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Elfordulás: III. M.Tátra (Limpr. Novit. 1874. 52), Besinoi

(RölI in Hedvvigia XLII. 305.)

K a 1 c li b r e n n e r 5. CHspidaiuin-a. a Tátrából S. ircnriuiin.

Spliagnuíu Lindheygii .ScniMP.

Entw. (1858) (;7 ; Limpr. Laubm. I. 127; Warnst. Engl.-Pr. Nat.

Pn.-fam. I. 3. 256,

E csoport legszebb faja, melyre kiválóan jellegzetesek a fölfelé szélesed,

kereken lecsapott és rojtosvégii s::árlevelek. Északi faj, mely a szomszéd

Stiriában is elfordul.

Rapaics Rayniund: Az Aster Pannonicus-ról/

(3 eredeti rajzzal.)

Linné Károly ismert alapvet munkájában*" az Aster génusz alatt

a »Herbacei integrifolii, pedunculis nudis« sectio ban a Tripoliitm fajt a

következképpen jellemzi ; »foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris,

ramis inaequatis, íloribus corymbosis FI. dan. t. 615 m. (Sowerb. engl. bot.

t. 87.) Elterjedésére vonatkozólag termhelyéül a tengerpartot jelöli meg.

Jacquin 1770-ben (Hort. Vindob.) ugyanezen génusznak egy új faját

írja le: »In Hungáriáé comitatu Nitriensi crescentem primus detexit, me-

cumque communicavit Clarissimus F i a n c i s c u s J o s e f u s Lipp, Frihurgensis

nunc Medicináé Professor. Ex radice perenni quotannis caules plures pro-

deunt, uti tota plánta glaberrimi, teretes, suberecti, totis folii.s ramisque

onesti. Illa sünt e.x lanceolato linearia, integerrima acuta, sessilia . . .<;

Ha most az ide vonatkozó irodalm.at tekintjük, meglep az a bábeli

zavar, melylyel e két növényt tárgyalják. Mindjárt a jelzett évek után meg-

találják a külföldön is ezt a növényt, melyet Jacquin locus classicus a

után A. Pannonicus-ricík nevezett el. Egyesek nem találnak különbséget a

két növény között, mások külön faj gyanánt említik, ismét mások az utóbbit

csak változatnak veszik, st - hogy a kérdés megoldását még jobban megne-

hezítsék, —
• egy sereg társnevet (synonym) készítenek ; végül tekintetbe

sem véve a névszerzk (auctorok) leírását, újra meg újra többféleképpen

írják le a növényt.

Ezekben a leírásokban feltnik az, hogy míg mindakét szerz épélü

levelekrl tesz említést, addig a késbbi leírások túlnyomóan frészesen-pil-

lás leveleket emlegetnek. Belevonják a leírásba a tleveleket, és csodálatos

türelemmel figyelik meg ezeknek a tlevcleknek a tulajdonságait.

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 190-1. évi márczius 9-ikén

tartott ülésén.

*" Caroli Linné equitis systcina vegetabilium etc.
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Természetes, hogy e mellett a kérdés tisztázása még mindig késett.

A fészekpikkelyek, a levél erezete szerint, valamint az elágazás szerint akarják

a kérdést megoldani, de sikertelen fáradsággal küzdenek. De C a n d o 1 1 e

»Prodromus«-ában a zrzavarba úgy akar rendet vinni, hogy a talakon

(.4. Tripoliiim L.) kívül :; Pannonicus, y ijj'usinu. ö saJinitm, 6 lon-

gicaide változatokat (varietas) különböz-

tet meg, de a leírásokkal ezt a felosztást

nem tudja megokolni.

K c h (Synopsis Florae Germa-

niae) azt állítja, hogy : ».4. Pannonicus

Jac'Q. hort. vindob. 1. t. 8, in icone

involucrum, absquc dubio ex incuria

pictoris, e simplici et aeqiiali foliolorum

serié compositum, exhibet. Uuem hu-

CLisque e Pannónia accepi, is a vulgari

plánta non recedit, et b. Hst. totam

speciemAsteriTripolio tanquam synonym

subjuncit.« Neki csakugyan igaza van

a rajzról szóló állításában ; hogy pedig

azok a növények, melyeket Magyar-

országról .4. Pannonicus néven kapott,

a közönségesektl, t. i. a melyek az

(") tulajdonában voltak, nem tértek cl, —
• mert mint az alábbiakból majd követ-

kezik, neki magának is A. Pannoniciis-a.

volt, — természetes.

