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Tuzson J.: Adatok a délorosz puszták összehason-

lító flórájához.^

Ádditameutn ad lloram couiparativam stepiani Kossíae meridionalis.

(V. táblával.)

1, 'J'auri-Puszták

,

A délorosz puszták flóráját fleg az Alföld flórájával össze-

hasonlitólag tanulmányozván, ismertetéseimet azokkal a terüle-

tekkel kezdem meg, amelyek az általam bejártak közül hozzánk
közelebb esnek. Ezek a Tauri-Puszták ama részei, amelyek a

Fekete-Tenger és a Diijepr folyó között a Chersontól Perekop
felé vonható vonal környezetén terülnek el.

Ezekre a tájakra az asztracháni pusztákról jövet, 1912 július

10-én érkeztünk. Els állomáshelyünk Cherson volt, ahol a zemsztvo-
hivatal részérl P a c z o s k i múzeumi igazgató úr fogadott, hogy
hozzánk csatlakozva kirándulásainkon kalauzoljon. A tanulmá-

nyozandó terület fell tájékozódván, kirándulásaink tervét úgy
állapítottuk meg, hogy a Dnjepr valamelyik szigetét és parti táját,

egy homokpusztát, egy szikest, egy feketeföldú gusztát és a
Fekete-Tenger melléki ürömpuszták egyikét és annak littorális

halofita-vegetációját figyeljük meg.
Mint chersoni tartózkodásunk alatt mindvégig elzékeny

kalauzunkról, e helyen is köszönettel és elismeréssel emlékszem
meg Paczoski J. múzeumi igazgató úrról, nemkülönben F a 1 z-

F e i n nagybirtokos úrról, a kinek mint a Tauri-Puszták jelentékeny
része urának, vendégszeretetét és kirándulásainkon szakszer
vezetését is élveztük.

Az alábbiakban és általában az orosz pusztákról folytatólag

közlend cikkeimben azokat a növényeket sorolom fel, amelyeket
meg is gyjtöttem. Gyjtéseimben pedig elssorban arra helyez-

^ Idevonatkozó dolgozataim : „Magyarország fejldéstörténeti növény-
földrajzának fbb vonásai", Math. és Természettud. Ért. XXIX, 1911, 568
és ennek újabb német kiadása „Grundzüge der entwickelungsgeschichtlichen
Pflanzengeographie Ungarns". Math. u. Naturwiss. Bericbte, XXX, 1913, 30;
továbbá „Jelentés oroszországi ntamról", Akad. Ért. 277. sz., és „Növény-
földrajzi megjegyzések", Botan. Közi. 1912, 207. old. „Utazásom az orosz
pusztákon", Természettud. Közlöny, 1913, 689. old., „Erwiderung auf dr. A.
v. Hayeks Bemerkungen", Oesterr. Bot. Ztschr. 1913.
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tem a súlyt, hogy a délorosz pusztákon közel egyenl idpont-

ban, még pedig június elejétl július közepéig virító flórának

azokat a fajait gyjtsem, amelyek tömegesebb megjelenésükkel,

vagy más okokból jellemzk. Ezek közül azokról, amelyeknek
tanulmányozásával elkészültem, a rendszertani megállapításokon

kívül közlöm azt is, hogy milyen formációnak a tagjai és hogy
mi a növénygeografiai jelentségük.

Általában a Tauri-Puszták növényzete az oroszországi pusz-

ták közül egyike a legérdekesebbeknek ; a magyar pusztákra való

tekintettel pedig egyike a legfontosabbaknak. Érdekessé teszi az

északabbra és keletebbre fekv orosz pusztákkal szemben az a

körülmény, hogy területén egymás mellett : litorális-, igazi sztep-

lakó-, futóhomoki , halofita-. folyamparti stb. növényszövetkezetek

változatos fajai helyezkednek el. Reánk nézve pedig az által

válik fontossá ez a terület, hogy a Dunai Flóra-Kerület keleti

határától számítva, kelet felé a legközelebbi olyan terület, amelyet

már a keleti puszták számos jellemz növényfaja népesít be.^

A foljamparti és s/>igeti homok formációja. Cherson várostól

délre az igen lassan folyó, majdnem állóvíz Dnjepr folyamnak
több szigete van. Ezek homokzáronyok, amelyeket a folyó homokos
partján levkkel egyez ligetek borítanak ; tisztás részeiken pedig

feltnen dús, nagyranöv füvekbl álló rétek terülnek el. A part

mellett, a sekélyviz öblökben a nálunk is közönséges Potamogeton
perfoliatus, Sagittaria sagittaefolia, Butomus umhellatus, Phragmi-
tes communis van meg, azonban a mediterránra emlékeztetve kö-

zéjük vegyül a Vallisneria spirális is. A partot Salix amygdalina-

cserjék szegélyezik, helyenként pedig a Populus álba, P. tre-

mula, P. nigra és fleg Salix álba fákból álló ligetek dús lom-

bozata emelkedett a part fölé. A sziget és a partvidék képét

ezek a ligetek szabják meg, amelyek összetételükben is egyezk
a mi dunai szigeteink ligeteivel. A tisztások flórája a nyirkos

homokot kedv-el fajokból áll. A nagy termet. Artemisia proeera,

Senecio borysthenicus, Cirsium incanum, Thalictrum flavum,

Glycyrrhiza echinata, Veronica longifólia, Achillea ptarmica kö-

zött helyenként kékes hamvasságával, az orosz puszták jellemz
homoki fze, a Salix acutifolia tnik fel. A srbe a Vicia jjicta

hosszúra nyúló, felig kúszó egyedei vegyülnek. A szabadabb ho-

mokon Panicum italicum, Cyperus hamulosus, Scirpus holoschoe-

nus, Rumex acetosella, Polygonum Bellardi, Alyssum tortuosum,

Sisymbrium pannonicum, Roripa silvestris, Melandrium album,

Herniaria hirsuta, Astragahis virgatus, Oratiola officinalis^ Ve-

ronica anagallis, Oenothera biennis^ feltnen hosszúra ntt Plan-

tago arenaria, Achillea Oerberi, Centaurea arenaria, Inula bri-

tannica alkotnak szövetkezetet.

1 „Kelet" alatt értem a Prut folyó hosszúsági körétl (27) kelet felé

— és „nyugat" alatt az ettl nyugatra es területeket. így értelmezendk a

keleti és nyugati növényalakok is.
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A száraz homokpuszták formációja. Golajaprisztan köze-

lében, ettl keletre, a Dnjepr nyirkos homokpartjától távolabb,

száraz futóhomokos puszták vannak. Ezek homokjából a szél

hullámos, buckás teriiletet formált, olyant, amilyennel a Duna-
Tisza közén bséí^esen találkozunk. Ezeket ott, ahol kötetlenek,

ritkás növényzet borítja. A legszívósabbnak látszik e szövetkezet

fajai közül a Triticum dasyanthum, amely ami Festuca vagi-

naía-nkhoz hasonlóan köti meg a homokbuckák egyes pontjain a

homokot. Igen szívósan állja helyét a Cytisus hifloriis is, melynek
kisebb-nagyobb csoportja néhol kizárólagos növényzete a homok-
hátaknak ; és hasonlóan az itt-ott megtelepedett Salix acutifolia

is. Ezeken kivül a formáció legjellemzbb tagjai : a Silene otites,

Dianthus polymorphus, Thymus odoratissimus, Linaria odora,

Asperula graveolens, AchiUea Gerheri. A homokbuckák között itt-

ott a kötöttebb mélyedéseket sr növénytakaró borítja. Az utóbbi

nagyrészt Sálit rosmarinifolia, Syrenia angiistifolia, Onohrychis

viciaefolia, Genista tindoria, Astragalus virgatus, Euphorbia Ge-

rardiana, Linaria genistifolia, Onosma arenarium, Plantago are-

naria és lanceolata, Scabiosa ucranica, Tanacetum vulgare, Senecio

borysthenicus fajokból áll.

A keleti homokpuszták jellemz növényei közül a fentiek

között, a golajaprisztani homokpusztán, az Alföld futóhomoki

flórájával szemben különösen a Triticum dasyayithum, Salix acu-

tifolia, Asperula graveolens, AchiUea Gerberi, Senecio borysthe-

nicus képviseli a keleti flórát, és bizonyos mértékben a Scabiosa

ucranica is, amely az erdélyi dombvidéken elfordul ugyan, de
az Alföld homokpusztáin teljesen hiányzik.

