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Tu 2 s o n J. : A FrítíIIaría tenclla alakjai*

A delibláti homokpuszta flórájának tanulmányozása s be-

gyjtése közben különös figyelmet fordítottam arra a Fritillaria-ra,

a melyet Wagner J. a Magyar Botanikai Lapok 1906. évi

folyamában Fr. Degeniana név alatt, mint új, hazánkra endemikus-
nak Ígérkez fajt írt és rajzolt le (182. old.). Elször terméses
példányokat gyiíjtöttem és hagymákat, a mely utóbbiakból bota-

nikus kertünkben kultiváltam e növényt. Késbb pedig, különö-

sen Ajtai J. m. kir. ferdmérnök úr szíves fáradozása révén,

kaptam a „locus classicus"-ról 32 virító példányt.

Els vizsgálatra tisztában voltam azzal, hogy az „új" faj

nem egyéb, mint a Fritillaria tenella M. B., a minek igazolására

szolgáljanak a következ megállapítások

:

1. a szár nemcsak a közepe felett leveles, hanem az alatt

is. Ez attól függ, hogy milyen mélyre jut a homok alá a hagyma;
2. az alsó levél ritkán magános, gyakran két átellenes levél

van és néha a legalsó levelek 3-as örvben állnak, legfels levél-

örve 8—4 tagú, néha kéttagú, átellenes, a mit a Fr. tenella-i\ is

megtalálunk

;

3. virága nem terpeszkedik szét, hanem harangalakú

;

4- a mézfejt mirigy különféle elhelyezés és változó mér-

tékben púpos, nem különbözik a Fr. tenella-é\ó\\

5. a lepellevelek bels oldalán a halványabb sáv éppen úgy
van meg, mint a Fr. tenella-^

;

6. portokja 4—8 mm hosszú, porzószála pedig 9 mm, vagyis

a kett közötti viszony változó és az intercalaris növekedés
folytán a fiatal portok kezdetben hosszabb, mint a porzószál

;

ez nem lehet a megkülönböztetés alapja

;

7. termése éppen úgy hasábos, fordított tojásdad, mint a

Fr. tenella-é.

Más szóval a delibláti növény a Fr. tenella-tó\ nem külön-

bözik, leírása erszakolt s a hozzá mellékelt színes tábla nem
adja a növény helyes képét. Ezt a növényt „bánáti" példányok
alapján sokkal hívebben lerajzolta már Reichenbach (Icones

fl. germ. X, 1848, fig. 978), Fr. tenella név alatt.

Ezek után vizsgálatom arra irányult, vájjon a delibláti

növényt nem kell-e a Fr. tenella-fajnak máshol term alakjaitól

következetesen különböz, külön formának tekinteni. E vizsgála-

taim természetszerííen e növényfaj mindama alakjainak beható

megvizsgálására vezettek, a melyekhez rendelkezésemre álló

vizsgálati anyagból hozzájutottam. Állt pedig ez a vizsgálati

anyag a budapesti és a kolozsvári tudományegyetem és nemzeti

múzeum, valamint a bécsi cs. és kir. Hofmuseum Fritillaria

tenella-ihó\, valamint a szentpétervári tud. akadémia tulajdonában

lev Marschall de Bieberstein -féle herbárium példá-

nyaiból. Általánosságban azt tapasztaltam, hogy a Fr. tenella

igen változó növény, a mit mindenütt egyaránt lehet tapasztalni
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rajta. E mellett azonban ej^yes termhelyek, jobban mondva
geográfiai komplexumok alakjain olyan következetes eltéréseket

is lehetett tapasztalni, a melyek külön formák megállapítását

követelték meg. Ezek a formák és általában a faj tagolódása és

rokonsági viszonyai a következk

:

Fiitillaria tenella MB. Flór. taur. cauc I, 1888, p. 269.

Bulbus globosus 10—14 mm laius- Caulis uni-vel biflorus,

foliis linearibus, summis 2 oppositis vei 3—4 verticillatis, infimis

rare solitariis plerumque 2 oppositis, nonnunquam 3 verticillatis.

JFlores cernui^ campanulati, perigoniis oblanceolato-oblongis^ obtusis,

luride purpureis^ paulo tesselatis, supra basim nedario parvo
foveolatis, intus vittam mediam pallidam gerentibus, anthéris

4—8 mm, filamentis 9—10 mm longis^ pistillo 16—18 mm longo.

