
MAGYARORSZÁG KOROXGPÁRVIRÁGAI.

S i m o n k a i Lajos: Ma^} arország Korongpárvirágai.

(Biscutellae Regni Hungarici).

1. niscutdla L. gen. n. 8ÜS. — Korongpárvirág. — I. Secl. ThUispidia

Mp:d. pro genere. Csészéjük nyitott és nem sarkantyús.

1. BíscuIcHlic pcrenncs. {%) Evcii't Koroniipárok. Vadon, önUcnt term

növényeink (Spontaneae.)

g. l/a. Biscutclla lucida DC. syst. II. (1821) 414. — Fénycslevdü Koroug-

párvirág. [B. didyma L. spec. ed. 1. (1753) (J53, — e.\ minori parte ;
—

nam Illc Biscutellam Lievigatam L. mant. aliasque species, — e.xempli gratia

Bisciileltin apidam L. nianf. II. 254. (E.\ ipso Auctore ; confer 1. c. L.

mant. II. 254.) confusit, et anno 175.'i sub. Biscutellam didyniani ).., etquidcm

O annuam, pertractavit.J

Biscutclla didyuia L. I. c. fajgyiíjtö növénynév, — talán eléggé ki

sem eszelhet, nem tudliató hogy mit értett Linné tulajdonkép alatta,

mert egynyárinak O jelzi : de a Biscutclla lacvigata L. 1. c, a melyrl azt

Írja, hogy : xsilicitlis glabris, fuliis lanceolatis scnatis : caulis pcdalis, fcre

totiis aphyllus laevis, superne corymboso-ramosus. Habitat in Itália. 0«,
noha tudásunk szerint ével, már érthetbb növényfaj vagyis hihetleg fkép ez

a B. lucida DC. syst. II. (1821) 414. — |B. laevigata ft)
glabra Gaud. helv. IV.

(1829) 235.]. Helyesebben mégis B. lucida C.-nak nevezend. A Biscutclla

/íi'i^a/l.inné-féleleirásanem illik arra, a mi meztelen szárú éslevel növényünkre,

a melyet a Bucsecsen, nemcsak én szedtem 1883 aug. 30-án virágosán és

érett terméssel, — hanem pár évvel késbb, július havában Ür. I) e g e n

Árpád is szedett. Nem illik azért, mert a mi bucsecsi növényünk ével (4)

;

azután a mi egészen meztelen szárú és level bucsecsi növényünk virágzáskor

csak 1 deciméter, késbb lesz 2 decimeternyi, — de sohasincs »caulis pcdalis-a.«.

Azért sem illik a mi jelzett növényünkre a Linné diagnózisa, mert a mi bucsecsi

növényünk levele nem 'ilanceolatus^, hanem /a/iíV.:*tí5 (fólia obovato-spathulata).

A Biscutclla lucida DC, (a melyet Déltirolból és Itáliából több helyrl vizsgál-

tam) nyugatibb vidéki, lándzsás (foliis lanceolatis) és legalább élén pillásan

szrös levelii fajvaltozata annak a mi keletvidéki meztelen level és szárú

növényünknek, amelyet itt a következ néven ismertetek:

l/'b. B. Bucsecsi Simk. Bucsecsi Korongpár. — Perennis, — non

annua, ut B. laevigata L. mant. II. (1771) 255. — , caule 1—2 dec. alto

;

fólia brevia, spathulata glabra ; caulis totaque stirps lucido-glabra. Stirps e

grege B. lacvigatue L. Habitat in aridis calcareis alpis Bucsccs, ju.xta oppi-

dum Brassó. Junior, in mense julio vi.x / dec. alta, in autumno íructiticans

usque 2 dec. alta. — Videtur stirps Biscutellae lucidae DC orientális.

1/c. Biscutella longifolia Vill. hist. plánt, dauph. III. (1789) 305. —
|B. alsatica Jord. diagn. d'esp. nouv. 1 p. 300|. — Hosszaslcvelü Korongvár.

