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Uber Bromus japonicus Thunb.

Von E. Hackel (St.-Pölten).

A Bromus japonicus Thunb.-ról.

Irta : Hackel

Das Verdienst, auf die Idén

titiit des Bromus patulus M. &
K. mit B. japonicus Thunb. auf-

merksam gemacht zu habén,

gebührt Stapf (in Hooker's FI.

ot Brit. India VII [1897] p. 361).

In meiner Knumeratio Gram.
Japon. (1899) schloss ich mich

ide (St.-Pölten).

Azon tény kiderítésének ér-

deme, hogy a Bromus patulus

M. K. azonos a B. japonicussal
,

SxAPFOt illeti meg(HooKERKelet-
india Flórájában VII. [1897] 361.

old.). Én a «Japáni füvek fel-

sorol ása» (1899) ez. müvemben
még némi fentartással («vix
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dieser Identificirung nocli mit

einer klemen Einschrankung
(«vix distinctus») an, kann aber
lieute nach noebmaliger genauer
Untersuchung ihr auch ohne
Yorbehalt zustimmen

:
ja icb

kann hinzufügen, dass diese Art

ebenso in Japan, wie in Mittel-

Europa zwei in Bezug auf die

Grannen versehiedene Formen
aufweist, die mán ganz wohl
als Varietaten bezeichnen kann

:

y) typicus. Granne kurz ober-

halb dér Insertion um etwa
einen halben Umfang gedreht
und zugleich bogenförmig naeh
auswarts gekriimmt, so dass sie

mit dér Spelze (ini trockenen
Zustande) einen Winkel von
45—70° bildet. Diese Drehung
und Apswartskrümmung zeigt

sieli an getrockneten Exempla-
ren schon gleicli nach dér Bliite

und ist zr Fruchtzeit am
stárksten

;
an den untersten

Deekspelzen jedes Áhrchens ist

sie am wenigsten deutlich, an

den obersten am deutlichsten

;

porrectus. Granne weder um
sich selbst gedreht, noch ge-

kriimmt, sondern in dér Rich-

tuiig dér Spelze vorgestreckt.

Zr Blütezeit ist diese Richtung
elér Axe des Áhrchens parallel,

nach dér Bliite aber, besonders

zr Fruchtzeit, sind die Spelzen,

besonders die obersten, von dér

Richtung dér Axe etwas ab-

gespreizt, und mit ihnen die

Grannen, die dabei aber meist

durchaus gerade bleiben. Zu-

weilen finden sicli allerdings

einige Grannen mit schwacher
Drehung und Biegung beige-

mischt. so dass Übergangsfor-

men entstehen, doch sind diese

selten.

distinctus») járultam ezen ösz-

szevonáshoz, ma azonban, ismé-

telt beható vizsgálat után fel-

tétlenül hozzájárulhatok : st
hozzátehetem még,hogy ezen faj

úgy Japánban, mint Középeuró-
pában két, a szálka alakjában
különböz alakban lép fel, me-
lyeket egészen jól mint varie-

tásokat különböztethetünk meg:

y.) typicus: szálkája csekély-

ével az eredési helye fölött kö-

rülbelül V2 kerületnyire pödört

s egyúttal ivalakúan kifelé gör-

bített, úgy hogy a virágpelyva

irányához viszonyítva (száraz

állapotban) egy 45— 70°-nyi

szöget képez. Szárított példákon
ezen pödröttség s görbültség

már mindjárt a vij'ágzás után

gyjtött példákon is észrevehet,

s leginkább a termés érésének

idejében van kifejldve, a füzér-

kék legalsó virágpelyváin leg-

kevésbbé, a legfelsbbjein leg-

inkább vehet észre;

i) porrectus: szálkája sem nem
pödört, sem nem görbült, hanem
a pelyva irányában nyúlik elre.

Virágzáskor a füzérketengely

irányával párhuzamosan áll, vi-

rágzás után, különösen a termés
érésének idejében a pelyvák,

különösen a legfelsbbek, a ten-

gely irányában eltérnek, kifelé

terpeszkednek, velük együtt ter-

mészetesen a szálkák is, a mel-

lett azonban megtartják egye-

nességüket. Itt-ott, igaz, talál az

ember a többi között olyan szál-

kát is, mely gyengén pödrött s

hajlott, úgy hogy átmeneti ala-

kokról szólhatunk, ezek azonban

ritkák.
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Die typisehe Form, wie sie

