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Simon kai Lajos: A Mafíyar Királyság shonos és

kultivált henge-fajai.*

I
Species Khamnorum in Regno Hungarico spontanearum

cultarumque|.

A) Rciigi-inkrr vonatko-:i< jcleiitckenyehh iiiidaliiii /hnasoí-.

Linné, a növények nevezéstanának (nomenclatiirá-jának) s a faj

fogalmának megalkotója, hazánkból egyetlen R/iaininis {ajt sem közöl. Nem
közöl 1753-ban megjelent klasszikus kezd mvében ; ile nem közöl a

Wi 1 1 d e n o w féle 1797-ben megjelent és átformált »Species plantarum<'-jában

sem. Tudomásunk szerint dr. Horvatovszky Zsigmond iloristánk az,

a ki 1774-ben, »F/oi-íi TyniaTÍensisK czímü mve enumeratiojában legelsbbed

közli hazánkból. Nagyszombat vidékérl, a Rhamntis catharlica L. és

Rliainuus Fraugula L. fajokat, e hazánkban széltében közönséges beuge-

hohrokal. Ugyancsak e két kíuiinnus-\a.}t jelzi Erdélybl /.V'"i'-ban. Ziegler
János, a -De re sylreslri« czím dissertatiojában.

Diószegi és Fazekas 1807-ben, az o »Magyar Fiii.ys.rk(ii:yr .-ük

17S-ik lapján, hazánkból már a következ benge-fajokat jelzik : 1. Rlunnnuí

íjtluniica : 2. Rli. infectoiia : 'Á. Rh. alpina : 4. Rh. puinila : .5. Rli. fnin-

giihi : 6. AV;. A//i'niiis : 7. AVí. Paliunis. Sajnos, hogy megannyit lelhely

nélkiil közlik. Diószeg i-ék e mvéhez különben a következ megjegy-

zéseket kell fznöm. Klször is a' Rhainiins Paliiniis L.-t manapság külön

génuszba, névszerint PaVniru^ .Inss. génuszba sorozzuk, és nem a Rliain-

uns-ok, hanem a Zizyplius ok csoportjába helyezzük. Faji neve manapság

:

Paliiinis ans/ralis GakiíTN. (1788). Azután e növényfaj vaiion csupán az .4í/)-w

mellékén honos, a hol nygös, tövises bokor. Másodszor azt, hogy ki

kellett volna D i ó s z e g i-nek és Fazekas-nak fejezniök, miszerint a

Rhaiiiinis infccloria L., Rh. Alalcnuis L. és a Rli. alpiiia L. fajolc, hazánk-

ban vadon nem honosak, csak kérteink kultivált díszei.

Diószegi-ék mve után, lS12-bcn, egy j, akkorig csak hazánk

délkeleti vidékeirl ismeretes Rluiiiiinix fajt írt és rajzoltatott le egykori

' Kl.'idt.i :i <;zcrzn a nnvcnylani szakosztály llXXi. dcczciiihi-r 12-én tartott

ülésen.
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egyetemi tanárunk, Kitaibel Pál. Neve Rhniuiiiis tincloria W . IC, Icones

II], tab. 2.').'), p. 284, Hazánk keletibb, fkép délkeleti vidékeinek i.iíen jellemz
shonos faja ez.

Kitaibel Pál után beniíe-bokrainkról szóló jelentékeny czikkre /A'/^"-

ban, a H a u m g a r t e n : Enumeratio II. transs. I. 173 ik lapján, majd ezután

csak /.VA\i-ben (Erdészeti i.apok, XXiV, p. 702— 7Ü6) akadunk. E legutóbbit

Borbás \'incze irta e czimen : ^Rhamnnsaink útlckintéset . E czikkét

késbb, 1887-ben az (htcrreich. hotauischc Zeilschrifl .")2— .^3-ik lapjain latimil

is köz e czimen: ^Rhainiii Hiiulíiíc . Borbás e két czikket. Fekete
Lajos és Má gocsy- I) ie t z Sándor, az » Erdészeti Növénytanuk II.

kötete (1896) 780—788 ik lapjain- idézik, fel is használják ; de ki nem merítik,

iiorbás és Ncilreich mi^lveinek, valamint fekete és M á g o c s y-

Dietz mvének Rhaiiinns-am gondolkozván, az én kutatásaim nyomán,
shonos valamint kultivált benge-bokrainkról a következ bvített és helyes-

bített tanulmán vf iktatom ide.

B") A R/utiini!if^i;t'inisz Jrlh-iiKcse <.'; /// fehnrol/ fajainak isnpni/osilása.

Rliaimiiis L. Gen. pl. 265. - Bengebokor, kutyafa, ebsefa, varjútövis,

ebtövis. [Sciadophila Philippi.]

Bokrok vagy bokorfák. Egyes fajcsoportjaiknak tövistelenek az ágai.

Ilyen tövistelen ágúak az Ahilfniu^-. Espinac- és a Fíaw^Ví/í'-csoportokba

tartozó fajok : ellenben a divispinac csoportba tartozó fajok ágainak vagy
vezérl, vagy mellékhajtásai nagyobbrészt apróbb level vagy levéltelen

ágtövissel végzdnek. Virágaik aprók, -iildcsek vagy zöldesen sárgálók, de

Rohasciit fchitvk, miként azt a H o f f m a n n - W a g n e r Magyarország

virágos növényei* (1903) tab. XV, 1. képe helytelenül jelzi, a Rliamiuis

Frans;ula L. -fajnak cynuisus virágzatot és ágtöviseket festvén. Virágaik vagy

rövid fürtszer alakban sorakoznak (sect. Alaternns). vagy a levelek hónaljából

mindenfelé csomósán elállók (lloribus in foliorum a.\illis aggregatis), vagy pedig

hogc-niyüsik (cymosi). I varuk szerint virágaik feleinások (polygamia), vagy

pediglen f-leniáskétlakiak (polygamo-dioicia). Mai^honuk a vaczoknak nyilt

kelyhébe szabadon v.-ui beillesztve. Termésük csonthéjai (drupaceus) ; a húsos

burkon belül rendszerint .< (néha 2. néha 4) mag van. A csonthéj rend-

szerint hasadt a bels oldalán. .A csonthéjon bell lev mag szerint két f-

csoportra oszlanak. Egyik fcsoportjuknak >Eiirliannii'.< magva a háti részén

mélyen be van hornyolra (1. ábra, figura a, /\ c) ; másik fcsoport-

juknak Fiaugnlaex magva a hátán nem hornyolt, hanem köldöke mara-

dékától csúcsán kétk.uélyu. a hatan pedig gyengén ormós (1. ábra,

í/. >', /').

Kultivált, valamint vadon lerin itlhonos Ivliamnusaink fajait és fajtáit

ekként csoportosítom :

I. Tnhí-ngék. /Emlianin:]. Magvuk a liatuk közejién mélyen be van hor-

nyolva. 1. ábra, a, l\ c.