Capsula collo annulato 22—32 mm longa, obovoidea, obtuse trian-

gulata, seminibus plano-compressis, ovatis, 1 mm laté membranaceo-
marginatis.

f. 1. montana (Hoppé) m. F. monta^ia Hoppé. Flóra,

XV, 2, 1832, p. 476. Reichenbach Icon fl. germ. X, 1848,

p. 7, fig. 977 et 979- F. caussolensis Goaty et Pons. in

Ard. Fl. Alp. marit. 1867, p. 375.

Floribus 16 — 26 mm longis, perigoniis 7—13 mm latis.

Foliis erectis, saepe paulo arcuatis, 4—5 mm latis, 5—7 cm
longis, summis angustioribus. nofimmquam apice paido curvatis.

(Icon 1., 2).

Algéria : Oran (M u n b y).

Gallia : Caiissol, pr. Grasse, Alp. mar (B urnát, Ozanon
et Gillot, herb. Magnier, herb. Moui llef arine).

Austria: Istria: Mte. Maggiore (Noé), Triest, Mte Spaccato
(M a r c h e s e 1 1 i, Fl. exs. Austr.-Hung 1046, II, T o m m a s i n i,

Minich, Prihoda, Brundl, Braig, Engelhard t, Pich-
ler, Huter, Hackel), Lipizza (Tommasini), Veglia (Wit-
t i n g) ; Tirol: Trient, Doss di Trento (Morandell, Gelmi,
Hausmann, Perntner, Fleischer); Krain : Mte. Nanan
(herb. Portenschlag); Dalmaíia : Spalato (P e 1 1 e r s), Mte.

Mosor (F e n z 1), Ragusa (herb. mus. imp. Vindob.).

Hungária : Fiume (S a d 1 e r).

Montenegró : Mte. Dibata, distr. Kuci (B a 1 d a c c i).

Rossia austr.: Caucaso iberico (Comm. A d am, herb. Taur.-

Cauc. Marschall de Bieberstein). Vide icon. 2. nostr.

A f. montana-nak a Mte. Spaccato a locus classicusa. Ezen-
kívül a többi felsorolt helyen mindenütt jellemz alakjában fordul

el, fkép mészköves területeken és a megvizsgált anyagból egy
esetben sem derült ki az, hogy valahol a F. tenella más formái-

val keveredve volna meg. A következ alaknak, a f. latifolia-

nak, oraviczai, tordai és herkulesfürdi termhelyérl azonban
láttam elég bségesen olyan példányokat, a melyek termete tel-

jesen egyez a f. montana tipikus termetével (Ezekre vonatko-

zólag lásd a következ alak leírásához fzött megjegyzést.)
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f. 2. latifolia (Uechtr.) m. F. tenella var. latifolia Uecht-
ritz, in herb. Sintenis, 1874, No. 797; F. Deqeniann Wagner,
in Magy. Bot. Lapok, 1906, p. 182. Rchb. Ic. X. fig. 978.

Floribiis 25— 80 mm longis, perigoniis 8—12 mm latis,

foliis linearibus 6—12 mm latis, 9—14 cm longis, summis
nonnunquam apicihus cirrhiformibus. Icon 3.

Austria: Dalmácia, Ombla pr. Ragusa (herb. Hst, 3136).

Hungária: Hung. austr. : Herkulesfürd (Heuffel), Oravicza

(Wierzbicky, Müller), Deliblat (Wagner, Ajtai, Tuzson),
Világos (Karkovány). Bánság (Heuffel, Rochel, Sadler).

Hung. bor.: com. Mármaros (Krzisch); Hung. or.: Szászsebes

(Csatóherb. B a e n i t z), Kolozsvár (Wolff, André), Fekete-

lak (Janka), Torda (Wolff, FI. exs. Austr. -Hung. 1046 I,

Freyn, Haynald), Szentgotthárd (Janka), Brassó, mte. Nagy-
függk (M o e s z), Segesvár (S c h u r).

Serhia: Gornji Milanovac (Adamowic).
Oraecia: (Friedrichsthal, Herb. Mus. Imp. Wien.)

Turcin: Cukarova (Sintenis).
Románia: Babadagh, Dobrogea (Sintenis).
A f. latifolia hosszabb és jóval szélesebb, vékony leveleivel

s általában nagyobb termetével eléggé jól megkülönböztethet, a

mint aReichenbach idézett képén is kivehet. A Sintenis-
féle dobrogeai növény teljesen azonos a kelet-magyarországiak

kai s a deliblátival is. Sajátságos, hogy az oraviczai, herkules-

fürdi és tordai példányok között a f. mowto?m-val teljesen azono-

sak is akadnak, melyeket azonban fejlodéstörténetileg alig mer-
nék a f. montana-\íoz csatolni, hanem valószínbb, hogy szikárabb

helyen ntt példányai a f. latifolia-wak. A tordai és kolozsvári

növények között különben feltnen nagy példányok is akadnak,
olyanok, a milyenek a kertben neveltek szoktak lenni. A delibláti

homokpusztai példányok közt olyanokra, a melyek a f. montana-rsi

emlékeztetnének, egy esetben sem akadtam.
f. 3. Orsiniana (Pari.) m. Fr. Orsiniana Pari. FI. Ital.