A kötött homokon szedtem itt a Yerbascum banaticum-ot.

A sós puszták formációja. A golajaprisztani homokpuszta
mellett egy nem nagy kiterjedés, félig sós puszta terjed el.

Ennek legszembetnbb keleti faja a Geránium collinum. Ezen
kívül a tömött ^ryepet Salicornia herbacea, Suaeda maritima és

Plantago maritima alkotta, melybl feltnen emelkedtek ki a

Lepidium latifolium fehér virágzatai. Szembetn volt e területen

a Statice, Crypsis és Salsola hiánya. A továbbiakban más halo-

fita-vegetációról is van még szó. Az azonban a Fekete-Tenger
partja mentén lev sós területeké, és igy mint litorális flóra,

lényegesen elüt és megklönböztetend a fentitl. Míg az utóbbi

ökológiailag párhuzamba állítható az Alföld szikes pusztáival, addig

a Fekete-Tenger mellékén elterülk egészen más természetek

:

elüt ökológiai viszonyaik folytán az Alföld szikeseivel floriszti-

kailag nem hasonlíthatók össze.

Mocsári formáció. Az elbbi terlettl nem messze, mocsár
terül el, amelynek szélén Scirpus maritimus, Carex hirta, Sagit-

taria sagittaefolia, Sparganium ramosum, Oenanthe aquatica,

Veronica scutellata, Fhragmites communis, a nyílt vízben pedig
Salvinia natans, Nymphaea álba, Lemna minor volt. Általában

tehát ez a flóra a mi mocsaraink flórájával egyez, amiben az az

16*
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általánosan érvényes tétel nyilatkozik meg, hogy a vízhez kötött

növényzetben a növényföldrajzi tagolódás hasonló szélességi és

magassági fekvés mellett kevésbbé jut kifejezésre, mint a száraz-

földi flórában.

A teketeföldü sztep formációja. Á Dnjeprtöl keletre abban
a távolságban, ahová e folyam homokja nem jutott el, nagy
kiterjedés sztej) terül el, amelynek ugyan nincs olyan sötétfekete

humusztakarója, mint pl. az északabbra fekv voronyezsi pusz-

táknak, azonban kilúgozott talajnak koránt sem mondható, hanem
sokkal inkább fekete földnek. Ha a sztep fogalmát a fátlansághoz

kötjük, akkor szigorúan véve, a Tauri-Puszták sztepjei az igazi

sztepek. Rajtuk nemcsak fák nincsenek, de még az apróbb
cserjék : a Cytisusok és az orosz puszták jellemz Caragana
cserjéi sem élnek meg, hanem csakis füvek. Erre a rendkívül

érdekes területre Kachovka, Dnjeprparti hajóállomásról jutottunk

el. Eleinte a kachovkai vetések között haladtunk Ezek szélén

Amarantus albus, Brassica elongata, Oypsojjliila paniculata,

Linaria Biehersteinii, Chondrilla juncea, Crepis rhoeadifolia^

Centaurea scabiosa fajt láttam. A Cirsium arvense itt igen

ritka : a Centaurea cyanus pedig, úgy látszik, teljesen hiányzik.

A legelökön Polygonum convolvulus, Bassia sedoides, Euphorhia,

virgata, Melilotus officinalis, Salvia aethiopis^ Artemisia austriaca,

Achillea micrantha, Irnda germanica volt, az út mentén.

A Dnjeprtöl mintegy 50 km-nyire fekszik Aszkania-Nova, a

Falz-Fein-féle uradalom központja és ettl keletre terül el

a sztep, amelynek egy részét szántják, kaszálják és legeltetik

;

egy nagy kiterjedés része azonban érintetlen és teljes szépsé-

gében mutatta be a sztepi flórát.

A sztep itt kétféle területbl áll, amely egymástól fiorisztikai-

lag éppen úgy eltér, mint ahogy pl. nálunk a Hortobágyon : a
kiemelkedbb síkság és az ú. n. „lapos '-ok flórája egymástól

lényegesen különbözik. A Tauri-Puszták sztepjei e kétféle terü-

letének egyikét, a magasabb fekvés síkságot, amely egyúttal a

túlnyomóbb kiterjedés is, ott egyszeren sztepnek nevezik ; a

másikát pedig, amely ennél a szélén csak néhány deciméterrel,

de beljebb talán 1— 1'5 m-rel is mélyebben fekszik, megkülön-

böztetésül ,.j;ocZ"-nak mondják. Ez a szó oroszul valaminél alább

levt jelent. A továbbiakban az elbbit „száraz sztep"-nek,

az utóbbit „sztepi lapos"-nak nevezem.

A száraz sztep alformációja. Az aszkania-novai sztep

a délorosz puszták között a legszárazabbak közé tartozik.

A talajvíz 20—25 méter mélységben van
;

patak vagy folyó-

víz nem áztatja és es is ritkán éri. Innen magyarázható

az, arait fennebb már kiemeltem, hogy fás növénye egy-

általán nincs, még a legapróbb cserje is hiányzik rajta. Annál

meglepbb azonban az, hogy a fnem növényzet rajta rend-

kívül dús: helyenként derékig, st magasabbra is ér. Olyan fajok-

ból verdött össze ez a növényszövetkezet, amelyek mindegyike
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kitnen állja a száraz, pusztai klimát és talajt. E száraz sztepeken

a következket gyjtöttem : Stipa capillata, Stipa pennata, Ágro-

pyrum repens, Bromus eredus, Allium Paczoskianum, h'ochia

pi'ostrata, Silene otites, S. longifiora, Dianthus leptopetalus, D.
campestris, Delphinium consolida, Potenülla hifurca, Medicago

falcata, Astragalus reduncus, Cachrys odontalgica, Peucedanum
graveolens^ Falcaria Pivijii, Goniolimon tatariewn, Statice sarep-

tana, Salvia aethiopis, Phlomis j^ungens, Verhascnm ovaliifolium

(meglazított talajon), Veronica spicata, Asperida humifusa, Arte-

misia austtiaca, Jurinea linearífolia, Centaurea diffusa, Serra-

tula xeranthemoides, Carduus hamulosus.

A laposok alformációja. A laposok talaja rendkívül tömött,

vizet át nem bocsátó agyagos talaj, amely a tavaszi vizet sokáig

megtartván, eleinte nagy kiterjedés, sekélyviz tavat alkot. Ily

állapotában virít rajta az Alisma arcuatum, Elatine alsinastrum

és más mocsári növény. Késbb, ha kiszikkad a „pod'' ^ mint

ottlétemkor is, akkor található rajta az Agrop)yrum repens, A.

ramosum, Beckmannia erucaeformis, Juncus Gerardi, J. sphaero-

carpus^ Alliíiin globosum, Arahidopsis tocophyllum, Nasturtium
brachycarpum, Potentilla supina, Lythrum tribracteatum, L. thy-

mifolium, Plantago major (eltörpült alakja), Achillea micrantha

és a lapos szélén az Eryngium planmn^ Veronica spicata és Cen-

taurea inidoides. Ez a formáció az alig észrevehet lejtn azután

fokozatosan megy át a száraz sztepbe.

A tengerparti formációk. A sztepet Perekop irányában

átszelvén a Fekete-Tenger Szívás nev öble felé tartottunk.

