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A HOLDVIOLA FAJAIRÓL.

(DE SPECIEBUS GENERIS LUNAEIAE TOURN.)

Dr. BoEBÁs ViNCzÉ-tl, Budapesten.

Linné Species plantarum-ának 1. kiad. (1753) 653. old. két faj hold-

violát, vagyis Lunar iái ismertet: L. rediviva-t «siliculis oblongis» Európa

éjszaki részérl, továbbá L. annuá-i «siliculis subrotundis» Németországból,

amannak a tkéje kitelel és tavaszkor kisarjadzó (rediviva), emez állító-

lag egynyári-gyöker.

Linné óta sok speciest leírtak és fölvettek a systemába, a Lunaria vál-

tozatlan maradt e két fajával,^ csak az utóbbik biológiájára nézve a két-

nyáriság bebizonyodván, új nevet kapott.^

Mind a két faj Európa erds bérczein n. Az els virága jóillatú,

mind a ketté szép lila, a kerti nyári violáéhoz (Matthiola annua L.) hason-

lít, azért Európában kerti virág lett. De a Lunaria Tourn. Instit. p. 218,

tab. 105. (Linné, Genera pl. L 1835, no. 534.) a közéletbe máskép is beleját-

szott. L'Obelius óta ^ LiDiariánük, holdviolának avagy holdviráguük neve-

zik, mert a gyümölcsének rekeszfala fehér és fénylik, mint a holdvilág»

továbbá azért is, mert a magva veseforma, mintegy félhold-alakú. Gyümöl-

csének selyemfényén csillogó rekeszfalát, virágzatának elágazásával együtt,

néhol száraz virágbokrétába vegyítik, fehér csillámlásával a bokrétát élén-

kíti, (ezüstvirág, atlaszvirág). Júdás ezüstjének is nevezik, mert kivált a

L. annua kerek rekeszfala ezüsthuszashoz, vagy akár az ezüstforinthoz

hasonló.

A Lunaria Tourn. mint keresztesvirágú f, a krucziferák családjában

jó hosszú cséklyés, széles és lapos * gyümölcsérl (siliculis carj)ophoro elon-

gato sitis), valamint arról is kitnik, hogy a magkötje a rekeszfalhoz n.
Magva zászlós-szél, kerekded vagy vesekép. Levele szívalakú, a hagyma-

lapuéhoz (Alliaria Andrz.) hasonló.

^ Durand, Index generum phanerogamorum p. 13.

^ Lunaria biennis Moench, Method, p. 261.

^ Plantarum Hist. 1576. p. 174, Advers. p. 137. Elbb gyakran Viola latifóliá-

nak nevezték (Dodonaeus, Florum et covon. Hist. 1568 p. 25, Stirp. hist, pempt.

1583. p. 161. Dalechamps, Histor. generalis plant. 1586. p. 805).

* Benk József, Molnár J. «Magyar Könyvháza I. (1783), 394. 1. errl nevezi

lapiczkás-fünek; Diószegiek ebbl kurtították a /opic-génusz-nevefc (M. Füvészkönyv

376. lap).



A két faj európai elterjedésében egymással osztozkodik. Éjszakon a

L. rediviva meglehetsen állandó, dél felé a L. annua váltja fel, de körül-

belül hazánk szélességi vonalain a két faj egymással találkozik, a Herkules-

fürdnél csaknem vegyest n. A szélességnek ezen a vonalain mind a

L. anyiua, mind a L. rediviva fajbeli tagosulása megkezddik.

A L. annua Nymán, ^ Boissier ^ és Willkomm ^ szerint csak Spanyol-,

Franczia- és Olaszországban, hazánkban, Dalmatiában s innen a Balkán-

félszigeten terem. Boissier, a L. rediviva nélkül, Görögországból is említi;

ellenben Sibthorp és Smith a Flora? Grœcas Prodromus II. köt. 16. 1. Görög-

országból a L. redivivát jegyzi fel, a mi aligha valószín, mert innen se

Nymán, se Geisebach,* se Boissier nem említi.

