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NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

VIÍ. KÖTET. 1908. 4. FÜZET.

Simonkaí L,: Magyarország és a vele délnyugaton

kapcsolatos területek shonos, valamint kultivált

Acer-einek foglalata,

(Conspectus Acerorum, ín Hungária^ terrísque Balkaní-septentfío-

nalís Hungáriáé adjacentíbust spontaneorum et cultorum.)

— 12 (az eredetiek nyomán kisebbített) ábrával. —

Acer L. — Juharfa. — Jávorfa. — Felcetegyürüfa.

{Acer L. Spec. plánt. ed. I (1753) 1054; L. Geuera plánt.

ed. V (1754) Nro. 1023; Pax Aceraceae (1902) 6—89.)

Kétszik., ösztörüsen átellenes level., küllösen részarányos-

virágú, Mtszárnyíl és száraz termés fák, vagy cserjefák. Virá-

gaik vagy tisztán egyivarúak (? c?), leplesek és kétlakiak; vagy
pedig felemások ($ cf), niely esetben a kétféle virág lehet eyy-

laki, de lehet kétlaki is. A virágtakaró -ös taqu, többnyire

ketts (csésze és párta), kevesebb fajnál egyszer (lepel). Porzók
száma 4—10 közt ingadozik, többnyire 8 a számuk. Maghon
magános, szabad, kétkarélyú, kétüreg, kétbibéj. Termés száraz,

a magvas részén többé-kevésbbé lapított, mindkét magvas részén

egy-egy hártyás, vékony szárnynyal; éretten két szárnyas termés-

kére hasad szét, vagyis iker-leppendék. (Rendellenesen 3-as vagy
4-es leppendekké is fejldhetik.)

Az Acer génusz mintegy 120 faja, az Északi-Földkerekség

mikrotherm- és mesotherm-égaljú öveinek a jellemzje. Csak egy-

nehány van olyan e fajszámból, a mely a megatherm-égaljú öv

örökzöld fásnövényzetét is gazdagítja; egyrészt Ázsia monsun-
vidékén, másrészt Közép-Amerika keskeny területén. Örökzöld

juharfák nem tenyésznek a mi éghajlatunk szabad ege alatt

;

ekkorig kétséges az is, hogy kultiválható-e nálunk a szabadban

az Aceraceae Lindl. [Nat. syst. ed. 2. (1836) 81.] családnak

második, még pedig 1-fajú (monotyp^) génusza, a Dipteronia

Oliv., a mely Közép-China Jang-cze-kjang-melléki védett, meleg
alföldjérl ismeretes.

^ Dipteronia sinensis Oliv.

Növénytani Közlemények. 1908. VU. kötet, 4. füzet. 13
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Az e munkámban felölelt területrl összesen csak 34 Aeer-

fajunkról számolhatok be eddig; többel azért nem, mert kultivált

juharfáink számáról még nincsenek biztos adataink Külföldi

származású, nálunk tenyésztett Acer-íajt itt csak 24-et veszek fel,

a melyek közül az északamerikai honosságú Acer saccharinum
h., A. californicum Dietr. és A. barbatum Michx. fásításaink

és erdészetünk szempontjából nagyobb megbecsülést érdemelnek,
mint a minben eddig részesültek. shonos ^4cer-fajunk van 10.

Ezek közül a három középeurópait, ú. m. az A. pseudojílatanus

L., A. platanoides L. és A. campestre L. fajokat hazánkból már
Lumnitzer közli a „Flóra Posoniensis" (1791) 457. lapján.

Flóránk keleties színezetének kiváló jellemzjét, az Acer tatari-

cum L.-t, Acer rubrum név alatt találjuk hazánkból legelsbbed
közöltnek (W. K. Plánt. rar. 11. (1802—1804) XXVIIL); Waldst.
Kit. az els, a karsztvidékre igen jellemz Acer-ünk, az A.
obtusatum W. K. felfedezésében és közlésében is.

Kultivált juharfáink fajaiból Diószegi-Fazekas 1807-ben
csak hármat sorol fel : az A. monspessulanum és A. rubrum
fajokat (p. 251.), valamint az Acer Negundo-i (p. 252.). Manap
kultivált fajaink közt hybrid-fajokat is ismerünk, ilyenek: Acer
Lángi S i m k, A. coriaceum Bosc et Tausch, A. Dieckii

P a X és A. varbossanium (M a 1 y) S i m k.

Fajainh csoportosítása.

I. Anemophila. — Porlós-virágj)orúaTc, szélkedvelk.

Virágaikat jóval a levélhajtás eltt fejlesztik ki; vaczok-

korongjuk nincs, vagy csökevényes.

§. 1. Kétlakiak, leveleik összetettek (3-asak, vagy szár-

nyasán 5-ösek). Virágjuk leples : d és ?. 1. A. Negundo, 2. A.

violaceum, 3. A. californicum. — Északamerikaiak.

§. 2. Felemás kétlakiak, részben fkép c?, részben ? virágú

egyedekkel; virágaik leplesek, a lepel 2-körü is lehet; leveleik

egyszerek. 4. A. rubrum, 5. A. Drummondi, 6- A. sacchari-

num. — Északamerikaiak.

II. Entomophila. — TajMdós-virágjwriiaJc; rovarkedve-

lk. Levélfakadáskor, vagy késbb virítok ; mézfejt a vaczok-

korongjuk fejlett. Virágaik felemások (c? és $) s eg>^lakiak.

§. 3. Sziromtalanok, leplük forrt-level. Leveleik ujjas-

erek, egyszerek. 7. A. barbatum, 8. A. grandidentatum. —
Északamerikaiak.

§. 4. Virágaik pártásak; csészeleveleik szabadok; leveleik

vagy összetettek (3-asak), vagy nagyon szabdaltak 7—11 sallang-

s/er hasábbal. 9. A. cissifolium, 10. A. japonicum. — Japániak.

§. 5. Virágjuk szerkezete olyan, mint az elbbi csoporté.

Leveleik szárnyalterek. 11. ^. tataricum, 12. A. Semenowi, 13.

A. Ginnala. — Keleteurópától Japánig.
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§. 6. Virágjuk mint az elbbi csoporté; leveleik ujjaserüek,

aránylag kemények, gyakran brszerüek. Virágzatuk többé-kevésbbé

konyuló sátorocska,

a) Monspessulanum typus és hybridjei: 14. A. monspessu-

lanum 14/b. A. illyrifíum, lo- A. ibericum, 16. A. coriaceum, 17.

A. Lángi. — Keleti és mediterrán-fajok.

p) Italum typus: 18. A. hispanicum, 19. A. italum, 20.

A. ohtusatum. 21. A. hyrcanum. — Keleti és mediterrán-fajok.

§. 7. Virág s levél mint az elbbi csoporté. Virágzat fel-

álló buga.
a) Chinai typus : 22. A. truncatum.

i3)
Európa-oriensiek : 23. A. pilatanoides, 24. A. DiecUi,

25. A. Lobeli, 26. A. varhossanium, 27. A. laetum, 28. A. cam-

pestre^ 29. A. Visimiii.

§. 8. Virág s levél mint az elz csoporté. Virágzat fürt.

a) Fürt felálló: 30. A. rufinerve. 31. A. glabrum.

P) Fürt hosszú és lelóggó : 32. A. pennsilvanicum^ 33. A.

macrophyllum, 34. A. pseudoplatcmus. — Európa és Észak-

Amerika fajai.

I. Anemophila. — Porlós-virágúak.

§ 1. Negundo (Ludwig Gen. plánt. ed. 3. (1760) 308;

Mönch Method. 1794. 334, pro genere,) K. Koch Dendrol. I.

(1869) 513. Tisztán kétlaki (dioicus) fák, többnyire szárnyasán

ötös levelekkel, ritkábban csupán hármas levelekkel.

1. Acer Negundo L. Spec. ed. 1. (1753) 1056. — Atorjia-

gonda. — [Acer Negundo Diószegi-Fazekas* Magyar füv.-

könyv. (1807) 252. — Negundo aceroides Mönch Meth. (1794)

334. — Negundo virginianum M e d i k. Pflanzen-Anat. (1800)

439. — Negundo fraxinifolium N u 1 1. Gen. North-americ. pl. I.

(1818) 253. — Negundium fraxinifolium Rafin. in Desv.
Journ. de bot. ü. (Í809) 170. Icon: Sargent SUva of North-

america II. tab. XCVL]
Terebélyes, 10—12 méter magasra megnöv ía, sárgászöld

kérgü és meztelen hajtásokkal s gallyakkal. Levelei is meztelenek,

többnyire halványzöldek, néha tisztán hármasak [v. trifoliatum

Dippel Laubholzk. 11. (1892) 467], többnyire páratlanul szár-

nyasanötösek (f. quinatum Schwerin in Gartenflora 1893 p.

200) itt-ott néhány 3-as levéllel keverve; ez 5-ös leveleiért

.,krislevelü juhar "-nak is nevezik. Levélkéi tojásdad-lándzsásak,

vállukon tompa ékformák, vagy csaknem kerekítettek, élükön

durván fürészesek, egyikük-másikuk, leginkább a páratlan levélke

1--4 mélyebb bemetszéssel is kiszabdalt. Porzós-virágai a hím

fákon sr csomókban jelennek meg már márczius végén, mert

rügyleveleikbl a levélhajtás eltt vagy 2—3 héttel elbb bújnak

* Primus ex Hungária publicavit. — Hazánkból az els közlje.

13'
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ki ; de teljesen csak lombfakadáskor fejlödnek ki, úgy április

közepe táján, vagy után. A porzós virágok leple apró, zöld,

kissé pelylies, 4—5 hasábú
;
porzóik száma 4—6 ; a porzószál

haj szálvékony s alig rövidebb, mint a gyengén vörhenyes és

hosszúkás porhon. E virágok czérnavékony kocsánai nálunk

tövön gyakran meztelenek és csak a lepelhez közelebb es részü-

kön vannak rajtuk igen apró gyér szröcskék.
Terms virágai a term-fákon nyeles, laza, keskeny fürt-

ben lógnak; leplük és aprón pelyhes maghonuk, 2 bibeszálával

együtt zöld. Termése meztelen; 2 leppendéke hegj^esszög alatt

van egymáshoz nve ; leppendékeik magvas része kiállóan ere-

zett, kerekített aljból hosszúkás — lándsás; leppendék-szárnyuk

kaczorkés-formán egymásfelé hajlik. Gesztje sárgás, tömött,

keménj;^ s ezért mint szerszámfa becses.

Oshona: Atlanti-táji Északamerika, Délkanadától kezdve

Georgiáig.

Nálunk az 1770-es évek óta kultiválják, kertekben, lige-

tekben, útszéli fasorokban. Manap teljesen meghonosodott, úgy
hogy már az újabbkori kevert erdkbe is belevegyül. Szinte

versenytársa az ákáczfának {Mobinia jjseudoacacia L.). Nemcsak
Alföldünk homokján, hanem északibb megyéinkben is jól díszlik,

igy pl, Selmeczbányán, Hontmegyében ; Kassán, Abaujtorna

megyében.
Kerti változatai közt kérteinkben közönséges a fehérlevel.,

vagy pedig tarkalevelü szinváltozata : A Negundo v. variegatum

D i p p e 1 1. c. 467 és annak további alváltozatai, mink : f.

foliis alho-variegatis H o r t ; f. foliis alho-marginatis H o r t ; f.

foliis aureo-variegatis H o r t ; f. lutescens S c h w e r in in Gar-

tenflora (1893) 201, 204. Ezeknek a fehérl level változatok-

nak a termései is fehérlk. Helyenkint megtörténik az is, hogy
a rendes zöldlevel Acer Negundo-nsk egyik-másik ágába bele-

oltják eme elfehérlett, vagy tarkaszin színváltozatokat: ekkor a

fának egyik fele megmarad zöldlevelünek és zöldestermés-

nek, a másik fele pedig fehérl terméseket és olyan szín leve-

leket fejleszt, a min színváltozatot az ágába oltottak. Körös-

szakái község egy nemesi kúriájának az udvarán ma is díszlik

egy 8— 10 méteres Acer Negundo, a melynek egyik fele tisztán

zöld leveleket fejleszt, a másik felének a levelei pedig részben

fehérek, részben fehérrel tarkítottak.

2. Acer violaceum (K i r c h n.) S i m k. — Liláságu atorna-

gonda. [Acer Negundo var. violaceum K i r c h n. Arbor moskav.

(1864) 190 ; D i p p e 1 Laubholzk. H. (1892) 467 ; P a x Aceraceae

(1902) 44. — A. Negundo y, californicum. Simk.J
Eves hajtásai lilaszínüek, hamvasok ; idei liatal, de már

fejlett level hajtásai zöldek és hamvasok ; leveleinek nyelei

meztelenek, vagy alig van rajtok néhány apró szröcske, de

levélkéinek nyelecskéi, levélkéinek éle és levélkéi fonákának
erezete aprón, srn peMies ; levélkéi rövidebbek és szélesebbek.
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niint az Acer Negundo-é, azonkívül mélyebben s élesen bevag-

daltak, kihegyezett hasábocskákkal. Porzós virágainak kocsánai

és terms-fiirtjének ^^rágzati tengelye s kocsánai aprón szrösek.

Terméseinek hártyás szárnya nz Aconitnmok sisakjához hasonló,

1. ábra. Acer californicum íTorr. et Gray) Dietr : a. Leveles hajtás;

h. h..y termös virágzat és termösvirág ; c. c.„ porzós virágzat és porzós-

virág ; d tei més {a, h, c, d V7 kisebbítve).

mert jóval szélesebb, mint az A. Negundo terméseié. Minde/.eii

tulajdonságok középhelyet jelölnek ki számára az A. Negundo
és A. californicum között: ezért e két telivérfaj félvérének

(hybrid) tartom.

Oshona bizonvtalan, mert az amerikai szerzk emlitést nem
tesznek róla, még Sargent sem (1902). Lehet, hogy kerti szár-
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niazék, de elttem valószínbb, hogy az orosz botanikus kutatók

valamelyike, azon területrl hozta magával, a hol az A. Negundo
és A. californicum terjedésköre érinti egymást (Kolumbia és a

Saskatshavan felsbb vidéke).

Nálunk fkép botanikai kertekben kultiválják, így pl. Buda-
pesten és Magyaróvárott. Eves, st részben még két évi hajtá-

sainak hamva is viaszos bevonattól ered.

3. A. californicum (T o r r. e t G r a y) D i e t r. Synopsis

II. (1840) 1283; Pax in Engl bot. Jahrb. \Il. (1886) 213. —
Californiai atornagonda. — [Negundo californicum T o r r. et

Gray FI. north-amer. I (1838) 250, 684 — Icon in Sargent
Silva of north-america tab. XCVII. Virágainak és termésének
rajzai Sargent i. h. szerint készültek az 1. ábrán.] Eves haj-

tásai sötét-lilaszínek és aprón pelyhesek ; idei hajtásai lilás-

zöldek és aprón pelyhesek ; leveleinek nyelei aprón pelyhesek,

levélkéi tojásdadon deltoid-formák s ékvállúak, fleg a páratlan

végs levélkék, és fkép e legnagyobb levélkéi gyengén 3
karélyúak, nagy és durván frészelt végs karélylyal, kisebb és

vállfelé ékformán keskenyed, vállfelé épél alsó karélykákkal.

Levélkéi színükön is pelyhesek, fonákukon pedig bársonyosan

bven pelyhes szrözetek. Termést nálunk nem hoz, mert a

? példányt eddig hozzánk nem hozták be. Sargent idézett

rajza szerint terméskéi kisebbek és kerekitettebb szárnyúak, mint

az A. Negundo terméskéi.

Oshona a Paciíic-tengertáji Északamerika, Kalifornia folyói-
.

nak mellékeitl kezdve a canadai Saskatschavan folyóig észak-

nak és a Rocky-Mountain nyugati mellékein Utah, Arizona és

Uj-Mexiko területein keletnek.

Nálunk a typusos fajt csak az 1870. évek óta kezdték
kultiválni botanikai kérteinkben, így Budapesten, Magyaróvárt,

Alcsuthon. Ekkor kiderült, hogy Európában csak a porzós ivarú

nemét, vagyis a hímjeit (d) kultiválják és hogy ezért nálunk

csak oltás segélyével szaporítható. Kiderült azonban az is, hogy
a mi klímánk alatt, fkép homokos Alföldünkön, az Acer Negundo-
nál kitartóbb s annál gyorsabban is fejldik. Leveleit november
közepetáján hullatja, holott az A. Negundo már november els
napjaiban egészen lombtalan

;
jobban bírja tehát az szi hidege-

ket, mint a nevezett fajrokona.

Ajánlatos volna ezekért az említett kiváló tulajdonságaiért

behatóbb, nagyobbarányú kultiválása, fkép Alföldünkön. Hogy
ezt tehessük, vagy magvakat kell belle beszereznünk shonából,
Kaliforniából, hogy azokból necsak himfákat, hanem termöfákat

is nevelhessünk és hogy ez úton a saját kultúráinkból fedez-

hessük majd magszükségletünket. Lehet, hogy úgy is czélt

érhetnénk, ha legalább oltóágakat szereznénk be a termöfáibl

és azokat hímfáink egyes ágaiba beoltanék ; de az elbb említett

eljárás sokkal ajánlatosabb.
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aureo-variegatis

Kérteinkbl színeváltozó levelii formáját is közlik : „foliis

így például Alcsuthról és Margitszigetrl.

§ 2. Rubra Pax in Engl. Bot. Jahrb. VI (1885) 326;
Aceraceae 1902. 8, 37.

Felemás kétlakiak, mégpedig himes-kétlakiak (andro-dioecia);

egy-egy fán részben fkép himes-egyivarú (d") virágokat fejlesz-

tk, részben fkép kétivarú ($) virágokat fejlesztk, a mely két-

2. ábra. Acer rubrum L. : a Leveleshajtása ; b Tavalyi törpe hajtása bimbó-
forma (^ virágzattal ; b^ Porzós egyivarú virága hoszmetszetben ; c Kétivarú
virága egészben ; Cg Ugyanaz hoszmetszetben ; d d^ Termése ; e Magva hoszmet-

szetben, [a, b, d, (íg Va term. nagys.)

ivarú virágoknak kicsinyek és gyatrák a porzói. Virágaik bimbó-
forma csomócskákban srn sorakoznak idsbb, nyúlánk ágaik,

tavalyi, rövid s egészen lombtalan hajtáskái csúcsrésze körül.

A legkorábban — már márczius közepe táján — virító juharfáink.

4. Acer rubrum L. Spec. plánt. ed. 1. (1753) 1055. —
Pirosvirágú juharfa. [A. rubrum Diószegi— Fazekas*



148 SIMONKAT L.

Magyar fiiv.-kön3'V (1807) 251. — A. caroliníanum Walt. Flór.

caroiina (1788) 251. — A. coccíneum Michx. F. Hist. arb. amer.
II. (1810) 203. — Icon in Sargent Silva of North-anier. II

(1891) tab. XCIV. Sargent e képe felhasználása mellett készült

a 2. ábra.] Hatalmas, 20— 22 méter magasra megnöv fa. Magyar-
óvárt Frigyes királyi berezeg erdöszerú kertjében 1898-ban mér-
tem egy ilyen fa derekát 1'5 méter magasságban, a melynek
2"32 méter volt a kerülete s a melynek ágkoronáját helyeiikint

a Viscum album parazita bokrocskái is ellepték. Nag}' fák van-
nak belle Alcsuth királyi berezegi arborétumában is, valamint
Budapesten az Orczy-kertben.

Kultiválják nálunk legalább is az 1800-as évek kezdetétl
fogva, de többnyire csak a gyatra porzójú $ kétivaros virágú

nemét, a melyen azonban kevés d virágcsomócska is kifejldik.

Ritka helyt van meg a fkép c? porzós-egyivaros virágú himfája

is. Virágaiknak leple kettskör (Lásd 2. ábra: b.3, c, c^.). Jól

kifejlett, csírázásra képes magvakat csupán az olyan helyeken
terem, liol mind a kétféle fejlett ivarú neme meg van; igy pl.

Budapesten és Magyaróvárott,

Mindkét nem fájának virágai kocsányostól együtt piroslók;

termsvirágainak kocsányai fiatalon egyenest állók, termésük
érlelésekor azonban lekonyulok; porzós-virágainak kocsányai a
bimbócsomó pikkelytakarójából kinyúlnak.

Egy és kétéves ágainak kérge is többé-kevésbbé sötéten

pirosló. Levelei színükön fényesen zöldek és meztelenek, fonákukon
hamvas-szürkék és fereiken pelyhesek; vállukon szívesek, élükön,

öt hasábúak s durván frészesek, két alsó hasábjuk kicsiny, néha
szinte elenyész, három fels hasábjuk jó nagy, a legközéps
hasábjuk a tle mintegy 75—80'^-nyi hegyesszög alatt elálló

oldalhasáboknál alig hosszabb és szélesebb, úgy hogy a levél-

lemezek átlag oly szélesek, mint hosszúak, szinte egy szabályos

ötszögbe illenének bele. Levélnyelei vörhenyesek, lemezüknél
gyakran legalább kétszer hosszabbak, vékonyasak; fbb levél-

erei is vörhenyesek. Nálunk márczius vége felé virít.

Oshona: Eszakamerika atlanti tája Ujfundlandtól Georgiáig.

5. Acer Drummondi H k. et A r n. in H k. Journal

of botan. I (1834) 200. — Drummond juharfája. [A. ruhrum
var. Drummondi Sargent Silva of North-amer. II (1891) 109;
tab. XCV.]

Hasonló az elbbihez, de hajtásai és levélnyelei srn
pelyhesek, levéllemezei pedig szíves vállból tojásdadok, nagy
végs karélylyal és középtájukon alul jobbról-balról egy kisebb-

szer s egy még kisebb karélykával. Fiatalabb leveleinek fonáka

is többé-kevésbbé szöszösen pelyhes.

shazája: Eszakamerika Mexiko-öbli tájának mocsaras erdei,

cserjései Texastól Floridáig.

Nálunk kevésbbé kitartó, de az Adria mellékén, igy Fiume
védett kertéiben kultiválható.
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6. Acer saccharinum L. Spec. ed. 1. (1753) 1055. — Cziikor

juharfa. — [A. saccharum Marsh. Arbustum Amer. (1785)4, ex

Sargent Silva of North-amer. (1891) 103, tab. XCIII. — A.

dasíjcarpum Ehrh. Beitr. IV (1789) 24. — A. eriocarimm Michx.
Flóra bor. amer. II (1803) 203. Részletrajzait a 3. ábrán láthatni.]

Hatalmas, gyorsan növ fa, gyakran lefeléhajló ágakkal
és többé-kevésbbé lekonyuló gindárhajtásokkal.

Öshonában: Eszakamerika atlanti táján az Atlanti tengertl
nyugat fele Dakota, Nebraska és Kanzas államokig, vagyis a

,,Rocky-Mountains''-ig terjed nyugatra, észak-dél irányban pedig

Uj-BraunschAveigtól Floridáig. Itt állítólag 30—40 méter magasra
is megn.

3. ábra. Acer sacchariymm L. : a Leveles terméses hajtás ; h Tavalji rövid
hajtás bimbóforma kétivarií virágokkal ; c Kétivarú virág egészben ; c^ Két-
ivarú virág hoszmetszete ; cl Bimbós rrJvid hajtások ; e Tavalyi hajtás

bimbóforma r^ virágzattal; e.. Egy porzós egyivarú {(S) virág, [a, h,

d, e 'A> term. nagys.).

