
A Saponaria bellidifolia Smith erdélyi lelhelyei.

Über die Standorte dér Saponaria bellidifolia Sm. in Sieben-
bürgen.

Vem" (

,,r ' ®orza Sándor (Balázsfalva).

A Saponaria bellidifolia Erdély flórájának legérdekesebb bal-

kanico-appeninikus eleme. Elterjedési köre Nymán Conspectus-a
szerint (1. k. 98. 1.) : Dél-Francziaország, Olaszország, Dalmácia,
Észak-Albánia, Bosznia, Szerbia, az Olympus-hegy Thesszáliában

s a Parnasszus hegyi és havasi régiója. 1
)

Meglehetsen távol ettl az elterjedési körtl a Saponaria

bellidifolia elfordul Erdeiben is az Aranyos mentén. Fölfedezje
Simonkai Lajos, ki 1881 aug. 2l.-én akadt rá az Aranyosmenti
Podság község felett a Skerica (Scárisoara) alhavas sziklás, szak-

gatott verfényes hátán, de teljesen elérett terméses példányait

a Dianthus compactus elsült, monstruosus formájának tartotta. Két
évvel késbb Dr. Wolff Gyula is megtalálta ezt a ritka növényt.

Podság felett, s az eltte ismeretlen növényt atyjával Wolff
GÁBOR- ral Janka ViKTOR-nak küldte meghatározás végett. Megtud-

ván így e növény nevét, beküldték a Saponariát a Flóra exs.

austro-hungariea kiadójának; 1885-ben meg is jelent a nevezett

exsiccata kiadásában az 1284. sz. alatt. Lelhelye: «In praeruptis

montis Skarisora ad pagum Pocsaga in com. Torda-Aranyos
;
solo

calc. (Locus maximé septemtrionalis).»

Pax is a Seárisoara-t említi e ritka növény lelhelyének

(Grundz. dér Pflanzenverbr. in den Karpathen II. k. 260. 1.).

Több ízben hasztalan kerestem ezt a Saponaria-1 a Scárisoara

verfényes hátán, melyet a nép Sesul eraiului-nak nevez, vala-

mint közvetlen környékén is. Megtaláltam azonban a Scárisoarától

neháoy kilométernyi távolságban két völgyben is, két új lelhelyen.

A Valea Poságii (Podsága-patak) völgyében a Bujor-hegy

táblás márványlejtjén, az útmenti bviz forrással szemközt

kb. 500 m. t. f. magasságban található a Saponaria elég nagy

számban Juniperus Sabina társaságában. Itt Dr. Wolff Gyula úr

is szedte régebben.

Sokkal nagyobb mennyiségben, egész állományt alkotva for-

dul el e növény a Valea Runcului (Runk patak) mentén a Runk
községtl a Scárisoara felé vezet út legelején, ahol a Yulturese

vad márványsziklái a Vártul Ses nyúlványaival szk szurdokot

alkotnak. A patak balpartján a verfényes hegyháton bven terem,

gyérebben található a patak jobb partján is az erdszélen, cserjés,

') Voltaképeni hazája azonban a Balkán félsziget hegységein keresend,

ahonnan azután több irányban kisugárzik. Francziaországi egyetlen termhelye

(Aveyron) a kisugárzás legnyugotibb pontját jelzi.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



87

árnyékos helyeken. Nevezetesebb kísér növényei itt: Festuca

sulcata. Allium flavum. Anthericum vámosion
,
Thesium intermedium,

Silene dubia , S. vulgáris, Aconitum Anthora, Saxifraga Rocheliana,

Babus saxatis, Anthyllis Yulneraria, Linum flavum, L. caihar-

ticum, Euphorbia Cyparissias
,
Seseli gracite, S. rigidum

,
Gynanchum

laxum, Thymus transsilvanicus
,

Digitális ambigua, Euphrasict

sulisburgensis
,
Alectorolophus major

,
Melampyrum bihariense, Galium

verum, Asperula capitata, Scabiosa ochroleuca. S. banatica, Cam-
panula glomerata

,
Senecio -Tacobaea

,
Chrysanthemnm Leucanthemum,

Ccntaurea mollis, Carduus glaucus
,
Cirsium Erisithales.

Dr. Degen- Árpád úr szíves közlése szerint — kinek e helyen

is köszönetét mondok a Saponaria bellidifolia elfordulására vonat-

kozó több felvilágosító adatáért — a Magyar Nemzeti Múzeum
herbáriumában van egy, NYÁRÁnY-tól 1911-ben a Runki hasadék-
ban gyjtött Saponaria bellidifolia. Ez volna e növény negyedik
ismert termhelye, ugyancsak a Scárisoara szomszédságában.

A Saponaria bellidifolia virágzási ideje július hónapra esik.

de a sok terméses növény között még augusztus közepén is

találtam számos virágzó példányt.

Dér Verf. berichtet über die Verbreitung dieser Art im
Yalea Posagii am Abhange des Berges Bujor; in noch grösserer

Menge wachst sie im Tale «Valea Runkuluj»
;
von Prof. G. E.

Nyárády wurde sie endlich auch in dér Runk-er Schlucht gesam-
melt. Allé diese Standorte hegen in dér Umgebung dér Scárisoara

bei Podság.

Apró közlemények. — Kleiue Mitteiluiigeu.

Új mohabastardus. — Ein neuer Moosbastard.

(Funaria hygrometrica 9 X Physcomitrium pyriforme <$).

Elzetes közlemény. — Vorlauflge Mitteilang.

Auctore Professore I. Gyr ffy (Kolozsvár).

Ez évben Kolozsvár környéke
2 helyén, a szül növények
társaságában, a Funaria
hygrometrica 9 X Physcomi-
trium pyriforme <$ -bastardus

mohát sikerült felfedeznem.

Egyetlenegy példányban a

B AYRHOKFER-féle kombinácziót
is sikerült megtalálnom, t. i.

a Physcomitrium pyriforme 9 X
Funaria hygrometrica cf-t.

Kolozsvár, 1915. XI. 1.

In diesem Jahr sammelte
ich einige Exemplare des Ba-
stardes von Funaria hygro-

metrica 9 X Physcomitrium py-
riforme z w i s c h e n den
El tér n an 2 Standorten in

dér Gegend von Kolozsvár. In

einem einzigen Exemplar fand

ich auch die BAYRHOFFER’sche
Kombination. námlich : Physco-

mitrium pyriforme 9 X Funa-
ria hygrometrica d".
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