Thunberg beschreibt und ab-

bildet, ist in Japan und in den
Himalaya-Landern hantig, ver-

breitet sieh dann iiber Afgha-
nistan, Nord-Persien und Arme-
nien,Transkaukasien,Kleinasien

einerseits nach Südrussland (von

wo ich nnr den Typus sah),

andererseits nach Grieehenland,

Dalmatien, Croatien, Fiume, Is-

trien (bei Pola zusammen mit 3),

Italien. In Dentschland kommt
diese Form mehr sporadisch

(wahrscheinüch eingeschleppt)

vor,z.B.in derPfalz beiWacken-
heim, bei Bassum in Hannover,
bei Hindenburg in dér Mark
Brandenburg, bei Eisleben. Ty-
pisch sah ich sie auch noch aus
dem sehweizer Aargau

;
in Un-

garn (Vészt leg.BoRBÁs) scheint

sie selten zu sein, ebenso in

Mahren (Nikolsburg 1. Freyn).

Die var. ^ porrectus kommt
auch in Japan (Komin ato, lég.

Faurie Nr. 1326), und Indien

(Baltistan, lég. Hunter-Weston),
t'erner in Turkestan (Kuldscha
lég. Regel) und Armenien (Sín-

i'ENis 7375) vor, und ist in Mittel-

europa entschieden haufiger als

dér Typus; so gehören hieher
allé in meinem Herbar befind-

lichen Exemplare aus Nieder-
( isterreich, Böhmen, Tirol, viele

aus Deutschland (z. B. Deides-
heim in dér Pfaiz, Schultz hb.

norm. cent. 2, Nr. 179), allé aus
Frankreick (Clermont etc.) Auch
in Ungarn scheint diese Form
verbreitet zu sein

;
ich erhielt

sie neuerdings durch Dr. v.

Degen aus dem Comitat Pest

A typikus alak, a mint azt

Thunberg leírja s lerajzolja, Ja-

pánban és a Himalaya-orszá-

gokban gyakori, onnan Afgha-
nistánon, északi Perzsián, Ör-

ményországon, Transkaukasián
s Kisázsián át egyrészt Dél-

oroszországig (a honnan csakis

a typikus alakot láttam), más-
részt pedig Görögországon, Dal

-

máczián, Horvátországon, Fiume
vidékén át Isztriáig (Pola mel-

lett a alakkal együtt fordul

el) s Ólaszországig terjed. Né-
metországban ezen alak csak

szórványosan (valószínleg be-

hurczolva) fordul el, így p. o. a

Pfalz-ban Wackenheim mellett,

Bassum mellett Hannoveriában,

Hindenburg mellett Branden-
burgiábaip Eisleben mellett

;
ty-

pikus alakját láttam még a

svájezi Aargau-ból; Magyaror-
szágon (Vészt mellett szedte

Borbás) úgy látszik ritka, épp
úgy Morvaországban (Nikols-

burg mellett szedte Freyn).

A S porrectus változat is

elfordul Japánban (Kominato,

szedte Faurie 1326. sz. a.) és

Indiában (Baltistan, szedte Hun-
ter-Weston), továbbá Turkesz-

tánban (Kuldscha, szedte Regel)

s urményországban (Sintenis

7375. sz.) ; Középeurópában meg-

határozottan gyakoribb a typus-

nál, így ehhez tartoznak gyj-
teményemnek összes Alsóausz-

triából, Csehországból, Tirolból,

számos Németországból (p. o. a

pfalzi Deidesheim mellett gyúj-
tott s a ScHULxz-féle lierb. norm.
2. cent. 179. sz. a. kiadott), az

összes Francziaországból (Cler-

mont stb.) származó példái. Úgy
látszik, hogy ez az alak van
elterjedve Magyarországon is

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



60

(St-Andrae), Com. Heves (Berg

Sárhegy bei Gyöngyös) u. Com.
Törd a (bei Torda).

Es entsteht nun die Frage,

ob diese zweifellos deutlich.

wenn auch nicht constant unter-

sehiedene Form nicht schon
vorher einen Xamen, sei es als

Art oder ais Yarietát erhalten

hat V Yergleichen wir die Be-
schreibung des Bromus patulus

bei Mert. & Koch (Deutschi. FI.

V. 685), so werden die Grannen
in dér Diagnose als «weitab-

stehend®, in dér Beschreibung
als «anfanglich gerade. dann
a bér nach aussen gebogen und
von dér Axe des Blütchens weit

abstehend» bezeichnet. In dér

Synopsis (II. 948) nennt Koch
die Grannen «aristis maturitate

divaricato-reflexis». Trotzdem
hat Koch manchmal zwei Dinge
nicht immer auseinandergehal-

ten : Grannen. welche durch
eine Biegung an ihrem Grunde
von dér Axe dér Spelze diver-

giren. und solche. welche zwar
in dér Richtung dér Spelzen

liegen, aber mit diesen von dér
Axe des Áhrc-hens divergiren.