Nálimk vagy 25—30 év óta kezdték széltében kultiválni,

de kultiválásának kezdete visszavezetend az 1800-as évek
elejére, mert helyenkint, így például Alcsnth királyiherczegi

arborétumában vannak belle 25—28 m. magas fák, a melyek
némelyike már tövétl kezdve ketts törzs és a melyek közül

némelyiknek a dereka, a szabályos magasságban mérve, 2"66

—

2'72 m. kerület. Nagy fák vannak belle Budapesten a Margit-

szigeten, Kistapolcsány királyiherczegi kertjében, Magyaróvárott
és Tótmegi/eren.

Idei hajtásai verhenyesek, 1—2 éves hajtásai barnák.
Yirágzati bimbói is verhenyesek. Virítni kezd nálunk már
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márczius 8—10 táján, érett terméseit Alcsuthon 1898 május
végén és június elején javában hullatta.

Levelei sokkal mélyebben és sokkal hegyesebb öblösö-

désekkel hasábosak vagy hasogatottak, mint az elz két fajé.

Leveleinek sárgás vagy verhenyes nyele, valamint az egész növény
meztelen, a levélnyél elég vastag és levéllemezével körülbelül

egyforma hosszú. Leveleinek lemeze szinén élénk-zöld, fonákán
hamvas-zöld ; vállán gyengén szíves, vagy egyenes, vagy pedig kissé

ékforma; élén behasadozott és hegyesen fürészes, hasábjai

csúcsain, fkép a hasogatott level változatain, jól kihegyzett.

Termései nagyok 6'5—7 cm. hosszúak, lapos, hosszúkás mag-
rejt részszel, a mely ers erekkel vastagítja meg a leppendék
szárnyának küls és csúcson befelé kanyarodott szegélyeit. Virá-

gainak leple rejtve marad a bimbócsomó pikkelytakarójában.

Talakjának levéllemezei szegletesen öthasábúak; legnagyobb
a középs hasábjok s ez jobbról-balról 1—2 pár kishasábocskájú;
kisebbek a középs hasábok, a melyek alján van a két leg-

kisebb s vállba futó hasábocska.

Változatai közül közönséges nálunk a

:

var. laciniatum P a x Aceraceae (1902) 39, keskeny sallangú,

vállon ékformán keskenyed levéllemezekkel [4. ábra].

Ennek alakváltozata a f. heierophyllum The garden II

(1881) 167; Schwerin Gartenflora (1893) 164, 166, a

melynek felsbb levelei keskenyen sallangosak, az alsóbbak

pedig szélesebb szabásúak, mintegy a talak leveleinek

lemezeihez közeledk. •

var. coloraium Wesmael in Bull. soc. bot. belgique XXIX.
(1890) 20. E kerti színváltozatnak levelei vagy egészen
rereslök (f. ruhellum S c h w e r i n), vagy egészen sárgállók

(f. lutescens S p á t h), vagy fehéren (f. albo-variegatum

S p a t h), illetleg sárgán tarkák (f. aureo-variegatum
Nich olson).

E juhart Saccharinum-nsik, vagyis czukros-nak nevezte már
Linné r753-ban, mert abban az idben és még késbb is, mindaddig,

a míg shazájában azok a rengetek serdk megvoltak, a melyek-

ben e juharfaj a következ fajjal [A. saccharmum W a n g e n h,

non L.), valamint az A. ruhrum L. és A. Negundo L. fajokkal

együtt tömegesen diszlett és jobb hasznát nem vehették: tavasz-

szal, lombhajtás és termésnövesztés eltt, czukornyerésre hasz-

nálták. Úgy az A. saccharinum L., mint társai, az A. harhatum

Michx, A. ruhrum L. és A. Negundo L. erteli fáinak dereka

alját megfúrták, e fúrt lyukba fa- vagy vascsövet ersítettek be
szorosan ; azután a csövön kiszivárgó édes nedvet edényekben
felfogták és bepárologtatás útján czukrot kristályosítottak ki belle.

Tekintettel arra, hogy homokos Alföldünkön kiválóan jól

és gyorsan fejld fa az A. saccharinum L. ; tekintettel arra is,

hogy szép fehér fagesztje jól faragható s ezért a faiparosok
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gyártmányaira igen alkalmas; valamint azért is, hogy árnyas

lombja és csinos termete javára és szépítésére szolgálna alföldi

erdeinknek : az akáczos erdk átalakítására és hasznosabb fel-

újítására igen ajánlom. Budapest utczái fasorainak ma is

kiváló dísze,

II. Entomophila. — Tapadós virágporúak.

l S. Saccharina Pax, Engl. Bot. Jahrb. VI (1885) 328;
Pax Aceraceae (1902) 73.

Sziromtalanok ; úgy (f , mint $, egylaki virágaik leple forrt-

level. Mézfejt vaczokkorongjuk fejlett. Ujjas-er karélyos leve-

leik egyszerek. Lekonyuló csomósán sátorozó virágzatuk ráágai

a lombfakadás kezdetén virítanak.

7. Acer barbatum Miclix. Flóra bor. amer. II. (1803)

252. — Szakállas juharfa.

[A. saccharum Auct. Germ. Pax Aceraceae (1902) 74,

non M a r s h a 1 1 (1785), fide : S a r g e n t Silva of north americ

4. ábra. Acer saccharinum L. var. laciniatum Pax levele. (Va term. nagys.)

II. (1891) 97, tab. XC. — A. saccharinum Wangenh. Nord-
amerik. Holzarten (1787) 26, tab. 11, f. 26, non L. (1753) 1055. —
A. saccharum var. pseudojjlatanoides Pax in Engl. Bot. Jahrb.

VII. (1886) 242; Pax Aceraceae (1902) 74. — 8argent idé-

zett képe felhasználása, de részben hazai példányok felhaszná-

lása mellett készült az 5. ábra.]

Hatalmas, 25—30 m. magasra fejld és gyorsan növ fa,

terebélyes koronával. Hajtásainak kérge verhenyesbarna, törzsé-

nek kérge fekete. Csomós, hajtásvégi virágzata, gindár és hosszú
kocsányokból álló lekonyuló sátor; termésállása is ívesen lekonyuló

kocsányú sátor, gyéren szröcskés vékony kocsányokkal. Terméskéi
kisebbszerek, 2 cm.-nél szárnyastól együtt alig hosszabbak,
cserzettbörszínek, degeszed és tojásdad magrejt-résszel. Levelei

fnemek, a fény felé tartva áttetszk ; színükün élénkzöldek

és meztelenek, fonákukon sápadtan-zöldesek és fereiken fiatal

koron szrösödk, késbb csupán a fbb erek zugaiban sápadtan
szakáikások ; vállukon szelíd két ívvel gyengén szívesen kisza-

bottak, élükön öt hegyes karélyra bemetszettek, karélyaik, fkép
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a három fels nagy karély, öblösen nagy és egymástól távol-

es fogakra kikanyargatottak. Elég vékony és sápadt brszín
levélnyelük a levél lemezénél többnyire jóval hosszabb ; levél-

lemezük fonákáiiak ferei is sápadt brszínúek.

Oshona : Északamerika atlanti szakasza a Nagytavaktól s

az azok melléki Kanadától, valamint Újskótiától kezdve Illinois,

Ohio- és Virginia államokig. Ez északibb államoktól délfelé egész

Georgiáig a melegebb éghajlatot igényl

:

var. nigrum (M i c h x. Fii.) B r i 1 1 o n in Trans. New-York
Acad. IX. (1889) 9. helgettesüi. E varietásának levelei keményebb
szövetüek, fény felé tartva alig átlátszók, vállon kerekítettek,

színükön, fonákukon zöldek és kihegyesed karélyaik csaknem
épélek.

Nálunk jelzik ugvaii ezt a varietást A. nigrum M i c h x.

Fii. Hist. arb. americ "^11. (1810) 238. tab. 16 ; Sa rgent i. h.

(1891) 99., 102., tab. XCI.l ; de én úgy Budapest kertjeiben és

arborétumaiban, valamint Alcsuth, Kistapolcsány , Magyaróvár és

Selmeczhámja arborétumában csupán csak a típusos Acer harba-

tum-ot észlelhettem.

Budapesten a Margitszigeten vannak belle 20—25 m.

magas hatalmas fák, a melyek bven virítanak május közepe
táján, és októberben tele vannak rakva érett termésekkel. Ezek
a fák legalább 100 évesek lehetnek. Erdészeti intézeteink kert-

jeiben is kísérleteznek e juharfa honosításával az 1890-es évek

óta ; hiszem, hogy szép sikert fog elérni az az 1893-ban meg-
kezdett kísérletezés is, a melynek a megkezdését a „Oörgény-
szentimrei erdészeti iskola", az „Erdészeti Laimk" 1896. évi 956-ik

lapján közli.

Dombvidékeink és hegyvidéki tölgyeseink felújításánál az

Acer barhatum M i c h x, fide S a r g e n t, — kiváló figyelmet érde-

mel, mert tudtommal a mi rovaraink (fkép lepkéink hernyói) kárt

nem tesznek benne. Tölgyeseinknek nemcsak tarkító díszére szol-

gálna, nemcsak a rovarkárokat mérsékelné, hanem fagesztjének

másféle értékesítésével és gyorsabb fejldése meg dús lombja
miatt, a lassan fejld tölgycsemetéknek a napheve ellen való

megvédésével is, hasznos szolgálatot tenne tölgyeseink újjá-

alakításában.

Úgy ennek, valamint az Acer saccharinum-ívdk szaporítására

elssorban erdészeti kísérleti telepeink és faiskoláink volnának
hivatottak.

8. Acer grandidentatum Nutt. in Torr.-Gray. FI. north.

americ. I. (1838) 247. — Nagybanfogacsolt juhar.

[A barbatum var. grandidentatum Sargent, Silva of

north. americ. II. (1891) 100. tab. XCIL — .4. grandidentatum
Dippel Laubholzk. II. (1892) 440. íig. 207.]

Oshona : Amerika pacific-részének erds völgyei a Rocky
Mountains-tl nyugatra, északnyugati Montana államtól, Arizona
állam déli részéig.
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Cserje vagy cserjefa. Levelei félig-meddig- börnemek;
színükön féuyeszöldek, fonákukon sápadtabbak és többé-kevésbbé

pelyhesek ; vállon gyengén szívesek ; élükön 3—5 hasábúak,
hasábjaik hosszúkás-háromszögek, alig hegyesek, vagy pedig

ritkán álló nagy fogaikkal együtt tompák. Levélfakadás után

5. ábra,. Acer barbatum Michx: a. b. Kétféle virágzat; a.., b... Kétféle virág

nagyítva ; c. Terméses leveles hajtás. («, b, c V3 term. nagys.)

nyíló virágainak, kevés virágú sátorai, rövid virágzati nyélen

bókolnak. Porzós (d') virágainak porzói a lepelbl kevésbbé ki-

nyúlók, mint az elbbi faj c? virágainak porzói. Terméskéi olya-

nok, mint az elz fajé.
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Nálunk több fáskertböl közlik, így különösen Alcsuth királyi

berezegi disz-arboretumából. Terméstelen kis példányát láttam

ott. Erdészeti fontossága nálunk nincs.

§ 4. Palmata Pax, et Trifoliata Pax Aceraceae (1902)

7, 24, 29.

Virágaiknak van szabadlevel csészéje és szabadszirmú

pártája. Leveleik vagy 3-asan összetettek (Trifoliata P a x i. h.),

vagy paizsformák, rendszerint 9— 11 élesen fürészfogú hasábbal.

Virágzatuk felálló, hajtásvégi és nyeles ernyszer sátor, vagy
pedig füzérszer megnyúlt fürt.

9, Acer cissifolium (Sieb. et. Zucc.) C. Koch in Ann.

mus. lugd-bat. 1. (1864) 252; Pax Aceraceae (1902) 29. —
Hármaslevelü juharfa.

[Negundo cissifolium Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Mün-
chen IV. 2. (1864) 159- — A. nikoense Mig. in Arch. néérl. II.

(1852) 458. — Leveles ágrészletét mutatja a 6. ábra.]

Oshonában, Japán Nippon szigetének hegyes vidékein,

cserjefa, vagy középszer fa. Nálunk csak újabban (vagy 12—14 év

óta) honosították meg, mint feltn termet és levélzet kerti

díszt: ezért még csak cserjefa alakban található, noha éghaj-

latunk alatt egészen jól érzi magát.

Virágait felálló füzérforma megnyúlt fürtökben fejleszti

;

apró virágainak sárgás szirmai kétakkorák, mint csészelevelei.

Terméskéi is kisebbszerüek, 2—2'5 cm. hosszúak, meztelenek,

egyenes vagy kifelé kampósodó szárnynyal. Hajtásai gyengén
pelyhesedk, zöldes-lilás brek ; levelének nyele s részben levél-

kéinek jókora nyelecskéi is inrosak és aprón pelyhesek. Levélkéi

szélesebben vagy keskenyebben lándzsások, némelyik küls levél-

kéjök alsóbb részén mélyen behasadt ; vállon ékformák ; élükön

durván s tompán frészesek ; csúcsukon hosszant kihegyzettek

;

színükön élénkzöldek s kissé pelyhesedk, fonákukon halvány-

zöldesek ; fonákuk a fér mentén, a belle hegyesszög alatt

jobbra-balra kiágazó szárnyerek hónaljában, apró s tömött fehérl

szrcsomócskákkal.

Példányom a budapesti Kertészeti intézet diszfáskertjébl való.

10. Acer japonicum. Thunb. FI. japon. (1784) 161; Thunb.
fl. japon. dec. II. (1800) tab. 10. — Jajyáni juharfa.

Oshonában, Japánnak Nippon és Jesszo szigetein gyakori

cserjefa. Nálunk csak a legutóbbi évtizedekben kezdték kultiválni,

ezért csak cserjenagyságú példányokat láthatni belle. Tenger-

mérsékelte enyhe éghajlatot kíván, ezért csak az Adria mellékén, így

pl. Fiume és Portoré kertjeiben bírja ki könnyeden a mi telünket.

Budapesten gondozást igényel, mert különben nagyrésze elfagy.

Festi szabású és manap már sok színváltozatú levelei miatt

azonban Budapesten (Margitsziget, Városliget), Alcsuthon s egyebütt

nagy gonddal ápolják mint kiváló kerti díszt.
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Leveleinek kerülete éppen egy körvonal kerületének felel

meg, a mely körvonalat 9— 11, élesen frészelt él, hegyes
bemetszésü; hasábjainak hegyes csúcsai körül húzhatjuk meg;
leveleinek válla kissé paizsos. Virít május közepén, lombja faka-

dásakor. Virágzata nyeles, ernyöszer sátor. Virágainak szirmai

rövidebbek mint a hasábos és pirosszínü tág csészéje. Ter-
mésállása lekonyuló s terméseivel együtt meztelen. Terméskéi
2—2'5 cm. hosszúak.

Typusának levelei élénkzöldek, ellenben a var. aureiim

Schwerin in Gartenflora (1893) 709 nev szinváltozatának levelei

kezdetben sárgásak, késbb aranysárgák. Csaknem a levélnyélig

sallangosan beszabdalt level kerti változata a var. Parsonsii
Veitch, ex Schwerin i. h. p. 709, ábrával.

6. ábra. Acer cissifolium C. K o eh. '/» (term. nagys.)

f . Az e csoportba tartozó Acer xmlmatum T h u n b, FI.

japonica (1784) 162, üvegházaink kedvelt díszcserjéje. Sokféle

színváltozatú és sokféle beszabdaltságú levelei miatt, diszkertjeink

mcsoporjainak tarkítása végett, nyáron kint díszelegtetik ker-

tészeink.

§. . Tatarica. — Feketegyürüfak. — Virágjok szerkezete

olyan, mint az elbbi csoporté ; virágzatuk felálló, bugás vagy
bogernys. Leveleik nem ujjas, hanem szárnyas erüeJc.

11. Acer tataricum. L. Spec. ed. 1. (1753) 1054. — Európai

feketegyürüfa.

[A. rubrum W. K. Icon. plánt. rar. hung. II. (1802—1804)
XXVIII, old. — non L. — A. cordifolium M ö n c h Meth. (1794) 55

;

Baumg. Enum. I. (1816) 337. — A. tataricum var. torminaloides

B r b exs
!

; B o r b á s : Természetrajzi füzetek (1891) 70., — non
P a X : E n g 1. Bot. Jahrb. VIL (1886) 184 ; Aceraceae (1902) 10.

Terméses ágrészletét mutatja a 7. ábra].
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shonos, alkalmas helyeken 6—7 m. magasra is megnöv
cserjefánk. Hazánk shonos fásnövényzetének az a keleti jellem-

zje, a mely alföldies és dombvidéki tájaink flórájának orientális

mintázatát jóval nyugatabbra szinezi be, mint akár a Tilia

tomentosa Mönch., akár a Quercus conferta Kit. A feJcetegyürü,

vagyis tatár juharfa, Európának hazánktól nyugatra es orszá-

gaiban nem honos ; ott csak kerti kultivált példányai tengdnek.

Terjedéskörének legnyugatibb határát az a vonal jelzi, a melyet

a Kiskárpátok Kisalföldi lejtin, Modor, Bazin és Pozsony- Szent-

györgyön át a Fert lajthamelléki széléhez s innen Sopron vidékén

át a Kemenesalja déli síkjához és dombvidékéhez húzhatunk.

A Kemenesalja déli részeitl a Zala és Kanizsa völgyeit követi

e juharfa terjedéskörének nyugati liatárvonala a Muraköz sarkáig

;

majd innen délfelé az Ivantica dombvonulatán s a Krapina patak

völgyén a Száváig, Szamoboron át pedig a Kulpa melléki Károly-

városig. Károlyvárostól délfelé a Korána völgye mentén átcsap

e nyugati határa Boszniába. Délboszniában még közönséges

;

de azután keletfelé fordul terjedése köre, Szerbián, Bosznián,

Észak-Kisázsián át Arméniáig. Arméniától keletebbre a perzsiai

meleg klima, északra [a Kaspi-tó és a turáni sülevényes alföld

gátolja meg tovaterjedését. Északra kanyarodik ezért terjedés-

köre Arméniától, [a hol mint var. torminaloides P a x : E n g 1.

Jahrb. XI. (1889) 73. van fkép kifejldve], az Arasz és Kur
mellékein a Kaukázus dombtájainak, és innen Déloroszországon

át Podolia meg Délkelet-Galiczia erds-cserjés halmainak. Dél-

galicziából, a Pruth mellékén a Szolyvai-Kárpátgerinczig hatolván,

itt a Krösmezei hágó irányában csap át körének határa hazánkba,

a Tisza fels mellékeire. Mármarosban, a Fels-Tisza legels

síkjának erds-cserjés dombjain, így pld. Visk mellett már bven
terem. Itt van hazánkban legészakkeletibb települ helye. A Tisza

völgyének Huszti-szorulatától nyugatra azután a Nagyalföldet

párkányzó dombvidékeken Ugocsa megyétl kezdve északabbra

kanyarodik határvonala Beregen és Ung megyén (Szobráncz

!

Vinna I) Zemplén és Abauj megyén át (Sátoralja-Ujhely, Abauj-

Szina!), Borsod, Nógrád, Hont megyék területén (Selmeczbánya!),

Bars és Nyitra megyéken át (Zoborhegy). Pozsony megyének
immár említett kiskárpáti lejtiig.

Terem hazánk alföldi és dombtájainak, átlag 100—470 m.

magasságú színtájai között, nemcsak a Nagy-Magyarmedencze,

hanem a Kis- (erdélyi) medencze mellékein is: Soprontól a

Feketeügy dombpárkányzatáig ; Visktl Orsováig. Talajban nem
válogatós, mert megterem Nyíregyháza meg a Csepel homokján,

meg homokos kertjeinkben is, megterem dombvidékeink löszös,

valamint fekete agyagján; közönséges Budapest és környéke

mészdolomit-dombjain; Szentendre és Visegrád trachitján meg
trachittufáján is közönséges ; a Nadap falu melléki Meleghegy

gránitos hegyén is jól fejldik.

Törzsének kérge, valamint idsb hajtásai is feketélk, vagy
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barnák, csak fiatalabb hajtásai vörhenyesbarnák. Srn, rövides-

szöszek az idei hajtásai, virágzati nyelei, levélnyelei, valamint
levele fonákának az erei. Leveleinek alakja egyazon cserjefán

felette változó : találni némely példányán kerekített vállú szinte

kerekítetten-tojásdad leveleket [f. rotundifolium Raciborski
in Spraw. kom. fizyjogr. akad. Krakow XXIII. (1888) 2 ; f. orhi-

culatum Schv^erin in Gartenflora XLII. (1893) 231 ; f. orbicu-

lare B 1 ó n s k i in Magyar bot. lap. II. (1903) 85] ; ugyanazon
a példányon találhatunk tojásdad meg tojásdad-hosszúkás leve-

leket (f. oblongifolium Racibo r ski id. h.. ; f. oblongifrons

B 1 ó n s k i id. h.) is, hol csupán csak egyszeren frészes éllel,

hol durván nagy farészfogú és ezeken aprón frészelt éllel, hol

pedig itt-ott szabálytalanul öblösen kiszabott karélyú és kettsen
frészelt éllel.

7. ábra. Acer tataricum L. (V2 term. nagys.)

Levelei sápadtabban zöld fonákának pelyhesen-szrös meze
szfelé lekopaszodik; élénken zöld nyári felszínét pedig az szi
deres-fagyos éjjelek piroslóvá változtatják (f. rubrum Schwerin
id. h. 231).

Fiatal terméskéinek szárnyai gyakran csaknem derékszög
alatt állanak el egymástól [var. SlendzinsJcii Raciborski
id. h. (1888) 2] ; de érett terméskéi többé-kevésbbé egymás felé

hajlanak a szárnyaikkal. Fiatal terméskéi mindig gyéren szrö-
södk, még a szárnyukon is pelyhesedk [f. pubigerum B\ 6 nski
id. h. (1903) 85], de érett terméskéi többnyire lekopaszodók
(f. decalvans B lón ski id. h. 85).

Vállon majd szíves, majd egyenes, majd kerekített metszetek
a mintegy 5—8 cm. hosszú és 3—6 cm. széles levelei; válluk

Növénytani Közlemények- 1908. VU. kötet, 3. füzet. 14
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néha gyengén ékformáju is lehet, ilyen fkép a fiatal, fejletlen

levelek válla.

Virítani kezd nálunk május dereka eltt. Virágainak fehér

szirmai kétakkorák, mint sárgászöld csészelevelei. Virágzata

csúcsvégi és felálló, sátoros billengekbl összetett, elég sr,
fejesbuga.

Különösen fiatalabb korukban piros szárnyú terméseit

augusztus meg szeptemberben érleli. Érett terméskéi mintegy
3 cm. hosszúak. Szívós, kemény fagesztjét faragványokra dol-

gozzák fel ; ágaiból és nyúlánk, hajlékony hajtásaiból botokat,

pálczákat, pipaszárakat, illetleg ostornyeleket készítenek.

12. Acer Semenowi Regei et Herder in Bull. soc.

natural. Moscou (1866) 550 tab. 12. f. 3, 4.— Valódi fekete-gyrfa.

