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ADALÉKOK BIHARMEGYE FLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ.

Fkancé EEzstl Budapesten.

(1 ábrával.)

Az 1894. év szén alkalmam volt Biharmegye déli részében Lunka-

Rézbánya vidékén gyjteni, melyek az elre haladt évszak miatt fleg csak

harasztok, mohok és zuzmókra szorítkozhattak.

Segyestel-tl keletre vonul a Valea Tisa vagy Piatra lunga völgy,

melynek lefutásában a Hazay felfedezte József fherczeg barlang nyilik.

A szk völgyön végig folyó patak mentén gazdag moh- és harasztflóra virít.

Ezen lelhelyrl kerültek gyjteményembe a következ Filieinák :

1. Polypodium vulgare L. A mészsziklákon igen gyakori.

2. Asplenium trichomanes Huds. Igen nagy mennyiségben fordul el

a Jungermanniák képezte mohpárnákon a völgy sziklafalain két alakjában.

Megtaláltam a

form, typica-n kívül azon alakot is, melyet De Candolle (Flore fran-

çaise II. pag. 554)

var. lobato-crenata névvel jelölt és melyet tudtommal hazánk flórá-

jából eddig csak Boebás V.* Plavisevica és Mehadiáról ismertetett.

3. Asplenium septentrionale Hoffm. Gyakori. Ezen máskülönben sem

ritka alak itteni elfordulása talán annyiban érdekes, hogy eddig meszes

talajon nem igen találtatott.**

4. Aspidium Filix-mas Sm. forma typica Luerss. Néhány példányban.

5. Pteridium aquilinum Kuhn (syn. Pteris aquilina L.) A Barlœsa

hegy oldalában az erd tisztásain seregesen. Oláh vezetm elbeszélése sze-

rint ezen harasztfélét be is gyjtik és alomnak használják, de fekvhelynek

is, mert a nép hite szerint «a bolha meg nem terem benne».

6. Scolopendrium vulgare Sm. Igen gyakori, különösen a Piatra Lunga

körül.

Ezen szép alak gyjtöttem néhány példánya sajátságos és érdekes

elváltozást mutatott az alapalaktól.

Nevezetesen ezen forma némely tekintetben emlékeztet a Scolopend-

rium nem másik fajára, a mediterran floraövhöz tartozó Se. Hemionitis

Cav.-ie, miért is

* Verhandlungen d. zool.-botan. Gesellschaft. Wien, XXV. Bd. pag. 785.

** Conf. Luerssen Chr. Die Farrnpflanzen. Leipzig, 1889 pag. 213.
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var. hemionitiforma névvel jelölhetjük.

E fajváltozat jellemzése a következ :

Scolopendrium vulgare Sw. var. hemioniUforme.
Rhizonia breve, crassum, dense paleaceum; folia 10 I

_' cm, I.

juvenilia paleis brunneis densis; petiolus senior »que paleac

Petiolus a
/s longitudinem lamina »quans, viridulus, BuboylindricuB,

inferne canaliculatus. Lamina í2—3 cm. latitudinis et 5 10 cm. Longita-

dinis aequare potest, coriacea, intégra, nonnunquam, œtem crenata. Folia

juvenilia reniformia vei cordata, aetate oblongo-cordata. hasi profonde
cordato-excisa, apice obtusa. Nervatio Tseniopteridia venia modice clavatia,

anastomoses careus. Sori ut in forma genuina.

Habit, apud Segyestel in valle Piatra-Lunga in nssuris rapinm enni

Asplenio trichomane.

Sc, vulgare Sm. var. hemioiiitiforme.

A rhizom rövid, vastag, srn megrakva paleákkal; a levelek hí

10—12 cm., még begöngyölt állapotban barna paleákkal srn fedvék : ép

olyan a levélnyél késbbi korában is.

A levélnyél a lemez 3A hosszát is éri el, zöldes, félhenger« a, osatorna-

forma hasoldallal. A levéllemez 2—3 cm. szélességet és ö— 10 mi. hí

is érhet el, brnem, épszél vagy némelykor kevés csipkés. A fiatal \< vélek

vese- vagy szívalakuak, késbbi korukban hosszas-tojásdadak, alapjukon

mélyen szívalakuan bemetszettek. Az erezet a Tseniopterises-typus módjára

alakult; az erek végzdései kevéssé bunkósan kiszélesedve, keresztanosto-

mosák nélkül. Sorusok olyanok, mint az alapalaknál.

Habit. Valea Piatra-Lunga, ksziklákon Aspleniutn trichomanes tár-

saságában.

Mint ebbl kitnik, szóban lev alakunk mintegy átmeneti forma a

Sc. vulgare és Se. Hemionitis közt; hogy nem új faj rangjára emelem, ha-

nem csak fajváltozatnak tekinthet, annak oka fok« pen abban rejlik, hogy

ezen annyira variabilis nem (Moore [Nature printed british Ferns 1 55 for-

mát ír le !) említett különbségeit nem találom oly megállapodott- éfl fon-

tosaknak, hogy specifikus charaktert lássak benne.

Alakunk az alapalaktól fleg levelei alakjával, nagyságával i - arány-

talanul hosszú levélnyeleivel különbözik és evvel közel csatlakozik a Se.

vulgare némely fiatal, törpe formáihoz, mint a minket Lura miit.

csakhogy ezeket fejlett leveleik alakja, rövid Levólnyeluk és gykti

eltér volta elegendképen elválasztja.

Növényünket a Magy. Nemz. Múzeum herbáriumában lóvö, a Hal. árok

és Francziaországból származó eredeti Se. Hemionüit példányokkal i

vetettem (az egyik «Coretto près de Battia. Fentes de rochers, lelhelylyel

* Lüerssen Chr. op. cit. pap. 122.



164

Alphons Autheman herbáriumának cserepéldánya, míg a másik J. J. Rodki-

guez cserepéldánya Favaret-rl [Mahon szigete]) és némely levéllemez ala-

kulásában teljes megegyezést constatálhattam.

Az a mi fleg arra indított, hogy a szóban forgó alakot mégis a Se.

vulgare alakköréhez csatoljam, azon körülmény, hogy az erezet a Se. He-

mionüis-tl egészen eltér, mert míg amannál a nerv. neuropteridis seu

Scolopendrium vulgare var. hemionitiforme. Kifejlett példány. Természetbl.

subneuropteridis, st eupteridis jellemz, addig alakunkra a jellemz a

nervatio Tseniopteridis, mely csak a lemez hegye felé megy át eupteridisbe,

mint ez a typikus Se. vulgare-nél is észlelhet.

Meglehet, hogy majd több, számos példány összehasonlítása, nagy

anyag átvizsgálása megadja a szakadatlan összefüggést az alapalakkal ; hisz

ez természetszer is. Most azonban legczélszerbb még az egyes, a külön-

böz idegen befolyások megváltoztatta életviszonyok folytán létrejöv fajvál-

tozatokat s így a leirtat is külön tartanunk.