Nehéz volna minden synonymját ide iktatni, — de annyit meg lehet

róla jegyezni, hogy ez az apró göcsörtöktöl mentes, vagyis egészen sima korong-

párú (fructibus penitus laevibus) alakja az a/ui'iu göcsörtös termés, és
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c soraimban alább jellemzett BiscntcUa saxalilis Schleich. in Gaud. fi. helv
;

DC. syn. (1806) 377. — Baumgarten en. II. 248. — czím növénytipusnak.

Nálunk csupán Vasmígyc nyugati tájain terem, ott az aiis~lriai Wech-

SíZ-hegy felé (! Piers exs). — Többi ilyes termet Bisciiielláink, a Bisciilella

saxalilis-hoz való növényfajzatok s a következ fajta alá sorolandók.

l,d. B. Síi.míilis DC. syn. (1800) 377. — Érdesed Korongpár. — \B.

moUis LoiS. notic. (ISlO) 1G8. ~ B. saibra KoCH. syn. III. (1857.) 02.

pro var. Biscutellae laevigatae. — B. Jacvigala var. trachycarpa BoRB. in

öbz. 1893 p. 300; B o r b. Balaton llórája (l'JOO) 393. — B. didytna L, spec.

1. c. e.x parte ?| Levele srn és elég puhán pelyhesed, st élén sertésen

is szrös, miként a Biscuiella longifoUa levele ; valamint szára és virágzat!

részei is borzasak : de korongparjai crdcsel;, aprón szemölcsösek, és nem

simák. (Foliorum indumento, habituque, necnon hirsutie caulis inllorestiae-

que Bisculdlae lougifoUin' penitus similis, — sed fructibus non glabris, ver

niinute Itibercidalo scabris.)

Ezt a növényfajzatot hazánk pannóniai részén (Budapest, Csikihegyek,

Nagykovácsi, Szentivány, Keszthely etc.) srn lelhetjük, és a mészkhegy-

ség napos szirtjein felterjed az a rj^ folyó mellékén egészen a Magas-Tátráig,

onnan pedig Szádellöig : láttam //i';V.7//í's/;7íí/ó' mellékéri is. Egyébiránt Erdély

nórájának Biscuiella laevigata-]a, meg B. saxaiilis-& is, javarészt ide tartozik,

llabitat in Hungária pannonica et ab inde, u^que finem niontosam

Tatrac : item in Carpathis Transilvaniensibus [SlMK. Erd. Dór. (1886) 100].

l/e. Biscuiella seiicarpa Simk. - Serléslermésü Korongpárvirúg. Levelének

és szárának meze olyan mint a Biscuiella saxaiilis é, — de korongpár termései

nem aprón göcsörtösek, — hanem aprón seriés niczüek. Terem Budapest mellett

a Gellérihegyeii, valamint a Sashegyen. Szedtem ott 1871. április—május havaiban.

[Dignoscitur haec stirps a Biscuteila saxatili DC, — quae caeterum

indumento caulis foliorumque, necnon frucluiim magniiudine, nostrae stirpis

simillima-, fruciibus breviter seiulosis. Habitat in apricis calcareis ad Budapest.]

l/L Biscuiella alpestris W. K. pl. rar. hung. III. (1807) tab. 228. pag.

253. — |B. laevigata var. macrocarpa KocH. syn 1. (1837) 71, — ex

specimibus Tiroli lectis], — Havasi Korongpárvirág.

Korongpár termései meztelenek, másfélszer akkorák, mint az elz faj-

váUozatokéi. Szára alant felé gyéresen sertés ; zöld tlerelei bven sertések.

Latin nyelven jellégzék \V a 1 d s t e i n - K i t a i b c 1 1. c. Terem (habitat) a

Babaliegyen Liptóban (Bartal exs !) a Magas-Tátra keleti meszes havasaljain,

a l'aixtisztás, a Vaskapu, a Tátraházi-völgykatlan (Drechselhauschen) s a

Bélái-nyereg köves helyein ; Brassó mellett a Kisfüggkövön, a Csukáson,

Bucsecsen és a Királykövün, valamint a Biscuiella saxalilis DC. termhelyei

felett, a Domugled magasabb tájain ; de eredeti lelhelye Horvátországban van,

ahol a Velebit hegységen sok-sok helyütt közönséges.

