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környékén azouban csak két napig- idzhettünk, mert ellátásunk

a kolostorban nagyon rossz és barátságtalan volt. 26-án Go-
ra n s k ó n át a hercegovinai Aftovacra és Gack o-ra jutot-

tunk. Innen Mosta r-ba mentünk, majd néhány nap múlva
Sarajevo, Budapest és Bécs érintésével otthonunkba
érkeztünk.

Utamon gazdag mykológiai anyagot gyjtöttem, úgy, hogy
sok fajt ki is adhattam különböz exsiccata vállalatban. Több
gombát Rohlena J. úr gyjtött számomra és néhány fajt

azokon az elhalt tölgyleveleken találtam, amelyeket Vlach L
montenegrói kir erdfelügyeltol kaptam Nevezett urak fogad-

ják ezért hálás köszönetemet I Dolgozatomba felvettem néhány
gombát Dalmáciából és Bosznia-Hercegovinából is.

Ezúttal 414 fajt sorolok fel, amelyek közül 270 fajt elbbi
két utamon nem gyjtöttem. Mind a három közleményem összesen

702 fajt tartalmaz. Tekintettel arra, hogy Montenegró erdben
és vízben szegény, ezt a számot meglehetsen nagynak kell

mondanunk. Különösen kevés a Hymenomycetes-gomba.
Ezen, harmadik közleményben van két új génusz (Dendro-

domiis és PJiaeomarssonia)^ 45 új faj, két új varietás. Hat fajt

más géuuszba kellett áttenni. Az új gazdanövények száma
igen nagy.

A *-gal jelzett gombák Montenegróra nézve újak.

Néhány Hymenomycetes meghatározását Bresadola apát

úr volt szíves elvállalni.

Mély köszönetemet fejezem ki Csehország tartoniánygylési

választmányának, amiért ezen utam költségeinek fedezéséhez

nagyobb összeggel hozzájárult.

Ugyancsak köszönet illeti a montenegrói kir. külügy-

minisztériumot, amely a legnagyobb készséggel nyilt ajánló írást

állított ki részemre.

Végül köszönetet mondok M o e s z G. dr. kollega úrnak,

amiért ezt a dolgozatomat felvette a „Botanikai Közlemények"-be.

(A növ. szakosztály 1915 május hó 12-én tartott ülésébl.)

Jávorka S. : Kisebb megjegyzések és újabb adatok*

III. közlemény.^

16. A Sorbus dacica Borb-ról, egyúttal néhány észre-

vétel a hazai Sorbus-okról. Midn Borbás a Sorbus dacicá-t

(Österr. Bot. Zeitschr. [1887] p. 404) elször S. semiinnnata

néven {S. semipinnata Borb. Math. Term. Értesít I. [1883]

p. 85, Fritsch, Österr. Bot. Zeitschr. [1899] p. 427, non Hedl.

1 Az els közleménvt 1. XIII. (1914) évf. 24. oldalán, a másodikat a

XIV. (1915) évf. 62. oldalán.
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Moiiogr. Sorbus [1901] p. 55, non Pyms semipinnata Bechst.,

nec Roth) tüzetesen leírta, ezt csupán a tordai növény alapján

tette s csak késbb sorolja fel (Erdészeti Lapok [1883] 215. old.

és késbb K. Fritsch [idézett helyen] meg Hedlund [id. helyen

58. old.) ezt a növényt a herkulesfürdói Domugled- és Susku-

hegyrl, A S. dacica eredeti típusául tehát a tordavidéki növényt

kell tekintenünk. A herkulesfürdi Sorbus-t azonban a Magyar
Nemzeti Múzeum herbáriumában lev, szép számban összegylt

példányok alapján nem tartom azonosnak a tordavidékivel. A torda-

vidéki Sorbus-nak levelei ugyanis a rövid hajtásokon nincsenek

tövig metszve, hanem a bemetszés csak a levél alsó harmadában

ér a féllemez közepéig, vagy kissé azon túl (1. 2. kép J, K)

Azonkívül a levél fonáka fehéren vagy szürkén molyhos. A nyári

nyúlt hajtásokon pedig csak egyes leveleken ér a bemetszés a

lemez feréig és különül el mint levélkepár a lemez többi részétl

(1, 2. kép L). Ezzel szemben a herkulesfürdi növény rövid

iiajtásainak levelein a bemetszés a levélváll felé a középérig,

vagy majdnem a középérig ér (1. 2. kép M. N), az alsóbb leve-

leken és különösen a nyári nyúlt hajtások levelein az alsó bemet-

szések 1—3 pár egymástól elkülönül szárnyat alkotnak (1. 2.

