru éj vtrági veresek.
K (£. álba) Uv. toj:í$kerekck, babosok, húsofirtk; vlr. e^gyfzeres fürlükbenn. ^Cí/ra «<í/(/#
riV. fejtfr.
fényű F. {B. (ucida) Icv. (Vívesdeilek, húsosok: vir,
tií
toiuött füriÖfebcnn,

«i7. GOLGOTA.

(PASSIFLOBA.

Oynani/r. L.)
Tsész. 5-hasáb: Bokr. jj-üirmú: Pilise hármas korona a' vir. g Jenckcnn : Magi. ofzloponn Viij^y kot ánkánn áll: /fimszálai az
ol/lop kőrúí tövönn öízvenóuek: Bo&y- »rckeízü, sokniagvú.

kékvirága Gf (P. coemlca) lev. tenyeresek, f—7-ú}júk: nyelvínn kél ikra: páíhái holdiormák,
épiltik, k.tUUas hegyiik: tscliéi kalalios
hc^vuk: virápgalléri ^-lev^luk , épek.
G! {'P. incurnala) lev. 3 kariílyosok, tÜréFzetek; kjirélj i hol>riúk.i.sokt hegyesek: nveLeton két ikra: vÍr.*ggat!<M 3 leveliik, levélkéi l.int sasok , íkra-i- fogasok : pilisrojtjai
hoízFíábbak a* bokrétánál.

NÉGYANYASOK.
, BOGLÁUPÖT.

(PAHNASSIA)

T&si. 5-ha.iábn: Bnkr. 5-/411**1111: Pilise 5 ,

a'uiauok ellcnébcan, mindenik fzivforma,
hu-

\

lu'isos, felLilió-gombos-seriekkel préraezve: Tok. 4-kopáisú.
gyönyörű B! [P. paiuitrb) tt&tü i-vir.ipii. kózépenn
ilcx'ciu: lev. Ütve.**, l'/^irülclű; fy^ökírlev.
ny 11 * sek. /Tr, fejér. Uiim zJ/ai 0/0 xz 4r a*
tm>*z itra fektUzack, azutdnn fdáliának.
ÜTANYASOK.
síp. L E L L E G .
(STATICn)
Tstsujc. i - t a p ú , épkarimájú, rántzbai^cdclt-aUolt-ajükú: Bokr. 5- IJiirmt'i: magv.
l. ( tokjából Aiböiijrolóah'ánn a1 mag meglátszik ftogjr eggy kis Lztima szálnál fogva vált
;
a* vatzokhoz nőve.)
gombos L. (S. yfrweria) lőkoLsánjann cgpv galléros
vir.í^omb: gyökéi lev. pázsitosol; f váltihok.
Piraga piros.
sziki JL! (S. Limonium) Tzárn vagy i6kots.4aja hengeres, leveletleti, ehiga/.o; vir.igj u' gallyakomi t*clú1dal{i füzerkékbenn vagy íuriökbtriiii: gyükcittfv. I.tnlsHs írvjáskcrekck, inatlanok, fodros Izéink; a* liegyel-enn, .dóiról egsy kis Izalka. Ktráea verkenje* kék.
párkányCÍ L ! (%Á\ Gme/ini TV. ) a* sztti!6l abbann kilICmbOz^ huey lókouánja 1/eglcics: g^yiikérlevclei víf/f/ás • lojítskerck • lioi'zfcúdadok,
vékony tc;ér pottzagóval ^ájkányo& elük,
tsorba lieeyük.
L. ( S. ítttiftitia ÍV.) a% JiíkitŐl obbnnn kílÍ , hogy lokutsanja huglvosAbb; leve's koiü^njáun Isillagg* tzörök v a d n a k .

aso. LEN.

(lIN

UAi)

Tsész. 5 - levelű; Bokr. 5 - feirimi: Tokja 5 kopálsú, • u-rckcizu, lekciy.e,' cnu 1, mag.
( Uímízábi tóvöaii ölzvcijoUckj
laj-

i

aitf
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(I.. tmtathtimum)
tseTzelerclei él íokjai txAU
ktheeviil;: l/irmai tsipkc*ek, kw. Lints.-:.
*ok, v*ií!|ti»atók Uártn«AB'inns. (Len) Van
titatsor.yalib és mn%asttbii Jujtá;n. Vir. kék,
h'ikras 1,! {L perenne) iséYzclev. és tukrai lomutik:
lev. vtlin^,(tók, éjié luk: faárai bokrosok at
•ulamfo j^rbkórröL Vtr.'kéH.
s L! f t> Airivtuat) lnéÍMlevelei tíWÖnn in.is-sínórnsnk, kihuf szellek t kotsánlalannk: Itv.
v.iliuq.ttók, (iorüjük, az ügakonn ellene
sek Vir. kék.
'
ár'eve/a L! (L. ttnuljturum} tséOtelrv. kilie«yzettek,
iKr«-i iuéluk. lev. rcmfctlenek, I/.aiai serref rmak, viízításonn érdesek Vir. piroslék.
L ^ L a'tftitjUjoUiim) ÜZ drlnve/üföl abbunr*
ktitőmbSz
hogy le*'. Izélehcbbtk, 3 inuk:
hdxlLi

havasi L. {L atyim/m) Oárai megtíillőlt: levelei fetíftó4
l á l k
í
k
r l
, tompok ati^aUarni A
kéir/.crtc doizüuibbak.
Pír. kék.
kék.
bbk
Pír.
i L! {L mu'tiarum)
Uurai liél^elteiiitók, heng.rrTíck, egycaeíck : lséfre!tv kerekítettek,
lúitipik, ViTU£Í rtjttdj ttHt bókulókf
íjkk

./)

t

d«s

turcUcs ciuk, alig kot&anyo^ok; letr. I:ín
RA^ük, alól ni.i-.uk , iqvóiin kél. fekete jioutLil. bugája kálkttdgu. Virága sdrgu.
i

IIARMATFÜ.

*>7

(DROSBRA)

TsSszr/c. ^ - raetfaéiű: Bokr. 5 - Izirmu:
Tok. i-rekelzü, teleién .V.V f c I é nyíló,sokmagvú : Levelei ikrástövii • szőrösök. Anya*
szára j-töl 9-'^*
frtkhvtlá fíl (D. ratiwdiJMSn) iSknUdnja levelet
len: gyökérlc*. nyeleik, kerekek. Vtníga
cíT/í! (D.lonvfbtia) tokotsánja leveletlcn: gyökérlev. toj;uhoiilzúdadok. Virága

P O Z S G A.

(CRASSULA)

Tsészeje 5-lcvelii: Bokr. 5-rzirmú: Pilis 5kis nikkrlv a' magzat lövénn: Tok. 5- ( "*"
mclíy Fajok a1 virág réiieiböl ölöclréfzt v.
hozxi adnak, vagy ctvcíznck*)

á g a z ó , TzŐrőskűs: IÜV. húsosok, hengeres
hegyesek * verhenves vé^íík: boí;erny6j<s
leveles, 4 ágú, azonn vir-íei kols;ínralánok,
fl* levéliavckcno. Vir. fejér, az attytt veres,
gyür&j P. {C.vvrticiHttrij)
Tzára buglyos, ellenei
gallvAkk.il: lev. eUent'^ck, aíiríik: vir. kot$.ini;ilannk, aprók, ,V levéllövekenn t gyürtiíök: Lsótzéi kalái'zosok. Vir. JcjJr t veret
közepéi,

Ll (L. ctiiftmrticutn) f/^írá Wlkétiigú, apró tz#rjiüfurma: lev. eílenc^ck, tojcistvcrek-lautianik: fiMmai hegyesek, kevéssé tsurb.ilie'k. firágijfjfrvk^
n)(Uh vfvtt litju^
Stílen, utrtohn*)
L j>t:cium) tsélzötcv. J'zálkjheg^-ík:
s j s e k , sugaruk . l/áikölu-yúk , c
élük: vir. a' izarliegycnfl toutuiick, Jtfrgdk.
inas L. (l>, Hervujtun H ) Itveiei és tséi/cícvclkii I.í'i• 5.Ú0K- arlic^vuk, j — j - i n ú k , ketpafiuk:
'
Uar.ii leiyu! agaiük.
artínfoj L. { L. aurcuin h ) \cv. aprók, fzálasok: tséi<vtU2K

SOKANYASOK.
Tsc'sz. 5-levelü; leveleinek töve a' vatzoknál alább nyúük, lehálló : Pilise vujty ÍOlUbb feinna 5 , vagy több apró l.'nti.'is, a'
himízalakiAl aliji külömbOző: Vatzfsa hoíz-«
\'zi\ cg^r-tiirk lorma, 's azonn magva sok.
( A* hűnek, izáma nagyonn változó.)
pitzi M! (\L minimuj) lev. CcáUsok, é^éluk.

irt
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VI.

S E R E G . '

*'

H A T H Í M E S E K
JCjrrc a' Seregre tartoznak fizok A" ptánták, a' melJyeknek íí-liúnes virágjok van; kíyévénn a* K^rcsztrs
virágokat, a* mellyek 4 l/.irmi'ik- Meri ezeknek kec
állafi-Uenlionn Itívó Iiimíziilok rendízeréni J-.ixscbb leWnn, ők magok eggy Sereget formálnak, t. i. 3'
I*ié%rföOt>htntt'S Seredet. A1 6 liímrs virngot hát, |ín
4f/,írmú. olt kell keresni. —• Kbbenn a' ,Sere»h«tii
lévő viráguk neveztetnek LILIO.MOS VinÁcowiák,
tneJIyekneK rendes alkotása ez:
;
TséíZ, 3* mei^yiknefe vnn, vagy jj - v a y tf-lrfclíí,
(fí. hasába, f. mctsztfsfí.) J)c sok Ncitieknuk Burokból hasad ki a'vir;ipjok, *s ez a'Burotf vaiyr
1 • vagy sok viríígú. Sokaknak pedig se BLrkok t
se Tscf/.éfck níntsen.
1
5#-ír. inhbnyirc y6-ntk;ínn 5-fjrírmú ( r . hasúba, »•.
metjzejh.) A (/irmuk g^Akrann egpy rövid hengeres nyakból nónek ki. Mikor .íí-tzirmú, ugyan
annyi h.isáliti t v. mciUésQ tscízéje is van.
Hlmsz. 6, a' fztrmok*(w. hasdboli1\ v. tnctjz(fiek>)XzXtaA literem, \s c/ek YÍ\MÁI\ gyakr.inn ^ v/íllogalva kisseHb.. -^' ^•szirmúkhnnn % fr/e a hitneknck,
** ttéjz/nek ; Jete pétiig a* szirmoknak fe'cl /tieg.
JI3. Alagz. rentllitcrénl ^-f/egíí: ÍÍ/Í. I10I Íz.iras hal
izáralUit is még nz. cggyanyíís Hcndbenu is
VÍIRV ,?ácú. vagy 3>rclé v.ílafzlh.'itó.
Gjrüfft. Fggy Ma^vjfő melly a* Bibék1 Izámáhoa ké.
pest miodég 3 rekefzií, és többnyire ^-IzegüA 1 Burkos és iséfzétlen vir.ígúkn/ik többnyire hagymás *J»gv gumós gyökerek van. Ezek {töz/ül a' nehéz l'zagúk, gyomor rágok, mérgesek; a* JzagailaAok pedig ártalldiiok.
i

*/
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' Tsésufsck és Bokrétátok.
,34.
2

i5.

ANANÁSZ.
BANTSIKA.

1. B O E B O J A .

^ .

.

;

3-hasáb: Bokr. 3-hasáb: G/wm. bozyo.
Ztárt. 3-Ievclü: *»*r. 3' r ?™ u . s
Hímsz4hűnn\i\y^c\yc&\iQro^.
T ^ « . A-levelii: *»*'-. 6-lxirmu;
Sűgy. z-ntagvú,
7VJ=. W S O ,

•* Burkos - virágok*
a) jttvir*lg&.

J7i.

HAGYMA.

Bokr. óMiirmú, nyakailan; Tzir.
mai io|á^kerekek. lrtrá&zata
crnyús vagy gombos.

i) Folmrtlgúk.

Bohr. harangforma,íi-rzirmú; ÍV irmai vasiag
hegyük, egyenlők:
Uimsz. a1 bokréta'
nyakából.
. H ó n RÁG. Bvkr. ó.f/.irmű; a1 belső ízirom »«•
lénuyi, tsorba: tlimtz. a Deiső Tzirmok* tövéből.
1
sas. N Á n T z 1 S. Jfc*r. ö-^irmú, a tsíives pilis kulSÓ oldalából nőtt; pilise l « ja a' bokréta' torkábanu haranglonna: Uimsz. a' pil««
torí-ábaim.
129. AMARILLIS. Bokr. rt.hj5.ibu, rövid nyakú:
fílmsi. a bokréta nyakából
nó'ltck, cggyfelé görbüllek.
. Tó'ziKE.

••• TséiXc'tUnok, és
a) xsúnnák.

SA6. SÍLIOM.

Buroktatanok.

$-hat(t&úk v. mettiet&k.

Boki, tsnvesnyakú, a* nyakána
felyúl 6-ha*ábút haran t lorm.11

HATHIMESEK.
ma: fífmsi. I e ? n r b u l , a
bokréta' nvMÍf.iíiól nőttek.
•38. M A O Z A T I S G . Bokr. őliasábii: iC m.ig/..-ir Korul
Öt pikkely; uzokról uóitck a l
hímek.
344. ALOK8.
i?r>£r. 6-m'rtUésii; UintiZ. af vj
Unkból.
. Pó L I Á N T , Bolrf't. fi.meifi&*tif gíirbenyakl :
Ilímsz* A" bokréu'
í "
. GvöVGWinÁo. Bokr. 0-nictUcou: Cj
gyó: Jit/ruztf/a a'
olrijláno.
- J Á T Z I ST t ^o-frr. 0.mel(zásíi: Gj-un/.
Tok;
z. sC bokrciít1
*

1

HATHtMESEK.

Jirági kotzkásonn ülnek eegy
seres torzsAan:: T
TSM'ÍZ. ú-levo*
iu; íu*. 3-rukcliu.
6-ievclu: Ütttfe $: Tokja
ji3. S z i T T Y ó ,
k

,•7. KÁL M O S ,

jci. LOTSAÜÚR.

sü: TCIÁ/Ua-

KÉTÁGYASOK.
• Tanulj.

* Lorom.

HÁROM
,54. Z Ász

•

ANYASOK.'

ninK: flo/r. öntirmú:
3: Némely vüáguiak anya.
izárai irctlűők.
355, K l t E I l l T S . BurAt-j; BoKr hofzfzú ÍSÓVÍS oyakú, ó ízirooiuiuabú: Alagz.
a I'ÖM alatt.
136. L Ó N V A .
ÍJTAI. kiisiny, 3.fogú: Bokr. 6TJ/JZ.

PA.

>P

145. TzEBnAVinAc. -Boír. a' m.ijym Teleti: kút £zirnia isövcs ny.ikú.
•35- T U L I P Á S T . Botrrt. ImrangloVuia: bibeje fiii
i6lísére« - fcabású hiírom b«isö
tövcnii két-kút bibirtsá,
HATKOTÚ.
. [i.nr.ingform.1:
minden T/f.
rom1 tovdnn cgay mcz-gö<lor.
.

i n l i s é r e s - fiiibáfii'i

TVtíjts, 3-ttvtrlu: ŐoXr. 3 fziriuú:
Anyán, nints; Tok. VJA\A*.
Tsész. ;j levelii: Bokr. 3-kiruiú:

• FCIdíKc. • TiibeUür.

bjinij*

forma: fztrmai
Itis gerintziík,
*3O. F o L D l K R ,
Szirmai \\$Hh\i1- vékony - nyakúk:
. Magzatja a ióld .il.ui.
140. NYÚLÁnHTÉK. Szirmai tbvuno bl/vcragadnak:
GjQm. Bogyó.
S Á R MA.
Stinttoi félig oizveállanak; azona
frtyúl IVétlyctriyiln.ik.
137. T s T L 1. A.
Szirmai fzcilyeinyildk , lehullok.
HŐLYB.
üzirmai (z^IIyeliiyílók, cl nem hullok, megállók.
*£0.

& *53- Hu TSZ A.
"•
;•.-. Ló ROM.

BotrStdtianok SJ Burk-hok*
Wrági. barkási vrtgy nős és hím
vinígokKj!, vagy 1 sup.*
virágukkal
kb

ftT 'S T Ö B B . A N Y Á S O K .
Ts/sz. jlevclü:

Mugvn Aok

LEPÉMFA.

HAT.

:HATHIMESEK — EGCYAKYASOK.

*s 3

a* magzat felett; hasábjai vastag heg
himsz. a* bokréta tuvéboi: Bib. ága
Pir fejér.
H A T H Í M

E S E K .

EGGYANTASOK.
«
234. A N A N Á S Z .
(BROMELIA)
Tsész. 3-uH'tfctSü a' inag/at feleit: L'vAr,
3-('£Írmii; Hiimloniknck lüvénn cg%y pikkely : ltogy. 3-rekelzu: Hímjei a1 vaizokbóJ
k
kedves A! (B. Ananas) lev. lovispré'mesek, f*álkahegyük: fürtje üstökös. Kr. vioiaszinuk.
( Anatuisz )

«a5. FANTSIKA.
( TAADESCANTIA)
Tsész. 3-lcvelú: Bohr. 3-fzirmú: JiimszáUiinn bőtykös uikkclycs Izorük: Tok. 3-rckefzü: Hímjei a' vauokból.
felátló F. {Tr.errctd) faira reLiUű: lev. lojaskerekek,
v.illba fzükek; kotsunja a*'f/,tir.hv{iyetin kciágú fürtös.

%%6. HÓVIRÁG.
(GALANTHU&)
Burkos; liokr. ^-íziruui a' ma^at felett:
Pilise $, l'ziromfoima , tsnrba, lelénnyi mint
a* bokréta: Hímjei u* pilisek lv\ tícoi: Bbj
hikoleti U! (G. nivalh)
lokötl. t-vlrágö, 3 levelű;
lev. hüvelyezük ; vir. lektmyúU. ( tiovirág ,
y i V

T z i A u y

Jqér

K a n k ó j , /(7<f'f f 7 / )

TÖZ1KE.
(LEü'COJUM)
fla7.
k
Bohrét, Jiaraugt'orwa,
l b

77 (/.. vemum) iŐkfiis. i-virágú; vir. bókal ó : .ifiVitlz.ua bulúló.
i 77 (L.acjiivum)
tökou. sokvir.igú; kois.-íokái
buki.iúk: anyui**** butuló; gyükcrlevclci
hol/i/úk. (tatek Vtola )
$szi T. (1 un nmnn)-\ a* nyáritól abbann kütömböz%
hogy anyaliára tzérnafürmtt.
zi

. NÁR ! /IS.
( NABC1SSUS)
Burhos: Pilise ts6ves tnJtsérei a1 magjait
felett: Boh\ t>-Ukmú; rzumat egyenlők, a*
pilis oldalából kivúW ntitiek: Jfünsz a*
beiso falából, 's náila röviilt-bbck.
fejér A/ ( *V. poétieus) burka i*virigú:
rbviil, alzaliax, veres- Uipkés-ízclu; icv.
beluijlou fzéluk. (Jc/r'r Aárttij)
pompás A. ( A . incomptirttbtlit IV.) burka J-virágú:
pilib-koroii í p baranftloroiA, rííiiUbal/.tűclt ,
íoílros t feJcnyi mim A bokréta: lev. la^iosok. Vir, sJrj>u, pilije jvtéí sárga,
tsitpros A.' (A. psvudim-irciuus) burka i-vírájjú: pilívkoronája harangjorma, icUlló, fodros;
akkora muil *C lojriskcrek (/irmuk. Virága
hiUtwány jdrga , pitije aranysíin,
(tsupros
Kártzú , sárga i\(írtzts.)
kétszínű A/ (A. bicolor) bwka i-vir/ígii: pilis-feoro.
ndja Izéles - kiterütt • fzájú, iodros. Virága
fejtír^ pilUe sárga.
ffö'A. ( A . minor) «' tsuprástál abbann Kfilőmbdz%
hoffy kitsiny, egéiicon sárga: pili^karimája
örvényes, vagy VÍÍÍCÍAÍ - kúpo^, 6-fogU;
fiirmai lántsasok.
pézima H. ^A'. nwjr/u/ius) burka i-virágú, pílis-korouaja hengeres, isaviirgós l'zétú, n-ui ladros;
1
akkord mim a huUl/udad Uiru^ok. Virága
Jcftfr.

szagos Jí. ( A . tulorus) burka Imi i- hol sok-virágú:
piks-koronáj« barjn^torma, 6-ŰICLÍÍCSU, s k

I!

ftft*

HATIUAIESF-R ^ EGGYAHVASQK.
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m.i, fclénnvi mint a' ftirmok: ler. félten-

gcrések. Pir. egt'jzenn stfrga.
irtígú JV. (iV. í,i/t*,ruj tl\) burk.i a-virágftt pilis,
koronája igen kitsíny, aUoUds. P'ir. haiovdny- jtíri;a, fn'íüe súr^t.
Tanét A. (A. Tazatü) burka siinvirágú; minden má.
sodtk fúrnia frélcsebb: puis horonáj.i lia.
rangtorina, r á m i o s , U.uuiuiJriíUcmy'i mint
1
farmok: Jcv, Laposok, küzo/wan nfrgJ/,\
firtfiti Jcjr, /Ü
g
Zionkil iV. (JS Jiinquiiiu) burka tokvirAgú: piliskorn.
nájtt rövid, liiiraojj - vagy- tcí^.lyóhls - lorma, iMpliés - Uajú: Icv. icihcngcres<fc, .iiformák.

429. AMARILLIS.
(AMARYLLIS)
Burkos : Bohr. a' magzat lelett, o-egyenctlen-has/ibii : A/emzŐ rtszei
í é i J I l k
JJímst, a* torkából.
•gyönyörű

A. {A. fos mvjüjtma)
buika c g v - p m p
virúaíi: liárom alsi* üas.ibjiii a1 nemzó reízekkel e g y ü t t lelitt/eauek. Firtíga veresbárjonyjzin,

130. FŐLDIKE.
(iWLBOCOniUM)
Bohrét, tóltséres 6-ízirnui; Uirmai hoíiUu
vékony ryakúk, torokhann ölzveíbgódznak: Hímjei a' torkolatonn a'feirnioknyakából: Aiagz. a* lülil alalt; megenű Icibuvik: Anyaxz. 3 , v*ígig üízve ragadt, ü>ak a'
bibinél viilik. tzéUyt'i. Plrága alsó,
!>! (jtf. vernum) ler. 2 , 3 ; a* fűi db 61 kibújt
virágul ölbe fofij.'ik, í'znlas U
k
?,
piros, {tggytiajú

331. HAGYMA.
(ALLIUM)
Bnfha sok vir/ígú: virági gombosok vagy
«rny«5ök: Bohrét. o-Izirru:i vngy liasábw :
Jfi/nsz* vagy mind árformák, vagy minden
második j-hogyu, 'a a' küjüpsoan a' porJ1014.

hon: Qyum. vagy $-fzegü takouka t V. a*
JbeiJycti eggy Ivis hagyma.
•• Lcvcíettcn TukatjJny&k, craytyOkotui Tok.tcrm&k,

It! (A. Crpa) lifmf/.álai 3 hegvük: ernyője go-

i...i.:.r _ M 1 . [tffcg^ánjd a1 leveleknél m.v
borilós. H* luvcfeU Itatás: levelei
k, bíjviiöhök, (tvrr.x /tagyr/m)
ti!
{A. rucalonicujn) hfml'zÁlui 3-hegyíífcr:
Inkulsányn hengerei ( a r a l z n y i ) : Icv. üortlÖsok, árformák. Pir kc%\ (nwyorá Hagyma)
Jús 11! {A. Jtnejcrns) itinifealíU mind árformük, A'
bi»l',rclánat íiül'zijiabbak : eniyújc gönibiityiided: lökoti. keléin; tev. n;usilosok, nlél
duuibDrúk , sírnak , gorbtfc, Pirágu hulovány
tt>rest gyöAcrc rutgjúsatUi, V mei/fttte nőnek
jtfrga fidfij rnifk.
kérges II! ( A. Qttgutusuai) á1 Jihttf/ aíbann kulőmbözy hugy híiiiu. a' bokrcU11i.il nem liufzi'zabbak; tókots. rövÖno fitpíclcs: lev. vilusok, kariz'íllat, (Ac-vr i/tt^rwit}
medvo H! {A, urüntitu) liíiaTjEálai mincí árformák: ernyője lapoBtljd : tókoujoja 4 fic«úded-fcU
Ücn^er: icv. tiyclcick, iujáakeieM<^d • láa<
Isíisok, yiréfti Jts'nfrtk, szirmai tőtá gttrintztik. (ntedve • t'agyman
kigj4-Hagyma.}
ranyjzíaü II! ( A, tnoly) Uun/itiUi tmud árformák:
ernyője lapoíui.ul; lókuiiáiiya heagerded:
lev. nyelei lenek, láms^snk. irir. idrga*
\ctél6H! {A. StJwcnuprasum) hinti/, mind .itlorniák;
etayüje gonibiilyii; lúkol.i, a' tevelekiiól nem
hoiiítabo,
(övdnn levtl-hiivctyvst lev. hengerc^ek, bordúsük, lirlunnák. Piniga veres,
{meitfiO fíugytna)
te H! (A. seraamm A'.) hímlznlai mínd árformfík,
tüvjnn Liélesek: túkots. Uengeres: íev. ser*
rel/alasok, hegyesek, ixemUórüsouu fürc*
Lursek: Izii'mai isorb.i hegyük.
Kr,Jtijér.
^%arnapiros ti!
(A. afrufiurpnrcum A'.l
klmlz. aimd
jrlomiak: ernyője Upu»: lokois heog«rcs:
lev. lialas-lanisasitk: Tjcirmai UáÍAiok, Uel-

lyeHexultek. Vitába, sttttpt
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halovány II! ( A. Bchrnleimtm K) Uímft. „..,.,...«-,,
egyéniek, a* tzirinoKnit kétUcrte haliiUi'libak : ernv. gönibóljmle*1: lukul*, li
ep^v oiitiöjii: ltív. Uulu»ok» diói
tompa ht^yuk.
t#

Leveto si

T"k • termék.
*} Lapét Itwtlíií , tr/ty
sz/lcs/efc/ü
//. ( A . a m p c l v p r a s u m )
liinilx.
3 p j y
Uiimat érdes ormójúk: ernyője göinhftlyü:
Izíiru lu-ngercü, alól leveU.-.; Uv. IzaUsok,
[ielewk: hagymája tciibclü. ITinigtt naluvdny Vtftcj.
:F4nf Bt (sl. portum) a* nJlcslcvcl&tül abbann ku*
Aog? ba^yiiiája rcicgcs { f á i
)
treuej II! {A. rotuadum) himlz. 3-hcgyük; eroyője
gönohöljüüed ; Izciso virjgi búkolók : lev.
uatasuk. fii. vffrju'nűA.
jószága fí. ( A. svavwUtu IV.) bímlz. árformák, a'
bokrcianal kétUt-rte littUI/abb.tk: ernvójc
eumbolvu: lev. l/.ilaiok, ormósok.
fátyolos llt (ví. yictoiialij) hliuü lauuaiok, a' bokrcUDül iiolzfzabüak: ernyője gomliolyu.
levelei l/.é!e «rk, körkörösök: gvúketéi rtiízes Taivol borúja. {gj'6*edclmc*Jüt
havasi
Hagyma,)
b) tapos UvttQk, trnySjCkSitn. H*gym<lt-termSk.
fog fí! (A. jntivum) tínilz. j-btgyúk; gyukcrliflgyuiáj.i geréides. Hiikánn CJÍÁ meg t hogy 1 •tííf;ozna, gert-tujetrot ttuparti/a'Á.
{/
11! \ W, Hcurotiopruium) a' Jog if.toi
kulömbui^ hogy lev. kövérebbek, t&ij'kcs v.
apró fbgaií IzéliiK: Uura vtr.igz.as ilotl ki*
gyó&itmi oiivcickeredik. Gerezdjeiről u1 fi'-'}'
könnyenn (cknppad. {magvaj
Ua^yinu,
*
gyma ) VMI ully;m í^jiaja i s t
y
aiíi ueui kijyós.
U' (Á. carjtiafurn) liínilV.iLu mind árfornwík:
crn_y. gömbölyű: burka á-l«vtrlut Ü Í
l
b ű ,
drága zuiüej piros.
r) Bér-

*) BSráÍj tev*Wk, trrtyiflkGnn

Tvk-t*rmitt.

bunkót fí! ( A. jphueroccphalun ) himk. 3 hegyfíV , á*
bokrétánál koJzl/abbdk: icv. fclticugcrek.
'
FinS^u óurna-'piros.
\tárga H! ( A.y,tvum) hímiz. mind árfo-mák t a1 bnk.
réun.U kéll'zertc hoi/lVabb.ik; kois.itikji
liol/izúk; virágíáskor Ifisiiggeoek, a' ^ynmólMel f'el.íltanak:: butk.íiMk egyik levele
igeo holiizú: lcv. lövöilu beagete.sek. fír.
jLép sárga,
\sippadt II! {.-•/. pcillcru) liímfz. mirxl íirformik, akkorák miül a* b o k r é t a : l/.trniai isunkn végÜk: koisánkiíi leisugiítiick: burok-levalei
notzlz.uk: iiuyiifi.igtakil.siny: lev. 7 i'?.tr,iik.
pongyola II. (A. panicuUttum)
á* snppuiittifl abtmnn
kutömhöz, hogy koisánkái jion^vohínn Uél.
lyelberietinek: líirm.'ii víí - iüa». icjiskcre*
kek: lev. tukoera hengeresek. Pir. pirot.
itj fíöniot U'vtlükt trnyojúkünn fíjgyma. ttrtnSk.
;o/ H! {A. vinettU) hímf/.. ^Iiecy Jk; a* két
f/.£Un hegnek, \\a\tXtii serle: nHRyma magvai görbe - Uiilka • hegyük: erovói kitsínyek.
firújfi apróit, Ustsztnük. {kutya "
fekete - Hagyma.)
/ / . ' ( A, oicraeenm) hímfz. árforn'iík, a
belsők hutzi'z.tbbak , az anyalzarhox hajolnak:
lev. érileske- tapiutasűk t
sek, alul barázdáitok. Virágú

. LILIOM.
( LILTUM)
Tstfsz. nints-.Bohr.harangforma, o-í/itmu;
1
Izirmai belolrol a' tövekiol l'o^va tcíig a
gfrintzenn kivölgyeltck, váli.sok, vastaghegyük, kjhajlotuk: Tok, rckeuei tcl/tí
fzorükkcl kötődtek, öl/ve.
fej/r L! (L. candidum) fiira 5Úgn>; aronn laretei
rrndclcllenul isaktit-tn eggymrisi hAlalva teXül/nek: bokrétája kivui Dctól sima. {
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tüzes L! (L.bulhifbrum) a' Jbf&t6f ahbunn
hogy í/.iini.u laagúinek, belól érdesek, i,«I
tej Lttium )
/bgtu L! ( L. f/omponium)
1*^- fí-'Uasqk f ifrJtcvytil:,
rendeltének; Uirioai l**£Ö»;-vn1öi1iek t V.'M*
fzclci fogasok: kouáiiyi bókolók. V.iága
veres.
'
turbán L! (L. Martagon) }ey. R,vürífeök *ngy orvu.
Bök, lojá&iicrtk-lánti.'ísok; ytr. lekonv Lilt.ii ;
izirinai kiínmkororfnaíi. A>/-. rrzjifnüír , bar.
fan p«(Wgcte::e/í» (erdei Ltlujm t tűtök
győidr.)
. HATKOTÚ.
( FíiíTlLLAMlA )
Tsési. n ; nis: Bokr. har^ngforiun, ominden Izirom tövenn belolrol eg^
tsxézgödör: Jiunsz. alikorák mint a1
korondsH! {Fr.itnperiuÜs) f2.rir.i*htrgyé'nn
;
az uuitl viragi gyorosÜnn leuü^'j-k; lev.
Icv.
fz.Uas - UnKasok: bírom; gödrei kerekek.
yiftígn 4fí**> súrgu. (7'stÍjzJr Korona)
kottkdi Hl (J*r. melcugrtj) Izárii levelem, \-v\rl
Icv. lí.il.is-Línt.s.i.ok, vtíltogaiók. /^>.
kvió% piros t ktttzAtis; néha jc/c'r.
Ulium)
534. NYAKAGYAR.
(ERYTffRONWM)
7'sész nlnls: Bvkr, liaraiigiurina, ó-íz.mit.;
inuulcii niHbodik Czirom tovéuu belolrol ket
bibirlsó.
vére* fy / ( &\ d*ms canit) Uv, toj.ískcrckck.
vttrej vagy J'ejc'r, Van J'c&ae Jöitvi/ctfí/fl Jujtájait, (pirv-t Taratztáat vtte* Rankós)
935. TULIPÁNT.
(TULIPJI)
Tvr'sz üints: Bohr. haran^fonna, O-Uicmú:
liib. Csáratlaű, a' magzaionn ul.
trdei T' ( r l.r : rihteurW)
(ókoisáttja kop.ifx, i-virágú;
" w " oyítÁs
elött konya: fziromhegyei, és
;
1
*töve UüíÖüük; Icr. lant sások.
idrgdk.
jza-
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T. ( T. jvuvttiieni /f.) tiSkntsanja f/.or3*,
M»ú: vir. felftUA, UtniMi IOBUMÍ, '
liok: Icv !ojúttcrek-Uiiti,a&t)]kf1 í^/-. kiuínyt
Ti ( I. \$eirtcrMini\á/^^nBt/B)?i2\tTÚ.$i \ ko*
\U: í/.iniini tfr^m^HP^T/oV Icv. toj is•rt'k- l.iiUS.i '
' ifűtvléi áttul JZfúntuian
ittkjiHc jzínúi- - ,:.• :>,-.i]ávií lett. {Tulipánt}
T. ('/'. ütjiorn') I6kui4.iny.i v^.virjgú, «•.•?levelii, kitsír.y; Icv. iiálasok, árhegyúk:
hituU. tövoDU ftörűsok. Virága xvlda kék

. SÁR.MA.