§. -. Biscutellae anmtae. (O) Egynyári Korongpárok. Apud nossolum cultae

in hortis botanicis. Nálunk csupán botanikai kertekben kultivált növényfajok.

2. Biscuiella Coluninae. Ten. prodf. neap. X.\.X\T11. |B. ciiiata DC.) —
Mediterrán növényfaj. (Stirps mediterranea, a Hispánia usque ad insulam
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Crclam spontc vigcns|. Szedtem a Budapesti L\^ycliini bolanikiii Lrii egy.

évesek kultúrájából.

'A. Bisciitella apula. 1,, mant. II. (1771) 254. A biidapcsli cgyclcint hnla-

uikai kertben, kultiválva. Itália mediterrán növényfaja.

4. Bisculetla tyrata L. mant. II. (1771) 254. (B. rapluuiifotiu F o i r.)

Ilabitat sponte e.\ L i n n é 1. c. in Hispánia et .Sicilia. Mediterrán növényfaj-

Kultiválva volt 1874-ben a budapesti etíveteini botanikai kertben.

II. Seet. Jiindraba Mkdicu.S pro genere. Csészéjük a pártát szúron.i;va

körülfogó és sarkantyús aljú. — Sarl;antyús korongpárok.

5. Bisentetta ciehoriifotia Lois not. (1810) 167. -- |B. hispida DC
dissert. nro. 3. tab. 1 (1811). — B, dilatata Vis. stirp. dalm. 14. |. Cr.it:oria

levelii Korongpárvirág.

Szara és levele horxas, — termetében pedig igen változó. Csészíje és

meztelen korongpárjai eléggé jellegzik. Porton- mellett a Szent-Márk zátony-

szigetén szedem. — de a Horvát és Dalmát tengerpart mellékén is sok helyt

lionos I Egynyári : O.

6. Biseutella anrieidata L. .spec. cd. I. (1753) 652. Fiilescsé.r,éjií

Korongpár. Délfrancziaországnak és Délitaliának növényhonosa (Habitat in

Itália, Galloprovincia Linné 1. c). — Szépen kifejldik, st hasznaveliet

korongpárokat is fejleszt Budapest 'Egyetemi bntauikai kertjében<i. Egynyári O.

Tuzson János: Növényi eredet ál-növénykövület.

Évekkel ezeltt kaptam meghatározásra egy kszén-darabot, amelyet

Nógrád-Berczelen találtak, pinczeásás alkalmával. A kövület mintegy 2 ni

mélységben volt, az ottani alsó mediterrán korú homokban.

A széndarab (8. kép) körtealakú, ló cm hosszú, 5 cm széles. I'elü-

Icte egymás mellé illeszked, többé-kevésbbé szabályos 3—6 szög lapocs-

kákkal van borítva, amelyek mindegyikének közepén egy kis korong- vagy

lencsealakú bemélyedés, helyenként kiemelkedés látható. Ezt a pajzsocs-

kákkal határolt felületét a széndarabnak 1 cm vastag küls szénréteg borította.

Az 1. képen a küls rétegnek már csak egy kis része látható, a többi a

széndarabról lassanként lepattogzott, eredetileg azonban, amikor azt kézhez

kaptam, a küls szénburok is majdnem az egész felületen megvolt. Ez a

réteg az említett szögletes pajzsocskáknak megfelelen be van repedezve és

így apró, 3—6 oldalú oszlopocskák alakjában hullik szét. Minden ily osz-

lopocska alsó lapjának közepén szintén fölismerhetk a fennebb említett

lencseformájú apró alakok.

Az egész képzdmény tiszta, tömör kszén ; kitnen ég és bven fej-

leszthet belle a világitógáz. Felületén semminem szárnak vagy kocsany-

nak nyoma nincs, hanem az említett sokszögletes pajzsocskák köröskörül

egyformán borítják. Ezek nagysága azonban változó, még pedig a két csúcson

apróbbak, a kissé lapos kszén-darab hosszanti élén pedig szkebbek, hossz-

irányban nyúltak.