[A. Ginnala var. (3.) Semenoivii Pax Aceraceae (1902) 12^— A. tatarieum var. Semenowi Nicholson in Gard. chron.

I. (1881) 74, f. 12.]

Miként a mi itthonos feJcetegyürfmihnalc, ennek is cserjefa

a termete, fekete a szárának és ágának kérge. Felálló s csúcsvégi

virágzatát május közepe táján fejleszti ki, virágainak a szírmai

fehérek (de csészéjöknél csak kevéssel hosszabbak), fiatal ter-

mése bven pelyhes és pirosló szárnyú. Ámde ennek a fekete-

gyrfdnak, nemcsak növényföldrajzi, hanem faji jelentsége is

van. Oshonáúl^ ott az smagyarok hazájában, a Tjansan és

Alatau hegységek azon dombvidékei szolgálnak, a melyek a

felettök magasló ormokkal együtt, Ferghána-tó\ Dsungariá-ig

hegységi gátot vetnek a turáni sülevényes sík, meg az éppen
olyan, vagy még sülevényesebb Eszaki-Tiensani-sík (Tiensan-

Pelu), valamint Déli-Tiensa7ii-sík (Tiensan-Nanlu) között.

A valódi feketegyrüfának a virágzata nem sátorozó-billen-

gekbl összerakott, sr fejesbuga, min az Acer tataricum-é
;

hanem ritkás elágazású, jó hosszú kocsányos virágú, szélesen

sátorozó buga. Azután a levelei ennek a Tjansan-alataui fekete-

gyrüfának, a mi shonos Acer tatariciim-unkéhól olyannyira

más alakúak, más szabásúak, hogy els látásukkor senkisem gon-

dolna a mi feketegyürüfánkra. Már virágzásakor csaknem mez-
telen levelei (néhány szrszál akad a nyelükön meg fonákuk erein

ilyenkor), szélesen háromhasáhuak, egy uralkodó nagyobb középs
hasábbal és az alatt két kisebb, öblös-szög vagy majdnem
derékszög alatt elálló alsó hasábbal. Úgy a végálló középs
hasábjuk, valamint a kisebb alsó hasábok ismét durván bevag-

daltak és bevagdalásaikon kissé tompán fürészeltek. Legtöbb
levelének általános idomát oly részarányos ötszöghöz hasonlít-

hatjuk, a melynek két fels szára hosszabb, mint az alsó három
— nem mindig szabályosan egyenl hosszú — szára. Leveleinek

nagysága változó; nagyobb levelei mintegy 6 cm. hosszúak

s éppen olyan szélesek, vagy valamivel szélesebbek. Érett terméskéi

mintegy 2 cm. hosszúak. Kultiválják botanikai kertjeinkben, így

pl. Budapesten és Magyaróvárott.
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13. Acer Ginnala Maxim, in Mélang. biol. 11. (1857) 415. —
Napho7ii feJcetegyürüfa

.

[A. tataricum var. Ginnala Maxim. Primit fl. amur. (1859)

67. — A. tataricum var. laciniatum Regei in Bull. acad.

Petersb. XV. 217. — A. tataricum var. aidzuense Franch. in

Bull. soc. bot. Francé XXVI. (1880) 84. — A. tataricum var.

acuminatum Franch. in Nouv. arch. mus. hist. nat. Paris 2. ser.

V. (1883) 228. — A. Ginnala var. euginnala Pax in Engl. Bot.

Jahrb. VU. (1886) 185; Pax Aceraceae (1902) 12 ; Schneider
Laubholzk. 1907. p. 196.].

Oshona Japán (Nippon és Kiusziu szigetek), valamint a

Japán-tenger koreai s az Amur folyó azon keleti dombtájai, a hol

az a Korea felöl beleszakadó Uszuri-folyót veszi fel. Ázsia szára-

zulatán tehát Trans-Baikália és Mongólia, valamint Mandsuria
nagyalföldje vetnek gátat terjedéskörének nyugat felé. Rég ösme-
retes és igen sok példa bizonyítja, hogy a Baikál-nielléki hegy-

ségektl és Mongólia sivatagaitól keletre a flóra, a vegetátió

szinte egy csapásra egészen más szint és alakot ölt, más növény-
fajokat növeszt, mint eme jelzett területektl nyugatra : érthe-

tetlen ezért növényföldrajzi szempontokból az, hogy miért vonják
össze az Acerologusok még manap is a naphoni A. Ginnala fajt

a turáni A. Semenoivi-yal, st talán még a mi A. tataricum-mi

kai is.

Cserjefa ugyan ez is, mint az elz két faj ; kertjeinkben

jól tenyészik, st termést is érlel (Budapest Magyaróvár, Selmecz-
bánya) ; virágzata hajtásvégi. felálló és olyasféle sátorozó-buga,

min az A. Semenotvi fajé : de sudarának, ágainak, hajtásainak

Tiérge nem fekete, hanem a cserzett brhöz hasonló, valami
világos brszín. Nagyobb leveleinek három hasábja közül, a két

alsó hasáb csak 1—-2 cm. hosszú és a levéllemez válla felett mintegy
2 cm. magasságban a nagy középhasábtól keskenyszög alatt van el-

választva ; holott aránylag keskeny, csúcsán pedig hosszasan kihegy-

zett középs hasábjuk a válltól számítva mintegy 7—8 cm. hosszú,

E levél hasábjai ritkásan, durván, tompán, itt-ott mélyebb bemet-
szésekkel vannak beszabdalva és élükön frészelve ; kisebb, hosszú-

kás-tojásdad, vállon tojásdadon kerekített levelei csak egyenet-
lenül, durván fürészeltek. Leveleinek válla kerekített, a levélnyél

végzdésénél alig bekanyarodó ; egész levelei nyelestl együtt

meztelenek, nyeleik s ereik sápadtak, de lemezük színe-fonáka

élénkzöld, a színe azonkívül még fényl is. Még nem egészen
érett terméskéi 2—2'2 cm. hosszúak, ritka pehelymezzel ; termései

közt itt-ott akad 3-as terméskéj is, a rendes 2-es terméskéjú-
ekkel egyazon termésállásban.

§, 6. Mecliterrano-orientalia. Virágjok szerkezete olyan,

mint az elz csoporté ; virágzatuk többé-kevésbbé konyuló
sátorocska. Leveleik ujjas érnek, aránylag kemények, gyakran
brszerüek.

14*
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a) Monspessulano-similes. Foliis minoribus, etiam in hybridis

huc locandis, eminenter triplinerviis.

14. Acer monspessulanum L. Spec. plánt. ed. I. (1753) 1056.
— Franczia juharfa.

[A. trilohatum Lam. Encyclop. méth. II. (1786) 382. —
A. trilobum Mönch Method (1794) 56. — A. monspessulanum
f. genuinum Pax in Engl. Bot. Jahrb. 1886 p. 229; Aceraceae

1902 62; Schneider Laubholzk. 1907 231. — A. mon-
spessulanum f., gallicum Schwerin in Gartenflora 1893 363.]

E középfrancziaországi és délfrancziaországi honosságú fa

nálunk csak kultiválva fordul el ; vadon az Acer illyricum

(Tausch) Jacq. fii. helyettesíti délvidékeinken.

Kisebbszerü, vagy 7—8 m. magasságra megnöv fa. Againak
kérge barna; éves hajtásai verhenyesbarnák. Hajtásai, levelei,

termései és termésállása meztelenek, st virágzata is meztelennek
mondható.

Legkisebb level juharfánk. Börszerü, színükön élénkzöld,

fonákukon fakó-zöld levelei három-karélyúak, három-föerüeJc, csak-

nem egyenl nagyságú s többé-kevésbbé kerekített karélyokkal.

Oldalsó két karélyuk csaknem derékszög alatt elálló; ezért a

leveliik kissé szélesebb (4—7 cm, széles), mint hosszú (3—5 cm.

hosszú). A kifejlett fák virágzó és termést érlel hajtásainak

levelei ép élüek; csak a medd bokrok és cserjefák, valamint a

sarjúhajtások leveleinek éle egyenetlenül és tompán fogazott.

Leveleinek nyelei vékonyak, lemezüknél hosszabbak, gyak-

ran kétakkora hoszzúak, mint a lemezük; ezért levelük könnyen
rezdül. Mintegy 2 cm. hosszú terméskéinek kocsána és annak
virágzati nyele is vékony, nyelestl együtt 5—6 cm. hosszú

és gindár. Terméskéinek szárnyai egymástól majd elállók, majd
egymást érintk.

Nagyon kevéssé különbözik e faj nyugateurópai típusától az a

suhtilis, növényföldrajzilag azonban fontos, fajváltozata, a mel}'

nálunk az Adria mellékeitl kezdve Horvátországon, Dalmáczia,

Herczegovina-Bosznián át Déldunánk völgymellékeiig, Drenková-

tól-Orsováig helyettesíti. Irodalmunkban annyi sokféle, jórészt

téves néven szerepel ez a mi ^4cer-ünk, hogy már e tévedések

helyesbítésének szabatosabb kifejthetése miatt is, — neveznem
kell azt ekképen

:

14/b. Acer illyricum (Tausch) Jacq. fii. in Reichb.
fl. germ. exc. Hl. (1832) 769. Illyr juharfa.

\A. monspessulanum 13. illyricum Tausch in Flóra (1829)

p. 551. — A. riimeliacum Borb. Akad. Köziem. XII. (1875)78,
— nomen nudum. — A. commutatum Janka in Akad, Közlem.

Xn. (1876) 166; Borb. in Természetr. füzetek XIV. (1891) 74, —
non Presl Delic. pragens. (1822) 31, cujus stirps Európám
calidiorem incolens, a nostra soluni foliis firmiorihus (fructibusque

junioribuspubescentibus).distinguerepossumus.— A.ibericum Borb.
Akad. Közlem. 77; Borb. in Természetr. füz. 74, — non M.
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B.

—

A. monspessulanum f. lihurnicum Pax in Engl. Bot. Jahrb. VII

(1886) 230; Pax Aceraceae 1902 62, sistit frutices vei surculos

steriles, foliis varie dentaiis, nonnuiique subquinquelobis, praeditis.]

Különböztetik a franczia juharfától rövidebb és vastagabb
levélnyelei, valamint terméseinek rövidebb és vastagabb kocsá-
nyai s virágzati nyelei. Terméseinek szárnyai egymástól majd
elállók, majd párhuzamosak egymással, majd fedik egymást.
Az Adria mellékén terem már Duino és Trieszt vidékén, azután
a Karszt dombjain Fiúmétól Dalmácziáig, Boszniában pl. Sarajevo (!)

mellett. Várasd megj'ében az Ivancicán (!), a Bánságban fkép
Svinica, Plavise\dca és Dubova dombjain; Szerbia számos helyén.
Medd sarjainak, hajtásainak, valamint a marharágta bokrai-

nak levele szabálytalanul fogasélek, st néha szal)álytalanul

öthasábúak is : ez a csenevész alakja a f. lihurnicum Pax id. h.

8. ábra. Acer coriaeeum B o s c et T a u s c h : a. Ettingshausen nyomán
;

b. keszthelyi példány után. (V2 terra. nagys.)

15. Acer ibericum M a r s c h. - B i e b. Flóra taur. cauc.

II (1808) 447. Ibériai juharfa.

Ezt az Ibériában (vagyis a mai Georgiában), Armeniában és

Perzsiában honos fajt nálunk csak mint kerti diszt találhatjuk,

így pl. Budapest és környéke diszkerjeiben (Puszta Szt-Lrincz).
Színükön fényes-zöld, fonákukon fakó-zöld, brneni levelei

hasonlók az elbbi faj leveleihez, — de kissé nagyobbak. Levél-
nyelei elég ersek s vagy akkora hosszúságúak, mint leveleinek

lemezei. Fiatal levelei és termései pelyhesedk. Terméskéi jóval

nagyobbak, mint az A. illyriciim-éi, vagy 3 cm. hosszúak; mag-
tartó részük is nagyobb, elvégre ersen degeszed; term-
kocsányai ersebbek és fkép csúcsuk felé feltnen vastagodok.
Leveleinek válla hol kerekített, hol gyengén szives; éle három-
karélyú és helyenkint 1—3 fogú.

16. Acer coriaeeum Bosc et Tausch in Flóra XII (1829)
550. [A. campestre yC^ illyricum Mihi. A. campestre^monspessu
lanum Pax: Engl. Bot. Jahrb. XI (1889) 79. A Bormülleri
B r b á s in Természetrajzi füzet, XIV (1891) 75.] Börlevel
juharfa. Icon: 8 ábra a, b.
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E ritka növényfajt kétségtelenül félvérfajnak kell értel-

meznünk, a mely az Acer campestre L. és az Acer monspessula-
num L. keleti fajváltozatának ivaros egymásra hatásából kelet-

kezett. Mivel azonban vadon csupán Sieber és Bornmüller
gyjtötték: Sieber (T a u s c h id. h. 552 szerint) valahol a Karszt
hegyvidékein az 1810-es vagy 1820-as években, Bornmüller
az 1880-as években pedig a herczegovinai Karszton „Mostar"
mellett; és mivelhogy a Karszt vidékén a franczia Acer mons-
pessulanum L. juharfajt, annak keleti változata az Acer illyricum

Jacq. fii. helyettesíti: ezért szabatosan kifejezve, az Acer
campestre X illyricum hybridjéül kell értelmeznünk.

Középeurópában vadon nem fordul el, hanem csupán mint

kerti kultivált fácska. A midn Tausch 1829-ben a Florá-hMi
a tudományba bevezette, Bécs és Prága botanikai kertéiben

már virágzó, st termést is érlel fácskák voltak belle. Német-
ország dendrologiai kertéiben G. v. S c h w e r i n szerint (Garten-

ílora (1893) 232) manap sem ritkaság, még pedig 4 formában,

ú. m.: „var. steyiopterum Spach, 1. major, 2. minor Spach;
és var. platypterum Spach, 3. macrophyllum Pax, 4. micro-

phylum Pax {A. parvifolium Tausch)."
Nálunk a „Magyar Nemzeti Múzeumban" lev szárított

példányok szerint {Acer S a d 1 e r herb.) a 19-ik század els
felében Keszthelyeit kultiválták az ottani botanikai kertben,

továbbá Budapesten, az akkori egyetemi füvészkertben (Sándor
et J. Kovács exs. !), még pedig abban a formájában, a mely
leginkább az Acer parvifolium Tausch név alatt ösmert növény-

nek felel meg. Hogy manapság hol kultiválják, Hrról tudomásom
nincs; lehet, hogy helytelen nevezet alatt több kertünkben manap
is megvan.

Az A . coriaceum Bosc et Tausch alakkörét, mint afféle

A campestre X illyricum félvérfajét, szabatosan varietásokra és for-

mákra szétosztani szerintem lehetetlen. Ha itt mégis két formára
osztom azt szét, teszem ezt azért mert már Tausch, a ki él-
példányokat vizsgálhatott, megkülönböztette az .1. coriaceum

Bosc et Tausch-tól az A parvifoliiim-^kí\ valamint azért,

mert abban az 1861-hen megjelent kitn mben, a melyet

„Ettingshausen Blattskelete'' czimen ismerünk, pontos levélmása

van meg levélvázlatban úgy a B o s c-féle Acer coriaceum, mint

a Tausch-féle Acer xmrvifolíum {A. creiicum Tratt. Arcliiv.

t. 16, — Tausch id. h. 552) eredeti példáinak.

Ez az egymásba áthajló két formája

:

l.f. íí/pica.^.conaceítm Ettingshausen,Blattskelete (1861)

137. ábra;ÍÍÖ; Schneider Laubholzk. 1902 202. ábra; 130.

e. A. coriaceum M. 8. ábra a.]. Brnem levéllemezei felsbb
tájukon 3-hasábúak, az idézett rajz szerint csaknem egyenl
nagyságú (de gyakran nem egyenl nagyságúak a hasábok, ha-

nem a középs nagyobb és hegyesebb) hasábokkal; a levéléle

a két oldalsó hasábtól kezdve ívesen hajolva a levélnyél felé,
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szélesen kerekítette teszi a levél vállát. Egyébiránt T a u s c h

így jellemzi: „A. coriaceum: foliis rigidis, longitudine latioribus,

angulato 3 — 5 lobis, denticulatis, glabris, corymbis laxis, alis

fructuum erecto divergentibus."

2. f. cretica. [A creticum Ettingshausen Blattskelette

(1861) 138. 107 ábra, — non L. Spec. ed. U. (1763) 1497. — A.

parvifolium Tausch in Flóra (1829) p. 552. — A. creticum Tratt
Archív d Gewachsk. 16 ábra (nonL.), ex Tausch. id. h.,— sed

icon est primitíva! — .4. coriaceum M. 8. ábra ft.]. Börnemü levél-

9. ábra. Acer Lángi {illyricum X tataricum) S i m k. — a. Láng-fele ;

b. selmeczbányai példa. (V2 lerm. nagys.)

lemezeinek 3 fels hasábja közül a középs hosszabb is, széle-

sebb is a 2 oldalsó szomszédhasábnál; lemezének válla kes-

kenyebb és gyengén szíves, felette a levéléle jobbról is, bal-

ról is egy-egy öblös tompa foggal, ersebben vagy gyengébben
togazolt. T a u s c h id. h. hasábjait igy írja le : ,,Die mittleren Lap-
pén fást gerundet, meistens stumpf, und ungieich stunipf gezahnt, . .

die Seiten-Lappen sind kleín, oder aucli nur angedeutet". Tausch
eredeti diagnózisa a következ: „A. parvifolium: foliis sub 54obís

3-lobisque, obtuse dentatis subconcoloribus, corymbis coétaneis

multifloris nutantibus, alis fructuum erecto-divergentibus. — A. cre-

ticum H r t. Vindob Tratt. Archív t. 16."
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E jellemzésnek felelnek meg a keszthelyi meg a budapesti

említett kultivált példányok. Gyér virágzata kis sátorozó hugácsTcáik

römdnyelüek, meztelenek és felállók; ebben különbözik virágzata az

A. illyricum virágzatától. Virágai és termései az A. illyricum-é-

lioz hasonlók; ebben feltnen különbözik az A. campestre- tol.

Válltól ered ferei is az A. illyricum-ra. emlékeztetnek, mert

3 fére az uralkodóan kiképzdött, s csak a fejlettebb és

nagyobb levelein vesszük észre az alsó 2 vékonyabb eret; de

brnemü levelei sokkal nagyobbak és más szabásúak is, mint

az A. illyricum három karélyú levelei. Fiatalabb levéllemezei-

nek fonákán a ferek aprócskán pelyhesedk; kifejlett levél-

lemezei színükön fényes- zöldek, fonákukon homályos zöldek és

levélnyeleikkel együtt meztelenek. Hajtásai fiatal koruktól kezdve

meztelenek. A keszthelyi példányok terméskéin néhány ritka

szröcske is látható.

17. Acer Lángi {illyricum X tataricum) S i m k. — Icon :

9. ábra, a., b. — Lá'ng-/e7e juharfa.

[A. montanum Láng exs ! iu Herb. Magyar Nemzeti Múzeum,

non Ait. — Huc ex descriptione pertinet: A. Boscii Dippel
Laubholzk. II (1892) 420. non S p a c h Hist. nat. vég. phanérog.

III. (1834) 88.]

Diagnosis. Stirps haec, me judice, ex Acere illyrico et

A. tatarico hybriditatis modo orta, adhuc solum ex hortis bota-

nicis Europae-mediae (A. Boscii Dippel I. c, non Spack),
sic ex hortis botanicis Hungáriáé (Keszthely, Selmeczbánya), est

nóta. In hortis botanicis pluribus in formis colitur, nempe apud

nos in, forma crebred&nticulata M. [9. ábra, a], et in forma

remetédenticulata M. [9. ábra fig. b.].

Fólia tenuia, chartacea, quintuplinervia, nervis tribus, in

lobos excurrentibus, validioribus, supra-subtusque intense viridia;

f. crebredenticidatae : sat tenuiter chartacea, saltem dorso villo-

sulo-pilosula, petioli etiam villosidi-, laeviter plus-minus triloba

vei sub-triloba, ovato-oblonga aut obovata, margine obtuse

crebreque denticulata; f. remotedenticulatae : firmior chartacea,

adulta rigide-chartacea, late-ovata superne triloba lobo medio

majoré, lobis obtuse-acutis, margine. basin (subcordatani) versus^

fere integerrima, in loborum margine denticidis remotis, paucis

serrulata, denique cum j^etiolis glabra. Bamula hornotini: f,

crehridenticulatae sat dense villosuli, f.
remotedenticulatae glabri-

usculi, denique glabri rufescentesque. — Flores longiuscule pedun-

culati, quam in A. tatarico majoros, illis A. illyrici similiores.

Infíorescentia laxa, et pauciflora
; f crebredenticulatae bene pedun-

culata, thyrsiformi, erecta et glabriuscula ; f remotedenticulatae

evanido-pedunculata, corymbosa, ramis villosulis. Fructus 2—2*4

cm. longi dignoscuntur : ab illis A. illyrici praecipue alis majo-

ribus, latioribus saepeque pulchre rosaceo-pictis, — contra ab illis

A. tatarici, alis pericarpioque minoribus, et pericarpiis sub ala,

alae marginem versus non protractis, — sed obtusis.
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Fólia majora 6—8 cm. longa, 5—T cm. lata. Foliorum

nervatura non penninervia ab A. tatarico ; foliis viagnis, char-

taceis, supras ubtusque intense viridibus ab A. illyrino primo

intuitu alieuum. Acer coriaceum, ob foliis illius jam junioribus

glabris et coriaceo-crassis, facile ab A. Lángi distinquendum.

Jellemzése. A Láng félé juharfajt^ a melyet Láng Adolf
egykori pozsonyi gyógyszerészünk és lelkes botanikusunk nevé-

rl, botanikai mködése méltatásául neveztem el Acer Lángi
S i m k. néven, 1898 júliusában gyjtöttem — mint akkor elt-

tem ismeretlent — Selmeczhánya fiskolai kertjében ; még pedig

a f remotedenticulata S i m k. változatában [9. ábra h.]. Késbb e

selmeczbányai juharpéldányomat, az Acer Boscii D i p p e 1

Laubholzkunde II. (1892) 420, 195 ábra nyomán, Acer Boscii-

nek határoztam. Most is úgy vélem, hogy meghatározásom helyes

volt, és hogy a D i p p e 1-féle A. Boscii imént idézett rajza

nem mutat egyel)et, mint az Acer Lángi Simk., egy német-

országi gyatra cserjének a medd hajtását. Ez idén dendro-

logiai tanulmányaimat folytatván, és abban az elzékenységben

részesülvén, hogy azokat a Magyar Nemzeti Múzeum Növény-

tani osztályában, ez osztály irodalmi és herbariumi Jcészletének

felhasználásával ott végezhettem : áttanulmányoztam Nemzeti

Múzeumunk Acer-gyjteményét. Itt végzett tanulmányaim közben
bukkantam reá néhány virágzó. Láng gyjtötte ^.cer-példányra,

a melyek helytelenül Acer montanum-nak {A. montanum Láng,
non A i t.) voltak meghatározva. Láng kultivált eredet pél-

dányainak tanulmányozása közben jöttem arra is rá, hogy sel-

meczbányai terméses Acer Boscii D i p p e 1 példányom a L á n g-

féle Acer montanum-mal egyazon faj ; de ugyanekkor tnt ki

az is. hogy, az Acer Boscii S p a c h Hist. nat. vég. phanér. III.