Ich besitze ein Exemplar dér

letzteren Form (i porrectus). bei

Bozenvon Hausmann gesammelt,
auf dessen Etiquette Hausmann
bemerkt, dass es ihm von Koch
selbst als sein B. patulus be-

státigt wurde. Immerhin bezieht

sich Koch’s Beschreibung deut-

üch genug auf a) genuinus.

Hingegen dürfte zu meiner Var.

porrectus das Synonym B. patu-

lus
(3) polymorphus Griseb. in

Ledeb. FI. Ross. IV. 364 «arista

erectiuscula» gehören, wozu B.

volymorphus Huns. ex C. A. Mey.

újabban Degen dr. úrtól Pest-

megyébl (Szent-Endre), Heves-
megyébl (gyöngyösi Sárhegy)

s Tordáról kaptam.
Felmerül már most az a kér-

dés. vájjon nincs-e ezen kétség-

telenül világosan, bár nem állan-

dóan megkülönböztethet alak-

nak valami régibb, akár faji,

akár változat! neve ? Ha a Bro-

mus patulus leírását elolvassuk

Mertens és Koch Deutschlands
Flóra V. köt. 685. oldalán, azt

látjuk, hogy az a szálkákat a

diagnózisban messze elállók-

nak, a leírásban «eleinte egye-

neseknek. azután pedig kifele

hajlítottaknak s a virág tenge-

lyétl elállóknak)) mondja. Koch
Synopsisában (II. 948. old.) a

szálkákat «aristis maturitate

divarieato-refiexis»-eknek Írja,

S ennek daczára Koch nem
mindig különböztetett meg két

dolgot, u. m. azokat a szálkákat,

melyek egy, az eredési helyük
felett lev görbülés miatt diver-

gálnak a pelyva tengelyétl s

azokat, melyek ugyan a pelyva

irányát megtartják, azonban
evvel együtt hajlanak el a fü-

zérke tengelyétl. A B. porrectus

alaknak bírom egy példáját,

melyet Hausmann szedett Bozen
mellett, s a melynek ezéduláján

Hausmann megjegyzi, hogy maga
Koch felismerte benne a Bt-omus

pataiusát. Ennek daczára Koch
leírása elég világosan az x) ge-

nuinusra. vonatkozik. Ellenben

valószínleg synonymja a var.

porrectusomnak a B. patulus

[í) polymorphus Griseb. Ledebour
Flóra rossica-jának IV. köt. 364.

oldalán : «arista erectiuscula»

szavak szerint, mezhez a Bro-

mus polymorphusX Hudson ex C.
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Ind. caiie. p. 25 citirt wird.

Alléin Hudson's B. polymorphus

ist eine aus B. mollis und B.

commutatus zusammengesetzte
Sammelspeeies. dérén Name auf

unsere Pflanze keineswegs an-

gevvendet werden darf. Ferner

bezieht sich auf diese höehst

wahrseheinlieh das Synonym
B. patidus v. transsylyanicus

Auerswald in Bután. Ztg. 1856

p. 207 «dnreh gerade Granne,

kürzere Vorspelze, welche den
Insertions-Punkt dér Granne
nicht überragt, verschieden».

Da ich jedoch auf dem Stand-

punkte stehe (vergl. Monogr.

Festuc. europ. p. 49), dass inner-

halb derselben Gattung auch
Varietáts-Namen nicht zweimal
gebraucht werden sollen, na-

mentlich nicht dann, wenn dér

Name schon einmal als Speeies-

I

Xame in Gebrauch war, so kann
ich den Varietáts-Namen trans-

silvanicus wegen B. transsilva-

nicus Steud. Synops. I. 320
(1855) fül* unseren Bromus nicht

zulassen, und sehe mich ge-

nötigt, den neuen Namen var.

porrectus einzuführen. Herr v.

