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Ökológiailag különösen feltn a Parideae zsenge szervezete, vékony

epidcrmisz-sejtfalaik, a gyönge elfásodás, a mellett elég tág faedényeik. Mindez

gyönyören vág azzal, hogy szárazságot nem trnek, határozott mesophil,

árnyéknyújtó, nyugodt levegj formácziókhoz vannak kötve. A Polygona-

leae közül a Strcplopiis rendkívül nagy, de vékonyfalú epidermisz-sejtjeivel

bizonyos tekintetben kiemelked zárósejtjeivcl, tekintélyes vízszövetével, a

levélben a mechanikai szövet hiányával arra utal, hogy állandó nedvességet

nyújtó talajhoz és páratelt leveghöz van kötve. Hogy a PoJygonalniii-fd}ok

közül melyik közelíti meg leginkább a xerophil jelleget és melyik távozik

ettl leginkább, és hogy az idevágó anatómiai adatok a növényföldrajziakkal

vágnak, már szóba került. A Convallaríeac általában vastagfalú sejtekbl való

szövetekkel tnnek fel ; mind az epidermisz, mind az alapszövetek szívós, vastag-

falú sejtekbl vannak alakulva, és specziális mechanikai szövetek is gyako-

riak. Mindezzel vág az, hogy földfeletti áthasonító szervük, a levél, sokkal

több ideig marad meg, állandóbb, mint a Parideae és részben a Polygonaieae-

csoportban, st sokszor örökzöld ; és hogy közülük az Aspidistra elalior leg-

könnyebben tartható el szobában tenyésztett növény gyanánt, ez összefüggés-

ben van e faj szívós anatómiai szerkezetével.

Simonkai Lajos: Fiume és környékének télszaki

tenyészete.*

A folyó 10ü4-ik év januáriusában, tehát éppen az éjszaki Földkerek-

ségen dívó tél derekán, alkalmam nyílt arra három héten át, hogy e közle-

ményem czímében jelzett területen, annak egyes, az északi hideg leveg-

áramlatok ellen meglehetsen védett helyein — üdülésem közben — meg-

figyeljem azt a növénytenyészetet, a mely ott a téli évszakban is elevenen

zöldéi, részben virít is, vagy pedig terméseket fejleszt, st éppen javá-

ban érlel.

Fiume és környékének növényvilága, ebben a téli szakban (»téli saison«-

ban) is sok kellemes szórakozást nyújt, mert c növényvilág egyrészt a

Mediterrán-Tengerben van kifejldve, vagy pedig annak éghajlati enyhít ha-

tása alatt van ; másrészt azért is, mert a növényföldrajz kénytelen e vidék

növényvilágát, úgy földrajzi, mint éghajlati, valamint fvészeti szempontok-

ból, két nagy nórabirodalom határára beilleszteni, a melyeknek három flóra-

vidéke nyújt itt egymásnak találkozót. Egyike c nórabirodalmaknak, a

borealis mikrotherm flórahirodaJom, a mely itt az Karszt-flóravidéke domb-

táji és középhegytáji téli növényzetével szerepel ; másika e nórabirodalmak-

nak, a mediterran-oriensi flórabirodalom, a melynek a Quarucro-flóravidékébe,

valamint a Dahnát-flóravidékébe tartozó sok képviseljével télen is talál-

kozunk itt.

* Elterjesztette Kümmerlc J. 15 é 1 ;i ii növénytani szakosztálynak 1904.

évi februárius 10-ikén tartott (100-adik) ülésén.
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Figyeljük meg legelbb a Mediterrán Tenger Quarnero-jának tengeri növény-

zetét. Tengeri füveket és tengeri moszatokat keres a botanikus az Óczeánban,

úgy szabad szemmel.

