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Simonkai Lajos: A Magyar-Királyság területén honos
Pulmonaria-k fajai, fajtái és kiválóbb életjelenségei.*

(4 eredeti rajzzal és 1 térképpel.)

I.

»Tüdöir« a. Pulmonariü ToURNF. ap. L. génusz legmagyarabb, a nemzet-

közi latin tudományos név értelmét, és az általa jelzett növények gyógyító

erejét magyarul leghívebben kifejez neve. Legalább egyes fajainak, — így

a Pulmonaria officinalis L. fajnak — földbeli szára vagyis tkéje, gj'ógyító

írja a betegek tüdejének; régebben széltében használták e növényfaj tkéjét tüd-

bajok gyógyítására ; köznépünk némely vidéken manap is használja. A falusi

gyerekek pedig a pártája csöve alján meggyüleml mézes nedvét szeretik

;

kilépik élénkszínü kin3n'lott pártáját, és a pártája csöve aljából a méznedvet

kiszopogatják.

Túl a Királyhágón dongóvirág a népies neve, mert virágait édes méz-

nedvükért, tapadós virágporukért a dongóméh, vagyis a pöször serényen láto-

gatja, donogja. Elfogadható volna e génusz magyar nevéül e népies név. ha

a pöször csak a Puliiionaria-k virágait látogatná, donganá ; mézet és virág-

port csak ezekbl gyjtögetne magának és Hasításainak. Csakhogy a dongó-

méh más génuszok virágait is donogja és meg-megdézsmálja ; ezért vannak

vidékek, esetleg olyanok is, a hol Pídmonaria k nem teremnek, a hol más

növénygénusz fajait nevezik dongóvirág-nak.

Irodalmunkban a Pídmonaria-k legrégibb magyar nevéül a gálna

szó szerepel ; de ezt a szav^at nyelvészetünk, legalább ekkorig, szófejtésileg

értelmezni nem tudja. Késbb a tiidöfn elnevezés terjedt el irodalmunkban e

génusz magyar neve gyanánt; ámde a szára nem f-szár (culmus), hanem

dudvaszár (caulis herbaceus) : ezért nem helyes fnek nevezni, hanem helye-

sebb a likasír, fogasír, ezerjóír (Dictamnus) stb. helyes képzés nevek analó-

giája szerint tüdöír-nok. mondanunk.

Eme megjegyzéseim után a magyar nyelvészet tudós mestereinek el-

döntésére bízom azt, hogy melyik hát a Pnlinoiiaria-k ösmert magyar nevei

közül a legkifejezbb, a legmagyarabb ; magam pedig áttérek e soraim növény-

tudományi feladatának a fejtegetésére, vagyis a Magyar-Korona országaiban ön-

ként honos, ekkorig elég gyarlón ösmert és ösmertetett Piiliiionari-'mk fajai-

nak és fajtáinak a bemutatására és jellemzésére.

Segítségül veszem e feladatom megoldásához els sorban Dr. K e r n e r

Antal-nak 1878-ban megjelent »Monographia Pulmonariorum« czím kiváló

mvét. Sajnos, hogy e m csupán csak az Európa területén honos Puhno-

naria-kíó\ kíván beszámolni — és úgy látszik — kétségbe vonja, hogy Ázsiában

is, nevezetesen annak nyugoti hegységeiben, így pl. a Kaukázuson és az

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1903. évi május 1-4-ikén

tartott ülésén.



A MAGYAR-KIRÁLYSÁG TERÜLKTÉN HONOS PULMONARIA-K FAJAI. 101

Altaj- hegységen is teremnek shonos Piiliitonaria-k. Ez a tévedés persze

K e r n e r kimagasló munkája nyomán vevclött át a tudományos irodalomba,

annyira, hogy az Engler szerkesztette »üie natürlichen Ptlanzeníamilien*

czímü mben G ü r k e, az Asperifoliae családnak a feldolgozója, még 1897-ben

is azt állítja, hogy a Piilmonaria génusz képviseli, csupán csak Közép- és

Dél Európában honosak. En láttam /'/í/monar/-példákat, a melyeket a hozzájok

tartozó névlapocskák szerint részben a Kaukázus-hegységen, részben az Altaj-

hegységen gyjtöttek, meg számos szárított példában a botanikusoknak szét-

küldve. E fejtegetéseimhez továbbá a saját megfigyeléseimen és kutatásaimon

kívül igénybe vettem a Magyar Nemzeti Mzeum, valamint I)r. Degen
A r p á d gazdag /'«/;7zo//r/a-gyjteményét.

Dr. Kerner Antal említett »monografiája« nagy körültekintéssel,

lelkiismeretes pontossággal, nagy herbáriumi anyag feldolgozása, a locus

classicus-okról beszerzett él anyag megfigyelése, és az innsbrucki botanikai kert-

ben történt gondos tenyésztése alapján készülvén : a botanikusok azt annak

idején mint úttör müvet üdvözölték. Manap, a XX-ik században, mi ebben

a nagy gonddal és tárgyszeretettel készült alapvet munkában is találunk

hibát, a mely árnyékot vet reá. De ez csak onnan eredhet, hogj^ a Kerné r

megkezdte és megjelölte tudományos vizsgálódások útján helyesen haladtunk

elre ; hogy 1878 óta napjainkig volt idnk reá, hogy egyet-mást behatóbban

figyelhessünk meg, mint a hogy tehette, a kinek a Ftilmonaria-k fajainak

és fajtáinak zrzavarába mindenek eltt világosságot kellett hintenie, rendet

kellett hoznia.