(1834) 88, egészen más hybrid-faj, mint az A. Boscii Dippel
(1892). [Lásd: Pax. Aceraceae (1902) 14; item Schneider
Laubholzkunde (1907) 197, 202. fig. 130 c.].

E nyomozások alapján lett új juharfajjá az Acer Lángi
[illyricum X tataricum) Simk. — Jellemz tulajdonságai az Acer

monspessulanum és .4. tataricum közé helyezik. Ha az egyik

sfaja az igazi ^4. monspessulanum L. volna, akkor csak kerti-

hybrid lehetne. Ezt azonban nem hihetem, hiszen nálunk ritka

helyt kultiválják együtt az .4. monspessulanum-ot az A. tatari-

cum-mal együtt ; inkább hiszem azt, hogy az Acer LÓAigi is

miként az A. coriaceum, ott származott valahol a Karszt hegy-

vidékein, ott, a hol az A. tataricum bven jut az A. illyricum

társaságába : ezért tartom az A . Lángi-t az A. illyricum X tata-

ricum félvérének.. A Karszt vidékein keresend tehát vadon
eljövetele. Föltéve, hogy valóban az Acer tataricum és A. illyri-

cum ivaros egyesülésébl származott félvérfaj, legalább is

két formáját kell megkülönböztetnünk : olyat, a melyik jobban
hasonlít az A. tataricum-hoz, ezt f. crebredenticulata-nak neve-

zem {9. ábra a.), és olyat, a melyik inkább hasonlít az A. illyri-
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cum-hoz, ezt /'. remotedenticiUata-níik nevezem {9. ábra h).

Együttesen következkép jellemzem azokat. Levelük lemeze vékon)%
papirvastagságú, ujjas-er három Tciemelkedö férrel, szinen-foná-

kon élénkzöld ; a f. crehredenticulata-é nyelestl együtt többé-

kevésbbé szöszösen szrös, változó alakú és kevésbbé hasábos^
élén sürün fürészelt; a f. remotedenticulata-é keményebb szer-

kezet rövidebb és szélesebb, élesen háromhasáhú, élén részben

épélü, igy a válla felett lev liasábtalan részén, részben egymás-
tól eltávolított kevés fogacshával fürészelt, — így a hasábokon

;

elvégre az egész levéllemeze, valamint nyele is szinte meztelen.

A f. crebridenticulata íiatal hajtásai szöszösek, a f. remotedenti-

culata-é csaknem meztelenek st elvégre egészen is meztelenek és ver-

henyesek. Virágai hosszas kocsányúak, nagyobbak, mint az A. tata-

ricum-é, hasonlóbbak az A. illyricum virágaihoz. Laza és kevés
virágú wágzata felálló, az a. alaké jókora nyel, meztelen

és fejesbuga-szerü, a h. alaké pedig alig nyeles és szrös ten-

gelyzetü sátorocska. Terméskéi 2—24 cm. hosszaságúak, pirosló

szárnyuk nagyobb és szélesebb, mint az A. illyricum terméskéié,

magrejtjük pedig a szárnya alatt lekerített s nem nyúlik ki a
szárny éle felé úgy, a mint kinpílik az .4.. tataricum termés-

kéié. Középnagyságú levéllemezei 6—8 cm. hosszúak, 5—7 cm.
szélesek. Vékony levéllemezei miatt a brlevel .4. coriaceum-

mal össze nem téveszthet.

p) Italo-similes. Foliis plus-niinus majoribus, quintuplinerviis.

18. Acer hispanícum Pourr. in Mém. acad. toulouse IH.

(1788) 305. — Spanyol juharfaj.
Az Acer ítalum typusáuak ez a legnyugatibb képviselje

Európában — névszerint a Pyrenaeusi félszigeten. A Pyrenaeusi
félsziget legdélibb vidékein a melléje sorakozó Acer granatetise

Willk. és Acer nevadense (Boiss.) faj változatait sem nálunk,

sem Középeurópában meghonosítani nem lehet ; de az A. híspanicum
Pourr. megvan nemcsak a mi egyes kérteinkben, pl. Magyar-
óvárott, hanem Dippel id. h. (1892) 446 szerint Németország
kertjeiben is jól kultiválható.

Y^ faj levelei is, terméskéi is kisebbek, mint az Acer italum-éi.

Kisebbszerü levéllemezei köményes szövetükkel és szürke foná-

kukkal, az Acer pseudoplatanus-YSi. emlékeztetnek, másrészt fel-

tnnek azzal is, hogy három fhasábjuk középsje csak a csúcsa

felé durván fogazott, alantabb aztán fogatlan szinte párhuzamos
éllel torkollik a tle hegyes szög alatt elálló és csúcsuk felé

szintén tompán fogazott oldalhasábokba. Terméses példányom
term kocsányzata aprón és ráhajlón pelyhes ; terméskéinek mag-
rejt része is gyér pelyh ; leveleinek fonáka is pelyhes a fbb
erek mentén.

19. Acer italum L a u t h. de Acere (1781) 32.— Olaszjuharfa.

[A. opulifolium Vili. Hist. Pl. dauph. J. (1786) 333. —
.-1. opalus Ait. Hort. Kew. III. (1789) 436.]
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shazája ennek, a Sváj czi-Jurától kezdve, a Nyugati Alpesek
hegyi tájain át (Dauphine : Villars), az eme Alpesekkel érint-

kez Északnyugati Apenninekig {A. italum : L a u t h.) ter-

jed. Levelei nagyobbak, terméskéi is vagy kétszer oly nagyok
(3 cm. hosszúak és nagyobb magvúak), mint az A. hispanicum

10. ábra. Acer obtusatum W. K. — a. Virágos hajtás ; b. Terméses hajtás

;

c. Kifeslö porzós virág hoszmetszetben ; d. Kifejlett term; c. d nagyítva;
(a, b =*/, term. nagys.)

típusáé. Hajtásai és virágzata meztelenek; leveleineh fondka fiatal

koron többé-kevésbbé pelyhesed, de kifejlett korban meztelenedö
s fakószín. Leveleinek három nagyobb fels hasábja csúcson
többé-kevésbbé hegyes, élén durván kevés fogú. Levéllemezei
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hosszának átlagos mérete 6—8 cm., szélességének átlagos mérete
6-4—10 cm.

Nagyobb termései, valamint leveleinek nagysága, apróbb
fogazottsága és könnyebb szövete különböztetik a balkánfél-

szigeti A. hyrcanum Fis eh - Mey-tl ; másrészt virágzatának

meztelensége, nagyobb virágai és fejlett korukban kopaszodó
levelei különböztetik a következ fajtól, az Acer ohtusatum

W. K.-tól.

Hazánkhan kultivált példányát láttam Selmeczbánya arbo-

rétumában ; a Magyar Nemzeti Múzeum herbáriumában is van-

nak belle kultivált példányok, Láng és Rochel gyjtésébl.

20. Acer ohtusatum W a 1 1 d s t. et K i t. in W i 1 1 d. Spec.

pl. IV. (1805) 984. — Magyartengermelléki juharfa.

[A.neapolitanum Teu! Memoire sugliAcere (1846) 13 tab.4.

— A. ohtusatum Tenoré. Mem. id. h. 12. tab. 3. — A. ohtu-

satum subsp. enohtusatum P a x Aceraceae 57. — A. ohtusatum

var. genuinum Pax. id. h. 58; Schwerin in Gartenfl. (1893)

360, 75 ábra. — A. ohtusatum var. anomalum Pax, ex P a x

Aceraceae (1902) 58. — A. opulifolium Neilr. Vegetat. Croati

en. 214, — non Vili. — Icon bona in Trattinick Archív I

(1812) tab. innumerata 21, 1. c. p. 3 sub Nr. 14 commentata. — Vidi

etiam spec. sicca Kitaiheliana, in herbario Musei Naturali Hun-
garici asservata. A 10. ábra h. rajza Kitaibel eredeti példánya

nyomán készült ; e dolgozatban : 10. ábra a., h.].

Ez a karszt-balkáni shonos fajunk növényföldrajzilag ki-

válóan jellemzi a Magyar- tengertl északra és keletre kiképz-
dött mészhegységek hegyvidéki tájait. Északi határa az üszkok-

hegységnél kezddik (Rude I Szamobor) ; innen a Kulpa mellékein

a Éisnyak hegycsoportjába hatol be Crnilug-ig; innen nyugat

felé rszemeket küld Caruioliába (Nános) és Isztriába (Monte-

Maggiore) ; azután a magyar-horvát Karszton, az Ogulinmelléki

Kleck-hegytöl kezdve :i Velebiten át Dalmácziáig, Albániáig, Dél-

Bosznián át (B e c k Flóra iSüdbosn. II. 86) Szerbiáig követhet
terjedéskörének határvonala. Dalmácziától nyugatra Itália délibb

vidékein is vadon term erdei fa, hol az Abruzzoktól Kalábriáig

több változatban honos ; a legnyugatibb határr állomása Nápoly

mellett van. Tenoré ezt a NápolymeUéki A. ohtnsatum-ot, a

Flóra Nap. II. (1820) 372. tab. 100-on Acer neapolitanum neve-

zet alatt különbözteti, de nem egyéb az, mint az A. ohtusatum

W. K. egy csekély változata.

Az Acer italum csoportbeli juharfajoknak növényföldrajzi-

lag is, sajátságaik szerint is, az .4. ohtusatum W. K. a törzse, — az

a középs törzse, a melybl e csoport többi faja szétágozódik.

Nyugat felé ágazódnak ki az A. ohtusatum törzsébl az : A. italum

és A. hispanicum; kelet felé ágazódnak ki belle az A. hyrca-

num és A. Regináé-Amaliae. Hogy emez ágai közbüls alakok-

kal is kapcsolódnak egymáshoz, azt én is észleltem ; de azért
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ilövényföldrajzi szempontokból szükségünk van arra, hogy a törzs

fágait a törzstl is, meg egymástól is megkülönböztessük.
Bükkös hegyvidékeink védettebb és csapadékosabb helyein az

A. obtusaium jókora középtermet fa ; az ertlenebb és kevésbbé
védett Karszton kisebbre n, gyakran marharágta cserjefa. Will-
d e n w id. h. annyiban helyesen jellemzi, hogy ezt mondja róla :

„A. foliis levissime quinquelobis obtusis repandis, subtus pube-
scentibus . . . fólia . . . subtus pallidiora . . . peduncnli fructiferi

pubescentes'' ; de helytelen az a jellemzése, fkép a terméses
példányokat illetleg, a minket Willdenow is látott (v. s.

c. fr.), hogy „corymhi eredi'' : mert már sátorozó virágzatának
(corymbus) virágkocsányai is lefelé hajlanak, legalább is a két-

ivarii virágaié ; termést érlel kocsányai pedig megannyian lefelé

konyulnak. Terméskéi hegyesebb vagy tompább szög alatt szét-

állók ;
3—4 cm. hossziíak, magvas részük 8—10 mm. hosszú,

púposán kidomborodó, igen kemény. Virágai, mint az elz fajé,

zöldes-sárgás csészéjek, csészéjüknél alig hosszabb fehéres szir-

mokkal, kiálló porzókkal; de valamivel kisebbek, mint az A.
italum virágai. Ffajtáját jellemzi, hogy úgy virágzó, valamint
termést érlel kocsányai ersen pelyhesek ^ (pedunculi . . . pubescen-
tes) ; az is kiválóan jellemz, hogy kifejlett leveleinek fakó fonáka
is srn, ssinte borzasán pelyhes. Öthasábú leveleinek hasábjai
majd kerekítettek, majd hegyesebben kiszabottak ; hasábjainak
éle hullámzatosan durván fogazott ; levele válla alig szives

;

levélnyelei meztelenek, rügyei alig pelyhesedk. A K i t a i b e 1-

féle típusos példányok levélhasábjai, a Willdenow közlötte

diagnózisnak megfelelen kerekítettek, néha szinte valami nagy
kerekített karélyhoz hasonlók; ellenben a típusos Acer neapoli-

tanum Ten. exs ! in Herb. mus. nat. hung; Ten. Flóra nap.
II. tábla 100 ; D i p p e 1 Laubholzk. II. (1892) 210 ábrabeli növény-
nek a hasábjai mélyebben beszabottak, egyenl szárú de egyenetlen
él háromszögformán kicsúcsosodók. Ezt a típusos Tenoré-
féle növényt legfeljebb, mint:

/". neapolitana (Ten.) S i m k. alakot különböztethetjük meg,
hegyesebb, hosszabb és keskenyebb levélhasábjai ala])ján, az A.
ohtusatum W. K. típusos, kerekített hasábú alakjaitól, — azon
megjegyzéssel, hogy Nápoly vidékérl sokkal több típusos A.
obtusatum példányt láttam, mint típusos A. neapolitanum T e n.-t.

A M. N. M. herbáriumában látható típusos A. neapolitanum
Ten. példány terméseinek sem magvas része nem nagyobb,
sem szárnya nem szélesebb, mint a K i t a i b e 1-féle típusos

A. obtusatum-ok terméseié.

Gyjteményemben megvan ez azAcer obtusatum f. neapolitana
Isztriából, a Monte-Maggiore-m\ és Sarajevo vidékérl is.

[Acer obtusatum f. neapolitana (Ten.) Simk., a typico

^ Meztelen termés-állású és terméskocsánu fajváltozatát D e g e n Á.
gyjtötte ez idén a Velebiten.
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A. oUusato W. K., quod ad Neapoliu, praecipue in „Süvis Sta-

biariim" [E. Levier exs !) etiam nascitur, diífert soluni: foliis

profundius lobatis, lobis qiiam in typico A. oUusato longioribus,

augustioribus, triangulari acutatis, Iconem vide: A. neajjolitanum

Ten. Flóra nap. 11. tab. 100; Dippel Lanbholzk. II. 210.

Habeo hanc formán neapolítanam etiam ex Istria, in declivita-

tibus „Monte-Maggiore" septentrionalibus, lectam].

var. bosniacum K. Maly in Dörfler Herb. norm. (1906)

189; Exs. Nr. 4614. (!)
— [A. bosniacum K. Maly in Österr. bot.

Zeitschr. 1906 p. 95|. — Maly id. h. 189 szerint az A. obtusahim-

tól : „durch die kurze Behaarung der Jahrestriebe und Blatt-

stiele verschieden" ; a látott példányok szerint azonban nemcsak
idei hajtásainak és levélnyeleinek rövid szrözete, hanem szrös
végrügyei is jellenjzik.

Maly Bosniából közli : „in cacumine Oolo Brdo montis Igman
900—1200 met. s. m." Kultiválva Budapest mellett a Margit-

szigeten gyjtöttem egy hozzá hasonló példányt, a melynek
levéluyelei s'azok töve, a hol a különben meztelen hajtásból kin-
nek, valamint végrügyei is bven szrösek.

21. Acer hyrcanum Fis eh. et Mey. Index sem. hort

petrop. IV. (1837) 31. — Hyrcan juharfa.

\A. intermedium Pancic Sumsko drve. i siblje u Srbiji

(1871) 19, 21; Petrovic Additamenta agri Nyssani 1885
46, 47; 8chneider Laubholzk. 1907 235. A. italum subsp.

hyrcanum var. serbicum Fax: Engl. Jahrb. VII. (1886)

227. — A. Í7itermedium Panc. apud Borbás: Természetrajzi

füzet. XIV. (1891) 73, cum icone in tab. IV, ex specimine enormi

delineato. Icon haec demonstrat, tam ob hasin foliorum fere

omnium aliquid cuneatam, quam ob ramuli et fructuum figura

enormi, formám teratologicam. — A. intermedium var. cordisectum

Borb. ifi. h. 73, — est A. hyrcani typus. — Icon A. hyrcani,

Dippel Laubholzk, II. 272 non demonstrat spéciéi typum,

sed formám A. hyrcani f. tomentellí Pax quaedam cultam, folio

enormiter longe petiolato.]

Tipusos alakjaiban hazánkban sem vadon nem honos, sem
kultivált példányt nem láttam belle. Eredeti lelhelye Perzsia

északnyugati részén a Kaspi tenger mellékén emelked Talysch

hegység erds-cserjés formáczióiban van (F i s c ii. et M e y. 1. c).

Az az Acer hyrcanum., a melynek példányát a Talysch hegy-

séggel szomszédos Armeniai-felföldröl exsiccatákban láttam,

teljesen megfelel Fischer et Meyer eredeti diagnózisának

:

„A. foliis glabris, subtus glaucis ad axillas nervorum barbatis,

suborbiculatis, cordatis (rectius : plus-minus cordatis, — ex B o i s s

fl. or. I. 905) quinquelobis, lobis obovatis incisis dentatisque acu^

tiusculis : corymbis fructiferis subsessilibus nutantibus
;
pedicellis

glabris, fructibus glabris rotundatis, alis obovatis erecto-conni-

ventibus." Az A. hyrcanum ezen eredeti diagnózisával, valamint

azzal az említett Talysch-Yiáéki példányával, a megkülönböztet-
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hetetleuségig" egyeznek azok a szárított A. intermedium P a ii c.

példányok, melyeket Szerbia Nis vidékérl tanulmányoztam. Az
Acer intermedium Panc. ex diagnosi! Schneider 1. c. ezért

nem egyéb, mint a Balkánfélsziget felsbb, de már elég enyhe
éghajlatú tájainak, azon keleti jellegz növényfaja, a mely Dél-

szerbiától kezdve, Bulgárián át a Talysch hegységig vonul, mint

kiváló keleti növényföldrajzi jelenség, s a melynek faji nevéül

az Acer hyrcanum Fis eh. et Mey. marad érvényben.

E típusos A hyrcanum Fis eh. et Mey. levelei vékonyas
szövetük mellett is elég hemóny lemezüelc ; sziníikön élénkzöld,

fonákukon szürkeszín és keményes erezet levéllemezei csupán

a föerek torkolatainál pelyhes-szakállasok^ vállukon alig, vagy
csak gyengén szívesek ;

3—5 hasábjuk élén, így a 3 fels hasáb

élén, alig fogacsoltak, inkább 1 —2 öblösen kiszabott nagy fogba

kinyúlók, s e hasábjai mintegy félakkora szélességüek, mint az

A. ohtusatum szöszösen pelyhes fonákú és srbben is fogacsolt

elég széles levélhasábjaí. Terméskéinek magvas része csaknem felé-

nyivel kisebb, mint az A. ohtusatum terméskéié, szárnyuk is kisebb.

Levéllemezének hasábjai gyengén tompán kihegyezettek.

Hegyesebbek azoknak, a nálunk is helyenként kultivált példá-

nyainak a levélhasábjai, a melyeket fonákukon pelyhesmez levelei

miatt a következ tudományos jelzéssel nevezünk : A. hyrcanum
f. tomentellum P a x (1886) ; P a x Aceraceae (1902) 59.

§. 7. Panículata. Virágjok szerkezete olyan, mint az elz
csoporté ; virágzatuk felálló híga (panicula). Ujjas er leveleik

5-ferek.

a.) Kinai típus.

22. Acer truncatum B u n g e : Mém. sav. étrang. Peters-

burg n. (1831) 84; Schneider Laubholzk. VI. (1907) p.

223 fig. 150 d., p. 224 fig. 151 1. m. — Vállaegyenes juharfa.

Egy leveles ágacskáját ábrázolja a 11. ábra. Oshonában..

Kina északibb részein, mintegy 8 m. magasságú fa. Igen jól

tenyészik nálunk is, úgy hogy láttam már belle 5—6 m. ma-
gasságú fákat is.

Sajátszer lombja miatt igen feltn kertidísz. Papirvékony-
ságú, de azért feszes levéllemezei színükön, fonákukon egyaránt

élénkzöldek, színükön-fonákukon meztelenek, még fonákuk ferei-
nek érzugaiban is alig van 1—2 szrcsomócska. Feltnvé teszi

mélyen 5-hasábú levéllemezeinek egy oly részarányos ötszögbe

beképzelhet hasábos idoma, a mely 5-szögnek az alapvonala
rendszerint a leghosszabb, és a mely alapvonalat a lemez egye-
nes vagy a nyéltl kezddleg kissé hátrahajlított válla-éle

jelzi. Levéllemezének két legalsó és legkisebb, de azért kihe-

gyezetten kinyúló hasábjának csúcsába e hasábok fére csak
íves hátrakanyarodással futhat be. A nálunk kultivált példányok
levéllemezei csak mintegy 5—6 cm. hosszúak és vállon 6—7 cm.;

legfeljebb 7—9 cm, szélesek ; levélnyelei vékonyak, szabad szem-
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mel mezteleneknek látszók, de gyengén lilás színezettel ellátottak.

A rövid nyéllel is fényt ér leveleik nyele a lemez hosszánál

nem nagyobb ; ellenben azon leveleiké, a melyek csak úgy
kaphatnak elegend fényt, ha levélnyeleik hosszúra megnyúlnak,
— azok vagy kétakkorák, mint a lemez hossza.

Hajtásai is meztelenek, világosbarnás, kissé hamvas színe-

zettel. Termését nem láttam ; de Schneider idézett rajza

(m.) szerint, csaknem hegyesszög alatt szétálló terméskéi 3 cm.

hosszúak, és szárnyuk nem nagyobb, mint az 1 cm. széles és

szárnyuk küls éle felé ersen kihegyesed, mintegy 2 cm. hosszú

magvas részük. Terméskéik e szerkezete több északamerikai Acer^

így pl. az A. saccharinum L. terméskéire emlékeztet.

11. ábra. Acer truncatum Bunge. (V2 term. nagys.)

P) EurojM-oriensi típusok.

23. Acer-platmioides L. Spec ed. 1. (1753) 1055. Korai
juharfa.

[A. j^if^icL'f^oides Lumnitzer* Flóra posonien, 1791 p.

457, et A u c t. Hnng. — Icon : in Fekete et Mágocsy Erdé-

szeti növénytan II. (1896) 760 fig. 356 sed nostrae stirpis

fructus sünt aliquid angustiores, alisque longioribus praeditis

sünt.] A 12. ábrán a típusnak, meg a var. palmatifidum T a u s c h
változatának levele van lerajzolva.

Kzt a fkép középeurópai, de Délboszniában és északibb

Európában is honos („Habitat in Európa boreali" L. 1. c) juhar-

fajt, gyors növése, szép és árnyékot nyújtó lombja miatt, vala-

mint azért is, hogy tavaszkor, virágzása idején — úgy április

20—30-ika táján — sok mézet és virágport gyjthetnek levél-

fakadás táján már kifejlett, sárgászöld bugás virágzatainak a

virágaiból a méhek, — széltében tenyésztik hazánkban. Kertészeti,,
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mutáczió-féle, kiválogatott érdekes változataiból fkép két for-

máját kultiválják, ú. m. a f. Schivedleri K. K o c h Dendrol. I.

(1869) 530 legalább fiatalon pirosló level színváltozatát ; vala-

mint a var. palmatifidum T a u s c h in Flóra XII. (1829) 548.

változatát, a melynek levéllemezei csaknem a levélnyélig (st
egészen a levélnyélig is) be vannak hasogatva, és a melyet kerté-

szeink Acer palmatum (Hort, non Tliunb. fl. jap. 161) néven
kultiválnak.

Budapest kertészeti honosításaiban, fkép a tudományos
czélú kertekben, sok más kisebb jelentség alakját is kultiválják.

