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A foctöeömfü hazai fajairól.

(DE SPECIEBÜS ODONTITIDUM ^ HUNGÁRIÁÉ.)

De. Borbás ViNCÉ-tl.

Némely, még nem nagy növénygénnsznak is egy-két faja ma csak-

nem az egész génusznak teljes revízióját vagy mélyebb tanulmányát köve-

teli meg. Az autoroknak olykor-olykor át nem látszó, rövid, zavaros, egészen

ellenmondó vagy cserbehagyó, st nem ritkán egészen tiszta leirása alatt

több állandó eltérés lappang, úgy hogy majd az eltér alak kétségessé teszi

még a jó leirást is ; majd a hézagos leírással nem boldogulunk az eltérések

megalapításakor és rendbe szedése közben. Zavar az is, hogy bizonyos nö-

vényt eltérjedettebbnek hirdetnek. Szeretnénk meglelni, de végre arra a

meggyzdésre jutunk, hogy pl. hazánknak nagy területén nem terem
;

helyenként van helyette olyanforma, de nem az. A morphologiai bélyegek is

a biológiaiakkal gyakran annyira bonyolódnak, hogy nem könny közöttök

határt vonni. A morphologiai vagy systematical fajokat a biológiai eltérések-

tl (Rumex angiocarpus, Petasites hyhridus, Queirus tardiflora) szorosan

el kellene választani. E téren idáig kevés történt. A megkülönböztet bélye-

gekkel a geographiai elterjedést is pontosabban kell összeegyeztetni, noha

kétségtelen, hogy egymással vegyest, kis darab földön, több rokon faj vagy

eltérés is terem, tehát geographiailag egymástól nincs elkülöhítve ; más-

részt két távol helyen, más termföldben is szokott egész megegyez nö-

vényfaj vagy eltérés gyökeresedni.

Ily értelemben revideálásra méltó génusz az Odontites (Ruell.) Hall.

Enum. stirp. Helv., 1742. 304, nemcsak azért, mert mint génuszt eltörülve,

gyakran az Euphrasiá-hoz csatolják ; majd meg különválasztva, még a

sárgavirágú fajokat (Odontites lutea) is kizárják a körébl s az Orthantha

Bbnth.2 génuszához csatolják; hanem azért is, mert az Odontites ííijü,i,

kivált a hazaiak, szintén elegendképen rászorulnak a revízióra.

Az Odontites zöld- vagy félélsköd f a kakasczímerfélék (Rhinan-

thaceíE) családjában, ezért mind morphologiailag, mind pedig biológiailag

és földrajzilag is különös és figyelemre méltó. Az európai Rhinanthacedk-

^ Többen az Odontit szó tövét ragosítják, Bertoloni (FI. Ital. VI. 27.) az

OdontUid-et ; mint görögeredet szóét, én is az utóbbit tartom helyesnek.

^ Lásd: Englrk és Peantl : Die natürl. Pflanzení'amilieu IV. 3. b. p. 101.
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nak újabb idben csaknem valamennyi génuszát monographiailag ismer-

tették, még a fajaszakadtnak (monotypicus) gondolt Tozzia alpina mellett

a T. Carpatica Wol.^ is az irodalomba került. A hazaiak azonban kell

méltatásban nem részesültek. Oka ennek az is, hogy a Rhinanthaceák szé-

pen nem száradnak, szárazon törékenyek. Ezért a botanikus nem szívesen

gyjti, de a száraz füvén a morphologiai bélyege sem nagyon szembetn.

Az utóbbi nyarakon az Odoníites fajait gyakran a természetben vizs-

gáltam. Itt azonban az a nehézség támad, hogy nagyobb területen is, gyak-

ran csak egy faja n, mert a legtöbb fajnak vagy eltérésnek élesen határolt

és a másikétól elzárt földrajzi területe van. Az Odontites a virágzás idejére

nézve is nagyon eltér egymástól. A korai faj már régen befejezte életmkö-

dését, már el is pusztulhatott, midn a solstitíum után a kés faj virágzás-

nak indul. A solstitíum ideje áz Odontites fajait nyávelzkre és nyár-

követkre választja. Ebbl látható, hogy az Odontites fejldésének szakaszait,

valamint teljes gyjteményét herbarium részére összegyjteni nem kis fel-

adat, továbbá az is, hogy két Odontües-í&ji él állapotában összehasonlítani

vagy nem, vagy csak különös kedvez esetben lehet.

Megnehezítheti a vizsgálatot néhol, kivált a szárított füvön, az apróbb

virág (Zágráb, O. divergens), valamint a sziromnak a termékenyítés ked-

véért való tovább növekedése is. A kevés szárított példán a virágnak bio-

lógiai állapotát fölismerni bajos. Vizsgálataink eredményét a következ

sorozatba foglaljuk.

Morphologiai sajátságok. Az Odontites-nek legkiválóbb systematical

bélyege a kelyhében rejlik, mely elvirágzás után is fenmaradván, az Odon-

íiíes-fajt késbb is és legtovább megkülönbözteti. Állandó bélyeg a kehelyfog

rövidsége és hosszasága, keskenysége vagy szélessége (lásd 453—54. old.).

Pártája meg a hímje a generikus különbségét árulja el, egyideig, még el-

virágzás után is, a gyümölcsözés felé közeled fürtön szemlélhet.

A szrezet is jellemz. A nyárelz alak szre ritkásabb és szétálló,

^ A Tozzia Carpaticá-t legelször, megnevezés nélkül Wahlenberg a FI. Carpat.

prineip. 187. old., különböztette meg a T. alpiná-tó\. Woloszczak «Materyjaly do

flory gór Lomnickich» (1892, Kraków), 24. old., továbbá «0 roslinnosci Karpat»

(n. i. 1892), 34. old. írta le és nevezte meg az apróvirágú T. Carpaticá-i. 1892 aug.

liavában Stubnyafürdben Hazslinszky is figyelmeztetett rá. Crescit T. Carpatica

in valle .Snttóviensi ad pedem montis Kis-Kriván (Holuby 1895 jun. 11.) fere glabra,

in caciiminibus Rodnae (Preluci, leg. jun. 10. 1878. Porcius, Korongyis, jun. 185Í).,

CzETz), Bucsecs (1850 jun. 29., Kotschy, Pl. Transsilv. lierb. Schott 272.), in gra-

minosis irrigatis ad catarractas Bistrae, sub alp. Sarkó (jul. 1835, Heuff.), etiam

in Serbia (Stara planina, Petrovic jun. 1887), in omnibus locis prfBíEstiva. Herba

Bosniaca (Vlasic, jun. 1886., Brandis) jam ad T. aïpinam, Silesiaca anteni ex situ

geograjjliico ad T. CarjiaLicam pertinet.
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az szi fajé -lesimiilóbb. Ezt látni a rokon Tozzüi alpiná-n^ iti, melynek

viUicaulis korábbi eltérése a szár élein hosszabb bolyhot visel. Az Odoii-

Utes-neli száraz helyen term faja (species xerophila) továbbá, mint az O.

Sícula, 0. Itispidula, meg az 0. ligida, durvább-szörezet, majdnem ser-

tésnek mondható.

A levél rövidségérl az O. diveiyens, az aránylagos szélességérl pedig

az (J. ranescens tnik ki. Ennek a levele a legszélesebb és legrövidebb,

ezenfelül élesebben fürészelt. Az 0. canescens ezzel a leveleivel a rokon

JAhiiiantlius vagy Alectorolophus nemzetsége körében a Uh. vagy A. elli-

pticus meg a Rh. vagy A. Alectorolophus (Scop.) (Hh. Freynii Kern.) fajnak

parallelismusa, a Fdiinanthus körében ennek a két fajnak lévén aránylag

a legszélesebb és legkurtább levele. Az Odontites nyárelz fajainak a

levele általában szélesebb, lassan hegyesedik, de az elhegyesedése mégsem

olyan szembetn hosszú, mint a nyárkövet fajoké.

Az ágak állását tekintve, az 0. divergens-nek hosszú és ívesen gör-

bül, csaknem derékszög alatt szétterped ága említésre méltó. Ezért Gre-

nier és GoDRON ^ 1850-ben, a fajnak mai felfogásától eltér véleményök

ellenére, még az akkorbeli értelemben is, az 0. dívergens-t csaknem ön-

álló fajnak tekintették. Más fajunk ága nem terpeszkedik annyira széjjel,

hegyesebb szög alatt távolodik el a ftengelytl.

A hazánkban nem term 0. litoralis virágzatának a csúcsa egyenes

felálló, a hazánkbelieké lekonyul.

A hegye-levélnek (bractea) a virághoz, illetleg a kehelyhez vagy a

terméshez mért hosszasága is nevezetes. A nyárelz faj hegye-levele na-

gyobb és szélesebb szokott lenni, a virág hosszaságát feltnen túlhaladja,

a virágzat csúcsán üstök módjára csoportosodik. Az szi alakok közül az

0. stenodontá-nük hegye-levele hosszú, a többié rövidebb, kevésbbé üstökö-

södik, az 0. canescens-é szélesebb és csinosan frészelt.

Az ü. divergens virága aránylag a legapróbb.

Morphologiailag, de biológiai tekintetben is nevezetes lenne az, a mit

Preyn ^ közöl, hogy az 0. Korh porfejtje alján szakái nincsen, a mi a

génusz jellemével, valamint a virágnak tervszerségével és biológiai mk;
désével is ellenkeznék. Ez a bélyeg azonban, vizsgálatom nyomán, az 0.

^ A Tozzia alpina száráról Koch (Deutschlands Flora IV. 362) ezt írja: «nur

auf den Kanten mit kurzen Zotten bewachsen », Beck (Fl. v. Nieder-Österr. 1073)

pedig, hogy «etwas kraushaarig». Exemplaria, qucE cl. quondam Soiiklar jun. 1872

ex alpe Breynina Austria inferioris attulit, caule excellunt qiiadrifariam longe villoso,

qu£P var. vülicaalis formám sistit T. alpinae praetpstivam. Echb. Icon. XX. t. 120.

2 Flore de France II. p. 607.

^ Fkeyn .1., Flora von Süd-Istrieii, p. 1-59. Gremli, Excursionsflora für die

Schweiz VI. ed. (18.S9)p. 332.
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Küchii porí'cjtjén is látható, legfeljebb jobban lekopik róla, mint általá-

ban és gyakrabban a délibb fajokéról.

Biológiai sajátságok. Az Odontites virágának biológiai mködését

Kerner 1 ismertette. Minthogy az önöntermékenyítés érdekébl némelykor

a kész párta még nö, hogy a bibét a porfejthöz közelítse, ezt a virág nagy-

ságának mérésekor kell tekintetbe venni.

Ismeretes sajátság az is, hogy az Odontites szárítva gyakran meg-

barnul vagy megfeketedik, azután könnyen törik, s a levele lehull. De a

szárnak nagyobb és alsóbb levele már-már az él Odontites-ml is hamar

lehull, kivált a tengermelléki O. canescens-röl. Ez részint a száraz forró-

ságban, a kipárolgás ellen való küzdelembl származik és a nyárkövet

fajok szokása, részint az élösködéssel függ össze, mert az Odoidites a kör-

nyez füvekbl is merít táplálékot, tehát nagyszámú átsajátító szervre

(levél) késbb már nincs szüksége.

A zöld élsköd kiválóan a laza földet kedveli. Ezért az Odontites,

valamint a rokon Bhinanthus meg a Pedicular is leggyakrabban a kissé

nedves réten terem. Más zöld élsköd a jó porhanyó talajon, kötöttebb

homokon (Euphrasia) vagy a havasi legeln (Tozzia, Euphrasia, Pedicu-

laris, Bartsia) terem, egész más sereg pedig a jó megmunkált föld, tehát a

vetés, tarló stb. kísérje, mint a gyakori Melampyrum és Bhinanthus fajai.

