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—

—

—

Gesellschaft, p. 89. old.
Gyjtemények.
Sammlungen, p. 93. old.
Megjelent.
Érsekiemen, p. 95. old.
Személyi hírek
Personalnachrichten,
Meghalt.
Gestorben, p. 96. old.
p. 95. old.
Corrigenda, p. 97. old.

—

—

—

—

Mellékelve az

Az Artemisia

I.

sz.

tábla.

—

—

—

Beigelegt Taíel Nr.

latifolia Led.

I.

Délmagyarországon.*

Artemisia latifolia Led. in Südungarn.
Von-

\

" a £ |ier

(Egy táblával.

Panic 1867-ben

a delibláti

homokpuszta északnyugati részében, Flamunda környékén
(«inter caespites prope Ivorn»)

olyan

medd

növénytöveket

ta-

—

János

(Arad).

Mit einer Tafel.l

n

Pa ic sammelte im -Juli 1867
im nordwestl. Teile des siidungarischen Sandgebietes («inter caespites prope Korn, Banatus»
bei Deliblatj) sterilé
|

melyeknek keskeny levélszeletei t a mezei kökörcsinre
emlékeztették; a gyengébb vagy

lált,

ersebb ezüstösszürke mezük
inkább
azonban
valamelyik
Chrysanthemum- vagy Anthemú-fajjal való

rokonságot

je-

lezte.

Minthogy hasonló tleve-

leket

sehol se

látott,

sejtette,

hogy addig ismeretlen,

új

nö-

vényt fedezett fel, melyet minden áron virágjában megismerni óhajtott, hiszen virág
nélkül
még a génuszt se
lehetett

megállapítani.
kutatta fel a

dozása
vezetett

biztossággal
Ezért többször

feltétlen

homokon, fáraazonban egyszer se
a

várva-várt

ered-

ményre. Végre kiásta néhány
tövét és elültette azokat a belgrádi botanikus kertbe.

bláti

die ihn wegen
sclimalen Segmente an
erinnerten,
Pulsatilla - Blátter
wegen ihres
welche
aber
schwácheren oder stárkeren silbergrauen Überzuges entschieden auf die Verwandtschaft
mit den Compositen-GattunBlattbiischel,

dér

gen Chrysanthemum oder Anthemis hinwiesen. Da Pancic
diese grundstándigen Blátter
mit keiner ihm bekannten Art
identificieren konnte, hielt er es

wahrscheinlich, dass eine
neue Art vorliege, und sparte
weder Míihe, noch Zeit, um
aufzublühende
Exemplare
treiben
denn im sterilen Zustande konnte ja nicht einmal
Gattung mit Sicherheit
die
festgestellt werden. Nachdem
er aber noch einige Ausflüge
ganz ohne jeglichen Erfolg
fiir

:

* Elzetes jelents a Délmagy. Term. Társ. megbízásából készül «A Delihomok- puszta flóra ja» ezím munkámból.

Vorbericht aus meinem Werk über «Die Flóra des Deliblater Sandgebietes»,
welches ich im Auí'trage dér Siidungarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft schreibe.
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gemacht

Mennyire izgathatta a felfedezt a kérdés, kitetszik a
Janka V.-hoz intézett leveleibl, melyek dr. Decien Árpád
úrnak, e lap kiadójának és
szerkesztjének birtokában vannak. Minduntalan vissza-visszatér a most már nyilt kérdésre
fájdalmasan
panaszolja,
és
hogy a földi kutyák kipusztía fáradtsággal hozott
és ápolt növényt.
A 70-es évektl kezdve hazai
botanikusok fogtak hozzá a probléma megoldásához és azóta
tották

:

alig

volt

nevesebb

floristánk,

aki nem foglalkozott volna ezzel
a növénynyel. Egyesek felkeresték az eredeti termhelyet

reményben, hogy sike-

abban

a

rülni

fog ott virágjában meg-

találni,

bálták a

mások pedig megprómár több nagyobb her-

báriumban elhelyezett medd
példányok meghatározását; nem
hiányzottak
kísérletek
arra
nézve sem, hogy a virágokat
kultúra útján fejlesszék, de az
annyira
óhajtott
eredményt
mindig valamilyen baleset meghiúsította.