kép 0). Még a rövid hajtások csúcsánál gyakran jelentkez jóval

kisebb és keskenyebb leveleken is mélyebbek a levélkarélyok,

mint a tordai növény hasonló levelein. Azonkívül a herkulesfürdi

növény levele aránylag keskenyebb, a fonákáu zöldebb, szürkén

molyhos vagy meglehetsen zöld. Virágban vagy termésben nem
találtam köztük különbséget, érett gyümölcsük 1 cm-nél mindig

rövidebb, csak igen kevés lenticellájú. A herkulesfürdi Sorbus

tehát a tordaival szemben külön elnevezést érdemel s mint ilyet,

legcélszerbb azt a íS'orftns cretica és a Sorbus aucuparia var.

lanuginosa közti állandósult hybridnek egy meglehetsen önálló,

mert határozott és elkülönült elterjedési területtel bíró tagjául

tekintenünk. Latin diagnózisát a következkben adom :

Sorbus Borbásii Jáv. a Öorbo dacica typica ditt'ert: foliis

ramulorum abbreviatorum inferioribus basin versus fere semper

usque ad rachin vei fere ad rachin sectis, foliis ramulorum
elongatorum sterilium basi segmentis 1—3 paribus [)arum distan-

tibus instructis. Fólia omnia saepius angustiora, subtus laxe

cinereo-velsaepe viridi-tomentosa, petioli saepius rubelli, :r parum
longiores.

Sorbus dacica typica autem habét fólia versus basin ad

tertium vei dimidium laminae fissá, íolia ramulorum abbreviatorum

fere ad rachin vei ad rachin] in segmenta 1—2 secta, seg-

mentis laminae arcte accumbentibus. Fólia subtus albo-, rarius

cinereo tomentosa, saepius latiora. Habitat in rupestribus et sil-

vaticis montis Domugled, Susku, Jelenica maré etc. ad thermas

, Herkulesfürd ", comit. Krassó-Szörény, sat frequens. Altit.

500—1200 m. s. m , solo calcareo. Sec. cel. K. Frit se h (1, c.)

etiam in Bosnia.

10*
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Syn. : Sorhus hyhrida Heuff. En. Ban. (1858) p. 68, non L ,•:

S. dacica autoriim p. p., quoad pl. banaticani ; S. meridionalisy^
aucuparia A. et G. Syn. VI. ii. (1906) p. 106, Pax Grundz. II.

(1908) p. 83.

Icon. : Hedhind, Monogr. Sorbus (1900) p. 55 (sub S. dacica^
fólia tnrionum) ; J. Wagner, A Kert (1901) p. 405 (snb S. dacica,
fólia tnrionum); C K. Schneider, Ili. Handb. Lanbh. I. (1906)
p. 675,^fig. d (snb S. dacica, folinm tnrionnm) ; icon. nostra tab.

2, íig. M. N. (folinm ramnlorum abbreviatornm), fig. 0. (folium

tnrionnm sterilinm).

Borbásnak és Fritschnek azt a véleményét (Österr. Bot.
Zeitschr. XLIX [1899] 427. és 429. old.), hogy a .S'. dacica és

Borbásii a S. aucuparia var. lannginosa és a 8. aiistriaca hybridje-

lenne, már C. K. Schneiler és Ascherson-Grábner sem fogadták
el amaz okból, mivel a két növény elterjedési területén a
8. aucuparia jnellett a 8. austriaca Torda környékén egyálta-

lában nem n, Herkulesfiirdö körül pedig a ^S*. austriaca, meg
még inkább a 8. cretica is egyformán elfordul (st itt még a
8. umbellata [Desf.] Fritsch-hez közelálló alakok is nnek), a

8 dacica- és különösen a *S'. Borbásii ról tehát ha nem is álla-

pítható meg teljes biztossággal, hogy a 8. ana-csoport melyik

tagját tekintsük az egyik szülnek, mégis az aránylag keskeny,
a levél csúcsa felé apró levélkarélyok inkább a -S. cretica-ra.

vallanak, mint a 8- austriaca-n\. Mindenesetre úgy a 8. dacica-r^

mint a 8. Borbásii-t már régóta állandósult hibridnek vagy akár
ál'andósult fajnak is kell lekiniennnk, mint pl. a hozzá hasonló

északenrópai 8 hybrida L.-t, vagy a budai hegyvidékrl ismert

8. semiincisa Borb.-t, melyek szintén önálló földrajzi elterje-

déssel i*s bírnak. A mi két Sorbusunkat a 8.. fennica auct. =
hybrida L.-vel szemben Borbás, akinek a hazai kritikus Sorbus-ok
felismerése körül oly nagy érdemei vannak, már igen jól definiálta

(Erd. Lapok [1883] 2l3—216. old., ahol a ^S*. dacica még 8. sémi-

'pinnata Borb. néven [non Roth, nec Bechst.] szerepel).