A Lunaria Graecát Lobbl., vagyis L. annual L., a Linnét megelz
patres gyakran ismertetik és egyszer vagy répás pyökérzettel le is rajzol-

ják. A L. Graeca Lobel. név a geográfiai elterjedésnek megfelel, mert

voltaképen a Balkán-félsziget meg hazánk az igazi kétségtelen szülföldje,

másfelé, lehet még az olasz meg a spanyol félszigeten is, mint kerti virág,

babonás és orvosi f, st részben konyhakerti növény, a kultúrával terjedt

szét, s egyideig L. Ch^aeca nevét is megtartotta. A kultúra révén azonban

gyakran és sok helyen el is vadult, néhol azt a látszatot kelti, hogy való-

ságos vad növény, azért emlegetik Németországból is, de ott kétségtelenül

elvadult.

A két holdviola földrajzi elterjedése meglehets ismeretes. Ellenben

az alakköre, valamint biológiai sajátsága is meglehets kérdéses. Ezért óhaj-

tok magam is nemivel a kérdések megoldásához hozzájárulni, illetleg a

kérdések tisztázását megkezdeni bátorkodom.

A Lunaridk'ài újabb munka részletesebben nem fejtegeti. A systema-

ticájokat legkimerítbben Db Candolle Eegni vegetabilis systema natu-

rale-ja, a II. köt. (1821) 280—83. 1. ismerteti. A Prodromus I. köt. (1824)

156—57. 1. ugyanez az eredmény, csak rövidebbre van szabva.

De Candolle közleménye szerint a Ltmariának négy faját is gyanít-

hatni, mert a Bergeret, Phytonomatotechnie III. (1784) 115. 1. ismertetett

kopaszabb, keskenyebb-táskás L. alpina Berg., melynek a felsbb levelei

sem szívalakúak, hanem inkább nyélbe keskenyednek, vagy jó kialakult s

földrajzilag is elkülönített faj a Pyrenseuson ; vagy az ez igazi typus, ha t. i^

Bekgeret, Desvaux ^ és Db Candolle a keletibb, szélesebb táskás eltérést

tekintették typus gyanánt.

De CANDOLLE-nak másik Lunariája, a L. biennis var. Corcyraea DC.

^ Conspectus Fl, Eiirop, p. 50.

2 Fl. Orient. I. p. 256.

8 Fl. Hispan III. p. 829.
* Spicilegium fl. Eumel. I. p. 269.
5 Journal bot. III. p. 174.
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1. c. 1821. p. 283. minden esetre figyelemre méltó. De Candollk ezt a növényt

korfui magból nevelte. A táskája ovális, csaknem egészen kerek. Nekem

van Korfu (Corcyra) szigetérl L. annuá-m, mely a L. pachyrrhiza felé húz,

de jóval kisebb virágú, szára tetején szép sötétlila, sátorai fürtösen csopor-

tosodnak ; a levelének visszája szürkésebb szin, sr levélfogazata inkább

a L. redivivaéra emlékeztet. Csak az a kár, hogy növényemnek még csak

fiatal gyümölcse sem látható, hogy akár a De Candolle leírásával, akár

a L. pachyrrJnzaéYal összehasonlíthatnám. Igen csinos virág.

Kevésbbé tisztázott a L. annua gyökérzete és élettartama. Akár egy-

nyaras-, akár kétnyaras-élt lenne, egyszer ágas gyökérzetének kellene

lenni. így írja le De Candolle i. h. 283. 1. «radix simplex, fere fusiformis,

crassa, verticaliter descendens, paucos ramulos demittens. » Ilyenformán,

vagy rövidebben írják le mások is. így rajzolja a L. annuát, vagyis Viola

lunarist, Tabernaemontanus Kräuterbuchja (1687) II. köt. 696. 1., Dale-

CHAMPS História generalis plantarum-a (1586) 805. 1. (Viola latifolia).