A sztep itt ügyszólván egészen a tengerig tart és a part lejtjén

megy át a parti formációba. A magasabb síkságok itt is sztepek,

amelyek növényzetének igen fontos alkotó részét teszik az Arre-

misiák, különösen az A. maritima^ ezeket üröm-sztepek-
nek is nevezik. Ott, ahol a talaj lazább, vizesebb, vagy a ten-

ger felé lejts, vagy végül sós stb. más és más növényszövet-

kezetekkel találkozunk, amelyek elhelyezkedését nagy gonddal

kell tanulmányoznunk, hogy a fajok ökológiai összetartozandó-

ságát és növénygeografiai jelentségét megállapíthassuk. Utunk
mellett, Perekop felé, szántóföldek terültek el. Ezek szélén és

a széles út gyepes szegélyén gyakoriak : Triticum ramosum^
Salsola kali^ Glaucium cornictdatum^ Marruhium peregrinum,

Linaria Biehersteinii, Verhascum ovaliifolium^ Heliotropium

europaeum var. micranthuyn^ Potentilla bifurca, Cirsium inca-

num. Egy édesviz tócsa szélén tömegesen ntt az Alisma

arcuatum, Triticum elongatum, egy föld hányás szélén pedig a

Silene ofites var. wolgensis-t és a Gypsophila trichotoma-t

gyjtöttem.
A feketésbarna föld sztep néhol a Fekete-tenger partjáig

terjed úgy, hogy a tenger vize a sztepet mossa, a sztepterület

meredek, omlós fallal közvetlenül csatlakozik a tengerhez. Ahol
azonban a part lejts és lankásan megy át a víz tükiébe, ott



186 TUZ80N J.

a magasabban fekv sztep a tengerfenék sós, iszapos szélének

halofita-növényektl lakott, mélyebben fekv részébe fokozatosan

megy át. Egy ponton, a Krim-félszigettel szemben, egy ilyen

átmenetes részlet flóráját pontosan felvettem és az idecsatolt

metszetrajzon I—IV. római számmal jelzett formációkat, ille-

tleg növényszövetkezeteket találtam.

I. A part éléig terjed üröm-sztep növényfajai közül a
következk voltak iit meg: Stipa capillata, Bassia sedoides,

Atriplex nitens, Eruca sativa^ Olaucium corniculatum^ Oonioli-

mon tataricum^ Artemisia maritima és egy terméses Tulipa-t

láttam nagyobb mennyiségben (valószínleg a T. Schrenkii).

II. A sztep és a meder közötti lejtn, melynek laza talaja

van : Camphorosma monspeliacum, Peganum harmala, Verhascum
phlomoides, Echinops ritro^ Mulgedium tataricum és Taraxacum
bessarabicum virított.

III. Közvetlenül a lejt tövén nyirkos mélyedés volt, amelybe

a lejtröl a víz lefuthatott, de mélysége folytán a tenger vize is

felszivároghatott belé. Itt tömegesen ntt a Triglochin mariti-

mum, Dactylis {Aelurojms) litoralis és a Spergularia marginata.

IV. A nyirkos aljtól a tenger víztükre felé majdnem víz-

szintes, legfeljebb itt-ott egy kissé felpúposodó sós öv terjedt^

amelynek tipikus haloíita-növénys/övetkezete a következ fajok-

ból állt: Statice cas^na, S. Gmelini, S. suffruticosa {1—2 hokor)^

Salocnemum strohilaceum, Salicornia herhaeea, Tournefortia sibi-

rica (egyetlen egy példányt találtam), Frankenia hirsuta^ amelyek

a Statice suffruticosa és a Tournefortia kivételével igen érdekes

formációt akotva mind tömegesen nttek.^ö^

A továbbiakban néhány fontosabb fajt és alakot részlete-

sebben ismertetek :

Panicum italicum L. f. lon^is(tum (Döll.) m. (P. itali-

cum var. longisetum Döll. FI. Bad. I. 1857. 233.) Mint nálunk,

úgy az orosz pusztákon is elvadult növény. Cherson közelében

a Potemkin szigeten szedtem.

Stipa capillata L. f. ulopogon (A. et G.) (St. capillata

B. ulopogon A. et G. Synopsis, II. 1. 1898. 110.) A Tauri-Pusz-
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ták száraz sztepjeÍD a flóra legtömegesebb növénye, mely ott

1'5 m-nyire is megn. A nálunk honos íipustól nem különbözik.

Beckmannia erucaeformis H o s t. Gram. Austr. IIL 1805.

5 A sztep laposainak jellemz növénye, éppen ügy, mint a Hor-

tobágy laposain. A Tauri- Puszták növénye teljesen egyez a

mienkkel. Mai elterjedésébl következtetve, a keletnek és nyugat-

nak egyaránt si tipusa.

Triticum elongatum Hst. var. ruthenicum (Led eb.)

Pacz. [Agropyrum rigidum Schrad. p. ruthenicum L e d e b.

FI. ross. iV. 1853. 342; Triticum elongatum Hst. var ruthe-

nicum Griseb. in Paczoski J. Excurs. bot. a Askania-Nova

et a Sivache, Bull. Soc. nat. en Crimée, 1912. 21.) Plánta

usque 1'2 m alta; spica disticha, spiculis 6—10 floris,inferiori-

bus remotis, superioribus approximatis^ glumis oblongis, subobtu-

sis vei apice rotundatis, glabris, 5— 9 nervis, lato-truncatis, paleis

glabris vei parce puberulis, paleis superioribus margine setuloso

scabris, paleis inferioribus margine glabris, foliis ca. 5 mm latis,

nervosis, subtus glaberrimis, margine et superne in nervis setu-

loso scabris. Icon 3.

Légi in huinidis ad littora Maris Nigri prope Perecopgub. Taur.

A Tr. elongatum Hst. fajnak ahhoz az alakjához áll

legközelebb, amely az adriai partvidéken is meg van és ez is

minden valószínség szerint hozzá sorozandó. Amint a Tr. rigi-

dum Schrad. révén történt összezavarás köveikeztében hibá-

san sorolják fel e növényt Nyugateurópa nem litorális tájairól,^

éppen úgy valószín, hogy a délorosz puszták kontinentális

vidékein sincs meg, hanem a Tr. intermedium-maX vagy mással

tévesztik össze. Valószín, hogy a Fiori^-téle a. typicum-míú

egyez ; az olasz diagnózisból azonban ez a legkevésbbé sem

derül ki. Ettl eltekintve is azonban a faj legels leírásában

mértékadóul szolgált alaknak következetesen „typicum'' -n-ák yal
nevezését, ami egyúttal bizonyos indokolatlan fejldéstörténeti

enunciációt is foglal magában, nem tartom helyesnek.

Paczoski a fent idézett helyen a fennebb ugyancsak

megadott Ledebour (Grisebach? 1. Paczoski i. h. és

Richter FI. Europ. I. 1890. 125. oldal.) féle nevet használja

és így ezt a nevet fogadtam el én is. Kétségtelen, hogy Lede-
bour valóban ezt a növényt értette ; a név azonban némileg mégis

problematikus, mert a Tr. rigidum varietásaként volt felállítva.

Triticum repens (L.) Beauv. f. pomicum m. Viridi glau-

cescens ; culmis usque 1 m allis; foliis 5— 7 mm latis, elon-

gatis, tenuinervis, praecipue supra parce pilosis, jmnctulis acutis,

vaginis villosis ; spicis 15—20 cm longis, compressis, spiculis

subquinquefloris, apice paulo dilatatis, glumis et paleis aequali-

bus, aristis 3—5 mm longis., nervis conspicuis, lanceolatis, mar-

1 L. Ascherson-Grabner, Synopsis, n. 1. 1898—1902, 661. old.

2 FI. anal. d'ltal. 1. 1896—1898, 106. old.



1. Triticum ramosum T r i n. két kalászkával, utóbbi ca. 2—3 : 1. 2. Tr. repens

(L) B e a u V. f. ponticum T u z s. ejíy kalászkával és elviritott virággal, utób-

biak ca. 2:1. 3. Tr. elongatum Hst. var. rulhenicum (L e d e b.) P a c z.

egy kalászkával és virággal, utóbbiak ca. 2 : 1.
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giné denticulis minimis. Varietati caesio (P r e s 1.) B o 1 1 e similis^

sed ab eo aristis hrevioribus, spicis praecijme in parte inferiore

interriipiis et foliis tenuioribus certe differt. Icon 2.

Habitat in stepibus siccis tauricis.

A Triticum repens-nek nálunk honos alakjaitól, valamint
általában azoktól, amelyek az irodalomból és a rendelkezésemre
álló herbáriumi anyagból megállapíthatók voltak, eléggé lénye-

gesen elüt. A fennebb említett var. caesiiim-on kívül, szálkás
tokiászai és p^-lyvái némileg a var. aristatum Döll. alakra
emlékeztetnek, de a fent elsorolt, más sajátságaiban ettl hatá-

rozottan elüt. A Tr. i?itermediiün-hoz szintén fzik növényünket
vonatkozások. Egyes lelhelyeken éppen oly molyhos levél-

hüvelyü intermedium-ok akadnak, mint amilyen a {. ponticum-é,

így pl. ^var. subglaucutn Borb" kisrerennei példányain láttam

ezt, azonban kalásza és kalászkái sokkal kisebbek és arista-

nélküliek. A fejlett orista egyáltalán jól megkülönböztethetvé
teszi a f ponticum-ot.