Tengeri füvek rétségeit a Ouarnero-ban ekkorig botanikus vagy nem
látta, vagy nem tette közzé megfigyelését. Nekem is, évek hosszán át, csak

két lielyt sikerült csekély tengerif-rétséget megpillantanom, és botanizáló

társaimnak, Smoquina Antal meg R o g g e n d o r f f Nándor egye-

temi hallgatóimnak, bemutatnom. Észrevenni e csekély rétségeket csak akkor

lehet, a mikor szélcsend van, a mikor a sima tükr és csendes tenger meg-

tisztult vizébe mélyre beláthatunk ; de nem lehet észrevenni akkor, a midn
a tenger sekélyeinek fenekét, iszapjával, fövenyével, köveivel együtt felka-

varják a sirocco-tól fékevesztetten milliónyi rohamba indított, tajtékzó fodrú,

ám a mart szirtjein tehetetlenül, de zúgva, szétfrecscsenve és a tengerbe

visszahanyatló, látótehetségünket megzavaró tengerhullámok.

Abbázia réve fövenyes iszapos tengerfenekén a Zostera in.irina L. rét-

ségét figyeltem meg már több ízben ; a Vepnnácz és Lovrána között fekv

Icsicsi-nek egyik védett fövenyes öblében pedig a Zostera nana Roth rétsége

ragadta meg figyelmemet.

Tengeri moszatok rétségeit itt, csak a tenger martjának sziklás szegé-

lyén láttam, az áradás színtájától kezdve, az apadás színtájáig és azon alul

1—3 méternyi tengeri mélységig. A mart-szirteken seregszámra zöldéinek itt

az Ulva-k vagyis a tcngerisaláták ; majd e zöld paszta alatt meglep a fekete

tengeri moszatok egyik fajának, a Fncus Sherardi (Kiilz.J-ntk tömeges tér-

foglalása. Zurkovo mellett a tenger mélyebb helyeirl felbolygatott köveken

Cys/osjyra-kat, Lilhopliylluni-okat, Lithotliamnion-okat és Corallinakat (Korall-

moszatokat) is lehetett látni. De a Mediterrán-Tengerre jellemz Acetabitlaria

medHerranea Lantom-, és Padina pavonia Gaillon, itt különben nyáron

közönséges moszatokat, télszakán nem láttam azokon a martokon, a hol

megfordultam. Láttam azonban e martoknak sok öble köves-törmelékes tor-

laszain ezrivel, a tengerhullámaitól kidobott ellankadt moszatokat, közöttük

Padina t is. Ezeket fképpen az 1903. év deczemberében dúló sirocco vad

tengerhullámai vetették partra.

Másodsorban tekintsük meg a Ouarnero szárazulat!, helyesebben mondva

csak földségi télszaki tenyészetét.

E vidék földségi, itthonos, elevenen zöldel téli növényzete aránylag

kevés fajból illesztdnék össze, mert itt még nincsenek makkiák, mint a

hogy vannak az Adria délibb mellékein; nem sok fajból, ha a bóra hidege

ellen védett, alkalmas tengerparti és a tenger párái befolyásolta hajlásokban,

nem termesztenének itt sok, délibb vidékrl idehonosított örökzöld cserjét,

cserjefát és egyébféle fákat. vSok helyt találunk itt habérfa (Laurus nobi-

lis L.) és olajfa (Olea europaea L.) ültetvényeket, a melyekben januárius-

ban megízlelhetjük az érett, fekete babér- és oliva-termést ; a babérfákról

pedig illatos bimbókat fejleszt ágakat is gyjthetünk. Tobozokkal vannak

megrakva a cziprusfák (('upressus horizontalis Mill ; C. fastigiata DC ;
C.

Lawsoniana Murr.), a cserjefás Thiiya k (Tiiuya occidentalis L
;

Th. rien-



G2 SIMON KAT I.AJOS

talis L ; Th. plicata Don.), a melyek némelyike 4—5 méter magas törzset

növeszt ; a hatalmas termet, fagyot sínyl fenyk, így az aleppói-fenyö

(Pinus halepensis Mill.), a mandolafeny (Pinus pinea L.), és a fagyot is

kiálló, de délvidéki sötétfeny (Pinus laricio Poir). Hatalmas fák a czédni-

szok (Cédrus cédrus [L.] ; C. atlantica Manetti) ; a Libocedriis-ok (L. decur-

rens Torr.) ; a Seqiioia gigantea Torr., vagyis a nianintfeny ; a Seqnoia

sempervirens (Lamb.), a Cunninghamia sinensis R. Br. ; a Cryptomeria japo-

nica (L.) és Cr. elegáns Veitch. : az Abies eephaíonicd Link. stb.