Ellenben Dodoneus a Florum et Coronariarum odoratarumque non-

nullarum herbarum história 1568., 25. 1., továbbá ugyan a Stirpium hi-

storiée pemptades 1583. 161.1., valamint Lobelius Plantarum História 1576,

174, 1., LoNicERUs a Ivreuterbuch 1577. CCLI. 1., Besler Hortus Eistetten-

sis 1640. fol. 21. II. és Morison a Plantarum história 1680, ser. 3 t. 9 els

képén a Viola latifoUát, L. Greecá-t vagy Leucoium liuiaivim.oi apró répás

gyökerekkel rajzolják. Erre vonatkozik a L. annuánok bulbonak, bolhá-

nak vagy bolbonak neve («a radicibus bulbosis»), a hogy az egynyaras hold-

violát Linné botanikus eldei gyakran nevezték.

Többen a Lunaria gyökerét vagy le sem írják, vagy az adott képen

sem illusztrálják.^ Feltnen kívánatos lett volna a teljes gyökérzet a FI.

Danica 1880. képén, a mely a L. annuát teljes nagyságában jól ábrázolja.

Természetes, mivel Linné eltt s Linné után ezt a növényt gyakran L. an-

yiuának nevezték, a gyökerében semmi nevezetesebb eltérre nem gondol-

tak, hogy azt még pontosan le is rajzolták volna.

Általában nevezetes az, hogy a Lunaria apró répáit Linné után egj'ik

másik botanikus csaknem egész máig emlegeti, ^ st triennisuek, azaz

háromnyaras-éltnek is mondja, ^ de sem a L. annua systematicai avagy

1 ScHKUHR, Botan. Handbucli II. (1808) p. 242, tab. 182.

^ Lamarck et De Candolle, Fl. Franc. IV. (1805) p. 688 «sa racine est un

peu subéreuse au collet». — Nées, Genera plant. VII. no. 617. «radix ramosa, radices

secundarise filiformes vel elongato-tuberosse.»

^ De Candolle 1. c. p. 283. rarius triennis ;
— Gaudin FI. Helv. IV. p. 239,

subinde triennis — Trattinick in Eömer Archiv. II. (1799) p. 25. «radix nonnun-

quam triennis, simplex fere fusiformis, crassa, verticaliter descendens, (eigentlich trun-

cus) tandem paucos et breves ramos demittens». Morison 1. h. II. köt. 246. 1. a Lu-

naria annua var. albiflorkt DC. Syst. veg. p. 282 szintén perennisnek mondja.
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biológiai sajátságainak megvilágositására, sem a L. amiuától L. {Lun.

biennis Moench) eltér faj alkotására fel nem használták. Már pedig vagy

annak kell igaznak lenni, hogy a L. annua nem egyszer, vékony ágas-

gyöker, vagy ha a L. annua L. avagy L. biennis mégis ilyen : akkor az

apró répás szürkébb és nyelesebb level többnyaras holdviolának más faj-

nak kell lenni. Legfeltnbb Boissier, a ki a FI. Orient, suppl. 1888. 48. 1.

a Lunaria biennishez hozzá fzi «fibra3 radicales inferne in tubera clavata

sesquipolicaria sensim incrassatae» ; de hogy más faj-e ez, vagy a L. biennis

mindig ilyen, magyarázatlanul hagyja, pedig akár a herbariumi anyagot,

akár a könyvtárat tekintve, alig lehetett másnak jobb alkalma e jelenség

megfejtésére. Végre Schur a L. biennis alatt «radice íilipendula perenni,

siliculis ellipticis, utrinque obtusis» és «an L. bienni-rediviva Schur»