hatte, pflanzte er einige

Stöcke in den Botanischen
Garten zu Belgrad.
Pancic hatte aber wieder
Unglück. Erdhunde wtihlten
seine Schiitzlinge aus dem Boden, die Pfianzen gingen ein
und in den an V. Janka gerichteten Briefen (jetzt Eigentum Hrn. Dr. Á. v. Degen’s) gedenkt er immer wieder dieser

noch offenen Frage und klagt
darüber, dass es ihm nieht vergönnt sei, sie dér Lösung niiher
zu bringen.
Seit den 70- er Jahren versuchten ungarische Botaniker
dem Problem náher zu treten,
und ich kann getrost behaupten.
dass sich seit dieser Zeit fást
allé namhaften FI úristen unseres Landes mit dieser Pflanze
bescháftigt habén, teils indem
sie sie an ihrem Standorte in
dér Hoffnung aufgesucht habén,
sie vielleicht doch in Bliite zu
erlangen,

indem

teils

sie

sie

nach den nun schon in mehreren
grösseren Herbarien vorfindlichen sterilen Exemplaren zu
bestimmen suchten auch man;

an Versuchen,
ihre Blüten im Wege dér Kultúr zu erlangen, welche aber
von Missgeschick beharrlich

gelte

es

nieht

wurden.
Janka hat die Pflanze selbst
nieht gefunden
die sterilen
Triebe
im
kráuterreichen
Buschwerke des
Deliblater
verfolgt

Janka maga nem gyjtötte

medd

a növényt, a
hajtásokat
Deliblat füves bozótjaiban meg-

nem

találni

is

olyan

könny

Janka példányát, mely
egy két levelet visel

feladat.

csak
hosszú hajtásból áll, PANCié-tól
kapta, és egyre buzdította a
fiatalabb

botanikusokat

vény

felkeresésére

adta

Panic

s

közlését,

a nö-

tovább

hogy

;

Sandgebietes aufzufinden ist
auch keine so leichte Saelie.
Er besass zwei Blatter an
einem láng kriechenden Trieb,
welche er von Pancic erhalten
hatte und spornte die jüngeren
Botaniker dazu an, sie aufzu1

*

:
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boróka-bozótok

Kom

aljában
mellett keresend.

Kapu

suchen, wobei er die Mitteilung
Pancic’s weitergab, dass sie
unter ./mípems-Strauchwerk

Kapu Korú zu suchen
Auch er hielt sie für

bei

Janka szintén

fajnak tartotta és az Ö. B. Z. 1881. évfolyam 304. oldalán Chrysanthemum Pancicii- nak nevezte
el, nagyon fogyatékos leírással
a
és
azzal
megjegyzéssel
új

hogy esetleg Tanacefím-nemzetségbe tartozó fajról
is lehet szó. Késbb azonban
kísérve,

sem tartotta lehetetlenségnek, hogy a kérdéses növény
az Anthemis- nemzetség valaazt

melyik faja.
A legnagyobb buzgalommal
és kitartással Borbás V. látott
a munkához. 1874-ben
találta
meg elször Pancic után és a
Math. és Term. Közi. XII. 1874.
Nr. IV.: 79 (megjelent 1875ben) Chrysanthemum sinuatum
Lédéi: ? néven sorolja fel. Megemlíti azt is, hogy ez a titokszer növény egy bozót szélén
terem, de mindazideig csak
sterilis hajtásokat és leveleket
találni.
lehetett
Pancic
az
Anthemideae csoport ismeretlen
tagjának jelölte meg. Levele a
Chrys. sinuatum Led. Ic. FI.
Ross.-hoz volna hasonló. Freyn
errl a munkáról írt ismertetésében (Ö. B. Z. 1876 71) megemlíti, hogy Neilreich a Janka
:

sei.

eine
neue Art und gab ihr in Oest.
Bot. Zeit. 1881 8. 304 schliesslich

mum

Namen

den

Pancicii

Chrysanthemit einer ganz

Besckreibung
unzulánglichen
und mit dem Bemeiken, dass
es síeli
möglicherweise um
eine Tanacetum Ávt
handeln
könne. Spater war er geneigt,
sie für eine Anthemis- KA zu
haltén.