A 8. dacica a Bihar-hegységet délrl és délkeletrl kísér-

mészkvonulatnak egyik jellemz növénye és az itt növ 8. cretica-

nál, ügy látszik, sokkal gyakoribb. A Magyar Nemzeti Múzeum
herbáriumában megvan számos példányban a tordai hasadék kör-
nyékérl, a Torockó melletti Tilalmas-hegyrl, az alsótehérmegyei

Csáklyai-krl, a Kecskekrl, a Tótfalud melletti várrom melll,

továbbá északabbra a Padsúg melletti Skerica alhavasról (a leg-

többje Csató János gyjtése). Az A. Kerner : Vegetationsverh.

161. oldalán (nr. 606) Biharmegye déli részébl emiitett 6'. iwíer-

niedia minden valószínség szerint szintén a 8. dacica-\sd lesz

azonos. A külföldi hasonló Sorbusok közül a svájci Jurában növ
8. helvetica Hedl. in sched. (leírása a Hedl. Monogr. Sorbus 57.

lapján) felel meg neki legjobban. Utóbbinak levelei mindössze

valamivel keskenyebbek, tehát 8. ária- vagy itfoM^eoíi-eredetre-

vallanak.
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Maga a íí*. dacica azonban meglehets alakváltozásokat is-

mutat. így a Tótfahidról és a torockói Tilalmasról való legtöbb

példány a 2. képen feltüntetett J. levélalakot mutatják, más
példányok levelei viszont már a S. austriaca-ra. emlékeztetnek.^

tehát nem oly mély karélyiiak és szélesebbek, mint a leggyako-

ribb dacica-levélalakok, az igazi austriaca-val szemben azonban
zöldebb levélfonákjuk, srbb oldalereik, meg valamivel keske-

nyebb levélkarélyaik a S. dacica-hoz utalják ket. Simonkai
tehát, amint azt már Fritseh is megjegyzi, Kerner nyomán
haladva, nem tévedett nagyot, mikor az Erdélyi- flórájában a
6'. dacica-t a S. intermedia Schult. = austriaca alá vonta

synonymon gyanánt. Egyes tordai példányoknak levele viszont

meglehetsen hegyes karélyú és csúcsú és a F. Pax tói (Griindz. II,

p. 83) Mougeotii X torminalis néven elsorolt növény bizonyára

a tordai S. dacica-vsi vonatkozik, úgyszintén Simonkainak a Magy.
Növ. Lapok (1878) 147. oldalán közölt N. latifolia-ia. is.

A S. dacica-t Hedlund nyomán mint austriaca X aucuparia

hybridet az alsóausztriai Reisalpról közli K. Ronniger a Verh.

zool.-bot. Ges. (1907) [22.] oldalán. K. Ronniger szaktárs úr
azonban idközben maga is meggyzdött arról, hogy a -S'. austriaca

X aucuparia hybridet nem illeti meg a S. dacica elnevezés, amint

ö maga írja nekem : ..der Name Sorhus dacica kann auf diese

Hybride nicht angewendet werden, weil nach C. K. Schneider

die Hybride 5. dacica eine Kombination der S. aucuparia mit

einer Form des -S". meridioncdis darstellt". A Magyar Nemzeti
Múzeum növénytárának küldött eredeti, Reisalpról való példány

levelei (virágzó hajtásuk nincsen) szabdaltság tekintetében hasonlók

a S. Borbásii leveleihez, azonban a levél alakja aránylag véko-

nyabb, szélesebb és rövidebb a S. Borbásii levelénél, levélfonáka

pedig finomabban odatapadóan fehéresmolyhos. Lényegesebb
különbség tehát nincsen Ronniger növénye és S. Borbásii között^

az elbbinek elfordulási körülményeibl azonban biztosan lehet

arra következtetni, hogy csakis az austriaca és aucuparia hybrid-

jérl van szó, míg a S. Borbásii C. K. Schneider és Ascherson-

Grábner szerint is a S. cretica és az aucupa/ria (még pedig bizo-

nyára ennek a lanuginosa Kit. alakja) hybridje.

Ronniger növényét tehát új névvel kell megjelölnünk ; latin

diagnózisát a következkben adom

:

Sorbus Ronniger! 3ks. {austriaca X aucuparia) hybr. nova,

differt a iS*. Borbásii ambitu foliorum latiore, plerumque ovali,

foliis tenuioribus, subtus adpresse cinereo-tomentosis (nec laxe

virescenti-tomentosis) omnibus basi 2—3-pari sectis, segmentis

omnino latioribus. a sese sat reniotis. Flores et fructus '?