II, 1852, 411. Fr. tenella pr. Orsiniana Asch. Grábn.
Floribus 24—30 mm longis, perigoniis 6—7 mm latis,

plus-minus tesselatis ; foliis ereetis 5 mm latis, 8 cm longis. Plánta

f. montanae sirnilis, sed robustior. Icon 4.

Itália: Umbria, Norcia (Batelli, Clavari, herb. Baenitz).
A Fr. tenella e három alakja eléggé jellemz habitusú

úgy, hogy különösen több példány megvizsgálása által mindig
meghatározhatók. Legdélibb alak az Appenninekben növ f.

Orsiniana, északabbra következik a f. montana elterjedési terü-

lete, mely azonban Algírban is meg van és a Balkánon végig-

terjed, úgy látszik a Kaukázusig. Meg kell azonban jegyeznem,
hogy Oroszországból csupán egy besszarábiai példányt láttam a

chersoni zemstvo-múzeumban és a Marschall de Bieber-
stein-féle herbáriumban vizsgáltam meg két kaukázusi pél-

dányt (2. kép). Ezek a f. montana sajátságait mutatják ugyan,
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kívánatos volna azonban több példánynak a f. montana-vsií való

összehasonlítása. Különösen az szorul még megállapításra, hogy

e termhelyeken nincsen-e meg a f. latifolia is úgy, mint pl.

Tordán, mely esetben esetleg az oroszországi két példányra tett

megállapítások módosítást is szenvedhetnek.

A Fr. tenella átmenetek révén igen közel áll a délnyugati

Alpok Fr. involucrata Ali. fajához, valamint a déli Fr. messa-

nensis Rafin, a dalmácziai Fr. gracilis Asch. et Grabn. és

az Jstriában és a Balkánon honos F. neglecta Pari. fajhoz is.

A két utóbbit mindenesetre helyesebb a Fr. messanensis alakjai

közé sorozni, a mint Beck tette.

^

(A szakosztálynak 1912. évi május 8-án tartott ülésébl.)

Moesz G, : Csató János herbáriuma a Magy, Nemz,
Múzeumban,

A Magyar Nemzeti Múzeum f. évi május havában igen

értékes, mintaszeren kezelt, nagy gyjteményt kapott aján-

dékba. Az ajándékozó Csató J. kir. tanácsos, Alsó-Fejér megye

ny. alispánja, szakosztályunk tagja, a ki évtizedek folyamán

nagy gonddal, szeretettel, tudással és tekintélyes költséggel

nemcsak az erdélyi megyék növényeit gyjtötte össze, hanem a

világ más részeibl is nagyszámú növényfajt szerzett. A herbá-

rium anyaga a következ : 161 fasciculus Spermaphyta és Pteri-

dophyta, 34 fasc, azaz 34 centuria Kerner: ílora exsiccata

Austro-Hungarica, 4 fasc. (összesen: 1158 példány) észak-

amerikai növény, 3 fasc. moha, 1 fasc. gomba és moszat, 5 cen-

turia Linhart: „Magyarország gombái", 2 fasc. Lojka-féle

zuzmó, 4 fasc. Characeae, ezek közül 3 íasc. (-= 120 péld.)

Nordstedt és Wahlst. : Characeae Scandinaviae, végül

2 fasc. cserenövény. A gyjtemény megközelít becsléssel 40,000

lap növényt foglal magában. A meglev fajokat Csató J. a

Nyman-féle „Conspectus florae europaeae" könyvben meg-

jelölte. Néhány fasciculusnak áttekintése is elegend volt arra,

hogy meggyzdjünk a gyjteménynek fajokban való gazdagsá-

gáról, a termhelyek sokaságáról és a gyjtk nagy soráról.

A gyjtk sorában els helyen magáról, Csató-ról kell meg-

emlékeznünk. Fképpen erdélyi növényekkel gyarapította her-

báriumát. Növényei jókarban vannak. Az elfordulás körülményeit

magyarul jegyezte fel. Botanizálásának eredményeirl naplót is

készített. Hogy Csató erdélyi növényeit S i m o n k a i is fel-

használta Erdély flórájának megírásánál, az köztudomású. Növé-

1 H e r n e s, Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. 1904, p. 489.