Ebbl már most nevezetesebb növénygeographiai különösség magyarázható.

Békésvármegyének kemény, szikes talaján 1881-ig, st 1894-ig a Melam-

pyrum-nük, Rhinanthus-nak,'^ Pedicidaris-ia&k meg az Euphrasiá-nak

különben mindenfelé közönséges fajait sem leltem, az 0. Odontites itt léte

annál feltnbb. Melampyrum cristatum-oi is várhatnánk Békés vármegye

erdeiben. Száraz sziken, valamint sivár, puszta homokon Odontites-i nem

lelni. Némelyik zöld élsködt a nyalábos gyökér jobban a földhöz ersíti

(Pedicularis).

A zöld élsködt gyakran a gyökerének színe, szívókájának (hausto-

rium) szemlélése nélkül is könnyen elárulja. A legtöbb ilyen fajt a földbl

könnyen kihúzhatjuk. Ilyenkor a gyökere többnyire tiszta, nem földes, se

nem sáros (ilyen a Thesium-é, valamint a rojtosszirmú Gentiaiiá-\ié is),

mert élsköd létére a talaj rögöcskéje a gyökérhez mindenütt hozzá nem

tapad.

Biológiailag legnevezetesebü, hogy az Odontites fajai, mint sok más

növény, kivált a Bhinanthaceák, Gentiana,'^ Cytisus, Erigeron, Alyssum,

^ Verhaiidl. d. zoolog.-botan. Gesellscli. Wien, 1888. 565—66. 1.

^ Azóta Vészt vetésében PJünantus hirsutus-t leltem (1. Békésvárm. íl.).

s Wettstein, Saison-r)iin(ir]>]nsnnis, Berichte der dentsclieii botan. Gesellscdi.

1895. 303—13.
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.DiantJiMs, stb., a napfordulatot (solstitium) megelzve vagy köVctve, nyár-

elzkre (sj)ecies piíBaístivse seu postvernse) és nyárkövetkre (sp. post-

lEstivae sive autumnales) válnak. Ez az, a mit ma évszakbeli másformasáy
(saisondimorphismus) néven gyakran emlegetnek. Eégi ismeret, csak a

neve modern. Ilyen pl. a régi Leucoium vernum meg a L. aestivum, vagy

a Spiranthes aestivalis meg a Sp. autiimnàlis, st a nagyobb- és kisebb-

level hársfa is. Virágzásukkal egymást követik, de ezeknek már a mor-

phologiai eltérése is tetemesebb, mint a Rhina)ithaceá-ké.

Az Odontites nyárelz faja egyszerbb, ágatlanabb,^ vagy csak rövid-

es kevéságú. A legfels pár ág, meg a legalsó pár virág között beiktatott

olyan levél nincs, a melynek tövébl virág nem fakad (folia interposita sine

flore). A virág vagy a fürtje mindjárt a legfels pár ág fölött következ

levél melll sarjadzik. A nyárelz alak termete rendesen vékony vagy

hosszas szokott lenni, nem tornyos. Szrezete kevésbbé simul le, azért a

nyárelz alak rendesen bolyhosabb. Az 0. litoralis levele tompa, mint a

nyárelz Gentianá-é.

Hazánkban a nyárelz faj Horvátország felföldjén június közepe

táján és második felében virít (0. verna). A haza belsejében a nyárkövetö

faj korábbija június végén Y&>gy július elején kezd nyilni (0. villosula,

Budapest körül). Az 0. verna nyári eltérése (var. macrocarpa) vasmegyei

Borostyánk vidékén július közepe táján virít.

Az Odontites késbbi virágzása vagyis nyárkövet faja a nyárelznél

magasabb, levelesebb, ágasabb és hosszabbágú szokott lenni. A legalsó

virág meg a legfels pár ág között gyakran egy vagy több pár olyan be-

iktatott levél van, a melynek tövébl virág nem fakad, tehát a legfelsbbik

pár ágra medd pár levelek következnek, virág nélkül (interfolíatlo) .

A tenyész ágaknak meg a virágoknak, azaz virágokká alakuló ágak-

nak ^ ilyen virágtalan levelekkel való közbeszakítása s ennek a virítással,

illetleg az évszakkal való szoros összefüggése morphologiailag, de kivált

biológiailag nagyon figyelemre méltó. Oly jelenség ez, a mi idáig alaposan

kimagyarázva nem volt, oly természeti tüneményhez jutott itt a botanikus,

a mely kezébe adja a vezérl szálat, hogy a virágzásnak a morphologiai

bélyegekkel való harmoniálását nagyobb eredménynyel fejtegethesse. Való-

ban az Odontites -nek és még alább említend néhány más növénynek,

kivált a Bhinanthaceá-k (kakasczímerfélék) fajainak virágzásbeli alakja az

évszakkal, a nyár elejével vagy a nyár utójával meg az szszel annyira

1 Wettstein és Hoffmann, Oesterr. Botaii. Zeitsclir. 1897. 113. stb. old.

^ A virág, morphologiai értelemben, a termékenyítés érdekébl átalakult, szí-

nes leveleket sarjasztó ág. A virág szó otymologiája e meghatározás értelmének

megfelel.
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megegyez, bogy a gyakorJott szem a növény külsejérl, némelykor már a

(kirabjáról, a gyjtés idejének följegyzése nélkül is, könnyen megmondja,

nyár elején vagy utóján virított, illetleg gyüjtöttük-e ? Viszont az évszak

szerint, a mint kirándulásra indulunk, elre tudjuk, min formáját gyüjt-

hetjük az itt szóban forgó növényeknek.

Ilyen medd levelekkel megszakítottságot (interfoliatio), illetleg a kés
(postsolstitialis) virágzás jelzését látjuk a Verbascum Blaüaria ágas for-

máján, az Orohanche vámosa, Tewrium chamaedi-ys, Calamintha alpina

(Fenyházáról), a Starhys palustris nyári ágasabb példáin ; de már a St.

amtjígua (Fenyházáról), valamint a Gratíola és Lindernia interfoliatio

nélkül, egyenletesen fejldik, a legfels pár ág után következ levele melll

virága sarjadzik. Ezeken a példákon a közbeszakítottság még sem annyira

állandó, mint a líhinanthaceák, kivált az Euphrasia, Orthantha meg a

Hhinanthus fajain, ámbár a közbeszakítottságot a lili. crista galli-n (Jih.

minor Ehrh.) a jó nedves föld, pl. a Csepel szigeten, Soroksár mellett, már
május második felében is létrehozza. A Veronit-a serpytlifolia interfolia-

tiója úgy jön létre, hogy ágatlannak látszó szára aljából bocsát indaformájú

ágakat. Interfoliatio van Scidellcuia galericulatá-n {%!. Jul. 1896. Plitvica).

Az ág meg a virág szétválasztottságát ágasabb Prunellán is látni;

a virágzatát gallérozó levél is ilyen medd levél, mint a szegf pikkelye.

Az ágak meg a virágok közt lev levelek tövében a virágok elmaradása

(ablastos) morphologiai értelemben ágrithüás (ágcsökkenés, depauperatio

ramorum). Ha még ama medd levelek tövébl is leveles és virágzó ágak

fejldnének, a növény njài vége felé a nagyszámú virággal és termés érle-

lésével életczéljának teljesülését aligha nem koczkáztatná ; bizonyosan túl-

terhelné magát. További lépés e medd levelektl, vagyis a homolog fejl-

dés extremuma, a rokon családbeli Veronirá-nak Chamaedrys sorozata,^

^ A Ve)Viin-ii (idhamaeilrys)! csoportjának nem régen csinos új faját hozták

Krímbl (Karagatsch ad Sndak). V. sticholricha Boeb. ined. ex MnUißoris Led. FI.

Ross. III. 242, caulilnis e basi j'epente adscendentilnis, í'ere giabris cum vestigio

pubis biíaricB, (]me iji coma caulis terminali magis conspicua évadit. Foliis petio-

latis, (juaiu iu V, Außtriacu latioribus, ovatis hite ellipticisque, simpliciter serratis,

in caule sterilt lanceolatis intequalite]' serratis, subintegerrimisve. Racemis abbre-

viatis, laxiuscnlis, bracteis pedicello parum aut dupbi brevioribus, lanceolatis elli-

pticisve, cum pedicello atque calyce gbmduloso-pilosis, oribus intense cœruleis,

cah'ce qnan) pedicellus paruin us(jue du[)lo breviore. A F. Austriaca, quo nomine
édita fuit, calyce 4-, non S-partito, foliis latioriliiis, pube bifaria etc., a V. Chaniaedri

foliis liaud plicatis firmioribus, (al) iitraquej glabris, petiolatis, hand biserratis,

a V. pediinculiiri MBieb. denmm gbd)]icie, foliis liaud incisis, pedunculis liaud

elongatis, nec eapillaribiis. Adest var. hrevistipes V. Chamaedrijos Hungáriáé borealis

(Neusoliiii, HermanecZjZólyoni-Brézó), qute non adoo ac V. stirJiot.richn foMii^ oxnti?-

niinoribus cons])icne ])etiolatis a typo recedit.
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a melyet a magyar nép ördögcsipíe fünek'^ nevez, mert a szárát virág soha

sem tetzi, hanem mintha lecsipték vohia, rövid csúcsán csak medd levelek

vannak s a termés létrehozatala egészen az oldalszervekre szorult. Mint-

hogy az Odontites meg a Veronica közelrl rokon család tagja s a rokon

családok génusza és faja ugyanannak az stypusnak más-más nyilatkozata,

szétágazása, más-más korbeli megjelenése és továbbfejldése : a Veronicá-k

medd leveles szárcsúcsát az Odontites meg a lihiiiantJiaceá-k medd
levélsorozata természetes folytatásául és befejezéséül kell tekintenünk.

Az Odontites szi fajának a termete is eltér a nyárelzétl, t. i.

rendesen tornyos (tiabitas pyramidalis), a szrezete pedig jobban a szár-

hoz simul.

A nyárelz és nyárkövet fajok közt vannak jó kialakult fajok, a

melyek között semmi áthidalás (transitus) nincs, pl. az 0. venia és 0.

Odontites (0. serotina). De a nyárelzk némelyikének a virágzása a nyár

derekába is belé nyúlik (O. ynacrocarpa), viszont a szorosan szi faj virág-

zását már június végén is megkezdi. A taraszi faj meg a késje, valamint

az szi faj meg a koraija az elágazáson, szrezeten meg a termeten kívül

egymástól nem tér el, csak a hosszabb vagy rövidebb ideig való fejldés

hozza létre köztök a különbséget. Mind a két alaknak a virága ugyanaz.

A kés és korai alak között azonban a ladönvirágzással (asyngamia)
'

késbb más bélyeg is párosulhat és megnyílik az útja az új faj keletkezé-

sének,^ st hihetleg a ma már jól kiváló fajok is asyngamia útján kelet-

keztek.

Az Odontites korai és kés faja, vagy ennek korai vagy kés eltérése

egymástól még nem távolodik el, bélyegeit tekintve annyira, mint az em-

lített Leucoium vagy a Spiranthes két-két faja, de az 0. verna virágzása

idejére, valamint systematical bélyegére nézve is az 0. Odontites-töl any-

nyira különválik, hogy az utóbbikat, mint Eeichbnbach -^ kérdezve gyaní-

tani akarja, az O. verna második, kés ivadékának gondolni sem lehet,

mert az évszakon kívül még systematicai bélyeggel és geographiailag is

szétkülönülnek egymástól.

A földrajzi elterjeflés. Az Odontites apró magva nehezebben hurczo-

lódik szét, azért helyenként egymással nem nagyon keveredik. Az Odontites

faja bizonyos helyen állandóbb. Nagyobb geographiai területeken más-más

fajai váltakoznak s Európában a fajok száma délfelé gyarapodik. A délibb

fajok keményebb szervezetek, jobban kórósodnak, könnyebben feketednek

^ A nép botanikai legendájából (Tei-niészettudom. Közlöny 1889. 504. l.j.