(ORmTHOOALVM)

Tjtíi. nints : J?o^r. C-fzirxuú; f^i 1 n<ai U'iig
tso-cs ioimánn indulnak, a/onn felyui lzéllyel uyiinak (kivütról tsvVjictonnAK zólüek; nem is húUaiuik el, honcin isak clscnyl e k ) : liimsz. vagy árlorm;'.k. vapy í^
ts.itormák, vagy váltogatva íztlesck és

hc^yük.

* Mind 4rjhrma fttnuztHftk.
trgtt $! ( 0. Ititrum) tókot5,;nká a Izcplctcs,
2—3.levelű: ernyője aíjii 1—3 fít-ml/.oros levél; koUsánk.11 rgytneíUnrk. Vopa(zok , i*viráeá.k; (zirmat l,i ilsások.
f'intea
bvtQl tdrga. (jíírjfí/ MaddilUiom , sárga Tyúktaréj.) Van 1-virágú rajtája is. (0. untforum)
wrf S! (O. minimum) lÓkmsáttkaja ffagJizó, l**'glelcs: rniTÓ-kcib.iitkái s tt-\tluk, l/óiösck,
néha clág.nók: í/itinat ,tlól Izöroiök. íri/*
j/Zf^tf, ( kij TyiUtún*})
i Sf (0. pyrenaicum Tf,) tokotsányáun vírági
JIOÍT.IZÚ lünbcnn : k< iscokái viráf^záskor (rct*
lyelnyílnak , érésküi (ele^yenescdnek : h-mlz.
ízéies- línt.sás ok , epcotŐK , akki rak mint
BZ nn^Mt/ár: Izirirm UA\. sok: lev. boCth ú k , v.ílusok. Vutígu bcUijeiér.
T> JürtBs S, (O. Stinhyuidr* It.) a* he^ituí ablmnn kí2ifitö
h
tziro>ai hantos •hoitííuúudgk'
lun.uaU ictéuvi.

ürí

a
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ári S. (O. itmhrlintum) tókotsánya levelei len; ajonn
knlsánkái váltósatok, árformák, U.:\nv•.;.
2Ők: himf*. valiogalva Izélesek é* ke-^*.-.
nyék; a* keskenyek kitsipan hegvük: lev.
fcíiUsok. váltunk, ÜIZÖRÓ* hegyük. Ktrdga
fejér. (Vrivirtígi
Muűifrte}.)
S! (0. eomotum) vir. rrivid fürtűk: murvái
lántsasok, akkor.ik mint a' virágok, hír.
mni tnmp.ik: liiiníz. Linisások: le?, IzaU*
i o k , vALusok. Vir. betol fejér.

íok, •-fiúsok: kols.inkAi rovijek,
,
lók n'urv*úl.tiok. Firdga veret, magtatja
dt UÍmj i kékek.

l

t3

S . MAG2AT1NG.
(ASPfíOnELÜS)
Tsést. miili: Bokr. 6-hJSábü: Maszatját**
bokrvta tövéből aótt 6-pikkcly vcíii körül,
's iizokrúL nóttnk a* hímek: Mimsz. görbék
V. ízellycl állók, magvai sztg/?tesck.
A!.

hlmszálítk.
JtonyúM $.' (O. nutnns) hfnili. Izélcsek,
bj ö zvejllatidk, váltogatva kissehhfk: vir.
Jiirtüsük, ffl^llók: gjiimÖUsei leliiiggók.
Fir.
ld
jJ

«37. TSILLA.
(SC1LLA)
TSC'SÍ, nínls: Bohr 6-Izirmú, kinyílt, lehúlió: Himsz. tzérnafsáh'ik a* vat^okból:
'Tukja és magvai ^'tmbölyíidcdek; gjroAcre
P'ii\ kék v. veress.
éhes Ti! (S.
f/.egleles,
(S. (imonna) tökotsáoja
j
g
, kotsánV
k a'' bi>".«éláknnl
é á k l rövidebbek
idbbk
Vái
murvái igen aprók, tompák: lev.
a' knisánniil hoftí'zabbak.
Virága ftrk, a*
szirom • iüvekenn két fejér vondi , himnálal
k*'k^k , ntttt'Zfttjtt sárgás , anyaadra fejt'r.
A U Ü Ts! (S. bifoii'if rir/fürtösök, felállók; fürtje 4—lO'i'iráeti: lev. 2 t ítéliaj; a* tokots.1nyonn fi-lnyúíik. Kr. ke'k. (erdei Jdtzínt)
mezei TJ.' (S. prut*:nsis K.) virái*fürtje kúpos, hofzIzúdaJ: kotsányí sx virágoknál haromfaorta
hof/j'/^ibb iki murVfii igen aprók.
t-wnszi Ts. { S verni ÍV.) vir. sáiorozók. fclgolyöbisfjrtna saiorbann , 3—ő-ttoisányúk: miirvAi línts.isok, tompák: lev. fzálasok, válu.ok, alól keskenyebbek: tŐkouúuja heugeríS, fohilló. Vtr4 rf* perhonjai kékek,
éjtt)T*t ( S. autumnalis) \*ir. Uirtosok: tókots. hengeres, akkora mini a' Levelek: Lev. iiál.i»
cok,

(A. lutcus) faÁia II^VÍICS, mngünos: lev.
3 T/.eguk. kdriznUúk: barom hímje idvicícbb.

as M'i [A ramvjuj) lz.*irn Icvelctlen, clíieazó; kois.mvi váltogitiók, hützfzabbnk A murváknál. lev. kartlfontink , isóiuikosok, sítnák. •
y~.ntt>a fejér. {Aáfodc'ta^ Királydih(la t OkÜrfarkjQ. l<p • hjjtbbi'O JÚ )
Jejér 31. (A* ulbu* TV.) az á&uiól abbann külCmfiSz,
hogy Iziira ágatljn: mvirvái ukkmat*, ramt
a* koivinynk: kotsányi nem valtogalók,
ritkcuok; haoem Iz.'irboiítók.
r

.3P.

HOLYE.
(ANTHER2CUM)
Tsészejc nints: Bokrétája ö-\znmv , kterüU:
/ffmsz. a' vaizokból tzéroaízálúk, egyenlők: Magv. íz (.'^,1 el esek. pjökeret tobhnj'ire
rojtosok , nem hagymások, l^ira^a Jtjcr V.
sárga.

t c r o H n u m ) tőkolSiínja
l o k i kttsíny. leff. (A,. serotinam)
ve'es, többnyire tsak 1 vir:itu: g j ^
a* Czárnál bolzlxabbak, íclhcn^r- nemak
fz.ílaiok.
,
á'ai
IV (A ramosum)
Í2árn v. tokolsánja elűgnzO
"
leveletlen: pylWHev. Uposok, fc«la»ok
vir. lapos , i-lhúlió.
(Jjő/je)
Aeadan 1L (A. Liliuv,,) izáia v. tókt-isánja

pattan

" ' ^ ^ . *k(/uillkáx ,.TÍr48a:
l

jtrea H' 7J-"julphurcum
vir. fü!to>üfc:
uk.

A.) líVclíánja

tev. UoUAk-lulai
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. NVULÁRNVKK.
( ASPAJiAG V'S )
Tesz. ninls: Bokr. 6-hasábú, feintc 6-Uirmú; hírma küurdűít-hc^yú: Bogy. 3-rekefzü, s-magvü : Anyaszára igeu rövid.
Spár

i .' (-V. a,licina/ij) hára ójiflsbogas, bug.
Jyos , levelűn: lev. srrleiitalúk, htíevcbtU:
vir. lefiigsok: bogyóirt vercjí. (8tnir/ta%
íiy&lárnyek, MdrisJU, Lójark. ) JS'éJt* hétluki,

. GYÖNGYVIRÁG.
(COSVALLAMA)
Tszsz. nints: Bokrétája, i-lzirnm, O-iogi; :
Jitmsz. a* bokréta oldalából; Üogyója, §*•
rekcízü,
májusi Gy! ( C. majális) bnkr. baMofefbrnifl, lefűgpfl: tőkois. Ictcleilcn; ann.ik ln'^yínn vU
ránt féltüil-ilü ftrtbenn: lov. kÖrkuros
riíift.nlob; bogyújn veres. (
iia&uhvlrdjr, Strlrntze,)
páttffark G) ! (Ct vrttcilfiira) bokr. tölt seres:
magános, levelű*: Icv. gyunuök, 3—7
lauisasok, hetvenek, /iiul
uiu<;.iuusok, elágazók; bukr.
r
£ö'r6&. A7r, zótdcsjc/ér,
6 > / ( C Pntygttnutum) fzára félre hajló,
a-élií; Icv. Ixatnlctók, kéilorosok, váliogalúk, 'g^y óttialra nczŐk: koisánja a1 levéltővckenri 1, v. u; i- néha a-viragú. Bu£f*
kék, ( Sutomon petsétje, pctsétcj gyökér,
snkténtü fft» vrtlri siiljjű.)
'~ Gy! { C. iatijulin} «1 ^a* bfityk&t&labbann
hufőni&dz t hogy l'z.ira I/eoleLes: l«v. kihejo-zcitek, alul íialuv<iny íüítlck , sürü inasokÍ
kotsanyi 2—4-virágúk; virá^i kinyílt lorkúk.
fórtös Gy ! (C. műit (flóra) a' i>kŐ&y«útúl abbann külörnb&z, h'ifiY u i r a hencens a* levelekig,
azutann fí«^)cies: Icv. dlol rnolyhost'k; ku"sányi sokvira^jk; virá^i ütoros lorkúk.
'fí Gy: { C. bij'oli:) bok:. Kerckl'unna. 4-mctízé ű : tbkols.inkájiu.i Uvele 2, néua i t v,
^ ; izárblclŐ, Uires; íiíinj«4.
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POUÁNT.
(POLYAXTÍIZS)
Tsvsz. nints: Bokr. t&ltsercs, kevéssé gflrb e n y a k ú 6 6-egyenlö
e g y e n l ö - metlVsü:
metixésü: Ma^z.. a*
benvnkú,
bniircta ít^yábann: ToA-pi a bokiéu f<
kel beburkolva, 3-rekcízu: Afagv* laposok.
r P! {P, tuberojti) lfíkouán|a leveles, iei«.
jéno vir.igi vállogalva állanak (legtbbbliür
kenőnkéül) ftirtbeon. (Tufmréua)
J Á T ZI N T.
(HYA
CINTfíUS)
Tscsz. nints: Bohrétája va^y tolt seres, vaj^f
gflnib«11yű, vagy hamnglorma, o-mclfasesú
v.hasábú: Himsz. a1 bokrcia oldalából: Tok,
3-rtkeLü, többnyire 2. mag egy rckcfcbenn. Tvkotsánya mind ievéletlen,
us J! (H. non seriptus) bokrétíla' hasibijii félig
hriifiereseíin ólzvcáHaiuii, «7.onniitl kifordúlnak: vir. fcloLduliak, bókolók. Vir
Hantsfa J! ( u. orientált'*) bnkr. tsfíves, lüvonn ^om*
bo>, derékbjinn lichgeres, felviíl melhcsei
kifordulnak, l'lrdc'i kék v. /dér, ff' mívetés
által tcllyctsé ét snkfite sünfoé fott. (Áólön*
tc(>vs Jfitzintus y kék JJizirtt, jqér Jár unt.)
xom'intzos J.' (//. arnethysttrwj) bokr. baratij-forma,
lovono hengeres. Ptr. aprök, kékek, {kis
'kSk Jfítzint,
pézsma J! (//. Alnjrari) mintltfn virági eggyFormJÍ]úk t tojasdadok * vujsziniék y pézsmán
lev. hylnvany üÖldck, ftéUyelterültek.
ma bimbó )
üstökös Jf {H. comostu) tŐkotsánja magas, annak tetejéun hohSiM virágí\iri; alío virági Ixcttle(
les hen^enledck, l/íutelcnek, lakok; a' Tel*
i-V
sok
hotzlzdbb kotsányúk , fiép kékek , nvur*
1
g f t k» meddók. {mezei Jítzint,
kék kígjiSÁftgyma )
•per} J! {fi. bothryoides) koisánjV hegyénn kűpíbrm<i viragfürt: bukr. konyák, golyábisfarm i k , v.igv injásdadok; jlsobü vi^j;Í riU
kábbanu áliftnak: Icv. púzftiioüok. Fir<íea
1
k/k.

f
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*«*, metszetei fejérlök, szagatlan,
ha*nrmn )
fürtös 3! (//. ntcartosus) ni tpén J-t<M abuann m*
hözy hogy vtrág£O«ii>j" límiöllebb; .i/unn
' > felscí vir.iiji kotsfliitaijínok: Icv. pongyolák.
Virága kék v. /eje'r, joszag/í.
- ÁLOES.
(ALCE)
Tsesi. nínts: Bohr, tsflves (va^y egyenes
v. görbe nyakú, e.qyealo v. piiryecH a;a~
kii); feneke mei^'-s í IHMSI &' vaí/okbol
nőttek: 7bX\3-rekeizű. Zry vaskos húsusoA,
^1

JL {A perjafiata) feirbrt ittilfil: Iev. kanlformiík, Uáiölclök, kevéssé hiivclyeiók,
törisAL-s elük: vir. hengeresek, lekonyúlcm.
Ennek vigyn'tk sok luuénfxiun: JnUestibb tú
fcjkffíycM, iMiszabbSs röiiiíebb hvrthk, ^erintzenn ÍJ tfivusej^ */ //ií/ia' <fr<# iupjakatut
tövijjps frvelűk.
gyöngyfa A, { A. marhatitifera) ficíratlan: Icv. füíim^ltswínk, 3 IZCIÍLÍ. víguk, tdrhceyuk : vir,
hengeresek, fíir'ÖsnJt . JckonvúliüK.
nyeivkvelü A. {A, tíngvuejormti) fcárba ímlúló ftabású; ICP. 2-úlrUiidk, aíin.ik, kev-bié fogasok, nyetvfnnn'ik: vír. ttiriiiiÖk, íélaUok;
bokr. hcü^ercsek. Ennek hajon<>:ja a
ktfl-soroj A. {A. disiichu) fűi fjei leln£-őív: vir,
loj.isilad- Itengrrek , yiirbék,
tarka A. {A. varicgntti) dÜgl^íra*: lev. ^íSIíl.ilíak,
válusok, fcjcrrcl inrhíik. Urtlc^i portzo*
gÓ3f)k; vir. hengerek, i^irlösod. — I&eket
?/ úZfknck küiőmökttiúmb fwsvijnjait, tü az
Aluos Üiemnttk tütb mái Fiijait uz t'rajtígok*
kcrijeibe.ia pompa/ a tar(j4f>:

t45. TZEBRAV ífíÁG.

(ALST&OEMERIA)

Tstst. nints: Bokr. a* nivi^iiat lclcit, ó-ííirmn; k^t alsó Íz-ima tsuvetiiyakú; fíimsz.
k
b
tarkák*

Íz, ( A. pe/eprina) UÁTA felálló: fzirm.ii fitélI>-elnyillaV ; a* 3 külsők éklV.rmák , .ti-líe^yíik,
á" löbbek liálkalicgyilk: Icv, fenhis-Unlsá*
sok, kot sálit Alánok. Pir. i^un jtr'p tarka.
,46. SfLIOM.
(HEMEJiOCALLIS)
Tscsz. nints: Bokr. harangibriro, <)-hasáb ú ; nyaka -zúk, hcnj»t*ics: fífmsz. a ' b o kiéiábúl nőitek, a2 anyalz;írral eg^yatt legörbültek; vegeik reihajolnak.
édrga S! (ll.flava) tőfcotsányi ágasok: lev. TzíleveHKcíiálasok, ormós háliik t l'/.iromlM<tabi hegyesek, crestfk; erei épeR. Vir, sárga szagát (i/frga Tubarózsa % sárga Liliom t iáh)
lángsxín A'.' {H.Ju'lmi) «' .%<frgátó/ ttbbann kü!&mbGx%
hogy beUó ^iromlias.-ibi tomp.tliejM/űk; ercí
U k
Vitába íaiigszíny szagatiun.
M 7

''"

KALMOS.

(ACORUp

Virázi koukísonn ülnek eg^y huzganylorma l*"gcreS inr^ánn: BotrctáJib-UuuuA-.
Anyaszara ninu: To*,« 3 -rekebu: » « i « .
a! vauokból.
wr/á: lc». kardformák. (/tó/««)
S7ITTYÓ.
!
(JUNCUS)
Tst'sz 6-lcvelű,.lUandó. néba belől l«.ne»:
Bokr. nints: Bib. y. Tok. i - v. .- - 1 - ' * •
^-nyílású.

tzArm
húcár: hugAj.\ lomötL, göinboiyűücd, a*
fiar óMalábol.
k/l/Ombőz9
Ma Sx! (J. ajfuíus) u bwünUtM nbbnnn
vom*
no^y bugája k teruU, bugl^os:
pa. (Mka - Suttyó)
/fc-

1
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fakó Sz. (J.glaueus /f'.) f/ára görbe-litgyíi, Tahő;
biuííijii a' '/.í^iíNIfiból bunyós, lokja literes.
utfkó* Sz! (J. in/lm/.r) fodra hány* liegyts tsáíconri
álln: hvz. ..' /.irnid^üból.
txfrna Sz! {J.flijormij') faÁr* hártya -Iicgyü , isákónn'riWA: HMJ. a* fzitr* óltlafáhól,
hármas Sz! {J. trijidiis} f>.árA Ucrn.iíbnn.i:
3 virág, cs r, árlevél. Ennek fajtája az
V*nífr& Sz. (/. mnnantkos)
gom&űi Sz. (J. citftitatu*)
XIÁTA Uérnaf'orrpa:
gombja a1 Izúi* telejcon, 3—5 levílgd
" Leveles szárúk.
Sz! (J. aqunticus /*. artieulaius Litrn.) íz/ír.i
í<»le«ycncscil(»: U-v. lapított -itenperek , büivko->ök v. göriscsük, (ezt ágj- vnrti fszre az
úmbnr y hn tt-ttrl<fr pyeagcntt tíwgjzorttvdnn;
az áija frűzt v/gig A/tizn): bubája á^as. IsiTze-lcvelei e^venlfik, toinpótskák.
1

Sz! (J> .'Uva(tctts) Í/ bCiyktutö/ abban/t katÖmbúz% ítf^jr I'záfu felaliű: lev. iiz&/.\ hen-

eercstrk: bugája hd^lyosabb;- lsei
nrpvcsek, »* bc'í^ három UuV/Xir.ahh.
sivatag Sz! (J. bulfrositj) lV.ár.1 kcvéssi- !jpUult:
neil-i5ok, v.tlusok: bogeroyője a*
gvirnn
Lcvéli^lWros: lsélielcvélci tompák,
.í1 lóknál rövidebbek,
f'í «Sz / (/- bujonittj) Izmira kclkítágú: levelei
fzcj'cicsfk: vir. magánosok, kuisÁrial.innk.
<St/ ( J. /ulnjuj) t/.ara arafíiiyi: lev. l/órösök,
laposak: virÁgz.isa hogernyÖs, i'agy satorozó : luilsánkái i>vir:icúb.
maga* Sz! (J. mojLi'miu ff-1) a /nrn> 5J./ÍÍ/ abbnnn
kfüőm&őz. botn,' izára sokkal magasabb:
íev, í/.élesebbrk: bugája huglyos, vir. apróbbak, r^ká^oun rui'jett, ifibbnyire hármával.
Sz! (J. jpatLctws fl ,j fC maetiitól at'l'unn kuJffmböz, hojQ- t^ak a* levír híivelvc izórös:
vir. löbbn^nre négyével eggy raka.soDn; iséfzelcv. .rövidebbek a' luknál.
Sz! {J.ttiwuá) lev. iíirösnk; bug. lomóllctskc:
*am minnpj^\- ^-virs^űk: tj-él/éj'c lirlől
i; liaiuai btUy KrveIeiL.uUUa.bbak.

m

c

ici Sz! (J. c.imprvtrlt) virá^i
fiizéresek; fütéA
iúK
a1 l / a t ' tclejcnti
iiutsanyO*
j
0—lü'
l
tU?*»r
kut&unLaluu:
sok; a'
tok.ua!
levelei

RORBOJA.

I

(BEABERIS)

Tstísz. ó-lcvtlrt: Bohrt fi-izimui; mtndeaik
lOvinn kiít Jtei ikta: ií<*. i^áxaüjn:
hoíztzúdad, a-magvú: Tserjc.
tóikaM! (B. vulgáris) tserjéje UJíkíi; tüskéi
Íev. váiiítg.iók, lujáiiifji/iiúli,
v;i^y prt'incaeun togdsok: virágtüitjci
gjua vtírcsek. Ha hlmjei/icz valamivel hozzáérnek , hirtelen az AnyúhuZ ktf-áinak. { Ütiskaja , jái Sóika , Uanj - Svm, ur óm byrtq/a.)

•jo. LEPÉNFA.

(GLEDITÜÍA

Polygam. Linn,)
Virági felcm/isok. líós <?s ftini virági íggy
baikafnzorbcna fggyik i'úiui; aií)a\M.igi
másik fenn.
WósviH. horztüú hark.i íázerbenn. Tse'sz.
4-fogú : Bokrétája 4-teirmu, ts*í!zeloima:
bokrclámU nagyobb : Hüvelye nagy íz dics
lapos, kcrcf/tülrcggetcit, húsos beiu.
HÍMVLR. ugyan azorui batkAbaun. Txvsz.
3-Íogú : Bokrétája j - f e m u ú , va^y uiüU i s ;
ffímsz. mint a' uusé.
AMYAVIR. más fánn barka íuzér^enn:
ITsifxt. 5-levelu: Bohr, j-ízumú : Aiagt, é»
Hüvelye mint a' nosc.
h*jt(U L! ( G< trüicnnthm) az ágtövekenn
sima fényes tbvihrk; vag>' épek, vagy
vönn eggy vai^y két lovr^íogúk: lev.

10.
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állók, fan

/vfiattnnjövijü faj.

(ííjti ÍJ.

árva Ll ( G.invrmis) lev. fzárnyasok, fája tövistelea.
S31. LOTSAHUR.
(/>£I>L/S)
Tsfsz. harangiorma, 12-Fogú: hohr. ó-l/.ii*.
m ú , a' tstízciól nőtt (néha nints): Tokja
2-rektflisú sofcina&v ú.
henye Ll (P. poriul a) apró" faárai lctsepí.ltck: l«v.
ellsmsek, v'ihhJs- tojaskerekek, c'péluk,
njrclock. Bokrétája ntha nini*, i/u^y /:«
van ist hamar elrúgja.

ll
ff

HÁROMÁGYASOK.
• •--.

• n-y,

. LOROM.-'
(R l/MEX)
Tstsz. ^-levelű : £o&r. #a-!>irmű ; li:irmai v.
simák v. púpos gcrimzÚK: Magva eggy, 3clü, a1 me£maradt bokrc'tAbann; Anyúsz. avagy -^. y irtigi vagy mind nÖsoJs, t\ anjravirágokkal vrgyesek , r. kéttakiak. A1 szirmok hatünn ttn/t púp vagy szumőlts t magzaskor latszik jul meg.
9

JSősvirdgák, pú pof bokreftdjők,

L! {R. Pattentia) formai épélfík, l&ak az egp^vi.k púpos: lev. to;.i>kcrek • lúnisisoh.
írére* L. ( H. jangvineus) I/.irmai ípélúk, cjijytk púos; uéha a' tobbinn u va/i, de kilsíny:
ev. l>íves- láols^suk, veres iuuk t veres
nedvességíik,
parti Lí (tt. ifydroiapat/ium) [zirniíU cpílíík, mind
'<••'
púposok, Izal.is-lanisások, sírnak, AWia egqy
Itep&sté Jbgajvfr , 'J a* pú;*/'ui hoJZJZÚAtfji<k,
*í a* eggpik jtlrga; //<*//</ /)//£ (eleiének ki.
hdromfegas L! ( K. puiustns P.) Izirmai mind a1 kéilelól vállbann .^•serieíogúk, ni ind púposok:
levelei lz:ilar.- láoisasok, az aUók
t
Gtvktri
b

r
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cit'jpuf) ízirmui épclük, mind púposok: lcv. lautsibok, futiros l^élitk.
Ür&J L. (tí. SvMtitaptíthuni ti-'.) Iziruuu fzáUsok,
lun.pak, cpéluk , mind púpusok: virággyiíriíi távol eegy»iástól; ág*i terepéinek: alsó
lcv fcíves iaiiUáhok; a' fetsök lau
jós Ll (l>\ tnuttts) ííirm.u fuga.sok , niiuri
Uv. Uivesek, hoí/.Uuk
torom t Léwska, keserű Lupu.)
tompa Ll (tt.ubiujifatius) ay Aegjeaol ubbann kütöm*
bűzt iivgy levelei tompábbak, apró tsipkések, keve&sc bodroa üt:luk. Gyürüi pongyolák.
ÚJ L. (R. pufeher) Czirmai foeasok, mind púpoíi'i., de a/, egg/ike licm^cUtnobberni: feg.
al;u tcv. liegcűuilctlck; a ftiiok aprói,
, cpcluk.

jodros -Lf

, nem púpos szirmúk.
vízi Ll ( R. aquaticuj) fzirmai épélük , lcv. fzívesek
v.ijív lojiiskerek - liiulsások f nag}'ok , sírnak ,
hegyesek. ( vízi Lupu, vízi Látom.)
kertisóska Lf { R. scuiutus) lz irmai ípéliik: lcv. fztvcs-kerckde.'ek, vagy diiriiasok: gyökere
lerjcdó. (kerti v. Spanyol v. kerek Só^Aa.)
kéranyds Lf ( R. di»ynuj) f/irmai iiorba hegyük, 6píluk: anyaid. 2, vcseformak,
' ' *~
Mf

Kc'tlaAiak, t(s fcLmás virdgák.

'havasi Ll (R> alpinus) liímvirágibann
w
w
az anvuiz.irak, de rueddok; Uirm.n cpetuk,
nem púposok; lev. izívcsek, tompák. (//«•
vasi Losőjka)
•üdika Lf (R. sJcviosa) virági két lakiak, f'ztrmai
epéink, jii'ipoíiuk: lev. holzUúdrt.lok, nyilformak: gyökérlev. nyelesek; Iwrlev. Izárölelók, (mezei Sóska, á4sdi% sós Lóiom.)
madár Ll ( R. aeaoseila) vir. kétlakiak : Uv, keskenylanisas- dárdösok. ( mezei Jülcs Sóska, madtir Súsku) {jyukrann a" Leveliinek mind A
három

1 ,;
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HUTSZA.

(TRIGLOCHIN)

TACSZ. .ylevelü, elhúüú: Bokr. t v "
ma , 3-fzirmú : Bibt 3 , vagy ö ,a fzáradau ;
Tohjtt tövönu nyílik, 3-vagy 6-i ekcJzú.
jvvanyá II! (T. paluj.'re) fiár.i leveleden: vir. Interesek: lev. keskeny-tzaUsok. Jclhcngcirk:
tokjai hoUizük, ^rekcUuk, a üüira UpuL
nak. (savnrtyti Jjufszii)
haibibés JJf ( /'. tMritimum) u% uwanyfttál nbbann kahogy bibtrjc liat, *s lukjai lüjiU*34. ZÁSZ1 J A.
(
VERATRUM
JPoiygam* Linn, J
Tsvsz. nints : Bokr. 6-l/íimú : ToA. •?, sokiitagvúk: Vágynak himvji;ígiis,inclJycklcnu
vágynak u^yan a* mag^atokiiak nyomai, ilc
azok idétlenek: Himsz. a1 bokietát»ól.
Jbj/r Z! ( V. album) Icv. ktirkÖrÖsük: v.ir;i(íi bucjos
bugábátui, láidtj jcjt'rcÁ: J/irmai ícUlíók,
murvái lantsásuk, { Jejdr Zdjzjja% Jcjer
Hunyor)
fekete Z! {Knigrum)
lev. körkörösök: virági billenges fiirtbenn : t/irm.ii izéllyclierúlu-k : murvái itíutStUok. ftr. setéi veres, {jckete Zd
55. K I K £ R I T S.
(COL CfUC UM)
Burkos; Bohrét, 6-hasábíi f hoizfiunyakú :
Afagz. a' Ibid alatt a1 gyük&rbeiiu: 2vX\ 3 ,
oizve ragadt, sokuiagvu.
Zájzpa K! (C, autumnaüs} piros vir.ífia őrizel míaden levél ndikul bnvik ki a* fóldböl: lev.
a 1 tokkal eggyütt kÖYClkt/ó taraUl/sl nunek fel; Icv. lapos lariisábok, felállók, (a*
virága; őszi Kölűrutn, Hikarits t őjzike.
Levele és yiiaiüllic; /<JA^C Zdjzpa t JCJCJ
Zéjtpa)

156.
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,5Ő. LÓNYA.
r ^ ^ ^ O N1AS )
Tsc'sz. kilsinv, 3-fogú, vagy niuts i s : Bokr,
ó - l i i r m ú : 7b^. 3 - r ! ! J Ü
a ú
hegyi Lí (II. tort ni is W. Ttficlúa palustris P. jtnthc
rieum cuUtálatum Unn.} lev. izilas kardformák, inasok, i6hot»áDJnnn tzárhorhók:
vir. furiüsök: niwrv.'ii kcüú'dök, hárty*J'orműk: r/.irmai f^ilas- i l U á
Vir.
SOKASVASOK.

. HIDÖR.

f

y

í

O

W J Z . ^-levelű: Bokr. s-fzinuú: ToA. sók,
többnyire i-magvú, néha 2-3-magvú.
II! {A. Plantügo) Izira ^ze^ü% ^ytírú'.Önn fzíllyi-Líirjttii, vinisj-kou.in.Ti ^ ájtakenn pvu*
nisök: gyüLédcv. nvelc^k, l/tíles • loldskcrckek, hegyesek: tokjai toaipúun ^f/cjjiík.
rlr. gycngtí'tn pirasiók v. fejérak. ( u/i* Wí*.
/tf) A' kifetfradt 1réitkeim lev. keskenyebbek, lintsások: a folyóvizekbenu pedig a
íícvök
ök Tálk
lev.
ilnk:*vir. o-u»yások: tokj-i árliegyüii, tsillagoüonn f/.éllycljUóK, 6*%~*
Mldtzos H. (W. pnrnajjifofia) U-v.
• ' ..kcrckdedck: lokjai
fí. {st./wtanj)
íztira vízenn fckftik: fennl.ibbó
lcvtlci nvclchck, kurküiüáok-, ax aUúk fzál.ifcok: ííirmai i-péluk, kort/oltak: tokja 8.
juijmos U! ( st. rnn/í'tcuiviitcj) lev. pizsitosok, a*
Vegekfele f/éíesebbek: apeó vinígíurljc gyűrűs -kotíányú: (^vüni6Uii! iulyiuos, gömbölyű, sok tokokbul áll.
ÚJÍÓ

Q

H
VII.

S E R E G .

H É T H l

ft

/

G A Zj

T J

B t

.

