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lm Juli 1901 sammelte icli unter Eichengebüsch auf dér

Halbsinsel Lapad bei Ragusa eine Melica-Art, die mit vielen

anderen schönen Sachen aus Dalmatien und Montenegró bis zum
vorigen Jahre auf die Einreihung ins Herbar warten musste.

Dabei stellte sieh heraus, dass es Melica picta K. Ivoch ist, alsó

ebenfalls eine neue Spezies für Dalmatien. Pospichal (Flóra

Küstenl I. 90) gibt Melica picta auch bei Ruttars am Judrio an.

Diese Angabe ist zwar noeh nachzupriifen, da dér sonst so

genaue und ausführliche Diagnostiker auffallenderweise das lángé

Blattháutchen, durch welches sich picta von nutans unterschei-

det, niclit erwáhnt und ausserdem die Aehrchen seiner Pflanze

nur 4 mm. láng fand, was mir ebenfalls etwas verdáchtig er-

scheint
;
aber auch für den Fali, dass sich Pospichal geirrt hátte,

ist nun durch meinen eigenen Fund nachgewiesen, dass sich das
Areal dér Melica picta bis an die Adria erstreckt.

Szerz czikkében a Melica picta K. Koch-oí, mint Dalmáczia
flórájára nézve új növényt, közli Lapad félszigetrl Ragusa melll.

Ezenkívül ismerteti az Allium Ampeloprasum L. var. lussi-

nense Har. és az Antirrhinum tortuosum Bse. újabb dalmácziai

lelhelyeit.

Peloriás Linaria vulgáris elfordulása Budapesten.*)

|

Feliér Jen (Budapest).

A mióta Tuzson János a Természettudományi Közlöny 1
)
hasáb-

jain a peloriás gyujtoványftivet De Vries elméletével kapcso-

latban ismertette, hazánkból két helyrl is jelentették e ritka

növény elfordulását. Európából az említett cikk mindössze TJpsala

(1744.), Göttingen (1791.), Berlin (1825.), Zandvort (1874.), Olden-

zaál (1896.) lelhetyeket említi, itt-ott máshol is ráakadtak, így
hazánkban is.

Hazánkban való elfordulásáról elször Brassai Sámuel tesz

említést a Magyar Növénytani Lapokban (Egy pár kis curiosum).

Tuzson cikkének megjelenése után elször Róna Jen
ismerteti Pécsrl 2

). 1907-ben a vasúti töltés melletti árok szélén

talált egy példányt, 1908-ban ott újra talált peloriás Linariát.

1909-ben a Tettye emelkedés tövében csaknem kizárólag peloriás

gyujtovány füveket talált. Rövidesen utána Kossá Gyula jelenti a

Természettudományi Társulatnak 3
),
hogy 1908. év nyarán a Szob

*) Dér Verf. hat an mehreren Orten dér Umgebung von Budapest Pelorien
von Linaria vulgáris gefunden und will auf Grund dér Art und Weise ihres Vor-
kommens des Zustandekommen dér Pelorien auf Bodensverhaltnisse zurückführen.

*) Természettud. Közi. 1908. 337. o. Növényfajok keletkezése a termé-
szetben .

2
)
Pótfüzetek a Term. Közlönyhöz 1909. 124. o.

3
)
Természet. Közi. 1909. 711. o.
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melletti Fagy-Galla hegy Duna felé es lejtjén elég messze a
csúcstól igen sok szabályos virágú gyujtovány fre akadt. Mind
a két helyen 2—5 sarkantyus virágok fordultak el. De hazánkból
nem ezek az egyedüli adatok. A Természettudományi Közlöny
1904-iki évfolyamának a 198-ik oldalán lev «levélszekrény»
rovatban látunk egy üzenetet, melyben egy Fiume környékérl
beküldött növényrl Degen Árpád kimutatta, hogy peloriás Linaria
vulgáris.

Ez azonban az utolsó nyom a peloriás gyujtoványf hazai elfor-

dulásait illetleg. Nekem sikerült Budapesten a budai begyek több

helyén megtalálnom e kétségkívül ritka növényt. Nem mondhatnám,
hogy ez, mint a legtöbb felfedezés a véletlen mve volt. Nem
pedig azért, mert én ezt a növényt kerestem, még pedig terv-

szeren kerestem. Ugyanis tavaly sszel talált peloriás Delphinium
consolidák 4

)
elfordulási körülményeibl kiindulva, feltettem, hogy

a peloriás Linaria vidgaris-nak is hasonló körülmények között kell

elfordulnia. Tehát, meg nem mvelt réten vagy huzamosabb id óta

parlagon hever egyébként is terméketlen (agyagos
,
köves) mezkön.