Syn. : S. dacica Ronniger in Verh. zool.-bot. Ges. [1907]

p. [22], non Borb. — Icon. nostr. tab. 2, fig. P.

A Sorbus dacica-v&l kapcsolatban még a S. an«-csoport

magyarországi alakjairól és azok hybridjeirl akarok néhány rövidi



KIBEBB MEGJEGYZÉSEK 103

megjegyzést tenni. A Magyarország középs és déli részében és

különösen a Budapest környékén honos an'ft-csoportbeli Sorbust

elször Borbás tekintette a tipikus iS'. aria-tö\ különböznek és

nevezte újabb munkáiban S. meridionalis Ouss.-nak. C. K. Schnei-

der pedig 111. Handb. d. Laubhoizkunde-jában (I. p. 690) mint

a S. umhellata (= meridionalis) var. cretiea kérdéses alakját

tárgyalja. Az egész S. rrrift- csoport szisztematikai tagoló-

dásit, amint tudjuk, rendkívül nehéz, még eddig kielégíten

meg nem oldott kérdés, csak annyi látszik bizonyosnak, hogy
a S, ana-csoport levele Észak- és Közép-Európától Déleurópa

és Elöázsia felé, tehát dél felé és kelet felé haladva, mind-

inkább kerekebb, kisebb, kevesebb erü és ersebben karé-

lyos, vastagabb, fonákán pedig fehérebb lesz, termése pedig

mind kevesebb lenticellával van borítva. A két véglet közti

közbüls, igen változatos alakok a legtöbbször észrevétlenül és

megfelel ingadozásokkal mennek át egymásba. A sorozatnak

egyik végén a tipikus északi S. ária, a másik végén a délen

és leginkább délkeleten növ S. umhellata = fiahellifolia áll.

Délkeleten, egészen a Libanonig és Perzsiáig. a tipikus S. umbellata-

val vegyest, bár ügy látszik gyérebben terem a nagyobb, srbb
és több er levéllel bíró S. cretiea. A Balkán-félszigeten, Görög-

országot kivéve, már sokkal ritkább a tipikus S. umhellata,

ellenben gyakoriak a .S'. cretica-va\ többé-kevésbé megegyez
alakok, míg az illyr flóraterületen, Isztriától le Albániáig ezek

már a tipikus <S. aria-\a\ is vegyest nnek és csupán a var.

Baldaceii (Deg. et Fritsch), továbbá a mi Aldunánk mellett term
egyik, alább tárgyalandó alak levele közeledik kevés oldalerével

a S. umhellata-hoz. A közép- és délolaszországi 8. cretiea levelei

rendesen meglehetsen lekerekített csücsúak és sr oldalerek.
A magyarországi S. eretiea-imk megfelel alakok szintén nagy
változatosságot mutatnak. Elterjedésük rendesen mészhez van
kötve és ott, ahol a typikus S. ária elterjedési területével talál-

koznak, mint különösen Horvátországban és az északnyugati és

Középkárpátok déli szélein, ott a legtöbbje mint átmeneti alak

jelentkezik a S. cretiea és ária között és pl. a Szádelli-kövön
Torna mellett aránylag kicsiny level, kemény, sr erü, hegyes,

de a 8. aria-hoz hasonló alak terem (I. kép F)^ mely a velebiti

a S. ária var. lanifera Keru.-hez áll legközelebb. A tovább,

Kassa környékén meg az Aldunán term, nagy, meglehetsen
kerek level, í*. ária var. cydophylla Beck-hez legközelebb álló

alakok is tulajdonképen a <S. cretiea felé való közeledést mutatják.

Erdélyben az egész nem karélyos level 8. f/ria-csoportból csupán
a 8. eretica-Jí2^L eléggé megfelel alak n. még pedig csupán a