Hibás például Kerner Antal-nak az a felfogása, hogy a Pitbiio-

íuiria ohsciíva DuMORT. a Pnlinonaria officinalis L.-tl különböz és szaba-

tosan, élesen megkülönböztethet faj. Kitnt ugyanis, hogy a pettyegetett

level és piros-kék virágú orvosi tüdír, a Piilmonaria officinalis L. (1753)

|p. 135] faj típusa; kitnt továbbá az, hogy az egészen zöld level, vagyis

pettytelen orvosi tüdírt, mint fajtát, vagyis mint varietas 7-ját már Linné
különbözteti a fent idézett alapmvében ; kitnt az is, hogy a feltnen

fehéren pettyegetett, valamint az egészen zöld vagyis pettytelen level Ptilmo-

jiari officinalis-eí^yedekQn kívül vannak olyan egyedek is, a melyek némely

levele többé kevésbé pettyes, másik meg nem pettyes ; a melyek tehát a

Icnet legnagyobb változatosságban áthidalják a pettyes és pettytelen Piilmo-

naria officinalis-ok között képzelt rt, szakadékot. Budapest erds hegyvidékén

is, pl. a Zugliget hegyein, az Erzsébet-királyné erds hegygerinczen, a

Jí'inos-hegyen, a Hárs hegyen stb. könny errl az átmenetet tanúsító, szaka-

datlan lánczolatról meggyzdnünk.
Mi már tudjuk, hogy az orvosi tüdír t- és szár-leveleinek tetemes vagy

gyenge pettyezettsége, illetleg teljes pettytelensége tisztán az illet egj'ed

termhelyétl függ. F'ügg attól, hogy ersebb vagy gyengébb fényhatásnak

van-e kitéve; mert hogy az életére tör küls hatások ellensúlyozására alkal-

mas, veleszületett képessége, — vagyis az alkalmazkodási (ekológiai) ösztöne

hozza kifejezésre a pettyességet, illetve a pettytelenséget, az kétségtelen.

Figyeljük meg csak a pettytelen level Piilmonaria officinalis L.-t (P. off.
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var. immaculata Opiz = P. obscura ÜUMORT.), hogy min helyen lelhet
;

szálerdk és ligeterdk árnyékos szélein, vagy füves, árnyékos foltjain terem az,

és aránylag kisebbek úgy szára levelei, mint a tavalyi tkéjébl oldalt ered

idei tkehajtás csúcsán (tkeifjításán) kifejldött tlevelei. Viszont keressük

meg a típusos, ersen pettyezett level Pidinonaria-i az valódi term-

helyén ; cserjés, erds, déli fekvés hegylejtk vagy hegygerinczek nyílt,

napos tisztásain, vagy legalább is jókora nagyságú erdfoltjain fogunk vele

találkozni, tkeifjításain nagy tlevelekkel és élénk fehér pettyezettséggel, jó-

kora szárlevelein is élénk pettyegetéssel. Ki ne jutna e tapasztalatok nyo-

mán arra a gondolatra, hogy a Pulmonuria obscura DuMORT. levélzetének

azért kell egészen zöldnek lennie, mert árnyékban terem és levelei is kiseb-

bek, tehát leveleinek egész felületével kell végeznie a létezéséhez szükséges

áthasonítást ; ellenben a fehéren pettyezett level Piihnouaria officinalis-na.k

azért nem kell kifejlesztenie levelei egész területén (az áthasonítást munkáló)

klorofillt, mert a levelei aránylag nagyok, és mert sok — talán több vagy

ersebb fényt is kap, mint a mennyivel beérhetné még akkor is, ha árnyékba

kerülne. E felfogás mellett bizonyít az is, hogy I) u m o r t i e r szerint az

PiiJnionaria obsciira-]a. Európa északibb, hvösebb helyein van otthon, holott

aKerner Antal Piihnonaria officinalis-a. az szavai szerint inkább

Európa délibb, melegebb vidékein honos. Említem az imént, hogy az orvosi

tüdír-nek a földbeli szára, vagyis a gyökértörzse (rhizoma) évente megifjítja

magát. Megifjítja magát ott bent a talajban, még pedig az elágazódás ama mintája

szerint, a melyet közalaposnak, vagyis sympodiumos-nak nevezünk. A föld-

beli szárak ez a sudártalan megifjodása a tudományban közismeret, mert a

hagymás, a gumós, a hagymagumós növények is ilyenformán ifjodnak meg.

Csak az a kiemelend az orvosi tüdír, valamint társfajainak gyökértörzse

megifjodásánál, hogy e génusz fajainak szárbahajtó, felvirágzó és esetleg magzó

csúcsrügyébl tlevelek nem fejldnek ; holott a hagymák stb. tleveleket is fej-

lesztenek tkocsányuk körül. A Pnlmonaria génusz fajai a virágba hajtó

tavalyi tkefej alatt t—2 oldalrügyet fejlesztvén, tkeifjasításokat hajtanak,

és ezeknek tetején bokros tlevélzetet. Mellékesen jegyezem meg, hogy a ter-

mészetben fokozatosság lévén, a Hyacinthus orientális és az Ornithogahiui

Bouchcanum (KuNTZ) hagymájából is olyan hagymafiak keletkeznek, a melyek

fejldésük kezd évében tleveleket hajtanak ; de e mellett ezeknek a szül

és virágzatba hajtó tavalyi hagymája is növeszt tleveleket, — virágzó t-

kocsánya körül.

Vájjon mi czélja lehet annak, — életbevágó-e, vagy nem ? — hogy a Piil-

monaria-k, noha szépek a virágaik és magvasán, ivarosán is szaporodnak,

még ivartalanul is tengetik életüket ? Talán termhelyeiknek árnyékossága

meg árnyékatlansága adja meg a magyarázatot arra, hogy a létezésük meg faj-

fentartásuk ösztönei ivaros és ivartalan úton is megnyilatkoznak ; valamint

ahhoz, hogy ezenkívül is ezernyi módon simulnak az ket környez termé-

szet tárgyaihoz, anyagaihoz és azok igényeihez?

