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Ma a kopasz, keményszr és mirigyes Hesperis vegyest is

n egymással, pl virágágyban vagy az alacsonyabb vidéken, tehát

most a szr minsége és hiánya nem mindenütt függ össze a ter-

mhelynek természeti állapotával. Ezek a szrök eredetileg nem a

mai természeti állapotok közt keletkeztek, hanem más régi termé-

szeti faktorok között (a szr atavismusa). Más ismeretlen állapotok

voltak akkor és követték egymást, az éghajlat, hegyi regió és termhely
között élesebb ellentétnek kellett lenni, hogy annyi eltér systematicai

lépcs és egység támadhasson, a mennyit ma a természetbl isme-

rünk. A fajkeletkezést elmozdító okok és állapotok ma jobbadán
elmosódtak. Az alakulás sviszonyai elenyésztek, a növény megél-

hetésére és valamely helyen való fennmaradására az ellentétek

jobban mérsékldtek, a természeti állapot jobban egyenlsödött, a

növény ma életének lehetségét sok helyen jobban megtalálja, mint

az sidkben, tehát mindenütt jobban keveredik. Két vagy több

eltérbb szervezet, tehát eredetileg máskép küzd és alkalmazkodó
növényfaj Stachi/s alpina és St. silvatica

,
a Hesperis is, ma megél

egy helyen vagy egyforma helyen is s a másutt, más korban
szerzett systematicai bélyegét öröklés útján a mai helyen és állapot

közt is megrizte. Ezzel természetesen nem mondottuk, hogy a

növény ma nem alkalmazkodnék a hely természete szerint, st
bizonyos hclylyel a szervezkedés ma is összhangzatban van s bizo-

nyos szervét az ott való küzdelme fakasztotta.

(Folytatása következik 1

Vasvármegye harasztjai.

Irta : l)r. Waisbecker Antal (Kszeg).

(Folytatás.)

A fennti leírásból látszik, mennyire változó megyénkben az

A. Forsteri Sadl lombjának és sallangjainak alakja, számosak tehát

az eltér alakok, melyek szélsségeikben könnyen más haraszt-

fajhoz tartozóknak látszanak, pedig azok összeköt alakok által

egymásba olvadnak és egymástól szigorúan el sem is különíthetk
;

mégis czélszer könnyebb áttekinthetés végett ezen eltéréseket

csoportosítva elnevezni Nézetem szerint eltérve az általam (1. c-

pag. 420 és 421) ajánlott beosztástól, következ alakok volnának

megkülönböztetendk

:

a) f. tv picii ni (var. genuinum Milde pro parte)Lombja 3-4-szer

szárnyasán hasogatott; utolsó rend sallangjai keskeny rhomb-vagy
visszásán, tojás-alakúak.

b) var. ang’ustilobuin TaüSCH (var. stenolobam Borb.
Dr. BuHBÁS 1 c. pag. 152) Lombja 3—4 szer szárnyasán haso-

gatott lándzsás sallangokkal.

c) var. lati lobum TaüSCH (var. platylobum BoRB. Dr. BORBÁS
1. c.) Lombja 3-szor szárnyasán hasogatott, utolsó rend sál lángjai
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rhomb- vagy visszásán tojás-alaknak és tömörültebben állanak,

fogai szélesebbek, hegyesek, de nem hegyezettek.

d) vai* anthviscifolinni MiLDE Lombja 3—4-szer szárnyasán

hasogatott; elsrend sallangjai éles szögben felfelé elállók, utolsó

rend sallangjai ritkásan állanak, kicsinyek és keskenyek. — Az
a), b), c) és d) alatti alakok átmeneti alakjaikkal együtt, valamint

a borostyánki hegyeken, úgy a nagy és kis Plisa hegyen is nnek;
utóbbi két alak csak szórványosan.

e) f. riitaceum ni. (Oest bot. Zeits. 1898 pag. 421 pro varietate)

Lombja csak 5—15 cm. magas, felálló vagy lehajló nyele barna,

gerincze zöld. lemeze rövid, szélesen tojás- vagy delta alakú, 2-szer

legfellebb 3-szor szárnyasán hasogatott, tömörültebben álló utolsó

rend sallangjai széles rhomb- vagy szélesen visszás íojás-alakak
elöl kerekded szélek, rövid tompa fogakkal. Sorost csak kevés
lombján láttam; úgy látszik, elég jól telel ki. — Lombjának alakja

nem csak a typus, hanem a hozzá közelebb álló var. latilóbum

lombjának termetétl is oly annyira elüt, boga azt eleinte az .4.