Az örökzöld feny-félék csoportjába tartozó sok más cserjén is gyönyör-

ködhetünk itt tél derekán. Ilyenek például a CepJuiJotaxus ok, a Tliuyopsis doJo-

hnita Sieb-Zííce. és a Torreya calfornica Torr. cserjéi.

A Cycas-ok közül feltn az 15 méternyi magas, hengeres szárán srn
levélheges, cscsán pedig üstökösen elhelyezett level, Cycas revotuta. A pál-

mák közül meglepbb a keletindiai Plioenix silvestris Roxb., mint az afrikai

Phoenix dactylifera L. vagyis »Datolyapálma« ; de legmeglepbb a Chamae-

rops Iminilis A. -vei rokon és azzal együtt termesztett, a levélüstöke

vagyis csúcsrügye felé vastagodó pálmatörzs, tekintélyes termet, levélüstö-

kében félméteres, súlyos, terebélyes, lekonyuló, érett fekete termések százai-

val berakott termés-bugáj és China-Japán vidékérl ered Tracliycarptis ex-

celsa (Thiinb.).

Feltnk a tüskés Pyracantlia pyracautlia (L.) borsónyi, piros termései,

itt-ott zöld levelei társaságában.

Hatalmas és fekete termésekkel bvelked termés-bugája van itt ilyen-

kor a Viburnum odoratissimuni Ker. nev, nyáron illatos virágzatoktól díszl

illatos kányafá-nak is. Ellenben a piros kérg Arbntus andrachne L. termései

még éretlenül csüngtek alá terrnésbugájukban ; a valódi knkojszafának, vagyis

az Arbntus iinedo L.-nek pedig e vidéken termését se lehetett látnom.

Nem is virít itt a kukojszafa januárius derekán, úgy a mint virít és

terem is egyaránt ott Dél-Dalmácziában ; de azért vannak itt is némely örök-

zöld, tenyésztett fásnövények, a melyek 1104. januáriusában is pompásan

virítottak. Ilyenek voltak : az illatos mimóza (Acacia dealbata Lk.) ; az illatos

rozmár in (Rosmarinus officinalis L.), az illatos folytonvirít rúzsa (Rosa

semperflorens Loisel.) ; a vesszsfázmin (Jasminum fruticans L.) az sárga

virágdíszével ; az Abntilon striatum Dicks. az piros csüng és csenghöz

hasonló virágaival ; a tél derekán is virágzó Nippon-naspolya (Eriobotrya

japonica [Thunb.]) ; a folyton virágzó Viburnum (V. tinus L.) ; a horgasán

vértezett, hatalmas ív gindárhajtásokat fejleszt lián-ezüslfa^ vagyis az

Elaeagnus-ferrnginea Richs. (E. rellexa Hort.).

Nem virítottak azonban a tömegesen, széltében tenyésztett : Pittospornni

lobira (Thbg.) ; a 4 méter magasra is kifejld és felpattant termésekkel tele-

rakott, piros magvú nipponi kecskerágó (Evonymus japonicus Thunb.), a

gránátalma (Punica granatum L.) ; a czilromfák [Citrus trifoliata L ; C. limonum

(L.) ; C. aufantium L.], a mirtuszok, az Oleander, a cseresznyebabér (Prunus

laurocerasus L.) ; a piros magvaikat mutogató Magnólia ferruginea és M.

grandiflora L. ; a piros termés Aucuba : a jeneszter (Spartium junceum L.)
;
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a Japánból való Lonicer-cserjc (Lonicora japcnica Thunb.), — és sok, sok

más örökzöld tenyésztett növény, — még a javában bimbózó Rhamniis ala-

lerntis L. sem, meg a kanloni-bajnóczfa (Spiraca cantoncnisis í.our.). Ide

mellékelem még az itt örökzöld, liánszeríi Passijloni cocridea-i is, a melyen

sok, apró czitromhoz hasonló veresl termés csüngött.