Triticum ramosum Trin. in Led eb. FI. Alt. I. 114;
Led eb. Icon. FI. Ross. III. 1831.

Egyike a Tauri-Pnszták keleti növényfajainak, mely az

Agropyrum-szekciÓYiil rokon, de szálas pelyvái révén külön
szekcióbsi {Anisopyrum Ledeb.) tartozik (1. kép). A Tauri-Pusz-
tákról csak újabban ismeretes (1. Paczoski, J. Zam. Flór.

Dnjepr. uj. Tanr. (íub. 1912, 29. old.). Schmalhausen mü-
vében (FI. Szredn. Juzsn. Ross. 1897) csak keletrl : Sara-

tov, Orenburg, Asztrachan, Kirgiz- Sztepek, Kaspi Tenger környéke,
Dzsungária és Altai-Szibiria területérl van említve. Az aszkania-

novai sztepen, mezei utak mentén és a laposok szélén is bven
megvan. A Ledebou r-féle diagnózis oly irányban egészítend
ki, hogy fúzérkéi 3—5 virágiíak ; levele a feis oldalon hamvas-
szürkés, ritkásan álló szrökkel, az alsó levélhüvelyek is hasonlóan
szrösek ; tokiászai fénylk.

Scirpus holoschoenus Lk. var. Linnad (Rchb.) m. f.

pedímculatus m. {Se. holoschoenus L. 'x. typicus Fiori FI. anal.

d'ltal. 1908. 119.; Se. holoschoenus h. a., vulgáris Koch Syn. IL

1845. 857) Inflorescentiis pluribus pedunculatis. Légi in insula

Potemkin prope Cherson Rossiae meridionali-occideiitalis.

A Se. holoschoenuswük két varierását különböztetem meg:
var. 1. Linnaei (Rchb.) m. [Holoschoenus Linnaei Rchb.

FI. Germ. exc. 1830. 76; Ic. FI. Germ. VEI. 1846 45. tab.

318), amelynek egyik formája a fenti f. 1. pedímculatus m.,
másika pedig a f. '2. romanus (L.) iii. [Se. romaniis L. Spec.

Pl. 1753. 49) és

var. 2. australis (L.) ni. {Se. australis L. Syst. 13. 1774.

85), amelynek egyik formája a f. 3. exserrens (Rchb.) ni. (H.

exserrens Rchb. FI Germ. exc. 1830. 76) és f. 4. filiformis

(Rchb.) m. {H. filiformis Rchb. FI. Germ. exc. 1830. 76).

Ezek közül a Dnjeprfolyó parti és szigeti formációjában a f.
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pedunculatus-t szedtem, amely egyez egyes általam Szeged és

Deüblat mellett, szintén homokon gyjtött példányokkal.

Cyperus hamulosus M. Bieb. FI. Taur. Cauc. I. 1808.

35. {Scirpus hamulosus S t e v. Mém. Mosc. V. 1814. 356).

A Potemkin-sziget egyik keleti növénye. Elterjedési területe

Bulgáriával kezddik és kelet felé, habár szórványosan és meg-
szakításokkal, de egészen Dzsungáriáig terjed.

Allíum Paczoskianum m. {Allium flavum p. pulchellum

(Don.) Ledeb. FI. Ross. IV. 1853. 175; A. flavum var. pul-

chellum (Don.) Rgl. Áll. adh. cogn. Monogr. 1875. 187.

Fedtschenko et Flerov, Flóra eur. Ross. 1910.)

Caule tereli 25—40 cm alto ad médium foliato ; foliis

linearihus pulposis, laevissimis, subtus convexis, supra leviter

canaliculatis ; spatha hivalvi persistenti; válva altéra longirostrata,

infiorescentiis ca. duplo longiore; infiorescentiis laxis, 6—50 fiori-

bus^ petiolis inaequaliter longis ; staminibus perigonio dimidio vei

fere duplo longioribus^ filamentis lilacinis^ perigonii foliolis rotun-

datis vei subacuminatis, pallide violaceo-roseis, nervo medio lila-

cino. Tab. V. fig. 1.

In stepibus tauricis inter Kachovka et Perekop.

Egyike a tauri sztepek legjellemzbb növényeinek, amelyet

azonban rendszertanilag nehéz megoldani. Az Allium flavum L. fajjal

— a virág színétl eltekintve — úgyszólván mindenben

egyezik. Legfeljebb azt lehetne még különbségi felhozni, hogy

átlagban ennél minden részében kisebb, virágzata átlagosan keve-

sebb virágú és virágai is valamivel kisebbek. Ezek azonban mind

ingadozásnak alávetett különbségek, amelyek alapján a biztos

és különösen a faji megkülönböztetés tulajdonképen lehetetlen.

A kettnek levelét his/.tológiailag is összehasonlítottam, de lénye-

ges különbséget közöttük ebben az irányban sem találtam. A virág

színe azonban annyira elüt az A. flavum-étól, hogy az össze-

tartozás iránt jogos kétségeink lehetnek, amit különösen fokoz

az, hogy az A. Paczoskianum geografiaUag teljesen elszige-

telten él és a mi ^. fiavum-\mk még csak halvány jeleit sem
mutatja annak, hogy virágának színe a pirosas szín felé haj-

lana. Ezeken kívül a faji megkülönböztetésre kényszerít a jelen

esetben az a körülmény is, hogy az egész A. paniculatum, A.

flavum, A. pulchellum stb. rokonság fajai igen kevéssel térnek

el egymástól, pedig valószínleg rég kialakult, st talán poli-

tropikus leszármazása fajok, amelyek egybefoglalásához nincsen

biztos indokunk.

Meg kell itt említenem, hogy az A. Paczoshianum-oi

eleinte az A. pulchellum alakjának tartottam, aminek indító oka

Ledebour és Fedtschenko idézett meghatározása, és az

volt, hogy a Tauri-Puszták növénye az A. pulchellum-tó\ halvá-

nyabb virágszínével, kevesebb és apró virágú virágzatával és hen-

gerdedebb, nem érdes szél levelével elüt ugyan, azonban a

Balkánról ismerem az A. pulchellum-nak olyan alakjait, amelyek



TAB. V. TRBLA

Rd nat. del. dr. J. Tuzson.

1. /^lliüm Paczoskianum Tüzs. 2. Veronica spicata L. f. Falz-Feiniana Tuzs.
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a Tauri-Puszták növényével inajdiipm teljesen egyezk.' így az

A. Paczoskianum tehát egyrészt az A. fiavum-hoz, másrészt az

A. pulchellum-hoz kapcsolódik, de egyikrl sem állítható biz-

tosan, hogy vele oly közelrl rokon volna, hogy az egyesítés

biztos alapon megtörténhessék. Az bizonyos, hogy az A. pul-

chellum laposabb és érdes szél leveleit véve figyelembe, ettl
az A. Paczoshianum távolabb, az A. flavum-hoz pedig közelebb
állónak látszik.

A levél anatómiai szerkezetét vizsgálva, azt találjuk, hogy
az A. flavum, A. pulchellum és A. Paczoskianum levelének

keresztmetszetén a szövetek elosztása egyforma. Feltnen \ as-

tagfalu epidermiszsejtjeik, kiálló szél zárósejtjeik, edénynyaláb-
jaik és alapszövetük egyez ; csupán abban van eltérés, hogy
általánosságban az A. flavum-nsik a levele hengerdedebb
és a fels oldalon haladó csatornája keskenyebb ; ellenben az

A. Paczoskianum levele nem oly hengerded, hanem laposabb

és ennélfogva csatornája is szélesebb, amiben közelit az A.
pulchellum-hoT.. Az egyes egyedek között azonban ugyanannál a
fajnál is eléggé lényeges eltérések mutatkoznak. Különbség
gyanánt kínálkozott vizsgálataimban még az, hogy az A. flavum
epidermiszén a szájnyílások kiálló bütykei kevésbbé feltnek,
mint az A. pulchellum-éi ; az A. Paczoskianum pedig mintegy
a kett között foglal helyet. Azonban ennek a különbségnek
sem tulajdonithatok nasrvobb jelentséget.