Jíutct muraria-val képezett korcsnak tekintettem; lehet azonban,

hogy csak kedveztlen talaj által eltörpült alak. — A nagy Plisa

hegy keleti lejtjén nem messze a többi alakoktól elég nagy szám-
ban találtam, szerpentin talajon.

A felsoroltakon kívül még a következ alakok különböztet-

lek meg:
f. incisum Milde a sallangok fogai mélyen bemetszettek és

f. perpinnatum Borb. (1. c.) 4 szer szárnyasán hasogatott

lomblemezzel
;

ezek az a) és b) alatt nevezett alakkörökhöz
tartoznak

f. fiabellato sulcatum m. (Oest. bot. Zeits. 1898 pag. 411)
melynél a fennirt legyez-forma emelkedések és barázdák sallang-

jainak hátsó felületén feltnen ki vannak fejldve
;
jobbadán az

a) és c) alatti alakkörökhöz tartozik.

Az .4. Forsteri fiatal tökéinek lombja úgy mint az sok más
harasztfajnál is látható, lényegesen különbözik az ugyanazon lei-

hely idsebb tökéinek lombjától
;
amaz kevésbé mereven felálló,

csupán 15—20 cm. magas és 2—3-szor szárnyasait hasogatott
lemezzel bír; szélesebb rhomb- visszásán tojásalakú sallangjai

tömörültebben állanak, áttetszk, alsó szélük egyenes, st kissé

domború is; legyezöforma vastagodott vonalak és barázdák hát-

lapjukon alig láthatók. Némely tkék kedveztlen talaj és egyébb
viszonyok befolyásánál fogva, lombjuk ezen jellegét némi módosí-
tással késbbi években is megtartják és képezik a fenn c) alatt

irt var. latilóbum alakot. Ezen alaknak úgy az ifjúkori tkéknek
lombja, nagyon hasonlít az A. Adiantum nigrum lombjához és nem
ritkán ád alkalmat tévedésre, elcserélésre

;
igy egy része a Dt\

LuERSSEN tanár által az A. Ad. nigrum var. obtusum KlT.-hez
számított szerpentin talajról származó harasztinak Moore (Ind. F.
1. 110) szerint valószínen az A. Forsteri c) latilóbum alakjához
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tartozik
;
ilyen példányok lehettek különben azon A, Forsteri között

is, melyet Dr. BorbáS tanár Dr. LuERSSEN tanárnak küldött és

utóbbi typikus A. Ad. nigrumnak tekintett, azonban a küld is

elcserélhette.

Az A. Forsteri fiatal tökéi voltak azok is, melyek SADEBECK
(Sitzungs-Ber. d. Ges. f. Botanik zu Hamburg III. 1887. pag 74)

azon következtetésének szolgáltak alapúi, miszerint ezen kárászt

szerpentinmentes talajon a 6 ik nemzedékben A. Ad. nigrummá
válik. SADEBECK súlyt fektet arra, hogy az ö növényeinek lombja

fényes volt és részben jól áttelelt; már pedig az A. Forsteri

fiatalkori lombja szintén kissé fényes, jobban telel át, mint a kifej-

ldött tkék lombja és könnyen fel is cserélhet az A Ad. nigrurn

lombjával. Kétség fér tehát SADEBECK kísérleteinek eredményéhez,
annál is inkább, mert megfordítva A Ad. nigrumból szerpentin

talajon még nem volt A. Forsteri nevelhet.

Az A. Forsteri oly lombját is, mely az A. Ad. nigrurn lomb-

jához hasonlít, nem éppen nehéz beosztani, mert amannak lombja

nem oly kikegyesedett, sallangjai hosszabb ékalakú alappal ülnek

fel és ritkásabbak, széleik nem érintik egymást, fogaik inkáhb

elállók, nem pedig egymás felé elre hajlók, rövidek, csak hegyesek,

soha sem kihegyezettek; alsó lapjukon hiányoznak a legyezöforma

magasodások és barázdák
;

a sorusok fátyolkái ritkán épélek.
Ellenben az A. Ad. nigrurn lombjának lemeze rendszerint hosszabban
kihegyesedik, utolsó rend, sallangjai tömöriiltebben állanak, rögtön

keskenjmdett rövid ékalakú alappal ülnek fel, széleik rendszerint

érintkeznek, alsó szélük domború, a sallangok fogai felfelé gör-

bültek, többé-kevésbbé kihegyezettek, fátyolkái sekélyen csipkések,

többször épélek. — Habár egyik vagy másik a felsorolt ismertet
jelek közül nincsen eléggé kifejezve, marad a többi