'^ Kernek, Ueber die Bedeutung der Asyngamie für die Entstehung der Arten

(Innsbruck 1874), magyarul a Természet-ben 1876.

* Flora Germanica excursovia T. p. 359,

Ttrmiiszefraizi Fiheiek. XXI. köt.
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és diirvább-szörezetüek, mint az ctízakiak. A fajokra való tagosodásnak már

hazánk nevezetes térsége és több faj földrajzi elterjedésének hazánk szabja

meg a határát észak felé.

Az igazi tavaszi faj (üdoidites venia) inkább a nedvesebb tengeri

klímát szereti s hazánkban délnyugatra, a horvát felföldre szorul s itt az

0. Odontites -szel, az 0. cm%escens-szel, valamint az 0. rigidá-val osztoz-

kodik a geographiai területen. Az Od. venia a Drávától északnak bizony-

talan. Ha valahol, csak túl a Dunán kereshet, Zala megyében hihetleg

lesz, mert Eécse körül rokon szi alak terem. Keener Pomáz és Csepel-

Újfalu környékérl közli; ^ de lehet, hogy ez az 0. pratensis-hez vagy az

(). stenodoníá-hoz tartozik. Az 0. venia a Dunán innen és egyebütt az

országban kétségtelenül nem terem. Hazánk délibb részének két faja közül

az 0. canescens Olaszország északi részén át Francziaország déli részéig,

az 0. rlgida -pedig a Balkánon át terjed. Jobban délre új fajok keletkeztek,

mint az O. Sicula Guss. Szicziliában, meg az 0. virgata Lange a spanyol

félszigeten. •

Európa északi és középtájain, hazánkban is legnagyobb területet fog-

lal el az O. Odontites (0. serotina.), de a magyar haza délkeleti részén

megsznik s ott az 0. rigida váltja fel. Ez a Lika felföldjétl kelet felé az

ország délibb részein, kivált Krassó-Szörény vármegyében terem ; míg az

0. ca7iescens hazánkban kivált a Karsztra vonul, de terjed a közel szigete-

ken is. Hazánkban Horvátországnak van legnevezetesebb Odontitesc.

A haza nyugati részében két közép alak : az 0. verna-teiineiii 0.

macrocarpa meg az 0. Odontites-hez inkább húzódó 0. stenodonla hidalja

össze az 0. verná-t a haza belsejének nyárkövet fajaival, így az a syste-

matical sorozat, a melyet a hazai alakokból összeállíthatnánk (0. cane-

scens, 0. veryia Horvátországban, az 0. stenodonta Zalában, az 0. pratensis

Vasvármegyében, azután keletnek az 0. Odontites) a Karszttól kezdve

hazánkon keresztül fokonként a keleti részekig, egymást fokozatosan követi,

tehát külön-külön földrajzi elterjedése van. Ez az alakoknak természetes

sorozatát és különbségeit, valamint a geographiai helyekkel való megegye-

zést is igazolja. Az 0. divergens hazánkban inkább csak elvétve terem.

Geographiailag legjobban különválik Európában az északi 0. litora-

lis Fe. (0. simplex Krok.) ; de hazánk határához nem is közeledik.

Végre az Odontites egyike azoknak a ritkább füveknek, a melyeknek

az évi fejldése szorosan évszakunkhoz alkalmazkodik, tehát az éghajlati

viszonyoknak hséges visszatükrözje. Ennek megfelelen nálunk az

Odofitites verna évi életfolyásában az a ftörekvés, hogy magvának meg-

érlelésével elbb készen legyen, még mieltt a nyári forróság az életfejl-

^ Vegetationsverliältnisse No 1286.
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dését megakaszthatná. Ezért az egénz szervezete a rövidebb ideig való fej-

ldésre van szánva, az egész teste egyszerbb, ágatlan vagy csak kevés- és

rövidágú szárat s rajta nagyobb leveleket hajt, hogy a sokágúsága a fejl-

dését a nyár derekába nagyon be ne szorítsa. Ellenben a kelyhe, szirma,

valamint a termése is nagyobb, mint a nyárkövet fajé, kevesebb, de na-

gyobb termésével iparkodik pótolni az szi 0. Odontites apróbb, de

nagyobbszámú termését. Az 0. vcrna keletfelé megritkul vagy végkép meg-

sznik, inkább nyugat és délfelé a tengeri klima vidékét követi.

Ellenben az 0. Odontites (ü. serotina) Európának belföldjén nem
kénytelen az évi fejldésével annyira sietni, lassabban, de tovább növeke-

dik, magasabb és erteljesebb lesz, tagjai rendesen apróbbak maradnak,

de jóval tetemesebb-számúak, mint a tavaszi fajé, hosszabb ágakkal, de

apróbb levelekkel, a hosszabb fejldés folytán jobban felruházza magát,

virágjával nyár derekáig, st szig, októberig is késkedik, de ekkor már a

virága, a kész tenyész szervek rovására, apróbb és sokkal számosabb lesz,

a termése is apróbb marad, mint a tavaszi Odontites-é, s hogy külön

hamarább érhessen, jobban szétoszlik a nagyon ágas száron.

Szintén a klímával való harmoniálás, hogy Európa déli részén, de

már hazánkban is a fajok alsó része jobban korosodik (0. rigida, 0. Si~

ciila, 0. canescens), a füve egész a kelyhéig srbb- és durvább-szr. Ezek

szárítva jobban megfeketednek, st inkább száraz füves, nem nedves helyen

nnek (herba xerophila).

A fajok szétágazása vagy leszármazása. Phylogenesis. Az Odontites

mint zöld gyökérélsköd sajátságos teremtés. Eredete, leszármazása idáig

bizonytalan, ámbár a nem zöld Orobanche élsködvel a rokonságbeli

kapcsolata félreismerhetetlen.

Az (). venia meg az 0. Odontites keletkezése körülbelül tavaszunk

és nyarunk eredeti alakulásával függ össze. Egy közös törzsbl, nyugaton

és keleten vált külön a nyárelz meg a nyárkövet faj, egy része a tavasz,

más része a nyár természetéhez alkalmazkodván. Ha ez igaz, a minthogy

nagyon könnyen hihet, akkor a többi eltérés eredeti, illetleg systematical

szétágazása mint másodrangú alaké, könnyebben megfejthet.

Minthogy ma már egy növény sincs ott, a hol eredetileg keletkezett;

egy sincs, a mely si keletkezésének els typusát máig megtartotta volna,

hanem lassacskán mind változik, eredeti keletkezése hel3^ébl kimozdul,

ott egészen ki is veszhet és másutt szaporodik el ; minthogy továbbá több-

féle magyarázat is hihetnek látszik : vagyis 1-ször a növényzetnek délfelé

húzódása után maradhatott néhány pirosvirágú Odontites éjszak felé, s a

virágja itt törpült apróbbra a kevésbbé kedvez viszonyok között ; vagy

2-szor az apróbb-virágú Odontites került melegebb vidékre, ott keletkezett

a nagyobb virága ; vagy 3-szor a nagyobb-virágú Odontites délrl jutott pl.

29*
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hazúnkbíi, itt tovább fejldhetvén, a vegetativ része szaporábban ntt, de a

késbbi virág tagjai apadtak, hegye -levelei aprósodtak, ennek rovására az

éjszakibb alakoknak ágai és levelei gyarapodtak: e különböz lehetségeket

tekintetbe véve, nehéz megmondani, a ma ismert pirosvirágú üdontües-nek

melyik a legsibb typusa. Ha azonban a szervezetnek egyszerségét méltat-

juk nagyobb figyelemre, akkor az sibb alakot a nyárelz egyszerbb ala-

kok közt kell keresnünk.

Ha e mellett késbbi behurczolás és azután elszaporodás föl nem
tételezhet s valamely vidéken a fajoknak nagyobb számát mint a leszár-

mazás tagjait tekintjük; ekkor az európai pirosvirágú Odontites mai szét-

tagozódásának színhelye Svédország, a hol kis területen két nyárelz faj

(0. venia, 0. lüoralis) terem, az elsnek megvan ott a keskeny levelje

((). pratensis), ott a nyárkövetje (0. interfoliata), ezenkívül a nyárkövet

fajok közös törzse, az 0. Odontites L. (0. serotina Lam.) is ott terem, tehát

a szétágazásnak egész centruma van ott.

A fejtegetett fajok között legjobban különválik az 0. litoralis ; való-

színleg az áthidaló alakok kihalása következtében valamennyi más fajtól

mereven elszakadt. A többi faj közt az összefoglaló lánczszemet könnyeb-

ben megleljük. — A svédországbeli széttagozódás formája a következ :

O. litoralis
O. verna

0. Odontites (0. serotina),

O. iuterf'oliata

0. pratensis

A délibb, melegebb vidéken, hazánkat is beleszámítva, a leszármazás-

nak újabb középpontja az 0. vetma, melybl a nyári 0. pratensis a konti-

nentális vidéken formálódott. Különvált typus itt továbbá az 0. canescens,

melytl ismét a délkeletibb 0. rigida vezet az 0. Odontites-he'/i. Emez
maga is két törzssarjat bocsát (0. divergens, 0. villosida) ; míg a nagy-

brakteás eltérése, az 0. stenodonta, visszavág az 0. verna eltérései felé.

E szétszármazás a következ :

Másodrangú faj (species secundaria) :

Tfaj (species primaria) - O. interfoliata

1. O. verna

0. pratensis

2.0. Odontites

(0. serotina)

3. 0. canescens

0. villosula

0. stenodonta

O. divergens

0. rigida
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Az egész európai szétágazást a következ mutatja:

451

1. 0. li tora] is

2. 0. verna

3. O. Odontites^

4. O. caneRcens

.1.0. interfoliata

2. O. pratensis

3. 0. villosula

4. O. stenodonta

5. 0. divergens

ß. 0. rigida

7. O. liispidula
S. 0. Sicula

9. 0. virgata

Ha e leszármaztatás az említett kétség és nehézség nyomán s a kiholt

fajok és eltérések ismerete nélkül az ismeretlen valóságnak meg nem
felelne, a mai systematieai széttagozódásnak és rokonsági kapcsolatnak

kétségtelen helyes kifejezje.

Ha a gyakoribb szi és systematieai typust veszszük kiindulásul, akkor

a systematieai szétágazás következ :

Od. Odontites

kiholt alakok ntáu __. ___

/' O. pratensis —
O. stenodonta

O. divergens

O. villosula

-"O. canescens

^^0. rigida ^O. liispidula

O. litoralis

O. verna

O. interfoliata

O. Sicula

0. virí

Systematica. A hazai és rokon Odontttes-îâjok morphologiai, biológiai

és geographiai sajátságait iparkodtam összhangzásba hozni. Következik a

systematieai rész, a geographiai meg a biológiai sajátságok alapja, mert a

systematieai bélyegeknek pontos szét nem választása nélkül amazok alapja.

és magyarázata hamis ; a biológiai és növénygeographiai magyarázat csak

akkor lehet jó, ha a systematieai megállapítás és rendezés helyes.

E rész megkezdése eltt még azt említjük meg, hogy a fiatalabb

Odoniües Hofpm. Umbell. 181G. p. 1 16. tulajdonképen Rupleiiruni, mely

itt számba nem j ; toví'ibbá, hogy itt a sárgavirágú, hazánkban tagozatlan

Odontües-i, illetleg Orthanthá-t is mellzzük. Ebbl nálunk az 0. lutea

(L.) var. liídfolia L. terem, a typust csak Békás-Megyer homokdombjain

láttam, a var. linifoliá-val (Euphr. Coris Cr.) vegyest.