K i t a i b el irataiból kitnik, hogy

a két növényt különfajnak fogta fel.*

Sadler habozik, és míg a »F1. Com.

Pesth.« els (1825) kiadásában azt

állítja, hog3' nálunk a TripoUuin faj

van, addig a másik (1840.) kiadásban

az A. Tripolium (i Pannonicus válto-

zatot közli. Legújabban W a g n e r szin-

tén varietas-ként említi az Aslcr Panno-

nicus-i, mely keskenyebb leveleivel

különbözik a Linné leírta növénytl

58. rajz. Astcr Pannonicus Jacq.

(.Szolnok 190;i)

és ennél gyakoribb

.

Az a kérdés már most, csakugj^an

tévedett-e J a c q u i n, mikor növényét

mint újat írta le ; avagy talán mégis igaza van neki. Miként látni fogjuk,

az utóbbit kell helyesnek tartanunk.

Csodálkozunk azon. hogy ilyen hosszú ideig (1770-tl lí)04-ig) sem

oldották meg a kérdést, és a vélemények a mai napig eltérk. Azonban ezt a

* Linnaea; 18(3.'i XXXII, hol az .1. deprcssus-f uja le.
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kérdést eddig nem is igen lehetett volna megoldani, mert csalc napjainkban

emelkedett a növényföldrajz olyan rangra, hogy ezzel a tudományággal ilyen

kérdéseket megoldhassunk.

Valóban a növényföldrajz ezt a kérdést tisztázza. Hiszen L i n n é ha-

tározottan írja növényérl, hogy a ten^eipaiioii tenyészik, mig J a c q u i n jol

t'lzcirt ieriilel bels világából kapta a

növényt ; a kett tehát már a priori

nem lehet egyenl. És nem is az.

Az A. Tripolium L. nagyolt húsos,

lándzsás levelii, míg az A. Pannoniciis

Jacq. gyengén húsos, szálas-lándzsás

level.

Az a kérdés tolul most elénk,

vájjon a tengerparti növény jutott-e a

szárazra, avagy fordítva : a szárazföldi

tengerpartra? Tekintve azt, hogy minda

két növény lialophyta éü az A. Panno-

niciis elterjedési helye mindenütt a

harmadkori tengeri medenczéket kö-

veti, azt kell tartanunk, hogy a tenger-

parti jutott a szárazföldre.

Vannak azonban leletek, melyek

emez okoskodásnak ellene mondanak.

Találtak ugyanis a szárazon, a tengertl

niessze távolságra lándzsás-levelü nö-

vényt,* viszont a tenger mellett szálas-

lándzsás level növényt. Ezek az ellen-

mondások azonban csak látszólagosak,

mert bizonyos az, hogy ha a száraz-

földek belsejében olyan viszonyok jön-

nek létre, melyek a tengerparti növé-

nyek megélhetését biztosítják — és itt

els sorban a sóban gazdag tengerpárák

veendk figyelembe, — akkor ott a

tengerparti növény is megél ; és viszont

tengerpart mellett is lehet olyan hely,

mely a tengerpáráktól annyira védett,

hogy a szárazföldi mocsári növény is

megélhet ott.

A tengerparti növények általá-

ban pozsgásak (succulens) és eme

tulajdonságukat más talajon elvesztik,

levelük apróbb lesz.

59. rajz. Aster depressus Kit.

(.Szolnok 1903.)

így Simon kai Szamosfalván Kol<izsvár nicüctt (1882. okt. 29.).
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Pfeffer derítette ki ennek az okát. A tengerparti növénynek szük-

sége van u succulentiára, erre a xerophyta-típusra; mert a halophyta növény

a fölvett sót a sejtnedvben változatlanul megtartja, és azt semmiféle szerves

anyag alkotásában fel nem használja/ A sok só végre is megölné a növényt,

és ezért a növénynek a só bejutását lehetleg gátolnia kell, a mely feladatát a

növénj' a párolgás és így a vízfölvétel gátlásával teljesíti ; ez a körülmény

pedig a succulentia fölvételét vonja magával, vagyis ersen kialakult víztartó

szövet fejldését.

Természetes, hogy ha a talaj, vagyis a tápláló környezet sóban meg-

kevesbedik, a növénynek kevésbé kell védekeznie a sófölvétel ellen és így

a succulentia csökken, a víztartó-szövet térfogata kisebbedik ; a nagy ter-

jedelm, hatalmas víztartó-szövetet rejt lándzsás levélbl végre is csekélyebb

terjedelm, kevésbé kifejldött víztartó-szövetet tartalmazó szálaslándzsás

levél lesz.