Ezek közül a gömbölyded koronájú A. jjlatanoides glohosum
Hort. ajánlható kultiválásra; de az A. platanoides heterophyl-

lum Hort., az A. 'platanoides laciniatuni (A i t.) H o r t. ; az

A. crispum Lauth. {A. platanoides cucidlatum Hort.) már
csak furcsa elváltozások, de nem kerti díszek.

Hegyvidékeink erdeibe az A. platanoides L. fkép ott vegyül
be, a hol a tölgyes erd érintkezik a bükkös erdvel. Talajt

nem igen válogat, st az éghajlat változásai szerint, néhol már
280 m., másutt pedig 1160 m. magasságban is díszlik erdeink-

de nagy tömegben sehol sem láttam.

Sátorozóii bugás virágzata, az épen lombba fejlend fiatal

leveleivel együtt mirigyszrs ; kifejlett példányain nemcsak a
hajtása meztelen, hanem a termés állása is, valamint a 7-er
többnyire 7-hasábú levéllemezei is, — eltekintve 7 ferük sza-

kálas egybetorkollásaitól. Színen és fonákon zöld levéllemezeinek

hasábjai és öblösen kiszabott kevés foga, árhegybe kinyúltak.

Terméskéi nagyok, 4—5 cm. hosszúak, rendszerint egymástól
elálló szárnyúak ; magrejtöjülc tojáskerekded lapos koronghoz
hasonló, és nem olyan csúcsú, mint a Kina-amerikai típusoknak
a szárny pereme felé ékfornián kihegyesed magrejtié. Boglyas,
árnyas koronájú, mintegy 25—28 m. magasságra megnöv fa.

24. Acer Dieckii Pax: EngL Bot. Jahrb. XVI. (1892)
402 ; P a X Aceraceae 49. — Dieck-féle juharfa.

[A. pdatanoides var. integrilobum Z a b e 1 Gartenflora (1887)
431. f. 107, 108; Dippel Laubholzk. II. (1892) 450, 213.

ábra. A. Lobelii X platanoides K o e h n e Dendr. (1893) 382.]

Nálunk is kultivált, kerti származású hybrid. Levéllemezei
vállon kevésbbé szívesek, levéllemezének hasábjai szélesebbek

és kevésbbé fogazottak, mint az A platanoides-éi.

25. Acer Lobeli T e n. Cat. hort. neapol. app. alt. (1819)

69 ; Atti acad. napol. Hl. (1831) t. 1 ; Fl. napolit. V. (1835—36)
291 t. 199. — Schneider Laubholzk. VH. (1907) 152. ábra

f. g ; 153 ábra, g. h. i. — Lobel-féle juharfa.

Ezt a Nápoly-melléki Acer-t Fiume vidékén kultiválják,

egyes díszkertekben. Levelének szine-fonáka élénkzöld, levél-

lemezeinek válla kerekített, válla felett rendszerint habosan-fogas
él fels részén 3 jól kihegyezett hasábbal. Meztelen leveleinek

csak a ferei zugaiban vannak szrcsomók. Termései jóval

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 4. füzet. 15
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kisebbek, mint az A. platanoides-éi, a melyekkel alakban külön-

ben megegyeznek. TermésMi szárnyának erei a magrejt felüle-

tén is végighúzódnak.

26. Acer. varhossanium (campestre X Loheli) S i m k. —
Sarajevoi juharfa.

[Acer. campestre var. varhossanium K. Maly: Dörfler
Herb. normálé schedae (1906) 190; Exs! ibidem No. 4617.
A. campestre X Loheli S i m k.]

Ekkorig csupán Sarajevo mellékérl, a Trehevié hegyrl
ösmeretes, a hol egy, mintegy 8 m. magas fa díszlik belle.

E ritkasága hybrid származásával magyarázható meg. Kerti szár-

12. ábra. a. Acer platanoides L. ; b. var. palniatifidum T a u s c h levele.

(V3 term. nagys.)

mazású félvér-fajnak tartom, a mely az A. campestre és A. Loheli

keresztezdésébl keletkezett.

Többnyire háromkarélyú., ritkábban öthasábú levéllemezei

megegyeznek az A. Loheli levéllemezeivel abban : hogy szövetük

vékony, szinök-fonákuk élénkzöld és a ferek egymásba torkollásá-

nak fehér szörözet zugaitól eltekintve, meztelen ; hogy hasábjaik

éle., valamint a lemez töhhi éle is csaknem éj), legfeljebb kissé

hullámzatos ; különböznek azonban az A. Loheli lemezeitl abban,

hogy nem fényesek., hanem homályos-zöldek és hogy hasábjaik

nem árformán kihegyezettek., hanem tompahegyüek. Egyenes-szög

alatt elálló szárnyú lapos, meztelen terméskéi (hosszuk átlag 3 cm.)

is hasonlítnak az A. Loheli terméskéihez ; de magvas részök az

A. campestre terméskéinek megfelelbb, mert a terméske szárnya
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a magrejt felett, annak kettéválási vonaláig nem szárny, hanem
csak vonal alakjában van kifejldve; és mert a szárnyuk ere-

zete nem folytatódik kiemelkedetten a magrejt felületén, hanem
annak szélén elmosódik. Terméskéinek e szerkezete s azok

aránylag szélesebb magrejt része, teszik csak az Acer campestre-

hez hasonlóvá. Levele nem hasonlit semmiféle Acer campestre

leveléhez sem.

Mivelhogy ekkori tudomásunk szerint az A. Loheli T e n.

csupán Nápoly mellékén otthonos, Boszniából eddig mint vadon
termt nem ösmerjük : ezért nézetem szerint az Acer campestre

X Loheli M. hybridet, vagyis az Acer varhossanium (Mai y)

juhart, kultnr-hybridnek kell tartanunk.

27. Acer laetum C. A. M e y. Verzeich. Kaukas. Pflanz.

(1831) 206. — Csinos juharfa.

[A. laetum var. colchícum 2. viride (Hesse) Schwerin
Gartenfl. (1893) p. 459. — Icon : D i p p e 1 Laubholzk. II. 456,

217 ábra; Schneider Laubholzk. VII (1907) 224. 151.

ábra. h. i.]

shazájában, Kolchisztól kezdve, a Kaukázus és Örmény-
felföld hegyi erdein át a perzsiai Elbrus-ig, mintegy 20 m. ma-
gasra megnöv fa. Nálunk is magas, terebélyes fává fejldik, így
Budapesten és Selmeczbánya fiskolai arborétumában. Fényesen
zöld, meztelen, véknyas szövet levéllemezei 5— 7 hasábúak,

különben ép éllel és árhegybe kihegyezett hasábokkal. Válla-

melléki érzugai fehéren szakálkásak. Levelének válla szives,

ivformán elhajló ép válléllel. Levele vallanak e szabása különbözteti

meg szembeszöken az A. Loheli Ten. és az A. pictum Thunb.
levéllemezeinek alakjától. Mintegy 3'5 cm. hosszú terméskéinek

szárnya nem nyúlik be a magrejt kettéválási vonaláig, mint áz

.-1. Loheli-é; magrejt részük pedig nem hegyesedik ki a szárny

küls éle felé, — mint az A. pictum-é. Éghajlatunk alatt igen

jól tenyészvén, csinos szabású lombozata ajánlatossá teszi kér-

teink díszfájául.

28. Acer campestre L. Spec. ed. 1. (1753) 1055. — Fodor
juharfa.

[A. campestre Lumnitzer* Flóra posonien. 1791 457.

Diószegi et Fazekas Magyar füv. könyv (1807) 251.]

Oshonossága elssorban Középeurópát illeti; de nemcsak
Közép-, hanem délibb Európában is honos, — nálunk Dalmácziáig.

Linné id. h. szerint pedig „Habitat in Scania et australiori

Európa". Dombvidékeink tölgyes regióját jellemz, talajban nem
válogatós cserjefa. Színen és fonákon zöld levelei nem fényesek,

3—5 hasábúak, egyébként nagyon változó szabásúak, de átlag

véve mégis tomp)án hasáhosaJc, itt-ott kevés tompa foggal. Leve-
leinek és terméseinek meze is változó; mert egyes változatainak

levele is, termése is meztelen, más változatainak levele is, ter-

mése is bven pelyhes. Igen jellemz reá terméskéjének lapos

koronghoz hasonló magrejtje s terméseinek egész szerkezete; de

15*
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az nem jellemz reá, hogy terméskéinek szárnya csaknem épszög

alatt áll-e el, vagy felfelé emelkedik [A. marsicum Guss. Pl.

rarior. 1826 375); A. marsicum f. corniforme Borb. ap.

Schwerin: Mitteil. deutsch. dendr. Ges. (1901) 62.], vagy
pedig sarlósán legörbül {A. campestre v. falcatum Reinecke
Mitteil. thüring. bot. Ver. II (1892) 11; A. campestre Fekete
et Mágocsy Erdészeti növényt. II (1896) 753, fig. 353.). Domb-
vidékeink közönséges juharfája lévén, sokféle változatú, st
gyakran alakulnak rajta terratologiai elváltozások is. Ilyen a

parafás ágú változata [.-1. campestre ramulis siiberosis], ilyenek

a bogárszúrta level vagy termés és a marharágta egyedei, a

min marharágta az A. campestre v. saniculaefolium Borb.
Természetr. fz. XIV. (1891) 79. Ezeket a terratologiai abnor-

mitásait kell értekük szerint megbirálni szükséges immár, a

midn azokat mint varietásohat^ vagy formákat a külföldi acero-

logusok megannyi külön tudományos név alatt tárgyalva, még
le is rajzolják. A terratologia körébe való az a jelenség is, hogy
némely termése nem 2, hanem 5, 4, vagy még több terméskéjü.

Nagy alakkörének változatait helyesebb a levéllemez meze
szerint két fcsoportra osztani, úgymint I. piUfolia és II. glahrata

osztani, semmint termésük meze szerint : I. hebecarpum P a x

Aceraceae (1902) 55 és 11. leiocarpum P a x Helyesebbnek tar-

tom az én felosztásomat azért, mert a glahrata csoport törzs-

képviselje, az Acer glahratimi (Wimm. et Gr ab.) keleteurópai

typus, a mely a Kaukázustól [Sagoda : légit exs ! Hollós László),
Középoroszlionon át (Tula: exs! in Magy. Nemz. Múzeum) ter-

jed el Alföldünkig (Nyirbátor : légit exs ! B e r n á t s k y) és

Budapest meg Dömötöri dombjainak erdeiig, terjedése legészak-

nyugatibb határát pedig Sziléziában éri el: holott a pilifoUa

csoportbeli Acer campestre-k nyugateurópaiak s ott fejtik ki

változataik sokadalmát.

Linné diagnózisából: ^A. campestre foliis lobatis obtusis

emarginatis" nem olvashatjuk ki, vájjon csupán csak a szrös
level változatokat látta-e; de abból az általa jelzett terjedés-

körébl „liabitat in . . . australiori Európa" kétségtelen, hogy a

Linné Acer campestris-e szröslevel (pilifolius), — mert délibb-

Európában csupán a szröslevel Acer campestre honos. Erdészeti

szempontból csak mint aljafa becses; kertészeti szempontból

pedig gyepünek igen hasznavehet.
I. PilifoUa. Levelük fonáka pelyhesen szrös.

a) A. molle Opiz Flóra VH. 1. Beilage (1824) 83. —
[A. campiestre var. hebecarpum D C. Prodr. I (1824) 594. — A. cam-
pestre var. inllicarpum Láng Sylloge soc ratisb. I (1824) 187. —
A. campestre var. eriocarpum Opiz Flóra VIII. (1824) 1.

Beil. (1824) 82. — A. campestre var. lasiophyllum Wimm. et

Gr ab. Flóra schles. I (1827) 365. — A. campestre var. mollis-

simum Tausch Flóra XII (1829) 547. — A. tomentosum v.

serotinum Kit. Linneaa XXXIl (1863) 552. — A. campestre
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V. hirtivalvum Borb. Természetrajzi füzet. XIV (1891) 77. — A.

campestre var. oxytomum Borb. id. h. 78. — A. hungaricum

Borb! seii A. hrachypterum Borb! (non Spach) id. h. 76;

Icon tab, IV. Nro 2, excepto folio infimo triplinervi, — est

solum A. molli Opiz morbositas, ob fructibus insecto inficiatis,

— alis ideo monstrose abbreviatis.]

Levelének fként fonáka és nyele pelyhes, virágzatának és

termésállásának ágazatai is, de különösen magrejtöi apróbban

vagy ersebben pelyhes szörüek. Termései majd egyenest elálló,

majd felálló, majd sarlósán lehajló szárnyúak: néha egyazon

cserjefa ágain ; és majd apróbban pelyhesek, majd szrösen bor-

zaspelyhek. Levéllemezeinek alakja is egyazon cserjén vagy
cserjefán majd 5 karélyú, szives vállal, hullámzatos éllel, majd
csak 3 karélyú, illetleg hasábü. kerekített vállal és fodrozat-

lan éllel [A. campestre v. suhtrilohum Uechtr. et Sint.
Kanitz Plánt. Romániáé (1880) p. 188). Típusosnak azt az

alakját kell tekintenünk Linné diagnózisa nyomán, melynek
levélkarélyai tompa, szinte kerekített csúcsúak; a karélyaik

csúcsán ersebben kihegyzett level alakoknak a neve: A. cam-

pestre v. oxytomum Borb. Természeti*, füz. (1891) 78. [A. cam-

pestre v. acutilohum Pax (1889), — certe etiam Taiisch (1829)

ex2)arte.]. Medd bokrainak vagy pedig medd hajtásainak levél-

lemezei néha mélyen beszabdaltak, tenyeresen behasgatottak,

ez alakjainak a neve: A. campestre v. pahnatifídum Tausch
Flóra (1829) 47. [A. camjjestre v. palmatisectum Celak. Prodr.

(1875) 538].

b) A. austriacum Trattinick Observ. bot. fasc. I (1811)

5; Tratt. Archív gewachsk. (1812) 1. tab. 6.

[A. leiocarpum Opiz Flóra VII (1824) Beil. I. 82. —
A. haplolobum, et .1. heterotomum Borb. Természetr. füz.

XIV (1891) 75.— A. austriacum f. trichopoda Borb. Békésmegye
fi. (1881) 94.]

Termései [microcarpum, et mocrocarpum) és levelei alak-

jában éppen olyan változó, mint az .1. molle Opiz; de külön-

bözik tle abban, hogy terméseinek magrejtje meztelen^ és hogy
virágzati ágazatai termése érlelésekor lekopaszodnak, valamint

levélnyelei is meztelenek lesznek.

Kisebb virágú, de egyszersmind kisebb termés ahikjai,

a mink Budapest és Déva dombvidékén is teremnek, megfelel-

nek az A. campestre v. coUinum Wallr. D C. Prodr. I. (1824)

594 „fructibus glabris, foliorum lobis obtusis floribus minorihus"'

diagnózisának. Ennek a v. collinum Wallr.-nak a szinonimjai:

A. campestre var. microcarpum Tausch id. h. (1829) 547; ^1. cam-
pestre V. microcarpon M a s n e r Flóra VII. (1824) Beil. I. 82.

Mélyen beszabdalt level példányai ennek is meddk, s ezek
neve: A. campestre v. pjalmaiifidum Tausch 1. c, {A. campestre

V. sanicidaefolium Borb. Természetr. füz. (1891) 79.]
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TI. Glabrata. Levelük fonáka a föerek zugait kivéve mez-

telen, st virágzati ágazata is meztelen.

c) A. glabratum (Wimmer et Grabovski FI. siles I.

(1827) 365 pro var. A. campestri) Braun: A. Kerner
Schedae Ví (1893) 10. Nro 2036. exs! Baun.

[A. campestre var. hederifolium B o r b. Természetr. füz.

(1891) 78, — fide speciminum in loco classico a H. Braun
lectis! — A. Bedöi BorbI Vasmegye növ. földr. és fl. 1887 p.

267; Természetr. füz. 1. c. 79. tab. IV. Nro 3., — est nil aliud

quam anomalitas teratologica, A. glahrati fructuum aHs ob semi-

nibus insecto inficiatis, monstrose evolutis, crispo-incurvis.]

Az A. campestre v. hederifolium Borb. levéllemezei hegye-

sebb és épebb hasábúak, mint az u. o., a Bécs melléki Práter-

ben is term tipusos A. glahratum-é. Az A. Bedöi Borb. leve-

leinek szabása megfelel a tipusos, tompás karélyú A. glabratum

leveleinek, — de bogárszúrta termései idétlen szárnyúak. Egyéb-

iránt manapság, az az egyetlen, klasszikus A. Bedöi Borb.
cserjefa-példány, a mely a Zugligetben, egy árkolt völgyelés

védett kezdeténél termett, — kipusztult.

29. Acer Visianii Nymán Consp. 1878 p. 135. Visiani-

féle juharfa.

[A. macropterum Vis. in Mem. istit. Vénet. IX (1860) 175

tab. VI; Vis. Pl. serb. pemptas 1860 p. 11. tab. VI., non Guss.
nec Heer. A. Heldreichii fl macropterum Pax Engler Bot.

Jahrb. VII (1886) 194; Pax Aceraceae 1902 16. — A. Visi-

anii var. Pancicii, Maly, Dörfler Herb. norm. Schedae 1906 p.

189. — A. Visianii f. trichocarpum Maly exs! id. h 188. Nro.

4613].

Elég ers szövet, mélyen öthasábú levelei az A. pseudo-

platanus var. acuminatum Tausch leveleire emlékeztetnek; de

azoknál valamivel kisebbek és csaknem meztelen fonákukon,

még inkább azonban színükön, élénkebb zöldek. Nem helyezhet

az Acer pseudoplatanus csoportjába, — mert levélhajtáskor fej-

ld virágzata felálló, rövid és sátorozó buga. Az A. Heldreichii

Orph.: Boiss Diagn. 2. ser. V. (1856) 71 tipusos alakjaitól,

a melyek Görögország melegen mesotherm éghajlata alntt (Par-

nassus, Kylene) tenyésznek, csupán kevésbbé börnemü kevésbbé

bevágott, valamint szélesebbljlevélhasábú levéllemezei különböz-

tetik, ezt a nálunk is kultiválható, Hercegovina, Bosznia, Szer-

bia, Bulgária balkáni hegyvidékein pedig shonos A. Visianii-t.

Mint díszfát fkép Budapest kertészeteiben tenyésztik.

Terméseinek szárnyszélessége igen változó; valamint vál-

tozékony abban is, hogy fiatal terméskéi fkép a magrejt
részükön meztelenek-e (v. Pancicii Maly id. h ) vagy pedig pely-

hesedök (f. trichocarpum Maly 1. c.) Boissier a tipusos Acer

Heldreichii-t a Flóra orientális I (1867) 949 lapján a követ-

kezkép jellegzi: „ovario piloso, samaris pilosiusculis" ; tehát

a tipusos A. Heldreichii terméskéi is, többé-kevésbbé szrösödk.
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Az Acer Visianii f. trichocarpum Maly eredeti boszniai

lelhelye: „In pineto prope Kasidol ad pedem montis Jahorina

planina, 1400—1500 met. s. m.

§ 8. Racemosa. — Virágjuk szerkezete s a levelük erezete

olyan, mint az elz csoport növényeié, — de a virágzatuk

fürt. E csoport magyar neve: Jávorfa.

a) Fürt felálló.

30. Acer rufinerve S i e b. et Z u c c. Abh. akad. Mün-
chen IV. 2. (1846) 155; Pax Aceraceae (1902) 69. — Röterü

jávorfa.

Ezt a japáni honosságú és magasra növ juharfajt, közép-

Európa kertéiben sikerrel kultiválják; nálunk a „Magyaróvári

gazd. akad." 1886-ban kiadott „Fárjegyzéke 2 old." közlése

szerint 1886 szétl kezdve, mint „Újdonságot és ritkaságot

elárusításra kínálták. Budapest kertészeteiben ekkorig nem láttam.

Kultivált példányaink hihetleg mind az A. rufinerve f. albo-

Uveatum Hook. f. in Bot. mag. (1869) tab. 5793 alakváltoza-

tának felelnek meg. Ezt a formáját jelzik Magyaróvárról is.

(5) Fürt lelógó és hosszú.

31. Acer glahrum Torr. Ann. Lyc. New-York II. (1826

—

28) 172. — Meztelen jávorfa.

Ezt a nyugat- éjszakamerikai honosságú, s közepes magas-
ságra megnöv juharfajt, szintén a „Magyaróvári gazd. akad."

1886-ban kiadott Fárjegyzéke 2. oldalán közlik legelsbben
kerti kultúráinkból. Évek óta és pedig sikerrel kultiválják

Budapesten is, a gellérthegyi Kertészeti-intézet arborétumában.

Van ott egy 4 méter magasságú fiatal fa, mely eddig még nem
virított ugyan, de azért hatalmas level lombjával feltn dísze

a kertnek. Valamennyi juharfánk között ez kezd legkorábban

lombot hajtani ; az idén (1908) már ápr. 17-én ki volt terülve

fiatal lombja. Levelei hasonlók az Acer subobtusum (DC.) leve-

leihez, de nyelestl együtt meztelenek, eltekintve fonákuk elvégre

lekopaszodó f ereitl, valamint az érzúgok apró s fehér szr-
csomócskáitól.

Kultiválása — kerti-díszül — ajánlatos.

32. Acer pennsylvanicum L. Spec. ed. 1. (1753) 1055. —
Pennsylvaniai jávorfa.

[A. canadense D u h a m e 1 Traité arb. I (1755) tab. 12. —
A. striatum Du Roi Harbk. I. (1772) 8 tab. 1. — Icon etiam in

Sargent SUva II (1891) 85, tab. 84, 85.]

Kérteinkben igen jól diszl cserjefa; de 6—7 méter magas-
ságú fákat is látni belle, régibb kérteinkben nem ritkaság.

Kiváló kerti disz. Oshonában, a Pennsylvaniával érintkez Dél-
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Kanadában és innen délfelé terjedleg az Alleghany hegység
Georgiát is ér határáig 12 m. magasra is megn.

Derekának és nagy ágainak sima, szürke kérge hosszában
fehéren csikós; fiatalabb hajtásainak kérge verhenyes-barna.

Vékonyszövetü, színen-fonákon élénk-zöld, sok mellékerü és a ver-

henyes fbberek mentét meg zugait kivéve, — elvégre meztelen

nagy levéllemezei vállon csaknem kerekítettek. E levelei élükön
fürészesek felsbb részükön pedig 3 nagy, vékony árhegybe kihe-

gyzett és hegyesen frészelt hasábra beszabottak. Hosszú fürtben

lelógó mezleien terméskéi hosszú fürtjéhez valamint nagy leve-

leihez arányítva elég kicsinyek, mintegy 2'5 cm. hosszúak, a

számyszegélyébe kicsúcsló magrejtvel és tompa, csaknem egy-

közes él, 5—6 mm. szélesség sápadt szárnyacskával. Virít

Budapest vidékén már május els napjaiban^ termései július

elején már csnknem egészen kifejlettek.

33. Acer macrophiillum Pursh Flóra americ, sept. 1. (1814)

267; Sargent Silva Il'(1891)89. tab. 86. 87. — Oregoni jávorfa.