Tjtfsz. 5 — 7 levelű: Bokrt u
ánnyí has.íhú. lapos:

. EOKRÉTAKA. TJC'JZ. I tagú* 4 5-f*ogú : Bokr.
fzirmú, egycuciicn: Tok.
H

Í

M

E S E K .

lejcnii, UnisAt.ofe: kotsanyi a* levél-gyűrű*
hói bctkro»Aitn nfínek. Vir. fejér, Icv. apró
ikrákkal Vttgy vítftályagotjkdJtkal prémesek*

A.

EGGYAXYASOK.

•58* HRGYÉKn.

H

, HEGYKKE.
(TR/Eb'TALIS)
T:csz. 5 —7-levelű: HoAr. u^yan annyi luv
sábú, kiteiult: Bogy, a'zl-íú, solunagvá.
^r/<a 5 — 6hi/nür
a bokréta hasábok szá*
n a sueréntt
harmatos II! (T. curopaea) fzára irinteggy arafznyi:

tf59

•

T

EGCYANYASOK.

M E S É K .

T Ó

É

* If<ti«gúr.

BOKRÉTAFA.
(AESCULUS)
Tscst i-tagú t 4-3-mctrjícsü liasos: Bokrti.
a' tseTz^ról oud, 4-5-egyenvÜcn-Uitmú:
Himsz* a' vatzokból noliek: 2 A
ekúü
mukkok.

•.Gesztenye JiJ ( Wtí. IHppocajtanum)
lev. újtssoV, 5v«g.v 7-úijúK ; levélkéi ío^asok : \irjij,lünjc
nicroDit feláll: bokr. j.fVmnúk, felemás tiíníik. Magtnit nom fa megtnfti: a 4tfiídgazténye m/h nemű jdtm Itivm. ( vad - v. Lé'

HÁNYASOK.
• Tiikkíi.ú. • Siiklir.

HET-

VIII.

; N Y Ó L f

Z H i M E S E K ,

I G A Z Í T Ó
i

• .

VIII.

T Á B L A .

E C G Y A N Y A S O K ,

S E R E G .

/s bokrétátok*
So. SARKANTYÚK*. 7>AÍ. 5-mrtfzcsu, fcines, JA*.
kaniyús; Üo/rtf. 5-kirraít:
Gyüm. 3.
Se. H A N G A .
T Í A S . 4-levelű: Bokr. t-birmúi
/*«rA. s-íipúk : TWA7V1 4 rckcizií.
fetfí. JÁVOR.
TJ/JZ. 5.mc»fx6ü: ^oXr. 5.ízirmíi .•

N Y Ó L T Z Hí MESÉK.

t

94$

r. KÖBOGYÓFA. 7ÍAí.^|-meiÍ2Óu: /í«Ar. 4-meMzésíi: W/í/rtJ*. 4-i'gí»: Üw^y«'.

a* Seregben! a* virágoknak rendes alkotá-

• Ruta. • GfliUUl.

suk ez:
Tsc'sz, többnyire
mind 4-leveIfí; krvís van ^.Jia.víbtí ;
*ÍRy VíU» 3'1'velíi: uéfzvilcn virág pedig eggy
stnl-s.
Bokr. 4-l2Írn»ú; tsak eg^voek van ^.fzirtnú; vao vagy
kelioick i-fiirniú i-., de c/ck is vagy 4-vagv 8- hdvtbúk. V.íR.viirfk polírétiilaiiok is.
fít/n, &: rcnelc-e-jii mindtrí* tziromr.ak vagy tséJ*zelcvélnek kettő feicl meg.
ée ramd Magríjiííbena van, fsak íggj' Nemnek van isupaiz magva.

B64. AFOHYA.
t

• Petutu.

4 fogú: J5**r. i.riirmff. Tor.
hunjai lyuk.is végük' v. fzarvtisok: Gyüm. Bogyó.
:. tsöves; knrimiia 4-h^sdbú:
íi. TsÉfirr.KÜRT.
Bokr. 4l>irmú, a IscIV.e1 lorkivl.il jánn : Tokja 4- rckcízti;
Vorho/ljai f2.il.1S0k.
Sa. TSÓ'VIRÍTS. 2V«x.. 44 levelű: Bokr. 4.r/.irmú
Tokja 4-rckel/LÍ: Mugvai ko.
iiorúsuk.
. KLÓHA.
Z S-lcvcLU: Hnkr. g-nirtrzísü
Tbrt/Vt i-rekeiiü, 2-űyüású.

Ncmclly piiíní.ik in a1 fiirmok é< XséVzc.
hasábok*
f/.nnái egyel
mcgt^apuiitjak, 's akkor Ü1 vírig 10gy
hhíimivc
íi
iif
icizfz.

7'J<JÍ.

** Bokrétái fonok,
. BOROSZLÁN. 7V.f£.
. TZITZO.

I

(

bokretaforma

. 4-mcif/.i*u(
Alapra 1; hegyes orrú.

I

SYÖLTZH1MESEK.
KÉTASYASOK.
4-levelíí: Bokr, [4-fiirinü
Tokja a-rekeüű.
• Veselhe. • Stílfa. • J.iror.
HAROMANYAS.

570. T s i T R E .

TJ/JZ.

tj\. TzixszÁa.

Ts&zSic 5-hn5ftbü, belől íiíncs
Magva U

'HÍGYASTA5OK.
373. KOTZKAGVÖNGY. TiffsZ. 2 és 3 -fogú: Bohr. 4.
és ^-mctlzcsú: Bogy. 4-és 5.
m.'igvű.
272. T211.LÁR, Tse'ii, 4 nagylerelű": Bokr. 4-keskcfiyf/innú: Bo&y. 4-rekcrzu :
l'or'/i. a' htniU.il derekánu.
i;4- L Á T O K Y A . TWÍS. 4 ' c ' e l u : fít-Ar. 4-fcinnű:

Y Ó L T Z H í M E S E K.

EGGYASYASOK.
íöo. SARKANTYÚRA.
(TROPAECLVM)
7Vt«. í-iaeú, 5-moifzésu, Izmcs, saiKaniy"ú* tövű: Bokr. jj-cgyeiirtlen-Uirmú j barma nyeles vagy nyakas, mind a tálaséról
nőtt: AVj'tí/a vagy magva Usaraz- kérges u.
m-ii hegyes fjt.íl Ka vénült, tiráda sdrgés zt>l~
dvi i'h%yc4. (itt sárga tÖlijercjt Sttrkantj•&•
*
virág.)
nagy $! {Ti. WU/HJ) a* kitsfnytÓl aölann fiűlüml/Szt
hojv lev, 5-rzc^údct! pázsitotok: tzinnai
.: vír. ii.igyobbak, jí/rjje^, nuruntj...
Stiira HiijHUikodií t tcuehtjftticvei öíali
ga-fn/fttiö, ipanyoi • Sarkantyú,

Kirúiytiín-

*6i. TSÉSZEKÜRT.
(OENGTHBRA)
Tscst.. ü' m j ^ a ü e l e t t , tsóves, Uuk-hoí'z[zünyfikú; karimája 4-ir.et!2e*s&; mctHtöscí
Icifiremlottck: Szir/na 4 , a' tscfze loikolatjáböl: .£/£. 4-ágú; 2b>t/a 4-1 'ckclzü, 4-kupátsú.
* ffc/jzszá hengeres Tokfik.
ttgrttfka Tf ! {Or.. bienni*) fiáin durva^fiőrÖs, fsesleraabanu: fzirmoi cplzíluk: hímjei a' bukréNV0LT2-
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tán.-il rnriflebbck. Virága nagy sárga. EltS
eszttndobcnn nem virágzik, *j akkor gyöket c
mx,;:/teitó. (Megan ttirtja Viola}
Ts. f <h\ mvrécata) fzAra pirosló, liískés: \c\-.
kintsa.tok: hítalcúlai akkorák mint a* buk*
rét.a.
f«r«4(í TJ, (O<% tong(frnr<t) lev. MnUáfiok, fo.
gasok: fzirtiMÍ a karrl/úk: HÍ ára d^itlan:
Itolzfcü. Vini%a
y *ia igen
g
g sárga
g ,t az
v*ífn*i megpirosadik*
molyhos T*. (Oe/t.it>ihjjima) lev. lántsásofc, habo*:
licítih, puha i^pÍDtásuk, moJyhosük. ^7/^.
$fctt Ts, Tőé. ttacturna W.} fr,Ára
fzörös :
fr,Ára hengeres
hengeres, .fzörös
itrv. i*avflriós f/.éiiík, lugasok, UMto<óV..
TJ. {'Ot\ nttorata) Cíara Iküros, iverjiíserf/í:
!••». fcilatt'IAiuutsak, kevéssé fogasok, ha-

sztirnyas Tt. {Oa. tatrtmtvri ÍT») lev. Ilntsisok, váMbaon fRáruyaMíun íogasok; loKjai 4-Jiártyürózjifj 7>, ( Cc. rcr/rtf í f . ) !cv. toiáskerc^cl1., mindenik vcecttenn kcsli-n;. fiíok : tukj«ii hof/P/íik:is - vifzfiás. tüjasdaclük, fzcgicicsck. Finíg<t veres,

262. TSÖVmiTS.
( EPILOBIUM)
Tsést. 4-mrtn!csú a' hoOs^ú tmg*:;it Uuttsánn: Üokr. 4-rzíniiú: Tokja ha'aUú T S Ü :
UTavi ko&orúsoR.
lejkeny 7J / (E. intettjitfoítu/a) ti.írn hengeres, nytrga, fcljul ágiii: lev. ZÍUKAII, rzhlas-I.inU.isok, eresek: Uímlz.ilui icyörbCiiuk, fiirmai r^v-jncllcnc!;.
nzmariagat TJ! ( JK, ungustissitnntn ,) fr.ira h
rcs, ilgashogas:
Icr. £Ítjlt.ik
gg
j l t i k , keskeny • fiiiJ k n
, inaif^nok:
k U U i UUui'z.
'
Icgürbüíiek:
I ü b ü í k fzirtók
mai efrycotók.
m
piros TJ.' (£. Áiuuíurti) Ceárn Iicogcrcs, /ígíisbo^as,
boraas: icvcU tojnikerck.lántajsok; léiig
Jxúr-

JTYÓLTZHIMESEK — EGGYA^YASOK.
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fzárölelők, fogasok, ellenesek; ,V feUŐk
keriilgetók. Virága nn^y, rázsajzínfí.
/i&rÖJödü Ts! (IC. pubescens) <tx piro.ttnf abbaitn AH'
if!in,'fi)z% hosy fiára is;>.k felyülágas: lev.
lántsások, iiarolclók, nycíelícnek-' 's virih*$yi Ts'. ( E. monfanutn) lev. injáskcrckek, fogasok,
rövid nv^-liik; az alsók ellenetek.
a/(p-szcgü TJ ! ( f. ttítrat;onum) fziM 4-fzegu: lev.
nli^nyclcsek, lántsások, fogasok; tsak a*
legalsók rllcijesek.
'/.' (íi. pntustic) Tz.ira felálló, ben^ercs,
fclyul ef/'gazó vtrág.bugjii-a: l«:v. ellenesek,
lúnt«nsukt nyelcUenek, utigfogasok. (/)<?i Ts! (/:. aJpinum) fiára lüvönn mcgiíííli, m.nleps^ örjiUr.yi, 4 l'zegúdcil: lev. eltenc-rk,
tof.Ukcrek.-Iiín(ft^ok: fürtje a* Uárltegycna
mimegjy j-virágiV, leveles.

t63. KLÓRA.

(cr/LOBA)

Tse'sz. K-k-vflü: JSoÁr. fí-metízcsu v. hasabíi: ToÁ: i-rokc^ű, 3-1
éltMlbúvÓ K. ( CM. fterfolittta) kára Mallú, felyfíl ttétkáiagú: lev. pallérozok, to[áskerck< liegyesek: koLutiyi nt ágak kuzl, i-virágúk.
Piriígu arany szín.
464. ÁFONYA.
fPJ
Tsész. kitsíny, a* magzat feleit: 8okr. gG
bőlyúdcd v. haranftlhrnia, 4-5-mctlztsii,
hegyei kilbrdúlaak: Bimst,. a' vatzokbóJ 81
v. 10: Porhonjx l-.cgj'tínu •.: lyuk, v. 2 kaláí'z: Bogy. soluna^ú. Tscrje.
/elete A! IV.Alyrtiltits} fcára alatsony, Meglétes,
alig tigt^rMbiiyí: Icv. tojn»ken;l»vV, fnref/e^k

3W

0AüJZ

Í7r*í

teres A! {K vith fU>fu) fiára «latfio&y: lev. vifzliáa - tojLiilivi-íKek, tegbügyöUiJtek, alól
pet*
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neltegelctlek, n.imlég zfíldck: vir. füriosSk
bókotok: hukr. harang forma. Bogjöju te*
res. {havasi Ah./sry, vmrtu Áfonya)
hamvas
A.
( r, ut.'$:r.»sujn) a' fcketftitl ubbann hl.
1
tőnttózt hogy Izára valamivel magasabb,
íien>;eres: k-v. viVtt/As - (o/áikerekek, ép!
élük. Bagy/i;,! fekttc , ha»was.
foltos A! ( P*. cAycnrco/) J>áiM tetsepűli, legyökerezo , spafg.ilornia: lev. toj;ií.kerckek „ legón
g^völfiihtík: koisányi uuportosok, eg^y^ggvvir;igúk» knnvák: bnkr. 4-hasabú. P'trd-'a
rózsaszín, tojója foltos.
tós.

HANGA.
(ERICA)
Txc'strjc 4-lcvrlü"(vnn kettős Isclzdjú is)
JJoArct. 4.mctfzt;5Ű; vagy toj^sdad, v. liaíangíorma, v. hengorrs: fflmsi. a' vatzokból: Porhonjai ^-'zarvúk , 2-iyilkű vlgQk,
v. tarelyosok: ToAya 4-ickcízü, sokiaagvú.
Tscrj'e.

Reptsétt ti! (E. ytil^arh') tséfz. kettős;
a* Iiclsí nagyiíüb JI* kii'^óncí és a1 bnKrclíinál:
poihonjai larcjosok, rÖviricbbrk n1 b.tkrél ínál:
fcokr, h r
l
ájil
l I k
,

j

,

(jgajat
vad Ta'/>rtu% téli tv/ii, Rtpist/!.
hamvas //. (£'. citierett) portionjai lur^josoU: bokr. ioÍHí'bil; aiiyaí'i.iia eggy kevéssé k:ír belőle:
oii*. |*amlio:': l«v. íiarm.isok: vir. lürlosök.
gombot ii. {E. jtfra/ir) pur)«ouj.ii inréjosok: bokr.
loj.t.'f.id , az a><vaUáraL be/úrj,i: virágzása
gomúus; Itv. ní^ycstfU, j/cmixáríji-ok.
kesely U„ (£*. HWii(nrra/w*i) parit, sulik: btikr. henErtr'led -liar.in^ibrma; Ü.*. anyaPiMr kiér belole; »}r
í
,

p

tscpltsz fí. (É. ttt'rbtivt.i} a* Acscfrröi abbatvi kutömUüz^ h.ipy uvkr. istive* b.iraxigforma, i*s vii d l t

•66. J \ VÜR.
f ^OT.'? Ai/rff. £'«>. J
g- fclemósok: ISosvirági a' liiaiekke],
vagy

SYÖLTZH1MESEK -

EGGYANYASÓK.

251

vacy Nosu-nyekkel. vagy upyan axnn ernytibenn; \agy küiűn cmyobcuD; v. kiUun
fáim.
nn.

K o s v i r . Tsr'&z. 5-^0^1;: Baftr, $-apr6Csirmú: Anyasz. 1, ki:t v. luirom bibc'jü:
Alagv aim\i mint a* bibe, fzá'.nyas ie^penddkbenu. mindenik mag ftls&árnjrú.
HiMVin, niinrienc oílv-in mint a* noséf
bibe^e is vnn» de mn^2at;a mnís.
ANVAVIH. mindene olíyon mint a* nősé,
de portionjai zápok,Jki nem nyílnak. Fa.
yirágnytltisAor
tsak a hihcÁ tetszenek
AÍ, az
a
anyai-zár
J! {A. ta.'aricum) tstrfcje feVcle
l J k
ilyúi'it'k
fur
vir. feiálló fürtol.bccm:

Juhar J! \st. Picu/iniríti^nits^ fája mng.-iü: levelet
I, tr^vmclin iu«ei"i«>ek: vit-. Ictsiigű-fürUicbcno, zolilassárgák. Fan
is. (Jtíi-Jtja* J/t/tt/rfa.)
peres J. (W. ru&rttm) fájtinn I**ccl*-Í tetvesek, 3-V.5rek: nyeti'i 's inai vere*t*k , kivált ot&rc'r.nU
ve: v .. a^i trnyí;:.oU, Agülluii koi.súnyokkal,
jókon J! {A, phitancidtís) íáíinn Irv. ftívtsck, 5 Karélyuk, egye\cilenül foganok j l o ^ i kil** .iy" ' — Pirtszil
FirtígiiJL
zcitek.
1r irií.ur «* ineU hajt:fürtjei felállók. Fan tarhatcvelú. ú.
rétvúk; katély;ii tompok, Uiisípen hegyük;
nyelei 's inai j)t'lyliei«k; kcrRe rrpc*i«-/Kltl,t|>lós. Ht'hu •l'Uiki, (fotÍur-JúvQit Juhar,
já J. ( A. m.-tnjiKJStfíttnum)

tserjéjénn levelei

— ÍÍGGYANYASOK.

NYÓLTZHiMESíOv — KGGYAJTYASOK.
iátorna J7 ( si. A*W"&>) fáítína lev. nyelesek, h.-ir.
mások vagy ötüsuk: vir. fürtüsoK,
Unok. Hímje 4 v. 5. (

tó/. K
Ó
B
O
G
V
Ó
F
A
.
(
S
Poíyg. Linn. J
Virági fcJemásüJi, cggy fáim Nősök, másonn Hímek.
.. „
,
NösviB. Tsefiff. 4--fogú: 5oAr. íiögrcforma 4.-lb^ú: ff/msz.fí.V, iO : Anyász. 4-ágü:
J/A. 2-fogi'ik: Bogp lugy a* nagy tscl'^cbcnn
ul , S kűmag líennc.
1
JííMvin. oilyüa.-mint a nős; rsnk an>-afzára nints.
í«r*íz K. (0. Lntuj) leveleinek aUá és felső laojn
mús más himt.
égszlní KJ (L>. ri^iniann)
leír. lojjúliofcbűk, épélük, alól fclyül igen c^gji'onna tzitmk.

«6S- BOROSZLÁN.

(VAPIfNE)

Tstsz bokrt-taiorniii, 4-mctí^csú, a' hímeket b e í r j a , mcgűízik: JiíoXr. nints: Hogy.
vagy Tsontárja j-tuagvű. Tserje.

farkas Mi (D.AJazereutn) «Qai venyikísek; azoftonn
virugi CIVÍDIC haruiasavní ^zércsek; a i uiáun a* á^lieg^rk tovább nővémi '.< niexlcvcicsctívcnn, a' virágok m. n ^ oldatára
esiick : lev. láotsások , lehullok, néha keil6sÖk, hárm.isük, népesek. Pirdgi pir*ittk Prt^r fcjcreli , őo^jró/a veres. ( MirkasJnírj,

J'eiüjtt.)

havasi B. ( f. uijnna.) vir. az ágiies^ckcon és óki.ilolowpák, .il.il ii.olvliosok.
B. (/J. puheiccw'y vir. •* ág 1 úlduUmi Isopor*
tosok; lev. l.iuuás-fí.ilasok: iserjéje r*yrösö.tó: bokr. n<yjk.i uírn.tforma.
B. (O. Gicarura) UÁTH tcisepull: vir. az. iíghegyekuin Uomóaok: Jev. LiioisAsok, konaízok,t£aí)ialícg/lik. Pir. veres, MijierqyítiA.
269.

*53

, TZ1TZ0.
(STRLLERJ)
7Vr.cz. nints: Bolr. 4-mWfcesü , cíeifkbann
liasas, allaudú: Himsz. a' torkolatból nettek, rövidek : Gyúm. esjgy hegyes orrú tómakkotska, i-rckeUu.
líga5: Uv.
kot 5 a ni o-

7i. f Sr panerUta)
rUsok; rit
K É T A N Y A S .

í7o. TSITKE.

,

kefzü, 4-kopálsú.
OJ Xr! (M. m$íjf»ja) fcaraiskáhin lev. timf^vékonyok, rövidek, bokrosok: vir. SLI agliegy«kena, Ü//^./Á sdrgdA.
H Á R O M

ANYASOK.

ÍI. TZIKSZÁR.
(POLYGONVM)
Tsész. s-].asábú , fzínes, bokrétaiorma , allamíó: £Wr. nims: Afo<». 1 , fzegictes, a
zárva: Jsfyaje$ — &: yftrr**-. »—3fyí kevesebb f,'fitteseit 1 -vagy
Hdra Tz! {r. ttmjj/ibium) hímje 3 : auv=2t r i» félig
Unt£:ÍMtk: íií^érje lojáshof/.t/ú, fizlertn ú
lut.lk, jíúiatonn ts. n) W Kúi": ví/enu láb*
biS fényei it-velTii a boltrláu<U lövitltbb
^íiri. M A1 fiitdi: feKtíló, ij:eu rilk.inft
viiágxó; a boVreUuöl tútbjiyire ruiudég
hvlitzabb hiitiliiluTi! {P. ilyiiruftipcr) liimje 6 : anynfz. e-ápú:
I r
ilHlló, rlAgntö: lev. Unlsások, lui^.ilh.u e ^ y *s Uíl líörrcl |>rintcsek: vir, iiyíiliing* toüyúló - fúzérekbenn.
i'miga hultiVíiny rcrrs, {vízi bers^ víu há~
trjrvr, balftujA, eigy&mb^r, tég)JÜ, ic*trü/£.)
hé-

NYOLTZHiMESEK — HAROMAN'YASOK.
Tz! fp. PcTjfcaria) hímje f>: anynfz. 2-^-A«(,.
hám felálló, Ápaí: lcv. Uniiáhok, l^rcbb.
\ •

szőr frlyúi tárna /lif't/ htí'fnjok: palliiti pré.
nu-stk: füzért hoIs(V ú - loiaifladok.
Viníf,n

piros. {tii'tnyürJÜ\ kijhúnyor, batatzklcicli
//}. fiisuió hunyor.)
pujkaorrú Tz! (' P. otienl.tle) liímje 7: anyák, a: fzi.
ja nnígas, va*Uic, t.iplós biílu: lev. f2tl<;.
íek, Inves-lojáskerekek : palh.ii Uörosok ,
pyenjűiartóiurmjík: fíUcii holzl/jjk, IC.MIJ.
gók, pirosuk. {t,szi Horoszian% karmau.n
Wrdgt pitfka vtr.)

f

SYóLTZHtMESEK — NÉGYANYASOK.
NEGYANYASOK.

L73. T / I L L A R .
P /

(2\JIUS\

TírVz. 4-lfvelü: J?o-*r. 4-rzirmu, Iznmai a^
tsérze Leveleknél kcskenveUl ek: J'orkon}ai
i.«i',r,ii., nőttek a' lűinlzábk ccickara:
Ta.' (P. quadrifotta) kis fz^ra' hei;vénn ren.
deíeoi) 4 levél epg.v gyürűlienn; az.ok ko?.*
2ÍÍI tiÖ ki eggy kuisán.ycts viing. f'trvea zvtd,
rizéj&ijarktu

*' $ydiiz}iimes<:k, htfromcinydsnk.

8J5

szolú t négy ívvela jü.)

iekert Tz! (P. bhto,;&§ gvŐkeie f«ist lekért-fatj-art:
. KOTZKAGYOTSGY.
(ADOXA )
973
íxaru ú i.iilo, -T^arUn: Jev. loj i>kcrekrk ,
Tst'sz.
'j
t:s
T-liffí.vü
a*
maíjzat
alatt: Lokr.
haboí liélűk, \s kivnlt AZ alrók iiyélrcU4-cs
5-mctUebü
a'
magzat
felelt:
Tolja. 4rtik : vir. <jev loiuutt Iteugeies fíi/.érbent],
a* Iz.lrttf^yejui, pirosok, {teliért v.
íi
c» 5-rckc{zü, a tstTztvel íhzve íovratlt; //i>«.
Kröbcrü fuy
K'gytl-trtink.)
S t i 10: Anjá&z. 4. es 5.
fadzó Tz! {P.viiipurum)
XtÁtn arafxnyi: ler.
1^ • pe'zsma K! {/t. Alujtvhatrliir.a') Tzárn nTatsony, syenJánisahíjk, rícgclifítcliik;' a/ alsók kiíiköruRC, 4 l>eyu: Lét ellenes fűzött levelii:'ko>Ök: vir.igi ea§y iiviil.iftg fuii-ruvnn a* f/..irt-ánj.i kniikorcós aT kit levél Roziul; «uhegyenn, <iz tt/jo vinf^ak jokaor
kikelj
rak heiívinu .1 viráj; ül koizkÁsann , n* felbimbót (rntf/nnek. JJttffian ri'kúr.r. e'r/e/i mr<i.
ső s-liimes, ;vNiíbbek lo-hímcsck. (f*tf:stnaportsin Tz' {i'. nvictífarv) f/..tr.ii liul icl.illók, U ű
(/.«:llydterűinek t et.-tg.iznak: lev. vagy loj.iv
kerekek, vügv I.imsasok, vaey fte.ilasolt ,
éníes éliik: pálhai hcpjreüek, Izíiícsek: vir.
,-. LATOKYA.
(ELJT/NR)
vni:y a* levtiltÖvckenti, m.ig.Jnosr.k, vayy
"" Tscsz 4-levclü: ^ o í r 4-lzir» l u : {o/j"
»f"
a'íiírdc^yenn í'"icn'«k. /^ÍK 4-i.iutíhászirmú
]a,»últ,
-iek<-lzű,
4-kopálsú,
srtUmugvu;
A
• 'J -f-himuU, {PortjfAt disznó pánit t PerUii:)
K l i i a1 vil-űitckokkal ke.c-Utbe állanak.
Pohánka Tz! {i*. Fagott}rum) l*ára reláliú, ag.i*,
kuvúr, vercsló: lev. f/.ívcs • nyUiormák ; z
felsők nyelei lenek. Vn\ vtresio. [Puháukui
Kruppa, li.tidt:nn , IJuriitíut t Tuiátku.)
iZtilák Tt! ( K convtiivulus) Izani fcjtuló, Cte^leícs:
lcv. Iztve'j-nyilasuk : Isctztltrv, lapos Itálúk,
zöldes fejérek; por hunjai iwiajít/iuk. (/otyo'
tsenhsz zTÍ1'fh'fropiprr)
faárai letsenültck iwpJ&. Sitiidbe tíariisku.)
^
I c U - l ^ . ellenesek: vir. váltogatok, rofol)ö Tz! (/*. dumciortirn) ti siu/tífa'tii abbnnn kiilőai'
vid
báz, hoqy f/átd licu^ertjt: k-velci Uivc&e*:
Ibélcclrv. púrk.inyo-s gcnaizuk. IJitjuitHui
veresek t porhvrtjai jejerek, (jo/jőJÜ)

>JuGY-

IX.

n

IX.

SEREG.

KILENTZHÍMESEK.
H Á R O M
a7S-

A N Y A

RABARBARA.
(JR/ÍEUM)
Tsc'sz, niuts: £oAr. ő-motfzAfi államlú ;meifzcsei valiogatvu kissebbek: Alagv. i , hároinfcegü.

ELETS.
( B UTOMVS)
Tsész. nints: Bo%r. ő-Tzlruiú; Íz irmai v;'ülogalva kiesebbek: Tokja ó , sok

trttyŐj E! (B.
kúk;
virági
t U t

SEREG.

T í Z H t M E S E K.

S O K .

patikai JR. {Rh. pttimatum) Icv. tenyeresek, karílyaí
bcv.igtlaluk, kilicqyzctlck • virági apró liirtÖkbcnn, tyurttsök.
Kapóntz Ií. ( Rh. iihapontivum} lev. tzé\es• Tztvcsck ,
sírnák, nyelei alól barázdások. (nag/ Hug kalap• Lórum.)
*76.

1

umbclfattu') lev. 3-íIíik, igen hőfolökídsíinja levtletlcn; annak liegyénn
ernyökbena. {virágot 1. vrc$ iiúh
t , )

Scregbcan a1 virágoknak rcade« alkotá*
Ts<?sz. mind 5-leveltí, vagy ha i-taRCi is, 5 hasáb*
ja vagy 5 mcifíése van. Tjcjzdtlen virdg eggy
sitit*, )usnem nw^eük ^ hety a* f/Z/tc tzínej, /«".
rom/orma, kívfíit //' hnkevtáHanokhitnn.
Bokr. 5-lzirmúy va&y mikor i-fíiitnú is, ^ hasábja V.
5 meHzése van. Bohrv'tfflitrn virde ktxvés van.
Hím. 10; mellyuck Öie ^vakr.tnu váítogtttvu kUsebb.
miudnyujának Magrejtubcnu
Vjpynuk ebbena íC Seregbcnn Pillangós l^irmú viráSeregbe v.ig^vnak téve;
;ok i-.; tlc ezek a' Rélfülk.is
1
yy .1" Pillangósok tamiluija
mind eggyült légyen.
1
~ Scmely
Scmelly
K.ijokb,inn
u
tsélzék*
és bokrí
bokríták*
j
t illvenkor
levele vagy meUzese e ^ y e l
hímek*
Izá1
«.* virág 8-híinü. Megesik a* is,
hclyvua
tna ti cm 10 Uanem 5. A* illyeuck
f«ljcgyz6(la«k.

{

wooo

B

T I Z H 1 M F . S E K ,

T i Z H t M K S E K.

I G A Z Í T

Ö T A B L A .

R Í T A N Y A S O K .
g^o.

SZEGFŰ.

agg.

ÜKIITZEFÍÍ.

286.

KÖTÖR.

EGGYANYASOK.
• Eggjrittr/ná bokrétátok.
ffta. RAGYABURA. Bakr. lóitséres: Hlmsz. legorbfo.
tek: Tok, 2-rekelzú.
I83. K Ü E O J T Z A . Bokr. lojásduíl, tövonn áltállalfzó: Bogjr. 5-itkcízü.
• d/ fogy

tSbb-izirmáÁ.

977. E Z E R J Ó .

&/Vm. 5, egyenetlen állásuk: //Cmjztí/ai ikrások: Tok, 5, öliverat^uiuk , isiU.tuformár.i.
»7S. R U T A .
Sjtirm. a* közép vnágbann j , a*
tobbekbenu 4: Mag:. kervf/.l'
lel jegyes; ti/, v. S méigödór
a' tovr körül: 7ÜA. 5- vagy
4-karclyú és rckelzü.
379. SzURDAKTS. Szirma 5: A*A. fzáraUan: Tvk. 5 ,
Ö l l t k
t ö i ü k
sulymosok.
18°. GAZÍVLÁT.
Szirm. íu; aa j külsők tövÖnn púposok, tséiie gyanánt vágynak: Tokja j*rekefcü, kokmagvú.
í84. K Ö R T I K K . Stirm. 5, teknftsök: 7b*. ^-rekeíiit, sokm.igvú ; rekelzei &z
óUlatinn nyílnak ki.
S8>. ROZSDABURA. Szirm, 5, i«kuósök: 7b*. 5-rek<i/u , sokmagvú, 1ÖVÖ0D nyílik: TJ^JZ. igeu kíisíny.
•Gerely. "Atin. • Porutn. •Siúíor. •üö^f*. *Ti
••• Szirmúdon*
* Fvitúlu.

Í85.

ViiSíLKS.

S87-

S:UL&R,

Bokr. 5-rzirtm'i, ny
lsóvL-s,iövönn pikkelyes; Tok.
\xo\zi.(xi\<n\ , i-rekcl/.u.
iíoAr. j-f«irinú, n7alt.í^: T//<f5.
tsóves, tovÖon piK't-lyetlen:
Tokja hol/iiiidatl, i«rekrtxi,
J3»*r. 5-Uirntú: 7'jc/t. 5 hasáb:
Tvk. i-rckeíiii, göinbf-lyfl.
Bokr. j-fíirmú; TJCOC. 5 - h a s i ú ,
l Ö l U ú

1

i-rckeízíi, a-fiarvfi*
. nins TJC'JI. a imiguU feIciu 7b*. í-wkcUu, y-ÍA.irvü.
* nlnis: *i><íJ5» U' «agaat ícicit: Mugv. 1.

HÁROM

ANYASOK.