alapján b) ellipticát különböztetett meg.^

Hogy a Lunaria annua L. biológiai magaviselete eddig meglehets

ismeretlen maradt, st systematicai tulajdonsága, részben földrajzi elter-

jedése is meglehetsen összekuszált ; kiváltképen maga Linné az okozója, a

ki az eldeitl (Euppius, Besler, Morison) gyakran használt annua jelz-

vel különböztette meg a répás, s talán többnyári Lunariát. Nem sokat segí-

tett az sem, hogy Moench i. h. a L. annuát L. biennisre változtatta, mert a

répás holdviolát az egynyaras vagy kétnyaras füvek magaviselete szerint

Ítélték meg ; holott répáiról való gyarapodásának és felmaradásának egészen

másféle természetnek kell lennie. Az is igazán említésre méltó, hogy Linné

eltt a répás holdviolát mint Lunaria Graecát vagy Viola latifoliát a bota-

nika atyái (patres) gyakran lefestik és magyarázgatják ; Linné után ellen-

ben gyakran egynyarr.snak vagy kétnyarasnak mondják, répáiról s a róla

való gyarapodásáról pedig hallgatnak. Minthogy pedig a répás Lunaria
annua

Jj.
véleményem szerint hihetleg többnyaras, ha nem soknyaras is,

azaz kettnél több esztendn át kihajt; a floristák e sajátságáért gyakran

L. redivivánák (feltámadó, kisarjadzó holdviola) vagy L. perennis~nek

(Gmelin, fi. Badensis IIL p. 48), azaz többnyaras természetnek gondol-

ták, s a L. annuát ezen az alapon megtévesztve a L. rediviváYol össze-

zavarták.

így hazai példát említve, Lumnitzer helyesen közli Modor erdeibl a

a Lunaria annuát, mert a Flora Posoniensis 276. 1. «folia opposita»,

«petala rubra», «siliqua elliptica» határozottan a Lunaria annuára vonat-

koznak, s Pozsony vidékén répás L. annua L. v lóban terem is. Mégis
Endlichere a modori holdviolát, valószínleg többnyárisága nyomán,
L. redivivának «helyesbítette», a mi Lumnitzer szava és véleményem sze-

rint nem más, mint répás L. annua [L. biennis Moench). Késbb Heuffel

^ Eniimeratio plant. Transsilvan. p. 64.

^ Flora Posoniensis p. 383.
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Modor mellett a L. redivívát valóban találta. Lehet Smith ^ is többnyaras

L. pacltyrrhizát gondolt L. redivivának ; ellenben Mokison perennis albi-

Jlorája,, lehet, hogy L. rediviva.

Bizonyos, hogy a hazai «L. annua» nem egy- vagy kétnyaras. Eépái-

nak szaporodásra kell hogy szolgáljanak, talán épen úgy, mint a burgonya

gumói. Minek volna ez a kétségtelen tartalék-eleség-gyüjtö, ha tovább sza-

porodásra, a tenyészeti ivadék táplálására való nem lenne ?

A L. annuánok kétszik lettére adventiv gyökere van. Csirázásakor

látni, hogy eredeti vékonyszálú gyökerei hamar elpusztulhatnak, fölötte

azonban a szikalja (hypocotyledon) hosszúra megnyúlva, mintegy vékony

töke, vagyis taraczk a földben marad. Ez bocsátja fels oldalából a taraczk-

nem hajtásokat, a melyek mint virágzó szál a földszinére emelkednek.

A rhizóma-nem szikalja továbbá lefelé is bocsát hajtásokat, melyek ször-

nemü, kurtább vagy hosszabb gyökérszálakat eresztenek, helyenként pedig

különböz kis répákká vastagodnak, vagy feldagadnak. A répák hosszúkásak,

orsóalakúak, ellipszoidok stb., keresztben barnább forradások helyeit látni

rajtok, melyeknek a középtájáról gyökérszál vagy gyökérszálacskák nnek ki.

«Lunaria annua» -im Krassó-Szörény és Temesmegyékbl, valamint

az oláhországi Vaskaputól április és május hónapokból valók. A forradások

helyén a gyökérszálak táján rügyecskét még nem látok; de azt hiszem

késbb fejldik rajta és róla burgonya vagy földi mogyoró (Latfiyriis tuhe-

rosus) módjára szaporodik. Láttam példányt, a melynek hosszas répája víz-

szintes helyzetben mintegy rhizomát ábrázolt és virágzó hajtást bocsátott.