Secl. 1. Alalciniis DC. (")rökzöld bengék.
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Örökzöld és kemény, brszer levelekkel diszlö tövistelen ágú bcngék.

Lcvélhonalji virágzatuk rövid ós füzérszer fürthöz liasonló.

1. Rhamniis Alalciiins L., var, a) riilala Si.mk. ct var. ji) íini^iislali:

Sl\ik. 3. A'/;, hybndu L'HeriT.

.S'<v/. 2. Eípiiia C. KoCH. Szelid bengék.

Leveleiket télen lehullatják, vagyis nem örökzöldek. Agaik és hajtásaik

tövistelenek.

3. Rhamuus alnifoUu I/HERir. 4, Rli. puuiihi L. (icon 2), 5. Rli.

folrlnca (KusNETZOKF) SoMMlER et Leviek. (icon 3). 0. Rli. JülLix HoiSS.

(AV;, caniioUca A. Kern'ER. (icon 4), 7, Rh.^aJpina \.. S. Rh. Xinihic SlMK.

(icon 5) et var, Riuliiae Simk.

SfL-l. 3. Ccrvi^pina MöNCH. Ebliivisbengék.

Leveleiket télen lehullatják, ezért nem örökzöldek. Hajtásaik csúcsa,

vagy pediglen egyes oldalágacskái szúrós ágtövissel végzdnek.

^ /1 ,-\

1, ábr:i (icon 1 1. Kluintnu-^ cathaitica 3 inasvú termése hariintmetszetben {a) ;
csont-

héjas magva a bels oldalnil (b); magva liarántmetszetben (l-). — Rlhiinniis Fruuqula

csonthéja (d) és magva fr) a bels oldalról ; magvának hanintmctszetc (f).

9. Rhamniis calliarlica L. var. «) ílensrpiihfscnis RlMK., var. /j*)

snhpiihcSíYns Slmk, var. ;') IcidpIivUa ISorb. 10. Rh. ilavnrica Pall. (icon

0). 11, A'//, infivldiid L, 12, A'/;, inlennrdui Steud et HocilST. (icon 7).

13, Rh. illyrica Grisb. et var. ji) oihiciihiía (Bornm.) Simk. 14, Rh. tiiicloria

W . IC, ct var. f) liclerocauUs VVlERZB. 1"). AV;. sa.ni/ilis .Iaco. (icon 8).

It;. AVi, /(/;//.? Decaisnk. 17, A'h. Llilíiioplioi Decaisxe. IS. Rh. Eiythroxyhni

I'ai.l, (icon 9). 1!). Rh. palaeílina BoiSS.

II. Tnrc'kciiy briigck. / Fransfiili-. / Magvuk a hátán hornyolatlan, st

ellenkezleg kissé ormós, a csúcsán pedi.i; köKhJke maradvíinyától kétkarélyú.

1. ábra. (/, <\ f.

Az e csoportlia tartozó összes fajok hajtásai tuvi.-iU-h-tul;, leveleik csak

nváron zöldek, télre loluiUc'ik.
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1; /. Virá[;aik csom(isak ,-i levelek hónaljában, termésülc néha magános.

IFascicidatae. — Floribus J\isciculaiis : fniclihiis iionmiuquc soUtariis]

20'a. Rh. Fraugiihi I,. - 20 b. Rh. hwrifolia L. pro var. prioris

(Spec. plánt. 1753). 20,c. AVí. uiuluUila (M. IJIKTZ) vSimk. 20 cl. Rh. asph-nifolia

(Dll'l'El,) Si.MK. (icon KI). 21. Kli. lalij'njia L'Herit.

i; '-'. \'iyügüik ho^c'iiivösrk : líiinrsrs hoiieruyöjük icitd^-eriiil kcvcs-

Icnitcsü, si'U mim cfak I IiiiiuK'íí- üjlödik ki. ICyinosac. — Floi ihiis rvmosis :

fnuiibitf cyniae sacpr püiicis, aiit .'^D/ilai iis./

22. Rluiiniiiis niprfliL'; ScüP. (icon 11). 23. Rli. caniiiiiidiia Walt. 21.

A7;. l'iiríihiaiiú Df.

C) Btiigi-bokiüiiik fajiiiiiíik i's fajvidln-uiUünak jiih'iii::csc. [.AJumbrationes spc-

cierum, subspccicrum ct vaiietionuin nostiaruni, Rluimui generis.]

I. T("ihcngik. \F.iiiluiinni. — Semina dorso suleata. Icon I. a, b, c|.

.SVi7. \. Siiiip,! riitiilif. [.l/<;/i; ;i;(í; ToriíNKF. Iiistit.. p. 012; I )(.'.
|

(')r<)k-

zöld hcngék.

1. Rluiinnits .l/ií/i'; in/.s- L. Spec. (17ri3) p. 11)3. Csillogó bengeboko)'.

K'ét la i változata van nálunk :

iil var. i'idid Sl\ik. i >iöi;zöKl, kemény, .v-,rí'/í'.';r;! elliptikus és alig hegyes

liTt-lii pélJíinyait c^upán b'iiiuw kertjeiben láttam ; Je megvan gyüjteményoii-

ben ez a széles level, csúcson alig he,gyes levelii fajtája az Adria mellé-

kéi-l W'ní'ziúbi'il is.

I

Dignoscituf f'oliis latc elliplicis, vi.\ acule Iciininatis. An vaiietas stii'pis

l.innoanae adriatica?|

/') var. angiiíilata Simk. V.z is éppen olyan ürcik.'ióld és kemény

level, mint az elz ; de hvehi jóval keskenyebbek, — hiiulzsúsk és csú-

cson kihfíiyzcttck. Terem Fiuitic kertjeiben, és helyenként Fiume vidéke nagyon

védett helyein. Van belle példányom a xPyn'uei'.': i>ricníulcs« tájékáról is,

l'rancziaországból.

I

Dignoscitur a Víir. Rh. Ahihmi cidatac milii : ftiliis. lanccdlato-oblongis

snbLU-nmiihdiíi. Nascitnr in ditione oppidi Fininc, habeo illám cquidem c.x

Pvi i'Ui-is 01 ii'iilalibus.
\

c) var. foliis-variegatií^ Rlmk. Lándzsás levelei halvány színek,

sárguló pettyekkel. Csiidi's: kertjeiben szedte (ISOS aug.) R é s e 1 y. |In herb.

Miisei Xíd. Iliinp,. specimina sicca vidi.|

I

V'arietas haec hortulanorum habét fnlia lidc-lanccnhdii, pallide viridia,

— maculis albis variegata.]

'(' 2. Rluiniiins hybrida L'Hkritier Sert. angl. (17SS) p. 5; Wjlldenow
Spec. tom. I. pars II. (1797) p. 1100. — |AV;. hybrida 1)ipi>el Dendrolog.

(1892) p. 520. — Rhaniniis Alalcriins alpina KoKllNE Dendr. (1S93) p. 392.
|

-"— k'rrli-fi'lvi'r bciigebokor.

