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katáng (Cichorium intybus, 
zár)

Hieracium pilosella (július, zár)
Lactuca sativa (augusztus, 
zár)

mályva (Malva sp., zár)
aszúszegfű (Tunica prolifera, 
zár)

Crepis rubra (zár)
Hieracium auricula (zár)

Cichorium intybus (augusztus, 
zár)
Solanum tuberosum (július, zár)
Taraxacum 
offi cinale 
(június, zár)

egérfül 
(Hieracium 
auriculoides, 
zár)

Összehasonlító tábláza-
tunkban Karl Linné, Anton 
von Kerner és Gárdonyi Gé-
za növénylistáit tettük 
közzé az általuk megfi-
gyelt virágok nyílásáról, 
illetve csukódásáról, négy 
fő napszakra osztva a 24 
órát. Ahol külön nem je-
löljük, ott az óra mindig a 
virág nyílására vonatko-
zik, s Kerner a hónapokat 
is feltüntette. Gárdonyi 
magyarul írta meg virág-
óráját, az összehasonlítás 
megkönnyítésére a tudo-
mányos neveket utólag 
hozzárendeltük az ő nö-
vényeihez is. 
A hajnali napszakaszt és 

magáról a virágóráról 
szóló cikkünket Hány az 
óra, csorbóka? címmel lásd 
az ÉT/2014/7.  számában, 
a délelőtti napszakaszt 
pedig az ÉT/2014/9. szá-
mában. Az esti napsza-
kasz megfelelő virág-
órarészletét a 13-as lap-
számunkban közöljük – 
A szerk.

N. Á.
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2 ÓRA

1 ÓRA

12 ÓRA

Arenaria rubra 
(zár)
Mesembry-
anthemum 
crystallinum 
(zár)
Mesembryanthemum 
linguiforme (zár)
Mesembryanthemum 
nodifl orum (zár)

Anthericum ramosum (zár)
Calendula 
pluvialis (zár)
Hieracium 
pilosella (zár)
Alyssum 
utriculatum (zár)

Hypochoeris maculata (zár)
Hieracium umbellatum (zár)
Nyctago hortensis 
Nymphaea alba (zár)

Anagallis phoenicea (július, zár)
Gentiana 
utriculosa 
(július, zár)
Hieracium 
aurantiacum 
(július, zár)
Lactuca 
scariola (szeptember, zár)

Calendula 
offi cinalis 
(szeptember, zár)
Crocus aurens 
(március, zár)
Mesembryanthemum 
crystallinum (július, zár)
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Adonis vernalis (április, zár)
Anemone pulsatilla (március, zár)
Colchicum autumnale 
(szeptember, zár)
Lactuca 
perennis 
(augusztus, 
zár)

bíboros homokhúr 
(Arenaria purpurascens, zár)

jeges bojtocska 
(Mesembryanthemum sp., 
zár)
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sárga vízirózsa (Nuphar 
lutea, zár)

3 ÓRA

4 ÓRA

5 ÓRA

Calendula arvensis 
(zár)

Dianthus prolifer (zár)
Hieracium chondrilloides 
(zár)

LINNÉ GÁRDONYI

DÉLUTÁN

Hieracium pilosella (július, zár)

Sonchus arvensis 
(augusztusban, zár)
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