Lássuk min hát a Puímonaria-k biológiája, életüknek külsleg meg-

figyelhet tüneménytana. Egy-egy tüdír-egyednek, ha a természet tökéletes
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szülöttje, föl kell szerelve lennie arra, hogy sötét árnyékba kerülve, alig

viríthatva, magvat nem fejleszthetve, életét legalább ivartalan úton tengethesse

tovább; föl kell szerelve lenniök még olyan egyedeknek is az ivartalan meg-

ifjodás erejével, a melyek — a mint késbb kifejtem — elég napos helyen

támadtak ugyan életre, és elég napos helyen is töltik életüket, de a melyek-

'l'ó. rajz. A Fulinonaria (ifficiiialis ids tkéje, tkefiatalosítással ; '/3 nagyságban.

nek a szép virága — termje miatt — medd, és ezért csírázásra alkalmas magvat

soha sem növeszt. F2gy-egy tüdír-cgyed ivarosán, egy-egy csirájafejlett és

kell helyre került magból keletkezik. Ebbl a magból gyökértörzs kezd fej-

ldni, majd tlevelek. Tlevelei izmosítják meg tartalommal, szövetek létre-

hozására alkalmas táplálékkal a zsenge földbeli száracskát. Élete második
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tavaszán ez a fiatal gyökértörzs már szárba hajthat, felmagozhatik ; ugyan-

akkor azonban eredeti földbeli fekvésével csaknem szintesen egy vagy két

oldalán is, tkeifjítást indít magából, a melyeknek csúcsából azután ismét

tlevelek fejldnek ki bokrosán (capita radicalia sterila). így folytatódik évrl

évre folytonos megifjítással a Ftilmonaria-egyQd tkéjének, illetleg az egész

növény életének a megifjítása a 3-ik, 10-ik, 20-ik stb. évig (26. rajz). Hogy

hány évig, arra nincsenek biztos megfigyeléseink ; de hogy legalább 15—25

27. rajz. .A Piihnoitaria ojficiualis feleináslevel tökefiatalositása ;

I/3 nagyságban.

esztendeig tarthat ez a folj'tonos megifjítás, arra vannak megfigyeléseim.

Láttam olyan A////;o«a/7-tkéket, a melyek ide-oda görbedeztek és rajtuk

legalább 18 régi virágzó szár hegedés-foltjait lehetett fölismerni ; de e régi

tketömeg két, st három végelágazódásán még virágzó szárakat és új tkehaj-

tásokat is fejlesztett. Az ilyen öreg gyökértörzs fekete br, törékeny, tkc-

ifjításainak bokros tlevelei pedig alakra nézve kétfélék, vagyis felemások

(heterophyllia), miként azt a 27. rajzon láthatni.
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Említem már, hogy a szép-virágú és pártájú Piilnionaria-k egyedei

Icözött vannak medd (steril) termjüek. Virágja valamennyi egyednek hiány-

talan (llores completi). De azt a bámulatos berendezkedést figyelhetjük meg

rajtok lépten-nyomon, hogy az egyik egyednek — bármennyi virágzó szárat

hajtson is — valamennyi virága szép pártájából az öt porzó nem látszik ki,

mert a párta csövealja felé van odaersítve, tehát csak akkor láthatjuk meg

a virág öt porzóját, ha pártája csövét felhasítván, annak közepe tája alatt

fürkészszük a porzókat. Ámde az ilyen virágnak ép a termje, annyira fejldött,

hogy a virág kifeslésekor immáron fogamzós bibéjét a párta csövének a torkáig

kiemeli. Hst az idejében, az ilyen virágú egyedeket, amelyeknek porzói

a párta csöve közepe táján rejlenek, Ptilmonaria média HoST néven iktatta a

tudományba, megkülönböztetvén azt azoktól az egyedektl, a melyek virágai-

ban a szaporodó-szerveknek éppen ellenkez fejldöttségét, elrendezdését

tapasztalta (28. rajz, a). Vannak ugyanis, egyazon faj példáit véve vizsgáló-

dásunk tárgyává, olyan egyedek is, talán még többen, mint az elzk, a

melyeknek szép párta-csövébl a bibe nem látszik ki ; még pedig azért nem,

mert a virág termje rövid bibenyel, bibéje is késbb lesz fogamzós, érett.

2S. rajz. .\ Fuhiumaria officinalis felemás virágai (Korner után);

a gynodynam, h aiidrodynani.

mint a mikor a virág kifeslik. Ámde az ilyen példák (egyedek) virágaiban

a porzók a párta csöve fels részéhez vannak ersítve és portokjaikat,

melyek a virág kifeslésekor már megéredk, a párta csöve torkáig emelik föl

(28. rajz, b).

Hu valamely növényfaj különböz egyedein ilyen virágbeli, illetleg ilyen

szaporodószervi fejldöttség ellentéteit észlelhetjük, arra a növényfajra azt mond-

juk, hogy virágai heterodynam-ok, illetleg heterostj^-ok. A Pulmonaria-k

fajainak egyedei mindig ilyenek: egyik egyedük virágaiban a term a

hatalmasabb, bibéje elbb fogamzós, a porzói pedig a párta csöve közepe

táján rejlenek és gyengébben fejldöttek. Az ilyen egyedeket meg a virágai-

kat is »gynodynam« vagy »dolichostyl« névvel jelöljük. Másik egyedükön olyan

virágokat találni, a melyeknek a termje gyengébben fejldött, a porzóknál

rövidebb bibenyéllel és késeibb fogamzású bibével ; az ilyen virágokban azonban

magasra emelkednek a hathatós virágporú porzók öt portokukkal, a melyek

valamennyije egymagasságü (homoiandria) ;
ezeket az egyedeket, valamint

a virágaikat is androdynam vagy mikrostyl virágoknak mondjuk ; az ilyen

nem ritkán medd (steril) szokott maradni.
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A Piilniouariu-k eme virágszerkezete azonban, mint már némileg sejt-

tettem is, még ivari k ü 1 ö n é r e 1 1 s é g g e 1 (dichogamia) is társul. Ez a

ketts bonyolódás nagy akadály arra, hogy hiánytalan virágaiknak egyike

magamagát beporozhassa és megtermékenyíthesse. A Piilinouariu-k egy-egy

virága saját magát csak nagy ritkán termékenyítheti meg, vagyis nagy rit-

kaság náluk a m a g a t e r m é k e n y í t é s (autogamia, homoklinia), ellenben

közönséges náluk a cseretermékenyítés (allogamia. heteroklinia).