*
t Iloüusitott hoii.t;cink jele. |K'liaiiini species apiul ims solum ciiltae, sic liic

siffiiilio.'intiir.
I
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Ezt ;i kertekben keletkezett félvcifajt Scluu-íibüiiva erdészeti akadémiájá-

nak gazdag kertjében kultiválták, — bizonynyal manapság is kultiválják. A
Rh.niinns alpiiia \.. havasi növény, nálunk nem is honos ; hogyan párosulhatna

ez tehát azzal a Rliaiiiiiiis Alalinius-^^\ a szabad természetben, a mely a

meditt'náii-vidék örökzöld szülöttje, ('siipáii kciit Iirbriil lehet ez. [Stirps

haec hybrida, est solum hortulanorum productio.|

2. ahra licon 2.). Hhaiinins pnnnlu L. Tiiri>c bcngcbokor.

Sccl. 2. lluinanlcs í-spiiiacquc. — Szcliíí hciiL^ck.

t 3. Rluiiiniiis aliiifiilia L'Hiilíir. Sert. angl. (17S8) p. 5. |/\'/;, J'niii-

,:;nlu!dcs iMiCHAU.X FI. bor. Americ. 1. (1803) p. 153.
|

— Égcrfaluvclü hcugcbukoy.

Virágai ijlos-mnriück, sziromtalanok. Hajtásai eleinte aprón szröcs-

kések, valamint leveleinek nyele is ; késbb azonban, ugy szeptember havában,
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lekopaszodnak. KitL-jlcU levelei mintetjy /" liii. Ihk-íuui/:, I .' din. szelesek,

élükön toinpús, többnyire niirigygyel véL;züd fiiri:s::ji>i^iikl;al.

Huzüja: Amerika Egyesült-Államai és Kanada.

Nálnnl; kultivált, i.ú'y például a Biulapcbli ciiycUm hulanikai ki-itjchcn,

valamint a Ki-iiisuii IüuíuIczl'I gellérthegyi kertjében.

4. Rhamnns piiiiiilu L. Mantissa 1. {llüT) -Iti. — Törpe bengebokor.

|2. abra.l

3. ábra (icoii o.l. Khniiimis cnkhua iKi'sN.l Kolchiszi bengcbukor.

|A7;. dipina a) pumilla DUTKL l.aubhoizkunde 1. (IS92) p. 521. A'/;.

piisiUa Ten. l'l. noapol. prodr. (ISII — 1815) p. XII. Rh. ptimihi K'eliqu. Kit.

p. 107: Neilreich \'egetations-Verh. von Croatien ( IStiS) p. 217. /?/M;;nn/;;!

pniiülain, Engler et I' r a n 1 1 Uie natürlichen Ptlanzenfam. III. 3. p. 441,

icon. 201., -- ignoio. kon nam illac stirpis, quam lí n g 1.1' r a n 1 1 1. c.
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dcliiicavci unt est slirps iiiilii iniiulnli:,: non ;id Klutmiii species, nuiyis ad

species Aiihiociuini et Sulicni niac al'l'inis. Ncmiacain vidi taleiii Kluaiiiiniii

pninilain (E n g 1 c r - 1' r a n 1 1 icon. 1. c.) nuae ramiilis dense arliculatis esset

praedita ; talom nec cogitare possuni.]

Déli iiavasaljainkon (mink az (iL;nlini-k'lfck, a Risnyák cs a Velfhil) el-

forduló h\scpnll hukruiik. E sziklához fekv beiii^ehnknml: levelei csúcsukon

kissé kilici;ycsedük, gyakrabban tojásdadok és ali,i; kicsúcsosodók, vaiiy pedig

tojásdadon kerekítettek; iiosszuk mintegy -' Lin, szélességük l'ö cm;

egyébiránt elükön tonipásan cs egyenetlenül frészeltek (2. ábra. icon 2) ós

valamint az ket növesztett ulci i'r^kajtúsok is, aprón í~i">fucskcbck.

(iirbe-gurba szára leterül a havasalji szirtek mészkövére; ágacskái

szinte göcsörtesek, vagyis a levelek hegeitl ripacsosak. Kétlaki. \Rli.

piiinilii L. dioica est. |.

t ."). Ixkamnns colchica |Ku.SNKlZOI'K. in Mcl. biol. de buli. acadcm.

scicns. de l'etersburg (!8!)lJ p. Iü7. cum icone., pro var., A'/i. aljnnac I,.

Sü.M.\lll',lí ot Ij'.xihK in Act. hort. l'elrop. XVI. (l'.)Uii) p. 107. -- K'olchiszi

bengebokor. |3. abra.|

\/\li. alpiiui b) i^rundiJhUa l)ii'i'l£L l.uubholzkimde II. (lS!J2j p. 521.

A'/í. IiULiíiia et Rh. iiiui\iiud \\(j\<\. \ etiam IJ i p p c 1 1. c. 525. — Rhamniis

í;rdiuiifolia l-'iscil. et MhV. Hull. soc. Mosi|U. (lö^iS) p. Ij21i, est species, ab

liac penitus aliena.|

l'eltünüen nagy és fényes, meztelen levelei, ezt a k'ulcliiíz és liiurclia

vidékén otthonos növényfajt a mi K'hamnusainktól, es a kultivált Rhamniis

Lilp'nui n\i\.o\ egészen idegennek jelzik. |.Stirps haec liiu-iiiiuc ct provinciáé

CoUiiii indigena, a Rluiiniio alpinu I,. totó coelo est aliena. Conter ;

icon 'ó.
I

Ezt a Rluuniins ii/piitu-ho7. hasonló, de sokkal naí;yiihh Uvclii fo. ábra|,

és fent-alant, de különösen fonákon clcnkcn fcnycs Icvctii középtermet bokrot,

Alcsiilhüu. József Királyi-hcrczeg diszkertjében szedtem, elhunyt bota-

nikusunk és kertészünk. Fekete József barátom, valamint ii fensége

fkcrtcszcnek társaságában.

Aga, rügyc, levele, meztelen és fényes. .Szélesen tojásdad, vallon

többé kevésbé szíves metszet, élükön aprón fürészelt leveleinek nagyobbjai

/-— /.T cin hosszúak, mintegy 'J cm szélesek, csúcsukon hegyesek.

ti. Rliamniis faltax Koiss. biagn. ser. II. (1853) 5. p, 71; Boiss f'l. orient.

11. (1872) p. 2(1. - Csülja beiigcboknr. |4. abra.|

\RI\aiiintis alpinu Aiict. línui^. \ Difi'lLL l.aubhoizkunde II. (1892) p. 523.

Rluiinnn» caniinUcu Keiímík Nov. plánt. spec. Tiroliac (187Ü); A. Kerncr
tlora c.xsiccata .\ust. Ilungarica (1881) No. 868.