Typum Od. luteae in Hungária solum ad Békás-Megyer vidi^ var.

linifolia frequentior.
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Az Odoïitites systematicai fejtegetésének és nomenclaturai megalapí-

tásának n3âtja és kiinduló pontja, a prioritás alapján, Siz Euphrasia Odon-

tites L. a, melyet az autorok eltéren s gyakran hamisan értelmeznek.

Legelször azt a kérdést kell megoldani, melyik faj a Linnéí?. Odontites-e,

mert a liomenclatura, az elsbbség elve nyomán, az E. Odontites szerint

alakul. A mint következik, az E. Odontites L. a más nem lehet, mint a

késbbi E. serotina, Lam. E szerint az Euphr. vagy Odontites venia Bell.

az E. Odo7îtites synonymiájából felszabadul s egészen más faj csoportnak

közös vagy nyárelz fajnak külön neve lesz.

Az európai gyakoribb és már Linné eltt is ismeretes Odontites el-

térései keskenyebb- és szélesebb-level, nyárkövet és nyárelz faj köré

csoportosulnak. E tekintetben nem nehéz megállapítani, mit értett Linné

az Euphrasia, Odontites név alatt, ámbár sok autor, Willdbnow,^ Scopoli,^

Moknch,^ Lamarck,'^ Gtaudin,^ Feies,^ Willkomm és Lange "^ stb., hazánkban

pl. Holup.y'^ kivételével és kívülem,^ közönségesen megfordítva veszik,

hihetleg a legtöbb autor másnak a véleményét egyszeren csak lemásolván.

Linné az E. Odontites a-ról ezt ii^a: «foliis linearibus» s tle mint

var. ß-t elválasztja az Euphrasia silvestris maior purpurea latifoliá-t Co-

lumna Ecphrasis-ából (L p. 201. t. 202. fig. 1.). Már ebbl is látszik, hogy

Linné az E. Odontites typusa alatt keskenylevel fajt értett.

A 457. oldalon közölt idézetekbl továbbá ismét világos, hogy Linné

E. Odontites-nek nyárkövet fajt nevezett. Keskenylevel, kés Odontites,

Európa középtájain és tovább kelet felé általában nem ritkaság, Linné tehát

egész helyesen és természetszeren járt el, midn ezt az eltte ismeretlenül

nem maradhatott Odontites «seí'oíináw-t egyenesen mint természetes typust

Euphr. Odontites-nek megnevezte. Lamarck késbben, Linné idézésével a

kés és keskenylevel Odontites-i szükségtelenül Euphrasia serotiná-níik

nevezte. Hogy Lamarck az Euphr. illetleg Od. serotina Lam. leírásakor

egyenesen Linné E. Odontites-ét értette, mindenki könnyen meggyzdhe-
tik róla, ha Lamarck ismertetését az Encycl. II. köt. 400. old. elolvassa.

Az E. verná-YÓl csak az Encycl. pótlékában van szó (1811, p. 595.).

Linné E. Odontites ß-ja, az Euphrasia maior latifolia kétségtelenül

^ WiLLDENOw, típec. pl. III. 194. !

'^ Flora Carniolica, edit 2. 435. !

" Methodus p. 439. !

* Encyclop. II. p. 400. !

^ FI. Helvét IV. p. 113.!

'^ Summa veget. Scandin. j). 196. !

^ FI. Hispan. II. 617. !

* FI. des Trencsiner Comitates, Treiicsén 1888. 87. old.

^ Vasvármegye növényföldr. 2.30. 1 (1887). 1
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az E. verna Bell., mely úgy nagyjából tekintve, valóban úgy tetszik,

mintha az E. Odoiitües-nek nagyobb- és szélesebb-level eltérése lenne.

Engem fejtegetésemben Linné szavának értelme vezérel. Linné sza-

vát (maior, latifolia) szó szerint kell érteni. Ez csakis a délibb vidéki

0. veriiá-ra illik, nem pedig a keskenylevel 0. serotiná-ra,. Az (Œufragia

silvestris maior purpurea» eredeti képének mását Penzió Ottó, páduai

tanár szíveskedett velem közleni Columna munkájából. Ez vagy kicsinyített,

ágas 0. uerná-t ábrázol interfoliatio nélkül, vagy a kisebbített rajz más
délibb vidéki faj nyomán (0. caneftcem ?) készült. A kisebbített képre a

latifolia nem egészen jól illik reá.

Ha Linné az E. Odontites alatt hazájabeli növényt is értett, ez szin-

tén csak az E. serotina lehetett, mert ez Scandinaviában valóban terem,^

FeIes pedig i. h. azt mondja: «planta in Scandinavia nunquam verna est»,

tehát Linné hazai E. Odontites alatt 0. verná-i már ezért sem érthetett.

Az E. verná-i Svédországban csak késbb ismerték fel,^ söt lehet, hogy Linné

ideje után hurczolták be oda s a megfelel éghajlat alatt elszaporodott.

Ezek után Koch D. és utána sok újabb autor Linné «latifolia» -jü.

ellenére, nem helyesen tekinti a var. ß-t Lamarck keskenylevel E. sero-

tinájá-nsik; ellenben a «foliis linearibusw-ra meg nem felelen állapítják

Bellardi szélesebb-level Euphr. verná-iki. Az Euphr. Odontites más mint

E. serotina Lam. iiem lehet.

A hazai Odontites rendszere a következ :

Systema Odontitidum Hungarige sequitur :

I. Aucticalyces.

Calyces inferiores fructiferi 7 —9 mm. longi, tubulosi, dentibus lan-

ceolatis, porrectis, latitudine conspicue (2

—

3-plo) longioribus, tubo autem

calycis œquilongis, aut fructifero paulo longioribus. «Calyce cum dentibus

argutis fructum lineari-liguJatum aequante.»^

a) Dolichocomae.

Bracteis in apice caulis longam comam formantibus :

1 . Odontites veriui Bell. 2. O. iiderfoliata Borb. ined.

b) Brachycomae.

Bracteis in apice caulis comam brevem formantibus:

3. 0. pratensis (Wirtg.).

^ Linné, FI. Sueeica 1755. p. âl3. Fejes 1. c. Schultz, Archiv, de Flore

1861. 315. Nymán, Consp. FL Europ. .550.

2 Oesterr. Botan. Zeitsclir. 1897. 184.

^ Eeichenbach fil. Icônes XX. (1862) p. 57. Confer etiam Kerner, Oesterr.

Botan. Zeitsclir. 1S74. p. 116. (Vegetationsverbältn. 1286).
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II. Minoricalyces.

Calyces fructiferi circiter 5 mm. longi, campanulati, canescenti-pube-

scentes vel hirsuti, dentibus a capsula pariim patentibns, latitndine longio-

ribus, lanceolatis, aut fere lequilongis ac latis, triangularibus, tubo circiter

œquilongis, aut illo paulo brevioribus. «Calyce cum dentibus latiusculis

fructum oblongum aequante.» Bracteis florum longitudinem vix aut non

superantibus, aut ea brevioribus.

a) Pubescentes :

Partibus vegetationis usque ad calycem breviter atque adpresse pube-

Rcentibus. Herbn? srepius minus rigidœ.

Lo)igibradeae, l^racteis fiorem superantibus.

4. 0. stenodoiita Boeb.

Brevihracteae, bracteis florum longitudinem ipquantibus, aut bre-

vioribus.

a) Longifoliae, I'oliis anguste atque elongato-lanceolatis.

^Stenoiloiúae, dentibus calycis latitudine sua 2—3-plo longioribns,

lanceolatis.

5. 0. divergens Joed.

0. dehodonta, bracteis elongatis neglectis, 0. Simla Guss., 0. rigidn,

0. virgata, 0. hispidida, hirsutie negiecta, buc pertinerent.

, "^^Flatyodordae, dentibus calycis breviter triangularibus, fere u'qui-

longis ac latis.

6. Odontites Odontites (L.). 7. 0. villosida Schue.

ß) Brevifoliae, foliis abbreviatis, latioribus. juagis ovato-lanceolatis.

8. 0. litoralis Fe. calyce platyodonto.

9. 0. cmiescens (Echb.) calyce stenodonto.

b) Hispidulae.

Partibus vegetationis usque ad calycem canescenti-birsutis vel birtis,

siccatis nigricantibus. Caulis rigidior, inferne induratus.

Pili magis adpressi :

10. 0. virgata Lange. 11. 0. rigida Boeb. ined,

Pili magis patentes :

12. 0. Simla. (Guss.). 13. 0. hispidula Boeb. ined.

A fajok és eltérések nyárelz vagy nyárkövet virágzás és gyümöl-

csözés szerint a következképen oszlanak szét :



DE SPECIEBUS OUONTITIDUM HUNGAEI^.

1. Species posiverna, praeaesfiva : 2. Species sewtina, postaestiva :

0. Z/to?"«/«« (species monomorpha), —
0. verna.
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Folia formarum vernalium maiora atqiie latiora esse soient, inter-

nodiä ssepius superant, apice breviter angustata, neque adeo, saepius fere

a basi longe acuminata, veluti in formis serotinis. Foliis brevioribus 0. di-

verrjens, his latioribus et brevioribus (ut Rhinantliorum Rh. ellipticus et

lih. Aledorolophus Scop. = Rh. Freynii Kern.), argutius serratis 0. cane-

seens excellit.

Eami elongati atqne horizontaliter divergentes 0. dívergeiüi sunt

proprii. Cfr. Gren. et Godr. FI. Fr. II. p. 607.

Eacemus Odontitidis litoralis arrectus, in ceteris nutans.

Bracteas elongatas, floribus longiores, in apice racemi longe como-

sas, species vernie possident. Inter postíBstivas nonnisi O. denodonta

grandibractea ; in ceteris bractea3 florem vix superant, neque in apice cau-

lis longam comam formant.

Flores minimos 0. divergens profért. Anthereíe Odoiilüidis Kochii

«imberbes» falso sic dictœ
;
^ huius quoque bárba in antheris distincta aut

magis evanescens, ut in speciebus australioribus síepius videmus.

Character' biologícus. Folia Odontüidum facile decidua, fragilia,

siccata etiam nigricantia, prœsertim illa specierum aiistralium.

Genus Odontüidum per tempus solstitiale in species podvernas,

praesolsíMiales (maj., jun., jul.) atque postsoktüiales, posUwdivas (aug.,

sept., octob.) separatur, veluti Lewoium, SpiranfJies, Getdiana etc., quam-

quam species posteriorum inter se magis divers» sint.

Forma vernalis aíqiie postveriia semper simplex aut simplicior, pauci-

et breviramea, foliis et internodiis paucioribus, prioribus maioribus atque

latioribus, internodia superantibus. ßamis summis et racemo paria folio-

rum sine floribus interposita nulla. Habitus tenuior, elongatus, baud pyra-

midalis, caulis magis villosellus, pube enim laxiore, magis patuia, baud

adpressa. Flores, calyces atque fructus vernalium atque postvernarum ple-

rumque maior, fructus ante aestatem aridam maturus. Vita quotannis brevior.

0. verna in Croatia junio, forma 0. Odontitidis postverna in Hun-
gária exeunte jun. et ineunte julio floret. 0. macrocarpa mense jul. flores

fructusque profért, dein ramosior, autumno autem ramosissimus fit, absque

interfoliatione, florendi tempore igitur quasi intermedia, veluti (leiitiana

depauperata Eochel, a medio julio usque ad mediam sei^tembrim in valli-

bus Tatrí» obtusifolia manet.