Ha tehát Lunariánk ilyen módon répáiról is szaporodik, akkor egy- vagy

kétnyaras növény nem lehet, a nyugati vagy kerti L. aimuától pedig külön-

böz. A L. pachijrrhiza gyökérfeje tele van más esztendei levélmaradékkal,

ez is többnyáriasságát bizonyítja. Lehet Gaudin, Trattinick és De Candolle

Lunaria radice trienni-je is a L. pachyrrhizá-N^l egyez.

Hogy a répátlan, egyszer ágas-gyöker Limaria annua L. a L. pachyr-

rhizától különböz faj lehet, melyet idáig az utóbbival a kertben is össze-

kevertek vagy jól nem distingváltak ; az egyszer gyökeres rajzokból s az

egynyaras természetnek ismertetett leírásokból is gyaníthatni. Eeichen-

BACH^ azt állítja, hogy van egynyaras alak,^ de tökéletesen kerek a táskája,

Bornmüller József tanult kertész és Déli-Európa flórájában járatos és sze-

rencsés kutató pedig, hozzá intézett kérdésemre azt irja : hogy a L. annua

kétnyaras és répás gyökérrel nem ismeri.

^ FI. Grtec. Prodromus II. p. 16.

2 FI. Germ, excurs. n. 673.

3 Ujabban Murbeck (Studien über Gentianen 1892) az egynyaras és kétnyaras

Gentianákat, csekélyebb systematical bélyegek alapján is, fajilag szétválasztja. Ezen

az úton a biológiai sajátságuk is jobban kiderül.



92

Növényünk már április közepén javában virít, virágzik egész május-

ban is. A L. annuái késbb virágzónak mondják. Lehet a Dráhák módjára,

a bibeszál hosszára nézve is különböznek, de ezzel még teljes eredményre

nem juthattam. A bélyegek kutatása geográfiai okból is érdemes és kívána-

tos, mert Dél-Európának keleti és nyugati félszigetein termo, nagyon hasonló

vagy egynek is tartott fajok, jól megvizsgálva, nem ritkán egymástól mégis

elegend módon különböznek (v. ö. var Italica).

Ezek után a Limariáka,í analyticus módon összeállítjuk. Legtermé-

szetszerübb lenne biennes, napidigerae és rhizomatosae csoportokba fog-

lalni
; de mivel a L. Corcyraea meg a L. rediviva virága körülbelül egyenl

nagy, s a levélfogazat is egyezbb ; s minthogy herbáriumban gyakran gyö-

kér nélkül vannak, ez összeállításban elsnek a levél fogazatát veszem.

1. Poliorum dentés creberrimi, flores minores ... 2.

— « « pauciores, remotiores, flores maiores ... 6.

2. Folia minora, flores intense violacei, stylus elongatus, fructus utrinque

rotundatus . . . L. Corcyrsea (cfr. L. Italicam)

— Folia maiora, longius acuminata, mucronibus longis serrata, flores

dilute violacei, styli abbreviati, fructus utrinque acutus ... 3.

3. Siliculœ elongatse, margines earum fere paralleli ... 4.

— « abbreviatas, utrinque acuminatœ 5.

4. Folia subtus canescenti-hirtula, basi etiam superiora cordata. L. re-

diviva.

— « superiora basi atteuuata; planta fere glabra = L. alpina Bbeg.*

5. Folia subtus canescenti-hirtula — L. macropoda.
— « glabra , . . = L. glabrata.

6. Folia crebrius serrata, villosa^L. Italica (cfr. prteterea L. Corcijraeam).

— « pubescentia aut glabriora, simpliciter, remote atque inaequaliter

serrata ... 7.

7. Eadix simplex, ramosa ; folia superiora sessilia ... 8.

— « napuligera filipendula ; folia superiora brevius petiolata ... 9.

8. Silicula orbicularis = L. orbiculata (Schur).

— « elliptica = L. annua L.

9. « utrinque acuta = L. pachyrrhiza.

— « « rotundata = L. elliptica (Schur).

1. §. Biennes.