J

Rhamnns alpiim L. nálunk csak kulliv;ül. \Rk. alpiiia \.. in ditionc

Florae Hungáriáé solum culta adest.l

Honos liazánkban a A7;. falla.v. Az ognlini k'/cckl\ kezdve a K'arst

bükkös-fenyves erdej. mészköves hegyein egész a A'/s/nu/c-ig, meg a Horvút-

Snczsiiik-]g, innen délfelé a Vclehil hasonló helyein is elég gyakori.

Levele nagyobb, hosszabb és meztelenebb mint a Rlunniuis ulpma-é.
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szinén-fonákaii devcii zöld. A A'//, ulpiiui I,. levelei felénvivel kisebbek és

úi;y ezek, mint á,i;,ii liat.ilon ersebhcn. késbb kevésbé szörösojók.

t 7. Rlnnnniis alpina !.. Spce. pl. ( 1 753) p. VXi. - Alpesi haiiidmkor.

1. uln-.i (ieuii 1.). Nliaiiiiiiis lnlhix H.ii.ís. t'salla lionL;cbokor.

Nálunk csak kertekben tenyésztik ; ezért !•! a u m g a r t e n, N c i 1 r e i c h,

Hazslinszky cs Borbás ama adatai, melyek c faj hazai elfordulása-
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ról szólnak, mind törlendk. 1 Iclvetia, 'l'yrol cs Gallia az otthona. Aga ,s

k'vc'le si'uiin pclyhes, levele félakkora nagyságú mint a Nli. lallax-é.

\\\n. alpína L, in 1 lelvetia, Tyrolia et ('allia indigena, apud nos solum

iilta adest.j

8. Á'hcDiiniis A'íV((/íic Simk. — Miklóísziiicí bcugeboko>faja. |r>. abia.|

Biikorfíi (subarbor) felálló egyenes sznn'al. A Rhainuus falhix RoiSS.-

fajtól, valamint a hozzá még hasonlóbb Rhanuiuf. alpiiia L. tói, c tengcr-

pail iiulUki, fkép dabiiiil honosságú növényfajt, de a melynek Albánia,

Moiilciuí^io és fíoíiziiiu is az eredeti otthona, különböztetik : rendszerint

szíves vállú líTi'Ui, a melyeknek ele nem srn és tiprón, hanem ío/iipini és

voiilalollíiii Jiiií'í^i-ll, továbbá e) sén .•szrös hajlásai és riisivei, és végül j;/('í//

lerfán. enllin termhelyei A hozzá igen hasonló Khainuus Guieeiai dii

Hkldi,'. el SaIíI'. \Rh. fdlUn , Siblhorpiana BolSS. Floi. or. II, (1872) p.

20. 1, abban különbözik a iiii növényünktl, hogy levelei vállon nyélbe

keskcnycdk, élüki'm csaknem épek, de siiriin pelyhesck ; egyébiránt a

A'/;, (iiiieeianlii, ;i 1'lIius>.us fels regiójí'nuik. lehát liui'asias Wijainak a

növénye.

Hasonlít az itt jellemzett, nnha eddig xirágjahan és termésében isme-

retlen Rluniinus A';Vo/t7('-hoz, a Painassiis fenyves régióiban és a Krllene

árnyas hasadékában honos Rhuninus Siblhorpiana D('. Prodr. II, p. 20, —
de ezt B o i s s i r Flór. or. II. p. 20, 1. c. így jellemzi, és pedig helycsen :

»ramis tomeiitellis . . . ft)liís inlegris . . . tomentellis«. .Mutatja a mellékelt

ábra, hogy a Rhunintis Niculae egészen más jellem növényfaj.

Hegen A r p á d-dal összehasonlítotluk a Rh. Nicolae SL\n<. növény-

fajt a AV;. í^hiiienphylla S. SuMMlitU'- fajjal is, a mely L) e g e n gyjteményé-

ben In .\lpibus AqLianae<'. lelhelylycl az Apenninekbl van meg. Knnek

az apeniúni Rh. ghuieophylla-niúi ága és levele meztelen, levelei fent alant

szürkék, srn eresek. I'tana nézve azután a S. Sommier kluiiiinns gUiiieo-

phylla idézetének a Magyar Nenizeli Miizeiini növénytani oszt/ilyaban, kél

dologra bukkantam. Klször is arra, hogy .Sommier »in Nuovo giornalt

botan. italiano nov. scrio I. (bS'.i-l) p. ll.i, tab. II ct IIK< ekként jellemzi:

Frnlex glaberrinius. a basi in ramos numcrosos solutus, ramis tortuosis

ditfusis in orhem e.xpansis, nipibns verlicalibns laxe aílpressis, inermibus

seniinibiis rniia hile hianle. Rh. pnniila CaiíIí. Prodr. II. tosc. ; 1' a r 1 a t.

I'^lor. ital. — pro parte Sommier e növényfaja c leirás szerint a Rliaiiiniis

puiuila és nem a Rhannuis alpina csoportjába való.

Másodszor az tnt fel elttem, hogy a Sommier 2. ábrája, egészen

más, mint a ''>. ábra, a mely észrevételemet mások i.s helyeselték. .\

Rhamnus glaueophylla SoMMIER 1. c. 2. ábra növényének a szara töpö-

rödöttnek látszik, a levelei pedig kicsinyek, kerekdedek és rövidnyelek

;

ellenben a Rh. glaiieophyllu SoMMUa; 3. ábra leveleinek hosszú a nyelük,

a levelek is olyan nagyok, mint a Rh. falla.v-é, hajlása Jelall. j Khainniis

glaucophylla S. SoMMlEH 1. c. mihi species mi.xta videtur : verosimiliter spe-

ciem Rhamni pumilae in Apenninis substituentem, et aliam stirpem, ad

Rhamninn fallaeem BoLSS. similem coagmentem.J



48 SI.Md.N'KAI I.A.KÍS

l\'cl l;ij változata van. Az i;:,m77o a .V;Vo/t; ^:.i,^iií-i! szc\lt;tt (l'.Kll. iiov, 17.)

íypiisijö íajváltozut, a melynek a levelei sápadt-zöldelc, /niiLikiikiin .^.-.iirkck

és levélnyflcsli'il, meg íbnákuk erein, föléig annak íeicn aprón, de

íiiriiii sziii-ir^ultch. Terem S:unlinikl(<s .szij^etc szii tjein /hulna melleit,

enyhe tengerparti éi^hajlat alatt. Dcgcn Árpad gyjteménye szerint,

Spalalo mellékén is hono.s.

^.
ábra (icon t).). Khaiiinus Siculac .Si.mk. Miklus.szi.uel hciijicbokorlaja.

i\iy. (j. RiiditíU- SlMK. a iiui^^odik fajváltozata. Levelei zöldek, Icvcl-

nyclei meztelenek. Terem BuJua tengerpartjának szikláin, Cütlain leié.