. T S I L L A O U Ú R . Szirm. 5, rzéllyelnyíltak, minJc
nik 2-hastibú: Jtejz. j-levelu: Tok. s-rekcUtí.
Í04. HOMOKHÚR. Stirm. 5 t bíllyclnyillak
cn erefiuk: Ttifsz. $• levelii: Jokja
2. S z i L É N E .

391. RtJKUBA.
. ALSZIROM-

Szirm. $, nyakasok, a' torkolalnál mimtenikenn két ták vagy
fog: TÍC'SZ. i-Uigú: Tok. 3*rckef/íí, «t'Aí/ boíiyáforma,
Szirm. ; , nyakasok, inkadan ior-

JStí*r. nints; helyette $ kis isorba
pikkely a' tiiniek' töveucl;
Tok. 5-kopiitsú,
. K S R T U E . 7 J Í J 2 . bogentyoA virág.inn 4-v. 5jevc»ut nagy, Izíov^. álUudó: Bokr. ((uinbölytí
4- v. 5-Utcmú, lehulló,
* Méuvir*|.

T Í Z H Í M E S E K .
Ö T

A N Y Á S O K .

•

'ÍV

Í Z H Í M E 5 E K .

Tokák * s-szirniú
ü: Sztrm. 9-hasábúk
tsorbik: 7b*. i-rc
•agy
kefzü.
Tséa. ^-levelii: &//-/H. ép erejük:
303. TSIBEUÖH7W". i-reketzü.
. í-levelü: Tok. j-fwgíí, 5.
100. SÓ S Dl.
re ke üű.
300. K.OS&QLY.
. 1 tagú, bőrforma, 5-metízésü: Stirm. ny.tkasok, néha a* torkolain.il uiko$ok:
Tok. wrekclzii.
i. 1 -tagú, hári/aformi, hofj;JO1. MÍTSVIRÁG.
liútLid; Szirm, nyakasok; ereízei vagy épek, vagy a- v.
4-hasábúk: 7«A. i-vagy 5kfii

$02,

EGGYANTASOK,
EZERJÓ.
(D ICTAMNUS)
Tsész. ^-levelii, a p r ó , Icliúlló: Bokrétája
5-tzmnú egyenellen, fzcliyel nyíló; Himsz,,
egyeueüenck , ikrákkal bibirtsósok. ToA. 5,
t&iUaglonnára öiive nőtt.
-í E! {D.tttbus) faára ágatlan: lev. liárnyasok.

177

Dikttunot.)
r

•• őt • Tokák.
197. KÜSüN Y.
193.

SZAKA.

*78

. i-Tzirmú: Magzat/a1 tövénn
j.pikkely: 7 J « > . 5-íogö.
. 5 l/.irmú: Magzatja* lúvéan
j pikkely; TJ&S. 5 - i ú
Gately.
TlZANYAS.

204.

.5-1cvel£í(
l . ntnls: Bogy. LipilotlJ,
10-gcrézdü.
3OKANYAS.

TÍZ

RUTA.

(RUTA)

Tseszejc 5-hasábű , állandó: Szirmai teknősük: Vétzkánn kűrüskörtU io-Íyuk t mezncdvcl tele: Tokja kan.:lyos. Me/ncUy virága ^-szirmú §~himü.
H! (R.graveolensy IccfeKfí viráRja 5-rxÍrmü,
10-hímii; a* lóbbek ^Izunu'ik, S-liimük:
lev. soki'zorlWüttek
v. sokréuÁ^ levélkéi
linf'zIzúiJadok, a1 végső viUCzos-lojáskurck.
(Kfflí/nií, kerti Huta.)

SZURDANTS.
( TRJB ÜL US)
Tstfsz. 5-ha&ábú: Bohr. 5-tzirmú v. 5-lia.sá*
bú, lzeílyel nyíló: Bib. Izán.tlan: Tokja 5 ,
púpos, tüvisses v. sulymos.
! ( T. terrvstrij) ftára fdUlrcteríilt: lev, el.
tutyoni
lenesek, fcarnyasok, többnyire C^|>.irjávaL:
vir. a' levélióvekcao ko'->aDvo<iok; lukjai
A-tÖvisíik. (Jötd* $uijromt Kőidástetu, /üdty dinnye.)
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s$o. G A Z I L L A T .
(MONOTROPA)
Bitr, in-fcirm'i; az 5 knlsö, melly néfee
gymárr van, t ivfmn g-idrtts: Tokja 5-kopátSvl. N/me/ly virágja ^-szirmú &-himü.
j.'alC^I/. Hrttipithis) fi.íra 1»ak.iraf/.nvi, mii
pl'iniák* 5v.ikerci.1n Oló'iítk: lŐkoisánjann
frlsó virágj.i jo-liimes, a" löbbek Sliíracsck,
98>. ROZSDAHUKA
(LEDUM)
Tsr'sz. 3-metlzosti; Bohr. l.ipos. 3-fzirm.i1:
Tok. 5-rckczű , tüvcínn nyíló. Tserje.
motjdri H. (L.pnl'titre')
I

íi\n\ felálló f tserjattírós:
Izcgctt.rzálúk, alól rozsdásvir.
ók

(RffODODENDRON)
T\t?sz. 5-hasábú: BoAr. tultsvrcs fzMbásu-kcrekf>nna , kinyílt karimá^u : Hímst. iegörbültek: 7íTf; 5-rekpfaű.
Tserje.
rotsdls R! ( Rh, forru^infium) lev. kop.i^ok, íántsások, alól sömörösrtk: bokr. tóltséres; két
ÍI'SÓ mc'Ucse kcikcriyebb.
R. (Rh. hirsttíum) lev. körkörősök, licgycskík, prciocsuk, alól peitegetenek: bokr.

TlZHfMESEK — KftT AGYASOK.
7si K! (J4. a/pina) ízára letsepüll; Vírge lehSmlo: lev. rántí.osok, lureUcsek: bogyója^*«f, 5'magvú.
'cd K! {sl.uva ursi} tKrjés ímláía henyélő: Jer,
épclük, tnindeg lólflck; felyíil cg^y I arái*
da nyúlik rajtnk végig. Hugyója /ttroi, 5-

Tsc'sz. 5-basabú: Bokr. 5-í/irmú: 7c/A. 5t

válarztekjai a' kopátsokra cllci állanak. / orAonjainn *t-lyuA, v. felálló 2*szarvatsAar
tsnfiajíi A'/ {P. rotundifólia) hfmfcilat felgörbultek,
dek, mAradandók, Centesek: fzira Icvclctlen. ( *<re* - t£UU*l4, ^a - Saláta.)
kis A'.' ( / \ minor) virági a* líárhegyenn köröskörílt
fürtösök: nemifi rétvt\ cjyoatsck.: gyüm.
leisüggö.
K! ( P . iccunda) virági a rzárhe^yenn eRgy«onrágá K! (P. uni/foru) liára cggyvirá^ú.
nyŐs Uabasúk.

KÉTANYA.SOK.

1VI'

rozsda H, (Rh. Chamaccijtitr) lev. körkörösök, lieaycskék, ikr'i* IVentr/orösök, aI*Sl sdmöröi
rco^usek: bokr. kerckforma; Uirmai tomp á k , pirttsak,

(

283. KUKOJTZ A.
( ABBUTUS)
Tstfsz. 5-h.isáb 1 Borir. tojásdari, tövönn
. 5-rokeí^ü. Tserje v. Fa.
$sztavtu& K, {A. Oaei-t) fáji-in levelei mindég zol. v
dek, kopaliok, tonv inn fúrérztr.ttrk: virágft'rtjei J Í ighcayekcíin . otzjzel nyílnakt maJÍk újzsiel r'rnrk: *'rt piros gy,tmöttse és vid
e$gjr iUöőenn. Bogyója sok magva.

tc'p virág whímes.

•>•» •

i . '•»•
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felett, hol alatta: Tok* s-orrú, i-rekc«
Jzú, sokmagvú.
m

fy

ütes^ lev. b o k r o s o k ,
l
á
,
vhforma K! ( $.
ff táá ll kknhh e g y i l k , port7.OL-ó^ . prernefi* élük : fiár a atiftlcvclcs, KCVCS v i r á g ú :

alig toelcs szárak.

ff. ( S. Cotyfdhn h. pyrumidalU P.) eyÖkérlevek'i bokrosok, nycIHornia- vifzfzás- IOjá<ikerc*kt*k, fzéícsetskók, fitreTzesek, f/íllyclnyilólí: bugája ágasbogas, felálló. Vir,
tiszta fa/ér.
egyenes Ki ( S. Cotyhsdon L, recta P.) syŐkcrlev. bokrosok, súgáronn felállók, fa!«ok; fejér por*
tzogós fug.ikra bevagrtaltak: hugija ágatl.io korányokból, felni ló.
Vir.fvirr.
swpfös K. (S. Co/yfedőn L. tongifalia /*.) gvöfcérlcv.
bokrosok, rs.iNis-Liat5ii.iofc, holiízúk, lövonn hcíigjrthdek: f/.ira bu^á>, bókuJó.
Piriéi ftijtír, pirossal pei(e$ettttt.
K. (S, Atíaon)
Rynkérlcv. bokrosok, fejér
parUAgtJs ítiréfirbnúk, rövidek, kerekítettek, öttel felállók: ftrigi boyernyós rűrtbenu: tsélzéi kopjlzok.
KÍ {$. fiiututa) gyokérlev. bokrn&ok , nyelvforuiak, portzogós-tsűvargoi- élük: virácí
fiirtusok, levelesek: Iséf/. ikrásuk, fzőrósok; fítirm. liálas-lantsások , sái^úk , nagyok,
fűzült Kf (S. hicrocifoUn K.) \cv. hofzfiúdaii-JjutSdsnk, kopal-tok, uav.irgós élük, fogasuk;
litirj m.í^.uios, ágatlauT levvleiíen: soisányi a1 Uár'óldalánu e.^gy virigúk , bokrosok;
Msti vingt a!tg kotsanyosok.
m/iiűts Kf ( «V. androsacrv) \av. liutsások , tompák,
fioroiük: falira leveletlen, 2-tf.virá^ú.
kcketlQ Kf ( S. CUCSÍH) U*v. Uálasok , jfiallátUó lyukttisosok, Mkcf/ok, bokrosok, konyák, fiára kitsíiiy, sok, tejér rirágú.
motring IC. ( $. jtsioides) lev. bokrosok, váltogatok,
és ellene.ck, üíutus- Izabáaúk : Iz.íia tzérnalorma, huglyos: koisáuyi többoyire i-vi.
ráftúk. Krifja vajszínű.
gyűnge K. (H.tcnciiit tV.) lev. lántsások, r?nlkaheK>'uk, vállb.inn préncsek, egpymási hutalók: Uira aliglovctcs, kevés viráuú; tséúeí
I , .llf..i._..»..t

TlZHfMKSEK —
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*

uéUéi

tompa

Migos K. (S. ircltar:*) Icv. fnrttaok: Ptarn i
rfl..5«a rfrga JófloAkat: tok/a zöld,

K/TsTJuwifittía)

i«»- ^formák, ^

vrres
m

P^;

IscTM-mcibcsei fetBremUiiek. ^irrfaa x^tff
•• Épievctöiy leveles: szárfá.
Kiros Ki (S.opüosilifolia) fzára gyökerező; á«ai ufr
'
oafüVmák: lev. ^ I t o ^ . v . , ellenesek. <-f;gy
mist hainlók, Izrm'iőrösÖk: vir. magáuo*
sok a* liArUe^yenn, .«<<<? pirosak*
re.ijz.ini K. ( S. Béreufiu-) fz.ira Málló t t-a-viTÚgö:
Cziirluv. Uflüisok: tsélte -roeiíV-éseile tűre mleltek. VÍM%u pattegttett sifr^a.
szi K! ( S. auturrri'iiis) gy-ökcrluv. bokrosok; fzírlev. Í7^Uiok, r*emlió'rösök, vállogaiók:
vír. a|<;ó, pettagúttstt jtfrga.
•orcktavelú K! ( S. rutuatti/oiüt^ liárlev. ve^eform.ík,
fogasok, nyeksek; tzára a^oabogas. Pirága
vermiül pettegettu fejér.
••• Kardos tevelük.
Kf (S. granuftita) fzára felálló, elágazó:
gyökere buiKÓkás: Izártev. ves«forniák, karcjosok, v. be vagdallak.: vlr. f&Uo , Jhjtfr,

h

Ki (S. őu/l'ifhra) fxár.1 felálló: lev. tenyeresenn karélyosok; úárlcv. nyeledcnek, min*
demknek hón.illyánn egsy eggy kis rügy

Jszarvas Kf ( í . gcnviioides) \zitta. felálló, elágazó,
kevéssé Icvtlss; ^vÖkerlevelci vcetVmák,
5-karélyúk, sakmetízéstik; fzárlev. l'^Ua*
sok: vir.'ip/.Ls uiaun Uéliéjc mc^liolilzab.
budik, rir.jyá.
%
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arprrf K! (S.tridnety/itcs) fzinii'skái.i felálló, rckony,
ápas; lev. aprók, tkCormtk, 3-n^lia j-mel.
f/éfiíík; a* felsők épek. ^7»\ tipró,Jeje'r.
logwny&s K! (S.cymoja A".) fzára fclítíló: íev. kanlformák , g • v. f.mril/f.sulc; fzartev, 3.hasábok: vir. bogerttybsök. 1 Jit/SriÁ.

9B7- SZIKLÁtt.

(SCLEfiJNTfíífS)

TtZHIMKSEK - KÉTASYASOK.

«*7

a' tséve alalt 4 kis pikkely: felrinai tsorbak, piroslók,

Krsz. .-tag.., ffives, tBvflnn p kkrlyetkn.

hon.-ercLl, ,-rekel/u. i m f a

^««^-

Tsdst. 5-fogú : Bohrét ninls: ///mse. 5—10:
Magit, t vagy 2, a' iscfzcbe zárva.

sggynytiri Sz.' (Se/, nnnuus} fzáratskái fzéllvelberzedlek: ler. aprók, ízál.isnk: tséfzc-íogai
Kinyíltak. Hímre leginkább 5 v, 7.
tartói Sz! ( Scí. perenrtis) at egynyáritól ahbann kü*
lömhöz. t hogy tsélzd-íogai beliujluttak, fejére A.

(GYPSOPHYLA)

Tsésztjc hnrangfomia, fzegietes:
5-ízinnú; (ziimai uyiikailanok,
k e k : Tok. g ö m b u l y ü ,
k

Bokrétája
tOák

ttrjedö D. (G* rr.pcnj') ^vökére tartós, fás: fzára
HKig.is: let*, lanls.'ísuh, húsosok ; fzirmai
tfiorhák: híniTz. a 1 bokrélóiiál rövidebbek.
Virága verhr-nycs •Jej/r.
Utscpfilt D. (G. prositnla)
Izárai lelsepítltek, btiglvo.<ok , liárom • háromágúk : anviilz. hol/.ÍZíibbak a* bokrétánál. Fir. verhenyajjejér.
homok Dí ( G, arcnaria IV.) fzira sátorozó: lev. Uil.isok, kövérek, laposok, kopaCzok: formai
rpek.
bugfyos D! ( G. panicutara) fztira ágnsbogas, kiterítlt, biiglvos: lev. f/.ÍUi- lánti-áRok , hegve*
sek , lírriesélűk: hifnfí.íl.n apríik : arvrafzArai
a* bokréi.inííl hoízfzabbak. Szirmát kifordult
hcoyük % fejtfrek.
f
gyepi D (&' muraiij) fzira aiatsony, kci-kéiógú:
lev. TzáUfiok,, laposok:
fzirmaí tsipktsek,
p
visf
lök
v.isf Isorbák
Isorbák, vercslök.
D! (G. jaxijragtí) ejrökcre terjcflŐ: Wrai alatsonyok, giodárok: lev. ke&kcny -üúlasok:

tute'si Sz! ( 6'. Vjrearia) feíra felálló, hcnoeres: ler.
Wf'
3-íí^gú, fejércs. Virá»i aprók, pirosuk.
' szőrös Sz, (S.acyrnnides) tséfz. li«nsercs«k, b o n s s o k :
ÍV.HMÍ kél-ktíiagúk, mcgdilbk: Itrv. loj.Ukerek-lámsíísok. (f«rf- t». erdei- Bazsnlyikom)
Sz. ( 5. arientaitj) u* szűröstül ahimnn kufAm•••>- ho*ry .-ig.ii terup<Vyck: liara felálló:

tpo. SZEGFŰ,

(DIJNTf/US)

pikkelyes: Bohr. 3-izirmú; Iziruiai nyakasod: Tok. hengeres, í-rekel'zu. Levelei ellenesek.
* Tsomós • vagy Uoportoj • virágúk,
Szf (D. t>arb<ituj) vir. (somosok: tséfzentV
kelyi tojisdad-árhegyük, akkorák min'i a*
tséíte: lev, lánt^ások. Kird^a sokszínű, tel*
iyesetto. ( Tsillaf*virtíg, szapora Szegfii.)
basúk: tsérzeptkkclyi lojiskerekek ,a' iséfs&enél rövidebbek, k^lálit-íiczyúk: gallérja s*
TirÁg^omboál rövidebb, k4l.iUbegyü; l e r .
ízil.uok, 3-inúk: fiirmai felyül IrórÖsÖk,
pirosak. d (xbardt • v. nemet • Szagjü.) Eunek

0 .
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dombi Sz! (D. nalfinus /T.) abbann kü tömhöz
hogy vir/igísomój.i keltó's: ÍCY. linuás-lzáIasok, 5-inuk.
gyászoló Sz. (D. 'ttrf>rubttns P.) nfihann tii.'r'rn.
bűzy hogy virág-tsomój*
gombos: g-ilSurf.i
akkora mini a1 viríg-gomb: lev. ÖLzvcnoi.
r
iek t inatttiiiok. Ftrnga kiisiny.
•
hértzi Sz. ( D . alpes'ris /' ) abbuan kui&mf>uz%
hoev vir. tsomíW, de tsak j , v. 3 : uéUc>
pikkelye 4; kelleje fzéleselib.
fteplűi Sz' (D, sirtReria) vir. tsoraósok: tséf/c-pikkelvi iJnts.isok, J/ötösök , akkorák "mint .1*
tséfze: fzirrnai fogas IVcInk, Jv/t'rrei j/ettcsietni pirosuk, (mezei Szczj'ü )
Sz.' (D.t/roiifcr) virítf»-£onibj,» lujiísdad,
rikkílyckkel r/.urn.tjinu bebortlva. Pirtíja
y piros x szirmai tjorődk.
*" Etifgazó szárúk és htts4nyák.
árva Sz. (/>. ttimi/mtus) az aszszútűi abtuwn kulitmböz* hogy l/ára i-lá-jazó, 's alilzű gallcrjábann isnk t^v vir.ig van.
fínyes Sz! {D. mridits A.) uél«-|»ikkeJji 4, felcnyik
minr a' uél'xe, .irhe^bk : Icr/lzAla^ok, kopdUok: fzrruiai fogasok, satee t^eresflk,
pompái Szf (D. Gtryo/t/iy//us) tJtéf/.rpikkdvi 4, íojii*íkerekck, hegyesek,
rövidek: Izirmai tsipgy
kkc'sek.
' k
S k t f h színekkel
í k k l
'
Súktffh'
jl i d k k l
pompázi
ázik « kurttíkbenn. {kerít vagy szagos
klántsfís Sz! {V. deltoidé*} tséfze-pikkelyi többnyire
2, lojaskeick-Unlsások, hegyesek, felénvik
mint a' l&ctzc: Icv. lompatskik, fíŐrÖMJdók: fzinuai (sipkések. ririi%a tvjfszíny n*
torkoliiijtinn piros karikat jejtfr •jzortvrmópontokkal pvticg'-ett.
fakó Sz. (V. qZ-iiucus) a kfárizjojtól abbann kúlömböz, hogy tséf/ciiikk. 4; kelteje lávolabb
a* virágtól: vir. fejér, a' torkánn piros karikával.
Sz! (/>. chinaue) tséfzepikkclyi Jrbegyük,
Uéiiyclnyílúk, levélformnk, akkorák mint
a' isttze: feárai megtlukek; lev. U l á í o k :
Uiraui

u i k k
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Sz!

(V. plumarius) tsél/.epLkkcIyi lojáskerekek , rövidek, tompák, Uirmai bevagdalt*
tak, torokíjaon lzui/bsök.
i/ioc Sz! {V. strattnus h.) tíárai I - T . *-viráguk,
rne^JuIuk: uétzcjnkkctyi többnyire 6, 10j3skt:tckc*k, hcg>'cick , u^gyedrctzoviek. mint
a* 1 :>*Ize: l'zirnuu bev.i-jdliük.
>.ku$t)'os Sz! {l>. superbuj) virá-t bugások: tsériípíkkelyi rövidek, hegyesek; Uirmuí UajUaluk
ra üasgaltak. f'irá^a vtvla*lln% 3 burna*piros iinurral és szotőkkel.
*"* K'jgy • {ntfJta 2-) virdgúJe.
leány Sz f (/>. vireincus) tscficpikkelyi 4 , rövidek',
tompák. Kelteje UéliycU.yilik: lÖv< gyepes:
.»..». aralznyife,
kcicb, veresek, (pitnkösti - v r
moki Sz! {ÍJ. utennrius L. Itungurivus í\) a*
tál nbbunn kulüwbúZi hogy többnyire 1-virá"
gű : Uirmai nicglUbgaUjtiak.
\avaji SÍ! (O.ulpinus)
isélzepikkelyi, a* kűIsiik lcvéll'ormak: Uirmai uipkésck, nagyok, lorokbann izöliobok; fzárui bokrosok. Lnnck
jég Sz. {JJ. gtuciulis) abbann fnilömb6z
hogy
%
isakuem úaratUn; virugn a11 leveleknél alatsony-ibb: uéUepikkdyi a tsci^caél holi-*
I/.abb*ik.
[HÁROM

ANYAÍOK.

3191. KUKUBA.
(CUCUBALVS)
Tsész. i-tagú, tsfives; leg-ti.bbfzür ieltVivóíiott vagy íuirangioinia: Jlokret. ^-tzirmú,
nyakas ; uirmai a' torkoiatonn pilistelenek ,
kopaszok, némely fajohbann
kit-hasábos
eresztik : 7ok. 3-rcke zü , a' letejcnn 5 v. 6-

iogra nyílik ki. Van kétlaki fajtája is.

hétya£Qi J\! (C. Méhen) tséfz. felKivóduit, lojásdad,
eres» retiés, Tejér háriyaforma: vir. kohm
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ha tsisztfe reizeíien, hímjei heréitek, vagy
nintsenck ti.
enyves K! ( C. tt'jcotus) (zára ág.itUn: rirágfiírtjei
pongyolák t Idüggok, a* levchóvekciin: Uv.
iiyelctleoek, letUiyenl budros váltuk. SzSr*
mai

'i'huiúbük,

«* eqr'jZ p/itr/?u tr'.Yt'r.-.

sokvirágú K! {C. multiflorus W.) Iz^ra ágailun: bugAJa
iúgár, sátorozó lürlokból, yyur
a*1 Uariifgvre rakva: lsét/., botúl^k;
zalja kots:t!tyos: gyök*irlev. l p
fzárlev. l'zalasuk, érdesek: Izirm. _'»
fodorszirmú H! ( C. UtiUs) vir. kéilnki.ik, a* Izailc
lono, á^bogasok : lzírm.n Izalasok ,
sok, koujfzuk: kclsanyi kop.ii/.uk.
txernasiirmá K! (parvtfinrus ÍV.) vir. kt*ilükiak, a'
liárhegytnn , iigbog.tsok : fi irmai izéroalz.ilúk, la^usük, izeuilzórusok: kolsaa^i fzo.
fiösük.
s9i. SZILÉWE.
. •
(SILEKE)
A' Kukubától tsak abbann kOlümÍR-z, hoj^y
Szirmai a* torkolatnál lakosok v. pilisesck.
•^á^* foftájtimtk bogyója , r!f s&éliyel terűit
bokrétája van. Van §-himcs is.
9

Magános véragák a* itdróldutann.
tarka Sz. ( S. qutntfttevulnera) lséfzéi fzŐrösok, eny.
vcstk: lukjai felállók: Izirmai kerekdedek,
épélük, piroiak, fejér v. sárga stélük.
madár Sz. (S. cirajtaulcj) tbéhxi őíigkolsíiüyosok.
kevéssé UótÖsók: lakjai felállók; lürmai
uorbák; izára borzas.
*# Tömött vagy jilrtös virágúk a* szúróldalonn.
változó <Sx. (S. mutabilis) fzirmai 2-hasábúk: Iséfz.
kolsányo&ok^ f/egleirsek: lev. lanisás-iiálasok. Virága üprótjcje'r.
konya Sí! (S.nttta/u) Izirmai x-liusábúk: virágiep^ysorosok a* izuráláalonn t ttinotskéi konyak,
gór Sz' ( S. longifíora IV.) Izirmai 2-bai.nLi'ik: vir.
felálló bugábann; koisaa^i ellenesek, »T
murváknál hoizlzabbak; tseiiii ü l l ú k
fculúlók, fcluUók.
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••• yf jtiir* elágazási hozzál nütt t
Sz! (S.conica)
fzirmai 'i-roelfzésúk: megírt
Kúptormák, 30 biuórral vagy kark/:kcsíJgú Sz! ( S. dictiotoma IV.) fxinnai s.metfzásuk, tbipkések: viráui kétágú paro» lurtokbeim i a* kél *g**k ROÜUI eggy kotfcjnyoi
virág: isélzci lojuiüadok, teutlok, euyvesSÍ! {S. áacci/cra ff. Cucubadus bucciftruj L.)
l^flberz-cdick : tuegen üeliéi
tvllúv^doti liaraj forrnak; uzokbdnn a1 tok
Uiiics. iV«*/ru «* toi kvialn<H tsuk
tsutjt'rodttj (áuúk «' Jiirmnkvn/i.
i Sz! [ ••>. iiucdpvra) Uinnai ^-ti<i»>ibúk: l&éfzéí
k, enyvesek, liouuútogük: Uara
nyílaltan Si. (, *i. inoportu) Ixirmai igen aprók, oéha
ercluclentk; isctzci iíin.ik; íiara két kétágú, buglyos: levelei tuut>üjjok, kopalzok.
nrtebukros Sz! ( S. polyphHa) lev. sericformák, bok*
ruiok, a£ agukkal eiltucAek.
"•" ^ ' is.árhe&enn virágzik.
Megfű Sz! ( 5 . y/rmerút) vir. isornósok, fzártctézfík:
lirv.
Ijnlsas tojaikeretek , kÖVerck f falmak;
a1 tcLsok lzf\*ock: izirmai i[ ek, püusak,
kosbor Sz. (A. orrfiidea) I/iimai a-karéljúk; erelzei
vallbdon kétielól sall.iu^o.sok: icv. koverek,
sírnak; a i alsók kerektk-ti Uiuiuká»ok, prémes nyelük: viragi isomósok, krirltitzak,
szép pirosak, tiirvkbann jcfcrcfi.
havasi Sz. ( Í. alfiestrti) Uirmai 4-lufink: lukjai toiabhoiztiúdadok, a' iséUéucl hofiUabbak;
liáratskaia kélkétá^£t: lev. lzalas - Untai*
*ok, kor^Uok, felállók, enyves nyelük.
tlirti Sz! {S. rupestris) ixtimai Uorbak: *ir. lciallók, \AQ eniyólorn.abanii: UcU. tióve*ek,
tólt&éi««k: Uv. UuUMhok.
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kötörö Sz! (S.snjrijhigit) Uirmai 2-mcl!£r>ük: (zárai
i -2-viraguk: kalsanyí akkorák IUUII a' u«ir:
rir. vjgy aös t vagy (sak ut\yat
sziklai Sz! (A*, petruvu K.) l'eAMl I -3-vir.ígúk: Icv.
ízaUs árformák, fiertcíogasuk; tseucje bu.
IÚ1Ó.
sárga Sz! ( $. jltwesccns K.\ ftirmai a-ruetrzcsuk t<,éizéje liKiigei , valamennyire l*eglctes:

„4. HOMOK HÚR.
(
A' Tsillaghűrtól hak abbana
Ingy szi/mainaA ere tci éi-ck. Van 5 hímet is*

larils.iSük. slz CQI-'JZ nüt rve'ny jzvAe

tőrpo Sz. ( S. pumiltv) Uirmai tsav.jrgús elük, nauyok: fzára kiisiny, i-vinígú, i • v. u-lcve*
m : gyökerlev. bokrosok, fí.tUs• t.intsások.
szitrattan Sz' ( S. acaulit) l'ziimai (sorbik: Izára nints.

293. TSILLAGRÚR.

(STELLARIA)

Tsesz. 3-Ievclű, fik'Ilyel nyíló: Bokr- 5fzirmú; Jzinnai 2-hasábuk: Tokja i-ickefzű , sokxnagvú. fíatáros a Ládhúrrat.

ligeti Ts! (St. ni-morum) virjgrürijei
lev. f/ívesek, nyelesek; az ág és kot sin
lovckcnn oyclctlcuck. Oliyan mint a1 vizi
Midiirhftr.
kélkádgü Ts! {St. diehtitama) f>.ára h«nyé!6', kélkélácú: vir. az ágak kőit m d g á u o s o k g y
hatmkonyúlnak; lev. nyeledének, tojás kerekek.
*iotsán Ts!1 ( üt. liolosten) fxira kéikclágú; ágjü közt
a vir.igok: lev. l i n t s ú o k , arbe^yúk, apró
ftíréliiogúk:.
pázsit Ts! ( Sí, ftnminen) virflei kéikctágú bugábann:
lev. Uatasok, epéink, pazsiloiuk: liirmai
akkorák miot a1 tscíie.
tói Ts! {St. ftalustrti) virági ágbogas bugábann: lev.
[jtilus-lanisások, épéiuk: litrmai a* tséIzénél nagyobbak.
iiba Tsi (St, Asine IV.) faára heverő, fiéllyelágazó: lev. tojásdiH-v. hofzrzúdati-tántpások:
kotsánvi a* ízárúldalonn e l v e s e k ,
pároso\; vagy c^gy • vagy Lobb
r
Kuőcnn iakUi.

Urominá H! {A. trinervia) frárlev. ellenesek
iáskerrkek, nyelesek, inasok; a ^ o k i
Teleknél nagyobbak: íiiimai néha «
né\ kibbebbek.
Ukros H! {A mulicnuiis) ler. tojáskerekek, ryelet.
lenek, inatlanok, h e ^ e k , bőr tapintásuk:
rzirmai a* tsélxénél nagyobbak.
^-' ( ^ - *erpillijoti*') lev. tojnskerekdet!ck nyeletlenek, hegvesek: lairmai a iscUcnel kjssebbek. áxrfra Mtke'tdgá, ^ff/ Xő^ « wrftf.
^ / (VA fíi*/-rf) l e i . üérnaformak, * tiikkclyekuél rövidebbek: palliai hartyalormak,
livelyeiok: magvai laposok. Ideglelések.
H!{A.media)
lev. árformák leU
resL-k, húsosok, akkorák romi a Uar.
tzikkelyek: p.iltiái háriyaíorin.ik, hüvelye,
zók: magva! taposok, liártyakaniuujukí
hol 3 . hol lohímü.
,
ktvi fll (A. jaxari/ú) Uv. árformák: frarai «Rbogas. buglyosok: uéizelevelei tojaikertkek,
tompák.
, . .
/.' (Jí.vcma) lev. árformák: íz.vui agbt> 3 as :
buBlyo&ok: iséUclcvelei kalalzo^ok: U ai
linf/ísok, a' iscfiénél rövidebbek: tokjai
aprók, felállók.
,
í Ül (W. « « / w » ; ) Ceára lelsepull; k r .
l i i l a s a r l o r m a k , sorosok, haiiagűrbulick.
kcts.ioyi miií'egBy s-virágúk 1 [íarlicg>cnu:
tsé.zc karlzoltak.
,,.„.,
_ ,
H! {A. striaiu) lev. fcálafok, Mállók, Izórra
simultak: iséliéi boUíVúdadok, kartzoliak,
B. (A. tasciculutu) lev. árformák: Izara i«U
Alió súc.ir: vir. isomósok.l/.um. igen aprók.
kórós ILiA.austriui',)
1 ^ ^ Idsepüll, koioa; ag-i
felállók: lev. fiálasok: koisanyi az ágli<gyekenu hoUízíik, párosok: lairnwi lom.
pák, isorbák.
„ ,,
, .
,,
fí. (A.Gerurdi)
ler.1 fcalas árformák, &
iDÚk: CíRyp^r virág u iwrhegyeun: i>e
Lvclci 3-íiiúk, kili«g>*aeu hirly-s l«luR.

f-4
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C95. ÁLSZTROM.
(CfíERLEniA)
Tsesz. j-levelú: Bokréta helyett 3 apró pi_
lis, mindenik s-mcttecsu, fziromíurnu:
Jítmsz. 10 , váltogatva heréitek, 's a' pilis.
ból nórtek : Tok. x-rekevzü, 3-flyiláíú , 3 v .
több ningvú.
hüvelye* A! ( Ch. Jtdoidej)
lev. 3-fzegük, síírük, cl.
lenesei', öl2vcnóyc a* fi.tr.it iiüvelye/ik, A*
twutfí elh'Uldia uidna a? hüvelyek u* jzdrona
maradnak,
*

« 9 6. KERTÉKE.
(fíOFÍTENSIA F. )
Virági magánosok, <% bngernyösök.
MACÁNOÜ VIR. Tsesz. 5-iogú, kitsioy:
Bokr. 5-rzirraú.
BOGLHNYÖS VIR. Tscsz. 4-vagy 5-levelű, nagy» lísines , Izironiforina, állandó :
Bohr. kiisiny gömbölyuded, 4-V-5 Lcknősr ú , lehulló: Jfims&.%9 v. 10, v. 11.
pompái K. (//. ípecioja} lev. fá^les • toiífskcrckck , fi>
réfzesek , kiliegy/.cllcki vir. lúliíin^ire bepcrnyósök, e/östör zblda fejérek,
ozttiunn
szt/p rózjitizlnűtiiié lesznek , svká tartanuk.