Species postœstiva, dum quotannis diutius cresceret, elatior, ramo-

sior, ramis magis numerosis, foliosis longioribusque, quam forma prae-

aestiva, excellit. Etiam internodia plurima, folia minora, sed multo crebriora,

^ Freyn, Flora von Süd-Istrien, p. 159. Gremli, Exiu-sioiisflora fr die

Schweiz ed. VI. p. 332.
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internodiis iequilonga ant illis breviora. Inter ramos suminos et racemiim

terminalem paria foliorum plura interjecta, ex quorum axillis flos nullus

egreditur (interfoliatio), ramos igitur summos non flores, sed folia sterilia

sequuntur. Habitus formarum postíestivarum j)lerumque pyramidalis, pube

magis adpressa. Flos, calyx atque fructus, quam in postvernis, minor sed

millto copiosior; îp state aut autumno maturat.

Geographia. 0. Odontites apud nos maxime dispersa, frequens ; in

Hungária austroorientali et Hsemo Odontitidi rigidae locum cedit. 0. venia

solum in Croatia, Od. canescens autem in ditione Karstiana, nee non in

Dalmatia et Hasmo ereseit. In Hungária occidentali 0. stenodonta (().

Odontitidi affinis) et 0. maerocarpa (0. vernae proxima) 0. vernam cum
O. Odontitide conjungit. Series formarum in Hungária gradatim distribuitur,

quod etiam geographiee respondet. In parte maxime austro-occidentali

enim 0. canescens, dein 0. verna invenitur, in Hungária occidentali ().

stenodonta atque (). maerocarpa sequuntur, denique in parte centrali et

Orientali 0. Odontites abundat. 0. litoralis, apud nos a,liena, geographice

maxime distincta est.

Centrum vegetationis Odontitidum nunc Suecia esse videtur, ubi

spatio minori species vernse duae (0. verna, 0. litoralis), forma 0. vernae

postsestiva (0. interfoliata) et typus systematicus (O. Odontites) ereseit.

In Europa australi ex centro secundo Odontilides extensse sunt. Desceu-

deiitiam specierum vide p. 450—51, quœ affinitati systematicse absque

omni dubio respondet.

Species antiquissima, sed ssepissime confusa est Odordites Odoiitiles

L. sub Euphrasia.

Herbam, quae a Linnaeo Euphrasia Odontites nominata sit, dicere

liaud difficile est. Ille enim E. Odontitidi a folia angusta, «linearia» ad-

scripsit, eamque a var. ß : Euphrasia silvestri maiore purpurea latifolia.

Column. Ecphr. I. p. 201 distinxit. Jam ex his videri potest, ut E. Odon-

tit,es L. a species angustifolia sit.

Inter synonyma E. Odontitidis, a Linnaeo in Horto Cliff, p. B2G.

Nr. 2. laudata, adest prasterea :

V'Pedicularis serotina purpurascente flore» Toiirn. Instit. 172.^

«Euphrasia altera» Dodon., Pempt. 55 ((jtdio ac aliquot post mensi-

bus cum flore conspicitur».

«E. pratensis rubra» Morison, Hist, III. p. 431, ser. II. tab. 24.

fig. 10., floret aug. sept., — quae omnes ex descriptionibus certissime ad

speciem serotinam spectant.

^ Plirasis hsec Tournefoutii etiam a Lamarckio (Encycl. II. 400) ad Euphrasiani

serptinam reducitur.
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Euphrasia Odontites L. est igitur certo certissime species angusti-

folia, postaestiva, èadem species, cui postea Lamarckius, ipsam speciem

LiNNAEANAM revocans, Enphr. serotinae nomen imposuit, et quae in patria

LiNNAEi quoque, in Svecia rêvera ereseit. «Planta in Scandinavia nun-

quam verna est».^

Varietas autem ß Linnaeana nmaior«, (datifolia^) absque omni dubio

Odontitidem vernam Bell, sistit, quae in Suecia postea détecta est.

Euphrasia Ocío^/íiíes sic recte interpretatur a Willdenowio, Scopolio.

Lamarckio, Moenchio, Gaudinio, Friesio, Willkommio et Langeo, Holubyo

etc. ,2 autores autem plurimi, praesertim Kochius ^ 0. vernam Bell, latifo-

liam pro typo Euphrasiae Odontitidis sumunt, E. serotinam Lam. vero

angustifoliam — verbis («latifolia»)) Linnaei contradicentibus — ab Od.

Odontitide diversam speciem distinquunt.' Verba Linnaei : maior latifolia

non nisi ad 0. vernam, nequaquam in 0. serotinam quadrat. Icon autem

CoLUMNAE, a LiNNAEo citata (Ecphr. t. 202. fig. 1.), cuius copiam mihi profess,

illustrissimus, 0. Pénzig, benigniter communicavit, aut 0. vernam dimi-

nutam ramosam sine interfoliatione, aut speciem aliam ditionis australis

(0. canescentem?) exhihet.

A fajok és eltérések eligazító táblázata.

1. A termést záró kehely 7—9 mm. hosszú; a foga jóval keskenyebb, mint

hosszabb, a kehely csövével körülbelül egyenl hosszú, lándsás, nem
rövid háromszöglet. A hegye-levél a virág hosszaságát jóval túléri . 2

— A termést záró kehely legfeljebb 5 mm. hosszú; a foga lándsás, széles-

ségénél hosiszabb vagy háromszöglet, ekkor körülbelül akkora széles,

mint a min hosszú, a kehely csövével egyenl hosszú vagy rövidel)b.

A hegye-levél a virágnál rendesen rövidebb 5

2. Levele szélesebb, széles alapból keskenyedik ; hegye-levele a szár tete-

jén hosszabb üstökké alakuL „ .„, „ .„, ..: 3

—- Levele keskenylándsás, hegye-levele a virágzat csúcsán röviden üstökös 4

?>. Füve szétállón borzas, szára ágatlan, ha ágas, a legfels ág meg az

alsó virág között olyan levelek közbeiktatva nincsenek, a melyeknek

tövébl virág nem fakad. Levele szélesebb alapból hosszas lándsás,

ritkásan fogas, lassan keskenyedik, fürtje laza, virága nagyobb, tokja

csúcsa kerekített . .„, , 0. verna.

^ Fries, Summa vegetab. Scaiidin. p. 196.

" Vide literaturam p. 452.
'' In Rohling Deutschlands Flora IV. p. Sb'i. Syuops. I. 547. Confer etiam

Oesterr. Botan. Zeitschr. 1897. 184—86.
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— A tövétl kezdve ágas, lesimult szrezet, legfelsbb ága meg a szár;-

tetöz virágfürtje közé több pár levél van közbeszöve, a mely melll

, virág nem fakad. Levele alja kissé keskenyedik, lándsás, a kehely foga

a csövénél hosszabb .„. , ,. 0. interfoliata.

4. Szára alacsony, ágatlan, kurta-ágú, vagy ha nagyon ágas is, a fels ág

meg a virágfürtje közé sztt medd levele nincs. Virága meg a termése

az elbbiekénél valamivel apróbb. Levele lassan keskenyedik, kelyhe

szétálló szrtl szürkéllik ,. „ .,. „ „„ 0. pratensis.

r— Szára nagyon ágas, közbeszakítva medd levelekkel, szárán lev levele

csaknem az aljától kezdve keskenyedik, kelyhe lesimult- és apró-szr

0. stenodonta.

5. Füve, kivált a szárnak fels felében szürke, keményebb-szr, merev,

az alsó része korosodik, levele keskeny, hosszú. Mind nyárkövet .... G

— Füve kurta- és lesimult-szr, midn szrétl jobban szürkéllik, akkor

kurtalevelü „ „ „. '.)

G. Szrezete inkább lesimul, kevésbbé szürkéll .,„ „„ ,. .,„ „„ 7

— Szrezete szétálló, szürkéllik .„. S

7. Srn vesszs ágú, ága hatalmas, srn leveles, levele lándsás, nagyon

érdes, fürtje srvirágú, porfejtje egész kibúvik a párta alul

0. virgata Lange. ^

— Erdesszr, ága s rajta a levelek száma inkább a rendes, levele szálas-

lándsás, lassan hegyesedik, porfejtje a fels ajak alól nem egészen

bújik ki. Fürtje laza, tokja fordított szívforma , ... 0. rigida.

8. Virága sárgáspirosas, apró..., .,.. .„, „ 0. Sicula.

— Virága piros, nagyobb ..„ .„ :.. ..„ 0. hispidula.

9. A hegye-levél a virágnál jóval hosszabb, a kehely foga keskeny

0. stenodonta.

— Az alsóbb hegye-levél akkora hosszú, mint a virág 10

10. Levele rövid ,. „ .„ ..,. 11

— Levele megnyúlt, lándsás .„ .... .... 12

11. Nyárkövet faj, szára nagyon ágas, medd levelekkel közbeszakítva,

virágzata bókoló, levele tojásdad-lándsás, élesen fürészelt, kelyhe foga

hegyes ,.. .,.. „ „ 0. canescens.

— Nyárelz faj, ágatlan vagy kevéságú, fürtje egyenes felálló, laza, levele

kissé húsos, tompán fürészelt, tojásdad-elliptikus. Kehelyfoga kerekített

tompa „ .... ,. 0. litoralis.'-^

^ WiLLK. és Lange. Fl. Hisp. II. 1870. 617. {0. purpurea y stricta Lange,

Pugill. 216. 1863.)

^ E. Odontlteti var. distans Peïerm. ex 0. Kuirtzei Taachenfîora von Leipzig;,

1867. p. 99 hue pertinere videtur.
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12. Ága megnyúlt, csaknem vízszintesen szétterpeszkedik, a csúcsával

ívesen fölemelkedik. Levele rövid, lándsás, röviden hegyezett; kelyhe-

foga háromszögieten lándsás 0. divergens.

— x\ga hegyes szög alatt terjed, levele hosszú lándsás, hosszan hegyezett,

kelyhefoga inkább háromszöglet 13

13. Szára ágatlan, ha ágas, a legfels ága meg a virágfürtje közt medd
levelek nincsenek, kissé szétálló- és kurtaször 0. villosula.

— Szára nagyon ágas, medd levelekkel közbeszakított, kurta-, lesimult-

ször. Levele szálas lándsás, termése keskeny, hosszas, a kehely fogai

közül kiemelkedik, fölfelé elkeskenyedik „,. 0. Odontites.

Clavis specierum varietatumque analytica.

l.Cal_yces fructiferi 7—9 mm. longi ; dentés eorum latitudine conspieue

longiores, tubo circiter sequilongi, lanceolati, haud breviter triangula-

res ; bracteas longitudinem äorum plerumque conspieue superantes 2

— Calyces fructiferi circiter 5 mm. longi ; dentés lanceolati, latitudine

longiores, aut triangulares, fere íequilongi ac lati, tubo aíquilongi aut

breviores. Bractese íloribus plerumque breviores 5

2. Folia anguste lanceolata, bractese summse breviter comosíB 4

- Folia latiuscula, e basi latiore attenuata, bractese summa? longe co-

mosse 3

3. Herba patenter hirtula, caulis simplex, aut ramis summis et racemotermi-

nali folia sterilia nulla interjecta.Foliis e basi latiore rotundata sessilibus,

oblongo-lanceolatis, remote serratis, sensim angustatis ; bracteis ob-

longo-lanceolatis, flores conspieue superantibus. Flores laxe racemosi,

íiores maiusculi ; capsula (ex Febyn) apice fere truncata 0. verna.

— A basi ramosa, adpresse puberula, inter ramos summos et racemum

paria foliorum inserta, ex quorum axillis flores egrediuntur nulli. Folia

basi parum angustata, lanceolata ; dentés calycis tubum superantes

0. interfoliata.

4. Caulis humilior, simjolex aut paucirameus ramosissimusque, at foliis

interjectis nullis; íiores et fructus quam in prtecedentibus paulo mino-

res, folia sensim angustata ; calyx pilis patentibus canescens

0. pratensis.

— Caulis ramosissimus, foliis sterilibus ramo summo suprapositis, fere a

basi acuminatis ; güIjx adpresse, brevissime puberulus 0. stenodonta.