Mit grösstem Interessé und
lobenswerter Ausdauer versuchte V. v. Borbás die Pflanze
zu determinieren.Im Jabre 1874
hatte er die Pflanze zuefst nach
Pancic wiedergefunden und in
Math. és Term. Köziem. XII.
187 í Nr. IV. p. 79 (ersch. 1875)
unter dem Namen Chrysanthemum sinuatum Ledeb. ? angeführt. Er erwahnt dórt, dass
diese Pflanze als geheimnis-

am Rande eines
vorkomme, dass
aber bisher immer nur sterilé

volles Riitsel

Gebüsches

gefunden

Triebe

u.

worden

seien. Pancic hatte sie

als

Blátter

unbekannte

bezeichnet.

Ilire

Anthemide
Blattéi*

seien

jenen des Chrysanth. sinuatum

herbáriumának PANic-féle példánya alapján valamely Umbellifera-fajnak
tartotta.
Ez
azonban nem felel meg a valómert
ságnak,
Neilreich- nek

Led. Ic. FI. Ross iihnlich. lm
Referate íiber diese Arbeit (st.
Bot. Zeit. 1876: 71) erwahnt
Freyn noch, dass sie Neilreich

JANKÁ-hoz intézett dr. Degen
birtokában lev levele így szól

findlichen PA.\cic’schen

nach dem im Herbar Janka be-

Exem-

plar für eine Umbellifere gehalten habé. Dies ist nun nicht
genau, denn die betreffende
Stelle in einem Briefe Neil-
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1869) an Janka,
Besitze Dr. v.
dér
Degen’s befindet, lantét so:
reich’s (Api
síeli

1

.

im

«Von dem s. g. Anthemis- Blatt weiss ich nicht, warum es
es kann auch das
überbaupt einer Anthemis angehören muss
Blatt einer anderen Composite oder eine Umbellifere sein.
;

Neilreich tehát a levelet elssorban valamelyik Compositafaj levelének tartja.
Borbás 1881-ben még a következket írja errl a nö-

vényrl

Auch Neilreich hielt alsó
das Blatt in erster Linie für
ein Compositen-Blatt.
Borbás schrieb
i.

J.

dann

nocli

1881 über diese Pflanze:

:

«Die Panic’sche Pflanze habé ich am 25. Sept. 1874
dem Grebenácer Sande (Kapu kornuluj) gesammelt, aber nur
sterilem Blattbüschel. Ich nahm die lebende Pflanze mit
auch nach Berlin, wo sie aber bald einging ÍN a eh dér Form
Blátter stimint sie mit dem Exemplare und dér Abbildung

an
mit
mii*

dér
des

Chrysanthemum sinuatum Led. (Icon. FI. Ross.) und in meinem
«Ujabb jelenségek a magyar flórában» (st. Bot. Z. 1876. p. 71)
habé ich sie mit Fragezeichen dafür genommen. Aber Herrn v.
Janka wird vielleicht die Meinung Grisebach’s tiberraschen, dass
vulgáris videtur» (in litt. 14. Febr.
mit jenen des Chr. sinuatum iibereinstimmen, so ist es doch nicht umnöglich, dass die Pflanze
zu Artemisia gehöre, um so wahrscheinlicher, da die Artemisien
sehr spát blühen und die grundstándigen Blátter bei dér bliihenden Pflanze gewöhnlich fehlen.» (st. Bot. Zeitschr. 1881. p. 340).

Chrys.

Pancicii

«

Artemisict

1875). Obgleich die Blátter

Borbás késbbi müveiben

Borbás verwendet auch

is,

in

«Temesmegye ve1884. » és «A Magy.

seinen spáteren Werken, besonders in « Flóra comitatus Te-

homokpuszták
növény-világa
meg a homokkötés 1886. » czím

mesiensis 1884» und «A magy.
növény-világa
homokpuszták
meg a homokkötés 1886» den
LEDEBouR’schen Namen Chrys.
sinuatum mit einem Frage-

nevezetesen
getatiója

könyveiben

:

kérdjellel

mazza a Chrysanthenum
atum Led. nevet.