ÖTANYASOK.

297- KÖSÖNY.
( COTYLEDO S)
Tte'sz. 5-mctficsű: Bohr i-fiíirmú: Pilise a*
magzat tövcnn 5 pikkely: Tok. 5.
konya K! (C. VmbiUeus) Izóra aligágas: gyökérTrr.
tsuklyas-pau.-iQsvk , t.Mpkéaek: murvái ípck :

virá^i fürtösök, hokrufuk, jdrgdSi.
(nfniu
köldök* , ftoldckfű.) Knnek f'ajtaj.i a*
peiírgítví! A'. ( C. fmth^um ) i>rím a^allan, molsk o s : Unrlevelci kóiatormák: vir. fürtó.sö*,
bóknlók; bokr. hengeresek, pctleccieitck.
felálló K. ( C. lutca) f/..ir.i *iljg.i»rtB: g^'dkcrícv, |>nixsjsok, közepean hnmorúk: murvm
— ; : r - '*t o k ; vir. felállók,
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*7S

SZAKA.
(^£/?^v»f;
Tse'sz. 5 mctfzésű: i?o/r ;.rxirmií: JHisr a*
magzat tóvenn 5 pikkely: Tok. 5. /-^an 6iGszJrmú jaja is % és i-—iQ-hlmii.
tőbnjrirc sárgák*
• Lapos
Sz. (S, VL-r-tieil/fttum) \*v. kevíssé
négyével eímv gyurtibeun, egycDtóenn íür*iUeiik. Szín/ tinuxnyi,
Sz.! { S. TeU'phiuw)
lev. nyelf(lenek, 10jáskerckek, húso^ik, ITíríUesena lovasok:
T»r. saiorozok. St.úa Je/dlM% Itfnlig /r$.
l
(Bubt-velújÜ, kton rj(lt v,.rjú-íubt
SitreUm*
tup/ója.)
Sz. (S. ^iiiticarnpseros) Xzkta heverő: lev. ék,
iorm.-ik, alig nyelesek, vállb.t ÍVúkck: vir,
1
saternzók. (*t*tt'ttivm • gerjesztő Jb)
kortsos Sz. (A. hybnitum)
ágai oMuriorf.U-gyökere.
zÖk: lev, eKfürtnal;, bcliorpaiitak, kevéssá
fojtiisnk: vir. sC (zdrltcev«nu btigernvülitnn.
lapitzitlf Sz! (S. jpwhuliitum K) U.iraí apaiak: ni só
lev. laniuk.tsuk, a' ftUyii éklüuuák, mind
epek: nibejt hegyrsek.
"

Hengerei levílhk.

horgas Sz! (S. raflexitm) tev. rertdeilenek, FtlhcneeicwirN'firak > tÖviinn tft^.ik (kils;ri3r l a t i j a ) ;
Iiuiugíurmtina fiuUu^urbultck. X**'»
/
int van 6-— tu jzirmaisy
s uvyan annyi
'i
i/;iju ; Í'J trxalirttnn l'i I'. S« hímje.
fziklai Sz. ( i . rupttjne)
lev. rtndeilcuck, árformák t
tüvönn lúc.ik, j-sotjával t-ggyniiUi li.ii.tlvn
a' lz;trrtt Itorú'ii.ik, Kikók; vir. bngernyosíili; iVirm. a'isil'íénél kéilierte
fej/r Sz! ( .>*. utbttm) l*vrlci lioWíúdad.
lompak, nyeleiknek . licllyvlii} ttok
cfnjtíje ájjiubo^as. Pir.jvjtrt
veres
kaf. ( JtluinyjU/Já.)
ftikó Sz! (S. gt'tucttin K ) rigíii lercpilyck,
laU: lev. hengert!irthrk: bogeruydjo agú:
0, iic-^yzcu: hinili. 12.
S 4

TÍZH1MESEK — ÖTANYASOK.

TlZHiMESEK — ÖTANYASOK.

borsos Szi (S.acre) fzárai aprók, páxsiiosok: \tr.
tojúfidadok, v.íltogvUÓfc, pikkelyeseim a *
fiirra Upúin.ik: bogernyó'je 3-ágú. {Bárány
\
r. Cjt^r. tscfs fítt Stuka fű.)
hctJZegö Sz! (S. sertinifttktre) a" borsostél abbann ka.
idml'ÖZy ha,:y lev. ó-sorral pikkelyozeitek.
i Sz. ( 5 . anrwus) fiira magános: lev. toj.ij.
dactok, nydedeock, váltogatok: bogcrnyö.
je lecörbult. Lev. piroslók.
Sx. (S. villasum) lev. hofifzűdadok, frlyíü
bposkúk, rzórösök: kolsányi 1—•-»firugúií
a' levéltövckccu: ízirroai iojiskerekek, tom;'ískák » piiosstk.
:! (Á\ atrafutn) fzara felálló, ^g^X^j"^•'
**"
vtr. hálorozó , tíín^érui. Tsifsz. jhketc'Ud % ve*

£

*

9 9

S Ő S DI.

C O -V>í Z

)

Tstfsz. 5 levelű: Boíir. ^-CEinnűnak. l i t b i k ,
de a' fzirmok nyakai fiizve nötlck: J/i/tisz.
10; az 5 külső rövidebb, tövOtui űLzvcnőU:
JyA. 5-Uegü, izegleteinn nyílik.

madár Sf (0. Asetosciía) tokotsónya i-virácü: gyökcrlcv. hármasok; kvclkci vií/ízas-rzivesek: gvükcr« pikkelvcs, uikkelj es. trir.
lej:szia. (enL-i-v. madár* v.Jcuke- v. aptvSdska, sfttűltíja fii.)
fürtös S! (O. car/iüu/atx) fzára elágAzű, tnegdtiln,
ovökeretÖ, arasznyi: lev. liárniiuok; levél.
Kei vit/SiVis-Uívesek, Uülrastmúiiak: kols.iny.i a—3 virágú, ernyőt íurtölskébean. Vir.
tárga, fekete tsíktikkul.

( AGXOSTEMMA )
300 . KONKOLY.
7sesí, i-tagú, bőrfonna: Bokr. 5-ízirmtj;
ízirmai nyakasok, louij-a ereízuk: 'lok. 1rekcízű. Vir. veres. Xtmtlíy fajainak szirmai
a" torAolatonn pilisesek.
K! {A. Githugn) fzóros: lev, eüeucstk, nvcIvtlenek; uéüe • aclfzó«i x U1anokn.1l
kolz-

hofzí'znbbak: fz-irmai a* lorkolatoun pílistc(clcuek. (Üoifkoíy)
K!-' (A. Coronaria) az
^ egéO plSnta molyhos:
llev. toiáskcrek-lámsások:
klá
Uirmai kn&ipet1
ick (néha a-meilzésüK), a torkolalono pilisesek: (Kassai Huzsa) tsclzeje
ízedcil, 5 Rcriuuti vagy ormójíi.
1
K (A. fos Jvvis) a rózsánál abbann ti
raolifta
báxy hogy tUízi)* eg>'«nlo, m-m rai
fxedeti: virnsiása t.luytras Hiriu.
Ki (A. Cocti-ros;t) az cp.álz planta kopalz:
lev. Uálas-lántiíUok: Uirmoi Isorbak, a
lótkoUiona piltscsek.

$rn\

MÉTSVIRÁO.
(LYCHNfS)
Tsvsz. 1 -tagú , hoWzvMá, liártyaioima, su
ma : Bokr. 5-lzirruú; izirmai nyakasok; e r e
J'/ei ts-vagy 4-mclízcsük: 2 ok ja 1-5-iekfl^u. — A* liukubával

határos.

v

Mi (L. chalcedoniea) rirágfürlje
var«s»
gyeim tá|iycros
{ t n í g ,
Üiii.)
kaiul AH {L. jios cucutt) Uirtnni 4-mctríésíik:
iO siiión't vagy k.ir'/olá'ű: tokja i-rekeliü.
Virá«n veres- ( Kukuii • strgjii )
négyfoqi'i AJ. ( L. (fufubidentain) f/ivmat 4-rnriíVéMÍk:
í/.ara kctkciágű: lev. kopalzok, UigÖngyÖlöiiiek. Néha 4- riikánn ^-auyás. l'ir.Jf?Sr.
szurkos Al! (L. viscaria} O.irmai epek, kevéssé uorbák: l'zárii (zikkclyes; mitnirn itikkely Alatt
Izurkos, ragadós: virági xyúríisök, vttresek.
i&laíi Al: (X. dioicr.) vir.i«i kélUkiak,/c^/ntA.* tolt.
i-ríkcUíi, 10 nyüá:'ú. fii^ verzs virágú fuj*
tája is t a tncí/y cg&ienn borzas.

50a. MADÁHHÜK.

(CEHASTIUM)

Tst'sz. 5-lcvoiü: Bokr. 5-fcinftti, kiuyiló;
f ; i i
2-metí'zcsuk Cnífha i4nk isorhAk):
tojástlad, leicynnisyiló,' i-rc^L-liü. A'ir.

pm-
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Mf ( C.vufnatum1) fzára tövÖnn gftrhc, bii£.
lyos,
feiyiil kélkétJgŰ, a/ok kcí/.t eggy^gy
y
k
iá
lev. tojuskcrtfkck: triim
k oii st t u r n s virág:
1
rák mini a t s ,
ií/.' ( C anamnium IV) fiára fcl.'Ulút
arasznyit ikra.'e inó tefirokkel b o r t a s , cnvvc*; \cv. VtAUsak: fzirmni a' tséfeéncl hol/,.
l'jtiibbttk, 2 me'fiésfik; vir. % anyások.
4sírízes Ai! ( 6 ' vúiutsum) a* $*anyihtói abbitnn k,~f.
Itimh&z, ifgy tcv. liofzU'Ul.uiükt tomprik:
vir.Iga ^.auy.is: fzirmoi a" isél'zéaéí lövi.
drbbek.
heréit $7.' (C. svmJrfrcnnirum') fiira nirgJulo, f/ír o s : lev. liolz.Uuii.iuok, íoinpak; j ; ht'mfxÁla
heréit, ritkinn f\i; f'zirttiat a* tstíiónéí iö-

TSIBF.HŰR(SP£KG
VLA)
Tsdsz. -"Í-IO.TIÜ: Bohr. 5-FztriTiú; íz irmai
ípck; Tomija toiüt*»if* ? i -rekclzu 9 j-Ko^«iIsú. ffimsz. 5 — 10. Vir. fejér.

pwgyóla

vitlebbrk. ÍVV/MI 5—IO-/J/«</, %-anyés.

paliagi J\l! ( C (irfcnje ) tirr. liál.n - lám sasok, tomrííik, knpJiUok: vir. m.-»náno&ok a ' Izár- cs
á^lit^ycdeiiit: fziriii.ií a* i«,cl>cm:! n.igyobbak.
ha vaj i M! ( 6'. aipinum)
Izáia eUg.i/.ó kétk£iáf,i'i:
)rv. lufá.'íkerck . Jíimsjsok : Utnn.ti a* lsél/.i!K«I ktiiEzcrte tmlVU.ihb.ik; tokja hengeres
liulifiudaU. JSe'Ht JZúrüs.
'• Gömbtfyádcd - Tokák.
terjedő M. ( C. rg/tetu) f/.ár.i mpgdíilő, Icv. lánls.ísok,
niolyhosük: kotsanyi cta;i.izók: (yókerc
terjedő. Áiirni'ii gyakrann 4—5 metszés bt;.
ttUiegjrá Aí. (C. jtriütum)
lev. ítAla5»k, tűhegyük,
kapiti/.ok: kots. i.vifJ'^úk, rnolyhoiok.
lórát Aft ( C JtrjfntricnjHw)
l'/..'irj» henyélő, (serjísedfí: lev. li.iLi5-lAnti.tsok, bo^/a^kák.
f/'u *í// ( C. at/uaíicrtm) f/ára lienyclö: lev. Ljvesck,
uj cíeitenck : i\/. etii^.'uisok koz.t C"gy»•*££/
rir.íg; gytiiuói'sc iclaügi;o. Ottjaa mini a
Ji'gvii nilütgfuír,
nag)virdqi'i AJ. (0, laii/u/ium) fi.ira lefsepült t terspétyei
e l i ó : Icv. loj-isktTckck, k
ágai
úk

r

tgi TJ.' (S. arvcnsu) lev. tsiM.igoj.ofc baíával,
UériKifoiiuák, fzórösök, tsicizesck. llíimz.
íi

10.

Mthimtt TJ! { S. pcntattdra)
fz.íra buglyos, kiisiny,
la 5 ; magva! íekciéllók, fejér \tiviy&Oaia
Í ; macvai
íekciéllók, fejér h.inyakarimíival
körülvéve.
TJ.' ( S. Tiodojft) í'/.ámi ^ a i l a n o k , síim Uikkelvútt: lev. ellenesek. íirlbrrnak, siin.ik
itavrán TJ. ( S. jaginaidej)harA
heiiyélfí, jtyókerező,
kiisínv: lev. rUcnwsek, U i l a s o k , simák:
korsánvi a 1 izÁróliUtnSl nia^inosok, igen
ltoUUíik; virág} j-híuiesek, bokolók.
T 1 Z A .V V A S.

VBRFORT.

(PHYTOLACCA)

Tse'st. nints : Bohr. 5-fzirmú, tsélzefonna ,
állandó: Bogy gömbölyű, kevesse lclapU
tett,, 10-rckcÍzű, i o j n g
agvúírí(*w
i (PA. átcaat/ra) lev. tojáskeríkek, hegyesek: virági kotsányosuk, mtrónn álló furtbeun. {jcstü-jzüto,
Alkermci) Bcrz**a*)

t
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XI.

SEREG,

hói, me'.ly miatt a* kereső nehexenn akad reá, mellyik Seregre tarlo/ik az? A* FúvéTzkedésnck közön.
J
T
'
-gtil.tja itetént, ki kell bontogatni « neimo
a' bokrétából és tiéfzébol; üc itt azt is igen
1
. . K . a kell tsclekedni; mert ennek a fiemnek m.ijd
T1K7
mfuden fnjai, a' hol megsér!Í>diiek, lió'venn tejelnek,
1
'•s meglehet, Iiogy a kibontás közbeoo a Xctníé*
tejjel beontik^

TIZENKÉTHÍMESEK

/ Q AZí TÓ T A B L
EGGYTOKOSOK.

306. HARMALA.

Tvk. lyukas ví^fl, mindig nyil
áll: Szirmai keskeny • ha
bosok.
Afcíji. s-lMCfl v. gerézdű, kotsányos: Tok. a'uélzéból kibuvtk: stnyasx. 3.
Tok. 3 rzegü, 3-re?W/.ű , 3

,307. P o R T I l l í ,

7*oi. ílerekann uyíló: Fséii.f;«

RIZEVA.
1

tartóinak azok a növevények , a* mellyekncfc
riragiokhann a' Hímek* (/..ima ir>-néJ több, 19 ig.
K íme Ily Kiívéück ezt és 3* tlűfclríines Seregei kihagy
Iák , *s azokat a* Növcx'ro.vcket, írellvekiick Hímjck
io nej több, mind a* Soklnine* Seregbe tellek, Hcl
lyesrnn! mert etco bárom Seregek, u. m. TizenkétiiiiTtct. HúízKímes, és Sukhímes, eggymasba gyakran 11 bclcvágruk, és a' keresői buonvlatanságbíi vi.
fxik. Mivel mi'iit.i^.ihjl a1 mai nagy. nevű Víivéfzek :
WtititvnQWi ftvj«o/i, ezen Seregeket meghagyták:
in is meg vágynak hagyva. Minthogy pedig ébbenn
é$> iC követItcíó két .Seregekbenn az Aiiyal/.irdk í>:inta lionnyenn változik: lehat hogy a1 kercsó Uönnyebbenn és bui)iiyo>,ibbann rátaláUiasson a1 [iláutájáríi;
c/.ín három Seregeknek Igazító Tábláiha.nut a' gvüntóltsÜknél logV4 rendeltük el a' Ncoickct; ni cloadás1 sor^abjinj1' jicil;g, .1* Ltuné' — Anyarzáraklól
vei* — Kcmljcit megiarioiiuk.
Ezen Tiicntctbimes Seregre tartozó
Ha/. ínJibaa kevcscun v.ig^vri.sk, '5 a-rén at
elóforilúló nehé/I<!gtkel könnyii elig.izfini.
^.
ze'><» hai.trozatú Nnn irt a1 F u T F J . Knuck k'ikcre*é:»íbi:nn «i* keído Fiivífz magától ueliezcnn bóldogfiUa; mert ritkáim euk meg. hogy a* Hímjei egeyl/erre mind ki'eilzcaént.'k; lutifiu a iséfzcbíf Icv-öun l1*;*
«urt'a. kciíüakéut üa.'fuaoktul útik Í'<1 ina'okat abbul,

«í»

FüTéJ.

vJ09. P Á B I . 6 ,
3<>5

KAL'OT3YAK.

/

JJ/JÍ

5 levelii: sitijiuz. 1.

12-nkcreü, a*
7árva; iícír. ö-fiiimú; (zirmai a tsv'íW torkolatjáról
iK'Heí' : Anyasz. 1.
tíVil h:\iU á' megmaradt Uéfie; .íhbiinn 1—- mag: Tstfsz.
kélUcrCi; ^anvfwí. 3.

TCX/// ttujénn

a% tííl/c mejma-

r m l : Bulr. n u l s :
Pcnuniai
n iiímli-iUk' U«rckára uuuckt
Ew. 1, Uillagos.

ÍOKTOKOSOK.
Jit. Fur. FŰ.

Tok, 6 v. 13: fl»*r. 6- v. u-fxi>
mú: Anja*zt 6 v. iát.

TI-

í

TIZENKÍTHIME4EK - RÉT ANYASOK. 883
1

tí-fzirm-'i; ízirmai a fscTze torkáról nőttek:
Tokja a1 r-íízárt tselzcbcuu 2-rekc'zu, sokf
magvú: /fón. ó vagy 10 v. 12. /">. ^ r o J
r/íiF!(L.
Salícmia) Pcára 4-Uegü: lev.

TIZEIíKÉTHÍMESEK,

vir
E G G Y

A N Y A S O K .

a

305. KAPOTNYAK.
(ASARÜM)
Tstsz. u-mctfc&ú a* magzat feleli, állandó:
Bohr. niuts: Tokja borhéjjú: AJagv. sok:
Hím. 12.
kerek i\! (A. cm'fípaenm') fzára kitsiny, tenyérnyi;

oT. PORTSIN.
(PORTULACA)
Tsész. 2-metfzesíi: jffo^r. 5-fzirmú: 7b*. 1reketicű, (lerckáuo nyíló: /Hatsz. 6 — r-*,
f
s több.

hüvér P! (A*, oivracsa) k á r a i levelesek, főid Ön n heverök: lev. ln'ts-jsok, ékformák, nvclellenek: vir. kolsáni.ííanok, járdák, dc'tbctm i-rfr/í tiíjlmnn aPiánynnfc; anyumíra
4—5'^S"'
{kövér Porijint kei<U PortjJUt
ditznöorja.)
3

o8- F Ú 2 É N Y.
(LY THR UM)
Tsész. is-fbgif, xm-ngzas utánn felyiit btzárödiki Togai váJtogaiva kissebbek: Bohr.

í'

-. hjruopijbiwm)
fiára lövönn
itnji,
Itílyiíl cl.ig;*/.ó: L-v. k<
T
ÍJMI.U, LintSíÍMik, t o m p á k : vir. a
kenn magánosok, aprók, C-Uiui&k.

lev. 2 , holzUú nyelni:, veMriurniíik, f/Ariifiödó'k, azok kÖüiU virága 1 , kotsányiu,
ííÓrÖs, pirojló: jjvök. terjedő.
(Kup<itnja&t
Mogyoró ailya , Atvc/X Kapor.)

3

véfco.

i aUók elleniek, aRU=v keruljciok.
s - 4 «'
A / í / «*«*

i

306. HARMALA.
( PEGANUM )
Tudsz. 5-levelü: Bohr. 5-ízirmti: 7Ü>Í. 3-rck ű , soltmagvű: ^»«. 13.
U. (P. Nurmttia) tzárn elágazó: lev. sallangOauk: vir. nag/, fej

tüzénr.)

KK T A N Y A S O K .
$09. P Á R L Ó
(AGRfMO NI A)
Tsést. 5-Togú állandó; azl ismét más pik
kely.tsc'fzc körül /lőtte: Bohr. ^-izirnni;
i'zii mai a' t&c-£cbuJ nőttek: Magv. '2 , a'raeg•
noti tstíze ag)'ái;inn: //fai. I Ü — 2 0 .
tejtarjános Pl ( W. Eupnlorium') I/áta ágailnn: ff^rf
j

vir. a* t'/.úr'* leicjénn hulzl/.t'i l'iíicrbcnn, /«rj^í/it".- íyüm. h'irgíi!* seriekkel b a r t a i . ( fV/r/rf.
kopaiX P. ( W . *fw:inonuidej\

fzrirlevelei

Uármadűk:

H Á R O M Á G Y A S O K .

3»o. REZEDA.

(HLSF.DA)

4-ó.fo^ú v. luiü/ibú: Buk. 3 — ú rzírtnú ; l^iiinaiKfikeny-basábosok, eggyik
kevesró lóvűnn IJŰ|»OS: HÍMSZ. 10—jo; ií/A.
,^-4.: Tok. a* vege mindég nyitva áll, tcloll
Urc^cy; ui.igv&i az ólLalszui ^-4 sorbaoo.
Vir, J'üzércscA*
2'SÍ-SZ.

S34

TÍ7-ESKÍTHÍMESEK —

TTZEXKÉTHiMESEK — HAROMANYASOK.

fogas R! (R. lutcota) háté felálló, ágas, level í 5 ;
lev. UáUs-Lints.ísok, habosok, rovönii mi ml
a' kctfclól eggycggy kis fopgal jegyesek:
lséfz. 4-met^ic^u, rir* halovdny sdrga. (I\or.
t >''
bdtsfü )
twptxe Rf (R.iutea) feára aV,as, leveles, tövó'nn görbe: lev. hármasok, v. fzániy.isonii hasgdi.
tak, v. rzíirnyasok is; «Z aUóbbak néha ku.
fcepf/rtrnyuhaV.: tokja liofzfcúkús, tomna.
fogú; tsólz. 6-incU/.ésű. Vlr. halnvány sárga,
(U/ÍIJZ- AJu.rftírt ol'UZ - lieptze t vad lUzaüa )
#1/ H. (H. PhyieuvM) f/iir.i
lelsejMilt: lev. épek, cs
3mciízéiuk, habosoki tscfz. ó-tnetXtésu, a'
virágnál nagyobb.
R! (Ji. oHoram) (z;ira leisepíílt: íev. épek, ét
3 • v. 5 nitítlzésúk, kevéssé hubosok : tséU.
akkora ittiitt a* virág. Szirmai szintelcnnk,
porjionjaipirojíák, (szagos Rezeda)
j u FÜTÉJ.
(EUPIIOIIBIA)
Tsc'si. luisas, '-tágü, a1 itotsányos nvig/Tatot, t/s hímeket macába zárja 's ezekből ktttőt liármai botsát kí: Bokrétája 4-5-í!zÍrmú ;
Izinnai e'jsek v. a-fzan'iik, aJ iscTzc .tetcjcuii
nutlek: Gyüm. 3-fzcgú v. gojójú: 7 Í ^ \ kotsános, a1 iselzeböl kibúvik, v. sírna v. \zitmoítsös v. fzorős. -4* nálunk tertno fajoknak
virágzása ernj'osiinn elágazó, az eUigazásakonn mindenütt galléros: ncmelty fajúk bánna
hímek a tscst,e úldalából nőttek ki. Mérges,
• Hétszarvá vagy k$ldforma Szirmúi:
dudva F! (E. Psplus) fznr.i felálló, arasznyi, felyül
3-ágú; ág.ii kélkét^úk: lev. vifei.tis-ioj.tiíereUck,r épéhlk, nyelesek: galléri lojáskerekek. í (r. ziltlas: qjrü/n. túrnit poitég^tettt
rtimtos fin, ( Ebttf. )
Ff (L'.ftUvta) fciir.i lel.illó, kélkétágfi^ a'^tii
julisxint bnisdtja: ernyője 3—4 ágfi, azuiánn
kílkc'Aj;.>; Uisgailéri toj:ir,kerekck, vagy Uieggyfriül Ucktcbbck, ii;íllt.ili«:'

HAROMANTASOK.

;yiik: lev. líntsások, tompák, vállba Íi3*
gy

i

fce
ek. ; r ;r. xSldts, KJ'""1- sírna.
t't;ua) Izára fVIáHó , elágazó, baharnsZ'
nyi; t-rnyője 5—5-ágú , azutánn kélkcti't^ú:
kis^alléri lánisAsok: lev. Tz.itosok, heg)-csek (núh.i lompAk.) nF.s&rg4s: Ryüm.*(ma.
ár Ff (E. Lathyris) fiára sugár, OvigrfrÖ; eniV.
4-Asfi, 4-levélgiilléros; azulnnn kétkéu-ígú:
kisgalléri 2-lcvelúk, hívesek: lev. fxila*lánisások, ellenesek. Gyiint. szümöitsős, U{nagy r. kerti Sdifö^ husinditufü.)
V<ntanó.
•os F. (!•:. titjusa) í'z.íra ágasbop.^, bnglvos:
ernvéje 4—5-ágú. aiui.inn kelktftagu: kisgalíérí tompák: lev. fMlas-éklormák, épéluk, vúliueal6k. Gvüm. sima.
tívi F. (E. satuiitU) ftár.ni "bokrosok, lövönn görbék, i.cikarasznriA: erny. 5-ág"; ernyőkéi
s.átíúk; n.icygálléri Ixiveack; kisgallén veaernrnuik.rzalkabeayUk: lev. lapiukas-f/alasok, tsorha végi'íT. Gyurn. jiaut9 szirma*
tompét szurvúkt
,
•
. F. (E. sfRctaiis) ernyője jj-ígú; aíwt.mn ketkcláaú, néha at,k„ra mint az cgr'iz pltbuámtkjrfce kijgall. felkérek (led - Ciívcsek , Upvcscl;. GyUrn. sítii'i, e^rffí iZtglfiü % ttz erHJU illatt 'vttld dgfti is viturasuk,
ár Ff (F.teuta)
erny. fr^ro *£Ü, ugj'"11 """/?
levelii gallérral; azutííiiii Utágu: kisgallén
Uivcsek: lev. mind ixáUs - lanisások, teudcllctick, nvclcUent-k, Gyütn. jíma^ az er*
nyö ulutt ittió úgui meddők: szdra ie'rdi^rő.
(kit&fr/fi.)
.
f
Jí".' (A1. Cyparitsias) erny. 10- s lobb..ígu; .2ittámi kétktt.ígú: kiscalicri l/.i»e« veserormak: i>.árlcv. lántstuol; Aglcv. serie-lzaUv
sok. G>AM. sima v. szümOÍtsŐsy az crtiyS
ttlti/t való d%ai mcdúU: szdra tc'rdíg erÓ.
Vun sdrgfijólros Uvelü fajtája is.
halovtiny Ff (E.paliida íí'.) eruyóje 10- s ibbbazuT.iim 3-:;gN: kisg.*üéri kertkdedek : lev.
keskeny i^nisások: fzára agallao. i
lse sí in a.
Fi ( £ . saHeifolin) ernyfije sokágű;
ketkítágú: kis;^!icri vescforoiák. í
F!

«9tf

— HÁROM ANYASOK. *$?

TIZENKftTHiMESEK — HÁROMÁGYASOK.

lev. )Ant*A*nk v. to}á$kcrck • tánisásofc , pr^[
felyfll l^6rr»<íilc: f/jíra
fcláMg, luirtzoli.
(jyumiiltsr s'm.i, kevéssé rdntzoj.
fényit Fi (ti. fuei-ia H.) ,/ fázlrveift'al ttbbenn ká/Jm.
bőz% hogy l<rv fűi vili fVnve<ek.
barátzklúvtia F! {E.nmr't*tuhi4tj)
ernyője 5- *» lnl>b.
í g ú ; aziifiníT kíikí'.*KÚ.' kísgillérí ál
tek, kerukdedek: IVítrárm ólfliilvirágok
vágynak: \tv. tompák. Gyümotuc sima.
erdei FJ {£. j/fta/iat)
enyöjc j — 6 4gú; azulnnn íI
ágú: kisg.illéri alt ilnol ck ; tle ;u öf
í
• esnél isorbák : l>,;ira Urrjé^cdö , s^
vttslag: lev. l.ínt* i*ok, éjjelük. Q/umUltse
1
sima, vir, JtiSrijtis zi>td.
Ügeti F. (£'• Chtirttcius) az. erdeitől abhnnn kü!ötnbCzt
ho$y ernyője sokágú, l'itáqu veres.
*9teszirmú K (E. hybcr/ui) ernyője í5-:ígú; azuinnn
kctkciágt'i: ki-^allcri köikcíríVsök: Izíraág.itl.in, tfr.íiif Sró; Uirva&i veseformák. Gjum*

k

** Tojdjkcrck • vagy lantsai - szirmúk.
verhtnycs F,(I
^
p
tcrult: ltv> Mpró isipkések , kcrt-ktkiíck ko*
piif/.((k , eltent.">ek : i'ir m.igiuiosnk aa ciuga*
zajukból 'a a' l*-v^|iovtíkról. Ts&z. ver/tv
tty«s% szirmai fejér-.k.
borzas FI (A*, cpitti} ntatiirs') crnvfíje g - v . v-ígü; aiutánn 2 ágú: kit&rtUcn tojiskcrckck, apró
fogti^ok, tovonu ölzvt i n6llek: lev. Uítus íSoK, lompák, érdes (/.elük, *\á\ fióróiuk.
Gyamúltstí piros scrtckfcet borzas*
gyapjas F! (£'. t/tf/asa IV. ) ernyője 5 ágú; tutitrinn
9—í-ágú: kisg.iHéri l i t y t s c k , alig fogasok,
tövönn Öí'zvc u?m tiőHi k: lcv. I:itii^á^ok.,
hegyeskék, migyonn érdes élük t .tlól g}anj^sok. tírtím. szamúlrsas.
édes F. (A', únicís) erny. ,5-áfiú; nzulánn 2-ágú: kísKallcri lojrisktrrckfk, igen apró furéliíugitk :
Jci*. Unf.iaiok, fUT»JJÍ.Í^ - a\trő f'ug.is vega^ •
gyÜm. fimnőlKÖs, lzorÖi>. f-lrdgzdj eioít «'
plánla jdictftük.
Utes

FI ( E. nmbisua W.) az édestől abban*
z, hogy kisgftlléri és levelei épélük:
őli
k pl '

F, (E. r>trnta/ica) ff1 ftétfíst&t ahbrtnn kütümlöz,
hogy ernvrí kotsÁnyi lekonyíiín.ik.
s F. (ti. itff^utata) ff' kr'tcstől aböattn kittitmböz,
Affirjr kis^ullcrí kóiaroruja lojiskerekek: lev.
apró
ó
•filci-clü F! (E. hclioscopia)
crny. s-iígú; arutAnn 3 végre k c t k é t á g ú : LisgntUri v 117.1/ás •* '"'
kerekek: lev. ékformák, a' vé»ckenn
•
l/i'sck, kopal^ok: pyiim. sím.i.
•tsbm&ltsös ]•! ( L . vcrrurajti) Iziíra leUrpfilt: <
3—5 'V-?"i ozulánn,1}- végre a-ngú: kisgaltéri
lojáskerckek: lev. lántsások » aprónn furéfzesek , jytípjasok: gyümoUse í/limŐltst'ofsxörSs F! {&. fnhsa) erny. 5—6-ágú; mzwtinn .?• ve'gre 2 ágú; kisgnllcri lojaskcrcktk: lev. lintsások, alig Izó'rősük, A1 hegyeknél íj;cn
aprónn furc!*zi-:ek : y t i n ó l i s e izüiuóllsiis,
és fcjiír IV.Őros. jtríra jctűl£ó% dgns i tfpai
az ernyő a.'ait meddúk; néha axohonn is van
ernyús virffg.
Hagy let r/A t'. (E.p/it/yp/fr/fvs) ernyője 4—5 ágú ; at-

1

K

dedek, Ixórti* f;,erint
I^v. íánis-isck. fiircf/.trs^k: gyutnoh.se
W ptdnta?
Jcfső tijzc jiiff. ds.
parti Fi {E. Gcrtftliaan') e-rny, minlffiV tor.gíi; az»
tttánu kcikétaíú; kiipdUéri k^iekdedck; lev.
íitgj-esek: Hátat bokrosuk: g y i .
tavi F! (/•?. nalustrUy crny. sokágú; níulíín 2 * v. 5 .
vcijrc a-flsu: ki-VíiIíéri tpjdíítcfckck; Jev.
Liniaások: íiárai magasak, bokroao!;, Í</«.K*
vujtugoí: az crayO alatt nútt ágai meddők,

TIZENKÉTANYASOK.
31a. F Ü L F Ü .
(SEMPE1
Tsész. 6 - v 12 - has-ábú : Bohr. 6 - v - 12 - liirluú: Illmsi. 6 v i á : Tok. 6 v. 12.

itt;

fóudt Ft (S. teetorum) fzára felálló, fdyül áBas
lev. tggymnst hátalók, búsosok, levesek*
Izemfröröiök, lethe/i/esek: í a r j a i elóTiör
gömbölyűk, azutánn levelei rózsósotm ki.
nvíloak. riréfga xöides piros.
F. ( S. gioóijerum) a* rózsáttói abhann kaiöm,
br>% t hogy sarjai Ki nem n/ilnak, haorm
gömbölvuk maradnak, *s fi rágj ok ó.v, i 3 .
Izirmü/őhimii, 6-nÖjíí.
i F. ( 5. montanum) a1 rózsástól abbannkülőmb&zt
hogf levelei nem fcemkőrösök.
szaka jr ( 5 . settiforme) Izárai roeröno állók: lev. rtu.
deliének, at uUók keugerdcdekt *'
bthurp adtak.