Oshonában, a Pacific-Eszakamerikában, Alaskától kezdve
Kaliforniáig, de különösen Oregon államban gyakori fa, a hol

25—30 m. magasra is megn. Hihet, hogy délibb vidékeinken

nálunk is tenyészthet kertidísznek ez a gyönyör levélszabású

és gyakran igen szép nagy leveleket fejleszt fa. De Selmecz-

bánya arborétumából, a hol kultiváltál^, manap már kipusztult.

Mélyen 5-hasábos leveleinek öblözötten nagyfogú szabása inkább

ismerhet fel rajzokból, — mint az leírásból lehetséges.

34. Acer pseudoplatanus L. Spec. plánt. ed. 1. (1753)

1054. — Középeurópai jávorfa.

[A. pseudoptlatanus Lumnitzer Fiora posonien. (1791)

457. — A. pseudoplatanus var. obtnsangulum, var. subparalel-

lum., atque var. grandicorne Borb. Természetrajzi Füzet. (1891)

71., 72. — A pseudoplatanus var. acuminatum, et ,var. tomentosum

T a u s c h in Flóra XII. (1829) 548 — ^4 pseudoplatanus var.

subtruncatum Pax: Engl. Bot. Jahrb. VII. (1886) 192, et

f. mollis Beck Flóra v. Niederösterr. II. (1892) 582. — A.

Dittrichii Ortm. Opiz nomenc. bot. (1831) 42. — A. pseudo-

platanus V. Borbásii Blonski Magy. bot. lapok 1903 p. 82.
-— A. villosum Borb, Természetrajzi Füzet. (1891) 71, non

Presl. Delic. prag. (1822) 31; Flóra sic. (1826) 194; Guss.
Florae sic. syn. II. 2. (1844) 643 ; speciem nam suam Presl.
1. c. „racemis erectis"' dignovit. — Icon stirpis typici (formám :

Dittrichii Ortm. representans) invenitur in: Fekete és Má-
g ó c s y Erdészeti növénytan 11. (1896) 745.]

Hegyvidékeink bükkös regióját jellemz hatalmas fánk,

melynek sudara megn 40—45 méter magasra kúposán, boglyas

koronát, és 15 méter átmérj vastag derekat is növesztve.

Hegyvidéki népünk becsüli a jávort, és nem egy hegyünket

nevezte el jávor-hegynek. A megbecsülésre nemcsak hatalmas

termetével szolgált reá, hanem reá szolgál igen értékes, köny-



MAGYARORSZÁG ACER-EINEK FOGLALATA 181

nyen megmunkálható, lemezekre hasítható sséj), fehér, gyakran eres

fagesztjével is. Fontos faipari anyagul szolgál. Alföldi városaink

kertjeiben, fásításaiban, kultiválva is elég jól fejldik. Az Acer
pseudoplatanus fajtái közül a Linné vélte típusos fajtával és

annak a Linné óta megkülönböztetett formáival foglalkozom

itt elssorban ; délibb vidéki a tölgyes régiót jellemz fajtájával,

az Acer subohtusum (DC.)-mal, mint proles-sel, alább fogok fog-

lalkozni : noha az a jellemzés, a mely az A. pseudojjlatanus L.

típusos fajtáját illeti meg általánosságban, reá illik délibb faj-

tájára is.

Az Entomophila szakaszba tartozó Acerek közt ez az egyet-

len shonos fajunk, délibb fajtájával egyetemben, a melynek
billengekbl összetett, hosszú és hengerded virágzata, lelógó fürt.

Pártás virágai aránylag kicsinyek, sárgás-zöldek. Levéllemezei

jókora nagyságúak, szabályszerint öthasábúak (háromhasábút

hazánkból nem láttam), meglehetsen vastag szövetek. mintegy

félig brnemek, fonákukon halvány vagy fakószínvíek ; lemeze

hasábjai íompacsúcsúak, sohasem árhegyek. Termései nagyok,

szárnyastul együtt nagyobbak még, mint az A. platayioides L.

termései is ; valamennyi shonos Acer-fajaink termései közt a

legnagyobbak. Eg}^-egy terméskéje 45—60 mm. hosszú, 15—20mm.
széles szárnynyal. Megrejtje azonban csak félakkora széles, mint az

A. pilcLttt'noides lapos koronghoz hasonló magburka ; e 7nag rej-

tje tojásdadan degesz és szárnya pereme felé kicsúcsló. Linné
típusos A. pseudoplatanvs- a Helvetia és az akkori Ausztria hegy-

vidékein honos az eredeti diagnózis szerint, vagyis ., Habitat in

Helvetiae, Austriae montanis". Tehát hegyvidéki és nem domb-

vidéki növényfaj. Ez a hegyvidéki jávorfa lombja kifejlesztése

után kezd nálunk virítani úgy május els harmadában az Alföl-

dön, júniusban a hegyvidéken. Levéllemezei (átlag véve) hosz-

szabbak a szélességüknél ; három fels hasábjukat mély bemetszés

választja el egymástól : ezért legalább is középs hasábjuk jóval

hosszabb a szélességénél ; hasábjai ki vannak hegyezve, de tompa
csúcsban végzdnek. E típusos A, pseudoplatanus-nak három for-

máját emelem ki:

1. f. acuminatum T a u s c h. — Levéllemezének fonáka fiata-

lon pelyhes, késbb lekopaszodó ; terméskéi többé-kevésbbé

elálló szárnyúak.

2. f. Ditrichii (0 r t m.) [A. pseudoplatanus v. subaljnnum

Beck 582.]. — Levele az elzével egyez, terméskéi szárnyuk-

kal egymáshoz görbülnek.

3. f. tomentosum T a u s c h. — Levéllemezei fonáka gyengén
szöszös, termései is pelyhesek. Mind a három forma hegyvidé-

keinken, kultúráinkban is közönséges.

34/b. Acer subobtusum (DC.) Simk.
[A. ps&iidoplatanus v. subobtusum DC. Prodr, I. (1824)

54. — A pseudaplatanus v. vitifoliiim T a u s c h Flóra XII .

(1829) 549. — A. obtusatum Neilr. Aufr. 298 ex parte;
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Nendtvich Zool. bot. Ges, XIII. 568 ; Hazslinszky
Magy. füv. kézik. (1872) 106; Borbás Földrajzi közi 1891.

p. 387. — A. pseudoplatanus Auct. omnium (sic Visiani)
quoad floram adriatico-karstianam.]

Délibb vidékeink dombtájaitól kezdve (Déva ! Herkules-

fürd ! Pécs, Abaliget és Hosszuhetény!) Horvátországban, Bosz-

niában, Herczegovinában, Dalniácziában, Szerbiában, Bulgáriában,

ez a fajta helyettesíti az északibb A. pseudoplatanus L.-t.

Különbözik ez a típusos A. pseudoplatanoides-t\ DC. szerint

„foliorum lobis obtusioribus" ; vagyis, hogy fhasdbjai nem ki-

hegyzettek, hanem csak tompán hegyesek. Különbözik abban is,

hogy levélmezei nem hosszabbak a szélességüknél., inkább több-

nyire szélesebbek a hossziiságuknál ; hogy hasábjai szélesen

tojásdadok., gyakran szélesebbek a hosszaságuknál : hogy a

hasábokat elválasztó bemetszések a lemez felülete harmadáig,

vagy addig sem mélyednek be, valamint, hogy levéllemezük

fonáka fakóbb és keményebb erezet. Virágzata is meztelenebb.

Mind ezen jellemz tulajdonságok éghajlat okozta elváltozások

;

ezért nem csodálható, hogy az .1^. pseudoplatanus L. meg az A.

subohtusatum (DC.) között ott, azokon a területeken, a hol azok

egymásba átalakulnak, megvannak az átmeneti, kétesnek nevezett

alakok is.

Kultúrai elváltozások Grafv. Schvs^erin a „Grartenflora"

42. Jahrgang (1893) 259—266. lapjain az Acer pseudoplatanus

kerti-változatnak egész seregét ismerteti. Megannyi közt leg-

bámulatosabb a „ternatum" Schwerin 1, c. 261 fig. 18, a

melynek levele nem egyszer, hanem hármasán összetett. Nálunk

is számos kerti változatát kultiválják. Ezek közül kerti dísz-

fául vagy díszcserjéül csupán egyet mernék ajánlani, s ez az

Acer pseudoplatanus v. purpurasceus D i p p e 1 Laubholzk. II.

(1892) 426.

A szakosztálynak 1908 márczius 11-én tartott ülésébl.

Moesz G. : Brassó vidékének és a Rétyi Nyír

Cyperacea-í.

Brassó vidékén sokan botanizáltak. Alig van az országnak

nevesebb botanikusa, ki itt gyjtés czéljából meg nem fordult

volna. Legtöbbet köszönhetünk Baumgarte n-nak és S c h u r-

nak, kik az adatoknak oly nagy tömegével lepték meg a világot,

hogy még most is, S i m o n k a i kritikai összefoglalása után,

minduntalan hozzájuk kell fordulnunk. Adataik nagy része hova-

tovább megersítésre vagy legalább is megfejtésre talál.

Bár sokan foglalkoztak Brassó növényeivel, flórájának össze-

foglaló ismertetését még mindig nélkülözzük. Römer, ki immár
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mintegy 30 esztendeje kíséri figyelemmel megyéjének növény-

zetét, aránylag csak igen kis területrl nyújtott ismertetést.^

A Brassó közelében elterül szászhermányi láp, valamint

az ezen láp szélén emelked szentpéteri-hegy flórájáról csak

igen gyéren vannak adataink.^ Pedig mindkét terület megérde-
melné a részletes ismertetést.

A háromszékmegyei Rétyi Nyír is csak újabban lett egy-

két növénye révén ismeretesebbé. Baumgarten járt ugyan
Háromszékmegye középs sík területén, de a Bétyi Nyírt ki-

kerülte.

A Cyperacea-k következ összefoglalását Simonkai „Erd."

mve nyomán közlöm.-^

I. Cyperus L.

C. fusciis L. Brassó. [Schur En. 688.J A Fortyogó (Gespreng)

mocsárban ! Az idszaki forrás, mely e mocsaras területet vízzel látja

el, idnként teljesen kiapad. Ilyenkor a mocsár is majdnem teljesen

kiszárad és több más növénynyel együtt a C. fuscus is eltnik. A mint

azonban a medenczék ismét megtelnek, partjukon e növény is újból

megjelenik.

Tömös szoros ! Igen gyéren a Tömös homokos-kavicsos árterü-

letén. E helyütt 4— 5 cm.-nél nagyobbakat nem találtam.

^ «CF" jellel jelölöm R ö m e r : „A Czenk és a Kis Függökö növény-
zete" czimü munkáját. Brassó, 1892.

„Sch-^-vel jelölöm Rö m e r : „Die Flóra des Schulers" czimü czikkét.

(Jahrb. d. Siebenb. Karpathenver. Bd. XXV. 1905.)

„Erd." = Simonkai Lajos: „Erdély edényes flórájának helyeö-

bitett foglalata." Budapest, 1886.

„Baumg. En. = Baumgarten: „Enumeratio stirpium Magnó
Transsilvaniae . . ." Vindobonae, 1816.

„Schur En." = Schur: „Enumeratio plantarum Transsilvaniae . .
."

Vindobonae, 1866.

„Schur Ö. B. Z." = Schur : „Eine Excursion auf den Büdöshegy."
(st. Bot. Zeitschr. VIII. 1858.)

* A lápról ösmerjük a következket: Armeria barcensis Simk.,
Euphorhia villosa W. et K., Orchis incarnata L., Primula farinosa L.,

Sesleria barcensis Simk., Triglochin maritimum L., a hegyrl : Hyacinthus
leucophaeus S t e v.

^ f-tel jelzem azon növényeket, melyeket B a u m g. vagy Schur
közöltek e vidékrl, de a melyeket utánuk senki sem talált. Ezek elfordu-
lását tehát egyelre kétesnek kell tartanunk.

*-gal jelzem azokat, melyeket újabb botanikusok megtaláltak, magam
azonban nem gyjtöttem.

Kövér betkkel jelzem azokat, melyeket Brassó- és Háromszékmegyék-
böl {Büdös környékét ide nem számítva) ez ideig még nem közöltek.

*-gal és kövér betvel különböztettem meg azokat, melyeknek Erdély-
ben való elfordulását S i m o n k a i kétségesnek tartotta, vagy melyekrl
egyáltalán nem emlékszik meg.

A felkiáltójel (!) azt jelenti, hogy az illet növényt a megnevezett
helyen láttam vagy gyjtöttem.
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Szászhermányi láp! Helyenként, íg-y különösen az „Aue" for-

rásos területén elég bven.

Rétyi Nyir! A tavak, valamint a Feketeügy homokos partján.

Alacsony marad és sokkal gyérebben jö elö, mint a következ faj.

Aug.-szept.

C. flavescensh. Brassóban csakis a Pojánán, utak mentén. [Römer.

Sch. 33.] Szászhermányi lápon !, különösen a levezet csatorna kavicsos

partján. Itt elég bven. Rétyi Nyírben közönséges ! Nedves homokon.

Júl.-szept.

11. Schoemis L.

Sch. nigricans L. Schur [En. 689] Brassóból közli. Magam

itt nem láttam. A szászhermányi lápon bven ! Május.

m. Cladinm R. Br.

Cl. MariscilS (L.) R. Br, A szászhermányi láp „Aue" részé-

ben ! Júl.

IV. Heleocharis R. Br.

H. palustris (L.) R. B r. Brassó. [S c h u r. En. 690.] A Czenk

aljában egy csatorna mellett. [Römer. CF. 65.] A Pojánán ! [Römer.

Sch. 33.] A Fortyogó mocsárban gyakori ! Prázsmár és Szászhermány

lápjain ! A Rétyi Nyírben közönséges. Itt némely kiszikkadt medencze

talaját sürün ellepi. Nagysága igen változó. Míg az egyik árok füves

partján fél méter magasra n, addig némelyik tó homokos partján az

1 dm.-t is alig éri el (/'. arenarius A sch. et Gr.). Máj.-szept.

H. uniglumis (Lk.) Schult. Schur [En. 690] Brassó melll

a Barcza rétjérl említi. Magam azonban csakis a Honterus rét !
egyik

árkában találtam. Itt évrl-évre megjelent, de terjeszkedni nem tudott.

Május.

H. ovata (Roth) R. B r. Prázsmár [Schur. Ö. B. Z. VIII.

281], Háromszék mocsaraiban. [Baumg. En. III. 319.] Rétyi Nyír-

ben ! a tavak homokos partján és a kiszáradt tavak talaján, a követ-

kezvel vegyesen. Júl.-szept.

H. carniolica K o c h. S i m o n k a i (Erd. 541.) S c h u r nevével

kapcsolatban Prázsmárt közli, idézvén az Ö. B. Z. VIII. 281. oldalát.

E helyütt azonban Schur nem szól a H. carniolica-ról. A Rétyi

Nyírben ! hasonló helyen, mint az elbbi. Júl.-szept.

H. acicularis (L.) R. Br. Prázsmár. |Schur. Ö. B. Z. 281.]

Rétyi Nyírben bségesen ! Néhol a medenczék szélén nagy területeket

lep el. Sepsi-Szt-Ivánnál a Béldi-patak partján ! Uzon mellett a Feketeügy

holtágainak partján ! Júl.-szept.

H. pauciflora (Lightf.) L k. Brassó. [Schur En. 691. Lim-

nochloa Baeothryon.] Magam Brassó közvetlen közelében nem láttam.

A Tömös- szoros lápos helyein ! azonban elég gyakori, így különösen

Fels-Tömös mellett. A szászhermányi láp ,,Aue" részében is elfordul,

sekély vízben ! Máj. -júl.
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V. Isolepsis R. B r.

* I. setacea (L.) R. Br. Baumgarten [En. III. 323] említi,

de termhelyét nem közli, S i m o n k a i [Ei-d. 542.] szerint Baum-
garten herbáriumában nincs meg. Schur [Ö. B. Z. VIII. 281.]

Prázsmár melll közli, F r o u i u s (Flóra v. Schassburg, p. 67) pedig

Segesvár melll. Simonkai e közléseket téveseknek mondja.

Magam a következ három helyen gyjtöttem :

1

.

Tömös-szoros ! Derestyétl Felsö-Tömösig, mindig a Tömös
kavicsos-homokos partján vagy nedves árterületén. Elég gyakori. Itt

1903-ban bukkantam reá elször. A rá következ két esztendben is

gyjtöttem belle.

2. Szászhermányi láp „Aue" részében ! a sekély vizerecskék

apró kavicsában. Gyéren (1905).

ó. Réty ! A Feketeügy homokos partján, gyéren (1907).

Júl. végétl okt. elejéig.

Az /. setacea különben hazánk ritkább növényei közé tartozik.

Tudomásom szerint, erdélyi elfordulásán kívül még a következ
helyekrl ismerjük : Budapest környéke (Sadler, Hazsl. !), Pozsony

mellett (Endl., Lumn., Kit. !, Hazsl. !) Mosony (Wierzb.),
Sopron környéke (Wallner), Ercsi láp (Tauscher !), Hámor, a

Gyöngyös vize mellett Vasmegyében (F r e h, P i e r s !), Fehérpatak

(Gayer), Simonkai újabban nem találta Vasmegyében (M. B. L. III.

1904. pag. 250), de Waisbecker Kszegen a Gyöngyös patak

mentén reátalált (M. B. L. V. 1906. pag. 227). Horvátország lombos

erdeiben, mocsaras réteken és mocsarakban (Schlosser !) Közölték

a Balaton mellékérl is, de B o r b á s nem találta.

VI. Schoenoplectus Rchb.

* Sch. supinus (L.) Pali a. Baumgarten (En. III. 324.)

termhely megnevezése nélkül említi. Herbáriumában sincs meg. —
Simon kai [Erd. 542] szerint Erdélyben nem terem.

Rétyi Nyír ! kissé nyirkos, finom homokon. Gyéren. Aug.

—

szept. elejéig.

Sch. mucronatus (L.) Pali a. Rétyi Nyír. Némelyik tóban

bven. Júl.—szept. elejéig.

Erdélybl ez ideig csak Fels-Árpásról (Fogarasm.) ösmertük,

hol Simon kai fedezte fel [Erd. 542]. Hazánk egyéb részében is

ritkán található. Magara csak a következ elfordulásokról tudok.

Kit ai bel herbáriumában !: „In agris orizae in Banatu, in ripis

Danubii ad Posonium (fl. poson.)". Hogy a mellékelt növény e két

hely melyikérl való, azt legfeljebb sejthetjük, mert a vignetta nem
árulja el.

A baranyamegyei Sellye, hol mocsarak partján S i m o n k a i

találta 1873-ban !.

Sch. Tabernaemontaní (Gmel) Pali a. Prázsmír ! vizenys
réten. Jún—júl.
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Sch. lacustris (L.) Pa 11a. Brassó, a Fortyogó mocsárban!

A Rétyi Nyír tavaiban helyenként bven ! Jún.—júl.

VII!. Scirpus L.

S. di^ynus G o d r. Árapatak mellett, az oltmelléki mocsarak-

ban! Aug.

S. silvaticus L. Brassó : a Függökö tölgyerdejének nedves mélye-

déseiben. (Römer. CF, 65), a Pojánán (Römer. Sch. 33.) A For-

tyogó mocsárban bven ! Rakodó völgy ! Noa ! Prázsmár ! A Rétyi

Nyírben, csakis a Béldi patak partján ! Máj.—jún.

t S. radicans Schk. Prázsmár [Schur. Ö. B. Z. VIII. 281.].

IX. Blysmus P a n z.

B. compressus (L.) Panz. Brassónál, a Czenkhegy alatt és a

Garcsin völgyben. [Simk. Erd. 543.] A Tömösszoros vizenys, füves

helyein bven ! Prázsmári lápon, legelön, bven ! Jún.—júl.

X. Eriophorum L.

t E. Scheuchzeri Hoppé. Bucsecs. [Schur. En. 694, 695

E. alpinum.]

E. latifolium Hoppé Brassóban a Pojánán ! a Fleischerréten

[Römer, Sch. 33.] és a Fortyogó mocsárban ! Szászhermányi láp !

Jún—^júl.

E. polystachyiim L. A Rétyi Nyír némely ingoványán !

XI. Elyna Schr ad.

E. myosuroides (Vili.) Fritsch. Bucsecs. [Schur. En. 696.

Kohresia caricina W i 1 1 d.] Az Omu tettl keletnek húzódó gerinczen !

[Simk. Erd. 544. El. Bellardi Ali.] Magam az Omu-tól nyugat felé

is megtaláltam, st már a Malajest völgyét elzáró meredek lejtökön

is, kb. 2200 m.-tl feljebb. Júl.

XII. Carex L.

t C. dioica L. Brassó. [Baumg. En. III. 285.]

C. Davalliana Smith. Brassó [Baumg. En. III. 285. és

Schur. En. 697.] Brassóban sem ezt, sem az elbbit, sem a követ-

kezt nem találtam. A C. Davalliana különben a Barczaság lápos terü-

letein nem ritka. Botfalu, a czukorgyár melletti nedves réten bven !

A szászhermányi lápon is gyakori ! Május.

f C. pulicaris L. Brassó. [Baumg. En. 286.]

-f-
C. pauciflóra hightf. Keresztényhavas. [Baumg. En. 286.1

Sem Römer, sem magam e hogyen nem találtuk.
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C. curvula A 1 1. Királykö, Bucsecs. [S c h u r. En. 698.] A Bucsecs

tetöjén csak 3— 7 cm. magasságot ér el: forma, pygmaea Haller.
Elég bven.

f C. stenophylla W a h 1 b g. Brassó : Salamonszikla. [S c h u r

En. 698.]

f C. foetida Ali. Brassó mellett, mészköhavasok forrásos helyein.

[Schur. En 699.] Hornung találta, Schur nem akadt reá.

C. disticka Huds. Brassó. [Baurag, En. III. 287. és Schur.

En. 699. V. infermedia Rchb.] A Függökövi úton, honnan Römer
közli, [Römer CF. 65], nem terem. Kérdésemre Römer azt a fel-

világosítást adta, hogy itt a C. nemorosa Lumn.-röl van szó.

A Rét>i Nyír némely ingoványán ! Júl.— aug.

C vulpina L. Brassó : Fortyogó mocsár ! Csigahegy kis tócsái-

ban ! A szászhermányi lápon ! A Rétyi Nyírben gyéren ! Máj. — júl.

G. divulsa Good. Brassó. [Baumg. III. 290.] Brassóban és

vidékén sok helyütt terem. Például a Füg.;ökövi úton ! Elfordul Bot-

falu mellett ! a szászhermányi lápon ! Rétyi Nyír

!

C. Pairaei F. Schultz. Brassóban a Függkvi út mentén !

Rakodó völgy ! Ascherson-Graebner Synopsisát zsinórmértékül

véve, az említett helyekrl származó példányok a C. Pairaei F. Schultz
és a C. Leersii F, Schultz között foglalnak helyet.

Ligulája rövid háromszög, harántul szélesebb, mint magas,

széle ép és fehér. A legalsó füzér egyszer. A termés tömlje tojás-

dad, alul is vékonyhéjú, itt erezett. Termése lapos, legömbölyödötten

négyszög. Mindezen jellemvonások a C. Pairaei-re vallanak.

A töml hossza 5 mm., ebbl 1 mm. a csrre esik. A termés

halvány sárgásbarna. (Hossza: 2"75 mm.; szélessége: 1"75— 2 mm.)