A feltevésemben az is támogatott, hogj7 a pécsi lelhely, melyet
én személyesen ismerek, szintén ilyen. Megersített ebben az is,

hogy a laza talajú, jól trágyázott mezkön buján tenyész gyujto-

vány füvek között szorgosan keresve sem találtam sohasem. Ennél-

fogva kirándulásaimon a fent leírt hegeken kerestem. Az ilyen

helyeket azonban nem valami nagyon könny találni Budapest kör-

nyékén, egyrészt azért, mert minden talpalatnyi földet beültetnek,

amely pedig erre nem alkalmas, ott Linaria sem fordul el, de

ha elfordulna, közöttük valószínleg találunk peloriás gyujtovány
füvet is.

1910. október 4-én a Sashegytl délnyugatra es dombon
találtam az els három példányt. A domb oldalai szllkkel és egyéb
veteményekkel vannak beültetve, tetején azonban egy festi dolomit

sziklacsoportozat ül. mely megakadályozta környezetének megm-
velését, úgy, hogy ez a darab egy vele kapcsolatos keskeny réttel,

mely lenyúlik a völgybe, úgyszólván sállapotban maradt; ezen

találtam az említett bárom tövet, normális virágokkal biró, de nem
nag}7on fejlett Linaria vulgarisok között. Az elfordulási körül-

mények tehát szakasztott olyanok, mint a peloriás szarkaláboké

voltak az Istenhegyen.

Az egyik tövön 2 ötsarkantyus, l négysarkantyus és egy
normális virág volt; a másik tövön 2 ötsarkantyus és több nor-

mális virág, a harmadikon sok rendes virág között 1 ötsarkantyus

virág volt.

Egy héttel késbb a lörökvészdülö legmagasabb dombjának
tetején egy m 2-nyi területen 20—25 Linaria vulgáris példányt talál-

tam peloriás virágokkal. A dombtet mezinek szélén hatalmas kra-

4
) Botanikai Közlemények 1910. 131. o.
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kasok voltak láthatók, jeléül annak, hogy ott a föld csak úgy volt

megmvelhet, ha onnan a nagy mennyiség követ a talajból

kidobálták. Az a mez, hol peloriáink tenyésztek nagy mennyiség
normális gyujtoványfüvek közé szigetelve, igen silány talajviszo-

nyokra engedett következtetni. Köves, agyagos talaj, a növénj^ek

közt tenyérnyi csupasz helyekkel, gazdája ügy látszik valaha szl-

lövel próbálkozott meg rajta.

Több erteljes elágazó, de nem magas példányt találtam sok

peloriás virággal, azonban mindegyiken voltak normális virágok

is. Némely tövön csak a csúcsvirágok voltak peloriásak. Szám-
talan apró példányon csak egyetlen virág volt látható és az

is peloriás volt. Általában 2—9 sarkaut}~usak voltak a párták. A
legérdekesebb volt azonban az a példány, melynek peloriás és

normális nagy virág in kívül a szárak oldalán kocsánytalanul ül
sarkantyú nélküli peloriás virágok is voltak láthatók, melyek 1

/3 -al

kisebbek voltak az elbbieknél.

Ezen sikertl ösztönöztetve október 16-án egy már otthon

célul kitzött rétre rándultam ki, mely a svábhegyi Lederer-teleppel

szemközt a Dió-árok balpartján emelked domb oldalán terül el.

E helyen két Linaria vulgárist találtam mindössze, köztük az

egyiken egy kétsarkantyus virágot találtam.

Sokkal jobb aratásom volt azonban egy az Istenhegyen lev
hasonló jelleg réten, közel ahhoz a szántóföldhöz, melyen tavaly

a peloriás szarkalábokat találtam. Itt is körülbelül egy m3 terü-

leten sok már részben elvirított peloriás gyujtoványfüvet találtam,

de sok m g teljes virágzásban volt. Normális virágú Linaria vul-

gáris-ok elég nagy számban virágoztak e réten. A peloriásak között

sok volt az 5-sarkantyus, de még több volt a 3-sarkantyus. Álta-

lában ezen háromsarkantyusak alsó és fels ajakkal voltak ellátva,

a fels ajak azonban szét volt hasadva és porzók szabadon lát-

szottak. Ezen, valamint a törökvészi lelhelyen csodálatosabbnál

csodálatosabb rendellenes átmenetek fejldtek, melyek leírása való-

ban nagy munkát adott volna.