Bihar hegységet keletrl és délrl szegélyz mészkhegyeken
(tehát ott, ahol a 8. daeica-wdik egykor egyik szülje lett) és a
hunyadmegyei Petrozsény mellett (F. Pax) és a Retyezát-hava-

sokon terem (utóbbi helyen a Plesia mészkhavas déli lejtjén

kb. 1400 m magasságban szedtem).
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A S. cretica-i\ak megfelel hazai alakok között a Budapest
környékén és általában a Középduna környékén term eltérés a
legfeltnbb. Ennek levélalakja meglehetsen rombos kerekded
(csak a csúesálló nyári leveleken keskeny), töve felé épszél,
csúcsa hegyes vagy kihegyzett, mells felében kicsiny-karélyos,

oldalerei aránylag srüek, a levél fonákán ersen kiállók. Ezt

az aránylag legeltérbb alakot — legalább addig, mig a S. aria-

csoport többi tagjának nagyszámú alakját hosszasabb és kimerí-

tbb vizsgálatok teljesen tisztázzák — Wettstein felfogása értel-

mében vett forma gyanánt különíthetjük el. {S. cretica [Lindl.j
Fritsch f. nova daiiubialis Jáv. differt a S. cretica typica

aliisque eius formis foliis plus-minus orbiculari-rhombeis, basi

integerrimis et fere cuneatis, apice acutis vei acuminatis, antice

distincte lobulatis. Habitat praecipue in dolomiticis Hungáriáé
centralis, ad lacum Balatonem, necnon in formis intermediis

etiam alibi (egregie ad pag. Falucska, cottus Abaúj -Torna, circa

Dévény, cottus Pozsony, in monte Kienberg prope pag. Boros-

tyánk in cottu Vas [ubique in consocio S. ariae], ad pag.

Nyirmez cottus Alsó-Fehér etc.)

Az Alduna mentén, a Herkulesfürd alatti Proláz-hasadék-

ban, ahol azt Borbás, Simonkai (Math. Term. Közi. XV. [1878]

546. old.) és újabban magam is gyjtöttem, azután a Drenkova
alatti Treszkovác-sziklán (Math. Term. Közi. XH. [1874] 87. old.

és Erd. Lapok [1888] 223. old. S. graeca néven), továbbá Hunyad-
megyében a Retyezát-havasok északi lábánál a Paros-Pestere

község alatt lev Piatra Macestelor nev mészsziklán (ahol azt

mintegy 800 m magasságban gyjtöttem s a Bot. Közi. [1911]

28. lapján S. cretica néven közöltem) terem egy Sorbus, melynek
levele, hasonlóan a tipikus S. umbellata-éhoz, aránylag kicsiny,

amellett feltnen kevés (csak 5—8 pár, egymástól távol álló)

er, levelének elül kevésszámú karélya van, viszont levele a

S. umhellata-vaX szemben nyúltabb, ékvállú és alsó harmadában
épszél (amiben elssorban a S. austriaca-tól különbözik), foná-

kán nem oly tömötten fehéren molyhos. Ez az alak tehát a

S. ária felé hajló S. cretica és a 8. umbellata között mintegy

közepén áll s mintegy a S umbellata-nak legészakibb, már hide-

gebb klimához alkalmazkodó elváltozása. Ezt a feltn alakot,

melynek pendantjául némileg az illyr flóraterületen a S. umbellata

var. Baldaccii (Deg. et Fritsch) C. [K. Schneid. tekinthet, S.

cretica f. nova banaticaJáv. névvel jelölhetjük. (A typo foliis

submiuoribus grosse et paucilobatis, ambitu cuneato-obovato,

nervis lateralibus tantum 5—8 paribus diflert ; a S. umbellata

foliis longioribus, tomento foliorum subtus laxiore, non candi-

dissimo recedit. Habitat in rup. calcareis in tractu Danubii

inferioris: in alveo Proláz ad Thermas Herculis, in rup. rhyoliticis

montis Treskovác infra pag. Drenkova, uec non in comit. Hunyad,
ad pedes boreales montium Retyezát, in sup. calc. montis Piatra

Macestelor ad pag. Paros-Pestere.) — Icon. nostr. tab. 1. fig. H.
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A Sorbus aWa-alakok legváltozatosabban és legtömegesebben

az illyr flórateriileten, igy különösen a Velebit hegyláncán jelent-

keznek. Az itt elforduló alakok, melyeket részben már Borbás

is felsorol (Erd. Lapok [1883] 220-224. old.), a tipikus á*. ana-n
kívül a var. edulis Willd., var. ohtusifolia Spach., a var. acutifolia

DC, a f. cyclophylla G. Beck, az igen karakterisztikus var.