Ez a cseretermékenyítésük rendszerint idegenbl porzódás (xenogamia), mert

az androdynam virág (egyed) porával kötdik meg legbiztosabban a gynody-

nam egyed bibéje. Ellenben ritkaság a geilonogamia, a mi annyit jelent, hogy

egyazon Pulmonaria-iö különböz fejldési korban lev virágai termékenyít-

hetik meg egymást.

A PuJinonariu heterodynam, hiánytalan virága — eltekintve a ritka

kivételektl — magamagát be nem porozhatván, hogy beporoztassék és

csírázásra képes magvakat fejleszthessen, ahhoz szüksége van az állatvilág,

nevezetesen a rovarok segítségére. Mézével, virágporával, szép élénk színével

és illatával csalogatja magához az állatot a virág. Ezt teszik a Piilinonariu-k

is ; ezért donogják ket a pöszörök.

Figyeljük meg, vájjon mit fog íintudatlanul elidézni az a pöször, a

mikor virágrol-virágra szálldogálva, egyik Pnliiionaria-Qgyed virágából, egy

másik egyed virágának bibéjére hordja a virágport? Lehetvé teszi, hogy

a gynodynam virágok magháza megkötdjék ; lehetvé teszi az srégi

vagyis tfajok (species inveteratae) tiszta szaporodását; de lehetvé

teszi a kever ék faj ok (species h^'bridae) keletkezését is, Ha például

a Piiliiionaria officinalis L. virágporával, ugyancsak a Piilmonaria nffici-

nalis L. egyed termjét porozza be, akkor az e beporzás eredményezte mag-

vakból típusos, fajtiszta Piilmonaria officinalis-ok fognak felmagzani. Ha azon-

ban a pöször olyan hel3'en száldogál, a hol egymás közelében, két egymástól

különböz tfaj egyedei virágzanak, akkor könnyen megtörténhetik, hogy

az egyik faj virágporával a másik tfaj bibéit porozza be. így például

hazánkban sok helyt terem egymás társaságában a Piilinonaria officinalis L.

meg a Piilmonaria mollissima A. Kkrn. Az ilyen helyeken (például Budapest

hegyein és a Pilishegyen) csak figyelmesen vizsgálódjunk, rendszerint meg-

találjuk a Piilmonaria officinalis X niollissiiiui-nak mondott keverékfajt, illetleg

annak két, egymástól határozottan megkülönböztethet testvér-ellen-
tétét. Igenis két tfaj körén, legalább ha azok egymástól lénj^ege-

sebben különböznek, — így például termetben, virágaik alkotásában, leveleik

alakjában és mezében stb., — legalább kétféle, egymástól m.egkülönböztethet

keverékfaj -szár mázé kot figyelhetünk meg. Van a Piilmonaria offi-

cinalis X wo///5s/;Ha-hibridek között olyan puhább, mirigyesebb szrözet,

mely jobban hasonlít a Piilmonaria mollissima-hoz, mint a másik szüljéhez :

ez szerintem a Piilmonaria officinalis X stipermollissima, a melyet K e r n c r

Piilmonaria digenea néven vezetett a tudományba. Van azonban az ilyen

hibrid eredet egyedek között olyan is, — és néhol éppen uralkodóan, — a mely

mezében, levélzetében st már pettyezettségében is kevésbé hasonló a Piilmo-
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iiariu iiiollissiiit-hoz, mint inkább második szüljéhez a Pulmonaria offici-

iialL^-hoz : ez a J^iilmonaiia mollissima X siiperofficinalis, a mely szerintem

nem lehet egyéb, mint a K e r n e r-nek Pithnonaria stiriaca nev faja.

Kevés vidéken talákmk olyan gyepes bokros területre, a hol a Pulmo-

naria mollissima közelében, a nálunk ritka Pulmonaria angttslifolia L. is

megterem. Az ilyen helyen (pl. Szepes-(-)laszi mellett a Drevenyiken) meg-

találhatjuk a Pulmonaria angttstifolia X mollissima keverékfajt, a melynek

legrégibb neve : Pulmonaria montana Lej.

Manap tudjuk, hogy a keverékfajok is, — a mennyiben életrevalók, —
kitnen szaporodnak ivaros úton is, akárcsak a tfajok

; st a Magyar

Tudományos Akadémia kiadványaiban megjelent néhány munkámban, így a

Hársfákról és Tölgyfákról írottakban, határozottan pálczát törtem amaz eszme

mellett, hogy a Hársfák és Tölgyfák keverékfajai, azok az új fajok, a melyek

túl fogják élni az si vénhedt tfajokat, mert jobban tudnak alkalmazkodni

létért való küzdelmükben a természet mai sorrendjéhez, mint a vénhed tfajok.