1. Lunaria annua L. Spec. pl. L 1753, 653. (L. biennis Moench 1. c.

1794. p. 261 ; L. inodora Lam. FI. Franc. H. p. 457, L. ovális Stok. Bot.

materia med. 3., 1812. p. 441.) «primo vere sata annua» (Echb. FI. Germ.

* In montibus Arciburgiis (Kablik) et Janovitzensibus (Schott, in herb. Mus.
Nat, Budapest.) occurrere videtur.
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excurs. 673), vulgo «radix biennis, fusiformis, simplex vel tandem ramosi-

uscula» (Gaud. 1. c). Caulis strictus, rigide pilosus, ramosus, inferne oppo-

site, superne alterne foliatus. Folia pallida vel subglaucescentia, hirtula

aut plus-minus glabrata, cordiformia, acuminata, acumine integro, Ulis

Alliariae Andrz. similiora, pleraque petiolata, superiora sessilia, subsi-

nuato-dentata, dentibus triangularibus remotiusculis, aut remotis, inaequa-

libus, jnuticis. Racemi axillares et terminales, arrecti-patentes, pilosi; flores

inodori, purpureo-violacei, 2 cm. longi, limbo rotundo, circiter 1 cm. lato.

Sepala nonnisi duo sub apice corniculata. Siliculis subrotundis aut late

ellipticis, basi apiceque rotundatis, aut apice quasi truncatis. 30—45 mm. Ig.,

25 mm. lt., sœpe bexaspermis, seminibus approximatis, orbiculari-renifor-

mibus, fere asquilongis ac latis, 6—8 mm. latis, alato-marginatis. Carpo-

phorum demum siliculae tertia parte brevius. Stylo stigmateque magis elon-

gato ac in L. rediviva.

Subspontaneam inveni ad Ponsal supra Flamen. Tirolis : Monte dei

Frati ad Tridentum (Morandell in herb. Haynald !)

Variât :

b) L. orbiculata (Schur), Enum pl.Transsilv. 1866. p. 64. ; L.Corcyraea

annua» Echb. Fl. Germ, excurs. p. 673, non DC, ; siliculis nummiformi-

bus, orbiculatis.

Ex Helvetia (Orsières, Bas Valais, leg. Wolf) vidi in herb. Bœnitzii

Europ.no 4048 (1881).

c) L. Italica Borb. magis villosa, praecipue petioli, foliorum pagina in-

ferior et inflorescentiae axis ; floribus in apice ramulorum plurimis corj^m-

bosis, speciosis multiflora. Folia in exemplari Haynaldiano omnino alterna,

subtus canescentia, sat crebre serrata, serraturis magis argutis, in inferiore

parte magis fissis, aut fere biserratis, mucronulatis, superioribus breviter

petiolatis.

A. L. Corcyraea foliis alternis habitu magis ramoso, multifloro, flori-

bus maioribus purpureo-violaceis etc. diversa.

Italia; in silvis ad Camaldoli iuxta Neapolim (Aprili 1859, Haynald
;

L. annua Ten. Syll. plant, vase. fl. Neap. p. 317).

d) albiflora DC. 1. c. 282. rara, praecipue in hortis occurrens.

2. §. NapuligersB, napulis subterraneis perennantes; foliorum sœpis-

sime oppositorum dentés inœquales, remotiores, baud producti, carpho-

phorum abbreviatum, stylus autem magis elongatus; siliculas dilatatae. Flo-

res purpureo- aut intense violacei.

2. L. pachyrrhiza Borb. Oesterr.Botan.Zeitschr. 1891. p. 422, radiée

filipendula pluriennis, glaucescens; caulis e ramulis subterraneis adscen-

dens, paulo magis ac L. annua L. canescens, folia omnia petiolata, etiam

superiora breviter stipitata, magis atque crebrius ac in L. annua serrata,
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dentibus mucronulatis. Flores minores, siliculae tarnen longiores, ellipticae

basi apiceque breviter acutae, inter illas L. anniiae atque L. redivivae fere

médise ; carpophoro 3—4-plo longiores ; semina magis remota, 1 cm. lata,

late reniformia.

Hungária austro- orientális : In silvaticis humosis montium ad Ver-

sec, vallis Kazán et ad Thermas Herculis.