Ikhamni Xicohu- Simk. duas eonservo vurietates : a) rnaiu qnam typum

habeo, et qiiae foliis praesertim siibtus cinerasccntibus, petiolis foliorum

nervisque dorsualibus egregie pubescentibus, dignoscitur. Habilat in insula
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Siiiiiii: .\ií<'iii ad pu^um Huduu, - iibi l'.iOI. iiov. 17 légi. hl AtlciiUii,

quam ob /n//ii vn idibiis, ptiinlis í;!cibris pro var. p'. /Induac Simk. propono,

ct qiiac ad inaritiiiiis lupibus inter paguni J-Indiia ct oppidum Cuíkiro esi

indigcnu, a mihi ibidem lüdl. nov. IS. lccla|.

Secl. 3. Hií-iihiiili's-í-íTvispiiiae. --- Kbtövis-bengck.

g. 1. Agai/; i's leveleik legLilíibb ies::ben átellenesei;.

It. Rluuinms eiilliarHea 1,. Spcc. (1753) p. l'.Kj. /Rluiuuiii.-i eiilliiirelieiis

I li)K\ .\i(>\ SZKV l''l. tyrn. p. 27.' Rltamiiuí. spiiuisub (lii.u;. l'l. lilhua. (1782)

p. 132. A'/;. W'ikkor LulI-. l'rodr. 11. osil. (1S.S3) p. Ii2. Ceri'i.^juiui eiilhaiiiea

MöNCU. Mcth. (17'.M) p. OSii.J Varjútövis.

Jókora nagyságra megnöv felálló cserje vagy cserjel'a, kcvcssc lovises

koronával és vállon többé-kevésbé kerekített, mintegy 3—4 cm hosszú,

íizélesen lojáídad, néha szinte kerekded, vagy pedig csúcsuk és nyelük felé

megnyúlt s ezért inkább kcrülckes levelekkel. Ez utóbbi alakja hazánkban

elég közönséges ; ez a /\h. ealluirlieii al liaiisíilvanica SciIUR. En. (18U6)

p. M2. nevezet változat. H o r b a s ez alakot Rh. spheiiophylla-naXí nevezte

cl az »Erdészcti Eapok« 18S5, 703. lapján, valamint az »Ost. bot. Zeitsch.«

1SS7, 52. lapján.

Nemcsak levelei alakjában és nagyságában változékony, hanem mezé-

ben is. \'annak oly példányai, a melyeknek nemcsak hajlásai, hanem level-

nyclei, rövid s hártyás hiillatag pálháikkal együtt, valamint lemezük széle

és tbnáka is í//;//;; pelyhesedi'ik : ez a Rh. ealhaiiiea var. ilensepnbeseens S\mk.

|Var. haec densepnhe.'seens m. ramulis hornotinis, íolliisquc cum stipulis eorum

dcnsepubescentibus e.Ncellit.|

Hogy mit értett Rochel a Rluiinuiis ealhaiiiea var. pnbeseens KNichkl

(Reise (1838) p. 74) név alatt, nem tudni, mert egy szóv;il sem irja le c

növényét, a mire latinul ezt szoktuk mondani : Rhamnns ealliai liea v.

pnbe.seens K'(jc:iiei, I. c. est miiiteu penitus iiiidiiin. Ugyancsak ilyen érték

név a Rh. ealhaiiiea •/) pnbeseens WiK'K.EN in <>piz .Scznam (1852) p. 83.

Egyébiránt a pnbeseens nev e génusznál mar rég m;is növényfajok számára

van lefoglalva, mert van egy régi eredet Rhamnns pnhesecns I'oiR, és

van egy ifjabb, de a Rochel-énél mégis sokkal régibb i> Rhamnns pnbeseens

SiuTii. et Smith. l'rodr. II. graec. I. ( 1806) p. 158-' : így hát a Rochel aLlta

név teljesen elejtend.

Vannak másodszor a Rhaiiinns ealluiiiiea [.. tájnak oly péKlányai, a

melyeknek hajtásai melleiének, levélnyeleik is legalább részben meztelcnedk,

de egyes levélnyelei, és ;i levelek lemezei egyáltalán gyengén pelyhesedk

:

ezeket foglalom itt össze a var. snbpnbe.seens Simk. név alatt. [Rh. ealhaiiiea

var. snbpnbescens Sl.MK. habét lamos hornotinos ^tihibios, at l'olia peliolosquo

evanide pubcscentia.] Fkép ehhez a snbpnbeseens változathoz tartoznak

a Budapest melléki (locus class.) Rhamnns sphenophylla Burb. példányaim,

valamint a 1 lunyadmegyében szedett (Déva, Boitza) példányaim, moly utóbbiak

* E faji hazánkhol legelsöbhcii H o r v a t o v s z k y kuzlé.

Növénytani Közlemények. 1907. VI. liület 2. tiizel. 4
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a Xogyszi'hc'ii vidckcröl hianyusan leirt Rhíiiniius li\iiissilranica Schuií. 1. c.

pro var. növénynek egészen megfelelnek.

\'annak végül oly Rhamnus calharlica példányaim, a melyeknek haj-

tásai és Icvch-í egyaránt egészen meztelenek; ez a Rhamnus calhuiiica var.

h'iophyJla líoUH. »P2rdeszeti Lapok« 1885, p. 703; »0. b. Zeitschr.« XXXV'II.

1887, p. 52, a melyet lí o r b á s 1. c. Fininc és Vratnik környékérl közöl.

(3. ábra (icon M ). Rhammis davnrica I'ai.i,. havuriai llun.neliokur.

Nekem c meztelen .szárú s level alakból példányaim vannak :
Saáilic^^y,

Gvijiií;vus melll; Fáczáiios, Nagyvárad melll; Topchcgy, Alsó-Rakos mcUol.

.A var. letophylla HoRB. elnevezést fenn kell tartanimk, noha Emery

rajza szerint a franczia botanikusok ezt a meztelen Rhainuns t tekintik a
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Linné Rluiinniis c/liarlic-ia typusának ; fenn kell tartanunk, mert sem

a Linné rövid diai;nosisából, sem idézeteibl, sem abból, hosy terjedéskörére

ezt mondja: »Habitat in P'uropae íiiistiHiiiis sepibus nem tnik ki, vájjon

a szrös, vagy a szrtelen alakot. v;iL,'y pediu mind a kettt (a mi lesíhelye-

sebb lett volna !) értette az Rhamnns calluiiiica ja alatt.

A Kárpáltok fels erditl, egész hazánkban, az Adini m<-llékeiíí honos

eme cserjefúnk faját legjobban vélem ezért a következkép tagolni :

Rliainnus ca/har/iai L. 1. c. var. «) cleiiscpiihisciiis SiMK. ; var. /i) suh-

pubí'scí'iis SiMK. cum forma lian^silvanica (ScilUR.) ; var. y) Iriophyll Borii.