5. Herba postœstiva, canescenti-hispida aut scabrius puberula, rigida,

foliis elongatis 6

— Herba adpresse breviter puberula, aut quum magis canesceret, brevi-

folia „, : , .„. 9
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6. lierba j)ilis magis adpressis vestita .,. 7

— Herba pilis magis patentibus canescens , 8

7. Dense virgato-ramosa, ramis validis, dense foliatis, foliis lanceolatis,

scaberrimis, racemo densifloro, antheris omnino exsertis

0. virgata Lange (n. v.)

— Nigrescens, scabro-pubescens, ramis hand validis, modice foliatis, foliis

lineari-lanceolatis, sensim acnminatis, racemo laxo, antheris inferne

inclusis, capsula obcordata 0. rigida.

S. «Floribus luteo-carneis, capsulis apice villosis», ilos parvus 0. Sicula.

— Corolla rubra, maior 0. hispidula.

9. Bracteœ inferiores flore conspicue longiores, calycis dentés angusti

0. stenodonta.

— Bracteœ inferiores floribus oequilongi ,. 10

10. Folia abbreviata .., ,.., ... 11

— Folia elongato-lanceolata 12

11. Caulis ramosissimus, interfoliatus, racemo nutante, foliis ovato-lanceo-

latis, argute serratis, calycis dentibus acutis. Species postœstiva

0. canescens.

— Species postverna, obtusifolia. «Gaule simplicissimo, 1. ramis paucis

strictis virgato, racemo arrecto, foliis latioribus, brevioribus carnosulis,

(obtuse dentatis), bracteis flore purpureo brevioribus (vel ils aequilon-

gis), capsula exserta», emargînata. Inflorescentia laxa. Calycis dentés

rotundato-obtusi (Europ. boreal, litor.) 0. litoralis.

.1^2. Eami elongati, fere horizontaliter divaricati, apice arcuato-adscenden-

tes, folia breviter lanceolata, breviter acuminata, bracteae lanceolata),

inferiores calyco paulo longiores, dentés calycis triangulari-lanceolati,

latitudine sua longiores, tubo fere œquilongi aut paulo breviores.^

(Gallia, Villeurbanne !) 0. divergens.

— Rami patentes, folia elongato-lanceolata, longe acuminata, calycis den-

tés magis triangulares 13

13. Caulis simplex vel j^arce breviterque ramosus, villosellus, non inter-

foliatus 0. villosula.

— Caulis ramosissimus, adpresse puberulus ; ramis summis et racemo

folia sine floribus interjecta; foliis lineari-lanceolatis ; flos 8—9 mm.
longus, calyx 5 mm., dentés triangulares, fructus anguste oblongus,

calyce emergens, apice attenuato „ 0. Odontites.^

^ Calyx adpressus, capsula inferne non attenuata, apice rotundata. (Boreau

Flore du centre de la France I. p. 249, 490. 1857.)

^ Calyx parum patens, capsula hasi attenuata, apice emarginata (Boreau 1. c).
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Descriptio specierum.

1. Odontites Odontites L. a, in libro de Spec. pi. I. 1753. p. G04,

sub Euphrasia Odoidilide, exlusa var. ß. — Typus üdonlüidum in Europa

frequentissima. Exemplai'ia nostra cum borealibus : Fennicis (Nyland, Hel-

singfors, legit. II. Hult) oinnino conveniunt.

Descriptio K. serotinae Lam. in libris botanicis pluribus bona. Gnfr.

p. 460.

Synonyma :

Euphrasia Otlontitcs L. 1. c. a ! Neilr., Fl. v. Nieder-Ocsterr. 564 !

E'ufraise tardive Lamarok, Encycl. II. 1786. p. 400!

Euphrasia serotiim Lam., Fl. Fr. ed. 2. 1793. III. 350. Lam., et DC. Fl. Fr.

III. 1805. 474!

Odontites rulyaris Moench, Metliocl. 1794. 439! non Stev. (p. 468.

1

0. rubra Gilib., Fl. Lithuuii. IL 1781. i"2ß. Exerc. pliysol. 1792. 127! ob

«folia íloríilia uiinoru« (juii., jul., aiig.), Lange, Hiiiidl)ucli 421. Lei)ej3. Fl. Ross.

in. 261.

Euphrasia Odontites (rabra) Pees., Sjaiops. II. 1807. 150.

EupJirasia Odontites var. arvettsis Wirtgen, Fl. der preuss. Kllei]lpro^ini5.

1857. 337.

JJartsia Odontites Huus., Fl. Angi. ed. IL 1778. 1, 268. Host, Fl. Austr. IL

183.. Heichenb., Icon. XX, t. 106 ! Schultes, Oesterreiclis Fl. IL 178 !

B. serotiiia Bekt., Amoen. Ital. 33.

Euphr. Odontites var. angustifolia Coss. et Germ., Fl. Paris. I. 303. 1845.

Euphr. Kochii Békésváriu. fl. 81, ob pubeiii canescentem, non F. Schultz.

Odontites serotiiia Rchb., Fl. Germ, excurs. 1831. 359 excl. var. ß cancscente.

0. rubra ß serotina G. Beck, Fl. v. Nieder-Oesterr. 1063.

Per totum Hungariœ regnum, ditione australi excepta, in pratis sub-

liumidis ereseit, ad meridiem speciebus aliis locum cedit.

A Drávától (Zákány, Drnye), a zalai Bécsétl, Gsfától (Yasvárm.)

és Kis-Mártontól Somló-Vásárbelyen, Székes-Fehérváron, Budapesten,

Nyíregyházán, Békés- és Biharvármegyéken át (Vészt, a Sziládi lápon,

Két, Iráz) Erdélyben Sárdig, Borbándig (Haynald !), Vizaknáig (Bichter L.

és Stbffek), Kecskeméttl Szécsényig, Balassa- Gyarmatig (Haynald!),

Váczig, Mátra-Szele, Nedeliste (Bell), Nádasd (Borsod), Somodi (Abauj,

legit Beutee), Trencsén, Ozor (Bohatsch!), Bohuslavica, Csütörtök (Trencsén-

várm., Holuby), Stubnyafürd, Mosócz, Lucski, Zólyom-Brézó, Lijjtó-Szent-

Iván, Késmárk, Gerény (Ungvárm., Mendlik) és Ökörmez (Yágner) körül.^

^ Az általában elterjedt növénynek valamennyi ismert vagy isnieretlen term-
helyét itt el nem számítom, a végs állomással inkább csak példát akarok el-

hozni a most ismételten megvizsgáltam növények közül.
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Horvátországban Zágráb és Lascina körül (Vukot., Rossi), Lepavina

(BoEB. 1883), Stative mellett Károlyváros vidékén (Rossi).

Alsó-Ausztriában Wilfersdorf (Ullbpitsuh), Puchberg (Brandmayee)

ad ü. ca)iescentem accedit,

Salzburgban : Kapreiner-Thal, Pinzgau (E. Sachslehner).

Romania : Rimnicu Vilcea in pratis montanis (Grecescu !).

Varietatem leucantham m. (ílore albo, Lamarck 1. c. (401) in dicione

nondum vidi.

Aberratio pra^liorens :

ß 0. viUosula SoHUE., Enuin. pl. Transsilv. 18G6. 511. (0. serolina a.

calcicola Schur., ibid. exclus, synon,, 0. venia Fuss Fl. ïranssilv. excurs.

497) «Plus minusve ' villosa, subincanescens.» Varietatem sistit 0. Odoii-

titidis prseœstivam simplicem aut parum ramosam, ramis sat abbreviatis.

Ramis summis et iloribus infimis folia interjecta nulla, ex quorum axillis

flores egerminarent. Exeunte julio et ineunte augusto magis ramosa fit,

sed foliis steribus interjectis nullis.

A nyárelz virítás. Még ha július második felében és augusztus ele-

jén jobban elágazik is, közbeiktatott levele nincs, hanem a legfels ágára

mindjárt olyan levél következik, a melynek tövébl virág fakad.

Budapest körül a Rákoson meg a Római fürdnél június második

felében és július elején, a Balaton körül egész júliusban, Gsfa (Vasvárm.),

Mzs körül Szegszárd m. (Hollós, július 1889), Palics (Boeb. 1879 július

közepén), Mosócz, Petrozsény (Richïee L. 1893 július 30.) és Rodna körül

(Valle vinuluj, Borberek, Richter L. 1893 augusztus 2, 12.).

Serbia: Zajecar (Nisic).

Rossia : Wologda (Ivanitzky, in herb. mus. nation. Budapest).

7. var. 0. stenodovta Boiib., Magyar orvosok és természetvizsgálók

Munkálatai XXIX. 1898, 194. old., in actis medicorum atque naturae scru-

tatorum Hungarian, XXIX. 1898, p. 194. brevissime iudicata, ab 0. Odon-

tüide charactere ad (). vernam vergens. Forma inter 0. macrocarpam et

0. Odontitidem media, vix hybrida, posteriori similior.

Nyári alak, zöldellbb az 0. Odoidües-iiél ; hosszabb hegye-levele,

valamint nagyobb, 5—6 mm. hosszú kelyhe az 0. verna felé vonja, de tle

keskeny levele, nagyon ágas szára, valamint az apróbb virágrészei és rövid

kehelyfogá is megkülönböztetik. Szélesded alsóbb hegye-levele a virágnál

feltnen hosszabb és lefelé fordul, a felsbbek a virágnál kevéssé hosszab-

bak. Kelyhe foga akkora hosszú, mint a csöve vagy csak valamivel rövidebb,

háromszögén lándsás, keskenyebb, mint az 0. Odontites-é, még egyszer

akkora hosszú, mint a szélessége. Virága 1 cm. hosszú.

Forma serotina, magis ac 0. Odontites virescens. Bracteis et calyci-

bus maioribus ad 0. vernam vergit, sed foliis angustioribus, longe attenua-

Te.i-m,f'x.vetraizl FiizrUl: XXI. köt. '-* '
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tis, caule ramosissimo, partibus Üorum minoribus, dentibus calycis abbre-

viatis etc. ab ea longe recedit.

Ramosissima, ramis patentibus, foliis latinsculis, illis 0. Odontitidis

paulo latioribus, basi latiore rotundata aiit levissime subcordata sessilibus,

apicem versus longe angustatis. Folia ex axillis florem nullám proferentia

ssepius ramis summis atque Üoribus infimis interposita. Inflorescentia

foliosa, elongata, secunda, bracteis inferioribus latiusculis, flores duplo

superantibus, reflexis, superioribus longitudine florum rubrorum paulo

longioribus, summis virgineis breviter comosis. Dantes calycis, minus ac

in 0. Odontitide canescentis, 5—6 mm. longi, tubum aequantes aut illo pau-

lulum breviores, triangulari-lanceolati, conspicue ac in typo angustiores,

latitudine sua duplo longiores. Notœ ceterse ab illis 0. Odontitidis vix diffe-

runt. Styli vix exserti, flos 1 cm. longus.

A hazának kivált nyugati részén, füves, kissé nedves helyen : Arács

völgyében (1893 aug. 20.), Somló-Vásárhely meg a Nagy-Somló közt, réten,

az 0. Odontites-szel (1880 aug. 29.), Kis-Márton (Albach E. Odordites-szel

keverve), Trencsén, Trencsén-Teplicz (1897 aug. 23.), valamint Bosácz

(Holuby), Párád (1872 aug. 15.) körül, Kótpusztán Bihar vármegyében, ritka.

In Hungária praecipue occidentali rara.

S. var. 0. divergens Joed. in F. Schultz, Archiv, fl. Fr. et Allem.

p. 191 (1842—54), Billot exsicc. Nr. 604. et Adnot. 1855. p. 84! (absque

diagn.), Schultz, Herbar. norm., cent. 2, Nr. 111, anno 1851 lecta. (0. sero-

tina b) divergens Geen. et Gode., Fl. Fr. IL 1850, 607).