Salix acutifolia Willd. >p. Pl. IV. 1806. 668. A S. daphnoides

Vili. fajnak közeli rokona, amellyel sokan össze is íoglalják

(Kedtschenko-Flerov, Flóra Eur. Ross. ; Index Kew. stb.).

Rendszertani értéke csakis beható, m« nografikus feldolgozás

alapján volna tüzetesebben megállapítható. A délorosz puszták

futó homokos területeinek igen jellemz növénye, és nemcsak
levelének keskenyebb és pálháinak kihegyzett voltában külön-

bözik a íS*. daphnoides-töl, hanem ökológiai magatartásában is

annyira elüt utóbbitól, mely a hegyekbe is felhatol, hogy a faji

megkülönböztetés, úgy látszik, indokoltabb, mint az egybefog-

lalás. Ügy a Potemkinszigeten, mint a golajaprisztani futóhomo-

kos pusztán megtaláltam.

Salix triandra L, Sp. Pl. 1753. 1016. {S. amygdalina L. Sp.

Pl. 1753. 1016.) var. coiicolor Koch. Syn. I. 1837. 644. A Dnjepr
partján s így a Poremkin-szigeten is gyakori és néhol tömeges.

Salix rosniarinifolia L. 8p. Pl. 1753. 1020. A golaja-

prisztani homokpusztán ; a kötöttebb mélyedésekben hasonlóan
lép fel, mint a mi Alföldünkön.

Polygonntn Bellardi Ali. f. Kitaibelianum (Sadl.) m.
{Polygonum Kitaibelianum Sadler, FI. Pest. I. 1825. 287.).

A Potemkin-sziget nyirkos homokján szedtem.

^ Pl. Montenegró, m. Jastretien (A d a m o v i c) ; Scardia, m. Treska
(var. trescaense A d a m o v i c, Pl. Balc. exs.) ; Kragujev (P a n c i c ; Mace-
dónia (F r i V a 1 d s z k v).
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Dianthus polymorphus M. Bieb. FI. Taur. Cauc. I. 1808.

324., III. 1819.298.; {Dianthus diutinus Kit. ex Link Enum.
h. berol. I. 419.)

A golajaprisztani futóhomokos pusztán gyakori ; különösen

a szabad homokon jellemz. A mi Alföldünk növényével s így

a Kitaibel D. diutinus-SLVsú is teljesen egyez. Ledebour
(FI. Ross. I. 1841. 276. oldal) az utóbbit „p. calycis dentibus acutis"

diagnózissal különbözteti meg, miért is a csésze alakjára külö-

nös figyelmet fordítottam, azonban az Alföld és a Tauri-Puszták

növénye egymástól ebben sem különbözik. Legfeljebb azt említ-

hetem a megvizsgált példányokról különbség gyanánt, hogy az

alföldi példányok csészéje kevésbbé zöld, hanem pirosasabb.

Messze kelet felé, az ázsiai pusztákig nyúló elterjedési terü-

letének nyugat felé hazánkban van a határa, miért is egyike az

Alföld keleti növényfajainak, amely, amint az elöl idézett növényföld-

rajzi dolgozatomban sem tartottam kizártnak, néhány társával

együtt származhatott keletrl. Azt a feltevést sem lehet azonban

itt figyelmen kívül hagyni, hogy meg lehetett nyugaton és keleten

egyaránt és a délorosz puszták kiszáradása után két irányból

terjedt át azokra.

Melandrium album (Mill.) Garcke, f. lanceolata m. Foliis

lanceolatis, latitudine ca. 7-plo longioribus. Icon 11. Légiin aréna

huniida insulae Potemkin prope Cherson Rossiae meridionali-

occidentalis.

Az M. album eddig megkülönböztetett alakjaival szemben
hosszú, keskeny levelei jellemzik.

Thalicírum flavum L. f. trifidum m. Foliolis obovato-i

cuneiformibus, maiore parte trifidis. Légi in aréna humida insulae

Potemkin prope Cherson Rossiae meridionali-occidentalis.

E faj tagolása igen különféleképen történik. Az újabbak

közé tartozik a Fiori-féle beosztás (FI. anal. d'Ital. I. 189lj— 98.

493), melyben a Th. flavum a Th. angustifolium L. fajhoz van

vonva, mint (3. flavum (L.). Alig kell bvebben kifejtenem, hogy

a többiek között ugyanide beosztott Th. Bauhini (C r a n t z)

és Th. flavum-nak a Th. angustifolium faj keretében való egybe-

vonása túlzott. Néha egymás mellett látjuk e fajok egyikét-

másikát és jól elkülönülnek egymástól. Anélkül azonban, hogy

mindezekkel tüzetesebben foglalkoznék, csupán a Tauri-Puszták

növényére vagyok tekintettel, amelyet más alakoktól megkülön-

böztetend, láttam el a trifidum névvel. A mi Th. flavum-nnk ama
alakjával, amellyel pl. Mohácstól délre, a dunai szigeteken és a

parti ligetekben találkozunk, teljesen egyez, nemkülönben a

Rei chenbach-féle Icones FI. Germ. III. kötetének 4639
képén lerajzolt alakkal is.

Roripa silvestris (L.) Bess. f. chersoneiisis m. Siliquis

oblongis, 4 mm longis, 1 mm latis, pedicello dimidio brevio-

ribus; floribus aurantiaco-flavis., petalis calyce fere duplo longioribus;

foliis inferioribus lyratis, superioribus pinnatifldis., pinnis linea-
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ribus. Icon 6. Légi in areua humida insulae Potenikin prope

Cherson Kossiae meridionali-occidentalis.

A R. silvestris számos alakja közül a becnek a kocscány-

hüz való viszonya kapcsán legközelebb állónak látszik a R.
Reichenbachií Knaf alakhoz; a chersoni növény becje azon-

ban legfeljebb fél akkora, mint a kocsány és a levelei keske-

nyebb szeletek.

Statice sareptana Becker f. 1. Iiirta m. {Statice sarep-

tana Becker in Bull. Soc. Xat. Mosc. XXXI. 1858. 12
;

St. tomentella Boiss. in DC. Prodr. XII. 1848. 645.; St. intcr-

media C z e r n. St. Gmelini X St. latifolia in S c h m a 1 h. FI. ü.

1897. 191.). Foliis et caulibus jnlis brevibus obtectis.

Habitat: í^arepta ! (Becker); in stepibus Tauricis (Tu-
zson) et teste S eh m alli au s e n (FI. U. 1897. 191.) Gub.

Podolia et Saratow et in terra cosaccorum Rossiae.

f. 2. glabra Paczoski in herb. {St. Gmelini W i 1 1 d. C,
parviflora Schmalh. FI. II. 1897. 191.) Foliis et caulibus gla-

berrimis.

Habitilt : prope Jekaterinoslaw Ross. mer.

Az aszkania-novai sztepen mind Paczoski kollega úrnak,

mind pedig nekem feltnt ez a Statice, amelyet eleinte nem
ismertünk fel, csakhamar azonban közölte velem levélben Pa-
czoski úr, hogy az nem más, mint a St. sareptana Becker.
Ezzel a most kiderült termhellyel és a St. sareptana sziszte-

matikai értékével behatóan foglalkozik Paczoski abban az

ismertetésében, amelyet nem régen orosz nyelven a mi együttes

kiránduhisunkról irt.^ Ebben Paczoski arra az eredményre
jut, hogy a St. sareptana önálló faj és az a feltevés tehát, hogy
a St. Gmelini Willd. és a St. latifolia S m. faj hibridje

volna, téves.

Nekem els sorban feltnt az. hogy a teljesen sótlan,

feketeföld aszkania-novai szte|)en elszórtan mindenfelé megvolt.

Összehasonlító morfológiai vizsgálataim megersítik Paczoski
fenti megállapítását.