A Nluntiinis spülhiilíiifnlid BoRB. < ). b. Zeitschr. I8.S7, 51', ct Hort., bizonynyal

valamelyik piibeiiilus level Rhamnns calliaitica-nk. Vesd össze erre nézve

a I) i p p e 1, Laiibliolzhundc, IL 518. lapján Írottakat.

•fHI. Rhaiiiiins ilavnrica l'AI.L. FI. ross. IL (17SS) p. 24. tab. 01;

Willd. Spec. tom. I. pars II. (1707) p. I01i7. Davuriai bcngebokor. [0. ábra.]

Ezt az Ainii) forrás vidékén honos [llabitat ad Arginuiiii tluvium I)aviiriac

e.\ WiLiJ). I. c.
I

keletázsiai fajt, csupán Budapesten, a sKertészeti Intézet«

(Gellérthegy) botanikai kertjében gyjtöttem. Felálló cserje, a Rh. cathartica-

nál erteljesebb hajtás, nagyobb level, meztelen hajtásokkal, fényes rügyek-

kel és meztelen s vaskosabb szövet levelekkel. Tövistelen. cs ez különbözteli

fkép W i 1 1 d e n o \v szerint a Rh. cathaiiicü-{ó\. Termései még július 30 án

is haragos sötétzöldek voltak. Idetartozik: Rhamnus xaiilhocarpa I Iort. e.\

!" e k e t e L., et M.Hietz. Krdészeti Növénytan II. p. 7S2.

I'll. Rliiinnif. iiifccloriü L. .Spec. plánt. Mant. I. (17'17) p. 10. [Rh.

minni Mill. (lard. dict. Nr. 2. Rh. spalhiilacfnliii Ll.SCIl. et MkVKR, e.x

li c i s s n e r .S c h e e 1 e-Z a b e 1 Laubholz. Benenn, p. 328.
|
Kestékes ebtövis. —

Hispániának és déli (lalliának ez a fdlcln' íStpiiU, roppantul berzedt é.s tövises,

apró level (levelei néha 1 cm-nél is rövidebbek), és magvainak csupán egyik

végén nyitott hasadék, sviirós bohra, hazánkban vadon nem terem ; de dél-

vidékeinken, igy az Adria mellékein igen jól kultiválható. Termései, mint

fest anyag szerepelnek a kereskedelemben. Hazánkban vadon a Rliaiiiiiiis

iiilrriih'ili, — a következ faj — helyettesíti.

12. Rhiiiniiiis iuh'rmcdia Steudel et HocilsrP:TTEii in Llora 1S27, p. 71.

jRh. Adi-ialica .loRD. íJbserv. (1820) p. 20. A'//. iiifc\iorui Nkii.r. En. pt :!01

e.\ parte; Veg. croat. 217, pláne.] Középtermet ebtövis.
1 7. ábra.|

Alacsony, girbegurbán szétterpedö, ersen tövises szára felálló: ágastul

együtt meztelen és sötétbarna kérg ; levelei is meztelenek, szinte brszcrek,

többnyire csúcson kerekítettek és visszásán tojásdadok, 1— 2 cm hosszak
Magvainak hasadéka tátong. Fiume vidékén, a honnan .Steudel és H o c h-

stettor (mint elttök egyetlen ismeretes lelhelyérl) leírták, elég bven
terem : így a Recsina völgye fölött Zakalj és Orehovicza verfényes, szirtes

mészkhegyein, továbbá Bnccaii nál és Porloré mellett a Scos.lio S.Marat
zátonysziget ktengerén (!). Láttam továbbá Carlopas^o melll is ezt a Karszt

sziklás-köves helyeit megköt és ezért erdészelileg is fontos beni^ehoki iinkal.

13. Rhamiiiis illvrica (írish. in Pantocsek Zur Flora .... Herce-

govina, ('rnagora und Halmatia, (1X74) p. 110. — Illyrvidéki ebtövis.

4"
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Igen tövises. Hasonlu az elzhöz, de levelei nagyobbak, élükön éle-

sebben fogazoltak, hosszabb nyelek, mint a Rhainnns inU-nncdia fajé, szín-

kön, fonákukon hol tohhc, hol kevisbc pelyhcsedök. Levelei többnyire nyélbe-

fiitók, tojásdadon kerekítettek, csúcson többé-kevésbé hegyesek.

A typusos fajt I'antocsek szerint (1. c. foliis jitriiisqiw piihesceiüi-

hus. Habitat in Hcra-goviua »ad sepcs ciira 7?illcki«) színükön, fonákukon

pelyhes levelei jellemzik. Ellenben a

var. i'i)
Khamnns oibiciilalu (BoRN.M. < )it. bot. Zeitschrift. 1S87. p. 225)

SiMK. (AV;. Sagorskii BoRNM. ! Kot. Centralblatt 1897, Nr. 7, p. 4), a melyet

Ciilldni és Iludiiu közt az eredeti termhelyén szedtem 1901. november havá-

ban, a A^uppü hegylejtn, sokkal meztelenebb level, mint a typus. \Rhümnus

7. alua (icon 7.). RlmiiiituK iuliriiudiu Sikdi. W llur.nsi. Kózépteinict (.-btiivis.

orbiculata RornmCtlleu videtnr mihi a lypo Rhamni illyiicac Grisb. (l' a n-

tocsek 1. c), foliis, indumentoquc aliorum membrorum magis glabrioribus

solum — diversa . . .|

14. Rkammis liuclnrui \V. et K.,' Iconcs 111 (1SI2), tab. 2r).->, p. 284.

— I'^esl ebtövis. [Rli. ;;i/<'./o)-í<í 1 1azsi.in.SZKY Magyar fvészk. (1S72) p. U)2,

ncc alior. |. l-'clálló szárú, középszer cserje, többnyire alig tövises. Kerü-

lékcs vagy hosszúkás levelei frészos élek, inviduwlüel: : nyelük a púlluiina!

Lílsn kiizlnj li,-iz.úiikhiil.
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nem hosszabb, vagy alig hosszabb. Szára, levele csaknem meztelen. Szrö-

sebb hajtású és level változata a

var. jj) lu'lerocauUs Wwíríw . in Móra l.S4(), 1, p. ,'i77. |A7/. tincloria

var. pnhi'sccus Grisií , Spic. I, (1S43) p. 150, pro var. 7\/i. iitfecloiuw.l Solum

indumento ramulorum hornotinorum foliorumque copiosiori a íypc Jiffcrt.

Eléf; bven terem mindkét fajváltozala a Ih'lki-hii-k'iiijuihiiiik. valamint

a Vi'fdnik napos, cserjés dombvidékein.

Terjedésköre hazánk délkeleti részeitl, Szerbián át, a Balkán hcsy-

rendszerre csap át, Macedóniáit; és Thrácziáig (1).

lö. Kliainnus íaxalilis -Uco. Enum. stirp. vindob. (ITíVJ) p. 39 et 212.

üérczi ebtövis. — |8. ábra.| \Fiangula Wulfeni Rkichp,. FI. e.\c. 111, (1832) p.

c^i

8. ábra licnii IS.). Khaniniis saxitlilis i\r.ít. Bérezi ebtóvis.