A talaj ilyenféle változásai pedig a tengerpart mellett éppen úgy lehet-

ségesek, mint a szárazföldek belsejében ; szálas-lándzsás és lándzsás levél

tehát, — a mi a lehetséget illeti, — itt is, ott is elfordulhat.

Az említett látszólagos ellenmondások tehát éppen Pfeffer magyará-

zatának a helyes voltát ersítik meg.

E mellett szól különben még egy másik körülmény is.

(JO. rajz. Aster Tripolium L. (^típusj.

Lehetséges t. i. az is, hogy az AsU'r Tripolütin v. Pauiioniciis

kaszatja olyan talajra kerül, ahol a sónak már csak alárendelt szerepe van.

Világos, hogy ekkor még az a víztartó-szövet is sok a növénynek, a mennyi az

,4. Pannoniéiis-on szokott kifejldni. És ekkor valóban egyszeren szálas levelei

* S c h i ni p e r, Pflanzengeographie 98. és köv. lapjain.
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fejldnek a növénynek, és létrej az a változat, a melyet már Kitaibcl

megfigyelt és .4. depressits wí^wen közölt is. Érdekesen mutatkozik ez külö-

nösen akkor, ha a szikes mocsarakat és a mellettük fekv területeket figyeljük

meg. Míg benn a sós vízben az ^4. Pannoniciis kék fejecskéi virítanak,

addig a mocsár mellett, ahol tehát már kevés a só, vagy éppen elenyész

mennyiség, mint szegélyzet mutatkozik az A. depressiis változat.

\'an azonban az említett növényeken olyan tulajdonság, melyet az

auctorok ellenében minden leíró emleget, és ez a leveleknek frészesen piilás

éle. Valóban az .4. Pannonicns levelei hol épszélek, hol frészesen pillásak.

Az eddig meg\rizsgált esetekben azonban sok olyan is akadt, hogy ugyan-

azon a növényen is elfordult minda kétféle levél, és így nem valószín,

hogy ennek nagyobb jelentsége lenne.

Mindezek után — úgy hiszem — abban kell megállapodnunk, hogy

az Asler Tripolinm L. és az Asier Paniionicus Jaco- külön fajok gyanánt

tekintendk és a depressus Kit. az utóbbi változatának tekintend. \'alószí-

nnek kell azonban tartanunk, hogy a két faj eredete közös, és csak a

tenyészet! föltételek utalták a növényt a leírt eltérésekre.

Ernyey József: Növénytani bibliográfiánk szláv

adatai.*

( Kjsérlct a tut, lengvcl és horvát nyelv hungaricuinok összeállítására.)

Az alábbi, rövid irodalmi enumeráczió tulajdonképpen a »Bibliolheca

Carpatica«4ioz írt lapszéli jegyzeteimbl támadt. A magam használatára szánt

pótló és helyesbít adatok voltak ezek, melyek ezért teljességre nem is

tarthatnak számot. Elnyük azonban az, hogy elfeledett szerzkre vonatkoz-

nak; részben olyan folyóiratokból vannak merítve, melyek már ma is ritkaság

számba mennek, a közel jövben pedig hozzáférhetetlenek lesznek, st

bennük általános, népies irányuk miatt botanikai adatot senki sem keresne.

Az adatok közvetetlen jegyzeteim nyomán vannak összeállítva ;*_^biblio-

gratiai adatot nem használtam, különben is a feldolgozott irodalmakban kész,

czélomnak megfelel bibliográfiát nem leltem. A tót írók közül közvetetlen

adatokat kértem H o 1 u b y-tói és R i z n e r-töl. melyek ilyen módon hitelesek

és teljesek. Adataim azonban, mivel kizárólag a szláv közlésekre szorít-

koznak, nem merítik ki az egyes szerzk összes irodalmi mködését, mert a

magyar, német stb. nyelven közölt munkáikat nem vettem tekintetbe. .\da-

taim megválogatásában kizárólagosan hungaricumra törekedtem, azért csakis a

magyarországi születés szerzk, vagy szorosan a hazánk területére vonat-

kozó munkákra hivatkozom. Nem követem tehát azt a rendszert, a mit a

»Bibl. Carpat.« felvett, hogy a közvetetlen szomszéd terület irodalmát is idézi:

* Felolvasta a szerz a növénytani szakosztálynak 1003. evi április 1-én tar-

tott ülésén.