. . .

,

'«»
XII,

SEREG.

H Ú S Z H l

M E S É K .

ÍV. a' Sereg a' f*oVhííre«t^T tSflk aMiann Juilcmböz,
hoj»V alibanti a* Himliíilak rs S/irmok a' vtuzokból,
ebbenn |H*d'g mind B* Himd'tUk mintl a* .Szirmok
el'. reudl/eiént Ötemi va^vnak) AL i-tnpn 3- ioMI tséi/e'torkolni) ib^-l ii' 'cl;ki. Mikor Inn ^'Iliu-iiő sokhímcs viriípol tjtul: oló'tV.ör Í5 arr« T(;I , hniman noi'rk ki a* Híni|Vi; inert cfibol Íga»
^ cl, lio^y a* .Soktiímesck kőit kcrcb^e-é azt,

xu.

Hnlv.liíinesnek nevezte Linné ezt .V S-.'rcRCt a i í í t 4
ert a/, ide Ijrtozó nírnctl^ |>íántiíltbanii a* ?o kórill
aMitr»ek* l/ama: de a/' liiinL-ílui nem
£eu!, :•-; eK:\» I1.1 látja nx rmhír, Iioty több 10-ncJ.
Vágynak íf.'vcspbb hímn vir ig»ik i-v, n.ellyekiitk nf
UéU6ji.ki'ól Qótfrk himjej: d*± azokjt, ha 10 ntl keTescbt»enn vagyunk, nem itt, hanem abb>inu a' Se*
regbenn kt-U kereíoí, a* treilyei a' íuinrk1 r2.im.-1 mutat*
hl is HZ íga/íió T*áblábann a' yiimőlisökocl fog*
va vagvn.ik n? Bernek irlrentlelve.
Kbbenn a' St-rcgbenn tévő húsos gvümó'lisíik mind
inepelifUik, és ai cgclz Scrcghetm fialom) <3gv mérges pLínta sihts. hl vagj'ndk a* esmerettís éa küzüiiíégcs keni gyűiuühsök: Alma, KÖrlvély, Szilvd *? a't,
T
iueit-

HÜSZH1MESEK.
J>.ekrc nízve a?, tíínhíiik fcemhc; hogy a1
B:iri!7.kt és Med<*y epcy fa.-im alá vágynak téve, l u .
sonlókcpcmi az Alma és Körivé" ly is epgy rzám aiá,
fennek at nt. oka, Imgy azok a* mcllyek *ggy l'z.im
alatt vagyn.ik, nem kiiUimbÖíó Nrmü plánuk; Inneni
isak faj.u ugvan azon epeV Semnek. Hi>£y ivedig mi
íigy rnkiuk fel, nuutlia ku'Ömhö/6 Nemek vúlnáaak:
ez a/éri lett, hogv a1 közvélekedésnek vjlamennyire
Jiítlvezzünk, cs a1 kezdő iuvéizt a* megütközéstől
megkíméljük.
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• Mvirág&k.
Tsontárjónok makkja lyuggalt héjjú : Anyasz. i.
318, (<i) S Z I L V A . TsontthjJnok makkja sírna, Ijpítolt, nem lyuggalt hcjji, mindenik vége tSüknem egyénit)
hegyes: Anyasz. t.
Ji8-(*) B A H A T Z K . TsontérjAnak m.ikkja sitna, Iflpíloll, nem lyuggall héjjú; c«gyík vé$e hegyes, n' tokáim
liármas élű : Anyttsz. 1.
o'S* ( c ) MBDCY. Tjonlrtrjri/iuk makkja sírna, gömbölyű , kevéssé l;ipítait; vilalz'ékja1 élei kevéssé UtUenek ki: Anyaszt i.
• PArló. * Róxt*.
317. MOJÍÜOLA.

•• FeivirtSgftk.

323. (a) RÖRTVÉLY. Almája" köxepénn tokja 2- r e ^ e '
Üli: AnyaiZ. s.

H Ü S Z H 1

MESÉK,

/<? küzcpénii mkja 5-rekefzíí:
sinyau. 1 ; Bib. 5.
•i6. PÓMACRÁ*NÁT. AUnáiábann bopyós tokja kettós; e^pyik 9. io-reVeT/ii; ntásik 3 rekcuü, miuücink sok*
IHARVÍJ : sfuy/tjz. 1.
ijíi. B E R E X E N Y E , Bogyó forma ryutnóllsc annyi re^
keT/.n, a hány .vz aiiya'-tári
Anyást, u—5. Lvvelci julr*
nyitjuk.
519. GALAGONYA. Bvgyó- forma pyUmAltse annyi
hány az íiny..fiái : Anyu***
1 — 5. Levelei bt vagdaitak $
t>fl£y karéfyoink.
322. ^ÍÁSZPOLVA. Bogyója* véftiua kólilökét vnyr
gbdríl a* t-séPzcnuir/ései bezárják : Aln^l —10;
A/QÍIÍZ%
a—5
L<!u-l>-i tfyek.
. MiRTVS.
Bogyója a—^rckeUü, sokmagvú:
ALMA.

A gyiíuiőllse a* isífze*
basából lett : sinyaszdra iok:
Muftioi Í2.ÖI'ÜM»L.
KAKTUS.
Bogy. i-rcktUű, sekmagvü: .Boír.
sukt/inm'i, v. liasul'u: 7átfj*.
pikkelyéül: Ai.yasz, 1.
ítfAy'
t
f
búiü's. suktnagvú: JSvknft,
334.
jok keskeny tz.it.ikra basgatott: Anyasi. 4—5.
s14.JizSA.MEST.
Tokja
4-«s j - « k e U ü , .okmagvü.
ű
AnytJji. 1: 7^-«- 4 " 5nieiUésú i iíwAr. 4- cs j-feinmi;
- Pilitó.
SOK-MAGftEJTÖSÖK.
325. BAJSÓTZA. r a / « 3 - 5 '* löbh; kélfclé nyílók:
Anyasz. 3—5 'a több.

H Ü S Z H Í M E S E K .
T S U P A S Z

327. i S z c D E R j .
532.

MAGTSÁXÓ".

530.

TIAIPÓ.

MAGVUK.

Tiész. $-me\ Czé&S i Maival bojgvű.
sok: Gyám. tsopnrt bogyó.
TÍSJZ. 5—S ineil'/ésu: Alagv. gyap.
jiis - ka1.irzft.sok.
Ts&zeje S-mciUesü: Magva íok,,

H Ü S Z H Í M E S E K

EGGYANYASOK.

kopafz.
•• lO'metjte'já Tíészéieh.
£2S. SZAM<5TZA.

Vatzka lojásdad, híisoi, levrs
l/ines, bopyót mulat; azomi
ülnek »ok knpal>. inagrai; 4*
magvakkal rggyütt Icin.iilik.
Z2Z> KOMQHKA. VatzJia loj-isiljd, laplós, állandó:
Maffia sok f kcpal'z,
329. P I M P Ó .
Fattka domború, izáraz: iWű^ia
sok., kon.il/.
Si». T Z I K L A S Z . Fntzfoi domború, fzrir.iz:
sok; boiykös
520. VVALDSTElN-fÜve. Jía^y. 3 > kopaU.

^ (CACTVS)

13.KAKTUS.

Tsrsz. i-t^ú, felső, kívűí e^ymáht hátaló
pikkelyekkel megrakott: Bohr, bok-Iziimn:
. fg^y- hoíiiizúclad húsos b o ^ ó ; i-reminden jzeír és Icitft nálk&l%

H. (C. mammilforíj) gó'röfidínnveform.i, meiKci»n v;»^vn,'»k 1.'.cl'•bimbó íorniSjú Iknrös
növései;: vir. rcnek itt arnolt az ííUi.ilftbóL.
dinnye K. ( C. Melocactttj) Bíirpadionj'etV'ann, 14 v.
15 barázil.ijú víigy tzikkclyu, tövisses.
M

Ptíznajunndic, mellytk frlnóntih minden dg
tfs Icwlck ntlkűt.

5tgy*teg& KI (O. tetragonus)
Uőgií.

felálló-hofzfzű, nígy^

zcgü A ' ( C. hvxttsonuj) felálló hoU\'r.úf (í-fzegíí;
f/.pgletei fiéllyel.ilíanak. Vir.jv^r^ CJÍVO nyítiJíj reggelre efftervtrd, (OSZ/O/WJ tsuttti-tövis}
^ggyrndsbvl nitt fyúios levelek % mindet sxár ittf/küi.
A".' ( C. opttntia') levelei vifzliás- íojiskerckik,
egevm.i.sból nőnek, pí>f,^>'ol;inn ftrityeldűlnek, apró - bokor - li.ilka • fúl»iueo>.k«l
r.ikva vncjiiiík: vir. a^ levelekből. {Imitat
Jy£ c, pogatja - lovtiü fíi.)
'hf ( C. Mvus Jniífett ) a* ihji^tvl itbbnnn íü~
lomhoz^ hó-y Irv. merólnn /lUinaíi, turo-obIiak, l s a* boKiüS íúloubok küítii! kemeuy
tövii is nú i i ,
£14*

HÜSZHtMESEK ~ EGGYANYASOK.
(PHILADELPHIA)

,314. JÉZSAMENT.

Tscsz. 4-^-íi3sá!)ú, a'ni.i^aí Icleti: SuAt-,
4-^-liÍrnu'i; i^irmai KervkOedck laposak
íio'llycl nytl'jk: Anyást.. 4-ágú: 2 ok. 4 - 5 Tserje.
llelldiu
e l l d i u sotatiiuigvű,
Tserje.

korona J! {Ph, eoro-um'us) Icv. lojiskerek- hegyesek,
in olt l ő n i ü k ; viv. az *!g)»cg.)'f]*ei)H tsomó$uk; A' kÖ/.éj>virágnak UcUc • mett/cse, uirbibéje, rokrckeíxi: $f a* löbbekc 4.
Játmin.)

i

f

A / r ; í r j

HzesÜ a' magz.ií íeJoti: Szirm.
'j-^j -íckelzu, sok-niaovú. / ' a j .
J\f (Af. cnmmunis) vir. magánúsok, kát levelg-illénal: lev. loiá^kcickuk, v. loi.i-.k-;.
rck - lánisdsok y a1 koUanyo^uaL iiuUUabbak.
?

POMAGRÁWÁT.

(PUNICA)

Tscsz. 5-Qictsztíiu 4' magzat fttett: BOÁT.
^,-ízirmú : Alnutj-xbann bo^ytis tokja kettős.
a1 ÍWSÖ mintegy y-rckcl^ú, a^ alsó muiteggy ;5-icXeizu. Fa vagy Tscrjc.

ft-tv* B. ( /*. Granutum ) ffíjánn levelei körkörös. líints^iok,típé/iih: vir. fcois.ujialunok, pi'roj'iÁ.
mindegnyitó F. (P.nanu) Izara lserje; Icv. IziUsob.
ff^f/íi fijtírann vinfgzi4i
327. M0ND0LA,
(JMYGDALUS)
2sesz. 5-met zesü: J?oír 5-lzirmú: Tsontúrjmak inakk)a tsoníJicnú, iyuKuisos, l<avagy
Uscrje,
fozibarctzk M! (A, persiea) lev. hej^yes fogakkal fiíicimesélt: vir. koisánl.ilnnok , nwig.uiosük:
isoni.írj.i íuisos, leves Pan tcllyci virágú is.
(OJZÍ v. *zerői
ÜttrtíuA'.) Eggynciuíay fajtái
k l kerekben*.

HÜSZHÍMESEK -
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Vtme$<i M! (A, communh) Icv. líirérwsek; Fogai a*
vállaldc bibirisúsok, maga is a* nvél A'
levét' váll.i felől bibirtsón: vir. kot-iOíii.il.inok többnyire pirosok. Tsontdrjánn a makk*
borítékot megírnik, leválik, nem megenni
való. {Mondata) Fa^y/nik kusebb c'j nzgjobb
eyitmoltiü , édes és keserű magva Jajtúii,
ja M! (A. nana) gyökere terjeiló: lev. keskeny
lanis.-ísok, alig nyelesek, fiíréfzesek: viragi
kotsántaUniok , a—3 cgpy bmiböbann: gyüm,
buriicjjú. Ssttra2—3arasznyi, (fo/ngadaratzk)

[i8. M S ZIL V A.

C-P-fí Z/JV W ;

TVt'Jz. 5-mctfzlsü( Metszésti
sztUyelnyllók):
JJokr. ^rzirmú; rTsont árjának inakkj^ tsont
hejjú nem lyukntsos: {lapított, mindenik-v<U
git.n hegyes, ÍÍÍ?^ T < / ^ojbenn nem) Kct*
Tckf váló, a' váUrza:k;ánu kotűl kiálló párkány. Fa vagy Tserje.

trii Sz! ( i*. domcsticn) laja kö/ípficrfí: íev. r.ínisa>.«.
lojáí.kcrckeU, alól sinóros inuk; takadáskor
eggymasra £Ön£yÖl£<liefc: vir. 1—3 eggy
bimbóból. (ÜfJ(vafa) HarminUnát tubbJaj*
iái vágynak t/ kuMtskbcnn, kdk, vnrcs% fejér
SzJ'</*. ifui(itia) fóJA tiUtsooy; ng/ii íHvisbegynk: lev. lojíiskrrckck, alól fiÍTÖsök; Ta^öngyolÖdlck: virági
farosok, (kükeny- bzMva)
\ény Sz! ( P. spimisu) Ist-rjéje dgasbogas; g«i Xóvisliegyúk; lev. körkörös•láeisások virá»i
magÚDüsok: ífyiim. -ipró , goinbotyü Jojtójt.
( Hökcny,

[8. (í) BARATZK.

K

A

f

)

(PRUNI

Spce/s. )

T.se'sz. ő-mctfze'sü: Bokr. ^•Vz'irtaú : Tsonttirjiinak makkja tsonllicjjú nem lyukutsof
(lapított, eggyik ve'ginn hegyes ) kctlclc váló, a' válaiztdkjáim korul kiálló párkány
(a fokánn iiármas, az c"linn eggj'cs.) J'a.

HÚSZHfMESEK. — EGGYANVASOK.

J

ll

k$ngari B! ( P. dmwruoca) fája középficerű: ler. fii.
yestlédek: vir. kmvini.iiariok : gyilin. «.irg%

hÍMi'i. ( í*nj?í.Tf" BnrfitsJi. ) W kertakbenn vul~
tuk ei>t*r*'/Jt,Í/ty jnjtái T édesvngy keserű miig.
t'f'k , apróbb i"tt*r nagyobb ^yumiiltsük. tzek
kfizt iri;bc!tcsLtob az úgy neveiéit Hajszín

Bk

- re) MKDGY.

"

(riiUNl

'

Species)

Tse'sz. ^-metiz.-'su (metszt\vfi lántsások t ne.
itt 'ly f'hj'tkhann hátra ülrt'mU'tlek ): Tsont.-iria {gömbölyű Pa*y stiv forma)
makkja
to"nt*icjjű, m-m lyukatSOS, (gömbölyű va-^y
Acvevse lapított \ kelteié váló, váJaiztekja
kevesse telizik ki. Fa. vagy Tscrje,

M! ( P . Padt/j) fá[a kÖzcpf/eríi: lev. aprónn
furélzesek: nyeleinu a* [eviV válUn.U .ilól,
mioJ a* ket íclol «ggy L*g?.7 bibírtsó: vn.
fürtösök: pyüra. fckcle. (k'utjrtt - v. vad' v.
K«rétlc,i. Trcrrjinye, Z-Initic.)
SaJ JUS! {P. Mi/iiioA) uerjeje aliisony:
vir. ü-ítoro. z ó , iHomósonn az ágak1 he^veinn: lev. l<ijaskerekek: jtjűm.'veres. ( SaJ • Alcdgy t tűrpe 'Vjerejznye.')
barastjin A1. ( P. Laitro - Cerasuj) fája kÖzépfterü :
lev. bói-Kormak, mtiiiiLg /üUlck; az aUÚ U$jokunn u v. lobíi bibtrl^ú.
tseptesz M! ( P. r.hunutrrttnsui IV.) tsfrjítskéje tértiig is líikinn cr: gj-ökrre lerjedo: vir. crnyősók, 4—5 eggy bokorb.inn, bokrai kott nntal.inok: lev. lo/áskcrekck, a' fetsóbbek
lántsások, füréizesek; fügat bibirtsósuk.
gy
(
iorízá j\X! (P. Cerajuj) fája középP^erfí: vir. ern.vífúrnia bokrosok, a—4'« több vii.ígúk; bnkjT.ii rövid kuísiioyonu átl.tnak: lev. toj.iskcU- Uints.isrtk, knji.iO.ok , simák : yvútn.
v. fekelés. (.lA'í.r)
W AeritíÁéxrtt*
( . )
Jajiiíi voltak
voltak «'
«' mive/c'j
mive/c'j álta
által,
tstfyittfítdnf Jajiiíi
l k
irginhtM faxmnyűű pumőltsák.
qí ernytf
ernytfTieretzny? Ai! (/*. IW/UOT) f.ij:i (nap.is: Tiriqí
l
iiiiio bokrosok; ernyői' boAi'ai kouautrflj
.u>4
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jioV: lev. I<»iá«krrek.l;int5áiok, alól Tznros ü l w k ; fakarf.i'kor fc^'i uiblilok ep^ymásra bőiül: KS"111- f<?te«, nébo v<rrs. (iw*
X-ff/-./' rjeritsvtftínrk

saktr'le fit}t<fi.

irf .V. t P. scmperflwtJ) faja nluCoiiyi ICT«
iiskcrck.láonások, fürér/ciek, vfillb..na
biif.óv.k, fiikml.^ki.r két tjl.dtok cfgyWásr.t borúi: vir. fűnüiök, levelesek, e^tüt
nyitrottn nrifnuÁ,
KÉTÁGYASOK.

. GALAGONYA

f CHATAEGUS)

Tsrsz. j.mellz&ű a' niagzai U-lctt: iíoAr. 5füirmíi: ^flK«*8- ' — í : 6 / w / / l - b n ö ' V í ' ^
bogyóíürnia, a p r ó , ünnyi ruagvú a hány
az'anyaizár. Fa. v. TV^yV
« C! (C. Ariu* f'rrus Arin 1T.) Wa magn<: W .
loiá&ktfrtíkdedfk, bcvagdalt lurílz^sek, alól
fejér•molyhohuh: vir. sóioroiok; anruU.
4 ; gyüm. gömbölyűdet!, 2—4-rekcUu,
a
v«res.
,
t „ x
£ar*<í/2a G! ( C . tominafít.
Prrut terminál*!
K.J
í.,ja na 8 v: U,'. 7 -k.irély U v./aU«i.P,6k; karrlvai heeves fo-^ok. a1 U t «K«k txcHyeU
állanak: vir. fi;íioroió fürihkbcnn: anynlz.
^ - - j ^ : (^ríiin. harii-i. ( Bar&ófzn)
(C;«J-«(rf/«Ma) i«fj«ie va'^v taj.i tíivisses
ácú: Uv. s karéi vük, vngy lobb kurülyokr.i is.inéhvnm bevagdattak, ctyqirlicii luriÍArogúlE:'wiy:ir*. i—4= S)""™- t ' r o i . o c h *
iejcr. ( Ga/iinonyf*)
á G! ( C. muao^rnu) a tserét&l nhbann iü*
iaaitiőz/fa'trr auv»lz. is magva 1: ucUemtrif/ése) hatra himúhak, kihejy*«Hek.
G! (C. pentrtgyna fi'.) « f«mo/ OA*OT«
5 ; u<i«.meiUéi«i al* á tctUólt, kcrcktlcdck.

HÜ5ZHIMESEK — HÁROMÁGYASOK.
5*0. WALDSTEIX./Zfw.
( IVALDST/ÚNIA ÍV.)
Tsr'szSje lO-nictfzcsü; merfccsoi váltogatva
kissebbek: Szirma 5 : Magt*. 3.

Ili

iarélyos Urt. ( W. geaides") falára felálló, toVönn megdull: gyokcrlev. j-karélyo.sok; karélyai •;.
kopoii - karélyúk, fogasok, nyelesek, akko.
- .
rák minta' l/.ár; fzarlev. ^karílyosok, b e
vagdalt fogasok: vir. 2 v, 3 a* UÚTULÜUP,
holzfei'i ku:»au/okona *ó
HÁROM

ANYASOK.

391. B F . R E K E N Y E .
(SOR3B tTS)
Tscsz. 3-metJzc'sü, a* magzat felelt: .tfoÁr.
jjl'zirmú: Mvgy* »—3-rckeiiú. ZÉV. jza/nyasok. Fa,
.
•. veres B! ( S. aueupttria} fája középfreríí: IevélkJi
gyengekonikbjnn i/.óröiök t a^ut.ínn megküjMuodiMk, t'ogisoli; vir. ágaíbog^s bf>g
ernyóbenu : anyau. j , 4 : gyiim. apró, vorcs. ( I/T/ ej farcke-nyc, piros Au/ra-tjtrejzrtye)
fojtós B! (A', kúwt'jttea) f.íja »mey : levélkéi fogasok,
alól ftrjír niotyhosok: vtr. bogern/Ósök, «ie
agbegyckciin, molyltosok: anyafi. 5 : b»>py.
aKkura mmt eggy kis körivély. (juvóiiiak&rlvéty, Bvrckvnje y Bar bú no.)
ÖTA.NYASOK.

I

I

322. NÁSZPOLYA.
( MESPILUS)
Tse'sz. 5-metlz.fsű, felső: BoAr. 5-íiinnú:
Üojry. 2 —10. ina^víi» a' vcgr'nn gödör van,
nicliyet a' niegiiiaradt tsclzc zárbé : Anyasz*
a—,5. /Í2 fo^/ Tserjc,
A/ {AL germonica) Tája középrzcrÜ : lev. Mnis.üok t alól molyiiosok: vir. kotsámal.inok, tímgúnosok; jyüm. tfonka, ki> kürt*
véiy forma. ( A'ájspo/j-a f JSojpoíja, Muzpulya y Ldsponya.)
•

•
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tsony ÍV. {M. ChanwernrjpUus) iserjéjc
lev. körkörösök, clc^oa furéfcesek,
4
fzoU: vir. b^krosnmi satorozók: avyaít, a :
n A. (AL Amclancltíftr') tserjéje törpe: lcv. kcrekded - kor korosok, hegyesek, alól fzorósödók: vir. HirtÖsÖk: anyaiz. a : bogy. apró,
kékes fekete: magva KI.
(M. Pyncarvha) fflii* lövisses; lcv. Ián.
gyiimfili-iöiin tompán..
motykoj A! (31. CotornraJlc) tserjcjc alat^on: lev.
épélíik, tojáskerekek, alól molybo^ok ;
anyaf>.. $—j: vir, fürtjei le^nkabb 3-virágűk: bogy. veres.
(a) KÖRTVÉLY,
(PYAUS)
Tsész, 5-mctrzésü, a* magzat felelt: liokr.
5-fz'rmú: Anyást, 2—5 „ tövÖnn izorüs :
Atmájábann tokja j-rckelisű. Fa*
rs K.f ( P , rn/rwi/nú) lev. (ojásferrrkcV , füré*
fztsek: vir. Lsomósok; kolsáryi közel olly.tn hnfiliúk, mint a' gytimnWs, néfm IIOÍÍl'zahbnk is. { t\tirtvt?/v-, Fankor.) E-inck at
erdokünn is vtigyauk kissr.f>b ' J1 nagyobb &umo/tJÜ JU/lifi. EJibbl váltak a mivvlr't altul
a* kvrii kúrtve'íyck" ftíjLdi % mtlfyeknek szJwtt
Zom'U többre mtftyen. f&tqyubb rtfjzt'nck 1.'
gyumiilise katsdnnt J'utá\ 1vagy «* ktttsún fclol kúpos. Aícvvzc'rtjek »/ Hergjiawn K. (/*.
tály K. (i'.Javonia)
fuutob K. ( P. vulcma) ^
*s a' U
nioljrfwj K. ( /'. Pollvariu) lev. cs nyelei molyliosok,
m K. (P.nivaÜj) icv. cpéluk , körkörösök,
alól selymesek: vir. Uoitiósok az "ghegye.
kenu. Gytimolue gíim&tiiYÜ ? nyetsunn igen
Ju/tój y meiiszotyójoüw mezt'zú^
Á7 (P. Cydttnüi) levelei épéluk, puha selymej
tupiiujjúk: vir.ígi magánosuk, rővitt kotsAnvosok: Rju'n. fiölzös, váltba púpos,
taakkelycs. fajd lserjei'orma. {Btn • v, U&s-,

5

o«
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V. B&ZÖJ • sifma) fafgynak kisstbb /s '„«
gyobb KyuiHt,iUu% ktiitvayjvnt.a ej aimaJor'
Wtt faitűi.

HÚSZHlMtSEK — ÖTANYASOK.
3—5 v - több: ToA. a' l:ány az Í>
kc'tko^átsu, sokmngvú. van Act laki is

323. (l) ALMA.

(PYni Species)
a r magzat ícJctt: BoAr.
A: Anj-asz. 1, tövünii J*ZÜ1ÍEI>&, íciyüi i
Ú Almájábann tokja 5-rckcÍzű. /*</.
3 V"
gj A! {P. Mft/uj) lev. lojcískcrek .v
dok , kihc&yzeifck , furér^esek , kop.ilzok :
vir, alig kotsriiyosok, bokrosok: gyümuí.
lse a' kotsán)nal brbiijipedt. (>///«(•/, ián.
yilmn.) í-hból váhak HZÍVGUS dlitil a kar ti
tiltnáknak iuhntatun fajtái,

324. B0JTV1RÁG.
(MESEMBRYANTJ1EMUM.)
Tsész. 3—j-nitMljg(:sti, felső: Bokr. sok keskeny liálas Izirmokból áll, rueiiyek tövön:i
öi'<sven*ígadnak: Aryasz. 4 , j : 2bjt/a húsos sokmagvú.
szárnyai B. (;>/. pinnitijidum) fz.íra tzernaforma t kerkétijn, ictcnlU, veres; lev, fíárnyasonn
hasgiitak, ellenesek; vi-g&ó' saíiangji 11.1.
g>*otib: vir. *' levéliövekctw kouáu/osok,
Aprúk , s.ír^.ik ; &t ceé!* plunu apró g>-ung>'a morziáJtkdl rakva: tscíí.
szíves B. (M. cordtfuUiim) UíixH lcCsepült. kéífelól
bsráztlás ; Icv. t lenesek , i^ivesek , oyelesek : vir, ni ágak' ólduldinn magánosok,
piros,ik: isiU. 4mvll/.éüi.
jcgej£!(Al.
cryitaiiinum) lznru letsepíill: lev. loi.ufkerekek, váhugalók, apró rízhctyjgokKul rakoilak: vir. k«>is;in!üí(inok, lejerck:
t é U 5.incitiCSU, úc kcucjc igen kiuiuy.
335.

BAJNÓTZA.
TSÍS*. 5-nictlitsu; Bokr,

(SPinAEA)
i V i ú Anyást.
2

Camandor B! (S.chnmaettryfolh) lev. vifafraV tofískerekek, a* vígí-kfel" bevagdalt fogasok:
virayernyói kotsányotok : aryal'/. 5.
„fllchelá B! \ü.' ulmifolut) lev, lojiUketcíí- lrnlsílsok, kétlzcrescnn fogaink; virig-ernyói az
á^lteíiyckeun kols.ínyoso'-f.
B! { S. crenatu)) lev. lójásktrck
• hólzlziiihulok,
j
vftgy ftlréfzfS vc^^ik, néha p
éprhik : az. egéfz Uerje rakva van kols::nvos
lÖmrit, virág bokmkk;il í ^nvíifz.5. i//V./r;Cr.
Bangita />'/ ( .S". v/ju/ifv/ta) lev, ii-íiáskerckek, ^-k,tréIvi'ik., ítrrélAe&ck; vírágcrayói v. sátcit koik
* TYlnemSft*
wm!i<íllas B! ( S. Aruntus) lev. kétf2«r *s Icbbrzör
ilmk; iVíriiyai ltol »• hol 3 - hul 5.
: vir. fulcn».isok, níiiok, és Límek,
) U H ^-l.iki.ik is.' anyníz. 3,
jtolonizos Ü! {S.Jí/ift'-mtutti) IHÚÍ'Z. ó lompafo^ú : linkr.
'
ó-fztrmú: tokja $—12: K-vjsmikatuU.'is l>.'i.r*
oyjKok, konaiieuk, 'füréUcsek; &% vigi-Ci le1^
vrlke ^.kar'h'ú: vir.* bcgcrnyr»:;ok : gyökerére liofzIV.i'íkii gumók vágynak nőve. (var*
jú • mogy oró )

ti! ( .?. Uimatia) tok. 5—5: lev. UonkatolUs1
fitáiiiyasolt, alót ffjer • molyhosok ; a végső levélke j-karélvú; viTagi bogern/ósot;
gyökere rojtus. {Lzgyeztijüy Borvirág.)
S O K A N y ÁSOK,
3aő. R Ó Z S A .
( /tOSA.)
Tsr'sz. alóli hasas, húsos: a* nyakánál Ci'zve fsukul, megerve bogyónak láilzik; fel^ui ^-inwtiicsU v. hasábú (kelteje hasábja
né-
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nc'xnely fajokbann pílienipátyos): Bohr. 5
í'zivinu ( volna de a' tetycscdcsrc igen hajtan
<íú); Magz. az öbUís tscfzc bcíso ólda
Cllnek : tVJagv. Izórösök , a' bogyófbrnia
oldalaim. A tsésze alsó rcszc vagy göm*
, v. /toszszúdad, melly már virágzás,
kor is kitetszik 9 azutánii is ollyan marad.
lev. szárnyasok. Tserje.
* Gömböly&dcd gyam&ltsük*
1

sárga R! (R. Eglartteria. Ltítca IV.) fcots.ínyí és gyík
iiujli-stí lovisteícnek: nyelei *s licízemeilv-esei rúUitknHuk: Kg.iinn lev6 füiaukjtii egyenesek. PirJgu sffrq-/1 szagut/an , levelei jó.
szaguk, {sárga Rótsn) f^nn ketsittül is.
JhheJ R. ( R. rinnamtiintífí') koiMnjq és ayümóltse kopaiz: jj-itd.ii iúlnnkok: nyelei alig fidőnk0M)k. Vir. veres, futiJjfZagú.
pallagi R! (R. urvensis) gyUnióitsti kopaízok: kolsányi borzasok: Uar.i gyökere/.Ó* íúlnnkoa;
lev.
tiivis&tf&ek: vir. magaDusok, vag>- 3—5
e
fifiVÜ(t. Jhjtfr.
tompalmelH R. ( R. pimpiacUifolia) kotsánya és gyü*
móltse kojíalí: fzíÍMnu íúlaukjui rílkasuk,
c|*vene^ek ; nyelei érdesek: lev. lompak.
kökényes R.' (A', spinvdstimu) gyümöltsc kopaía: kots.Ínyji bor/as: l/ara és nyelei egyenes íúlaiikokkal iurííun rakoll.ik. fit. jcjtfrt fiig/í, gjúm. fekete;
borzas R. (il, viliosn) gyümÖllse és kolsanya borzas:
I/.aráou és nyelein n fúláiikjaí ieu Jel lenek »
üptók; lev. alul lelyül molyhosok. vir. veres.
" Tojdsdad gytimö/tsúk,
jtdzlcvclil R! (R, ceniijoiw) gy unióit se és kotsánja
fcorias:

f i á r a b o r z a s é» I t i l á n k o s : nyelei IJ-

láiiklalatiuk. Sukje'tv Jttjldi pompáznak #
kertekíenn.
tarka R. ( R. gailica) gyümólisc e's kotsánya borzas:
Jzura és nytlci borzas-tuiattkosuk. vir. Je
tugj veres, a tcllycs jc/c'r tlt piros uikvs.