lanigera Kern., azután a S. cretica és ennek kevés er, keskeny

level alakja, a var. Baldaccii (Deg. et Fritsch), továbbá a

S. austriaca, meg a S. ária és austriaca közé es 8. carpathica

Borb. (in C. K. Schneider Handb. I. pag. 688). Minden való-

színség szerint az illyr flóraterület a -S'. aria-csoportnak egyik

elterjedési centruma, ahonnan, számos más növénytársának pél-

dájára és részben némileg elváltozva, a mi Alföldünk szegélyén

lev mészhegységekre is átterjedhetett. Ezt látszik bizonyítani

az a körülmény is. hogy a keleti és délkeleti Kárpátok övében,

tehát az illyr flóraterülettl, mint centrumtól legtávolabbra esö

vidéken a S. aWa-csoport egyáltalában nem terem (Schur-nak

és Baumgarten-nek kétes adataitól eltekintve), a S. cretica dél-

nyugat felöl csak a Bihar-hegységig, az Alduna fell a Retyezát-

hegységig terem, míg a nyugati és északi Kárpátokban meg a

Dunántúl legszélén már a tipikus S. ária terem. A S. austriaca

csupán az északi Kárpátokban, Erdélyben a brassói Nagyk-
havason (itt Bornmüller találta s a Mitt. Thür. Bot. Ver. XXX.
[1913] 54. oldalán ékvállú levele miatt mint S. austriaca f.

hungarica Bornm.-t különböztette meg ; magam errl a helyrl

példányt nem láttam), Horvátországban és innen le még Albá-

niában is, továbbá Krassó-Szörénymegyében terem (itt a látott

példányok szerint terem az Oravicabánya melletti Csiklovánál,

Zokolvárnál a Beosnica-völgyben és Herkulesfürdönél a Domugled-

hegy csúcsa alatt, ahol magam is szedtem, míg ugyanitt a Cserna-

völgy innens oldalán, az Erzsébet-magaslaton Degen Árpád dr.

a S. austriaca-t kissé a *S'. torminalis hatására is emlékeztet,

mert hegyesebb karélyú, ids korában élénkebben pirosló level

alakban szedte).

Látnivaló, kogy a ^S*. ana-csoport tagjainak elhelyezkedé-

sében, amint már elbb említettem, 3 ftipus. t. i. a S. umbellata,

a S. cretica és a S. ária különböz alakjai délrl észak felé és

keletrl északnyugat felé meglehetsen fokozatosan engednek

tért egymásnak. Leghelyesebb lenne mind a hármat vagy önálló

fajoknak, vagy pedig a S. ária alfajainak fogni föl, melyekhez

a í*. Mougeoti-\&\ együtt a S. austriaca is csatlakozik, ha a

minálunk az északi Kárpátokban és Horvátországban elég gyakori

S. carpatica Borb.-t a S. ária és austriaca közti átmenetnek és

nem, mint Borbás gondolta, a kett közti hybridnek tekintjük.

Utóbbi okból a 8. austriaca-t épp oly szoros rokonsági kapcso-

latban levnek tartom a .S'. aria-val, mint a S. Mougeoti-\a\.

A fent emiitett hybrid eredet fajokon kívül az északi Kár-

pátokban szórványosan és szálanként még más. többnyire virágzat
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nélkül látott ária X aucaparia hybrid példányok is nnek. Ilyenek

a F. Pax által (Grundz. Karp. II. 83. old.) említett S. ária

nivea X aucuparia Fenyháza melll, a Koritnica-fürd feletti

Oszada község melll és a Demanovai-völgybl. Ilyen a Nógrád-

verce feletti Magyarkút mellett növ fa, melyet Filarszky Nándor dr.

talált, melyet azonban azóta ott kivágtak. Ennek csak a nyúlt

nyári hajtásait láttam, melyeknek levelei nagyjából megfelelnek

a X -S"- semipinnata (Roth) He dl. leveleinek, de már igen közel

állanak a S. Borhásii leveleihez is (2. kép R.). Egy másik ilyen

kérdéses hybrid példány a Trencsénteplic melletti Henrik- forrásnál

n (Borbás, Magy. Orv. Term. Vándorgylésének munkálatai XXIX.

[1897] 194. old., S. scandica név alatt) ; ha. amint Borbás gon-

dolja, nem kultivált S. scandica = intermedia (Ehrh.)Pers,
akkor a hasogatott, de nem tövig szeldelt levelei miatt némileg

megfelel a X S. fharingiaca (II se) Fritsch-nek Csak medd
hajtását láttam Báumler József gyjtésében.

S. ária X aucuparia-]^é\áányt láttam még a kolozsvári Erdélyi

Múzeum herbáriumában, melyet Rosnauer (?) még 1876-ban a

liptómegyei jakabfalvai sziklán gyjtött. Ennek levele aljafelé

több pár feltnen keskeny levélkével bir (2. kép S.).

Lehet, hogy a Balkán-félszigetrl közölt (Velenovsky : FI.

Bulg. Suppl. pag. 97) -S. intermedia. melyet nem volt alkalmam

látni, megfelel a mi aldunai hybrid eredet Sorbusunknak.