Ha meggondoljuk, hogy a Pulmonaria-k fajainak, ivaros ösztönük meg-

felel kielégítéséhez, vagyis ahhoz, hogy legalább némely egyed virágaiból

érleldjék csírázásra alkalmas mag, szükségük van arra, hogy az androdynam

egyed virágporával, a gynodynam egyed bibéje megkötdjék ; ha meggon-

doljuk, hogy egymás közelében nemcsak egyféle faj egyedei nhetnek, hanem

több tfaj, st tfaj és keverékfaj egyedei is ; ha meggondoljuk azt is,

hogy az egymás közelében term fajaiknak megvan az a tehetségük, hogy

az egyik faj virágpora a másik faj bibéjével megkötdjék : akkor le kell

vonnunk ezekbl azt a tanulságot, hogy a Pulmonaria-k alakkörében a keverék-

fajok keletkezése elég gyakori ; hogy keverékfajaik nagyon bonyolódott eredetek

is lehetvén, eddig tiszta képünk róluk nincsen ; végül azt a tanulságot, hogy a

tüdír-génusz alakjai megítélésénél okvetetlenül különbséget kell tennünk a

löfaj vagyis si fajok és az újabb eredet keverékfajok között. K e r n e r

az monográfiájában erre a megkülönböztetésre súlyt helyezett már 1878-ban
;

Gürke az 1897-ben megjelent, és az Erdesleveleket teljességükben fel-

ölel munkájában még nem jutott arra az eszmei magaslatra, hogy tfajokat

és keverékfajokat kell a /'í//wowr/agénuszban megkülönböztetnünk. Gürke
munkájában 10 Pulmonaria- ía'] szerepel, mert szerinte a Pulmonaria-k fajai-

nak száma Földünk kerekségén 10 ; de a G ü r k e említette fajok közül, szerin-

tem csak 9 a tfaj, egy pedig a Pulmonaria montana Lej. {P. mollis Wolff),

a melyet tfajnak képzelt és ilyen gyanánt sorolt fel, csak keverékfaj, t. i. =
= Pulmonaria anguslifolia >: mollissima. (P. Kochii A. Kern. in Ö. B. Z.

XXIII. p. 181.)

11.

Kerncr Antal monográfiája nyomán, a saját magam igazításaival

és hozzátoldásaival, a Pulmonaria génusz tfajait és keverékfajait, kiemelvén az

egyes fajok növényföldrajzi terjedéskörét, a következképpen állítanám sorrendbe.

(X Keresztjegygycl különböztetem meg a keverékfajokat.) Összeállítottam

a mellékelt térképen a Pulmonaria-k képleges tfajainak a terjedésköreit is.
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,^. .4. Strigosae A. Kern.

1. P. longifolia Bast. Ez a Belgium déli szélétl, Francziaországon

végig húzódó pasztában a Kantabri hegységig, és innen Portugáliáig honos

tisztán nyugot-európai faj, hazánkban nem honos. Délnyugot-Európában is

csekély a terjedésköre és ott Kerner Antal szerint a Piilmonaria angiis-

lifoJia L. helyettes faja (species vicaria, pro P. angustifolia L.). |Lásd a

térképen 1. sz. jelzéssel.]

2. P. tuberosa vSchrank. Ez sem honos nálunk, mert nyugot-európai

növényfaj, a mely keletfelé nem lépi át az Inn, északfelé pedig a legfelsbb

Duna-folyam szabta határt. [Lásd a térképen 2. sz. jelzéssel.]

3. P. saccliaraia MiLL. Hazája Tirol déli részétl kezdve az Apennin-

félsziget. Ez sem honos nálunk. [Lásd a térképen 3. sz. jelzéssel.]

4. P. angiislifolia L. Helyenként nálunk is honos, de ritka helyt.

Csodálom, hogy Dél-Europa nagy részébl egész Közép-Európából, st még a

Kaukázusból is közlik az irodalomban. A Kaukázusb()l kétségtelenül hibásan

közölték. [Lásd a térképen 4. sz. jelzéssel.]

X 5. P. liybrida (angustifolia X officinahs) A. Kern. pulm. 31 ; Kerner
Tirolból (Bri.x), Beck Ausztriából közli. Elfordulhatna nálunk is. csak meg
kell keresni 1

X ^b. P. notha (angustifolia X obscura) A. Kern. 1. c. 32. Germania,

Szilézia, Cseh- és A-Iorvaországból ismeretes. A megfelel szülk között nálunk

is elfordulhat.

v;«'. B. Asperae A. Kerx.

X 6. P. ovális Bast (afíinis X longifolia A. Kern. I. c. 23.). Nálunk nem
lehet honos, hacsak kertbl ki nem szabadul.

7. P. affinis JoRD. Francziaország és Belgium, tehát Nyugot- Európa

növényfaja, a mely nálunk csak kerti dísz lehet, vagy pedig kerti szökevény.

|Lásd a térképen 5. sz. jelzéssel.]

8. P. officinalis L. (P. obscura DuMT.). Egész Közép- és D.-Európában

elterjedt faj. Hazánkban is közönséges, és keverékfajai is vannak. |Lásd a

térképen 6. sz. jelzéssel.]

9a. P. Stiriaca A. Kern. (P. mollissima X superofticinalis .Simk.) vStiriából

lett elször ismeretes, de hazánkban is honos.

9&. P. Kerneri Wettst. Stiriából ismeretes.

10. P. oblongaía Schrad. [P. montana X tuberosa A. Kerx. seu P.

Kochii A. Kerx. in monogr. pulm. (1878) p. 51, non in Ost. Bot. Zeitschr. (1873)

p. 181. J Nyugot-Európa ritka növénye.

,'^'. C. Molles A. Kern.

11.* P. montana Lej. (P. moUis WoLFF. — P. angustifolio X mollissima

Si.MK. — P. Kochii A. Kerx. in Ö. B. Z. XXIII p. 181). Helyenként nálunk

Elttem eléggé nem ismeretesek : a Pulnioiiariíi alpesiris LíMtt. (.'\rvern.) és

a Pnlmonaria irideutina Evers. in Verh. zool. bot. Ges. (1896). (Trient, Roveredo).



A MAGYAR-KIRÁLYSÁG TERÜLETÉN HONOS PULMONAKIAK FAJAL 111

is honos. Közép-Európában st Dél-Európában is honos lehet ott, a hol a

szüli — a tfajok — megteremnek.