alkalsin u-

Borbás ezekben az években
sokszor járt a temesi homokés ekkortájt meg is
eg\
galagonya-cserjét,
melynek aljában a « Crysanthemumn néhány szép bokra
díszlett, a flamundai legeln,
alig néhány pereznyire az erdri lakástól. Az akkor ott lakó
erdrt: Székelyt pedig meg-

pusztán
jelölt

:

:

Zeichen.
In diesen Jahren besuchte
er zu wiederholten Malen den

Südungarischen Flugsand. Bei
dieser Gelegenheit bezeichnete
den dortigen Forstleuten

er

einen Weissdornstrauch in dér
náchsten Náhe des Hegerhauses
Flamunda als Standort dieser
Pflanze und ersuchte den Forstwart Székely, sie so oft als

1
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kérte, vizsgálja

meg hetenként

és ha netalán szárba menne,
értesítse
virágot fakasztana,
azonnal.
Borbás csaknem két évtizedig várta a hívó levelet, de

hiába várta, a most
erdr pedig meg van

már

öreg

gyzdve

róla, hogy ennek a világhír
növénynek nincsen virága.

Db. Deoen A. a 80-as évek
végén járt a delibláti homokon.
Az Anthemis Panelen Janka
kérdése t is izgatta. Néhány
tövet küldött a budapesti egyetemi botanikus kertnek. Ott

A következ
esztendben szárba ment, de a
eleinte jól díszlett.

csigák ekkor leették.

möglich zu beobachten, und ihn
sofort zu verstándige, wenn er
ihre Bliite zu entdecken das
Glück hatte.
Borbás wartete aber zwei
Jahrzehnte hindurch vergeblich
auf eine Nachricht, und dér
Förster Székely ist noch heute
dér Meinung, dass diese berühmte Pflanze überhaupt keine
Blüten trage.
Dr. A. v. Degen botanisierte
daselbst im Jahre 1887; Anthemis Paneléit Janka war für
ihn auch ein höchst interessantes Problem.
die Frage zu
lösen, sandte er einige Stöcke
an den Botanischen Garten in
Budapest. Die Setzlinge gediehen einige Zeit láng, ein Stock
trieb im folgenden Jahre einen
Stengel, weícher aber kurz vor

Um

dem Aufblühen von Schnecken

Egyéb történelmi adatoktól
megjegyzem még,
hogy magam is hiába kerestem

eltekintve

a virágját

1894

— 1903-ig

év-

fleg a tavaszi hónapokban, különösen májusban
röl-évre

júniusban tett kirándulásaimon.
Mikor a Délmagy. Természettud. Társ. 1908. tavaszán
megbízott a delibláti homokpuszta flórájának a megírásával,
legels és legfontosabb
kötelességemnek tartottam az
Anthemis Panéiéii Janka, v.

vernichtet wurde, worauf die
Pflanze einging.
Von weiteren historischen

Daten erwahne ich nur noch
mein erfolgloses Suchen nach
blühenden Exemplaren besonders im Monate Juni dér Jahre
1891-

1903.

és

Als ich im Jahre 1908

vöm

Naturw. Véréin

den

Südung.
Auftrag

erhielt,

die Flóra des

Sandgebietes
zu
Deliblater
schreiben, hielt ich es für eine

Ch ysanthem 1 m sinuatum Bo rb.

meiner hauptsáchliehsten Aufgaben. die Zugehörigkeit dér
festzuPflanze
PANCic’schen

virágjának a felkutatását.

stellen.

•

h

A

megbízatásom utáni június

7-én intéztem els kirándulásomat a homokpusztába. Fel-

szerelésemnek legnevezetesebb
tárgya akkor egy nagy virág-

eigens zu
Ich unternahm
diesem Zwecke meine erste
Excursion arn 7. Juni 1908
in
das Temeser Sandgebiet.
Ein grosser Blumentopf war
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cserép

volt.