A S. cretica (még pedig a f. danubíalis) és a S. torminalis

közti állandósult hybridnek felelhet meg a budai (egészen Pilis-

csabáig) és balatoni dolomithegyekben eléggé elterjedt jellemz

és jellegeiben mindig állandó szép fája vagy cserjéje, a S. se»n-

incisa B r b., melynek a -S*. latifolia-lioi, amelyhez C. K. Schneider

(Handb. I. p. 695) kérdéses varietásnak veszi, morfológiailag vajmi

kevés köze van. Ezenkívül a S. cretica X torminalis (C. K. Schneider

határozása szerint S. semiincisa X torminalis) hybridnek felelhet

meg az a példány, melynek medd hajtásait Simon kai a

komárommegyei Felsögalla melletti mészkösziklákon gyjtötte még
1896 augusztus 3-án (S. latifolia gyanánt). A hozzá igen közel

álló S. decipiens (B e c h s t.) H e d 1.-tól 7—9 páros er, hosz-

szabb, kihegyzett karélyú leveleivel tér el. S. cretica X {austriaca

X torminalisynsik tarthatjuk a már említett herkulesfürdöi

Erzsébetmagaslatról való növényt, ennek érett gyümölcse gömbös,

nem, vagy alig bibircses. Hogy érdemel-e külön elnevezést, azt

csak további megfigyelés dönti el. Lehet, hogy a F. Pax által

említett (Grundz. Karp. II. 83. old.) meridionalis X torminalis a

petrozsényi Piatra Rossia-ról, melyet magam nem láttam, szintén

ehhez hasonló alak lesz. A kolozsvári Erdélyi Múzeum herbá-

riumában egy, Janka Viktortól a herkulesfürdi Domugleden gyj-
tött Sorbus-példány torminalisszer termésével és a torminalis X
cretica ra. valló, alul gyengén zöldes molyhos levelével ennek a

kombinációnak felel meg.
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Hogy a Lajthahegységbl említett S. latifolia már a magyar
határon innen is terem-e, erre nézve nem tudok adatot.

Végül még a hazai Sorbiis chamaemesjnlus-ról és a S. sudetica-

ról néhány szót. A S. chamaemespilus-t Erdélyben tudvalevleg
csupán a hunyadmegyei Retyezát-havasok Bukura csúcsánál szedte

Borbás és Simonkai, utóbbi az aránylag kicsiny level egyetlen

talált példányt var. winor-nak nevezte. Második elfordulási

területe, ahol még nálunk a leggyakrabban terem, Délhorvát-

ország hegyei. A harmadik az északnyugati és Középkárpátok
mészhegységei, itt a teljesen kopaszlevel alakok mellett el-
fordul a fonákán gyengén molyhosodó levélalak, a f. discolor

Hegetschw. et Heer (= eruhescens Kern,) is, még pedig
aránylag nagylevel példányokban is és erre az alakra értend
a Nagy Fátrából közölt S. sudetica is, Wagner János (Turóc

vármegye edényes növényei 22. old.) a Fátra-hegységbl S. sude-

tica var. Fatrae Borb.-ot említ, Borbástól ered rövid leírás

(nagyobb, aWa-hoz hasonló levelekkel) kíséretében. A budapesti

tud. egyetem növényrendszertani intézetében Borbás gyjtemé-
nyében keresvén Borbás eredeti növényét, azt ott ilyen néven
nem találtam. Ehelyett ott több példány 8. chamaemespihís f.

discolor fekszik meghatározatlanul a Revuca melletti Homálykröl
gyjtve. Nem kétlem, hogy Borbásnak a S. sudetica var. Fatrae
elnevezéséhez ez a növény szolgált alapul s ezért ezt a nevet

bátran tehetjük a S. chamaemespilns f. discolor szinonimjává.

Igazi, hófehér levélfonákú *S'. sudetica-t tehát ezideig az országból

nem szedtek. A Magyar Bot. Lapokban (1913. évf. 239. old.) közölt

iS. sudetica X chamaemespilus, melyet Margittal Antal, Borbás
adata nyomán, a Tátrából közöl, a megtekintésül küldött példány
alapján szintén nem más, mint S. chamaemespihís f. discolor.

A Margittal Antaltól ugyanitt közölt Sorhús sudetica ellenben

Sorbus chamaemespilus X austriaca = S. Hostii (Jacq.) Hedl.-re

helyesbítend. Ez a hybrid hazánkból eddig nem volt ismeretes.