Nem-fás tenyésztett növények is virítottak itt a szabadban, télidszakán.

Ilyenek voltak : a nagylevel és hatalmas indákat hajtó törvény (Vinca

major L.) az élénkkék virágaival; a. pompás-szegf (Dianthus caryophyllus L.)

piros és fehér teljesedett virágokkal ; az Iberis semperflorcns L. sátorozó

fehér virágokkal ; a fajtlinka (Cheiranthus chciri L.) sárga virágokkal ; a

Pt'largoniitiii-ok több faja rózsaszín virágdíszben ; a herti-petrezselyem (Petrose-

linum petroselinum [L.J) sárgásan-zöld ernys virágzatokkal, valamint a vadon

is term keiii-iiinrok (Daucus carota L.), terméses ernyi mellett apróbb és

fehérl virágzatokkal.

Kétnyári növények itt is a krrU-iniirok és a heiii-pelrezscJveiit, akárcsak

nálunk Budapesten ; de nálunk azok nem virítanak, nem is zöldéinek télen,

st hogy húsos gyökereik télen ki ne fagyjanak, azokat szszel kiássuk és

alkalmas módon elvermeljük, vagy pedig a pinczékben homok közé rejtjük.

Ellenben itt a kerli-inurok és a kerti-petrezselyem is zölden áttelel, st virít

és termést is érlel, egészen élete harmadik évi tavaszáig — a mikor azután

kimerülve, száradtan kidl.

Feltn e vidéken úgy a tenyésztett, valamint az önként (spontán)

itthonos egynyaras, kétnyaras, st ével dudvás növényfajok viselkedése.

Az igazi Lamiiim macidatir.n /.., itt tél derekán is elég bven virított, —
mint ével dudva. Hosszabb életet nyújt itt az egynyaras dudváknak is az

enyhébb éghajlat, ott a kertekben és a szabadban, mint a mi borealis-

mikrotherm éghajlatunk alatt. Azokban a konyhakertekben, a melyeknek itt

fkincse az a kétnyári fejetlen-káposzta (Brassica acephala [DC.]), a mely itt

a köznépnek megbecsülhetetlen téli eledele, télen is ép zöld levélzet 1 — 2

méteres zöld kórója tetején. Nemcsak ez a fejetlen káposzta zöldéi itt, hengeres-

dorongos szárát csaknem 2 méternyi magasra növesztvén ; hanem zöldéi,

st virít sok más gyomnövény is, vele együtt. Ilyen konyhakerti növény-

gyomok pl. a virágzásba is induló csorbókák (Sonchus asper (L.|) Sonchus

laevis |L.|); a virító és terméstérlel Mercurialis anntia L. vagyis az egy-

nyári-szélfíi : a még terméses Euphorbia peptus /.., a mely szintén egynyári.

Hozzájuk társult a kcrtszélen a kétnyaras és most is virító bogács (Cirsium

lanceolatum |I^.|). a szintén virító Brassica acephala (DC.) : Peiicedaiiiiiii

ceri'ai ia L. : Picris spinnlosa Bért. : Scabiosa agrestis W. K.

Áttérek ezek után e vidék szárazulata téli évadjának nem virító, de

elevenen díszl, önkéntes jellemz növényzetének a bemutatására. Erdn-bokron

kapaszkodik itt fel mindenfelé az a tüskés, örökzöld iszalag, a melynek tuk-

vialián (Smila.x) a neve. A péra (Ruscus aeuleatus L.), a mely itt már elvirí-

tott volt, de tele volt tavalyi piros termésekkel, még közönségesebb nála.

A felfonódó etruszk-cserje (Lonicera etrusca Santi) ritka helyt található ;

ritka iielyt találni a vándor-búzcrt (Rubia pcregrina L.) ; de még ritkábban
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találni, a januárius derekán itt már bimbózószárba hajtó Hst- féle Acanihns

spinulosus-t, meg a virágban is megjelen HeUeborns laxns Hst, a télen is

zöld level Jiíinyor-t.