Thessalia : in monte Pelio ad Paxedes supra Volo, in regioné inferiore

occidentali (8—6 Mai. 1883 Holzmann et Heldkeich; cfr. Boiss. Fl. or.

suppl, p. 48).

b) elliptica Schur, Enum. pi. Transsilv. 1866. p. 64 siliculis utrinque

rotundatis.

Synon. L. Eschfaelleri Wiesb. Oesterr. Bot. Zeitschr. 1880. p. 32,

Schiller, Matériáién zu einer Flora des Presburger Comitates, 1884 p. 46.,

L. annua Lumn. Fl. Poson. p. 276, (saltem quod ad descriptionem pertinet);

L. annua radicibus napigeris Borb., Akad. Közi. 1878 (Hazai Arabisek) p.

181, L. bienni-redîviva Schur. 1. c. ; Viola latifolia Dod., 1. c, Lun. Graeca

Lob., Lonic, Lun. Graeca annua Besl. ; Leucoium lunatum Moris., Bul-

bonac belgarum Lob., Bulb, annuum Eupp, FI. Jen. 1726. p. 70.

Li monte Gamsberg Posonii (Bschf., Wiesb., L. rediviva Schneller!),

in silvis M.oàrsd{Lumn. descr., 1. c.) in comitatu Trencséniensi (Sadl.), ibid.

in valle Vrátna {L. rediviva Brancsik !, in herb, musei nat. Budapest.), in

silvis montium supra Versée, ad Bazias, Plavisevitza et ad Thermas Her-

culis, a medio Aprili usque ad ineunt. jun. (Borb, 1873).

In Hungária transdanubiali, in silvis ad Nadap (Tauscher ! cum.

L. rediviva L., ni confusa fuerit).

Eomaniain silvaticis ad Portám ferream infra Verciorova (Borb. 1873).

Dobrudsa: Matechin, Grecii, in saxosis, ad rivulos (10. Mai 1875. leg.

Sintenis). Macedonia (Friv.).

Exemplar Corcyrseum, aprili 1890 a dom. B. de Sagburg sine napu-

lis lectum habitu insigni excellit, sed L. pachyrrhizae prope affine differt

habitu racemiformi, foliis quidem similibus, superioribus breviter petiolatis

sed subtus densius canescenti-hirtis, creberrime serrulatis, serraturis mu-
cronatis, ita ut margo foliorum magis illi L. redivivae sit similior. Flores

magnitudine speciei posterions, aut paululum minores, ceterum cum illis

L. pachyrrhizae congrui, intense violacei. Corymbi florum in formám racemi

dispositi. Ovarium stipitatum, anguste lanceolatum stipite quidem longius,

stylo elongato autem brevius.

L. Corcyrsea DC, Eegni veget, systema nat. IL (1821) p. 283. «sili-

culis suborbiculatis» culta describitur. «Siliculse ovales, fere orbiculatse
;

stipes (carpophorum) vix 2 lin. longus, styli nempe longitudini requalis»,

in nostra styli magis elongati. «Pedicelli florum hispiduli, ovula 4, semina

matúra tantum 2.»



95

3. §. ßhizornatosse, rhizomate perennes; foliorum Söepe alternorum

dentés longe acuminato-mucronati, florum color dilutior, stylus abbrevia-

tus, carpophorum autem elongatum ; siliculse utrinque acutae.

3, Lunaria rediviva L., Spec. pl. 1753. p. 653. (L. perennis Gm. Fl.

Bad. III. p. 48, L. lanceolata Stok. Bot. mat. medic. III. p. 442; L. odo-

râla Lam. Fl. Fr. II. p. 457, L. Ricolia Gœrtn., De fruct. II. p. 289)., dif-

fert a L. annua rhizomate crasso horizontali, radicellis plurimis obsito,

caule altiore paniculato-ramoso, foliis maioribus, longioribus, longius acu-

minatis, subtus magis canescenti-hirtis, sœpius alternis, creberrime mucro-

nato-serratis, omnibus longe petiolatis, inflorescentia foliosa, floribus ple-

rumque in apice caulis corymbosis, non in caulis parte superiore maiori

racemose dispositis, violaceis aut dilute violaceis, circiter 15 mm. longis,

sepalis omnibus corniculatis, siliculis «oblongis» (L.), elongatis, usque 7 cm.