. R. ( /?. damasetnet TV.) gyUmőlrse és kotsányu borzas: f2á"r/i és levelei fúlánkoüük:
lev. loji-ikerekck. kibegyzettek, alól pyapjasok: iséí/ti-meifrései f/.árnyai-Izdbjsúk.
vir. piror.
ffiini<?gzi>ld R, ( ft. semperv/rens) Eyiim. é* kots. borzas: f/árrt és nyelei luankosok: viraezusa
emyos fzabású; murvai laouasok, hairaliiremi-Uek.
R. (R. pumifa) RyÜm. és kotsáuja borzas:
VCÍÍTA és nyelei fulánkosoli: lev. alól fakúk,
ikrái fnrcUrngúk : gyiim. Vortvílyibnnák.
vekes R. ( /?. turbinata IV.) gyü ni. és kots. 1*5íbs: nyelei ^yt'.pjusok: íútánkjfli rendet lenek:
háir.t^Örbúltek : (yiiro. vj^l/ns -kúpfbtma.
R! (íi. rubiginojy) g.yÜrf»'.i;«K kots. borzas:
l*ára és levelei haimgörnült fűl.inkosok:
k-v. alól l/orosök, rozstialzio ikrákkai behintve, vir. piros.
R! (/í. tttpin'i) gyüm. kots. és nyelei borzasok:
.;
lzir:v fúl.inktalán.
':TsÍ/>^e H! (/í, cíinuio) Kyüm. és kols. fiÖros: fzara
és nyelei gnrbefúL-íukosok. tnr. testűin,
éon'.bi R. ( /?. cvlltna) gyiiir. nlig f/6rÖ>: koisánja és
u vcici borxa-i bibirtbósok: l^ára Húlankos:
lev. n!ól gvapit)M>k.
burgundiul R. ( R. parvjuliu IV.) gyüm,
JÍOIS. ikrás: í^ara és n\elci ipcnnpn*kosuk: tev. i.ímzcsok, lojaskcickek, olÖsok , alól kevéssé gjy'üpjaiok, ikrás füréfifogúk.
r
mindé^nyitó Rí ( W. seinpcrfiorcns H ,) pyüni. és koI sár ja boT2;is: l/áia és 'cv. fúíankos. borz.isok: lev. többnyire ltarinasok, íúlaukosok,. vir. teres.
kínai R. (/í. chincmis il',) a mindtígnyitótól abbanrt
kulitmböz^ liajyr gyüm, és kotsanyu kopnU.
R! ( R.ulbü) gyüm. kopaíz: kfats. borzas; Uára
és nydei lubnkosok. w>i Jejér.
52-.

SZEDÉKJ.
( )
Tsrsz. j-mctJ'z&ű: Bohr. ^-füirmú; Gyüm.
isoporíbogyó , eggymagvú apró bo^yekboi
öfzvc fórt. Tscrjcstdő.
MdU

o4

S
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JJtf/na Sz! ( /?. idttcttj} Uára felálló, lm) <^n\a^ h«]
borzas-fViUukos: l«v. ixirnyasok Üicvel; ,V
M s ü k búrni.usuk , nlól fej ék" inoU^usok : nyelei vahisok: i;yüi». veres.
jMttgla Sz> ( H. occidrnttiliá) a MUminíl abbinn kü.
tömhöz, fi<».'j- lev. Inbbuytrr ltjrn>>ifut|kt {ae
nélifl a* kei óulallevelek kei l é v a i u l . ) : \t\.
r.i kík-hnm/iis, hi*r»nürbuU • fútánkót: u v e .
'
lei hengeresek: fúlui.kniuk: gyütn. fcl.ete.
t/a/t rrr^x ÍJ.
mohhos SÍ, [R. tomenrnws IV.) lev. hármasok, e?reiictlroul tufl'isok, aíol /'d^iif
amiyhosak,
jUliak; .V Uét 1/éLsók brvá^mi.ik.
indiai Sz.' {R.ja/naicvmU)
Icv. titosok és Iiármasok,
alól mul^'hosoít: l/ai;i* nyelei és Icv. ízurosó<lök A gÖmc liiljnkusok : vínigbugái jio tj;rn1i<in r ;;yiini. apró,
hamvas Sz! {fí. cwsiuj) teára. fAldonn futA, iaiHs,
hengeres, lúl/ÍRkon; Icv. h^rnuisok t ali'd
Izuriisúlskék, ( Í\C liem t'trjcrck); a 1 Vét l/élsóknek UülsÖ Izclii többnyire kurcU'iT<Mi:i
l
k
vir. iürlosókt gyüm. fekeie,
/
Szí {R.jruticoJiii)
a* hamvastól nbbunn f-'iiinmbőZy hojy Icv. nlól mul^itosok; gyÜui.
fényes, nem hiimv.1.1.
Szf (K.hirsutiu
K.) Icv. It.írmasok <ís öfö^íU;,
i-j^véb rcl/.ci bibirtsósük, borxaSz. {H. alaiuttt-r) tzAra tövigtelen, s
cs viní^ú: le>% tenyeretek, vir. pirosak, tza
fia,k
kővi Sz! [R. 4QXnti?i$) fiHra fiínemíí, lovisUltn f-oros;
tüvcrőí haU'zű ohiurindák.tC üoisat:
Uv. híirm.iiük. giiini. vt-res.
fettak* Sz. {R.chttmacmortu) fiaira fcl.illó, i-vir.íp'i,
2-3-lev*líi: lt:v. nyrle.srk, liivcfick, rám**
b a u e d e t i c k : gyüm. Sürga. Ktftiaki.
. SZAblQTZA.
(FÜAGJIRIA
)

Tst'sz. lo-uieilzcsü; minden második io^a
kissebb: MoAr, ^.rfirmú: i^auha tojásdad,
1
liu>os, bogyó í'ormaj abba vanrvik a magvak süppedve. i,c¥, hármasok*
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fitJUpcrj St! ( » . vesca) Tzárnískija feUltö, fdlyül

/

kol8;n;yokr« o»lik: \tyúm'. lerüs^ók; kois.

(zűrösük; nyelei Jzíllycíntlo Izórösiib: pyÜkcréről osioriiiil.ik.il bois.it. Gyám.
gj*":;* piros, ö Áotsiínfottn kfintiycnn áll,
fahfdl. Erinek fajt dja a" ijotlogó Szamot zu,
melynek gy úrnőit se Jéjü'rtj t nehczcnn szakad
lei és <f* Acijzartfrj Szt/wétzit.
ttl Sz! (/>. clntiar ÍK) az t/jilttll ubhan külómhHzy
'
liu&Y Ryüíiio'luei natíjyok, pirosak, es mind
k o r á n y i tniml nyelei úcllyelálló Izóiödök.
skérldt Sz. {l'r. virt*itfana IV.) gyiimülisei lojúsüadok, ítlre hajlók, skarlát színük: nyelei lelálli'i iW.'msok; kotsJuyi Li sím ült IzőrÖsú'k:
Uv. telyul kojTdHcok, alul molyliosok.
mdst Sz! ( > r , grandkor a IC.) gy^ünOUsei ('elállók:
nyelei i>í Kot^iiyi i* ichlto i^omk; lev. felyul kopaí/.ck, íurélícsek; a' régsn íuri-Jzfog a 1 tübüinél lüvidebb. TJC'JZ. ts szirmai
nagyok: gyám, *wináxÁ jzaxti.
Sz .' (>>. clúlui'nsrt IV.) aytlm." Felállók: nyelei
és kots.ínyi r/Ülytlíííló (Vonik: lev. liúsosok, alól'telyill gyapjasok; íüréfxfogai IzéIr-Abbek mini lioizUnk.
Sz. (J'r. mu/tupfij-ilx) lev. eggyesek, isak
cgay van harraa*.
Sz. ( / h steri/íj) Utca lelsejuili : nyelei és koísáuyi fzítlyclálJó fzöiitk: úicntdi vtUUátIztvesek: vaUka v. gyüatöllse 1'iá.rst.
19. PIMPÓ.
(POTEST1LLA)
r
Tsész. 1 o-iuetCfc sű , uiindcn második foga
v. mcU'szénc k í s s e b b ;
to&nyint sárga,

kevésJcj<!rt
levelük.

/ (/• aiuerina) fzárai heverők, g
lev. tsonkdiotl.is. l/.^rny.isok , ulul
nu
selymesek;
levélkéi licgycsfogú • t'Uk koi&anyi i-virágúk. _ ( Ptpcjit, Iád*
Jtjér 9,«iustQ4 liútá/ú, v a d

K á d i )

jotf
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Pf {P. rupestrii) fzírji Ti-láUó, tiitl.ifUin: %y%*
kcrlcv.Uiin1v.150k, holzUi'i nyelük; f/.írlcv
h k n v c l e i l e n c k , alól Uoió^ök. t-j>*
henye P! ( P. supimn) f/ára henyélő (tétkíirigú; alsó
Icv. l/arnvjluk, a* ícúók hannasus.
•• tifitu tevéink.
agyencs Pl (P. mti)
Mrn msrőnn áll: gyökér!--*,
1
hetesek, UÁr\cv. a/. al*Ók öiosuk, a kivik
lutrm/isok; tevéikéi tnélyran bcvas^iaU to.
ga«ok: fiirm.u negyek, vi(t\ztVi-Vuvef>t<,
éxJSrÖJ /*. *P pil*>sa ifi.) az ezrcncuúl
a&hattn Autóm*
l»ítt hr,%y bele* tevelei ninlscuck: Iziruiai
a* t«ér«i*(icl kissrbbck; mindene l/órtis.
0ZÜJÍŐJ Ft { t*. ar^rnieu) itárd felálló, clága/ó: í
!ev, Ötosuk; a falták. Irinaasuk, bevag
Uk, .UAI friér niulyhosok.
P! (P.intermcdto) ftára ág-isbogoí: alsó I cr.
oló&ok; A1 ftílsJk lutrm.i&uk, eUencick: levélkéi viűu.ts - lof.kkorckrk.
P. ( P. hhtt) Ix.íia feúlió: y n k c r k * . j—7-e«k;
liívtíkéi Isrfknem 1/ála^ok, 3—3-i'ogasuk:
in'Ui-íc-.ic l*or£a*í.
P! (f*. opica) rúral letsepííliek: ágai ttérn.i.
fzálúkt vcrticnycsck: j^yükérUv. hetesek in
- ékf'.irtnak ,
Ök l'zÁr\\'.v.
l'Á\
d dtÖijk,
Ö k
f ifi.il.i-,
l
ékf'
: Uinnai akkor.ik mml .i1
nytbvik
Httrüit P! ( P. futiulti ff.) faára megdííKf: p y ^ c i l f v ,
hercMTA cs ötösök, bevagdalt.ik, íclynl koji.il 7 ok: fzirmdt n^^vobbak a t séf lénél.
kiác'eti Pf (/ J . várna) f/.Arni hkid bokrosok, ácnsok,
levelesek, megdullek: aUó Icv. iiiasök, 's
béresek; it Águkon 3-sok %y</Jrrann a' jzirttok tiivtai rutruntS'jzi'i hitt unn.
P! f /*. itnrea ) l/.irj tVl«^ycncscd» , «ga*:
ftyÖkéilrv, lilihók; Icvélkci ékfbnn.ik, 3—.5
Foi(a3 végük, rienir/.örósok; liiiriev. liarm.ií^K, alig koisanvoiok; tzirmoi
f*fvc«K, (/r.iri/ jz/nilA. van tellyes
P!
e-

mcéek; levélkéi előre néiö fogasok;
hármasok: vairka (zoros: vir. ItolzUú.kou.uiyúk , jpjdrek'
i P { /'. vaiilticam) ííárn licverS : lev, ötosÖV;
levélkéi bUveallók, éúlüimák, furcl/.es véguk: v.iltkui borzasuk: vir. sátorozók; ízarm.ii vifelzás - tojiskcrelvek , JvjAvk.
frornfogú P. {P. cfujiana) a niiumzotóf abbann /*iőmböz, hogy leválkci ,3 - v. í-Tügas vt-uk:
1/irtuai kerekdcück: sáinra 5—10-vir.i^u.
P! (P.reptanj)
fzám toluönnfulú, gyökerező: Icv. öiösőfc: koísanyi i-virJgúk.
ajÜ)
- ( P. nitr'da) Txííf.i i-inr«ÍRÚ: lev. a* teg1
al'.ok otijsbk; A lobbi mjttJ liármas, molyhos; Levélkéi 5 bízvcallo toggíJ vé^zótlnek:
Valzka lio'tü.s. vir. hurutz&vitttg

ISO. TI M HÓ.

(TORMENTJLLJ

)

Tsrsz. g-mctljs&ü uiiiideu második lo^a K:»^
í e b b : JJokr. 4 ^ i r n j ú : katz.ka kits iiy afz*
í/1'1; JMagv. sok tsupaJ'z. A J-impctol urak
inn Atilömbvz, h»fcy ti viru^zamaA trnnreszt? hiúd rcs&szel kevesebb benne. Pl"
rága sárga.
feWló

T! {T. crerta) hám feMllfi, tiivönn görbe;
lev. háranisuk, alig n<yt:lc^ck; az ali.uk nélm olosök.
terjedi T. {T. reptanj\ foára letsrpiilt, fóldönofutő:
lev. nyeleseit, luirtn.uuk; alsó virági kort
néha van ^-Izínuú.

33». TZ1KLÁSZ.

(GBUM)

Tsc'st. 10-melízesü; minden második
kissebb: Bohr. 3-Uirmú:
l'atzka
Magv. sok, bütykök v. uikkei^'cs kaláú
hegycmi. Vir. sárga.

a'

i5 Ti! ( G. tirbanum) fzára felálló: gj-Ökcrlev. félbekároyasok; a* feUuk hármasok:
vir. a1 l'zar. us .i^-lieg^vekcan magánosok,
íilaüók: magkalaUi borgaaok, uieg^yoknn.
U a
lek,

r
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tek, kopafrok. aj'dkere szrtfg
(^y;ffJ
béres gyökér tXvgfÜszagú gyökér» erttoi j - "
Jü.)
«*
pataki Ti.' ( G, riva/e) í>.ára is levele mim a*
Izagúé: viriiei bókolők: magkaláfzi
r
sok , Izórösök, dei'tikonn megiekeredrek.
hegyi Ti! ( G. mimtunum) l/.ua i -riivigú: Icv.
f/árnyasok: magkjLiUi e y e n c j e k , la
Urfedő Tzf ( G . rcptaits) l/ára i-virágú, líivoun
loriodás: levelei
( i r o k b d !
in<i£kal.iizi tfgy

MAGTSÁKÓ.

XU1.

• O K H l

M E S É K .

(

Tsesfi. 5—K-hasáhú v. nietfzesü: i?o//-. ^
fjsirmii: Patika afzízú : Afagv. holldzú - l/o
rös- kaláí'/osok. /ic^a O-néha
ri

1

Sereg könnyenn kimutatja -magát hím Fa
i^ii-íl fojíva; mibenn külömböz pedig a* Xl-dik és
iik Sc'tgt^ktúl, olt meg vaa murulva. tU is <n
T.ibl^Uiiiiu <V beinek a' -gyumóU&uél lógva
uk ehcuUclve.

il/. (D. octopetala) fzárai e g
j
Itrk; rigai Icl.illók: Icr. lüjashüfzlziik, nyt
Usek, mély^mv fürcUtsck • CftlyiU
sok, t'-ényeiíek; alólfcjénnolyboíok.

KO MOKKA.

S E R E G .

(COMABUM)

Tsést
lo-nu'El/ésű; minden másoíltk i'n;,.i
kisbchb tJs alább áil: iíj^r. r,.fzirmu, a*l*>
Izencl k'sseob : Vutzka tOjásdad, nagy, taplós: Ma%v. sok tsupafó,
tavi K. (C. p'ilmtr*) ) (iárai tfívÖnn megdt'íltek: ler.
hoí/tzú
, j-levclkékkd;
hoí/tzú nvelük
nvelük, liám^iíok
^
j
isélzetogai nagyonu e^)'tuetleut;k, hegyesek.
»t>, tetet veres.

I G A Z Í T Ó

B

L A.

,

ECGVMAGREJTÖSÖK.
* •

Tsto.

57, M Á K .
11' •
13Í. G ü D I H T Z .
134.

KA

POR NA.

SZBH

x\u

T A

1

AE.

2-le?eIíí( leeső: Bokr. 4izinnú; Bt'b. fzárai
lan, kerek*
ded, laposba1 mdg/ntonii lekfzik; TUÁJU goinbÖlyií v^gy
tojásdad.
T«tfí«. ulevclü, leeső: So*r. 4
ízirmú: Tokja hoizlzú, fzalas,
be tzó forma,
Tsé<sifije 4U*vetii: Bokr. 4-fzirmú :
AJagz. koisanyos; Bog}-, kér*
gcs.
Tiész. 4-Ieire!íir Bokr. 4. v. löbb«
[/.iin>ú: Ifíwst. fclvnl Iziilc** j-Icvftu.
levt'lA
Tok,

küt«5
ú;

1.

•S O K H I M E S E K.

3'*

339. SzÓDoarA.

. Ni Mr

*5itrftmÁ{. *

K£T

5-hasáb, fzínes,
ltÓ
£atrr. j-(/.irm&: némcljy Iájuk*
bann a* ma ázat korul j | Z J
rom forma /*//*>.• 7oA/d
bóiytt'íed : stoy/uz. 1. A
ja a1 kvtsánra fflíg r4no.
4- 5-levcltf, betöt i
Bokr. Bokncirműt Tol.
kctxü f fioktnagrú: Bih. \
rallan, kerekíted» tapos.

TJJJZ,

se

*S TÖBB MAGREJTÖSÖK.

T. GÓLYAHÍIl.

FFDETl/EN

és Bokrétánk.
|4I.BAZSÁL,
Tidsi. j5«levclű: Bokra, 57«Á. a—5 , sokiuagvú.
543. SAIIKVUIAO. iío^r. ,5-rsirmú, a1 felső
tvüs: To*. 1—3: TV/wc 1—4Xgú, sarkamyús; surkanty'ijj A' felső Izirom' sarkantyúj.ííi.i van ilugva.
. SlSAKVIRÁC. B<ikr. 5 rzirinú; a* felső sisdkforma: Piiistí kél kis koís.inos
iíúnizia, a* bokréta* Si$akj.ibanit: ÍT»/ít. 3—5.
.,
344. T Z Á M O L V .
^oír. 3-Uirmú; minden két rzirom
kü/,t eaíyr türcikforiua l/ironipiliü: l'ok. 5,
34j
Bokr. 5 Immü: FÍÜJC$—g* «'boké
b l l 3 r g* k
A
5—7, lövbnn Öliveragtidi.ik.
555. G A L AMÚ, Bokr. j-lzirmú,1 hamar el/tuHó:
Pilis, j , a bokr^iánn b<r!^J,
aprók, tsövesek, 3 fogúk, v.
teknősök: Tok. -i v, több.
. TonotYA,
5*ír. minieggy 14 ízirmú, lehulló: Ptiit. minieg^y 9
il
úk
, HŰK VOH.J Bokr. 4- c.Jz.-rmú, lsé zeibrma,
Aí*
Uiudo: ftVt/. sok, a1 izirnio-

11 U I T S .

Pilis,

MA GVŰK.

Í. í-Ievelft, fziromrorm,!, !•-

i'OWPAI A.

\y. M Á 2 r ö.

E S E K .

konn
,
Kük: 7«A ;i 7, több.
r. t5 • v. ti.bb - tzirraú:
: 7o*. sok.

huTió: iiííji'- b-lzittuü: jUa.itv.
laposak, loboilornMbdoii ul-

• Litirts, *Kontyvt»g. •Kolokjn,

• T^Z/JÍÍ

l'-l

S O K H i M

nrk.
3-levelíi, állanrió: Bokr.6*
fiimui: Afagv. íiprók.
Ttát.$—5-levrlu: Büki y 's1 (Öbbfzirmú; minden Utrom nyakdoo v. lövcfia btiiőtról eggy
ki.í pikkely, vagy üuuoiodás, vagy lyuk.
. 5-levclü: Bokr. s- 's lübbJ/i'rmú; A1it$r-u hengeres fú*
zfríormábaou.

Tsétt

•" TsAtéttenek.
35'.
J48.

Í50. BfiRTSI,

\ 4- 5-frirniG;
lyek, hamar elhullók:
tsáfcot fanok, riráfiz. bugás.
Bokr. 5 -6-Izirmu ; Izirniai tfllzeiő*
&Ök: AJtígv. vA&y ts«kösok#
vagy tsákóilangk. Szárú ágat*
Sok/ét. 4 . rit kára lobb- Izirtrú;
;. ihiikut.uk. ó5(J/a kórós
7).

£vkr. stkl/innú, 2-soros; a1 klil*
ső ' orb.inn 4 —6 U'turn , a*
b«l&6beon lobu,
kk

SO1U
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S O K H Í M E S E K .
EGGYANVASOK,
534- K A P O R N A ,
(CAPPAHIS )
'JWsz. ^-levelű, hói-forma: BoAr. 4-teirmn:
Himsz, hofüfcúk; Bogy. kérges, i-rekelí;u (
sokmagvú , kotsános.
Tserje.
K'Spri A". ( C jpinoj.i) lev. kcrckileriek, kopafzok; p i l .
liái tovifisek: kolsínyi maaínirsuk, i-vi.
rágúk: bogyói tujásdadok. (AVf/?r/, Kaparna)
335. TAKTA.
(ACTAfíA.)
Tsc'sz. 4-IeveIü, lehulld: Bokr. 4-fcirmii
lcluUló : fíünst. felyűi Tzi-lfsoljbek: Bogy.
i-rekd/ü: Mtgv. iei kerekek.
békabogyó T! {A jpicata) fitiír'a felállór lev. rendet'
Ionul haromfzor li.írinjsoU : vir. (ojasdad llfr*
lÖkbcivn a* Iz.ir • és ág-hegyekenn ^j^jérnk;
bogy. fekete, m/r+ci, «* vttnubékék steretik.
txárnzbogyó Ti { A. rtjecmosa) lei-, kéffzer-fziírny.nllak; Icrclkrti bevaglali fiiréíicsek, he^vcStrk : nirtje igen hot/.i/i'i: bogy. fztrai Fórforma. tséjzéjc igen hamar eUiúlly néha
mnu ÍJ.
536. GÓDÍRTZ.
(UIELWONJUM)
Tsész. 4-!<»veJű, lelifiíó: BoAr. 4-i'zinnti:
Tok, hoC/Sxú lldálas betzőfonna.
Tünadúixia G! {.Ch. twiii/t) kotsányi crnyősÖk: Icv,
l^ároyaltak, és soíiképcnn bcvagilall karéIyo^ok, A\<>\ fakók.r vir. jrfrjya, i s egéjzptiín->
la jtfrga tejű JÜf(t? t;e-ft {Tzinadónia, vérefiúil<\fü% ntfryJi'tíkejUy GóJirli.)
G.' (C'i. Gitt./c-f/w) kotsányi 1-virágúk, lev,
Jz-irölelólt, kik.my.irg ilolt élűk; gyöfte'rlev.
télig li.irnyasuti 'tus^.vtt.ik: úáca ^Jjiif/..
/•7r.

/'ír. nacv, sórgn; bazAje hxhamiznyt\ az
ezéji. fi/í'tt-t fakó. (j'lr?Q jzarvas Mák.)
(jl (Oi. cor.-tieuiiit'i'n ) koisitnyi i-virágt'ik:
lev. mitKl Uámy^^ünn h i s ^ t ú k ; j
kevesst l/irÖlelok: l'z:íra borzjis:
durva-fcörÖS.Vtr.jtfri'ft.vercJt ránézve mák
forma. ( ji-irraí w«/i )
G. ^Í.V/. tiyhrtdum') kotsánví i-vírágúk: lev.
L'£.trn^M^o^ll hasgattak, Tz-ila^ok: l'rára sima; bib. 3 : lokja. 3*ko^ÍLüú. tiir. vivlajzín.
MÁK,
,
(PAPAVER)
Tst'xz. -i levdíl, nyíláskor lees'k: /?c/Ar. 4l/irnvi: /////. n.?gy, kerek, J á r a t l a n , a'magzxtovin fekrzik: /w*. i-rekelkö, a' megmaradt bjbe alatt lyukadozik ki.
' Borzát Tekitk.
ily Mi ( P . hyi/rííiutn) feára tsekélv, ágas, borZits: lev. fcírnv.tJonn Uar-gatUk; s n l ü n y ü
[/iilkavtafift: ágai 1 virágúit: inkja rileíjias^
tojiv-Hnit, TÁnly.os serte-UórÖs.wV. Jclá vrrtrj.
AJ' (/*. Ar^emotr:) lz..ira elá^iizó, borid*:
lev. kétl^cr-lzárnyaionn hasp.11 lak, borzasok; vir. ,C 1'íAr cs agheiyeketm, haiovtiny
vcrr.jek: tokja vitííijískúpos, durva •sertcfzotíjs.
Al! (/*. atpiHuin} Tatára i-viráeú, lcveletlen,
'bo
Ic7. kítrzer-fzárny.ituk:
lokja loy
ja&daü, burzas. *sjrmni fejérek
*- Sima Taták.
Kpats XI! {P. Rhoaits) liára főtdfiínt állá fzőrÜkkel
borzas, sokpirágú: lev. T-íániyosoiia
bas^u
y
k gömbölyű.
ö b l ű w>.
uk,
gd l k tokja
vérei, ( Pipáts )
•bujdosó Mf
f {P.
{'P.
tíubinm)
tíubinm)I z a í kivált kotsányi
y Iei ú t UŐrösók:
UŐöó
simútt
fj-ára sokviiúgú: lev. Izárnyaionu haNg.Uiak. bevagiiaitak: lukja hoírf/.údad. szirmai vei csuk v, fejérek, t&vQnn
feketék.
* •>/.' *( P. satnniferum) fiára sokvirágú: lev. fzár
olelök, bcvjgdalLak: tiélz^e és ujkja i a

III,

3
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Az eg/si pliínta kopasz. Van fer/r
^
ki nem nj-f/ő tuf.fi fitjiti;a is. Pt'r. rt:tuL*:.ers'Kt
verasy de joAf>ie színekkel V ÍCÍ.'JCJCUC'JC.
kei jduük,

335. NIMFA.

(NYMPKAFA)

vhuűrga A ' (ÍV. latra) Itv, Oívesok, rpétúk, h4rForrnifc,
IséJí. j-levetíi, na.ey: iiifm.ii aprók, a* lóóTzéníJ sokkul kiesciíbek, jit^óli.
nizifcjér 21! {N. álba) lev. ftíves- kerckdeJflk, *•>
íliík, bőrform.ik: isélz, 4-ler?ht. bi-'óf Wjér: fzirmai sahrctíík, ;»' niag'/,.Ti*
oőt;ck, a' utIzénél kevéssel

339.

) a" vfzifijifrtvi ubhann
levelei fogasok.

5-lzirinú: Tok* i-v,
és M

#

töiib-rekctzü.

Ts«r/e9

Kórósok, páthfalan tevelük.

tíz Szf (C, emut) *<órói cuay Hiir.ibnnn
p ,
levelcitenrk; a/uMun IcUllók, levelesek:
lev. elleniek, vilztí.U.lo; i^kerekík , felvül
fejér l'zőrö-tök , Múl fejér malyhosok : viMgernyói 2—5.virágúk: tokja Lojn&tlad, 3-IÍ8gtí. vir. sírga.
szőlőhegyi A;. ( C. vinealis) kórAJa és agai letsepÜliek:
lev. liulzUinlddok t tomptik, nyelcseHj n'ó!
hjiinvdi-molyhosok: vir. ftirtöí-ök, uir^iík,
i Sz. ( C. Oclanditujt) kórója leisepúlL: lev. ellenesek, hol/fftűilddok, préni'.-* ityeluk, -tlól
uL kopAlíok: Uirmai UOibáfc, sárgák..

SZÓDOKFA.
(TILÍJ)
T
5-hasáh: liohr, 5-szirniú : t nén*c!y
A* m;^üil trtvéríil ^-ízirom tonn.i,
keskeny pikkelyek nőnek) Tok. gíimbülyu,
bórlórni.i. ^-rekcí^ü (He rendlzercnt tsak
c^fy ma|rva no mejj's .1' többit k:Iísnr'l<«)f
tövünn ny'lik Kotsányára a nj'dv forma
murvák felig ráaőntk.

IJíirs Sz! (T.ouropea) lev. 11ívesek , ríirérReiek, alól
at inak' liií Ily elágazásánál ^vapjast'k : vir.
pilistelfiieli. {iUhs/ti, SzáfdvÁ/u, Szódokja,)
barna Szf (T. amrricana) ler rrél_vcnn Izívcsek, «lcsenn furélzf^ík alól felvnl kop.<l/ok: vir.
piluesek. Pilisei a" hhmzálakat nyiltU efatt
a' szirmokhoz nyo/tij/ÍÁ\
Sl! (T. álba IV.) \cv. mélvenn fiívesrk, fogasok, kikan^^rgatnrt (>. kb.tsúkt alól hóf/ia
^kk

( CISTVS)
o. SZUHAll
Tsész. ^-levelű, a kc'tkilső kissebb: Bo/,r.

i páihátlan lcv$lül\
'tyalcvcM. Sz. {€. salvifali'i) luv. injAskerrtek , t\iciitiüek, ránlíüsok, «ilót Pelvtil borzaink:
vír. munáiiosok az áíólilalolonn: koi&Ányi
a' \*v leknél hoHtr^tibbak. vir. fö*r.
kümvas Sz. (C. imcnuj) ÚIIM gy.ipla*ok: lev. Ufi'zknsnk,- »% #Kóbbiifc tovüüD óUvenőliek,
. büvche/.ó'k. Vír i»r-».r.
trétat St. {C.cretkus) Jr». liip
ük
K
vir, frirut.
Sz. (C.aíőtíütj) ág.ú %|ily-tio«ok: lev.
rek . t.íniAi&ok, n/cleUeack,
vir, piros.