;
rendszerint

a sallangok fogainak alakja és iránya adja a legjobb támpontot a

lomb megkülönböztetésére

Ezek szerint ezen szép és messze elterjedt harasztunk jól

jellemzett az A. Ad. nigrumm és talán az A. cuneifolium Viv.-val

egészen egyenérték külön fajnak tekintend
;

nézetem szerint

A. Forsteri SáDLER ( 1830) elnevezése megtartandó. Hogy mennyire
rokon az A. cuneifokúmhoz nem tudom, mert utóbbit nem is ismerem

;

van ugyan ezen elnevezés alatt egy nem régen Verona vidékén

szedett példány gyjteményemben, melyet különben nagyon meg-
bízható forrásból kaptam, de ez kétségen kívül A. Ad. nigrurn.

Az A. Forsteri Sadl. lombja megyénkben rendszerint nem
telel át, mert áttelelésnek csak az tekinthet, ha tavaszkor az új

lomb fakadásakor a tkén még legalább 1—2 tavalyi él lomb áll;

pedig több évi megfigyelésem alapján állíthatom, hogy középszer
telek után április végén a teljesen fejldött a) b) és d) alakokhoz

tartozó tkéken él tavalyi lomb nincsen, csak kivételesen 1—

2

barnás csonkja látszik és az elszáradva fekv tavaszi lomb közi
búvik gyengéd kunkorodott uj lombja. A fiatal tkék úgy a f.
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latifolium alaknak, de különösen a f. rutaceum alaknak lombja

inkább megmarad. — 1898. január 7-én addig rendkívül enyhe és

nálunk hómentes télen sikerült nekem néhány fiatal tökét, szép

zöld lombbal Borostyánkrl Dr. BoRBÁS Vincze tanár úrnak

küldeni, a mi még nem elég arra, hogy ezen harasztunkat rend-

szerint kitelelnek mondhassuk.
15. Phegopteris polypodioides Fée (Polypodium Phegopteris

L.) A kszegi hegység erdeiben, csermelyek partján nem ritka :

helyenként seregesen n, igy Czákon és Hámorban.
16. Phegopteris Dryopteris FÉE (Polypodium Dryopteris L )

Sziklás helyeken és kfalakon szórványosan Kszegen, Czákon,

Lékán és Borostyánk vidékén.

17. Phegopteris Robertiana Al. Br. (Polypodium Rober-

tianum Hoffm. Sziklás helyeken és kfalakon szórványosan, K-
szegen Czákon. Velemben; továbbá Borostyánk vidékén és Rohon-
czon (BoRBÁS).

18. Aspidium Loncliitis Sw. Régi kfalon Kszegen egy
ers tt találtam és láttam 8 éven át diszleni, évente több szál

nj lombot hajtott és somsai jól kifejlettek. Hogy az oda ültetve

lett-e? nem volt kitudható, de igen, hogy azt avatlan kezek onnan

elvitték.

(Vóge Következik.)

Die Farne des Eisenburger Comitats in West-Ungarn.
Von Dr. \. Waisbecker in Kszeg (Güns).

(Fortsetzung).

Aus dieser Beschreibung ist ersichtlich, wie mannigfach

veránderlich die Blattspreite des A. Forsteri in unserem Gebiete

ist, zahlreich sind daher die abweichenden Formen, welche in

ikren Extrémén oft als zu einer anderen Farnspecies gehörig er-

scheinen, jedoch durch Uebergangs-Formen mit einander eng ver-

bunden sind. Bekufs leichteren Ueberblickes kann mán, etwas
abweichend von meiner in dér Oest. bot. Zeits. 1898 gegebenen
Eintkeilung, folgende auffálligere Formen unterscheiden :

a) f. typiciim (var. genuinum Milde. pru parte.) Die Wedel
3—4 fach fiedersclmittig, mit schmal rhombisch oder schmal ver-

kehrt eiförmigen Segmenten letzter Ordnung.
b) f. angustilobum TaüSCH. (var. stenolobum Borb. Dr.

BoRBÁS 1. c. pag 152) Die Wedel 3—4 fach fiedersclmittig mit
schmalen, lanzettlieken Segmenten.

c) f. latilobum TaüSCH. (var. platylobum BORBÁS (1. c.) Die
Wedel etwa 20 cm. láng, 3-fach fiedersclmittig, ihre rhombischen
oder verkehrt eiförmigen Segmente letzter Ordnung stehen

dichter als bei den sub a) und b) angeführten Formen, ihre Záhne
sind breiter, spitz aber nicht zugespitzt, auch nicht nach aufwárts
gekrümt.
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