Mindezekbl pedig látható, hogy a peloriás Linaria vulgaris-ok

fleg a talajviszonyokkal állanak szoros kapcsolatban, még pedig
a silány, sovány táplálékot nj'ujtó talajjal. Én ezt azzal igyekez-

tem megmagyarázni, hogy e helyeken növényünk sibb, eredetibb

körülmények közé került, mint szerencsésebb társaik, melyek jól

mvelt és trágyázott talajon zvgomorph virágokkal pompáznak.
Ugyanis ha elfogadjuk azt a liypothesist, hogy a kétoldali részará-

nyos virágok sei sugarasan részarányosak voltak, akkor az actino-

morph gyújtóványfüveket az s állapotra való visszaütésnek kell

tekinteni és így nézetem szerint a talajnak meg nem mvelés
folytán az sállapothoz hasonló állapotba való visszaesése váltotta

ki a peloriás virágokat.

Peloriás Linaria vulgáris pedig nem olyan ritka, mint ami-
lyennek gondoljuk, csak tudnunk kell, hol keressük. Ami pedig e

19
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növénynek a De Vries elméletében való szerepét illeti, nézetem
szerint, ezek után teljesen tisztázódott. Mind a sarkantyúk szá-

mára, mind a párta alakjára vonatkozó különböz fokú átmenetek,
továbbá az a tény, hogy peloriás növényeken normális virágokat

is találunk és viszont, eléggé igazolják, hogy a peloriás Linaria
vulgáris a legkevésbé sem alkalmas a mutatio elméletének támo-
gatására.

Jelen megfigyeléseimet a Természettudományi Társulat

Növénytani szakosztályának 1910. évi november 9-én megtartott

ülésén terjesztettem el, melyen egynémely felszólalás is történt.

Ezekre vonatkozólag, minthogy a Botanikai Közlemények nagyon
hiányosan adja el válaszomat, szabadjon itt reflektálnom.

Tuzson János szerint a peloriás sajátság örökldhetik, tehát

nincs összefüggésben a talajviszonyokkal. Az a tény, hogy bizo-

nyos mesterkedésekkel a peloriás tulajdonság egy pár ivadékon

át. fentartható még nem okvetlenül bizonyít a peloriának fent

említett oka ellen. Egyébként is a növényekben van egy bizonyos

sajátság arra nézve, hogy szerzett tulajdonaikat bármily körül-

mények között is megtartják néhány évig. Tuzson állításának pedig

ellene szól az, hogy idén a tavahd helyeken a peloriás Linariának
még csak nyomát sem leltem, mert egyrészén megmvelték e föl-

deket, amit pedig nem mveltek meg, ott más pontokon tlint fel.

Thaisz Lajos Kassa vidékén talált jól mvelt talajban peloriás

TÁnaria vu'garisokat. Moesz GuszTÁv-nak a Kickxia spuriára vonat-

kozó adata nem lehet azonban ellenérv a Linaria vulgárisra. Én
magam a Delphinium consolida peloriáját csak kiinduló pontnak
vettem, mely föltevésemben némileg támogatott, de azért nem
merném azt állítani, hogy a szarkalábra

,
vagy bármely peloriás

más növényre áll az, amit a Linariáról megállapítottam. Ezóta

én még három helyen találtam, úgy mint Budán az Istenhegyen,

a Diós-Árokban és a Rózsadombon hasonló körülmények között

mint a fentiek, peloriás gyujtoványfüvet.

Idközben pedig Fodor Ferencz értesített arról, hog\’ 3 év
eltt Nagyváradon és idén Nagyszeben környékén kaszálókon, tehát

meg nem mvelt területeken talált peloriás Linaria vidgarisokat.

Ezen nagyszámú adatok daczára sem tartom, még e kérdést eldön-

töttnek, annyi azonban bizomms, liog}’ ez irányban kell valami

szabályszerségnek lenni.
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