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Tuzson János: A Potentilla reptans L. forma auran-

tiaca Knaf elfordulása Magyarországon/

E növényt legelször Knaf szedte Csehországban, Komotau mellett,

kfalakon. Ismertetve van a Celakovsky Pi'odromus-ában, mint a P.

reptans narancsszín-virágú alakja, megnevezés nélkül.** Késbb ez adat

alapján D o m i n,*** P. reptans L. var. typica f. anranliaca (Knaf) név alatt

írta le, Ascherson és Graebner'*' pedig P. reptans L. var. typica

DoM. § vulgáris, ** aitrantiaca Knaf névvel említik, mint olyan alakot,

amely eddigelé csakis a komotaui elfordulásból ismeretes.

Az itt leírandó növény Monor mellett terem, a pótharaszti erdnél lev

»Pióczás« nev mocsár szélén. Elször egy leszakított virágos szárrész jutott

hozzám Wartha Vincze tanár révén, mire a növény termhelyét ez évi

július 15-ikén fölkerestem. A virágok ekkor már nagyrészt elvirítottak, csak itt-

ott találtam olyanokat, amelyeknek piros sziromlevelei még rá voltak zsugo-

rodva a termésre. Ezekbl ítélve, egy kisebb folton terem ott e növény, körül-

véve és vegyülve a még akkor bven virító, aranysárga virágú típusos P.

reptans egyedekkel.

Míg a komotaui növény sziromlevelei narancsszíneknek vannak leírva,

addig a monori példák sziromlevelei kívül ugyan szintén narancsszínek,

belül azonban majdnem bíborpirosak, és a szirmok hosszában húzódó, narancs-

szín foltocskákkal vannak itt-ott tarkázva. Ezen kívül eltérés látszik a komo-

taui és a monori növény között abban is, hogy amíg amaz az A s c h e r s o n

és Graebner beosztása szerint a r«/^ar/s-csoportba tartozik, addig a

monori növények szára, részben fölegyenesed és elágazó, így tehát az ascen-

í/í^ns-alakokhoz volna sorozandó. A termhelyben pedig, a leírtak szerint,

szintén van eltérés, még pedig nagyon jelentékeny.

A prágai múzeumból összehasonlításra megkaptam az eredeti K n a f-féle

példákat és ezeken megállapíthattam, hogy közöttük nemcsak narancs-

szín, hanem pirosas sziromlevel egyedek is vannak, így tehát e tekin-

tetben a két növény azonosnak mondható, azzal a hozzátevéssel, hogy a

pirosas szín a monori példákon egészen a bíborpiros színig fokozódik.

A monori növény ascendens volta pedig szintén nem képezheti jogos meg-

különböztetés alapját, mert a három növényem közül az egyik nem ascen-

dens, hanem vulgáris. A fölegyenesedésnek, valamint az elágazásnak tehát úgy

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1906. évi október 10-ikén tartott

ülésén.

** Celakovsky, L. Prodromus der Flóra von Böhmen. Prag. 1875, 626 old.

*** D o m i n, K. Beitráge zur Kenntnis der böhmischen Potentillenarten, — Sitzungs-

berichte d. königl. böhm. Ges. d. Wiss. Mathem.-naturwiss. KI. 1903, 42 old.

t Ascherson, P, und Graebner, P. Synopsis der Mitteleuropáischen

Flóra. 1905, 36. Lief., 846. 6. old.
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látszik egyáltalában nincsen rendszertani értéke. Végül a két termhely közötti

különbségre szintén nem eshetik súly, mert a P. repians típusos alakja is

nagyon különböz termhelyeken elfordul.

A virág piros színe, — mely szín, változó mértékben a növény zöld

részein is jelenkezik, annyira kiüt a P. repians L. ismert, rendes válto-

zási körébl, hogy e sajátság létrejöttét mutáczió eredményének kell tekin-

tenünk, és magát a növényt — de V r i e s-féle értelemben vett — elemi fajnak

(Elementarart).

Miután a Komotau-ban elforduló és a monori növény között közvet-

lenebb származási összefüggést nem tételezhetünk fel, kétségtelen, hogy a

P. reptans L. fajnak két különböz helyen, egymástól függetlenül létrejött,

egy és ugyanabban az irányban történt mutácziójával van dolgunk.

A monori növények között a P. reptans típusos alakját és a bíbor-

piros szirmú aitrantiaca-alakot összekapcsoló átmeneti alakok is elfordul-

nak. Ezek jelentségét, és nevezetesen azt, hogy vájjon fokozatos ugrásokkal

történt elváltozás útmutatói-e, csakis kísérletek alapján lehetne biztosan eldön-

tenünk. Éppen úgy lehetnek ezek az átmeneti alakok a típusos P. reptans

és a forma aurantiaca kei-esztezdésének az eredményei, mint olyanok is,

amelyek az utóbbinak rendes változási körébe esnek. Ez esetekben, az

említett átmeneti alakokat nem volna jogos a nevezett progresszív sorozat-

nak fejldéstanilag vett közbüls alakjai gyanánt tekintenünk.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*
(Rovatvezet : Kümmerle J. Béla.)

aJHazai irodalom:

Angyal Dezs : Charlamovszky-alma. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906.,

199—200. old.

— — Doué-i szép szibaraczk. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 243

—

244. old.

Giffard-vaj körte. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 181—182. old.

— — Motte-vadoka körte. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 315—317. old.

Atkinson G. F. : A szegfvek betegségeirl. (4 tábla képpel.) — Kertészeti

Lapok. XII. évf. 1906., 240—244 és 269—276. old.

Bernhárd Adolf: Zámbóné-szibaraczk. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906.,

259—260. old.

Bezdek József: Adatok Szentgyörgy (Pozsony-várm.) edényes növényeihez. II.

rész. — A kegyes-tanítórend vezetése alatt álló szentgyörgyi rom. kath. gymnasium

értesítje az 1905—1906. tanévrl. 1906., 1— 16. old.

* E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent hazai

eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak

minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a

szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közlemények forrásáról értesíteni

szíveskedjenek. (Szerk,)