Az Oroszországból kért összehasonlító anyagért a szent-

pétervári botanikuskert igazgatóságának és Paczoski úrnak
tartozom köszönettel. A küldött példányok között volt a Jekate-

rinoslav környékérl származó, fennebb ismertetett kopasz alak

is : a f. glabra Paczoski.
Terbascum banaticnm Schrad. Monogr. Verb. H. 1823,

172, íig. 39. {V. sinuatum b. banaticum R o c h. in litt. Rchb.
Ic. XX. 1892, 16, tab. 37; V. banaticum Roch. Plaut. Ban.
rar. 1828, fig. 38; V. austriacum S eh ott var. oblongifolium

Andrae, Bot. Ztg. XHI. 1855. 738.)

A y. banaticum egy egyforma alakú, — fehérmolyhú porzós,

'Paczoski, J., Excursion bot. á Ascania-Nova et á Sivache,

Soc. d. naturalistes et des amis de la nature en Crimée. Bull. T. 11. 1912.
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a V. lychnitis L., V. sinuatum L., V. austriacum Schrad.
faj rokonságába tartozó tsgyökeres jó faj. A golajaprisztani

homokpusztán, nem messze a Dnjeprtöl, egy mocsár mellett

kötöttebb talajon találtam meg. Jelentsége ennek az adatnak

egyrészt az, hogy ez a növényfaj tudtom szerint az orosz biro-

dalom területérl eddigelé ismertetve nem volt, másrészt pedig

az, hogy igen fontos lijabb adat az Alföld flórájának fejldés-

történetére nézve is.

A Verhascum banaticum-ot Schrader bánsági példányok

alapján irta le, azcmban a porzószálak színének megállapításá-

ban tévedett, amennyiben ezeket a sinuatum-éiva] megegyezk-
nek, tehát lilaszineknek jelzi. Ugyanezt a hibát követi el hatá-

rozottabban kifejezve Heuffel is (Bánat. 1858. p. 130), ellenben

Rochel (Pl. Bánat. 55. old.) a porzók molyhát fehérnek írja

le, és E, e i c h e n b a c h is kiemeli, hogy csupán fehérmolyhú

porzókat tudott e növényen megfigyelni. A bánsági növényt

éppen úgy, mint a golajapri-iztanit magam is fehér porzószálií-

nak találtam és kétségtelen, hogy a lila színre vonatkozó adat

tévedésbl került az irodalomba. A V. hanaticum-on Schra-
der-töl, Heuffel-tl és Reich en b ach-tól is megadott más
sajátságok mellett a növény termetében ee-yike a legjellemzb-

beknek az, hogy a felfelé kisebbed virágzati murvalevelek

szélesek, hirtelen csúcsba menk, szívalakúak és többé kevésbbé

szárölelk.^ A tlevelek alakja sokban hasonlít a V. sinua-

tum-éhoz. A szárlevelek meglehetsen változatosak. Az Orsova

vidékérl valók hossznkásabb 'k, az oroszországi példányaim

szárlevelei ellenben kiszélesedk és szívesebb aljúak (12. kép).

E két alak köré csoportosíthatók a romániai és a balkáni pél-

dányok, nagyrészt azonban inkább a golajaprisztani alakhoz

közeledk. Növényünk a kevésbbé molyhos Verbascum-ok közé

tartozik, csak a fiatalabb töleveleken van meg a nemezszerü

molyhosság. Változatosságot azonban ebben is találunk, amennyi-

ben pl. F rí vald sz ky-n ik a nemzeti mú/.eumban lev rumé-

liai példányai feliünen fehérm «lyhosak. Ezek a változatosságok

némely példányon igen feltnek, azonban a fentiek egyszer
megemlítésére szorítkozva, bségesebb vizsgálati anyag hiánya

folytán a foraiák megállapításától tartózkodnom kell.

A V. banaticum földrajzi elterjedése még kevéssé isme-

retes. A nagyobb összefoglaló felsorolások és flórák közül

Heuffel (id. h.) Orsova környékérl említi; Rochel Orsova,

Toplec, Ogradina vidékérl ; Nymán (Consp. 530) a Bánság-

ból, Szendából és Dobrudzsából; Grecescu (Consp. FI.

Rom. 1898, p. 427) Vérciorova, Stirminei, Orevita és Mehedinti,

' Reichenbach rajzán ezek a levelek nyélbekeskenyedök, ami a

tipikus alaknak nem felel meg ; habár eltérések is akadnak, mint ahogy pl.

a szerbiai Zajeéar környékérl való N i 6 i 6-töl gyjtött példányokon tapasz-

taltam, melyeknek fels levélkéi nem szivesaljáak.



12. Yerhascum banaticum S c h r a d. kevéssel kisebbítve.
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valamint a dobrudzsai Isaccea, Cocosi, Tusla, Mangaliea lel-

helyrl ; Andrae (i. h. 738. old.) Moldovából a Duna völgyébl.
A budapesti tudományegyetem botanikus kerti herbáriumá-

ban, valamint növényrendszertani intézetének és a nemzeti mú-
zeum herbáriumában a következ lelhelyekrl láttam e növény
példányait.

Magyarország: „Bánát" (S a d 1 e r, Rochel); Orsova
(Borbás, Siraonkai, Degen, Jávorka); Ogradina (Wierz-
bicki); Mehádia, Straszuczhegy (Borbás), mely utóbbi azon-

ban ki nem virított példány és kérdéses.

Szerbia: Zajecar (Nicic, Fi. Serbica, Nr. 266, 289);
Vranja (F o r m a ii e k).

Bulgária: Rhodope-hegység, Backovo (F o r m a n e k); Filip-

popolisz (Formanek); Rumélia (Fri valdszky).
Törökország volt területén : Macedónia, Dragozani (For-

manek); Epirus (Formanek),
Románia : Vérciorova (herb. Borbás).
Oroszország: Tauri-gubernium, Golajaprisztan, (Paczoski,

Tuz son).

Ha a fenti földrajzi elterjedését e növénynek fejldéstörté-

neti alapon vesszük figyelembe, akkor jogosnak mutatkozik, hogy
azt a Balkán-félsziget seredeti növényének tekintsük, amely

innen egyrészt Magyarország déli részébe terjedt föl, másrészt

pedig a Fekete-Tengernek fokozatosan kiszáradó partvidékén

:

Dobrudzsán és általában Románián keresztül terjedt el a Tauri

Pusztákra. Ezek a puszták maguk is igen fiatal, csak a legutóbbi

geológiai idkben kiszáradt területek. A Balkánon pedig ez a

növény vagy a vele közvetlenül rokon elde a harmadkor óta

zavartalanul tenyészhetett. Minthogy a délorosz puszták flóra-

vidékérl eddigelé még ismeretlen volt, valószín, hogy a tauria-

kon kívül tényleg hiányzik, vagy ha meg is van ott, máshol is,

csak oly ritkán fordul el, hogy észrevétlen maradt, vagy félre-

ismerték.

így a V. hanaticum-mal ama növényeknek száma, melyek-

rl joggal feltételezhetjük, hogy a Balkánról terjedtek észak

felé hazánkba, meg a délorosz pusztákra is, egy újabbal szapo-

rodott.

Yeronica anagallis L. var. anagalloides Giiss. f. 1. acuti-

folia m. Plánta ca. 45—50 cm alta, foliis glaherrímis triangu-

lato-lineari-lanceolatis^ hasidilatatis, ajnce acuminatis ; pedunculis,

pedicellis calycibusque glandidoso jnlosis. Icon 5.

Légi in aréna humida insulae Potemkin prope Cherson.

Az eddig megkülönböztetett alakok közül növényünk leg-

közelebb áll ahhoz, amelyet V. anagalloides G u s s. névvel külön-

böztetnek meg. Levelei azonban igen keskenyek, ersen kihe-

gyesedk és kopaszak, holott Reichenbach az c. ana-

galloides-érl azt tartja, hogy „foliis . . . superne glandipilis"

.

A kocsánya és csészéje a mi növényünknek is ritkásan mirigyszrös.
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A V. anagalloides-t joggal a faj varietásául lehet tekin-

teni, melynek tompább és mirigyes level alakja: a f. 2. sub-
obtusa m. (F. anagallis L. c. anagalloides (Guss.) Rchb. Ic.

FI. Germ. XX. 1862, 47) foliis lineari-lanceis, subobtusis, superne
glandipilis, basi attenuatis.

