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említi Lachnea arenosa F u c k e 1 néven. A M. N. Múzeum gyj-
teményében lev példánya vizsgálásra alkalmatlan.

Az a gomba, melyet Hazslinszky az ivádi erdben
gyjtött és Humaria arewosa-nak nevezett, a M. N. Múzeumban
lev példányok megvizsgálásakor Lachnea heniisphaerica (Wigg.)
Gr i 11.-nek bizonyult. (Spórája érdes, a szörképletek merevek.)

Érdekes, hogy ezeken a példányokon a StepJianoma strigosum

Wallr.-t is megtaláltam. Egy gombát, mely Pe^'i^'a-féléken szokott

élsködni.
Azt a gombát pedig, melyet Mágocsy-Dietz S. Buda-

pesten, homokon gyjtött és a melyet Hazslinszky^ Humaria
arenosa F u c k e l-nek tartott, a M. N. Múzeumban rzött eredeti

anyag megvizsgálása alapján szintén nem tartom Humaria arc-

nosa-nsik. Küls felületét szrözet nem fedi, ascusait a jód nem
kékíti meg, spórái aránylag kicsinyek (13—14 X 6"5—8 |jl) és bennük
két olajcsepp van. A spóra nagyságát Hazslinszky az idézett

helyen „mintegy 14 {J- hosszú''-nak mondja. A spórának ez a

kicsinysége, a mely már Reh m-nek is feltnt, fképpen azonban
az apothecium szrtelensége lehetetlenné teszi, hogy ezt a gom-
bát Humaria arenosa-nak minsítsük. Érthetetlen, miképpen
írhatta Hazslinszky, hogy ez a gomba egyezik Cooke
Mycographiájának 117. ábrájával.

Hasonlít a Humaria delectans Starb.-hoz, de ennek az

ascusait a jód megkékíti. Legközelebb áll a Humaria euchroa

Karsten-hez, st talán azonosítható is vele.

(A növénytani szakosztály 1912. évi deczember 11-én tartott ülésébl.)

Wagner J,: Észrevételek Tuzson J. : „A FrítíIIaría

tenella alakjaí^^ czímü czíkkére*

Tuzson J. dr. a „Botanikai Közlemények f. é. 131—135.

oldalán a május 8-án tartott eladásától eltér szöveggel fenti

czímen czikket irt, melyben a F. tenella M. B. fajt három for-

mára bontja, ezek : a montana (Hopp e), latifolia (Ü c h t r.) — ide

tartozik szerinte a F. DegenianaW a g n. — és az Orsiniana (P a r 1).

A bennünket közelebbrl érdekl els két forma czikkében

felsorolt termhelyeibl következnék, hogy a f. montana Orosz

országtól Ausztrián és Gallián át megszakítással Afrikáig, a f.

latifolia pedig Magyarország keleti részétl és Dalmácziától le

Görög- és Törökországig honos volna. Ebbl és a czikkírónak

azon felfedezésébl, hogy a „tenella" átmegy a délnyugati Alpokon
term involucratá-ha, a déli messanensis-he, a dalmácziai gracilis- ba

' H_a zslinszky: a Verh. der Zool.-Bot. Gesellschaft 1887. év-

amában, 166. oldal.
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és az Istriában és a Balkánon (!) honos negledá-ha, : arra az

eredményre jut, hogy a Fritillaria Degenianá-t nem illeti meg a

faji név, hanem lefokozandó „forma" rangjára és ebben a min-
ségében egy a Nemzeti Múzeum herbáriumában talált növény-

czédulán felfedezett név illeti meg : a /. latifolia (Ü c h t r.) T u z s.

A ki azonban az idevágó irodalmat ismeri, vagy az itt felsorolt

országok és földrészek Fritillariáit megvizsgálja, mindenekeltt
arra az eredményre jut, hogy T u z s o n dr. úr termhelyei közé

súlyos tévedések csúsztak és ezeknek a kiküszöbölése után egé-

szen máskép alakul ki a F. montana és a F. Degeniana föld-

rajzi elterjedése.

A czikk Írója például a M u n b y-tól is kérdjellel közzétett

afrikai montana adatot kérdjel nélkül veszi át, pedig P o m e 1

már 1874-ben F. oranensis néven különböztette meg, Baker
pedig ugyanabban az évben F. lusitanica f. algeriensis néven
ismertette. Munby halála után a herbáriuma a Kew-i kert tulaj-

donába jutott és a gazdag anyag beosztásakor látta Baker,
hogy e növény annyira eltér a F. montaná-tó\, hogy faji rangot

érdemel és elnevezte Munby tiszteletére F. Munby i-nak

(Gardener's Chronicle 1877 I.). A montana termhelyei közül

Algéria tehát törlend.

Éppen úgy törlend Montenegró és Dalmáczia déli része.

