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EGY KEGÉS ? VAGY REJTELMES KÁRPÁTI NÖVÉNY.

Janka VicTOR-tól Budapesten.

A Kárpátokban elrejtve, hír szerint egy igen figyelemre méltó növény

terem, melynek odaszármazása mesésen homályos. Csak «ad Carpathos»

említik, tehát Galliczia, Magyarhon, Erdély és Oláhország flóravidéke egy-

formán érthet mindaddig, míg csak — a mi ugyan nem valószín — téve-

dést vagy ámítást be nem bizonyítanak.

Alig reménykedtem már, hogy e vidékeken a titokszer növényre

bukkanhatnánk, de újból bízom hozzá, mert mikor legújabban a Síjringa

Josikacát az éjszakon Gallicziával határos Ungh, Bereg és Máramaros vár-

megyékben mintegy 14 négyszöges mértföld térségen megismertük, csak azt

látom, hogy ezen tájakat á növényekre nézve alig-alig ösmerik. De egyéb

okaim is újból biztatnak, pedig e növényrl majd hogy teljesen el nem
feledkeztek, úgy hogy e néhány sorban újból figyelmeztetni szándékozom.

Ez a Mcrtcnsia villosula, a melyet legelször K. et Sch. (Syst. Yeg.

IV. pag. 745.) írt le (Pulmonaria villosula), késbb pedig Lehmann a Litho-

spermumhoz (Asperifoliœ 1818 p. 288) sorolt majd Dumort (Obs. p. 23)

a Casselia nembe helyezett és végre a Mertensiánál (G. Don gen. syst. 4,

p. 319) maradt. Utolsó ízben Nymán (Sylloge florse europieœ 1854) említi,

de a legújabb « Consjjectus » -ból minden megokolás nélkül kimaradt és a

mennyire én tudom, azóta egyátalában senki sem gondol vele.

A DC. Prodromusában (Vol. X. p. 87—91) még 16 Mertensia faj fog-

laltatik, de ezekbl csak a M. maritima tenyészik átalánosan a földnek föl-

jebbi éjszaki tájain ; 4 faj csakis E.-Amerikában él, a többi 10 hazája pedig

keleti Szibéria vagy átalában éjszakkeleti Ázsia. Tehát az összes Mertensia

fajok az éjszaki félgolyón és leginkább Keletiszibériában teremnek.

Ha a kárpáti flóra sajátságaira ügyelünk, úgy a legvalószínbb, hogy

a Mertensia villosula a kárpátok éjszakkeleti ívének csakis az éjszaki Székely-

földtl a Pienninekig tartó részén teremhet. Mert épen ezen a vonalon él két

jellemz kelet-szibériai növény : a Ghrysanthemiùm Zaivadzkn Herb., mely
a Tátrával legközelebb szomszédos kompakt Piennineket seregesen borítja

és ott kés szig csodás szépség virágaival lelhet, a másik a Thalidrum
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petaloideiim L.,* a mely Ditró vidékén (Borszék) a tölgyesi szorosság közelé-

ben ékesíti a tájat.

A Mertcnsiát Erdélyben másutt alig várhatnók, ámbár nagyszámban

élnek a bélyeges szibériai növényfajok, mert az erdélyi Kárpátokat mégis

csak eléggé átkutatták már, fképen a szibériai-növények termhelyeit egyen-

ként, a melyek különben Szibériában majdnem mindnyájan átalában min-

denütt egészen az Urálig lelhetk.

A tölgyesi szorosság legéjszakibb részéhez csatlakozó térség kivételével

a Mcrtoisia villosula termhelye a Kárpátoknak Moldova fele hajolt oldalán

sem valószín, st az oláhországi oldalon épen nem gondolható. Mert ezen

oláhországi részeken gyökeres kutatással a füvészek sok újat és igen érde-

keset találhatnak ugyan, de bizonyára csak a balkáni és kaukázusi typusuk-

hoz valókat !

* A Tltalictriun jH'taloidenui L. azonban nem csupán e helyen n, de azért csak

szétszórva található. Ditrótól a másik egyedül ismert eiirojiai termhelyig (Bielcze

délkeleti Gallicziában), a levegben mérve majdnem 30 mértföldnyire mégis csak elég

távol van I Ez alkalommal azt is meg kell említenem, hogy a Lecoyer által megsza-

bott Th. podolicuDi {Bull. de la soc. royale bot. de Belgique) a Thalictrimi-nem újabb

monográfiájában fajra nézve aligha más. Mindenesetre sajátságos, hogy Lecoyer nem
tndja, hogy nálunk a Th. ijetaloideum terem. Az erdélyi és gallicziai példák Lecoyer

diagnosisa daczái'a is valósággal a Linné fajával egyek. Lecoyer szerint így külön-

böznének :

Thalictnun piialoidcum L. Thalirtriuii podolicum Lee.

Fohola glaberrima, nervi subtus vix Foliola i^ilifera, nervi subtus sat con-

distincti ; inflorescentia corymboso race- spicui rufescentes ; inflorescentia pyrami-

mosa ; flores mediocri ochrolouci : sepala dali-racemosa , flores parvi virescentes,

integeii'ima. sepala denticulata.