Ebbe beleültettem

egy a hosszú taraczkjaival
messze száj jelkúszó, gondosan
tövet
lehet
és nem
csodálkozni, hogy milyen körültekintéssel viseltem gondját a
szokatlan
meleg idben és
hosszú úton a hazai florisztika
egyik legizgatóbb, legérdekesebb problémájának megfejtésére hivatott bizonyítéknak.
kiásott

einer meiner wichtigAusriistungsgegenstande.
In diesem brachte ich ein mit
seinen lángén Auslaufern sorg-

dabei
sten

ausgegrabenes Exemplar
nach Hause, wobei selbstverstandlich dér zr Lösung des
nahezu 50-jáhrigen Problems
auserwahlte Schatz wahrend
dér lángén und umstandiichen

faltig

Reise

einer

in

zu

dieser Zeit

enormen Hitze mit gehöriger

A nagy

gonddal szállított
növény aradi kertemben gyönyören fejldött. Jókora darabon széjjelterjedt és a követév szén szárba ment:
1909. október havában virított.
Természetes, hogy ez idtájban felkutattam eredeti termhelyén is. Nagy szerencsém
nem volt, de két virágos tövet
mégis találtam a Rosiana-kút

kez

közelében, tehát a
vében.

homok

szí-

1910. október havában ismét
2 virágos szárat a
kertemben,
a homokpusztán
pedig ez alkalommal 16 darabot
találtam. Valamennyi ugyanazon Artemisia - fajhoz tartozott.
fejlesztett

A

félszázados problémát dr.
A. úr szíves közremködésével megoldottuk.
Növényeink példái teljesen
megegyeznek az Artemisia latifolia Led .- nak Dr. Degen A.
herbáriumában lév orosz da-

Degen

rabjaival.

A

nagyon

gondos

vizsgálat eleinte a levelek viszszáján itt-ott mutatkozó és pe-

Sorgfalt behandelt vvurde.
Die so wohl behíitete Pflanze
in meinem Garten in
Arad ausgezeichnet. Sie verbreitete sich in einem Beet, im
Durchmesser von einem Schritt
und trieb im Október 1909

gedieh

2 Blütenstengel. Dass ich zr
selben Zeit auch die Originalstandorte bei Deli Idát besuchte,
brauche ich kaum zu erwahnen hier hatte ich aber
;

wenig Gliick, denn mein ganzes Sammelergebnis waren 2
Exemplare, die ich so ziemlich
in dér Mitte des íSandgebietes,
dér Nahe
in
des
RosianaBrunnens fand.
Im Október 1910 blübten
in meinem Garten wieder nur
2 Stamme, im Siidungarischen
Sandgebiete hatte ich aber
diesmal mehrGlück; ich fand
16 bliihende Exemplare; allé gehörten einer Artemisia- Art an.
Das Problem wurde min mit
dér Beíhilfe meines Freundes
Dr. A. v. Degen gelöst.
Eine sorgfaltige Determination ergab die Zugehörigkeit
zu A. latifolia Led. und russische Exemplare, im Herbare
des Fremdes verglichen, konnten von
unseren südungarischen Pflanzen nickt unter-
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dig a rövidebb vagy hosszabb
szörözetben található minimális

különbségekre

vezetett,

Kor-

shinsky (Tentamen FI. Rossiae
orientál is 1898) vizsgálatai eloszlatták, megdöntötték azonban ezt a csekély különbséget

amennyiben Korshinsky rámutat arra, hogy az Artemisia

is,

Led. leveleinek a meze
nagy mértékben változik, anypéldák
nyira,
hogy
egyes

lati fólia

más Artemisiák-hoz

átvezetnek,

vagy tajvegyülékeknek
hetk.

tekint-

Az Artemisia latifolia Ázsia
növénye, mely Európában eddig
csak Középoroszország keleti
részébl és pedig a kazáni,
simbirski, samarai, ufai, orenburgi, permi és wiatkai kerületekbl ismeretes.

A

delibláti

homokpuszta

felében elég gyakori.
Galagonya, szömöricze, tölgy,
nyár és borókacserjék tövében
nem ritkán néhány 2 -uyi területet borít. de nagy ritkán virít:
mert a virágzásához, úgy látszik. egyéb feltételek is szükségesek, melyek nincsenek meg
minden esztendben és minden
termhelyén. Esben dús években inkább virít és a naposabb

északi

m

helyek

is

inkább kedveznek a
A nagyon árnyékos

virágjának.

helyeken temérdek levelet fejleszt.
levelei
itt
nagyobbak,
zöldebbek, de nem virágzik.