Ig., cire. 20 mm. lt., marginibus fere parallelis, basi apiceque acutis, acu-

minatisve, carpophoro 15—25 mm. Ig., una cum pedunculo fructifère multo

magis ac in L. annua elongatis, stylo autem brevissimo (2 mm.), seminibus

transverse conspicue latioribus, 7—9 mm. lt., florescentia seriore.

Typum descripsi Bavaricum (Hohenschwangau), apud nos in conti-

nente baud provenientem, Croatise montium incolam (Belsko, Musulinski

potok etc. ad Ogulin, Bitoraj, Ostária). In valle Mezzine ad Flumen

(Noë 1833).

Variât :

h) purpurea DC. 1. c. 1821. p. 281, flore purpureo, in elatioribus : in

convallibus altioribus ad Blatnitza cott. Turócens.

h) macropoda Borb. pubescens, siliculis ellipticis aut late lanceola-

tis, inferne aut medio latioribus, magis igitur ac in typo dilatatis, 40—55

mm. Ig., 20—25 mm. It. ; carpophoro elongato, 30—35 mm. longo, fructu

baud multo breviore, aut eius longitudinem œquante. Fructu latiore atque

breviore prsecipue a typo differt, carpophoro tamen magis elongato.

In Hungáriáé montibus altioribus sat frequens a Modra (retro Kugel,

Heuff. !) usque ad comitatum Maramarusiensem (Csebrény ! Huszt,^ Vágn.) :

in cottu Trencsén,^ in valle Vrátna cot. Arvensis (Boliatsch!), Naklak

(Láng !) Breznolz (Wolny, in herb. mus. nat. Budapest !), Zsérc (Fillinger)

et Diósgyr (Heuff!), Kékes, Nagy-Galya et Bagolyko Matrœ ad Bodony

(Vrabélyi et Borbás), prseterea a monte Guttin per comitatus Bihar, Arad,

et Krassó-Szörény, usque ad Thermas Herculis (Tilva mare ad Oravitza,

Wierzb., Rumunyest, Heuff.), nec non in Transsilvania : Hegyhasadék ad

Torda (G. Wolff), Hideg-Szamos cott. Claudiop. (Eichter L.!), in valle Igen-

pataka (Haynald!), in valle Klopotivensi infra alp. Eetyezát (Borb. 1874.)

^ L. Carpatica Gandoger, FI. Europ. mspt. II. p. 267. (1884).

^ HoLUBY Flora des Trencsiner Comitates 1888 p. 110. (L. «intlivisa» Körb.).
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In Hungáriáé TransdanuMali in monte Somhegy Bakonyensis, ad

Nadap (Tauscher !), in convallibus ad Hámor (Waisb.) et ad Dreieckstein

montem Günsii (Piers !), in monte Pilis et ad Dobogók (Perlaky), ad Stum

Andreám (Sadl).

In Slavonia ad Zvecsovo (Stoitzn., sed absque fructu !)

In Moldavia ad Tölgyes (Haynald absq. fructu).

d) oppositifolia Borb. foliis, summis inflorescentise exceptis, opposita

In monte Tilva mare ad Oravitza (8. jun. 1843 Wierzb.)

e) glabrata Borb., caule fere glabro, foliis supra glabris, subtus ad

nervös solum pilosulis, ceterum cum var. macropoda convenit. In silvis

Lestiny et Kis-Tugár ad Abelova (Kell !), in nemoribus ad specum Bélaënsem

Tatrœ (Borb. 1890).

L. alpina Bergeret, Phytonomatotechnie universelle III. (1775) p. 115

differt silicularum longiorum marginibus parallelis, angustioribus, foliis

superioribus basi haud cordatis, imo attenuatis.

Nomina :