A tömlt majdnem teljesen kitölti. Ezen jellemvonások pedig a Leersii

mellett szólnak.

Ha pedig F. Schultz leírásához tartjuk magunkat (Étude sur

quelques Carex. Haguenau. 1868. 9 old.) akkor inkább a Pairaei-

vel fogjuk növényeinket összeegyeztethetni. A levelek szélességében

mégis eltér a Pairaei-tl, mert míg ennek levele keskeny, alig 2 mm.
széles, addig a brassói példák levele 2*5—3 mm. széles.

Valószínnek tartom, hogy a következ adatok is ezen Carexre

vonatkoznak. Brassó [Schur. En. 703. V. virens Rchb.] [Römer.
C. F. 65.. C. nemorosa L u m n. pro p.] Keresztényhavas erdeiben

[Römer Sch. 33, C. nemorosa Lumn. pr. p.] Máj.—jún.

C. muricata L. Brassóban, a Fortyogó vidékén ! a Papkútjánál !

irtott erdkben ! Bár az elbbihez hasonló, tojásdad-lándzsás ligu-

láján könnyen felismerhet. R ö m e r-nek az elbbi fajnál idézett adafíii

részben a C. muricatá-ra. is illenek. Máj.—jún.

* C. díandra Schrk. Rétyi Nyír ! Bemohosodott ingoványos

tavakban a C. lasiocarpa Ehrh-val vegyesen, de ennél gyérebben.

Megn majdnem 1 m. magasra. S i m o n k a i [Erd. 546] Erdélyben

való elfordulását kétesnek tartja.

* C. paniculata L. „Garcsin völgye, s innen fel a Khavas
oldalának laposain". [Simk. Erd. 546.).
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f C. paradoxa Willd, Brassó. [Schur En. 705.]

C. praecox S c h r e b. Brassó gyepes lejtin ! [R ö m e r C. F. 65]

Pojána ! [R ö m e r Sch. 33.] Fortyogó mocsár területén ! Szentpéteri

hegy lejtin ! Rétyi Nyír kötött homokján ! Apr.— máj.

C. praecox S e h r e b. var, paliida Asch et Gr. Brassóban

a Fellegvárhegy déli oldalán, a sánczárok füves lejtjén bven ! Igen

feltn szép sás. Május elején.

t C. brizoides L. Brassó. [Schur En. 700.]

C. leporina L. Brassó. [Baumg. III. 292. C. ovális Hst.
és Schur En. 701.] Pojána ! Papkútjánál és Kisfüggökönél erdö-

irtásban ! Rétyi Nyír erdejében ! Máj.—jún.

C. stellulata Good. (= C. echinata Murr.) Brassó. [Schur.
En. 702.] A Pojána lápos kaszálóin ! A Rétyi Nyír erdejében ! Jún.—júl.

C. remota L. Brassó [Baumg. En. III. 294 és Schur. En.

703.] Brassó körül: a Rakodó völgyben ! (Szontagh G.), Papkútjánál

a forrás mellett ! a noai fenyves tisztásain ! Tömös szoros lápos rét-

jein ! Garcsinvölgyben, árokparton bven ! Máj.-—júl.

f C. elongata L. Brassó [Baumg. En. III. 295.].

* C. canescens L. Bucsecs (Schur. En. 701. V. Gebhardi

Rchb.) Vleduska és Garcsinvölgye [Simk. Erd. 549].

C. Buekii Wi m m. Botfalu, a czukorgyár melletti nedves réteken

és árokparton elég gyakori ! Rétyi Nyírben, a Béldi patak partján !

C. Goodenoughii G a y. Brassó mellett a Pojána lápos rét-

jein ! Szászhermányi lápon ! Rétyi Nyírben gyakori !

C. graciUs C u r t. A Barczaságon [Schur En. 706. V. Mön-
chiana Schur.] Pojána ! [Römer Sch. 33. C. rufa L.] Fortyogó

mocsár ! Papkútja mellett, erdei patak mentén ! Botfalu és a Méhes

kertek között nedves réteken ! Szászhermányi láp ! Máj.—jún.

G. gracilis Curt var. fluviatilis Hartm. (?) Rétyi Nyír-ben a

Laborfalvi-tó szélén ! A ni füzérek rövidek és éréskor is felállók,

ülök, csak a legalsónak van rövid nyele. Ezen jelek alapján megilleti

a fluviatilis Hartm. név. De a ni füzérek vastagsága csak 5 mm.
és nem 7—8 mm. [A sch -Gr.: Synopsis. II. 2. 92,].

t C. polygama S c h k u h r. A Barczaságon [Schur. En. 707,

C. Buxhaumii W a h 1 b g.]

t C. atrata L. Bucsecs. [Schur. En. 707. C. aterrima

Hoppé, és 708.]
* C. nigra Ali. Bucsecs. [S^imk. Erd. 551. C. parviflora

Hst.]
C. lliagellanica Lam. (= C. irrigua Smith.) Keresztény-

havas füves, nedves mezjén ! gyéren. Jún.—júl.

C iomentosa L. Brassó [Schur En., 715]. A Fortyogó terü-

leten kevés ! A szászhermányi láp egy kaszálóján kevés ! Máj.

C. montana L. Bucsecs [Schur. En. 715. C. ericetorum P o\l]

Brassó szái'az lejtin, világos erdben, bokrok közt ! [R ö m e r. C. F.

65], Máj.—^jún.

C. caryophyllea Latouretti. Brassó ! [Baumg. En. III. 305.

C. mnbrosa E.ost.\ Pojána ! [Schur. En. 716. C. praecox í sl c q a.]
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Brassó száraz lejtin ! [Römer CF. 65 C. verna Chaix]. Botfalusi

legelökön bven ! Szászhermányi és prázsmári lápok legelin és ka-

szálóin ! A szentpéteri hegyen ! Ápr.—máj.

C. transsüvanica S c h u r. Brassóban a Salamonszikla füves

lejtin [Sehur. En. 717. C. gynohasis Vili.]. Brassó [Simk. Erd,

552]. A Fortyogó mocsár területén igen szórványosan ! Römer szó-

beli közlése szerint a noai tisztáson.

C. humilis L e y s s. Brassó sziklás lejtin ! [Römer C. F, 65].

a szentpéteri hegy napos lejtin !

C. digitata L. Brassó ! [Schur. En. 718. C. pediformis G. A.

Meyer.] [Römer C. F. 65. és Sch. 33.]. Brassó összes erdeiben

igen gyakori ! Apr.

C. ornithopoda Willd. Keresztényhavas cserjés helyein kb.

1700 m. magasságban ! Jún.

t C. álba Scop. Brassó. [Schur. En. 714.

[

C. pilosa Scop. Brassó ! és Nagykhavas ! [B a u m g. En. III.

307]. Brassó ! [Schur. En. 713. és Römer C. F. 66.]. Brassó

minden erdejében, a noai fenyvesben is bven ! Ápr,—máj.

C. panicea L. Botfalusi nedves réteken ! Szászhermányi lápon !

Prázsmár ! Garcsinvölgye [Simk. En. 553.]. Rétyi Nyírben gyéren !

Máj.—jtin.

f C. clavaeformis Hoppé. Tömös szoros [Schur. En. 713.].

Simonkai [Erd. 553.]. C. dinarica Heuff. név alatt közli.

t C. pendula Huds. Brassó. [Schur. En. 715. C. maxima
Scop.]

G. pallescens L. Brassó ! [Baumg. En^ III, 310; Schur.
En. 714.]. „A Czenk aljában lev csatorna mellett." [Römer. C. F.

66.] Noa, erdei tisztásokon ! Rütli, erdei tisztáson ! Honterus réten !

Pojána sok helyén ! Szászhermányi láp kaszálóin ! Rétyi Nyírben

tisztásokon ! Utóbbi helyen néhol oly nagyra n, hogy forma elatior

A s c h. et G r a e b n. névvel is jelölhet. Jún.

t C. capiUaris L. Barczaság havasai [Baumg. En. III. 304.].

C. fuliginosa S c h k u h r. Királyk, Bucsecs ! [Simk. Erd.

554]. Kb. 2200 m, magasságban. Júl.—aug.

C. tristis M. B, Barczaság havasai ! [Baumg. En. III. 308.

C. ferruginea S c h k. et C. spadicea Schk:) (Fuss. FI, Tr, 689,

690;) (Schur, En. 709. C. frigida Ali. et C. sempervirens Vili.)

(Simk. Erd. 254,)]. Az összes havasokon gyakori ! Jún—aug.

* C. firma Hst. Nagykhavas, Bucsecs [Baumg. En. III.

303.] Bucsecs, Királyk [Schur. En. 710.] Királyk [Kotschy
Z. B. G. m. 65,].

C. Michelii Hst. Brassóban a Czenk déli lejtjén ! és a Függ-
köúton ! [Römer C, F, 66], Hoher Rücken [Römer Sch, 33,].

Fellegvár lejtin ! Kisfüggökövi erd egyik tisztásán ! Szentpéteri

hegy füves lejtjén ! Ápr.—máj,

C. hordeistichos Vili. Szászhermányi láp középs részében !

Máj.—jún.

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 4. füzet. 16
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C. flava L. Brassó ! [Schur, En. 711.] A Pojánán ! [Römer.
Sch. 33.]. Az ördögcsúcs alatt, patak mellett ! Noa, erdben árok

mellett ! Honterus réten ! Tömös szoros ! Szászhermányi és prázs-

mári lápon ! Jún.—^júl.

Mindenütt: vulgáris Döll alakja.

C. Oederi Retz. A Barcza folyónál [Schur En. 711,] Tömös
szoros lápos helyein ! Szászhermányi és prázsmári lápokon ! Rétyi

Nyírben, a tavak szélén igen bségesen ! Jún.—júl.

Míg a szászhermányi lapon olykor a 2 dm. magasságot is eléri,

addig a Rétyi Nyirben alacsony matad (5— 12 cm.)

C. Hosteana D C. Brassó. [Schur. En. 712. C. Hornschuchiana

Hoppé]. Prázsmári nedves legeln ! Szászhermányi lápon ! Máj.—^júl.

C. Appeliana Zahn. (= C. Hosteana D C X C^- Oederi Retz.)

Szászhermányi láp „Aue" részében !

Degen Árpád meghatározása. Máj.—jún.

C. distans L. Brassóban a Fortyogó mocsár mellett ! Tömös
szoros ! Noa vizenys helyein ! Prázsmár és Szászhermány lápjain !

Máj.—jún.

C. silvatica Ruás. Brassó ! [Schur En. 714.]. A Czenk aljá-

ban lev csatorna mellett [Römer C. F. 66.] Keresztényhavas erdeje !

[Römer Sch. 33.] Kisfüggkö erdejében ! A noai fenyvesben ! Pap-

kútjánál az erdben ! Garcsin völgyben ! Utóbbi helyen a jól meg-

termett egyének ni füzéreinek kocsányai 12 cm. hosszúságot is elérnek.

Máj.—jún.

C. Pseudo-Cypems L. A brassói Fortyogó mocsárban ! Prázs-

már lápján ! Jún.

C. rostrata S t o k e s. Brassóban a Rakodó völgy forrásos

helyén ! Noai fenyvesben, erdei patak mentén ! Honterus rét vizenys

helyein ! Szászhermányi láp ! Utóbbi helyen oly rostrata is terem,

melynek ni füzérei feltnen rövidek (2—2*5 cm.). Rétyi Nyír ingo-

ványos medenczéiben ! Máj.—júl.

C. rostrata Stokes var. pendulina Blytt. (Norges Flóra.

Christiania 1861. pag. 254.) Rétyi Nyír ! Az elbbi társaságában.

Különbözik a talaktól abban, hogy az alsó ni füzér kocsánya igen

hosszú (5—7 cm.). Gyakran a füzér is hosszabb a rendes nagyságnál.

A hosszú kocsányok miatt az alsó 1—2 termös füzér bókoló. Jún.—^júl.

Blytt varietására Degen Árpád volt szíves figyelmemet

felhívni.

C. vesicaria L. Brassóban, a Fortyogó mocsár területén ! A
Rétyi Nyír medenczéiben bven ! Máj.—jún.

C. acutiformis Ehrh. Brassóban, a Rakodó völgy forrásos

helyén ! Jún.

C. riparia Curtis. Brassó [Schur. En. 720]. A Fortyogó

mocsárban ! Botfalu, nedves réteken és a csatorna mellett ! Máj.

C. lasiocarpa Ehrh. {==C. filiformis L.) Rétyi Nyír tavaiban !

Némely ingoványos medenczét teljesen betölt. Jún.
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C. Jiirta L. Pojána ! [Schur. En. 711. var. Pseudohirta

Schur.], [Römer Sch. 33.] A Czenk alján ! (Römer C. F. 66).

Fortyogó mocsár ! Rakodó völgy ! Noa ! Szászhermány ! Prázsmár !

Rétyi Nyír !

*
* *

A felsorolt 84 faj és 3 varietas között 27 olyan van, mely

. területünkön eddig részint ismeretlen, részint kétes volt, 16 faj el-

fordulása továbbra is kétes marad.

A szakosztálynak 1908 május 13-án tartott ülésébl.

Kerékgyártó Á. : Eranthís hycmalís S a I s b.

elfordulása Budapesten*

A növénytani irodalom az Eranthis hyemalis Salsb. hazai

elfordulására nézve csak igen szórványos és részben kétes

adattal rendelkezik.

Nymán (Consp. fi. Eur. 181. 1.) szerint Francziaországban,

Svájcz nyugati részeiben, Olaszországban, Dalmácziában, az

osztrák tengerparton és Horvátországban endemikus, Magyar-
országon csak jövevény, Erdélyben, Boszniában és Szerbiában
igen ritka. Északi határát mintegy az Alpok alkotják. Hogy
Európában nagy területen meghonosodott, azt K o c h annak a
körülménynek tulajdonítja, hogy már a XVII. században mvelték
kertekben. A kertekbl pedig könnyen kiszabadul és elvadul.

Mint szökevény fordul el az Alpoktól északra es területen

egészen Belgium déli részéig (Nymán), a Rhein völgyeletét

övez hegyekben elég gyakori (Münster) aztán Jena, Ulm stb. Az
Alpok keleti lábánál Ausztriában igen szórványos. Leginkább
kertek közelében fordul el, vagy nagyobb kertek elhanyagolt

részein vadul el. Elvadulva nem mindenütt állandó. Neilreich
szerint (Flóra v. Wien 677. 1. és Nachtr. zur FI. v. W. 254. 1.)

Bécs mellett, a Kahlenberg és Hadersdorf közötti út mellett,

valamint Htttteldorf közelében elvadult, késbb azonban teljesen

eltnt. Bécsben a Belvedere-kertben is szerfelett elterjedt egy
idben.

Hazánkban csak Horvátországban gyakori. Az Ivancica
hegység ligeteiben Hst találta, valamint Zágráb mellett a
Jakab hegyen is. G-yakori Pozsega megye síkjain, a Jagodnjak
völgyben és a Papuk hegység ormain. (L. Neilreich: Aufz.

der in Ung. und Slav. bish. beob. Gefassfl. Wien 1866. 242. 1.— U. az Vegetationsverh. von Croatien 171. 1. —• Pavich
közleménye : Ö. B. W. I. 125. 1.) A Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztályában rzött H a y n a 1 d-féle növénygyjtemény-
ben van példány, melyet Pavich gyjtött Pozsega megyében.

16*
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A tulajdonképeni Magyarországra nézve az adatok még
szórványosabbak. A Nemzeti Múzeum gyjteményében alig van
hazai és nem kertben nevelt példány. Egyet a Pozsony melletti

Blumenan határában gyjtöttek, de nem Lumnitzer, mert

enumeratiojában figyelmen kívül hagyja. Egy példányon nin-

csen jelezve a lelhely, és igy nem bizonyos, nem kertben gyj-
tött példánynyal van-e dolgunk, A harmadikat a városligeti tó

partján szedte György nevezet botanikus 1832-ben. Ez az

utóbbi adat szerepel Sadler munkájában (Sadler: FI. Com.
Pesth. 222. 1.). Reuss szerint (Kvetna Slovenska 1853. 13. 1.)

Gömörmegyében is elvadult, K i t a i b e 1 pedig felemliti, hogy
Veszprémmegyében H o r h i gyjtötte (K i t. Add. FI. Hung.

182. 1.). Mednyánszky 1857-ben jelentette a Pozsonyi Termé-
szett. Társulat ülésén, hogy néhány évvel azeltt Nyitra megyében-
Rakovicz mellett kerti réteken találta. (Verh. des Vérein für Naturk.

zu Pressburg 1857. I. füz. 49. 1.). Mindezek az adatok való-

színleg téves észleletek, mint azt már R i c h t e r megjegyzi

(szerinte Gömörben állítólag Szontagh is észlelte. L. R i c h t e r

:

Növénytani Közlemények Fels-Magy.-ból. Term. Füz. 1889. XII.

182. 1.) ; ha nem azok, akkor a talált növények kertbl kiszabadult

alakok voltak, melyek tovább nem szaporodtak. Hasonló kétes

adatunk van Erdélybl is. Schur szerint (En. Pl. Trans. 27. 1.)

Lerchenfeld gyjteményében elfordul Hunyad megyébl. Minden

közelebbi adat e példányra nézve hiányzik. S i m o n k a i a tévesen

közölt növények közé sorolja enumeratiojában. Néhány évvel

ezeltt az Egyetemi Növénykertben is számos helyen ütötte fel fejét.

A folyó évben április hó 7-én hozott néhány példányt atyám

a Hármaskúthegyrl, hol botanizálás közben akadt az eltte isme-

retlen növényre. Néhány nap múlva kimenteni a hely színére és

ott tölgyerdben néhány száz kisebb-nagyobb tövet találtam

Hellehorus dumetorum W. K. társaságában. Ismeretlen szerz az

Új Idk 17. sz.-ban közölt tárcza keretében említi, hogy már

márczius hó végén talált a János-hegy aljában virágzó Eranthis-t^

valamint, hogy két évvel ezeltt a szepesszombati .,Gréb" -park-

ban is elvadulva találta.

Hogy mint került az Eranthis mai helyére, és egyszerre

ilyen jelents mennyiségben, eldönteni nem lehet. A helyet már
régóta ismerem, s minden évben felkeresem — igaz, hogy április

hó végén — , de az Eranthis-t eddig még ott észre nem vettem.

A tövek nagy száma kizárja az egyszeri ültetél lehetségét, kert

a lelhely közelében egyáltalában nincsen. Valós/inleg egy,

már régebben, ismeretlen úton kikerült példány szaporodhatott

évek sonin keresztül és korai nyílása, valamint felületes meg-

tekintésre az Anemone ranunculoides L.-hoz hasonló alakja vonta

el róla a gyjtk figyelmét.

A szakosztálynak 1908 május 13-án tartott ülésébl.
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IRODALMI ISMERTET.

Pax, F. Die Tertiarflora des Zsiltales. Unter Mitwirkung von

Dr. A. Lingelsheim Beibl. z. Engler's Botan. Jalirbüchern40 Bd.

4. Heft. 1908. p. 49—75.
A magyarországi Zsilvölgy környékének topographiai leírása után

szerz áttér a terület eddigi paleophytologiai kutatóinak ismertetésére.

Megemlíti ezek között: Stur, Hofmann, 0. Heer, Geyler és

Staub dolgozatait. Az utóbbiéval a Zsilvölgy tertiarflórájának ismerete

igen megbövült, az ismertetett fajok száma 92-re emelkedett.

Pax több évi kirándulásainak közölt anyaga igen gazdag s nem

mind egyeztethet össze a Staub által közölt adatokkal.

A lelhely és a megtartásra vonatkozólag megjegyzi a szerz,

hogy a kövületek mind egy hatalmas tertiarlerakodásból valók, a mely

kiistályos sközeten fekszik. A zsilvölgyi rétegek profilját is közli

vázlatosan. A szerz által talált maradványok részint többé-kevésbbé

megtartott farészek, levéllenyomatok, részint virágok, melyeket Staub
nem említ, pedig Pax nem is tartja ket ritkáknak, st termések és

magvak is gyakoriak. Apróbb mikro -organismusok maradványait

semmiféle úton nem tudott szerz kimutatni.

Ezután egy felsorolást közöl Pax, a melyben nemcsak az

adatait adja, hanem azokat is, melyeket az elz kutatók eredmé-

nyeibl helyesnek tart. A kritikai jegyzék 31 fajt tartalmaz, s ala-

posan megrostálja az eddig közölt adatokat. A felsoroltak között új

faj az Alnus Staubii Pax. — A szerz szerint kétségtelenül biztosan

meghatározott fajok után a kevésbbé biztos, st kétséges fajok ismer-

tetése következik. Maga Pax is gyjtött olyan maradványokat, melyeknek

meghatározása bizonytalan eredményre vezetne s így inkább nem szaporítja

'

ezek elnevezésével a kétesek jegyzékét. A felsorolások után szerz

éles és beható bírálat tárgyává teszi Staub eredményeit, a melyek-

kel a Zsilvölgyi fossilis flórának kimondott tropikus-amerikai jelle-

met tulajdonított. Staub eredményei, — mivel az alap, melyre ö támasz-

kodott, igen kétséges volt s többnyire határozhatatlan töredék, (a fajok

3o"/(,-a Staub'féle új faj) — szintén kétséges s nem nyújt elfogad-

ható tf^oriát. Pax ezzel szemben csakis 0. Heer, Staubésasaját
biztosan meghatározott kéts gtelen 3 1 fajára támaszkodva, S t a u b-tól

eltér eredményTe jut s azt fejtegeti, hogy a Zsilvölgy tertiarflórája a

legfeltnbb vonatkozásokat mutatja közép- és keletázsiának jelenlegi

flórájával és a mediterránnal. Atlantíkus Észak-Araerikával is érezhet

ers kapcsolat; de kevésbbé jelentsek az északi mérsékelt égöv egyéb

földrajzi területéhez húzó rokonsági jelek; szubtropikus vonatkozások

nem hiányzanak, de nincs kényszerít körülmény arra nézve, hogy

ezeknek amerikai jellemet tulajdonítsunk. így tehát a zsilvölgyi flóra

nem üt el olyan feltnen az egész terület hajdani flórájától, hanem

a legteljesebb összhangban van a növényzet fejldéstörténetének eddig

kimutatott eredményeivel.

A Zsilvölgy tertiarkorú klímájára rátérve, kifejti szerz azt a

nézetét, melyet Schimper-rel együtt vall, hogy a phanologia módszereitl
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semmi exact eredményt nem vár. Staub ezen az alapon indul ökoló-

giai következtetésében, midn a zsilvölgyi flórát hydromegathermnek
tekinti. P a X elbb kifejtett eredményei alapján a subtropikus vonást

találja megmagyarázhatónak, a mi a hmérsékleti viszonyokat illeti,

s arra a következtetésre jut, hogy a Zsilvölgy tertiarflórája, mivel

Staub feltevése, hogy a vidék igen gazdag csapadékperiodusokkal

bírt, nincs bizonyítva, kétségtelenül mesotherm jellem és nem hydro-

megatherm.

A petrozsényi erd a tertiarben Coniferákból állt Sequoia, Taxo-

dium és Glyptostrobus -okkal, helyenkint legyezöpálma-csoportokkal.