12. P. Vallarsae A. Kern. Magasabb hegyvidékek növénj^e, a mely

íJél-Tiroltól kezdve az Apennin-félszigeten honos. Nálunk a Pnlmonaria

riibra ScHOTT és Pnlmonaria dacica SlMK. helyettesítik. [Lásd a térképen

7. sz. jelzéssel.]

13. P. mollissima A. Kern. Úgy hazánkban, mint egész Közép-Európában

közönséges. [Lásd a térképen 8. sz. jelzéssel.]

14. P. digenea A. Kern. (P. officinalis X supermoUissima Simk.). Helyen-

ként hazánkban is található keverékfaj.

15. P. nibra ScHOTT. Keleti-Kárpátjaink benszülött növénye, bíborpiros,

ritkán egész fehérpártájú virágokkal. Hegyvidékeink bükkös tájának jellemzje.

[Lásd a a térképen 9. sz. jelzéssel.]

16. P. dacica Sl\ik. Tudtommal ez a Pnlinonariu-k legkeletibb faja.

Erdélynek nem endemikusa, mert a Balkán-félszigeten Macedóniáig honos, és

mert a Kaukázus- és az Altáj-heeyvidékeirl is láttam példákat. Virágának

pártája csaknem állandón azúrkék. Havasalji és havasi régiók jellemzje.

|Lásd a térképen 10. sz. jelzéssel.]

in.

^4 Magyar-Királyság Piiliiionaria-fajainak, fajtáinak különböztelése, lelhelyeik

és növényföldrajzi terjedéskörüknek a megjelölésével.

§. A. Strigosae A. Kvai'^er pídm. nioiiogr. (1878) p. 3.

Fejldött tleveleik lándzsások, nyélbe keskenyedk, felszmükön —
éppen úgy a virágzószár és virágzata is, érdes sertéktl borzasok.

1. Ptdmonaria angiistifolia L. fi. suec. (1755) p. 58.— (Keskeslevel

tüdír. — Pidinonaria angustifolia Lumnitzer* ti. pos. (1791) n. 193.— Pul-

monaria azurea Besser prim. íl. galic. I. 150 (1809). — Pnlmonaria média

Host n. austr. I. 235 (1827) pro parte.)

vSzára és levele élénkzöld, mindakett borzasán sertés ; tkefiatalosítá-

sainak tlevelei lándzsás a k, kihegyezettek, lemezük a levélnyélre

lefutó és azt keskenyen szegélyez ; szára levelei keskeny-lándzsá-
s a k, csúcson kihegj-zettek, vállon keskenyedk; pártája bimbó-korban

pirosló, kifesletten elvégre azúrkék, pártacsövének torkán apró sz-

rökbl alakult kör-szakálacska van, ez alatt pártája csöve egészen
meztelen. (Ilyen meztelen pártacsöv Pnlmonaria ezenkívül csupán csak egy

van még, és ez a délnyugot-európai Pnlmonaria longifolia BaST. ; a többi /*///-

;;ioMar/a fajok pártája csöve a körszakálacska alatt, többé-kevésbé s z r ö s ö d .)

\'irít április—májusban.

Honi biztos, vagy legalább valószín lelhelyei: Kszeg, Radócz

(1 Vas-megyében), Sopron (!), Magyaróvár (\'uezl), Pozsony, Miklósfalva

(! Pozsony- megyében), Adamócz (Trencsén- megyében), Xána (Esztergom-

megyében), Herend (! Veszprém-megyében a Bakony hegyvidékein), Schlösschen-

* Hazánkbul a legels közl; czl jelenti a csillagjegy.
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hegy Poprádnál, Drevenyik-hegy Szepes-Olaszinál (! Szepes megyében), Seges-

vár (Bumg. en. I. 128), Ruszkabánya (Panieic ap. Janka közlem. XII. 158),

Pancsova (Kern. púimon, p. 9.), Pécs (Nendtv. 29), Várasd vidéke, Ivanszkica-

hegység (V\irasd megyében), Fiume közelében az isztriai Monté Magiorén (Smith),

a Velebiten, annak horvát és dalmatiai oldalain. (Kit. Kern. etc.)

V a r i a t i : flove albocorollata. Fehérpártájú színváltozatát Kszeg
gesztenyéseibl említi Borbás Vincze.

N ö V é n y f ö 1 d r a j z i t e r j e d é s k ö r e : vSuecia, Scandinavia, Dánia,

Anglia, Germania, Rossia, Austria, Hungária usque ad Velebit, Itália, Helvetia,

Gallia. [Lásd a térképen a 4. sz. jelzéssel.]

X Pnlmonaria angustifolia X off'icmalis Krause in Wimm. íl. sil. ed.

III (1857) 373. — [P. hybrida A. Kern. púimon. (1878) 31; et F. notha A.

Kern. 1. c p. 32]. Ismeretes : Tirolból, Ausztriából, Germaniából egész Mecklen-

burgig és Posenig. Nálunk a lelhelye fölfedezend olyan vidéken, a hol

szülinek mindaketteje elfordul egymás közelében.

^. B. Asperae A. Kerner /. c. p. 20.

Kifejldött tleveleik hosszúnyelek, szíves nagy ékalak vállból tojás-

dadok, vagy tojásdad-hosszúkásak, felszínükön sertékkel és érdes szemölcsök-

kel borítottak ; a virágos és terméses szár felsbb részei is sertések és érdesek.

2. Piihnoiiaria offtcinalis L. spec. (1753) p. 135. — [Orvosi tüdír. —
Pulmonaria officinalis HoRVÁTOVSZKY* tlor. tyrn. I. (1774) p. 23. ~ Pnlmonaria

saccharata AucT. HuNG., non Miller.— Pulmonaria officinalis /?. affinis Heuff.! en.