Margittal Antal szaktárs úr arról értesít, hogy a közölt term-
helyen, t. i. a Kriván-Fátra Suchy nev csúcsán igen sok alacsony

bokrot talált belle, egy-egy bokor tipikus S. chamaemespilus
•és a f. discolor társaságában. S. austriacát ugyanott nem látott.

Wagner János pedig szíves volt velem közölni, hogy a -S*.

Hostii-i ugyanott már 1891-ben megtalálta, st a Nagy Fátrában
a Nagy Klak hegyen is szedte.

Képmagyarázat.

A Sorbus-fajoJc levelei.

1. kép.

A S. carpatica Borb. (Liptó vm. : Lubochna völgye, gyjt. Blattny
T.). — B a. S. austricicamk. a S. carpatiea-hoz és S. Mougeoti-hoz közeled
levélalakja (Zemplén vm. : Podszkalka, Homoima mellett, gyjt. Mágocsy-
Oietz S.). — C a, S. austriaca-nak a S. dacica-hoz és némileg a S. tor-
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»íÍMaZís-hoz közeled levele (Herkulesfürdö, Erzsébetmagaslat, gyjt. Degen
Á.). — D S. cretica f. danubialis (Budapest, Farkasvölgy). — É S. cretica

(Torda, gyjt. S i m o n k a i). — Fa S. cretica-nak a S. aria-hoz közeled
alakja (Abauj-Torna vm. : Szádellöi k, gyííjt. Jávorka S.). — G a S.

cretica f. danubialis-nak a S. ária felé közeled alakja (Hont vm. : Hegybánya,,
gyííjt. Jávorka). — H S. cretica f. banatica (Herkulesfürd, Prolaz hasa-

dék, gyjt. S i m n k a i L.). — I a S decipiens-hez közel álló levélalak

(Komárom vm. : Felsgalla gyjt. S i m o n k a i L.).

2. kép.

J a S. dacica rövid hajtásának levele (Alsó Fehér vm. ; Tótfalud

gyjt. C s a t ó J.). — K a S. dacica rövid oldalhajtásának levele (Tórda,.

gyjt. S i m o n k a i L.). — L a S. dacica nyári nyúlt hajtásának levele

(Torda, gyjt. SimonkaiL). — M a S. Borbásii rövid, virágzó hajtá-

tásának levele (Herkulesfürdö, Susku hegy, gyjt. T h a i s z L.). — N.
Ugyanaz (Herkulesfürdö felett, a Balta Cerbului nev rét szélén, gyjt.
Jávorka S.). — O a S. Borbásii nyári nyúlt hajtásának levele (Her-

kulesfürdö, Balta Cerbiüui (gyjt. Jávorka S.). — P a S. Ronnigeri
rövid oldalhajtásának levele (Alsó-Ausztria, Reisalpe, gyjt. R o n n i g e r).

—

R a S. semipinnata-nak a S. Borbásii-hoz közeled nyúlt hajtású levele

(Nógrádveröcze, Magyarkút, gyjt. F i 1 a r s z k y N.). — SS. ária X aucu-
paria (Liptó vm. : Jakabfalva, gyjt. R o s n a u e r).

(A növ. Szakosztály 1915 február hó 10-én tartott ülésébl).

Trautmann R,: Ökológiai megfigyelés a Potamoge-

ton perfoliatuson.

A talajban gyökerez, alámerült lombozatú, de a víz fel-

színe felett virágzó vízi növény életében igen fontos követelmény

a víz magasságához való alkalmazkodási képesség. E növénye-
ket a szabad természetben tanulmányozva, megállapíthatjuk,

hogy az említett alkalmazkodási képesség, még a legkedveztle-

nebb viszonyok között is, a lehel legtökéletesebb, de a kultúrá-

ban adott esetben elfordul, hogy a növény nem képes azonnal

alkalmazkodni, amint azt nekem egy Potamogeton 'perfoliatuson

alkalmam volt megfigyelni.

Az említett növény egy példányát, magból kicsirázott álla-

potban, egy nagy és mély dunamenti zárt vízmedence szélén

szedtem és akváriumba beültetve tovább kultiváltam. A körül-

belül egy dm. hosszú növénykét eredeti termhelyén csak néhány
centiméter magas vizréteg takarta ; szára éhez alkalmazkodva,

lecsepült és rendkívül hajlékony volt, ügy, hogy a növényke a
víz legcsekélyebb hullámzását ritmikusan követte. Néhány fejlett

lomblevele üvegszer, áttetsz, barnás-fehér szín, látszólag

kloroíillmentes volt, amint azt mélyvízi példányoknak a víz fel-

színéhez közel lev levelein, vagy sekély vízben tenyész növé-
nyek levelein rendszerint észlelhetjük.


