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Victor Engler: Monographie der Gattung Tilia. Breslau

1909. Druck von Wilh. Gottl. Kom. 8« p. 1—159.

Szerz bevezetésében a hárs német, görög és latin nevének
magyarázatával foglalkozik. Az Általános rész els fejezetében a génusz
rendszerezésének történetét tárgyalja Linnétl kezdve, különösen
kiemelve S i m o n k a i érdemeit és elítélve B o r b á s felfogásait. A má-
sodik anatómiai fejezet részletesen ismerteti a kéreg, bél, fatest, levél,

nyálkatartók hystológiáját, anélkül, hogy ebbl a rendszerezés szempont-

jából fontos jellemvonásokat tudna kimutatni. A harmadik a küls mor-
phológiáról szóló fejezet a termés és mag, csiranövény, leveles ág,

virágzat és a virág alaktanát bonczolja, majd a teratológiai megfigye-

lésekkel foglalkozik (ily rendellenes képzdmény a T. platyphyllos

var. minoriflora Borb. egyvirágú korcs virágzat). A Tiliák gubacsainak

ismertetése után a megporzás viszonyaival, majd a keresztezdéssel

foglalkozik, végül a rendszerben használható jellemvonásokra terjed

ki, kiemelvén a Tiliák polymorphismusát és sokszor egyetlen egyén-
nek igen változatos megjelenés lombkifejldését. A szekcziók elvá-

lasztásához a szrözet alapalakját és a porzók relativ számát, a

szubszekcziókéhoz a szrözet eloszlása mellett az erezetet, ter-

mésalakot, a termésfal milyenségét, a virágzat helyzetét veszi figye-

lembe, a fajok körülhatárolását a levél alakja és éle, a szrözet

milyensége, a porzók abszolút száma és a staminódiumok alapján végzi.

A formák párhuzamos kifejlödésüek a fajokon belül. A negyedik föld-

rajzi fejezetben leirja a génusz elterjedésének területét és a fejldés

középpontjait, a melyek gyanánt az önálló fejldésü európa-nyugatázsiait,

keletázsiait és amerikait jelöli meg ; majd megrostálja a fossilis Tiliák

gyanánt leírt kövületeket, végül következtetést von a génusz fejldés-

történetére. Az ötödik fejezet a génusz rendszerét tárgyalja, a mely

teljesen önállóan a két szubszektiót (Reticulares V. E n g 1. és Trabe-

culares V. Engl.) tartalmazó Anastraea Y. Engl. és a három szub-

szektiót tartalmazó (Ebarbulatae, Micranthae, Macranthae V. E n g 1.)

tartalmazó Astrophilyra V. Engl. szektiókra bontja a génuszt.

A meghatározó kulcsban és a szinonimikával és termhelyi

adatokkal foglalkozó részben közölt 25 faj közül négy fordul el hazánk-

ban, melyek közül a T. cordata a Reticulares, a T. plathyphyllos és

rubra a Trabeculares, a T. tomentosa az Ebarbulatae szubszekczióba

tartozik.

A T. cordata Mi 11. (= T. ulmifolia Scop., Simk., parvi-

flora Sadl., macrophylla Schur) két varietásra oszlik: a, major

(Spach) V. Engler (= T. ulmifolia d, cymosa Simk., T. flava,

Wolny ex Rochel, Simk. pp., T. cordata v. trichoneura B orh.,

V. niacrodonta Borb.) és (3, asymmetra Borb. Az els hat formája

közül hazánkban a f. rotundifolia (Spach) V. Engl. (= T. ulmifolia

f. major Simk., T. Borbasiana H. B r.), a f. betulifolia (Bayer)
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V. Engl. (= T. ulmifolia d, hctulifolia S i m k.) és a f. vitifolia

(Wierzb.) V. Engl. (= T. morifolia Simk.) fordul elö; a máso-

dik varietasnak négy for.nája közül pedig a f, acuminatissima (R c h b.)

V. Engl. (= T. ulmifolia a, acuminatissima Simk.) Ide tartozik

a f. Blockiana (Bor b.) V. E n g 1. kultúralak is.