Teronica longi fólia L. f. cordata m. Plánta usque 1 m
alta, foliis glabris, oppositis, hasi cordatis, anguste lanceolatis,

acuminatis, simpliciter vei duplicato argute serratis, serraturis

basi dilatatis, apiculatis. Icon 9.

Légi in insula Potemkin prope Cherson Rossiae meridionali-

occidentalis.

A növény levelének képét idecsatolom, mert meghatározása
az irodalom alapján biztosan alig végezhet. Ennek a fajnak
számos leírt alakja közül a Kochtól (Syn. ÜL 2. 1857. 456.)
leirt a, vidgaris, Y- média, S. glabra közül növényünk egyikkel
sem egyez. Az a. vulgáris {V. longifolia Schrad. Comm.
Veron. Spic. 1803. 26, t. 2. f. 1.) szélesebb level, a y. média
{Y. média Schrad. 1. c. 23. t. 1. f. 2.) szintén szélesebb és

nyélbe futó level ; a S. glabra apróbban frészes level, minek
folytán a szóban levtl eltérk. A többi alak közül a V. elata

Hst. és V. elatior Hst. (FI. Austr. I. 1827. 3. és 4. old.

V. cordifolia Wallr.) egyebek mellett nem azonosak növényünk-
kel, mert szrösek. A V. complieata Hoffm. alaknak pedig igen
szabálytalanul frészes, hirtelenül kihegyesed levelei vannak.
Leginkább egyezik növényünk a V. Hostii Moretti(BibL
5. old.) és a p. maritima (Schrad.) Koch {= V- maritima
Schrad. 1. c 29. t. 1. f. 1.) alakkal, azonban mindkett levele

nyélbefutó vagy lekerekített ; a chersoni növény levele pedig
szíves aljú.

A Fiori-féle beosztásban (FI. anal. d'Ital. H. 1900—1902,
437.) a faj fogalmának igen nagy kiterjesztése jut kifejezésre.

Ebben az a. tgpica alatt az egész fajt összefoglalva, (3. alatt a

Linné V. spuria-ydt csatolja ide, amit már csak az utóbbi-

nak murvái és hosszú virágkocsánya miatt sem lehet tenni.

Fedtschenko-Flerov (FI. eur. Ross. 1910- 861.J avar.
glabra Koch, YSiY.pubescens Kaufm. és vsíy. grandis (Fis eh.)

Turcz. változatot sorolja fel Oroszországból. Növényünk sem
a molyhos pubescens^ sem a nagytermet, íehérvirágú grandis

nem lehet.

Általában a fenti és még más alakok rendkívül változatos-

ságuk mellett alig határolhatók körül. A rövid diagnózisok majd
a levél, a fogak, a levélalap stb. alakjára, majd a szrösségre
vonatkoznak ; és e sajátságok kombinációi nagyon bonyolulttá

teszik az egész rendszert úgy, hogy fejldéstörténetileg is el-

fogadható meghatározások csakis új, összefoglaló monografikus

feldolgozás alapján volnának végezhetk, mikor a növényföld-

rajzi szempontok is kell figyelembe volnának veendk.
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így növényünket a fentiek e^ryikéhez sem csatolhatom,

hanem új alak gyanánt vettem fel. Hasonló, de minden részé-

ben molyhos alakot láttam Oroszországból Kaluga környékérl
{gyjtötte L i t w i n w).

Az alföldi és erdélyi alakok növényünktl eltérk. Leg-
gyakoribb nálunk az idecsatolt 8-ik képen lerajzolt, aprón fürészes,

kopasz alak, amelyet f. glahra (Schrad.) alaknak lehet tarta-

nunk (pl. Páhi, Pest m. Thaisz; Nyirbátor Tuzson; Lúgos
Heuffel). Vannak azonban ettl eltér alakok is, így a Nemz,
Múzeum herbáriumában a H euffel-féle lugosi f. ^Za6ra példány

mellett van egy másik példány, a melyen a levél szíves alja

feltn. Ez hasonló a Potemkin-sziget növényéhez. Elfordul

ezenkívül nálunk egy széleslevel, kopasz alak (pl. Gyulafehér-

vár, Haynald) és egy olyan alakú levéllel bíró, mint a 9-ik

rajzon látható, de molyhos (Kalocsa. Menyhárt) stb. Hogy
fejldéstörténetileg milyen viszonyban állhatnak ezek a Tauri-

Puszták növényével, azt a mondott okokból megközelítleg sem
lehet megállapítani ; úgy látszik azonban, hogy ugyanaz az alak

nálunk hiányzik.

Veronica spicata L. f. Falz-Feiniana m. Plánta 35—50 cm
ulta, in onini parte glanduloso-jiubescens ; foliis oppositis, in

medio dimidii superioris caulium approximatis, fioribus asureis.

Tab. V. fig. 2.

Habitat in stepibus Tauricis prope Ascania-Xova.

A Tauri- Puszták egyik legszebb növénye, amely tömött

bokrokban nve, sötét, azúrkék virágzataival messzirl feltnik.

Minden részén mutatkozó rövid, mirigyes szrözetével és szárá-

nak fels felében csoportosan álló leveleivel a V. spicata eddig

ismeretes alakjaitól jól megkülönböztetheten eltér. A hazai

alakok között, amennyire a Nemzeti Múzeum és a Tudomány-
egyetem növényrendszertani intézetének herbáriumából meggy-
zdhettem róla, a f. Falz-Feiniana nem fordul el. Igen közel

áll azonban hozzá egy déliblati alak, amely habár kevésbbé,

de szintén mirigyszrös, csakhogy szárán a levelek egyenletesen

elosztottak és virágai világosabb színek.

Yeronica spicata L. f. laxiflora in. In omni parte crispulo-

pubescens ; foliis oppositis in caide, aequaliter disposiíis, racemis

laocis, pallidó coeruleis ; calycibus subglabris, ciliatis.

Habitat in stepibus Tauricis prope Ascania-Nova.

A tauri száraz sztepeken a V. sjncata-nak ez a másik

alakja, amely laza virágzatával, világosabb virágszínével, csupán

pillás csészéjével és a mirigyszrök hiányával jól megkülönböz-

tethet. Leginkább az a vulgáris K o c h (Syn. HL 1857. 457. old.)

alatt foglaltató alakokhoz sorakozik. Hasonló alakot Bars megyé-

bl (Vihnye) ismerek, csakhogy ez különösen felsrészében

mirigyszrös. Egyébként Koch leírása szerint {„crispulo vei

glanduloso pubescens'') a szrök tekintetében az a, vulgáris

17*
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változatába mindkett beleillenek, az ilyen egyesítést azonban
nem tartom célszernek.

Scabiosa ucranica L. A Potemkin-sziget nedves homok-
ján, de a golajaprisztani futóhomokos pusztán is gyakori. Fel-

tn, hogy a mi Alföldünk homokpusztáin, úgy látszik, teljesen

hiányzik. B o r b á s (Homokpuszták, 1886. 76. old.) a Janka
adatát említi, mely szerint Gerebenczen elfordulna. Sem B o r-

b á s nem találta itt meg és kétszeri ottlétem alatt én sem
láttam. így egyike azoknak a fajoknak, amelyek a Tauri-Puszták

homokterületeinek a mieinkkel szemben elüt jelleget kölcsönöz-

nek, amit különösen fokoz az a körülmény, hogy az erdélyi

dombos, hegyes vidékrl könnyen átterjedhetett volna akár a

delibláti, akár pedig más homokpusztánkra.

Plantago arenaria W. et Kit. A Potemkin-szigeten egy
igen érdekes, moholy nélküli alakját szedtem, amely tudtom
szerint nincsen megkülönböztetve, A molyhosság hiányán kívül

feltn az, hogy példányaim 60—80 cm hosszúak és az elbokro-

sodásnak nyomát sem mutatják. Az utóbbi sajátság azonban a

biztos bélyegek közé egyelre alig vehet fel, mert lehet, hogy
a nyirkos, szigeti homokon való fejldésnek a következménye.

A mi homokpusztáink alakjával szemben a megkülönböztetés a

fentiek szerint a következ

:

f. 1. laiiata iii. Plánta usque 50—60 cm alta^ adscendens

vél diffusa, hracieis, foliis et caulibus lanatis.