488. Rlt. saxiililis var. luimiUí^ NríILliEirn FI. von Xiederöst. (1859) p. 810.

R!i. MXiililis L. ; llni.rBY'. A'h. r;/;v.';/);s Sciil.o.ss. ('>. h. Zeitschr. II. 329. 38.S.|

l'clálln szárú, de törpébb, czingárabb szárú, tövisesebb és a mellett jóval

keskenyebb level, mint a Rliainuus liiuioria \\\\\. Xem is terem ez

délkeleti hegyvidékeink dombtáján, hanem jellemzi a Krlcli-AJpok hazánkat

is ér részeit, a r)évényi-tct(')tl s a Lajtha-hegységtl kezdve {Kiriilyltiihi !

Dévénytet I Sopron I) le Fiu>nc-\u. (.Skurinya völgye !) és az isztriai Moiile-

Ma^iigiore \^ (!"). .^ horvát Karszton. Kovi és Zciigg mellett, Lic^ hegyein, az

0"'iiliiii-k'/i\-k cn és a {'rlrhil-Qn is otthonos!

* Lásd: J. 1.. lloliiby: )\Vcllerc Reitruge ziir Pressburgcr Klorii.'. (Pressh.

Ver. I. (1850) K;.). AV;. si,\,ilil,\ ].. Sp. ud II. il7tl3) p. Hwl,
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•;-. 16. Rhamniis iitilis Decaisne Compt. rend. acad. scienc. XLIV, (ISf)?)

p. 1141. \Rh. diincnsis HoRT., non DC] ^ Hasznos bengebokor.

Északi Chinában honos, alig tövises ágú, hosszúkásán kerülékes, 8—10

cm.nyi hosszú level, felálló jókora cserje. Levelei tompán, röviden kihegye-

zettek ;
hajtásai, rügyei, levélnyelei és levéllemezei aprón, de elég bven

pelyhesek.

Szedtem : Selmeczbányán az erdészeti kertben ; láttam liiidapesten is a

V'árosliget díszbokrai közt.

;•. 17. Kluiiniiuf cliloiophora Decai.SNK Compt. rend. acad, scienc. XLI\'

(IS.'.,") p. 1111. Sárgás-zöld bengebokor.

9. .ibra (icon !•.). Rkuinnus p.yythirnyhm V.w.i.. VcrcslMfáiú beiigcfa.

Ezt is Chinúból hozták be kertjeinkbe. Felálló, szinte tövistelen bokor,

többnyire elég ers szövet, tojásdad, csúcson gyengén kihegyezett leve-

lekkel. Hajtásai, elég hosszú pálhái, rövid levélnyelei, tojásdad vagy hosszú-

kás levéllemezei pelyhesedk. Primitív rajza latható ; Dippkl Laubholzkunde,

II. 521. lapján. Szedtem Budapesten az egyetem botanikai kertjében, 1901.

szeptember S-án.

§. 2. Sem ü,:iüik. sem leveleik, ejiváJlalün nem áleHenesek.



A MAÜYAk' KIKALYsAG Ó.S110N0S ÉS KLTLTU'ÁI.T BKNGE-FAJAI. S'""

f. 18. Rhamniis Eiyíhroxylon Fall. Reise in prov. Russl. 111, append.

(1776) p. 722; FI. ross. II, (17S8) p. 20. Vereslfájú bengefa. (9. ábra.)

Jókora, mintegy ü méter magas cserjefa, veresl kéreggel és nagyon ber-

zedten álló, tövistelen ágakkal. Levelei keskenyen lándzsásak, csúcsukon ki-

hegyezettek, mind a kétfelé, de különösen válluk felé a nyelükbe hosszan,

ékformán keskenyedek ; erezetük gyenge, kevéssé reczézett.

Hazája: Szibéria és Mongólia. Nálunk szép példányai díszlenek a

királyi herczeg kertjében Alesulhon, valamint a magyaróvári gazdasági aka-

démia fásnövényekben gazdag kertjében.

f. 19. Rhamnuí. palaeslina BoiSS. Diagn. sert. II, 1, (ls.19) p. 119.

Palesztinai bengefa.

Miként az elbbi, ez is 4—5 méternyire megnöv cserjefa. De kérge

sötétszínü ; ágai ide-oda, fel s alá görhedezk (tortuosi) ; levelei lándzsás

ásóformájúak, csíkson tompák ; erezetük kiálló és srn reczés. EI-Azsia

benszülött faja. .Szedtem 1S96. augusztus lOán Biidupesleii, az egyiieiii bota-

nikai kertjében.

II. Torékenv bengék. [Frangiúae. — Semina dorso esulcata, saepe elevato-

unistriata ; apice raphe bilabiata obsita, — 1. ábra: d, e, f.]

§. I. Virágaik a terelek hónaljában csomósán állanak.

20 a. Rlnimniis Frangula L. Spec. (1753) p. 193. typiea. \Rli. Frangula

HoRVATOVSZKY FI. tyrn. p. 27. Rh. autumnalis Gandoger. FI. Lyon, p. (38. Rh.

rnpestris Baumg. En. 1. p. 174; N e i I r. En. 301 ; H a z s 1. Magy. füv. 103,
|

non Scop. Pelyhesed kutyafa (ebsefa).

Jókora cserje, vagy cserjefa. Ágacskái tövistelenek és pelyhesedök, válta-

kozva állók ; levelei is váltakozva állók, pelyhesedök, épéliíek. kerülékesek vagy

tojásdadok, vagy visszásán tojásdadok, néha hosszúkásak, vállon többé-

kevésbé kerekítettek, csúcson hirtelen s gyengén kihegyezettek.

P^szaki és Közép-Európa növénye. El van terjedve az északi Kárpátok

havasalji tájaitól Horvátország karsztszer hegyvidékeiig, a hol a Rhamniis

rnpestris ScoP. váltja fel helyét. Gyjtöttem Bndapesl hegyvidékein és

Aqninctim nyirkos rétjein ; Baranyamegyében Sellye mellett, a Dráva melléki

erdkben ; Hunyadmegyében Malomviz és Tomest mellett ; Aradmegyében

Jószáshely-né\ a Fehér-Krös mentén ; Szabolcsmegyében a Halászi Nagy-

erdben ; Ungmegyében Ungvár-ná\. valamint Zágráb nál.

20'b. Rhamniis laevifolia L. Spec. (1753) p. 193, pro var. fi) Rh.

Frangnlae. \Frangiila vnlgaris Reichb. b) macrophylla ÜPiz Seznam (1852)

p. 44, Rh. Frangula var. latissima Horb. in Wagner Túróczmegye 11.

(1891) p. 19; Borbás az V. ker. állami iskolai ért. (1898) p. 20, — nomina

nuda.] Meztelenlevel kutyafa.