A T. platyphyllos S e o p. (= T. platíjphyllos, grandifolia,

grandifolia c, cordifolia Simk., grandiflora Sadler) szintén két

varietásra oszlik. Avar. a, cordifolia {B e s s.) Y . E ng\. {== T. platy-

phyllos d, mutabilis, T. Braunii. T. grandiflora a, typica, h, mollis,

d, Braunii, T. pseudocorallina Simk., T. platyphyllos v. eriostylis,

var. minorifiora, T. trichoclados Bor b.) hat alakja közül a f. vitifolia

(Hst) V. Engl. (= T. platyphyllos c, vitifolia Simk., T. coral-

lina var. suhangulata Borb.), a f. latebracteata (Hst) V. Engl.
és a f. pl/antha V. E n <r 1. nov. form. (Budapest körny.) magyar honos,

továbbá a Borbás-féle Tilia pyramidalis v. latissima a Lipótmezö és

Vadaskert között mint T. platyphyllos f. latissima (Borb.) V. E n g 1.

mint kultúralak is ide soroltatik. A var. [3, obliqua (Opir) V. Engl.
(= T. grandifolia c, cordifolia, T. plat[rphyllos b, tenuifolia, T. mu-
tabilis (in sched), T. platyphyllos b, Scopoliana Simk., T. platy-

phyllos var. brevistipes, var. spectabiUs Borb.) kultúra, ritkán spontán

növény (a T. dasythrix Borb. ^= T. platyphyllos var. obliqua ser-

ratifolid K c h).

A T. rubra DC. {= T. Gizelláé, eriostylis, Spachiana, Steve-

niana Borb.) két szubspecieszre tagolható, a melyek közül nyugati

a subsp. corinthiaca (K o c h) V. E n g 1. ; ennek három varietása közül

a var. praecox (Hst) V. Engl. (= T. Hostiana, T. praecox v.

brevistipes, T. sphcnolepis, T. vulgáris v. subcrenata Borb., T. platy-

phyllos i, praecox, Simk.) hazánkban elterjedt, de sporadikus a
f. corylifolia (Hst) V. Engl. (= T. suberiocarpa, T. Hazslinszfry-

ana v. suberiocarpa Borb., T. platyphyllos f. corylifolia Simk.,
T. sytncnsis Kmet.) és a var p, obliqua (Hst) V. Engl. (= T.

pseudoobliqua, T. platyphyllos h, obliqua Simk.. T. pyramidalis var.

sphenophíjlla, T. amurensis Bor b.). A keleti subsp. caucasica (R u p r.)

V. Engl. (T. rubra Simk.) csak a var. 7, Hazslinszkyana (Borb.)
V. Engl. és a var. p, obliquifolia f. stenocarpa (Borb.) V. Engl.
által van Magyarországon képviselve.

A T. tomcntosa M e n c h (= T. t. v. microjjhylla S c h u r,

v. parvifrons Borb.. Lindera álba Fuss) hazánkban elterjedt faj

két varietásra tagolódik. Az egyik a var. a, typica B e c k (T. t. v.

platyspata Borb.), a melynek eltér spontán alakjai a f. subvitifolia

(Borb.) V. Engl. és a f. ralvescens (S c h u r) V. Engl.; a másik
a var. petiolaris (DC.) Borb. (T. tomcntosa v. inaequalis Simk.,
T. tomentosa d, pannonica, var. alticeps, var. trichogyne, var. steno-

malla, T. subferruginea Borb., melynek eltér spontán alakjai a f.

exaltata V. Engl. Borosjenöröl és a f. hetemdonta V. Engl. (T. tomen-

tosa var. pjlatyspata Borb. in sched) Szegszárdról.

Ezekben a munkából csak a bennünket közelebbrl érdekl ala-
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kokat véve ki, alábbiakban megkísérlem összeállítani V. E n g 1 e r

alapján a hazai Tiliák jelkulcsát :'

I. Nervi tertíarii venulis non aut vix prominentiores, nunquam
exacte paralleli. Fólia subtus glabra et + glauca : Reticulares: T.

cordata (staminodia nulla).

a, Fólia breviter acuminata, foliorum basis cordata, margó

moderate serratus T. cordata var. a, major.

1. Fólia exacte reni-cordiformia : f. rotundifolia.

2. Fólia atque bracteae minima : f. hetulifolia.

3. Fólia plerumque trilobata: f. vitifólia.

[3, Fólia basi + oblique truncata, rarissime subcordata aut

cuneata, saepe sensim acuminata atque satis longe petiolata : T. cor-

data var. p, asymetra.

Fólia acuminatissima : f. acuminatissima.

II, Nervi tertíarii exacte ± paralleli, prominentes, venulis multo

crassiores, 1. Flores staminodiis destituti : Trabeculares.

A, Gemmae, ramuli, petíolí pilis simplicibus brevibus dense

porrectis + pubescentia, rarissime glabrescentia : T. platyphyllos.

a, Fólia non longiora quam lata, basi cordata : var. a, cordifolia.

1. Fólia + trilobata: f. vitifolia.

2. Bracteae latissimae plerumque petiolatae : f. latebracteata.

4. Cymae 6 vei pluriílorae : f. pliantha.

6. Fólia subglabra majora, bracteae interdum valde auctae : f.

laiissima.

[3, Fólia longiora quam lata, ad basim -f truncata : var p, obliqua.

B, Gemmae, ramuli, petioli pilis simplicibus brevibus dense por-

rectis destituta : T. rabra.