Általában nagyon késn virágzik s ez lehetett elssorban
oka annak, hogy ezt a sokat
vitatott

növényt csak oly szá-

mos év múltával sikerült meghatározni. Éppen abban az idö-

schieden werden. Eine ganz
genaue Untersuchung zeigte
einen ganz minimalen Unterschied bei einigen Exemplaren
in dér Diclite dér Behaarung

an dér Unterseite dér Blátter.
Die trefflichen Erörterungen
in Korshinsky
Tentamen FI.
Rossiae orientál is 1898. hben
aber auch bald diesen minimalen Zweit’el au f da nach Kor:

,

Untersuchungen die
Bekleidung auch bei dér russischen Pflanze stark schwankt.

shinsky’s

Artemisia latifolia Led. war
bisher nur aus dem östlichen
Gebiete von Mittelrussland und

Zwar aus den Gouvernements
Ivasan. Simbirsk, Samark, Ufa.

Perui und Wiatka
bekannt.
In
dér nördlichen Hálfte
des südung. Flugsandgebietes
ist sie ziemlich verbreitet, besonders unter Crataegus-, Cotinus -, Quercus -, Populus- und
.7wttépmí.s-Gestrauch,mancherorts bedeckt sie einige Quadratmeter mit sterilen Blatttrieben.
Sie bliiht aber höchst selten
denn zr Entwickelung dér Bliiten braucht sie wahrscheinlich bedeutende Xiederschláge
und mehr Licht, als sie auf
den meisten Standorten durch
das diclite Gestriipp erhalten
kann. lm dunkeln Schatten sind
ihre Blátter auffallend grösser.
grüner und sehr zahlreich.

Orenburg,

;

Sie bliiht auch sehr spát
und dies mag die Ursache sein,
dass das Rátsel ihres Vorkommens erstnach so vielen Jahren
gelöst

werden konnte. Sie bliiht
Zeit, wenn die

eben zu einer
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y

Botaniker bei uns ihre Sammelsaison schon für abgeschlossen

ben virágzik, amikor botanikusaink a gyjtéssel felhagynak.

haltén.

Az Artemisia

lati fólia

Artemisia

Led.

Led.

latifolia

ist

und

Középeurópára új és növényföldrajzi szempontból ama meg-

für

lep

felfedezések mellé sorako-

zik,

amikkel

sicht den sensationellen Entdekungen dér Herren Baldacci
und Dr. v. Degen (Forsythia
Sibiraéa ect.) anzureihen. Die

újabban

képpen Baldacci és
gazdagították
(Forsythia

a

kivált-

stb.).

merült egy
az

került

kérdés

új

Artemisia

:

A

Zalil

fel-

taucht auf

latifolia

latifolia in

hez

kétség

Ele-

:

Wie kam

Artemisia

unser Landesgebiet,

überall

in

ganz

sie

Mitteleuropa

und erhielt sich nur noeh in Südungarn auf einem verháltnismassig kleinen Fleck Landes ?
Eine Frage, dérén Lösung wohl
nicht ganz unmöglich ist, aber
die doch nie ganz sicher entschieden werden wird.

hozzáférközmegfejtésé-

is.

Az

I.

sz.

tábla magyarázata.

A) Artemisia

nak

asiatischen

warum verschwand

oder

természeténél

akármilyen

hetik

Mitteleuropa vor-

ist

hogyan

fogva mégis olyan, hogy vala-

melyes

in

nun wieder um eines
grösser, und ein neues Problem
mente

vagy miért pusztult
el egész Középeurópában mindenütt és tartotta fönn magát
épen csak a mi hazánkban és
annak is aránylag kis területén? Egy új probléma, melynek megoldása nem teljesen
de

dér

kommenden

hozzánk,

lehetetlen,

in

Hin-

,

Középeurópában term ázsiai
növények száma tehát egygyel
ismét szaporodott és vele

neu,

pfianzengeographischer

dr. Degen
tudományt

Sibiraéa

,

Mitteleuropa

3

.,-a.

B)

—

s

/3

d.

—

Tafelerklárung zu Tafel No

latifolia habitusképe (Habitusbild).

I.

Természetes nagyságá-

natürlichen Grösse.

Fészek, háromszoros nagyításban.

G) Virág, tízszeres nagyításban.

—

— Köpfchen
Blüte

:

;

Vergrösserung dreifaeh.

Vergrösserung zehnfach.
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