Az e vidékrl látott gazdag anyag (Degen, Adamovic, Küm-
merle, Lengyel és mások gyjtésébl) Lindbergnek^
1906-ban megjelent alapos fejtegetései alapján csakis a F. gra-

cilis Ebel-hez tartoznak, melyhez különben a negleda, mint felül

magános level és esetleges alak vonandó.

R s s i a a czikkiró fejtegetései után is kétséges marad'

Három példányt látott mindössze, ezek se voltak kifogástalan

állapotban. De a F. tenella M. B. elbírálásánál különben is a

WiUdeuo w-herbariumban fekv és Mussin-Pus chkin
gróftól gyjtött darabok mértékadók, mert Marschall Bieber-
s t e i n ezekre hivatkozik. Ezeknek az itt felsorolt területeknek a

kikapcsolása után a F. montana növénygeografiai jelentsége
magától domborodik ki.

A f. latifolia termhelyei közül Ausztria törlend. Szint-

úgy Graecia. H a 1 á c s y nem említi a F. tenellá-t Görögország-

ból és T u z s n dr. úr összetéveszti a F. ioiiica H a 1.-val. Turcia

úgy került a sorozatba, hogy a czikk írója S i n t e n i s czédulá-

ját helytelenül értelmezte: „Babadagh (Dobrogea, Bergwalder
von Cukarova. Türkéi 1874". Cukarova és Babadagh pár kilo-

méternyire fekszik egymástól a Dobrogeában. 1874-ben a Dobrogea
még Törökország birtoka volt. T u z s o n dr. úr pedig egy term-
helybl és egy növényczédulából két országra szóló két adatot

csinált. A visszamaradó termhelyek növénygeografiailag teljesen

' Iter. Austro-Hunsraricum.
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zárt teriiletet mutatnak, mely Máramaros vármegyétl a Dobro-
geáig és nyugatra Deliblátig terjed. Ezen a helyen más Fritillaria

nem n, csak a Degeniana.

A czikk írója különben az e vidéken látott „tipikus montaná'-
kat is hajlandó fejldéstani alapon a latifolia alakkörébe sorozni.

Erre az engedményre — úgy hiszem — nincs szüksége a hazánk
keleti részeiben term Fritülariák-nsik^ mert bizonyos, mondjuk
nagyobb fokú hasonlatosság csak a fiatal példányokon észlelhet

és a Nemzeti Múzeumban lév és T u z s o n dr. úrtól revideált

anyag között vannak olyan növénypéldányok is, melyek egy hely-

rl valók, egy gyjttl származnak, rossz, törött példányok, telje-

sen egyformák és a revideáló egyik darabra mégis rá írta a f.

montana, a másikra a f. latifolia nevet.

A mi a F. Degeniá-nak más rokon fajokhoz való hasonlatos-

ságát illeti, arra azt kell megjegyeznem, hogy a sokfajú génuszok
rokonfajai között általában csekély az eltérés. Hiszen a T u z s o n

dr.-tól követett eljárással például a Centaurea-génu&z valamennyi
faját egy fajjá lehetne összefogni és valamennyit „forma" érté-

kére leszállítani. Hogy ennek az eljárásnak nem volna se gyakor-

lati, se tudományos értéke, az bizonyos.

A szisztematikai értékelés terén aWettstei n-tól formulá-

zott meghatározás lehet mértékadó. Szerinte a „forma "-fokozat

akkor használandó, a mikor nem tudjuk, hogy varietas-e vagy
mutatio-e a szóban forgó fajváltozat. A subspecies magasabb fokú

szisztematikai egység. Használjuk az újabb, a mintegy a szemünk
eltt kiformálódó fajra, mely számos áthidaló alak révén a rokon

(t-) fajjal még kapcsolódik.

A F. Degeniana már habitusával, nagyobb, sarlósabb, hegye-

sebb leveleivel, a fels leveleknek a kacsképzdésre való haj-

lama révén^ hosszú, hasábos termésével jól megkülönböztethet
;

a kinek pedig mindenáron más szisztematikai fokozatra van szük-

sége és okvetlen a F. tenella faj alá akarja helyezni, annak még
mindig van egy fokozata, melyet acceptálnia kell, ez a subspecies-

fokozat, legyen akkor e növény neve : Fritillaria tenella subsp.

Degeniana. Még pedig annyival is inkább, mert a F. latifolia

„nom. nudum". St a 797. számú Sintenis-féle herbárium-czédu-

lán elször F. Meleagris L. ? állott, ehhez a névhez tartozott a

szám is és másfajta tintával töröltetett késbb a Meleagris szó

és írták föléje a tenella v. latifolia Ü c h t r. nevet. E név a

bécsi kongresszus nomenklatúra- szabályzatának 37. §-a értelmé-

ben különben is érvénytelen.