Ts<fst. 4-5-levelii belől fzínes: Bohr. sni.i i r m ú : Bib. í/ár^tJan, k e r í k , lapos: JÍO^.
liúsosbciö, sokrekefeú. Tfikotsányi és Uv tnyelei a' vt'z sztofij* nÖfleA : rt'rági <s Itvctci
«* v(t Siintnn íabbok. ( vili TÖÁ. )

melegntii fi! ( iV.
b
i

j4

3*5

"• Kórósok, pdlhdj levelük.
hakuk Sz. (C. jerpiltifi'tiu't) lev. bofzUúdiulok, Tiorzasok , baruak; uéizéi simák. vir. sárga f
fójZigÚ,
fóÚ
Sz

id

\

( C\ gtutinnjus)
k ó r ó j a feWtil
f x / f r ,
e n y v e s ; a l s ó lev. e l l e n e s e k , a 1 felsők keríti*
g c i o k , Iz.ílasok: k u u o u y i g^'dyjiuok, €07*
k
á

•••M

jt*
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-

lM &z! (C\thUnnthemum)
kórOja mejtf.ll,.
agai feUbnak: >cv. eUcacstk, hokiVt.d.i!
úok ö^eliUéluk, lenipák; liol Iwm.úk
hol kopaizok: n.ilh.tf Utais-ísok, mindm ie.f
vílfovimfl 2:tok. -j-ít-gá, tompa. f.,, r m i
tik % d* ha valami áoittpuk ér% lejekusinek. {Tetemrofdé/u)
KETANYASOK.
BAZSÁL.
(POEONIA)
Tstsz. 5-ícvclö: Bokr. 5-ten^tfli: Bib. g — 5 i
izáratlanok: T»k.\—5,
solGnagvú; magvai
B/ (f. űfficiniüij)* ipv^sokfzoríV.írnyjillak, kopnr/ük ; tevéikéi 4»nrélvosok; k-u-ílyai ftéiti
láiiíi-iíok. i'ir, Jtttf't vtirttj. többnyire a* k«rtekbtnn tcHycx. {Jfazrffi rdzja , Hazjti-rAzja.)
ftlériZios B. (/*. cnra/tina IC.) íev. kcllzcr itJrtnn&ok;
tevéikéi épek, 10ja?.kerekek, Hopufiok: tokjai kigorbuitek, niuljrbosok. #.<>, veres: /*v.
^rí</ zillk
törpe B, {P. humilis) íev. kí(i>.cr hármasuk: levélkéi
3-b.is;íbú - saH-Jii^o ok, alul Iz6rósok: lok.jai fcLíllJfc, Uot'úsák. juíra aiatson.
H A R O M A N Y A S O K .

34*. SARKVlftAG.

( DBLPHIN1UM)

Tsc'sz, íiíiits: tínkr. 5-i/irmú; a' lelstí s.irkanty\is: FUise iiriroiii torma, elöl lirájas,
fl-mctl>csűr hátúi sark.inryús: sarkantyúja
a f ielsó JE^roiiii.b.1 dugi'a:
Tokja AZ anyák
g

va|;y 3.

Tokosak.
mezti S! (D. eansetíűa) fz.-íra Ftíalló,
Ivc!.Í2ízó:
íev. vékony saU.ingokr.i lu^gaituK; A lel80k oytlctlcnek: pilise i-tugú. vir. ktfk% vun
tellyej ÍJ //' hertekbenn. {itfíí Sarkantj áviMk
Üxaiiiáb)

3«7

Ajajo &! (p. jfigeh) fzára fVlalW, sugár, i
vir. sögár-fuzérfornia fiirtbcun, a1 líar és
áRliegyekenn: pilise i-tagtj. T-Í>. (öbbnyiro
ttÜyrs A sokféle szína a* kertekben*, ftlisf
torkat-mm Uty'tn írat Muzik A l A l A.
Dtc atiibnj in ierris tnsciiptl nomina rcgum
Aoscu/itur Jlcrcs.
Virg Lelog. 3. v. 119.
•• Három Tukosok,
hegyé S. (D. intermtnUnm IV.) pilise 2-iagú; ajakai
két melf'/.ésük; rocUzcsei tojáskcrckek; lev.
3-iiasiíbük; hasábjai 3-iueiUcauk, bcvagdaiLik. vir, ktfk.
magas S.' (l). e/aíu/n) pilise 2-tagú; afakai tojáskcrekck, uorl-iik, eg_vtu*ítlfn fogúk: lcv. paizsos l/.a bábuk, ^-ÍM5.íhúk; hu bábjai suliaii*
gosi^k. j'ír. nngy, ke'k,
f/regőiö S. ( O. Staphuagria) pilise 4*fagú , a* Ctirmokn.it riividebb; sarkan(_yúja rövtf!, lumpa:
lcv. tenyeresek. {Turhásjü, Aalhaj&t Tata-1
űltíjú.)

34.3. SISAKVTRÁG.
Tse'sz. nints:
kám/siil'orma
tsányonu úíló
Tok. 3 v. 5 ,

( ACONITVM)

BoAr. ^-Püirinú ; a' i'elsö üagy
, cinre borúi; abbann kel koisukijis, sarkonlyús pilis:
1
betzóíbrinák. VbVr^es .

Sf (A. lycoctonum)
pilis-s;irkantjrúi pergék; .Tj.ik.ii tojaskerekek, tsorbák: bokr. bisakja kúpos, ItoiVIjtú: Ivv. Iteiigcresck, fiŐTÖ.ikék; karelyai g-inetÍAésitk, logasok: vir.
sárgák : tokja ,3. {farkajö/O -Jú • re//u mfrcgölö S. (sf. Anihma) pilis - Sarl^tvú.i hálraiÖrtek, horgasok; «|.it;ii t'ctnj^úJa^, vilzfiás*
ízívesek: bokr. sísakj.n búlloi, kúpos; ler.
iokJiasjbúk; salUngjai i^ala&ok; vir. sárgák: tokja 5. {sárga Sijakjüt sn-iid Sisak*
f&y kulitU v. tiukijíUjú.)
"Mmlika S.' (sí. A'upcl/uj) pilis-barkant^úi egyenesek,
tompák ; ajakai lanüasuk , t«lo^ u\ük , Kctí k
bokr. siiikja donbgrúi lcv. lenye.
k
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sek, 5-lia>.ábúk; snllangjai s-irct^é-ifik, }>«vagdallak t Uabsok: l/.ira mtrónu
acalLan: vir, jctci VIWOJÍ//IÍ/A ; tokja 3.
lika n'pa^ Ári, tijaljü%
tetüjü.)
görbutek, tompák; *ij.ik\*i ha:r;ifcutigyö[.jti.
lek, i-logúk: bokr. .si*<tkjvi dombom: le7,
Öiosok, léi)vesék; S.iilangjji l?<-!rs Iáuis:ikok; auró-ío^aiok: kuUoi.ji kopatiuk: u>.
uiük.
. luuricum U\) a* JÓgfírtM ahbann
nyáláng S!
iz, hogy sisakja I.oni|ui: l e r c l l t
jdi UélesebUekf bevállaltak: kois;ínyi
rüsok.
S, ( A. varicgatHtn) pilis-sarkantyúi
p
bulick t Iviiipák; ajakat Ictnjűlólt, isarbák:
fcokr. sisakja kú|*oi: Icv. 3-Jiü^búk, fényt
Bek: sallangjai ekforrmik, $ fo^úk,, fog.isók:
fürt jé nn ax rtlsó koisauyok bolzlzúk: íitrmai fejérek, liékt/éluk. tw.j'cly&l jettft zöldek

y

alul jcje'rnj

zlildcU.

kutjmds S! (-•/. Viimnuitttm) piIis-Sarkanl^úi fclyl'1
buhek; ajjkdi Litiisások. egyenesek, lte^\ •••
triiíí isorlui* : bukr.sisakjalv.npo8, trlnyüLo
Icv. j-husnbúk, huinál^ osok; íaLUagjai UoUkuüad* éktormák, 3-lu^k, tokosuk.

Jutvasi Tt. ( // afpitta)

K! ( A. damaicena) \ev. kéll^err í/.irn; jillak ; levclkéi izérnaluítúk: virági aUti izárnyaSuon hasgatali lcvél-galtér. vir. kdk, {Kan*
títtttt)
K! (A. jatfwx) lev. 2-fzer fzárnyaliak; levélkéi tzcriiiálzálúk, fiórÜskék: tokj.ii güiuböIviuletirk, tiiskések. vir. Jcjer. (izoriu Kan*
dillit y parajzí Bors t Jhketo hó meny t Jckett
. fi,
Mák.)
mezei KJ ( A . arventia) ler. a-Cter fzárnyaltak; icvéU
kei tzcni.il/nltik, kopal/ok : tok. körtvolyforinak , v, viO.Izás kúposok: anyalz. 3—7.
vir. ziilécs* {iekcie KoriámUom , purajit Üorj)

SOKANYASOK.
POMPAFA.

myvts

Tx! (+1. Pueosa) piUs-sarknnlyúi begörbíillek:
káMiskaja alig levelem t egjymragú , envvvesíiórus: gyÖkerlcv. ^-hasabuk; iailangjai Jkareljúk: tí.irlcv. harmatok.
harang Ti! (W. lul^uth)
,niis.s«irk4niy6i begÖrbíil*
tek: gyoktrtev. keiUcr-h.-irmasok; Izárlev.
hármasok; levélkéi toj.iskerekcuiJ mtlull-3kucl^uk v. bcvagiuli vc^uk.

( LIlilOBJZNDIlON)

Tsr'si. 3-lcvdű : £o/,r. g-g-btrxmi, h.irangfomia: Gyum. lobozlorma, |c|jpendékcsliáuió-magvakbúi,

(AQUILEGIA)

rom mauTM|iik> lürük tormák, sat antyú*
sok; snrkaiiiyújok a' Izirmokoiin alóltfr:
'd'uk, j .

nkantyúi egyénetek, a'
rmokaaL ruvjüübbek: le-

(NIGELLA)
3 « . KAMJILLA.
'J'scsz. nmts: Úokr. _5-iínmj: 1-dis. $—8
f^tromm ttáiájíiktkoUányosok, a,Jikasok, a*
l/irutokunn beloíl; iüw»könu m^ügOUr^k:
Voi. ^ — 1 0 , A&verag.idt&k. Nrairly Jajokba im a virág alatt Levél ran ga/Ur gyanánt.

OTANTASOK.
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ti (L. (ulipijtra) le*, ^-karélyúk; a* kozbiílso karély l'ttílcs, tsouka ( miotlia el volna belőle vügva.
J+7.

M Á J F Ü.

(IIEPA TlCJt)

. Tscsz. 3-ritkánn 4-Ievclü: hoÁr, o-iiirnjúi
Atagv. t o k , kopalzok.

«*m*# Aí/ (//. nobilis, sínomonc Hepatica L.) levél,
3-karílyűk, épcluk, borrormák, alól ízórÖ*Ök:
lőkaisányi i-virágúk, a* tetdekna
elthb nénck • vir. ArAt a* kvrteHcrtn sot,stín&t ttitjKj, {ntut** JtiájjH t t/wgjoré ultj"JüJ

HL
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KOKCUTSIN.

(

Tscsz. niuU \Bokr. 5—g-lzirmú: Aiagv.
az anyuiéit- ra;tok mcgui*'trad,'5 nsíiiieUvi-k*
benn literük iark v* tbákó formára kinő •
Szóra tóÁot3tir:jbr/fia,ágtiff€Ui, A virág til„tt
Uvcl galU'r t /ittilybÓl osztán a virág íoi>tli',&
1
t 's a kotsun íeszsz gallérossá. X*cvt /£.
k v. hasgailak,
,, «*--.•

'• Galléros tbkotsányák ^ Uákós mirgvők, \-vÍrág&k.
kittrült

K. (sí. patent) gytikéríev. hármasok; íevi!|.
kei b.iilaugOi.uk, Kilic^'zi-'ltck, «' kiutfpsö
3-haSabú, a* két faclso a-Iuis.íbú: lokots.
a* tcvelckucl rövidebb, vtr. sárgát fej/r.
tavaszi A". ( A. vernu/tj) Urv. í/áinyjtsok; fevétktíi 3.
husábúk, l ü m p á k , kopaUok: vir. lclailo,
s<tii*dj.

hány

K! {Á. PuUatilta)
Icv. kétfzer fzárny.iltak; leveikéi
ikéi sdilanjjü.sok;
i l a n j ü s o k ; Tz-irin.
Tzirin
e ^y ü cy s e ,k v i l

jzinúki viiűga (T icvcUkaeí vftr'áó b'tvik i',i,
(Iccínjr v. jzttdcrjcj v. fekete v. ió-kűkores(>i.)
m*ici K! {J4, praíeiuis)
Uv. kélf/.er fzáruyallak; levélkéi sathtngosok: Itirtnai kifordult hegyük, ki tűi gyufjjusoh , színtelenek ^ Lcíul
ŰüJ
(kisicbb
Uány-Kökörlsia.)
"

Lcvctcs szárúk,

tiákós

magvak.

havasi K! (A. a/pina) fzártev. «, tÖvünn ö
íck, sok/2orJí ( zöífek; levélkéi J z i n y
li.isgati.tk, tompák: vir. íejér, tutipJn
sá$tikivül
vivtaszínre hajlandó.
1
j e t r a x s e l y e r n H . ( •/.
; / ) tf httvtishól abbunn AütőmbiiZy hogy levélkéi Izarnyabuno
hegyesek: vir, sárga.
•** Leveles s%árák, tsakótUin
torona

K! 'A, coronaria) gyökéilev. tiánnasoon indúlt si.kUurfiizóliek, íugiii liálkahegyuk:
magvai gyapjasok, t/r. vert,
K! (s*. horic/ijij)
jtyÖkérlev. ujjABok; újjai 3nictizésuk: f/..írU*v. 3 , öUvcnoitck, Uabdal-

vir,

li

magvak.
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( . sihejtris)
hám 'j-virá^fi: l e r . 3 . s
bűk; h.iK.ibjrti 3 innf/ÚMik,' fopasok: irag.
vai göntbÖlyüdedck, py. t pja«íik. vir. jrj*fr9
V. zötda piros% tdblnyirt $*szirmú*
berki K! (W. ncmurosa)
Izáta i-var^RÚ: lí.írlev. 3 ,
liármasok ; levílkéi l.'íni íi-ok , 3-n"ttl/r«.uk,
fogasok, vir.jcfdr.ffibfrnjire
6'JZirm//.( tc/trItcrekriráf* , Jejr'r PifiuU Szélvurifi , Pu/títt.)
ttrep K. (A.trifoiia)
Izára i-virápú: i/aiiev. 3 , hármasok; levélkéi tojásktiekek , fuguiok. vir.
faléi.
boglár KI {ji.ranuncuioida)
fzára i-2-virágú: (zárIcv. 3 , fi.-innasok; leveliéi lH'wj;iluluk. logasok : vir. 5-6 • kilcrtill ífiimu, sargu,

üártzis

K!

{ A.

nttreissiflora)

vir

e r m osól-.

fetfr.

I

vir.

BERLING.
Tsész. ninis: fíakr. kettes . n' ki'i&o 4—üIzirmú, nagyobb, tsjz.tr gyanunt ion; a*
bfiaö sok- apró- l'xinr.u: ftsagv. tsákósoíc
i E! { A. nlpina)

\'Z:\T& k a p j U k u d n : Itrv. kétl/cr-

Jíttrn. 4 ,

350.

Icvélpal-

ltrobok; ^yokcrlev. bevjgcíali-íugasok.

BKHTSE.
Tsvsz, n>nt«: floAr.
Iklagth Isiikúsok.
* Kapaszkodók,

k^Kk.
(LL£MATI±)
ú, rilkaui Lúbb:
venyii/suk*

ftos B! {Cl. vitgituana)
lev. íiároiasok; tevéikéi
f/ivesek, Vntvlyo* l/r|;lcic&ek : vjr. ki-llakiak , JrjffrrA , ftijzn^úÁ. Az unyavitá^imk is
xmyynak hímjei, t/*r porhonjok üres.
tatag B! (Cl. Pttatiia)
lev. f/^ttiy«-ok; levélkéi
épek és bevtigdüliak: virágzása
bucák. vir. Jejer. ( ft-niÁt} , f^vmiz y Jjzulug,
ÜzuMk.)
n&klevelö

S. {Cl. antrnsti/ulia TV.) lrv.
Urélkéi koAeuy - lunUüsok, luin^aki az ai-
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só pór levélkék niélyenn 3 hasábúk. virjg^
fhi/r , 6—$• szirma,
lótorma &! (Ct. crrctn) lev. feárnyusok; Irvclkci io,
j;Í<vkerek-Kínzások-, épek; vir. felállók. /:-.
h'rek. {létorma, nögy Pattitzku/ú, Eruiju^
tplevclü B! {Cl. intés;rifutia) lcv. épek, oyeUtlcnek,
[oj.vikcrck-lanlsások: vir. Ickuuyúlutk, &£
AcA.

351. VIRNÁNTZ.

(THALlCTBUM)

Tsr'sz. ninis: Bokr. 4-^-lVinnú, isckcly. Un.
mar elhulló : Magit, tsákótlanok. Virágzása Bugás v. fürtös,
leveleiJuzőíUÁ.
nuigas VI ( T/t. etu/um) háta hengerded; levélkéi to.
jaskerfikfk^ Izivesdedek, kevéssé ^-metrzesíik; bi/gúja a' Jzárhcgvcnn, vir. felállók.
ÍU VI (T'r. nitnus) ['LÁVA kek, hoiiivas: levélkéi kcr'Iulc<Itrk, 3-mclí>cí.iik, b^vagdaliak, v e r
h;nyes begyük: vir. konyák.
iJzify V! (TL mattam) levJlkéi hoizf/údad- <íkfor.
in.ík, 5-fo<;íiK: felső lev. epek, lualiások;
vir. alig biikolólt.
nagy V! { Th. nut;ns) levélkéi
feetckderlck v. Tttot\.
dt'ilek, ;{-rnetÍ7.t;iuk, alól faltok: bugája l e
vcles: vir. konyák.
tüdős t'i {Th.pvtidum'K.)
izára ctJgazó: levőikét
f/,ive*ek, 3—^-knrétyttíok, toni|)útskák y izukcf^ó'rö^ük, enyvesek.
tzüktcvtlii V! (T/í. a/iqustijoiium) fzár.i barízdás;
levélkéi l.imvís-fzÁlttAMk, cpcluk, a* legfelsok ts;tt;ne:ii i/úrit.iforiD.'iU.
sárga VI (Tli./.avum) u' szüktcvcüitúl abhann kaliimbdz^ hn§y levélkéi Izélescbbek: bugája nagv-,
buglyos. (vad Virntfntz)
barna (Th. niprtcans) fzir.i barázrfús: vírági sálorozó
bugabaon: gyökérlcveikét ckformak, 3-f«gúk; a1 iiiírlcvt'lúek I/.aiasok.
fdggös V! {Vh. arjuilcgifoliujii) Uára hengeres, hamvas : lev. háronilzor-Uárnyallak, icrcpélyeU ;
levélkéi tojask«?rekck , ^ -lompa- karélyúk;
niíígvai 3-Ucguk, vékony izáUkoau lefu^genek,
1

SÖKH1 MESÉK — SOKAÍÍYASOK.

HÉR1TS.

3*3

(ADONIS)

Z'scs&rfc' ^-.'j-levehi; Bohr. 5—15-fzirmÚ:
Afagi'. tsáktitlanok. Lcv. vékony tzérnaszáiakra hasgattákk,
tpdri II! ( A. acjtn-alh) fz;írj felálló, ágas: vir. a'
hÁr és ághegyekenn ft—g-lziriBÍik, setét re*
rejct:.- gytimŐUstf lojJsdad. (Aa&u tiitfg,
ptiftugi rozsa.)
$szi fű (sf. a/t nmnalit) f/ára 1 virágú, ágai med'
dók: c}um6ltse hcnccrded: Izirm. 8. ke*«k
e r c l z i i k , jtf/cí verestH\.porhunjai

feketek.

ín II. {A.jlamnuHt) Wara borzas: fzirtn. 8, IánLsáyok, hrgyesek, néha i-a-fügasok; y ü utólt.^c hengereled.
Í /// (^Y. vernntü) fzáríi riik.if/orös, a!ói elágazó, sokvirágíi: vir. rövid kotsányosok,
S-ual lŐbb- pyakrann la-lnntsásf/irnuik, taVtllZJZlli til'igztfi7

Ví'nfgtí tti'ffY, 4(:i;'f:i,

ttcs itt (>/. apennina) u" tavaszijai ttblnmn tiüláatböz% h-'SX J^'ra. lil2ttfs»íillal!íiilVó -pontokkal liiutcLL, 1'ftyíil eUgAzq: vir. gyakia.ia
13-fzkmúk, nyámna virágzik: vir.
. SZ1H0NTÁK.
(HANUNCULUS)
íMiuüen leírom rryakánn v. töveim bclolról
evuy kis pikkely, vagy tsulsorudás, vagy
lyukatska; izirinni fényesek. ( Kendcscnn
Ust'sz. 5-levclü: Uokr. 5-íiirmú de ezeknek
fzáni.1 változó) Magv. tsákórlanok. Virági
tobbnyirr sárgák. Többnyire mérges, eggy
mcgchctŐ.
• Ép vagy el nem jzn&dttlt levelűk.
íngos Szf ( R. Fktmmula} fzáru félre dűlő, ágas:
lcv. tojáskerek- uinKÁsok, nyelesek, (oogtérvinígi hifkavirAg 1 sűmörfft.)
irjcdii Sz. (ii. reptans) «* lángostul ubbann kíifőmüőzt hagy lí.ira UcmaFonna: lev. fzálasok,
«V kiiih'anyoaa laioaakcat díog^'aak: vir.
apróbbak.
X 2
né-

m

3*4
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nádi Szí (/?. Un%vn) Tiárn m a ^ s , egyen?*,
ágas: lev. í:inl sriuik, leslmúll fíuirön
vcssí fogadok: vir. a* liar cs
a
n-igvok
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i Sz. (H Seguieri) Tzára lersepfttt, sokvirágú:
1'v s*.kíépeiin f/.ibrt.iltak: vir. nagy,

n

totj/tnlafa • .y;.' (/í, nortiftortts) f/ára tsekély: Irv, r 0 .
jiíkerekrk, nyelesek: vir. ko'sántalanok.

szivjzirmá

havisi Sz. (fí pyrenmvt) fiára tzém.»form*, frl.illó,
tenyérnyi i - •.'-levelű, i-2-virágu; lev. Uá.
l.isok i«V. /W 'r.
levelet Un .SÍ. (H. Darnnsrifiaras) faára ágailan, !e\-e.
leilen: gyökérlfv. «, loj.isdad • kerekük,
nyeljek: kotjUnja a* fzárteiöon 2—4, két.
levtílíí giHcrnil. vir fejér v. veres/tt,
Szf (H. tirnrUi) l>árai al.iisonyok, tenyérnyiek; Ifv. Uivesek, kÖvéick, l/v^lciestk,
nv^lcfk: kn íánvi 1 virácúk: Iztrma ,-í—12.
{kis F^tskcfü . tftvasii StiWtn , Gtitttmkbeiry.)
Sz. (il. Ttora) l/..ir.i kevrslevetu, 1.2-vir.igú : !ÍV. vestíTormíik , ,s karcivos
riipkéstfk; Izarlcv. nyeU'ilenek, a* It
I'inKibok: isf'i. leiüremleii , (eínes.
Sx.' ( R. jcuiatuj K ) liár.i m.ijías: gy
lf^ tunU; a/. <tUú T^árlevcl kerekdetl, fz.ir- .
öUlö: (SCÍA kinyik.
Uipkc'r Sz ! ( ff. crenatus A'.) (iára alaisnny, i-vi'-igú: lev. f/.ivrs kerrkílcrfck , épeit, (sipkr• «ek: \siit. felálló; í'iinnai tüipbés hcpvi.K.
vir. Jejfr.
virdgák.

ujjas Sz! (8. itrntiififolins) f>.;íra ágas: gyökérlerclei
5, 7 - y-havthúk , fog.isok; A kozé[)SŐ levélkék ^meiUéHiik. kilifgy«Hek: «' vir.i^
al.1'1 IL-VÜ levelek nyelelleuck, ujjasok, Uo1s.i-.ok.
patyolat St! ( K. pfantanifalius)
>tz 6/íasnf/ abhan*
kuttimt»üz% htí^y iev. kevésbe hasábosuk t t*:*
nyeroek : vir. na^vül'i>.tk.
Sz. ( H. rutar/nlius) Uara leí;töb!ir7.Ör i-leveli, 1 virágú, nélia ^-virágú: lev. I.MIk c> Uiirmasok ; tevéikéi sokké
bukr. sokúirmú; gyökere
is ó kas.

liár.i al.»t*ouy, i - 2 - v i -

Szf { H. tHttfcraccuj) Izárí* IdsepiíH, vagy QQ
Itlibo, ^vÖkere/o: lev. k*rrekdeíl- veseformjik,3—3 karílyosok éné luk : Itimt/ 5—10.
tavast: Sz/ {K. nquutilii) IVártti -t' vízhenn h«*ril/-.inn
elnyúlok, Uéllyelága/.nk: a' vízből kiérő
lev. veseformák. 3—^-karélyúk: .1' víz alatt
lévfík (/.trnaf/.álasok. »7>. idicpe sftt^ás.
/tlnifros Sz! ( !i. jluviatilts} «* tavitól abbann Ab/ö/nbt>z^ hogy minden levelűi uérnaUáiuk , két*
hk
" " Szabdait levelük, sárga virágúk,

m

Stahdalt levelűk ,

Sz' ( H. nlpcstris)

rá-iú: "vbkérlev. fziveidedek . 5-h.itiíbűk,
tnmpik; fcártev. lAnUa&uk, épek: Izirma'i

magvfik.

Sz ! ( //. cassubicus)
f>y ü ké rl ev. li n rz r» ftDyelcsek, l/ives - kerekítettek, rsipké e . ;
Oarlev íjjj.ifiok, fogasok: vir. a 1 Izárhegycun

váltó zó Sz! (H. úuricttmus) «* Arri*k/evrUliól uhbtmn
frii/öwbüz, hngy j^yökcrlev. Uívesek v. veseform.ik, brvagiUliak: Izárlev. épéluk: vir,
eleiníc liirmailaiiub, a/.ulánn 2-3-l/irmúk,
véére 5 ízirmúk.
Torzsika Sz! (lí seeUratus) UATB vaskos, felálló,
Ágas, leveles: evijkérlev. .-j—^-knrélyosok,
tenyeres faalinMik; .1' feUök -j *s löbb hasűlmk, Ballftngjaí fiiúnsuk; l*iraiíti oprúk:
gviitn. hol/líúd «(, sok apró nmgvú. (Tor%

fsftirj,

UC3UU fit,

J

vízi mtt'rvg, lator lióldás, .»*•
,

selymes Sz.' (tt.il/yricus)
gyÖkírlev. 5.6-ösök, a
Uaroon hármasok, az ásakotin magánosok;
min.len levélkék faűla^ok, épek: tséfz. letílremleit: i;v'im. tojisilad: az egei/- pKuiia
faoke-selvnn-iitörüs.
„
ttás Sz! (R. p*darus)
gyökcrler. gCTebjésenn fu/.otf
tck;a felsők hármasok; levélkéi épek, izalaüok.
„
pompás Sz! ( H. asiitricur) fiára felálló, ág**:, •*•rÖs; L«v. li.iriuasak és Lctlzcir-UúrmaSűfc; levél*
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veikét 3-metíWsíík , bevagdaluk.
nekket ú t< Üresedésekkelftílszrf, a
kbenn
fgga Sz.r (R. glacinfij) (feiira s-£-virdgú: lev. harina!
»ok; levélkéi ^hanAbük, fcabdaliak ;
lev. nyelet k-nck: tséf*. borzas.
btgj'i Sz! {ti. manumus IV.) Izóra i-virágú: Icv.
karélyosok, fogasak: Izárltívele nvelvtUujjas; salla-igjai Iz.'ildS-lÁnisnMik, epek.
t/rlzi -S*.' ( A\ Gouani \V.) »* ht-uj-ilü!. abdann //w.V
bái , fio^r kciannyi mini az: l'zarlcvtlr
nyrres, so.llangjdi fogjsok: fzára Igumós Sz! {fi. bulimsus) .gyökere göinbölyií g
fz.-ira sokciragt'i, unuznyi^ Izórüs:
lev'. h.ir.
inasok; levélkéi bevágdiltak, a1 fcliók Itah.
'
daliak, mind puha-lzorÖook: Uci^i'jc U.ú.
remlelt.
torzaj Sz. ( >í. Phihnotis IV.) fz-úra felálló, á«.i«:
\w •j-h.iü.-íbúk, bcvágiltl) karélyoeiok, b-jrZások : kotsányi banizdáíok: lief/. vinijjzas
vege feli Icíoidútnak: y ú m . gömbülyiulc-d.
Boglárka Sz ! (R. rettenj) i>.ár:» felÁlló t róvonn <KiDrinuÁs : icv, hírmn^:>í;, „vintMlzcsuk, H
bcvagiJ.ilt.-\k. (Hnt-Júrkn t kakustái>% hulló
Ítí/j.) A kertükbenn tcllycj.
SÍ.' ( /»'. i/nÍY*:miumus) fz.íra fclyt'll.'íg.n:
lev. ,3-k.uélyosük; 1karéival i-mcU/.ésuk, bevagdal! t"ogu:.ok; a íVIníknek 6.illfl»gj;iÍ U-iUsok, epek; kuisányi barur.dások: ISCIA.
borzas.
réti Sr.' (/t. 4/cri.t) fz;tr«i felálló, sokvirágú: lov. $j
^
h.isábnk; hn^ibj'ii
sallnn^i^uk;
<i' íeUuk
izálasok: kotsáuyi hengeresek: l&él'iál
tythiyíltak.
gyapjas $*/ (H. iaanginojui) fz;íra Telállá, /i-ns,
cj'apjas: tev. nagyok, ^-ksrclro&ok; k.irily;u bcvagdaltiik, isipkések; a' bcm
kenn halovány E'úlioiskák vágynak,
áúk
piiti Sz. {H. fittrvulus) fiárrt i-2 virágú, a!ai«onV»
tcnyrfmji, 1 l^urö>: Icv. ^•karélyúk,
b g
d.iti.tk, n virágoknál aüg nagyobbak.
iugljros SÍ.' (H.pofypAyiÍfíj ÍV,.) l^ára alais«n« Wy
íigas: víz alatl
való levelei hajíi»:l nyelük,
Hók a1 icnaUibbók u^rúk, éiíormitni
3"

U

9-karélyúk, épek; a1 vubol kiálló ágafconn
lev ii»vid nyeluk, hof/Jzúdailuk: vir. iguu
nprók.
*'i A;/ {R,fatcatus)
fz.íra alaíson, leveletJen, i-virágú; lev. izcniaízálű - rojiosok:
i sarlóforma görbék.

"*#- Szabdalt iaclúk , jíírg/7 vtrdgák, ripatsoj
v. tttiASs mugviik,
mezei SÍ.' ( fí. anensU) feára feláiló, ágas: gyökérlev. bokrosok, TzivUibonn bokfelé f'zabdaliak:
f/ailcv. hármasok, oyeU&ek, izabdaluk:
vir. aprók; aiagv. tüskések, nagyok.
S1;. ( H. muricatu-t) fzára leuepüli : Icv. fzcleM:kt ^firétyusok, nijgvat lii^kések.
&. ( /í. pnr'vijlonu) a1 :u*kiitot uhbann kfi*
lanizosök: vir. itpróbbak: magvat rí
k, nem tüskések.

354. T Ö K O L Y A .

C TROLLIUS)

Jscsz,. nitils: Bohr.
Pilis, mintegg)'9,lxáU;sok, laposok,
k.tlnrmák : 7bX. sok , holzíkúdadok, bokmagvúk.
'%/í/ro/ 77 (T. euntperu) Ct'itn rdúH6, fclyííl ágas:
lt-v. l a b d á i n k , //.árnv.isúnn husp.ituk: vir.
az á^lie|»yekcno: Izirm. o'fívehajolnak, sdrgih'i: pili'iei ftilényiek aiiut 4* Uirmok, dkkür.tk iníot a* hímek.

. G A L A M Ó.

(ISOP Tű

UM)

Ticsz. ninti: Bohr. 3-rzirmú, haniar ciliúiló : /*///>. <Í , A' rzimioiinun belüli, kitsinyek,
fziromtonuálv, üblüsük : Tok. 1—3, v. sok.
C, (/. Jttmariuides) fzára alalson, alul levelclk n , felyül ágas: lev. sokltor fűiötieki pálhái ártormák: l/.irmai hegyesek: pilisei l%ővesek, ,'i-mclí/ciUk: tok. sok.
Vírndntz G ' ( J. i/wliciroiilcj) ftára felvül ágas, árast*
nj't: g y ó k ó i í t í v . l i o U l i ú u y t r í c s e k ,
Uúrlev. hároiisuk; ltvellci
k

í ö i i k

pi-

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

FÜVÉSZ KÖNYV.

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.
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