A haza középtájain: Budapesten, a nádorkert körül. Pilis és Monor

közt, Csép és Sziget-Szt-Miklós közt a Csepel szigeten, valamint Mátra-

Szele körül Nógrád vármegyében, ritka.

In Hungária centrali rara, in Gallia magis abundat.

Flores minores, 7 mm. longi, calyx 4 mm. capsula indusa. Pvamis

divaricatis, foliis brevioribus, floribus minoribus a typo diversa (vide p. 461).

Ha még a különben eltérbb 0. rigidá-i is az 0. Odontites körébe

vonnók, négy eltérése is lenne : egy nyárelz és három nyárkövet, tehát

azonkívül, hogy a solstitialis id az Odontites-i, Rhinanthus-t stb., valamint

a Gentianá-k rojtosszirmúit is nyárelöz és nyárkövet fejldésre szakí-

totta és ilyen fajai keletkeztek ; egy-egy évszakban, kivált nyár utolján,

más-más helyen, éghajlat alatt és egyéb természetes körülmény között több

eltérés vagy faj keletkezhetik, míg más fajok változatlanok is maradhatnak,

vagyis mai idnkben egyformák (species monotypicíe, monomorphœ, e. c.

Odontites litoralis, 0. Sicula).'^ Nyár utolján tehát ugyanannak atypusnak

^ Gentiana erispata Vis., species ex descriptione atque exemplaribus sine

dnbio postíBstiva, quam tarnen autores (Wrttstkin, Die europäischen Arten der
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más-más helyen trimorphismusa vagy tetramorphismuya is támadhat, míg

a nyárelzö és nyárkövet fajok virágzása közé es alakokból a saisontri-

morphismust ^ is megteremtették. Kétségtelen, hogy a virágzás idejének a

morphologiai bélyegekkel s a növény termetével való megegyeztetése biztos

alap, a melyen tovább haladhatunk s a fajoknak sokfelé való szétágazását

jobban megvilágosíthatjuk; mégis az újabb saisontrimorphismusban némi

biológiai mázt s a botanika bizonyos részének modernozását látjuk. A poly-

morph fajok közt a sok eltérésbl akár dekamorphismust vagy centimor-

phismust lehet megkülönböztetni s a szeder polymorphiájában már Rubus

centiformis és Ji. milliformist is ismerünk, (Oesterreichische Botan. Zeit-

schrift 1892. 173.)

Herba postsestiva prêter interfoliationem atque formám eins post-

vernam locis diversis, tempore quoque postsestivo variât, diversasque for-

mas profért (0. stenodonta, 0. divergens), ita ut variationis etiam alia

causa sit, quam tempus postsestivum. Inter postaestivas praecipue Od.

Odontites est polymorpha, 0. litoralis aut 0. Sicula autem monomorpha.

Ex polymorphia generum specierumque et decamorphismum centimorphis-

mumque distinguere vales.

2. 0. canescens Echb. Fl. German. excurs.I. 1831 .p. 359 pro var. 0.

serotinae nondum rite descripta, «pube tota subincana» plus-minus cane-

scens, siccata nigricans. Caulis fere a basi ramosissimus, inferne induratus

cum ramis breviter, reverse atque parum patule puberulus. Folia atque

bradeae breviora atque latiora, quam in affinibus, argutius atque crebrius

serrata, brevius acuminata, in inferiore parte latiora, e basi ovata lanceo-

lata, aut fere ovata, ovato-Umceolata, internodiis conspicue breviora, ilo-

rendi tempore plerumque decidua, utrinque satis adpresse pubescentia.

Inter ramos summos atque flores iníimos paria foliorum sterilium 1

—

5-na

inserta.

Bradeae magis ovalae, eleganter serratae, calyce paulo longiores,

cum hoc canescenti-pubescentes, pilis parum patulis, Üoribus sequilongai,

superiores etiam breviores. Calycis dentés longiores ac lati, lanceolati, tubo

paulo breviores, conspicue angustiores quam in 0. Odontitide. Corolhi

(iattung iuis der Section Endotrieha, 1896. i).
S. Mukbeck, Oesterr. Botan. Zeitschr.

1898. p. 46.) teuipore qnoqiie iiüvissiino monomorpham esse tradnnt, certissime

tempore diinorplia est. Forma eius postverna (G. anihlyphijUa Borb. Természet-

tudományi Közlöny, 1896. .333.) in moutibus Bosniie et Croatite ereseit (in pratis

alpinis montis Trebovic ad Sarajevo, 2. jun. 1893 legit Fiala, in monte Posták

Croatiae ]. Eossi), Ibliis oblongis, apice obtnsis, angustissime violaceo-marginatis a

(x. crispata diversa. Posteriorem Jier])am, Croatia:' novam, in monte Posták 3. Ang.

1896 cl. Ptossi detexit.

^ Oesterr. Botan. Zeitsclir. 1898. p. 41, 90 etc.

3U*
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cum calyce 4 mm. longo circiter Í)— 10 mm. longa, ]3urpurea. Antherse

more affinium saltem sparsius barbatöe.

Speciem sistit postsestivam magis litoralem Illyricam.

Synonyma et exsiccata:

Odontites seu Euphrasia Kochii F. Schultz in Flora 1853. 557 absque diagn.,

ejus Hei'bar. norm. cent. II. 110. (solum nomen citatum), E. Kochii ej. Archives

de Flore 1856. 233., absque diagn., ibid. 1861. p. 295 et 315 (absq. descript., sed

autor ibidem var. canescentem Rchb. cum O. Kochii conjunxit), Herbar. norm. cent.

VI. Nr. .535 (exemplar sine diagn. editum), Pollichia 1857. 119., 1859. 18., 1861.

114., 1863. 199. 0. Kochii Freyn, Fl. v. Süd-Istrien 159 descripta ; Verhandl. zool.-

botan, Gesellsch. 1888. 48.; E. Odontites [i, Vis., Fl. Dalm. II. 174. Euphr. Kochii

Vis., Suppl. 81 absque diagn.

E. serotina Koch, Rohlings, Deutschlands Fl. IV. 353. Synops. 1837. .547.,

non Lam.

Od. rubra ß, divergens Willk. et Lange, Fl. Hispan. IL 617. (non Jord.)

hue pertinere videtur.

Euphr. Kochii Freyn in Baenitz, Herb. Europ. 1876. 2778.

0. serotina Hoffm., Oesterr. Botan. Zeitschr. 1897. 787. (non. Lam.) forma

scilicet transsitoria iudicata.

0. canescens Hoffm. ibid. i:J34. pro parte, quoad pl. Istriacam et Dalmát.

Horvát- és Dalmátország felföldjén : in herbidis ad Kameral-Mora-

vica (1881 jul. 31. nondum fiorens, sed foliis caiilinis eximiis), Grbalj ad

Üiivium Kulpa (1883 aug. 5.), ad margines silvanim ad Csitluk infra alp.

Visócica (1875 aug. 20.).

Istria, inter Tergestum et Capodistriam ad Bisano (légit Tommasini,

in Schultz 1. c. édita) ; in silvis collium et inter frutices neonon in fossis

circa Polam (Fkeyn !), in humidis ad Besca nuova insul. Vegiia (Hirc 1884

sept. 4.).

Dalmatia. Inter vineas ad Czerno prope Zára, Knin (Welden), Spa-

lato (Pbtteb ! in herb. mus. nation, Budapest),Velebit (Welden apud Echb.

1. c).

Bosnia : Travnik (Brandis !).

Tirolia austr. : Valdi Ledro, in pascuis montanis (Porta !).

Venetia, in arvis et pascuis siccis circa Lazise ad Benac, solo cale.

(EiGo 1873 okt. 4.).

Italia: Treviso (in herb. mus. nation. Budapest).

Gallia austr. : Toulouse à Pech David (0. divergens Time. J 879 aug.,

non JoRD.).

Eumelia (Frivaldszky Imre in herb. mus. nat.).

0. canescens foliis brevioribus et pro rata parte latioribus, pilis mi-

noribus paucioribus, haud setiformibus, bracteis abbreviatis latioribus

prsecipue ab 0. Impidula re&edit.
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3. 0. rigida Boeb. ined.

Annua, siccata nigrescens, postiBstiva, diirius atque scabrius pube-

scens, fere a basi ramosissima, ramis densis, caule inferne indurato. Folia

crassiusciila, inferiora lineari-lanceolata, superiora anguste lanceolata,

omnia ntrinque aspero-pubescentia, inde respectu etiam duriora et crassiora,

sessilia, sat remote serrata, sensim acuminata. Eacemo terminali atque

ramis summis folia ex axillis florem nullum proferentia interposita.

Inflorescentia laxiuscula, canescens, bracteis obtusiusculis, lanceolatis,

florum longitudinem sequantibus aut eam paululum superantibus, sed supe-

rioribus brevioribus. Flos 1 cm., calyx 5 mm. longus, canescenti-hirsutus,

dentibus triangulari-lanceolatis, tubo fere sequilongis. Corolla rubra, ca-

psula obcordata latiore, apice pilosa, calyce paululum breviore.

A haza délkeleti részén s a Balkánon terjed száraz réten, füves he-

lyen : Hidegkút (Temesvárm., 1883 aug. 22.), Grebenácz, Károlyfalva (1874

szept. 25.), Oravicza, Stájerlak, (Wieezb., szept.), Szudriás körül (Krassó-

Szörény, Heupf. ! 1856 aug. 30.), a Treskováczhegy alatt Szviniczán (1874

szept. 21.), az AUion hegy alatt Orsován.

Horvátországban a Plitvicai tavaknál (1875 aug. 8.).

Macedonia, in pratis, inter vineas ad Bánja (Hinke 1835 aug.).

Eumelia (Feiv., in herb. mus. nat. Budapest).

Songaria Chin, ad lacum Saisang-Nor, in herb. mus. nation. Budapest).

Dubium mihi mansit, num exemplaria Békésiensia atque Bihariensia

calyce canescente, sed nondum fructifera probabilius hue pertinerent. Ad
0. Odontüidem interim reduxi. Sine dubio non adeo ac 0. rigida dure

pubescit.

0. rigida ab 0. Odontitide caule inferne inBurato, pubescentia den-

siore, magis duriore, foliis crassioribus, colore nigricante, dentibus calycis

angustioribus, prœcipue autem capsula latiore obcordata differt. Od. vir-

gatae Lange peraffinis esse videtur, sed hanc comparare non potui.

Synonym,a :

0. rubra Gris., Spicil. fl. Rnmel. IL 15. «forma rigida (inde nomen elegi),

brachiäta aspera» ;
— G. Beck, Fl. von Süd-Bosn. 141, non Gilib.

0. serotina Velen., Fl. Bulg. 433. Snppl. '217. Griseb. et Sch., Iter. Hungar.

Nr. 163. (Orsova !)

E synonymákat azért vonom ide, nem az O. canescens-hez, mert autoruk

a levél rövidségérl nem szól, az 0. hif,pidííM-hoz pedig azért nem, mert az i. li.

a virágzat szétterjed szrezetérl sincs szó.

Od. rubra forma angustifolia Griseb., Spicil. fl. Rumel 15. 1844. sine diagn.

^uphr. Odontites et E. serotina Heufp., Enum. pl. . . Ternes. 137.

ß var. 0. hispidula Bbb, ined.

Folia superiora, bractese, caulis inter flores, calyx pilis patentibus

patentissimisque maioribus hispidula albicantiaque.
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Habitat in Eumelia orientali ad Svilno (Friv, in herb. mus. nation.

Budapestinensis).

In Macedonia et Hremo (Few., ibid.).

In Eossia, Elisabeths;rad, in pratis silvatieis (Linbemann 1872 sept. G,).