Hajtásai igen aprócskán pelyhesedök ; levelei fent-alant fényesen zóldek,

rendesen nagyobbak, mint a Rh. Frangnla-é ; de a nagy levelek mellett

kisebb leveleket is látunk ugyanazon a fan, st annak ugyanazon az ágán.

A y'?i//iv./-hegységrl és a r//;ot"í-hegységrl közlik Wagner és

Borbás (1. c.) ; magam Aradmegyében Dézna község árnyas erdeiben,
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cserjéseiben gyüjtém. A Nyírségen a Karulyi-erdbcn gyüjté R e rn d t s k y.

(Hcrb. Mus. Nat. Hung.)

20/c. Rliainniis iindulala (MAc.-DlETZ) Si.mk. Növényt, közi. liliO, p. 148,

icon 50. Haboslevel kutyafa.

Hiillámosau habosélii, st néha i'lrícii kiszabdall^ egyáltalán nagyon

változó alakú, meztelen (legfeljebb nyelükön és l'onákuk ferén elenyészleg

pelyhesed), hosszúnyelü, ékvallii, !utl:Siisau, st néha szúlasluiulzsásan meg-

nyúlt levelei teszik feltnvé. Leveleinek alakja középlielyt foglal a /v/;. Fran-

,Kuhi typ. és a Á'li. asplenifoli.i (DiPPEL) Simk. között. Hajtásai aprón, srn

10. ábra (icon 10 ). Rhaiiinn^ a'^plciiifi'ltít (Dii'pri.) Simk. I'afraiiylevcl kiityal'a.

pelyhesedk. \'in't május második felétl kezdve, fleg júniusban; termését

érleli augusztus vége felé és szeptemberben.

Eredetileg Selmeczbánya erdeiben lelte F e k e t e Lajos ; most Selmecz

bányán a fiskola kertjében kultiválják.

Megvolt a budapesti tud.-egyetem botanikai kertjében is. Kultiválták

a bécsi egyetem kertjében, meg Breslau kertjeiben is. A Magy. Nemzeti Múzeum

gyjteményében láttam belle egy hibásan megnevezett breslaui példányt.
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t2Ü/d. Á'lhiinuiis spU-nifolia (DiPPEL Laubholz. II, p. 52S) Simk. Páfrány-

level kutyafa. (Id. ábra.)

Diszkerteink syönyör, sajátszer bokra. Knnek a levelei felette meg-

nyúltak, igen keskenyek és hullámos élek, a legkeskenyebbek szinte fszál-

hoz hasonlók.

t 21. Rluimniis latifoUa L'HÉRIT. Sert. anglic. (1788) p. .'). \Rh. oleifolia

HORT., non H(iOK.| .Széleslevel kutyafa.

Hazája az Ar.ori és Afa)ír;-szigeteken van ; nálunk is jol kultiválható.

A gellérthegyi Kcrlcszeli intizet kertjében 2—3 méter magas bokrai dísz-

lenek, szinte félig örökzöld lombozatukkal. Fényesen zöld, szinte br-

szer levelei csaknem meztelenek, tojásdad-hosszúak, mintegy 7—10 cm

hosszúak, 3'ö—6 cm szélesek, élükön gyengén és vontatottan aprón fré-

szeltek. Levélzete l'.lOO deczember 16-án még teljesen diszlett és zöldéit.

Ráde kertész szerint csak — 6" hideg után kezd levelet hullatni.

[Stirps haec subsempervirens, optime viget apud nos sub soIo<! in

KeiicszcU inlczet ad fíudapest.
|

§ 2. Viiás;aik a levelek hónaljiiban kevésvirágü apró cniyöcskékké,

lielvescbben inandvLi Idíiiyelü hogeniycskékké i'iiitiujk csoportosilva.

22. Jihainnus nipeshis SCOP. FI. carniol., ed. 2, 1, (1772) p. lt!4, tab. 5.

IFiiigiila W'iilfenü Reichb. FI. germ. excurs. III, (1832), p. 488.J Szirti benge-

bokor.' (11. ábra)

Alacsony felálló, vagy gyakran lecsepüU bokrocska. Fiatal hajtásai

pelyhesek ; le^fclei csak 2—3 cm hosszúak, kerekdedek vagy keriilékesek, vagy

visszásán tojásdadok, fonákukon pelyhesedk, éliikún hol épek. hol egyenet-

lenül, aprón frészeltek.

Bven terem Modnis megyében a Lics mezejét környez hegyeken,

valamint Fiume környékének számos hegyén.

A Rhauinus rnpeslris ScoP. a Balkán-félsziget hegyvidékein több válto-

zattá és fajjá alakul. Ilyenek: 1. a Rhamnus rnpeslris var. cinereseeiis MuR-

BECK Beitráge zu Südbosnien (1891) p. US, a mely színén szrös leveleivel

tér el a typustól. 2. a Rhamnus rnmelica Fkiv. FI. (1835) tab. 332, a mely-

nek csúcsukon kihegyezett, élükön gyéren álló, kihegyezett frészfogú levelei

kétszer akkorák, mint a Rh. rnpeslris é és nem is oly kemény anyagúak,

mint a mi Rliamuus rnpestris-ünké.

t 23. Rhuniíius caroliniaiia WavuíR V\. carolin. (1788) p. 101. Karoliniai

bengebokor.

Otthona az északamerikai Egyesült-Államok keleti részében van. Kulti-

válva Budapesten, a Kertészeli intézet kertjében gyüjtém.

Felálló jókora cserje vagy cserjefa. Levelei és hajtásai meztelenek.

Leveleinek lemezei épélüek, hosszúkásak, elég nagyok, mintegy 7—9 cm

hosszúak, 2—4 cm szélesek, vállon kerekítettek, csúcson kihegyezettek, elég

hosszú levélnyelek.

t 24. Rhumnus Purshiana DC. Prodr. II (1825), p. 25. Pursh benge-

bokra.
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[Cultum apud nos in KriU-s-rtii iutczet vidi ctiam mense december li'>.

vigentem. Ceterum patria illae spontanea est America septenitrionalis, idest :

Kalifornia. (.)rci>on, Idaho.]

Északamerika nyugati vidékeinek otthonosa, de nálunk is sikerrel kul-

tiválható a szabad természetben. Kérgével a gyógyászatot is szolgálja ez a

bengebokor.

Tengeri éghajlat szülötte lévén, eredeti hazájában csaknem örökzöld
;

nálunk mintegy félörökzöld bokor. A gellérthegyi k't'iii's^cli ini,-,-! kertjében.

11. ábra (icon II.l. Kluminus nipef-tris .Scop. .Szirti bengebokor.

teljesen zöld lombozattal tenyészett liiOO. deczcmher 16-án is, Bmlapesicn.

Hajtásai meztelenedk. valamint rügyei is ; aprón frészelt hosszúkás vagy

tojásdadon hosszúkás levelei, még dcc:embt'i V<-án is, nyelestl együtt,

fonákukon kissé pelybcsek voltak.