A, subsp. corinthiaca (Koch) V. Engl. (conf. Koch Dendrol.

I. (1869.) p. 474., Simonkai Revis. TiUar. in Math. Term.-tud.

Közi. XXII. p. 330.).

a. Fólia saepius quam longa latiora, basi cordata : var. a, praecox.

(Foliorum margó inciso serratus + lobatus : f. corylifolia.)

p, Fólia saepius longiora quam lata, basi + truncata : var. [3,

obliqua.

B, sitbsp. caucasica (Rupr.) V. Engl. (conf. Tilia rubra

Simk. 1. c. p. 329.).

a, typus (conf. C. K. S c h n e i d e r, Handb. Laubholzk. II.

•(1909.) p. 379.) var. a, typica (e Hungária incognita),

[3, var. paralella subsp. corinthiacae : var. fi, obliquifolia (in

Hungária solum f. stenocarpa (Borb.) V. Engl. conf. FI. exs.

AH. 2481.).

7, FoIia valde lata, basi oblique truncata, dentes elongati,

mucronati : var. 7, Hazslinszkyana (Borb.) V. E n g 1.

^ A formák a szerznél nem egyebek, mint a fypusként leirt varietástól

való és rendesen a levélszabásban nyilvánuló eltérések. E helyen csakis a
spontán formákra térek ki, míg szerz a kultúr-formákat is tárgyalja.
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2. Flores staminodiis prarditi, foIia semper ebarbulata subíus

albido-tomentos '
: Ebarbulatae : T. tomentosa.

a., fólia suborbiculata, cordata. breviíer petiolata : var. a, typica.

1. foliorum denf.es magnitudine valde diversi, lamina sublobaía

f. suhvitifolia.

2. fólia glabrescentia, siibtus sordide viridia : f. calvescens.

[3, foüa pleruR^que loiigiora, quam lata, basi ^h íi'uncata vei

subcordata, lonsissime petiolata : var. [i, petiolaris.

1. Cyma bracteam longe superans : f. exaltata.

2. foliorum dentes ínagnitudine valde diversa, lamina sublobata

f. heterodonta.
*

A keresztezdés ált:.l keletkezett Tüiák szintén részletes áttekin-

tést nyernek szerz munkájában. Ezek közül különösen a hazai spontán

hybridek érdekelnek bennünket. Ilyenek a

1. T. cordata v. major X rubraY. Engl. (= T. subflavescens,

T. pallida v. Budensis. T. Spachiana, T. Budensis B o r b., T. plat/i-

phyllos X subulmifolia S i m k.).

2. T. cordata var. asymmetra X rubra

forma sublanata (Simk.) V. Engl. (T. sublaiiaia (plafyphyllos^K

superulmifólia) Simk.)
forma goniocarpa (Borb.)V. Engl. {T. pallida v. goniocarpa

T. goniocarpa Borb.).

3. T. cordata v. major X tomentosa V. Engl. {T. Jurányiana

pp., Jurányiana v. (jenaina, T. Ilegyesiensis S i m k.).

4. T. cordata X tomentosa v. petiolaris V. Engl, f. Bichteri

(Borb.) V. Engl. (= T. Jurámjiana Simk. pp. 2\ Jurányiana

var. euryptera Borb., T. Bichteri Borb., T. eurypiera Borb.)
f. 1. cudimidiata {^imlí.) V. Engler {T. Jurányiana v. eudi-

midiata Simk.)
f. 2. Bichteri (Borb.) V. Engl. (T. Bichteri, euryptera Borb.).

5. T. rubra X tomentosa v. typica V. E n g 1. {T. Füredensis

H er m.)

6. T. rubra X tomentosa v. petiolaris V. Engl. {T. Haynaldi-

ana S i m k.).

Szerz munkájának rendszertani része igen mélyreható tanul-

mányon alapul, a mirl a teljesen önálló bels tagolás, igen gazdag

synonymjegyzék tanúskodik. A munka gyakorlati felhasználása azonban

azoknak, a kik a hársakkal behatóan nem foglalkoznak, nehézséggel

jár, mert a rendszertani rész tulajdonképen csak kritikai áttekintés.

Teljes monographia csak akkor leend a m, ha abban részletes leírások

foglaltatnak analjtikai rajzok kíséretében, továbbá, ha az általános

részben a fajok és varietasok földrajzi elterjedése és fejldéstörténete

igen beható tárgyalást nyer szemléltet térképek és táblázatok segé-

lyével. Ezek a tulajdonságok — az igen nehéz, polymorf génusz

kritikai ismertetése mellett — a szerz kiadásában megjelent disszer-

tácziótól nem is követelhetök meg. .^ r> , . ^ , .^
Dr. Szabó Zoltán.
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