Zöldéi, de nem virít itt januáriusban erds cserjés helyeken az Asparagus

acutifoUus L. és az Asparagus scaber Briqii., a kegyetlen szecíer (Ruhus sanctus

Schreb.) ; az örökzöld-rózsa (Rosa sempervirens L.) ; a télen lombtalan, de

azért termésekkel telerakott és tövises ágaival belénk kapaszkodó szárnyas-benge

(Paliurus paliurus [L.]) ; végül erdn-cserjésen mindenütt elénk kerülnek a

télen is szúrós level borókák (Juniperus-ok). Meg van itt a közboróka

(Juniperus communis L.) ; de itt délibb alakokba hajlik át helyenként, így

pl. a Juniperus oblonga MB.-ha ; másrészt pedig elegyesen terem ez itt sok

helyt a Juniperus oxycedrus L. -vei, a melylyel ilyen helyeken együtt virít,

együtt érleli terméseit is. Ezért nem csodálandó, hogy egyes alkalmas helyeken

a Juniperus communis L. és Juniperus oxycedrus L. közé es bizonyosan

félvér-cserjékre is bukkanunk. Ezt a Juniperus communis-oxycedrus M. félvért

ekkorig csak egyhelyt találtam Abbázia és Veprinácz között, a Vrutki patak

felett, a Veprinácz- felé vezet mút közelében egy olyan sajátosan kevert fajú

és cserjéj erdben, a mint ekkorig még nem láttam. Félig örökzöld lombú

fákból és cserjékbl állott ez az erddarab ; félig pedig tél-szakán lombtalan

fákból és cserjékbl. Örökzöldek voltak az olajfák, immár százados törzsükkel

és koronájukkal ; hozzájuk társultak mint örökzöldek a Juniperus-ok, így a

J. communis, a J. oxycedrus és a közöttük szülemlett félvér, Juniperus communis-

oxycedrus, vagy mondjuk ki azt a nevét, a melyet a helyszínen lev meg-

figyelés alkalmával írtam be jegyzkönyvembe : a Juniperus abbaziensis M.

Állott másrészt ez az erddarab fiatalabb és lombtalan tölgyek-hi (Ouercus

lanuginosa Thuill.), a melyek derekát és sudarát hatalmas borostyánok (Hedera

helix L.) örökzöld lombja eleveníté meg; azután szintén lombtalan Ostrya-k

és Ornus-ok keverékébl, a mely utóbbiak alja-fáját a Rubus sanctus Schreb.

látta el némi zöld díszszel.

Ebben az elegyes erdrészletben feltnt elttem az a Juniperus abbaziensis,

mert éppen egy Juniperus communis L. és egy másik Juniperus oxy-

cedrus L. között emelte fel kúpos termet, termésekkel nagyon bven megrakott

cserjeszárát.

Kúpos termete és éretlen termései hasonlók voltak a mellette álló

Juniperus communiséhoz; de voltak már érett termései is, a melyek elször

is nagyobbak voltak, mint a közboróka borsszemnyi fekete termései, másrészt

pedig fénytelenül veresek voltak. A mellette másoldalt álló Juniperus oxy-

cedrus L.-nek termete kisebb és boglyasabb volt ; érett termései pedig jóval

nagyobb fényes piros golyók gyanánt díszlettek rajta.

Figyelmemet a magvatlan növényekre csak késbb iránj'^ítván, azt tapasz-

taltam, hogy a páfrányok között is sok érdekes déli növény zöldéi itt télen,

így pl. az Aspidium angulare Kit., az Asplenium onopteris L., a Ceterach,

Scolopendrium és a déli Polypodium serratum Willd. Sok érdekes délvidéki

moha érlelte itt már terméseit. A zuzmók is tele voltak apothecium okkal,

a téli enyhe es pedig felduzzasztottá telepeiket meg terméstartóikat egyaránt.