Éxemplaria visa: Ins. Csepel prope Budapest, Somosújfalu

prope Budapest, Gerebené Hungar. merid. (B o r b á s) ; Szabadka
(P r d á n) ; Monor (T u z s o n) etc.

f. 2. rossica m. Plánta usque 60—80 cm alta, adscen-

dens, hracteis glahris vei ^arce puberulis ciliatis ; foliis et caidibus

puherulis.

Légi: in insula Potemkin prope Cherson Rossiae.

Achillea Gerberi M. Bielb. f. tenuifolia (Schmalli.) m.
{A. Gerberi M. Bieb. b. tenuifolia Schmalh. FI. II. 1897.

65.). Schmalhausen négy alakját, az a. genuina, b. tenuifolia,

p. leptophylla (M. Bieb.) és b". bipinnata alakot különbözteti

meg, amelyek közül a Potemkin-sziget nyirkos homokján szedett

növényre, a szárnyas levelek alapján, amelyeken a szárnyacskák
2—3 osztatnak, a b. tenuifolia leírása illik rá. Biztos példányok-

kal nem állt módomban összehasonlítást tenni.

Achillea ptai-uiica L. var. cartilaginea (Ledeb.) iii. (A,

cartilaginea Ledeb. Ind. sem. horti Dorpat. 1811.; A. salici-

folia B e s s. Suppl. Cat. Krzem. 1812 ; A. ptarmica p. xmbes-

cens Heuff. in schedulis non DC, .4, ptarmica ssp. carti-

laginea (Ledeb.) Heimerl, Die Arten etc. der Sektion Ptar-

mica, Denkschr. der Math.-Naturwiss. KI. Akad. Wien, XLVIII.,

1884, 62.; A. ptarmica L. var. salicifolia (Bess.) Fedtsch.
et Flerow, FI. Europ. Ross. 1910, 970.)
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A molyhosság, amely az A. cartüaginea- nak f ismertet
jele az A. iitarmica-Níxl szemben, nála nem kizárólagos és hatá-

rozott sajátság, mert az A. ptarmica levelei ugyan kopaszak,

azonban a virágzati ágai, involiicrunia és maguk a legfels leve-

lek is molyhosak. Ennek következtében a faji elválasztás nem
indokolt. Süt a fennforgó icülonbség meg ahhoz sem elegend,
hogy alfajnak tekinthessük az A. cartilaginea t, különösen pedig

azért nem, m^rt keverten fordul el az euptarmica-\'aX és igy

növénygeografiai okok sem teszik indokolttá a nagyobb mérv
elkülönítést. Heimerl megkülönböztetése szerint (i. h 63. old.)

a Potemkin-sziget növénye a f. angustifolia-nak felel meg,
levelei átlag 5— 6 mm szélesek.

Senecio borysthenicus Andrz ex DC. Prodr. VI. 1837. 351.

Enderaikns növénye a Dnjepr környékének Kievtl débre.

Megtaláltam i'igy a Potemkin-sziget nedves homokján, mint a
golajaprisztani futóhomokos pusztán. Legközelebbi rokona a
8. praealtus Bért., S. eriieifolms L. és S. tenuifolius Jacq.,
melyek közül a két utóbbi nálunk is honos, Oroszországban
pedig a iS'. erucifoliiis elterjedt növény. Ledebour (FI. Ross.

11. 184-4—46. 634.) a S. praealtus fajhoz csatolta, mint p bory-

sthenicust. amely faj alatt azonban, amint Fedtschenko és

Flerovv (Flóra, 1910. 992.) megjegyzi a, S. erucifolius értend,
és így Ledebour a. S. horysthenicus-t valószínleg csak DC.
(Prodr. VL 1837. 351. old.) felfogását követve, sorozta a S.

praealtushoz. Kutatva a S. borysthenicus rendszertani értékét és

fejldéstörténeti jelentségét, azt találom, hogy leveleinek szálas

szárnyaival (6. kép) a >S'. tenuifolius hoz nagyon hasonlít, míg
azonban ezt az átmeneti alakok a S. erucifolius-hoz kapcsolják,

addig a S. lorystheiiicus — úgy látszik — a Pirenei-félsziget

S. praeal.tus-k]\OL kapcsolódik. Ha valóban igy van, akkor két

közelrl rokon alak egymástól való növénygeográöai elszakadá-

sának igen érdekes esetével állunk szemben. Hogy az említett

négy „faj" tekinthet-e valóban külön fajnak, vagy talán 8.

erucifolius név alatt egy faj keretébe volnának foglalandók, azt

a fentiekkel nem akarom érinteni.

Serratula xeranthenioides M. Bieb.
Nem igen gyakori, de jellemz növénye a délorosz szte-

peknek, amelyet a tauri száraz sztepen is csak itt-ott szedtem.

Két alakja különböztethet meg

:

f. 1. iiHegerriina in. [Serratula xeranthemoicles M. Bieb.
FI. Taur. Cauc. II. 1808. 2G5.) Pilis articulatis plus minus hir-

sutis, foliis summis lineiribus, integerrimis.

Habitat in Rossia meridionali. Exempla vidi prope Odes-
sam lecta.

f. 2. taurica m. Pilis articulatis dense obtecta, foliis etiam

summis pinnatipartitis.

Habitat in stepibus Tauricis prope Ascania-Nova.

Centaurea diffusa Lam. Dict. I. p. b75.
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A délorosz puszták egyik igen elterjedt és jellemz növénye,
amely Kisázsiában és a Balkánon is megvan. A Tauri-Pusztákon
gyakori. Itt két alakját lehet megkülönböztetni, amelyek figye-

lembevételével a faj a következképen tagolódik

:

var. 1. Lamarckíana m. Involucri squamis longe et rigide

spinuloso-ciliatis in spinam patulo recurvam laneeolatam eis lon-

giorem abeuntibus.

f. 1. paliida m. Inflorescentiis ochroleucis.

f. 2. lilacina m. Inflorescentiis lilacino-roseis.

Légi formás 1. 2. in stepibus Tauricis prope Ascania-Nova.

var. 2. brevispina Boiss. FI. Or. llf. 1875. 651. Involucri

spinae abhreviatae rectiusculae.

Habitat teste B o i s s i e r in Macedónia, supra Vodena,
Tauria.

(A növ. szakosztály 1913. évi márc. hó 12-én tartott ülésébl).

Greguss P,: A Suríání-tengerszemck kovamoszataú

(VI—Vn. táblával.)

A Kudzsiri-havasok közepe táján, Kudzsir községtl mint-

egy 2-3 napi járásra, 1800 m t. sz. f. magasságban terül el

rendkívül bájos környezetben a kb. 6000 m^ terület Suriáni-

tengerszem. A magyar tudományosság nagynev mecénásának
Semsey Andor dr. úrnak áldozatkészségébl immár negyed-

szer tzte ki céljául ennek a tengerszemnek és környékének

tudományos kutatását az a kis expedíció, melynek vezetje

Vangel Jen dr. egyet. m. tanár úr igazgatóm, tagjai pedig

Gyulai Ágost dr. úr s rajtam kívül még hat társam. Min-

denkinek megvolt a maga munkaköre. Az én feladatom a

mikroszkopikus növények, de fleg a kovamoszatok gyjtése és

feldolgozása volt.

E suriáni nagy tengerszem kovamoszatait Quint József
úr már hét évvel ezeltt dolgozta fel, de nem közölte. Az én

vizsgálati anyagom nem ebbl a nagy tengerszembl való, hanem
a mintegy 100 m-rel magasabban fekv, körülbelül 25 m^ terü-

let tóból, melynek legnagyobb mélysége alig Vé ni. A tó feneké-

rl — mely a kovamoszatok héjainak millióitól szürkeszín —
Va dl anyagot hoztam haza. Egyrészét a szokásos módon kifz-

tem. Megállapítottam a százalékos mennyiséget is, amely igazán

meglep, mert az iszapnak 95 százaléka tiszta kovamoszat-

anyag. Pantocsek J. a kis tónak ezt az iszapját fosszilis

eredetnek tartja.

Az észlelt fajok felsorolásából is látható, hogy fleg a

magas hegységek vizeit kedvel alakok élnek e kis tenger-

szemben, melynek kovamoszat-flórája a Balatonéval csak 137o>


