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Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos

hagyatékából*
(V. tábla, térkép.)

Az elbb közzétett, S i m o n k a i L. tudományos munkálkodá-

sáról szóló megemlékezésben röviden ki vannak fejtve azok az elvek

és szempontok, a melyeket ö növényföldrajzi kutatásaiban szem eltt

tartott és a melyek értelmében dolgozataiban számos génusz tagoló-

dását ismertette. Hogy e részletes vizsgálatok alapján Simonkai-nak
Magyarország növényföldrajzára vonatkozólag határozott nézetei voltak,

amelyek úgy Kerner^, mint Borbás'-^ beosztásától eltérek, annak

S i m n k a i két közleményében is kifejezést adott. így elször

„Növényföldrajzi vonások 1891" czimü dolgozatában és késbb a

„Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV. Pozsonyi Vándor-

gylésének Munkálatai "-ban 1907-ben (243. old.). Az ily módon két-

szer közzétett beosztás között némi eltérések vannak. Az utóbbiban

megadott beosztás azonban részletesebb, és így ezért, valamint abból

az okból is, hogy ez a Simonkai legutóbbi, ezirányú közleménye,

ezt kell tekintenünk a végleges S im onk ai-féle beosztásnak.

A beosztás mind a két dolgozatban csak szövegben van meg-

adva, magát a kapcsolatos térképet Simonkai nem adta ki.

A S i m n k a i hagyatékának részletes átvizsgálásakor azonban

elkerült az a térkép, amelyet S i m o n k a i a pozsonyi vándorgylésen

tartott eladásához készített s a mely térképen mindazok a flóra-

vidékek, a melyeket' a vándorgylés évkönyvében felsorol, be is van-

nak rajzolva. Maga ez a térkép a tudományegyetem könyvtárában van

elhelyezve. A rárajzolt flórahatárok, daczára annak, ho,2y a nevezett

évkönyv közleményében az egyes flóravidékek határozottan megnevezvék,

úgy látszik, még nem voltak Simonkai- tói véglegesen megállapítva.

Egyes határok két-háromféleképen is meg vannak húzva, jeléül annak,

hogy szerzjük még véglegesen nem tudott fölöttük dönteni. Az elté-

rések azonban nem nagyok s a térkép úgy van megrajzolva, hogy

rajta nagyjából a szövegben közölt flóravidékek mindegyike megálla-

pítható. Bizonyos hogy S i m o n k a i térképét úgy, a mint itt közzé-

tesszük nem ismertette volna, hanem még itt is, ott is apróbb változ-

tatásokat tett volna az egyes vonalakon és fleg a ketts-hármas

vonalak közül a feleslegeseket kiküszöbölte volna. Miután azonban ez

a térkép Simonkai munkálkodásával a legszorosabb kapcsolatban

áll, kívánatos, hogy az úgy, a mint ö megrajzolta közzététessék.

A csatolt térképbl kivehetöleg S i m o n k a i Magyarország területét

két flórabírodalomra osztja és ezeket a következ flóravidékekre.

I. Mediterrán flórabirodalom. 1. Quamerói flóravidék. 2.

Dalmát flóravidék.

^ Kerné r A., Az Osztrák-Magyar Monarchia I. köt. 1887. 189. old.;

Florenkarte v. Oesterr.-Ungarn, Phys.-stat. Handatlas, Nr. 14, erlSutert v.

R. Wettstein.
^ B r b á s V., Magyarország növényföldrajza, Pallas Lexikon, XII.

1896, 78. old.
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n. Boreális-mikrotlierm flórabirodalom. 3. Karszt flóra-

vidék. 4. Sdavon flóravidék. 5. Déldunai flóravidék. 6. Keletkárpáti

flóravidék. 7. Nagyalföldi fióravidrk. 8. Pannóniai flóravidék. 9. Nori

flóravidék. 10. Quád flóravidék. 11. Tátra-fátrai flóravidék.

E flóravidékek elhatárolásának részletesebb indokolását Simonkai
sehol sem foglalta egybe. Annak megvilágítására, hogy mily eszmék
vezérelték növényföldrajzi beosztásának raegállapitásában, említett két

dolgozatában felhozza ugyan részletesen néhány növényfaj alaksoro-

zatát {Thymus.^ Centaurea, Silene, Delphinium). azonban csak példa-

képen ; és nem annyira az egyes határvonalak concret megállapítása

s indokolása czéljából említi, mint inkább azért, hogy irányelveit

példájukon kifejthesse. Kétségtelennek vehetjük azonban azt, hogy a

térképen meghúzott növényföldrajzi határvonalakat kiterjedt megfigye

lései alapján, számos növényfaj elterjedésének figyelembevételével

állapította meg. Tuzson János.

(A szakosztálynak 1910 november 23-án tartott ülésébl.)

R ö m e r Gy. : A Primula farínosa elfordulása az

erdélyi fenföldön.

A míg a Primula longiflora "hazánk hegységeiben sehol

•sem száll 1000 m t. f. magasság alá, addig a Primula farinosa

termhelyei 1000 méteren alul vannak. A szuruli elfordulás

(2288 m, Fogaras vármegyében), melyet Baumgarten közöl,

bátran törölhet. A késbbi botanikusok e helyen nem találták,

még Fuss és Bartli som, pedig Fuss a Szurul-hegyen több-

ször is megfordult. A Primula farinosa a Bucsecsen sem j el,
bár Baumgarten herbáriumának egyik etiketté jén az olvas-

hatatlanul írt termhely, a mint azt dr. M o e s z G. jól sejti,

csakis a „Butschetsch''-et jelentheti. Mivel úgy a Szurulon, mint
a Bucsecsen is a Pr. longiflora megvan, nyilván vele cserélték

össze a Pr. farinosát. Hasonló tévedés volt, mikor a Daphne
Blagayana Frey-t Daphne alpina L-nek tartották.

A Pr. farinosa Magyarország északi és nyugoti részeinek

nedves, tzeges rétjein és fellápjain nem ritka. Legjelentéke-
nyebb termhelye az árvavármegyei Bory- mocsár. A M. N. Múzeum
herbáriumában a Pr. farinosa hazánk északi részébl, 17 term-
helyrl és nyugati részébl 4 helyrl van meg. (Ezek felsorolása

a német szöveg (63.) oldalán.) Az északi és a nyugati elfordu-
lások három csoportba oszthatók. Az egyik csoportba tartoznak

a Magas-Tátra környékén lev termhelyek. Itt a Pr. farinosa.,

különösen a Vág völgyében nagyon elterjedt, úgy hogy Pax
a lápok legjellemzbb növényének tekinti.

A második csoportba tartoznak a Sopron, Vas és Zala
vármegyékben lev termhelyek, melyek bizonyára a stájeri el-
fordulásokkal állanak összefüggésben. Elszigetelt csoportot alkot