Degen giaubte in den bei St.-

Andrae gesammelten Exempla-
ren den Bromus hyalinus Schüh
(Sert. Nr. 3213) B. arvensis d.

hyalinus Schur Enum. 803 er-

blicken zu sollen, tiber den
ich mir ohne Schur’s Original-

Exeraplare gesehen zu habén,

kein sickeres Urteil bilden kann.
Allé von Schur angeführten

Merkmale sind namlich fül
- die

Entscheidung, ob es sich hier

um eine Form des arvensis oder
des patulus handelt, gánzlich
belanglos, und das Merkmal, auf

A. Meyer Ind. cauc. 25. óid.

idézi. Hudson Bromus polymor-

phusa, azonban egy a B. mollis t s

a B. conim utatust felölel gyjt-
név, mely tehát a mi növé-

nyünkre éppenséggel nem alkal-

mazható. Továbbá igen való-

szín, hogy a Bromus patidus

var. transsylvanicus Auerswald
Botan. Zeit. 1 856. évf. 207. old.

is a mi növényünkre vonatkozik,

a leírás szerint «egyenes szál-

kája, rövidebb elpelyvája, mely
a szálka eredési helyét nem
haladja meg» különbözteti a f-
alaktól.

Mivel azonban azt a nézetet

osztom (1. az európai Festuca

monographiám 49. old.), hogy
egys ugyanazon nemben avarie-

tások nevei se alkalmaztas-

sanak kétszer, különösen pedig

ne alkalmaztassanak ismételve

akkor, ha az a név már egyszer

mint faji név volt használatban,

a transsylvanicus varietás nevet

a Bromus transsylvanicus Steud.

Synops. 1. 320 (1855) miatt nem
alkalmazhatom s így kénytelen

vagyok a var. porrectus név
használatát javasolni. Degen dr.

úr a szentendrei fben a Brontus
hyalinus Schurí (Sertum 3213.

sz., Bromus arvensis d. hyalinus

Schur Enum. 803. old.) vélte

felismerni, melyrl határozott

véleményt, mieltt Schur ere-

deti példáit láttam volna, nem
mondhatok.

Mindazok a bélyegek ugyanis,

melyeket Schur felemlít, nem
döntik el azt. vájjon a B. ar-

vensis vagy a B. patulus vala-

mely alakját értette-e, azt a

bélyeget pedig, melyre Schur
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wélches Schur besonderes Ge-
wicht zu légén seheint, namlich,

dass die Deckspelzen nur ira

rückwartigen Teile krautig,vorn

aber sehr breit hantig seien,

finde ich an den erwáhnten
Exemplaren nicht ausgepragt.

Ascherson & Graebner (Synops.

II. 609) fassen den B. hyalinus

Schur als Rasse des B. arvensis

auf. was aucli mir als das Wahr-
scheinliehste erscheint. Dann
aber kann diesel- Name für eine

A arietiit des B. japonieus nicht

in Betracht kommen. Denn diese

Art ist zwar bisweilen einer-

seits von B. commutatus
,
an-

dererseits von B. squarrosus nur
unsicher zu trennen. hingegen
allzeit leicht von B. arvensis

durch die kurzen Antheren und
die kurze Vorspelze zu unter-

seheiden.

Schliesslich sei noch emer
<1 ritteiA arietiit des B. japonieus

gedacht, die bisher aus Ungarn
nicht bekannt zu sein seheint.

namlich dér Var. velutinus

Aschers. & Grb. Syn. 11.619, B.

patulus j velutinus Koch Syn. II.

948. B. velutinus Nocc. & Balb.

FI! tic. I. 54 (1816), dér durch
seine weichhaarigen Deckspel-
zen ausgezeichnet ist. Auch
liier muss jedocli meiner oben
ausgesproehenenAuffassungge-
mass ein anderer Name ge-

braucht werden. da B. velutinus

Schrad. FI. Germ. I. 349 (1806)

eine ganz andere Pflanze be-

zeichnet. die mán jetzt gewöhn-
lich als var. velutinus Koch zu

B. secalinus stel lt. Dér midist-

ül tere Name ist Serrafaleus

Chiapportanús De Nt. in Parl.
FI. It. I. 394 (1848), den ich

daher als Varietatsnamen für

úgylátszik különös súlyt helye-

zett, t. i. hogy a virágpelyvák
csak hátsó részükön fnemek,
ell azonban igen szélesen kár-

tyásak, az említett példákon
nem látom határozottan kife-

jezve. Ascherson és Graebner
(Synopsis II. 609. old.) a B.

hyalinus Schurí a Bromus ar-

vensis alfajának tartják, a mit
én is legvalószínbbnek tartok.

Ekkor azonban ezt a nevet nem
alkalmazhatjuk a B. japonieus

egy változatára. Ez a faj néha
csak nehezen különböztethet
meg egyrészt a B. commutatus-
tól, másrészt pedig a B. squar-

rosusiól, a B. arvensistl azon-

ban rövid portokjai s rövid

elpelyvái miatt mindig biztosan

meg lehet különböztetni.