163, non Jordán. Pulmonaria officinalis L. a) typica {= P. officinalis v. maculosa

Dumort.); /Í) flore albocorollata L. 1. c; y) obscnra DuMORT. (P. obscura

DuMORT. (1865), seu P. officinalis L. 1. c. var. y. — P. officinalis 6 immaculata

Opiz (1838). — P. primulaeflora Gandoger, et P. iodocalyx Gandoger (!).J

Szára levele fzöld, vagyis elég élénkzöld, és eléggé érdes. T- és szár-

levelein majd keletkeznek színtelen pettyek, majd nem. Tkefiatalosításai-

nak levelei közül a levélrózsa külsején levk és legelbb fejldk rend-

szerint mélyen szíves vállból tojásdadok ; e levélrózsája belsbb levelei, a

késbb fejldk és néha át is telelk (P. saccharata AucT. HuNG. in primis),

vállon ékalakúan keskenyednek a levélnyélbe : tkefiatalításai tehát rendszerint

f e 1 e m á s - 1 e v é 1 z e t e k (heterophyll), — innen a következ név eredete:

P. officinalis var. Iieteropocla BoRB. !

A mezei tájon egészen a magasabb dombvidékekig elég közönséges hazánk

erds, cserjés területén is, valamint Közép-Európában st Dél-Európa keletibb

tájain is. Mars c hall Bieberstein a Kaukázusból is említi.

V a r i a t i : flore albocorollata. Fehérpártájú színváltozatát is találni

helyenként hazánkban, így például a Bakony-hegységben Bakonybél mellett (!),

és a Bálványhegyen a Szeben-hegységben (!).

X 3. Pulmonaria stiriaca A. Kern. monogr. pulm. (1878) p 36. tab. IV.

— [Stíriai tüdír. — Pulmonaria moUisima X superofficinalis Simk.]

Elég érdes és elég zöld növény, úgy hogy inkább a Pulmonaria offtci-
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nalis-szeá téveszthetnk össze a rosszul, hiányosan gyjtött és szántott példáit,

mint a másik valószín szüljével, a Piilmonaria moUisima-val. Legelsbbed

Borbás* közli hazánkból, Kszeg gesztenyéseibl (Borb. vasmegye ti. 223);

Degen Árpád szedte Pozsony melletti!), magam Nagyszeben vidéken

találtam. — Hazánkon kívül Stiriából ismeretes! (!Kern. 1. c.)

§. C. Molles A. Kerner /. c. p. 33.

Fejldött tleveleik nyélbe keskenyedk, tojásdadok, hosszúkásak vagy

k'indzsásak. .Szárukon és leveleiken a puha mirigyes szrök fejldöttebbek, mint

a mirigytelen szröcskék ; ezért száruk és levelük, különösen a virágzat tája

felé puha, néha szinte enyves tapintatú.

X 4. Piilmonaria montana. Lej. fi. de spa 1. p. 9S (ISII). — [Hegyi

tüdír. — Piilmonaria mollis WoLFF. in Hell. 11. wirc. suppl. 13 (1(S15),

nec aliorum. — P. Kochii A. Kern. in üst. Bot. Zeitschr. XXIII. p. ISI. —
P. angustifolia X moUissima SiMK.].

Szára levele zöld szín; szárlevelei lándzsás-hosszúkásak, kihegyezett csúcs-

csal, lekerekítetten keskenyed vállal; szára, fképpen a virágzat felé bven miri-

gyes és puha tapintatú. Pártája kifesletten kékszín, portokjai sötétebb színek

(kékes-barnák), mint a Piilmonaria moUissima A. Kkrx. tfaj portokjai.

H a z á n k b a n ritka helyt honos. Kerner A n t a 1* az monogr.

pulm. (1S7S) 46-ik oldalán, bárha csak kételkedve, említi már Késmárkról. Én

szedtem Szepes-Olaszi mellett a Drevenyik-hegy füves cserjés helyein (!)

láttam Vrabélyi példáit Eger melll (Szépasszonyvölgy!), és V u k o-

t i n V i c s példáját a Belovár-Krös megyei Krös-város mellékérl.

Növényföldrajzi terjedésköre: Ritka faj Közép- és Dél-Euró-

pában, ott a hol a Piümonaria cngiistifolia L. és a Piilmonaria moUissima

A. Kern. is honosak.

5. Piilmonaria moUissima A. Kern. 1. c. p. 47. tab. III. (1S7S) [Bár-

sonyos tüdír. — Piilmonaria mollis (BauMG. " en. I. 125 (1816), et Auct.

Hung., non Wolff.].

Tlevelei lándzsás-hosszúkásak, sr, puha, mirigyes szrözettl szürke s-

z c) 1 d e k és bársonyos t a p i n t a t ú a k. Szárleveleinek és szárának meze

is rövid, srn álló puha szröktl többé-kevésbé puha és s z ü r k é s - z ö I d.

vSzárlevelei szélesen kerekített, st kissé szíves aljból félig szárölelk.

Hazánk egész területének mezei és dombos tájain, erds-cserjés

helyeken közönséges, a Szepességtl kezdve az Adria-part mellékéig, és a

Lajtától az Öjtozig.

Variatio: flore alhocorollata. Fehér pártájú színváltozatát láttam

Gödöll mellékérl (! Bohátsch) ; említve van Budapest mellett a Svábhegyrl,

valamint a Délkelet-Kárpátokon Árpás és Szeben hegységeirl.

N ö V é n y f ö 1 d r a j z i t e r j e d- é s k ö r e : Kerner Antal mono-

gráfiája nyomán (pag. 50) ez a Pulmonaria-k legelterjedtebb faja. E terje-

dése köre kiterjed Közép-Európán kívül a Balkán északibb részeire, Tauriára,

Dél Oroszországra, st, — úgymond — , valószínleg a fíaikal melléki Szi-

bériára is, és túl azon Davuriára.

.XiU-únytatii Közleményei;. I'.i04. 111. UíHet, .'!. füzet. o
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X 6. Pulmonaria digenea A. Kern.* Öst. Bot. Zeitschr. XXIII. (1878)

p. 180. — [Kettszülte tüdír. — Pulmonaria mollissima X officinalis A.

