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Simonkai Lajos: Éghajlati növényváltozatok.^
(2 eredeti rajzzal.)

Egy alkalommal bemutattam már szakosztályunknak a Tilia morifoUa

SiMK. (Magy. Növ. Lapok XI (1887) 4 old. ; Közlem. XXII. 306) ; nev növényt,

azoknak a példányoknak kíséretében, amelyeket 1889-ben egyazon fáról

szedtem. E növényrl már 1893-ban, Aradmegye flórája 60-ik oldalán ki-

49. rajz. Tilia morifolia Simk.

jelentem, hogy az nem egyéb, mint a 77//a iilmifolia Scop. Carn. (1772) I. 374,

vagy pedig még régibb néven nevezve, a Tilia cordata MiLL, dict. (1768)

No. 1., vagyis a szívlevelü hárs fagyokozta sajátos változata. (Forma T. cor-

datae, frigore vernali causata.) A jelen alkalommal^ hogy lerajzoltassék,

újra bemutatom gyjteményemnek e tárgyra vonatkozó növényeit (49. rajz).

* Elterjesztette Kümmerle J. Béla a növénytani szakosztálynak 1906. évi

november 12-ikén tartott ülésén.
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Ennek az én Tilia morifolia-mmk az esete juttatta eszembe e hó 3-án,

Pünkösd napján, a midn Szt.Ivány és Solymár között botanizáltam, itt Pest-

megyében), hogy az a két feltn level rezg-nyárfa {Popiilns tremula

L.), amely bámulatosképpen megragadta a figyelmemet egy szells domb-

gerinczen, bizonynyal fagyokozta elváltozás lehet. És úgy volt. A két fa

50. rajz. Rhamnus undulata (M.-Dietz exs. 1880 pro. var. Rh. Frangulae) Simk.

ágainak nagy része, a rajtuk maradt és száradt barkákkal együtt el volt

fagyva. De a fiatal törzs egészséges lévén, egyes hajtásrügyek (nem tudom,

hogy nem tartalékos, a kéreg védte nyugvó rügyek-e) kifakadtak rajta.

Ezeket azután az ép gyökér és szár olyan ervel fejleszt ki, hogy

óriásokká, óriáslevelekké fejldtek ki. Egy olyan ágat is sikerült ugyanarról

a fáról levágnom, amely árnyékos oldalon lévén, kisebb, st részben egészen

10*



148 SIMONKAI LAJOS

rendes alakú és nagyságú leveleket fejlesztett. Mellékelt példáim igazolják a

tavalyi hajtások meg az azokon lev barkák elfagyását, valamint azt a

bámulatomat, amelyet én ama két fa látásakor éreztem.

Ugyanez alkalommal bemutatom a Rhamniis FrangiiJa L. var. tmdiilata

M.-DiETZ exs. ! (1880) ; H. Braun exs. ! (1886) növényt, amely azonban

nem fagyokozta elváltozás, hanem a fajok változékonysági ösztöne által kiala-

kult fajváltozat.* Ez bven virít és csírázásra képes magvakat érlel. Az 50.

rajzon jelzett leveleinek alakja, élük habossága és öblözete jellemzik. Hogy

miként jutott ez el Bécsbe, a botanikai kertbe, arra már tisztán nem emlé-

kezem, de úgy tudom, Fekete Lajos erdtanácsos küldötte azt oda S e 1-

meczbányáról, ahol aztDietz Sándor tanársegédjével együtt találta

egy szells völgy erdejének szélén. Breslau kertjeiben is tenyészik a M. Nemz.

Múzeum egy példánya nyomán, amelyet Breslau mellett Kabát szedett.

Rendkívül változó, bámulatos levelei a kultúrában is megmaradnak, úgy Selmecz-

bányán, ahol sokalakú, valamint — az ide mellékelt példány szerint — Bécs

meg Breslau botanikai kertjeiben is. Hogy mennyire változtatja ez a levele

alakját, azt leírni hiábavaló dolog volna ; rajzokban kell azokat lemásolni

és közzétenni.

Végül még egy hazai növényt említek meg. Ezt sem fagy, hanem ismét

más ok, t. i. a forróság és szárazság idézte el. Tavaly, júliusban Szakái

községben járván Bihar-megyében, a vm látogatásakor, ott egy régi vízér

mentén, amelyben most már kevés a víz, feltn Nuphar híteuin-félét láttam.

Rögtön Nuphar sericeum LANG.-nak véltem, és idehaza annak is határoztam,

de azzal a megjegyzéssel, hogy levelei félakkorák, mint a Nuph. sericeum-éi,

felállók, a vizén — amely ott szinte alig volt — el nem terülök, és a

virágszála 1 arasznyi, vagy amint az idei ess évben gyjtötte a vejem, 1-5

arasznyi. Elneveztem ezért gyjteményemben imígy :

Nuphar sericeum var. ereditm SlMK. — Foliis minoribus erectis, non

natantibus, caule circiter palmari, flore etiam fere duplo quam ad A^. sericeo

minre.

* Foliorum figura valde varia. Intermedia est inter Rh. Frangulae typum et

inter subspeciem horticultam : Rhamnus asplenifolia (Díppel) Simk. — Fólia glabra, —
excepto petiolo et nervo medio dorsum versus evanide pubescentibus. Ramuli hornotini

dense, — sed minute pubescunt. Ramulus hic delineatus, fructus evolvere inchoens,

mense julio est lectus.