Syitonyma:

0. indgaris Rtrv., Mem. de la soc. des natur. de Mose. VI. p. 4, absque de-

script. ! non MoENCH.

O. canescens Hoffm., 1. c. 234. pr(i parte, non Echb.

Ei(phr. serotina Boiss., Fl. orient., IV. 476.

Euphr. Odontites ß serotina Lindem., Fl. Clierson. II. 60.

0. hispidula in 0. canescentem omnino non quadrat. Planta enim

Dalmatica Weldenii, in ditione Jadrensi lecta, quam Reichenbach var.

fanescentem nominavit, baud ignota berbariis asservatur, imo in Odont/i-

tidem Kochii cadit; pneterea var. canescenti pubescentia, nee setulse ab

autore adscribitur. Ceterum 0. canescens baud plene ab autore describitur.

Differt ab ea 0. hispidula foliis baud abbreviatis, hirsutie multo magis

conspicua, sine dubio notis quoque aliis, quae in viva planta magis elu-

cescunt.

0. Simla Guss., Fl. Sicul. II. 1843. p. Ill, Todaro et Lo.tacono

exsicc. ! pubescentia cum 0. hisjridMla bene convenit, sed exemplaria, quee

ipse vidi, fioribus parvis, 5—6 mm. longis et calyce 3-—4 mm. longo ex-

cellunt. Flores prœterea, ex Gussonbi verbis, luteo-carnei, ex Paelatore ^

lutescentes, ideoque berba satis diversa esse videtur. Ab 0. cMnescenle

differt 0. Sicida foliis auguste lanceolatis, florum colore etc.

4. Odontites verna Bell. Append, ad Fl. Pedem. p. 33. 1792, in

mem. d. I'acad. d. scienc* Turin, tom. V. 242, sub Euphrasia.

Descriptio E. Odontitidis Koch Synops. = 0. vernae omnino bona;

cnfr. p. 460.

Pili caulis reflexi, magis patentes, flos 12 mm. longus, calyx 7—9mm.;

capsula apice rotundata, fere apices dentium calycinorum attingens, aut

paululum superans, dentés calycis triangulari-lanceolati.

Typum 0. vernae solum in Croatia legi. A délvidéki fajnak megfelel

töalakot csak Horvátországban gyjtöttem.

Zágráb hegyein {Lascina, légit Eossi), Dubovácz körül Károlyváros

mellett (1884 jun. 20.), Ogulin füves helyein (1884 jun. 18.).

Carniolia: Adelsberg (1875 jul. 23.).

Tirolia: Yal di Ledro (Porta, 1884 jun. 10.) inter segetes.

Venetia: inter segetes collium di Albisano(EiGo, jam maio fructifieans).

Gallia: au Marais de Saône (Dours, FI. Sequan. exs. 105.).

^ Parlatore, fi. Ital. VI. 464.
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Helvetia : Zürichberg.

Svecia : In insula Musk (legit Levin, in herb. Haynald !).

Synonyma :

Euphrasia Odontites ß^ Linné, Spec, plant. 604. Fl. Daiiiea 625 ! Willd., Spec,

pi. III. 194. Scop., Fl. Cam. II. 435. pro parte. Kittel, Taschenbuch 1844. 321.

E. verna Bell., 1. c.

E. silvestris maior purpurea latifolia Columna, Ecphr. I. 201, t. 202. Fig. 1,

ni figaira ad 0. canescentem pertineat.

E. Odontites ß verna Gaud., Fl. Helv. IV. 113.

E. Odontites Y{iï. latifolia Sciiultes, Fl. Austr. II. 1800. 65. C. Koch, Linntea

XVII. 289. 1843.

Bartsia verna Rchb., fil. Icon. XX. t. 107.

«E. Odontites ß? verna» Pers., Synops. II. 150.

Odontites verna Rchb., Fl. Germ, excurs. 359. 1831.

Od. Odontites Wettst. in Engl, et Peantl, Natürl. Pflanzenfamil. IV. 3. Abth.

102. 1893. non (L.) Borb. p. 462.

E. Odontites ß verna Lam. et DC, Fl. Fr. III. 1805. 474.

0. rubra a vidgaris G. Beck, Fl. v. Nieder-Oesterr. 1063, non Moench !

^YSil. pratensis WiRIG., Fl. der preuss. Rheinprov. 1857. 337. (Euphr. sive

Odontites verna autor. fl. Germ., non. Bell., Od. rubra var. macrocarpa Waisb.,

Oesterr. Botan. Zeitschr. 1897. p. 6. Euphr. Odontites Kern. ? Vegetationsverhältn.

Nr. 1286), aberratio levis Odontitidis vernae magis continentalis, non adeo ae

0. stenodonta ab Odontitide verna recedit, et huius forma asstivalis esse videtur.

Differt ab 0. verna bracteis paulo minoribus : inferioribns flore fere

dnplo longioribns, superioribus florem circiter asqnantibus aut paulo supe-

rantibus, calyce fructifero autem paulo longioribus, in apice racemi brevi-

ter comosis, foliis paulo angustioribus, caule ramosiore, calyce paulo mi-

nore etc., ab 0. stenodonta caule simpliciore, humiliore, ramigero baud

interfoliato, foliis minus acuminatis, inter inflorescentiam terminalem et

ramos summos absque flore nullis interjectis, calyce fructuque paulo ma-

iore, ab 0. Odontitide demum iam longius distat : caule baud interfoliato,

bracteis calycisque dentibus magis elongatis, bis angustioribus, foliis paulo

latioribus, minus acuminatis, calyce maiore.

Capsula calycis longitudinem paulo superat, oblonga, apice rotundata.

Hazánknak kivált a nyugati részein terem. Legelször Vörösvágás

(Eedlsclilag) vetésében Waisbegker ismerte föl (1896 jul. 20.; 750 mt.),

de gyjteményemben megvan Gsfa (1882 szept. 4.), Reese (Zalavárm.,

1893 szept. 3.) és Szent-György (Pozsonyvárm., 1873 szept, 15.) határá-

ból is.

Bohemia merid. : Unterhaid (Topitz 1887 jul. 17.).

Germania : Bitsche, Weissenburg (E. Odontites F. Schultz, Herbar.

normale, cent. 2. 109 [jul.], non L.).

Svecia : 'üpsala ! (Fries). , .
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EoBsia : Clierson. (Lindemann 1869 aug. 6., K. Odontites a venia

Lindem., FL Cherson. IL 60.)

Az 0. pratensis vagy 0. macrocarpa alakon az évszakbeli másforma-

ság mintegy elenyészik, mert július második felében kezd virítani, azután

virít egész szeptemberben, de az szi alaknak sincs közbeiktatott levele,

legalább azoknak a példáknak, a melyek gyjteményemben vannak. A ten-

geri klima az 0. verná-níik, úgy látszik, jobban kedvez, ott általában er-

teljesebben fejldik, ellenben a földségi klima alatt a fejldése valamivel

sanyarúbb s a var. pratensis támad. A kés alak nagyon ágas is lehet, de

tulaj donképen egész sorozata van az ágatlan alaktól a nagyon ágasig.

0. pratensis et 0. stenodonta ambae postíestivse, grandibracteae. At

prior calycis maioris indole formám sistit 0. vernae serotinam, subcane-

scentem, durius pubescentem, foliis latiusculis, apice angustatis. Calyx eins

maior, 7 mm. longus, dentibus lanceolatis, tubi longitudinem omnino aut

fere aequantibus.

0. stenodonta autem potius varietas 0. Odontitidis grandibractea.

Y- var. 0. interfoliaia Boeb. (vide p. 460.) ramosior, nigricans, ramis

summis racemoque terminali i^aria foliorum sterilium intersita.

In pratis arenosis ad Ercsi (Tauschee cum 0. Odontitide mixta, in

herb. mus. nation. Budapest., ni exemplar confusum fuerit.

Svecia: Holmise (in herb. Haynald!).

SynoHi/ma :

E. Odontites Fr., Summa veg. Scand. 196 !

Az Odontites, mint élsköd, gyakran megfeketed f, megkülönböz-

tetése szárított állapotában meglehets nehéz, 5 falakja azonban annyira

kiválik (0. Odontites, 0. stenodonta, 0. ranescens, 0. rigida és 0. verna),

hogy figyelemmel összetéveszteni lehetetlen. A gyengébb eltérések meg-

különböztetése annál kézzel foghatóbb. Egy stypusnak különböz nyilat-

kozata ez mind, a mely nagyobb geographiai távolságnak más-más helyén

eltéren alakult. Ezért a kisebb eltérésnek is határozott földrajzi elterje-

dése van. A természetvizsgálónak föladata a kisebb jelenségeket és eltéré-

seket is magyarázni, s a múltra meg a jövre való jelentségét is lehetleg

megfejteni. A múltra visszatekintés nehézségeit a 440. old. említettem. Mint

génusz, az Odoniites mind a Bartsiá-iól, mind az Euphrasiá-tól, mind

pedig a Trixago-tól, a melyekkel egyesíteni szokták, élesen különválik,

de az itt szóba került fajok stypusa aránylag még nem nagyon régen lehet

tovább alakulásban, mert a fajai még nagyon élesen külön nem váltak

egymástól. Az Odontites fajait és eltéréseit alakuló fajoknak (species fu-

turse, nondum bene evolutœ, nondum perfectae) kell tekintenünk. Ha az

alakuló vagy kiválni készül faj bélyegei elönyösebbek s a mai természeti
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viszonyokkal jobban harmóniáinak, liasznavehetbbek ; ha az alakuló elté-

rések átalában életrevalóbbak, mint a régibb talakja, s ha fejldésükben

valami véletlenség útján el nem jHisztulnak: majdan jobban ki fognak

alakulni, jobban szétválnak egymástól. Egyik faj, jobban eltér helyen,

hamarább alakul, ha a viszonyokkal megbarátkozni, hozzájok simulni tud
;

egy másik lassabban halad, kevésbbé távolodik el a typustól, de a sokféle

helyen, a hosszú ideig való más-más formálódásból és lassú változásból

egy génusznak a számtalan faja lett. kz Odontites faji alakulását tekintve,

vissz afaj ulásra, degeneratiora ezt nem magyarázhatjuk, mert e fnek az

egész élete és fejldése szabál_yszer, erteljes, a nyomorgásnak semmi
nyomát nem látni .rajta, st az Odontites az a ritka f, a melynek egész

életfolyása a termhelyhez, éghajlathoz, valamint az évszakhoz is czél-

szeren tud alkalmazkodni. Az Odontites példájából végre visszapillantha-

tunk, visszakövetkeztethetünk az egész növényzet megalakulására a külön-

feleségére is. Ha más fnek és fának és sok génusznak a fejldését és

alakulását hasonló módon kutatjuk és megalapítjuk, világosabb lesz elt-

tünk, hogy a növényzetnek az a tarkasága és különfélesége, a melyet ma
Földünkön ismerünk, lassanként miképen keletkezett. ''

Az Odontites fajai és eltérései magyarázatából világos a megkülön-

böztetés értéke. Mindegyiknek van több-kevesebb bélyege, külön földrajzi

elterjedése, évszakbeli, biológiai életnyilatkozata, a mely sok tanulságos

magyarázat forrása. Ha elhallgattuk volna az alakokat, azt hihetnk, hogy

a klima meg a talaj mindenütt egyformán hat az Odontües-re, tehát az

évszakkal, a geographiai helyekkel való harmoniálás magyarázatait is el-

takartuk volna. A természetvizsgálásnak feladata az alakbeli kutatással az

évszakbeli, helyi stb. jelenségeket és okait fejtegetni.

* Más példát láss Természetturl. Közlöny, 1896. 510., és Pótfüzetek XL,

41. old. Természetrajzi füzetek XIX, 1886. 354, 357.
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