Végül meg akarok emlé-

kezni a Bromus japonieusnak
még egy harmadik változatáról,

mely úgylátszik, hogy Magyar-
ország területérl még nem is-

meretes, t. i. a var. velutinus

Aschers. és Graebn. Syn. II.

619., />. patulus ,Ü velutinus

Koch Syn. II. 948., B. veluti-

nus Nocca et Balb. Flór. ticin.

I. 54. (181 6)-ról, melyet lágyan
szrös virágpelyvái jellemeznek.

De itt is a fent kifejtett néze-

tem szerint egy más nevet kell

alkalmaznunk, mert a Bromus
velutinus Schrad. FI. Germ. I.

349. (1806) egy egészen más
növényre vonatkozik, t. i. arra.

a melyet jelenleg rendszerint

mint B. secalinus var. velutinus

Kochoí jelölnek. A következ
legrégibb név a Serrafaleus

Chiapporianus De Nt. in Pár-

iát. Flóra ital. 394 (1848), melyet
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dicse Fönn (les B. japonicus

gebrauchen werde. Sie wurde
von Dr. v. Degen bei Porto Re
im croatischen Littorale gesam-
melt: ihre Grannen sind wie

beim Typus auswárts gebogen.

Weniger typiseh sind dieExem-
plare, welehe ich von Borbás
auf dem Mathias-Berge bei Ofen
auf bebautem Lande gesammelt,

besitze. Hier sind die Spelzen

angedrückt-kurzhaarig, so dass

die Álirehen graugrün erschei-

nen. Die Grannen sind nur

sehvvach ausvvárts gebogen, am
Grunde nur undeutlich gedreht,

die untersten gerade. Diese

Form kaim als ein Übergang
zr var. porrectus aufgefasst

werden.

tehát ezentúl a Bromus japo-

nicus ezen alakjának megjelö-

lésére használni fogok. Ezt az

alakot Degen dr. úr a horvát

tengerparton Porto Ré mellett

szedte, szálkái, éppen úgymint
a talaknál, kifelé hajlítottak.

Kevésbbé typikusak azok a pél-

dák, melyeket BoRBÁstól a budai

Mátyás-hegyrl kaptam. Ezeknél
avirágpelyvákodafekven rövid-

szrösek, úgy hogy a füzérkék

szürkés zöldeknek tnnek fel;

szálkái csak gyengén hajlanak

kifelé, alsó részükben csavaro-

dás nem látszik határozottan,

az alsók meg éppen egyenesek.

Ezt az alakot a vál-

tozat felé húzó átmeneti alaknak
kell tartanunk.

Új adatok Vas vármegye flórájához.

írta : l>r. Waisbecker Antal (Kszegen).

Az utóbbi 2 évben Vas vármegye csakis éjszak-nyugoti hegy-
vidékébe, mely A.-Ausztria és Steierország határához közel esik,

tettem kirándulásokat; kutatásaim eredményeit, úgy más floristák

velem közölt néhány adatát itten felsorolom.

Polypodium vulgare L. var. bifidum Moore. Egy példá-

nyát a fels-podgoriai erdn találtam.

Asplenium Trichomanes L. Kszegen régi falakon villásan

ketté osztott, Rohonczon pedig a Budiriegl kegy szikláin kétszer

villásan elágazott lombja is n.
Asplenium Luersseni m. nova hybr. (A. septentrionale X

yermanicum.) Tkéje kevés tavalyi lombnyél maradéka mellett,

néhány fejld lomb kunkorékján kívül, 18 szál idei lombot fej-

lesztett. melyek termetükre nézve majdnem egyformák, 8 — 1) cm.
magasak, mereven felállók; kissé vastag nyelük 5— ü cm. hosszú,

alul barna; 3 cm. hosszú lemezük széles tojás-alakú, kétszer szár-

nyasán hasogatott, kevés és lazán álló brvastagságú sallangokkal.

Két alsó 12— 18 mm. hosszú sallangja 2— 3 másodrend sallangra

osztott, ezekkel és a fels osztatlan 2 3 sallanggal együtt a lomb-

lemez 6 9 ékalakú 5 9 mm. hosszú keskeny, csak 2—3 mm.
széles, elöfelé kissé szélesed,tompa, röviden fogas, néha lebenyes
vég sallangra osztott, melyeknek hátsó felülete hosszában bordás.

Kórus csak kevés látható és ez is mindannyi többé-kevésbbé elsat-
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