A lomberd dió-, ^ bükk-, nyír-, éger-, juhar-, platán-, kecskerágó- és

bengebokrokból állott, melyek lombhuUatók ; egyéb még ismeretlen

örökzöld fák közül a Cinnamomum ismeretes. A kúszó Smüax is el

volt terjedve, továbbá Salvinia és Chara. A petrozsényi barnaszén az

akkori ingoványerdökböl származik (in situ), a mely erdk egy ten-

geröböl partján állottak.

Szerz ezután a zsilvölgyi rétegek korának megállapításába

bocsájtkozik s S t a u b-bal ellentétben, a ki a fels oligocan aqnitan

emeletébe helyezi a flórát, inkább az alsó mioccin mellett van.

Szabó Z.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.^
(Rovatvezet : Kümmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom :

Ardos Frigyes: Növényhatározó dr. Hoffmann Gy. és Wagner

János után középiskolák és tanítóképezdék használatára összeállította . . .

Szeged, 1908. Traub B. és Társa kiadása.

Bernátsky Jen dr. : Egy ritka Euphorbia-fajunkról. — Növény-

tani Közlemények. VII. köt. 1908., 116-121. old.

Degen Árpád dr. : Megjegyzések néhány keleti növényfajról.

XLVIU. Primula Baumgarteníana Degen et Moesz n. sp. XLIX. Artemisia

Baldacci nov. spec. L. Campanula Porscharskyana nov. spec. LI. Asperula

Beckíana n. sp. LII. Galíum constrictum Chaub. A magyar flórájának új

polgára. — Magyar Botanikai Lapok. VII. évf. 1908., 92— 112. old.

Filarszky Nándor dr. :A Növénytár állapotáról szóló évi jelen-

tése. (2 képpel.) — Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1907. évi állapo-

táról. 1908., 108—120. old.

'Pax, Simonka i-val ellentétben, a diófát (Juglans regia L.)

magyarföldön shonosnak tartja.

^ E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent hazai

eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növény-

tannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent

közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent köz-

lemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)
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Futó Mihály dr. : A páfrányok most és hajdan, szerepük a ter-

mészetben és az emberiség történetében. Népszer értekezés. Budapest,

1908. Fritz Ármin könyvnyomdája. 58 old. 8".

Grabner Emil: A gazdasági növények nemesítése. 10 képpel.

Kiadja az országos magyar gazdasági egyesület könyvkiadó-vállalata. Buda-

pest, 1908. Pátria irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság. XI. és

227 old. 80.

Györffy István dr. : A Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce

újabb erdélyföldi elfordulásáról. (7 rajzzal). Magyar Botanikai Lapok. VII.

évf. 1908., 133—140. old.

Adatok a Magas-Tátra növényeinek ismeretéhez. — Magyar

Botanikai Lapok. Vü. évf. 1908., 245—248. old.

— — .A. Tátra ébredése. — Szepesi Himök. 46. évf. 13. sz. 1908.

márczius hó 28-án.

A szerz czikke florisztikai adatokat tartalmaz.

— — Bryologiai adatok a Magas-Tátra flórájához. VII. közlemény.

— Magyar Botanikai Lapok. VU. évf. 1908., 146—158.

— — Pótló adatok Makó mohflórájához. — Magyar Botanikai Lapok.

VII. évf. 1908., 248—250. old.

Gyulai Gyula: sidk növénykultúrái. — A Kert. XIV. évf. 1898.,

485—487. old.

Hollós László dr. : Üj adatok földalatti gombáink ismeretéhez.

(Analecta nova aec. cognitionem fungorum hypogaeorum nostrorum). —
Annales Musei Nationalis Hungarici. Vol. VI. 1908., p. 816—319.

Horváth Géza dr. : Két hét egy amerikai serdben. 17 rajzzal.

Természettudományi Közlöny. XL. köt. 1908., 393—412. old.

Kardos Árpád: Az Aubrietiákról. Szép csoportok a budapest

egyetemi növénykertben (2 képpel). — Kertészeti Lapok. XXIH. évf. 1908..

172-174. old.

Kmef Andrej f — Národnie Noviny. XXXIX. 1908. febr. 18. 21. sz.

Lendl Adolf dr. : Budai problémák. Nyílt levél tagtársaimhoz.

Kiadja a II. kerületi Társaskör. Budapest, 1908. Nyomtatta Goldberger Ignácz

könyvnyomdája. 10 old. 8".

Szerz a budapesti egyetemi botanikus kertnek a Vérmezre való áthe-

lyezése és az újonnan építend természetrajzi múzeum ügyében is emel szót.

Linhart György dr. : Az amerikai köszmételisztharmat. — A
Kert. XIV. évf. 1908., 453—454. old.

Lovassy Sándor dr. : A keszthelyi Héviz tropikus tündórrózsái.

Négy táblával, egy térképpel és 22 szöveg-képpel. Budapest, 1908. — Kü-

lönlenyomat „A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei" czímü

mü II. kötet, II. rész, H. szakasz függelékébl.

Magyar Gyula: Agavé. (1 ábrával.) — A Kert. XIV. évf. 1908.,

509-512. old.

Cattleya Aclandiae és Schilleriana. (1 képpel.) — Kertészeti

Lapok. XXni évf. 1908., 142—144. old.

Egy pár szép Achillea-fajról. — Kertészeti Lapok. XXHI. évf.

1908., 176 - 177. old.



196 NÖVÉN\'TANI REPERTÓRIUM

Maly Kari: Beitráge zur Kenntnis des illyrischen Flóra. Adatok
az illyrikus Flóra ismeretéhez. Magyar Botanikai Lapok. VII. évf. 1908.,

203—244. old.

Mágocsy-Dietz Sándor dr. : A budapesti egyetemi növény-

kert érdekesebb virágzó növényei. III. közi. 2 ábrával és IV. közi. 1 ábrá-

val. — A Kert. XIV. évf. 1908., 479—481. és 507—509. old.

A cserjék életkora. — Erdészeti Lapok. XLVII. évf. 1908.,

633—637. old.

— — A feny feletti bükkrégió magyarázata. — Növénj'tani Közle-

mények. VII. köt. 1808., 121—123. old.

Rapaics Raymunddr. : A fajok keletkezése tanának haladása

és a mezgazdaság. — Köztelek. XVIII. é\'f. 1908.. 1528—1529. old.

A Myxomonas betae regéje. — Gazdasági Lapok. LX. évf.

1908., 173—174. old.

— — A sisakvirágnemzetség növényföldrajza (térképpel). — Növény-

tani Közlemények. VU. köt. 1908., 124—131. old.

Richter Aladár dr. : Jelentés a növénytárról Fábry Jánosra

való megemlékezéssel (arczképpel). — Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az

1907. évre. Kolozsvár, 1908. 59—77. old.

— — Nagyméltósága dr. Wekerle Sándor v. b. t. t., magy. kir.

ministerelnök és pénzügyminister úr excellentiájához, úgy is, mint a

nm. ministertanács elnökéhez intézett emlékirat. A székesfváros fejleszté-

sérl szóló törvényjavaslattal kapcsolatba hozott : 1. Budapesti botanikus-

kertnek a Margitszigetre való áttelepítése ; továbbá : 2. a kolozsvári tud.-

egyetemi botanikus-kert új telkének sürgs megvásárlása és 3 a fiumei

„Villa Guiseppe" parkjának cultiirintézményként a Magyar királyi kincstár

részére leend megszerzése tárgyában. Kolozsvár, 1908. Ajtai K. Albert

könyvsajtója. 8 old. 4".

Bömer Gyula: Siebenbürgisch-sachsische Charakterköpfe. III.

Johann Hedwig. — „Der Linné der Moose' (arczképpel). — Die Karpathen.

Brassó. Jahi-g. I. 1908., 522—531. old.

Számadó János: Ephedra, Budapest egyik növény-ritkasága.

Amit egy kóró mesél. — Üj Idk. XIV. évf. 1908., 531—533. old.

Seymann Vilmos: A Daphne Cneorum L. két újabb lelhelye

Budapest környékén. — Magyar Botanikai Lapok. VII. évf. 1908. 244—245. old.

S i m o n k a i L a j o s dr. : Revisio nomenclaturae Nymphaeacearum,

in Hungária spontanearum. — Magyar Botanikai Lapok. VII. évf. 1908.,

129—132. old.

S c h i 1 b e r s z k y Károly dr. : A cseresznyefák baktériumos üsz-

kösödése. — A Kert. XIV. évf. 1908., 494—495. old.

— — Az amerikai köszmételisztharmat hazánkban. — A Kert. XFV.

évf., 1908., 516—519. old.

Az Orchideák gorabájának szerepérl. — Természettudományi

Közlöny. XL. köt. 1908., 477—478. old.

Fiatal nyírfák gytírübetegsége. — Erdészeti Lapok. XLVII.

évf. 1908., 834. old.

Védekezés a fenyfák tühuUása ellen. — Erdészeti Lapok.

XLVn. évf. 1908., 633. old.
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Vén tiszafa. — Erdészeti Lapok. XLVII. évf. 1908., 834. old.

Szabó Zoltán dr. : Erdély növényeinek meghatározásáról. — Ter-

mészettudományi Közlöny. XL. köt. 1908., 390. old.

Szurák János: Adatok Északmagyarország mohaflórájához (6 áb-

rával.) Doctori értekezés. — Növénytani Közlemények. VII. köt. 1908.,

87—115. old.

Thaisz Lajos: Adatok Abauj-Torna vármegye flórájához. —
Növénytani Közlemények. VU. köt. 1908., 131—132. old.

Tkés Lajos: Levélkulcs a fák és cserjék 335 fajának megis-

meréséhez. Nagykanizsa, 1908. Ifj. Wajdits József könyvnyomdája. 72 old. 8".

Tuzson János dr. : A növényvilág fejldéstörténete. Hat eladás.

Budapest, 1907. A népszer fiskolai tanfolyam kiadványa. 10 old. 8°. —
Népszer fiskolai tanfolyam 1906/7. II. sorozat.

Növényfajok keletkezése a természetben (11 rajzzal). — Ter-

mészettudományi Közlöny. XL. köt. 1908., 337—357. old.

Wagner János: Magyarország gyomnövényei. Kiadja Darányi

Ignácz. írta és a színes táblákat festette 12 táblán 51

szines és 210 szövegközti képpel. Budapest, 1908. Pallas részvénytársaság.

384 old. 8". — A m. kir. földmivelésügyi minister kiadványa. 8. szám.

Woloszczak, Dr. Eustach: Wo liegt die Kaschau—Eperjeser

Bruchlinie? Hol fekszik a kassá—eperjesi törésvonal? — Magyar Botanika

Lapok. Vn. évf. 1908., 110—113. old.

Zahn, Kari Hermann: Beitrage zur Kenntnis der Hieracien

Ungarns und der Balkanlander. Adatok Magyarország és a Balkánfélsziget

Hieraciumjainak ismeretéhez. III. — Magyar Botanikai Lapok. VII. é^'f.

1908., 113—124.

Zemplén Géza dr. :A növények nitrogént áthasonlító szerveirl. —
Erdészeti Lapok. XLVH. évf. 1908., 650—663. old.

b ; Külföldi irodalom :

B é g u i n t A. : Gypsophlla Visianii Bég., n. sp., ex Dalmatia. —
Fedde, Repertórium. Vol. V. 1908., p. 36.

Janczewski Edouard de: Monographie des Groseilliers. Ribes L.

Avec. 202 figures dans le texte. — Mémoires de la Sociéte de Physique et

d'Histoire Naturelle de Genéve. VoL XXXV. 1907., pag. 199—517.

Szerz szerint hazánkban elfordulnak a következ fajok és fajták

:

Ribes multiflorium K i t. Horvátország, Dalmáczia), R. petracum W u 1 f. és

R. carpathicum Kit. Magas-Tátra, Kárpátok), E. nigrumL.,R. Grossulariah.

és formái: a. vulgare, ^. uva crispa, R. alpinum L.

Sagorski E. : Die Formen der Artemisia salina W. am Soolgraben

bei Ai-tem nebst einigen ungarischen Formen. — Mitteilungen d. Thüring.

Botan. Vereins. N. F. XXIH. Heft, 1908. Seite 61-90.

Schiffner, Dr. Victor: Untersuchungen über die Marchantiaceen-

Gattung Bucegia. Mit 24 Abbildungen. — Beihefte zum Botanischen Central-

blatt. Bd. XXm. 1908. 2 Abt., Seite 273—290.

A Bucegia romanica magyarföldi elfordulása a Magas-Tátra

:

késmárki zöldtó-völgy (leg. Györífy J.) és a kéktó fölött (leg. Györffy J.).
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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztály 1908. évi május hó 13-án tartott CXXXIX.
ülésének jegyzökönyve.

Elnök: Klein Gyula. Jegyz : M o e s z Gusztáv.

1. Kerékgyártó Árpád: az Eranthis hiemalis S a 1 s b.-nek

Budapesten való elfordulásáról tart eladást. Eladó e ritka növényt f. évi

ápr. 7-én találta elször a Jánoshegy közelében, a Hármaskúthegyen, tölgj'-

erdben, hol Relleborus dumetorum W. K. társaságában nagyobb mennyi-

ségben él. (Az eladás e füzetben megjelent.)

M á g c s y-D ietz Sándor felemlíti, hogy ismeretlen szerz, kinek

álneve Számadó János, az Üj Idk 17. számában tárczát közölt, mely-

ben megemlékezik az Eranthis hiemalis-ról is, mondván, hogy márczius hó

végén, a Jánoshegy aljában virágzásban látta. A budapesti botanikusokat

az a vád érhetné, hogy a fváros környékét még nem kutatták ki. Meg

kell azonban gondolnunk, hogy az Eranthis hiemalis-t még virágzó korában

is az erd száraz lombja takarja s igy könnyen érthet, ha figyelmünket

kikerüli.

Felemlíti azt is, hogy vannak növények, melyek hirtelen, minden

emberi beavatkozás nélkül is feltnen elszaporodnak. így szaporodott el

egy ízben a Sternhergia is az egyetemi botanikus kertben. Gondolhatunk

azonban arra is, hogy a Hármaskúthegyen valaki elvetette az Eranthis

magvát. Mindenesetre érdemes e növény budapesti elfordulását továbbra

is figyelemmel kisérni.

Moesz Gusztáv kívánatosnak tartaná, ha azok, kik a szabad ter-

mészetben idegen növények magvát vetik el, errl a botanikus közönséget

valamely folyóiratban értesítenék. így egyrészt figyelemmel kísérhetnk eme
növények sorsát, másrészt nem volnánk kitéve esetleges meglepetéseknek.

Mágocsy-Dietz Sándor felemlíti, hogy úgy , mint P r o c o p p
is, jegyzéket szerkesztett a magvak elszórásáról.

Cserey Adolf Zirczen, az angol kertben látta az Eranthis-t.

Simonkai Lajos szerint az Eranthis hiemalis nem a mi klímánk

növénye és ezért nálunk való elfordulásának nincs növény-földrajzi jelentsége.

Klein Gyula érdemesnek tartja, hogy e növény itteni elfordulá-

sának történetét kutassuk.

2. Moesz Gusztáv: Brassó vidékének és a Rétyi Nyír Cypera-

cea-iról szól, azok nagy részét be is mutatja.

3. Simonkai Lajos: Hazánk és az Adria északibb mellékének

shonos, valamint kultivált Ribes fajairól szól s azok nagyrészét be is

mutatja. Janczewski nyomán a mintegy 152 fajt számláló Ribes genuszt

két fszakaszba osztja : Diclinia és Monoclinia. A Diclinia szakaszból

nálunk csak kett shonos, ú. m. : a .S. alpinum L. és déli fajváltozata a

R. grossulariaefolium R e i c h b. A Monoclinia szakaszból nálunk shonos

négy faj, ú. m. a R. multifiorum Kit., a R. petraeum W u 1 f., & R.

hunyadense S i m k. és a R. Grossularia L. Többi Ribeseink mind kultivál-

tak. Kultiválják ket részint élvezhet terméseikért, részint korán virító

szép virágaikért, részint pedig gyepünek alkalmas voltukért. Külföldi eredet.
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vagyis csupán kultivált fajt és fajváltozatot eddig csupán 26-ot észlelt és

gyjtött. (_Lapunkban megjelenik.)

4. Mágocsy-Dietz Sándor bemutatja a Pistacia Terebinthus

L, ágán alakult boszorkánysepröt, melyet Tuzson János gyjtött

Fiume vidékén. Solereder munkájában, melyben a fás növényeken észlelt

boszorkánysepröket sorolja fel, a Fistacia-ról nem emlékezik meg.

Ezután bemutatja a sajátságos termet Streptocarpus Wendlandii

Hst. és a Monophyllaea Horsfieldii R. Br. üvegházi növényeket az egye-

tem növénykertjébl. Mindkett a Gesneria-félék családjába tartozik. E csa-

ládnak több oly génusza van, melyek néhány faja csak egyetlen, a szik-

levélbl alakult lomblevelet visel. A virágzat, a bemutatott fajok sziklevele,

illetleg lomblevele fölött fejldött ki. Hielscher és saját megfigyelései

alapján, különösen a Streptocarpus fejldését ismerteti. Hogy a lomblevél-

nek sziklevélre valló jelleme ivan, azt egy^ oly kétlevel egyed bemuta-

tásával támogatja, mely ugyanazon anyanövény magvából fejldött, mint

az egylevelü. A G o e b e 1-féle korreláczio igazolására szolgál, hogy a kifejl-

dött két szikiével távolról sem éri el azt a nagyságot, a melyet a kialakult

egyetlen szikiével elért.

5. A szakosztályi ügyek során elnök jelenti, hogy Filárszky
Nándor múz. osztályigazgató úrtól levelet kapott, melynek tárgyalását

azonban a szerkeszt-bizottság, tekintettel az ügy fontosságára és az id
rövidségére, egy késbbi ülésre halasztotta.

Az 1908. évi okt. hó 14-én tartott 140-ik ülésnek jegyzökönyve.

Elnök : Klein Gyula. Jegyz : M o e s z Gusztáv.

1. D b y Géza : „A sóskasavas sók szerepe a csírázásnál" czímtí

dolgozatát Augusztin Béla terjeszti el. Munkájában azon kérdéssel

foglalkozik, vájjon változik-e az oxalattartalom a czukorrépa magjának csirá-

zásása közben és fként, oldódik-e a kalciumoxalát? Vizsgálataiból kitnt,^

hogy a czukorrépa gomolyában a szabad sóskasavnak nyoma sincs, az

alkalioxalátok mennyisége pedig 0'3 és l'67o között, a kalciumoxaláté 8

és l'S'/o között váltakozik. Kísérleteinek eredménye, hogy mig a kalcium-

oxalát mennyisége csírázás közben nem változott, addig az alkalioxalát,

melyet az áztató viz ki nem oldott, csaknem teljesen eltnt, a csirákban

pedig egyáltalán nincs oxalát. Mindez arra mutat, hogy a répamag csírá-

zásakor kalciumoxalátja érintetlenül marad, vízben oldható sóskasavas sóit

azonban tartaléktápanyagul használja.

Mágocsy-Dietz Sándor úgy látja, hogy szerz a fsúlyt nem a

kalciumoxalátra, hanem a kaliumoxalátra fekteti, de azért helyesen követ-

keztet, hogy a kaUumoxalát mint tartaléktápanyag szerepel. A kalciumoxalát

szétmállása nem táplálkozási, hanem bomlási folyamat : hatása inkább mér-

gez, mint tápláló.

2. Mágocsy-Dietz Sándor : Hazslinszky Frigyes hagyaté-

kából els közlemény gyanánt közrebocsátja az „Adatok Horvátország és

Fiume zuzmó- és mohaflórájához" czim táblázatos munkát. Hazslinszky
kétszer járt Horvátországban és Fiúméban. Els útjának eredményei elvesz-
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tek, vagy tönkre mentek. Második útjának eredményeit táblázatba foglalta.

A felsorolásból kitnik, hogy Hazslinszky 98 zuzmófajt, 14 faj máj-

mohát és 79 faj lombos mohát gyjtött. (Megjelenik.)

3. M o e s z Gusztáv : „Az egres amerikai lisztharmatja hazánkban"

czímü eladásában foglalkozik a Sphaerotheca Mors-uvae (S c h w e i n)

B e r k. nev gombának morfológiájával és európai vándorlásának történe-

tével. E gomba Északamerikában régóta ismeretes, mint az egres veszedel-

mes kártevje. 1895-ben jelent meg elször Európa földjén, még pedig

Oroszország Podolia tartományában. Innen terjedt Európa más részeibe.

Hazánkban 1908. év folyamán egyszerre öt helyrl lett ismeretessé. Eladó

e gombát a háromszékmegyei Béty községben 1908 május 27-én fedezte fel.

4. Rapaics RaLjmund: „Elzöldült csillagfürtvírág" czímü közlemé-

nyét Lengyel Géza mutatja be. Az amerikai Lupinus j^crennis másodszori

virágzásakor az elzöldült virágokon egyedül a csésze nem változott meg
;

a szirmok lomblevélszerüek ; a por zók helyén vékony fonalak fejldtek,

melyek hamar elszáradtak, a nélkül, hogy virágport termeltek volna : a

termlevél is lomblevélszerü, páratlanul szárnyasán osztott. (Megjelenik.)

5. Lengyel Géza oly fiatal diófa-csemetéket mutat be, melyek

gyökerét — látszólag — Cynodon Dactylon tarackja fúrta át. Gyjtötte

:

Schilberszky Károly, a kertészeti tanintézet kertjében.

6. A szakosztályi ügyek során a jegyz bejelenti, hogy a szerkeszt-

bizottság foglalkozván F i 1 á r s z k y Nándor tagtárs úrnak a szakosztály

elnökéhez intézett azon levelével, melyben a szerkesztbizottság megszün-

tetését indítványozza és a melyben szerkesztbizottsági tagságáról való

lemondását jelenti be. Ajánlja a szakosztálynak, hogy a szerkesztbizottság

a szabályok értelmében továbbra is meghagyassék és hogy Filárszky N.

tagtárs úr beadványának többi része fölött napirendre térjen. A szerkeszt-

bizottság felkéri Filárszky Nándor tagtárs urat, hogy lemondását vonja

vissza és a szerkesztbizottság munkájában továbbra is vegyen részt.

Hathalmi Gabnay Ferencz a szerkesztbizottság intézményét

helyesnek tartja és hozzájárul a szerkesztbizottság határozatához.

E tárgyhoz többen nem szólottak, elnök a szerkesztbizottság hatá-

rozatát elfogadottnak jelenti ki.

Jegyz elterjeszti Csorba Sándor tagtárs úrnak azon ajánlatát,

mely szerint Lussin szigetén lev birtokát átengedi Társulatunknak oly zéi-

bl, hogy annak tetszés szerinti helyén, saját tulajdonául egy, különféle

természeti megfigyelésre alkalmas állomást építhessen. A szerkesztbizottság

több fontos oknál fogva Csorba Sándor tagtárs úr nemes ajánlatát nem

találta elfogadhatónak. A szakosztály is ily értelemben határoz.

Mágocsy-Dietz Sándor felkéri az elnökséget, hogy ,,a természeti

ritkaságok megvédése" ügyében, az állattani szakosztályhoz intézett átirat

elintézését sürgesse meg.

Ezzel kapcsolatban T u z s o n János kéri a tátrai biológiai megfigyel

állomás ügyében, az állattani szakosztályhoz intézet átirat elintézésének

sietteteset is. Moesz Gusztáv,

jegyz.

(Megjelent 1908 október 24-én.)