Kerner monogr. pulm. p. 32. — Pulmonaria digenea var. semimoUis BoRB.

Budapest növ. p. 109 (1879)].

Különbözik a P. uioUissima-ió\ zöldebb szín meg érdesebb szárában és

leveleiben, valamint abban, hogy tlevelei aránylag szélesebbek, szárlevelei

pedig vállon keskenyebbek és alig szárölelk. Viszont a P. officinalis-iól

különbözteti szürkés-zöld színe, ersebben kifejldött mirigyes szrözete, a mely

itt-ott szinte puha tapintatúvá teszi, valamint abban, hogy tkeifjításainak

tlevelei közül az elsbbed fejldk, vagyis a legkülsbbek is, vállukon nyélbefutók.

Hazánkban eddig Budapest és Szent-Endre hegyvidékeirl (!) volt

ismeretes. Szedtem a Pilishegyen (!) és láttam egy példáját, a melyet D e g e n

Árpád Pozsony mellett szedett, és a mely valószínleg ide tartozik. Pon-

tosabb kutatások bizonyára hazánk számos helyérl fognak róla hirt adni.

N ö V é n y f ö 1 d r a j z i t e r j e d é s k ö r e : ismeretlen. Hazánkon kívül

csak vSzerbiából láttam (Degen herb !).

7. Pulmonaria riibra ScHOTT ET Ky.* in Bot. Zeit. IX. (1851) p. 395. —
[Bíboros tüdír. — Pulmonaria transsilvanica Schur ! (1852)]. Szára és levele

eleven-zöld. Úgy levelei, de fképpen szárai puha, mirigyes, ritkás szrözettl

borzasok. vSzárlevelei tojásdadhosszúkásak, keskenyed vállukkal a szárra

kissé lefutók, csúcson kihegyezettek. Kifejldött pártája b í b o r. s z í n (rit-

kaság a fehér-pártájúság).

A Keleti-Kárpátok benszülött (endemikus) faja. A Balkánon a

Kaukázuson és az Altáj-hegységen a Pulmonaria dacica Simk., vagy talán

még egy ettl is megkülönböztethet keletibb faj helyettesíti.

Jellemz a bükkös hegyvidékek árnyékos patakvidékeire. Hazánkban leg-

nyugotibb lelhelyei : Arad-megyében, Aranyág vidékének bükkösei (a Hegyes

patakai!), a Bánságban iXnina, .Stájerlak és Zsidóvár hegyvidéke (!). Délen

Romániában szabnak elterjedésének határt a Délkeleti-Kárpátok ; keleten leresz-

kedik Moldovába és Bukovinába; éjszakon Mármaros hegyvidékein (!) túl

terjed Galicziáig. E terjedéskörön belül nagyon sok helyt dísze Keleti-Kárpátaink

növényzetének.

Variatio: flore albocoroUata. Ezt a színváltozatát Anina és Stájerlak

mellett gyjtötték Wierzbicki meg Bohatsch (!).

8. Pulmonaria dacica SiMK. Akad. közlem. X\'. (1878) p. 583 pro

var. Pulm. rubrae ; Simk. Erdély ílor. p. 406 pro specie. — [Erdélyi tüdír. —
Pulmonaria média CZETZ * erd. muz. VI. p. 191 — non Hst.]

Szárai és levelei eleven-zöldek, puha tapintatúak, de nem hosszú, hanem

rövid mirigyes szrözettl. E rövid szrözete és kék pártáj ú virágai,

valamint keskenyebb szabású, hosszú nyel, puhább m e z tlevelei els

pillanatra különbséget keltenek bennünk közötte meg a Pulmonaria rubra

ScHOTT ET Ky. között. Némelyek ezzel tévesztették össze, mások a nagyon

tág fogalmat jelz Pulmonaria mollis AucT.-, — non Wolff, — név alatt közlöt-

ték. Az is jellemz reá, hogy legalább nálunk és a Keleti-Balkánon havasalji,

st havasi növényfaj.
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Erdély flórájában Keleti-Kárpátaink benszülött (endemikus) fajának vettem

föl. De immár kitnt, hogy ez is, mint sok más, 1886-ban még a Keleti-

Kárpátok benszülöttjének vélt keleti faj, nem benszülött nálunk, hanem a

Keleti-Balkán flóráját is jellemzi, st a Kaukázusig nyúlik terjedéskörének vége.

Hazánkból a következ helyeken szedtem, vagy láttam azokról

:

Gredistye a Karas-forrás vidékén (IWierzb. sub. P. saccharata) a Bánság-

ban, Retyezát ( ! ), Bucsecs romániai oldala (Grecsesku exs. !), Korongyos és

Csizia radnai havasok ( I ), Borsai ikerhavas és Torojoga Mármarosban ( I ).

N ö V é n y f ö 1 d r a j z i t e r j e d é s k ö r e : Ekkorig ez a Piihnonaria-k

29. rajz. í'nliiiniian'n dacica Simk. l
:! nagyságban.

legkeletibb faja. Láttam D e g e n .Árpád gyjteményében a Vitos-hegység s

a Rhodope havasalji erdeibl. Talán a Maczedoniából ered példája is ide-

vaU'). Valószín, hogy a bithyniai Olymp és a Kaukázus havasalji Piilmonaria-]a.

sem különbözik a mi erdélyi keleti fajunktól. A Magyar Nemzeti Múzeum

gyjteményében pedig Pulmonaria ntollis Ledeb. jelzéssel van egy Pulmonaria-

példa az Altaj-hegységrl, a melyet egész termete, puha. rövid, mirigyes meze

és kék pártáj ú virágai miatt a P. dacica tói különböztetni nem tudok. —
Kétségtelen, hogy Európa keletének ós Ázsia nyugotának Puhnonaria-\\ ponto-

sabban kell még megismernünk, hogy róluk biztos véleményt alkothassunk.


