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Rapaícs R.: A sísakvirágnemzetség növényföldrajza.

^

A sisakvirágnemzetség úgy ökológiai, mint földrajzi tekin-

tetben egyike a legjellemzbb északi extratrópusi nemzetségek-
nek. Ökológiai szempontból a sisakvirágok túlnyomó részben
mikrotermás növények. Igaz ugyan, hogy sok fajuk él a mezo-
söt a hidromegatermikus övben is. azonban ezeket a sisakvirágo-

kat sem lehet mez- vagy éppen hidromegatermásaknak monda-
nunk, mert ezekben az övekben a havasi és különösen az alhavasi

táj a sisakvirágok tenyészeti középpontja. Ökológiai magatartá-

sának megfelelleg, a nemzetség földrajzi elterjedésében mindenütt

a ráktérít fölött marad ; trópusi vagy déli extratrópusi sisak-

virág nem ismeretes.

Kronfeld^ szerint a nemzetség ilyeténszer földrajzi

elterjedésének a sisakvirágok beporzása meg a poszméhek között

lev szoros összefüggés volna az oka. Kronfeld véleményét azon-

ban, legalább is az ö fogalmazásában, nem oszthatom, mert a
poszméhek elterjedése — a mint azt a dolgozatában lev térkép

a legjobban mutatja — sokkal nagyobb, mint a sisakvirágoké

és mert a nemzetség egyes rokonsági köreinek megoszlása meg
a poszméhek között semmiféle összefüggés sem deríthet ki. Ez
a biológiai mozzanat tehát nem határozhatja meg a nemzetség
elterjedésének tényleges határait, legfeljebb talán gátat vethetne

a nemzetség terjeszkedése elé, ha tudniillik a sisakvirágok a

poszméhek-lakta terület határait túl akarnák lépni.

A sisakvirágnemzetség elterjedését más alapon kell értel-

meznünk, tudniillik a történeti növényföldrajz alapján. Csakis

akkor magyarázhatjuk meg a nemzetségnek és fajainak mai
elterjedését, ha az egyes fajok értékét mérlegelve, a nemzetség,

illetleg fajai térfoglalásának történetét megvilágítjuk.

A mi a nemzetség elterjedését illeti, arra nézve a magya-
rázat nagyon is egyszer, mivel a sisakvirágnemzetség, mint

általában az egész Ranunculaceae család, egyik legjellemzbb

csoportja a sarki-harmadkori flóraelemeknek. Hogy így a nemzetség

nem lép ki az északi extratrópusi flórabirodalomból, azt egé-

szen természetesnek kell tartanunk, mert hiszen éppen azoknak

a sarki-harmadkori flóraelemekhez tartozó nemzetségeknek az

elterjedését kell külön is megmagyaráznunk, a melyeknek egy-

két tagja elhagyta az északi extratrópusi flórabirodalmat.

A nemzetség elterjedésének értelmezésénél sokkal nehe-

zebb feladat a sisakvirágok egyes rokonsági körei és fajai elter-

' Szerz ezt a dolgozatát, amelv „A sisakvirágnemzetség rendszere"

czimü dolgozatának (L. Növényt. Közi. VI. (1907.) 137—176.) folytatása,

eladta a növénytani szakosztály 1907. november 13-án tartott ülésén.
=* E n g 1 e rs Bot. Jahrb. XI. (1890) 19.
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jedésének a megmagyarázása. Ha azonban azokat az eredmé-

nyeket, a melyeket a sisakvirágok specziális tanulmányozása a

rokonsági viszonyokra és a földrajzi elterjedésre nézve nyújtott,

összevetjük a sarki-harmadkori flóraelemek történetével, ezt a kér-

dést is könnyen megoldhatjuk.

PrantP szerint a Ranunculaceae család a harmadkorban
a sarkkör mentén összefügg elterjedéssel birt. Ámde nemcsak
a családnak a maga egészében, hanem az egyes nemzetségnek
is ilyen volt az összefüggése ; a család nemzetségeinek ugyanis

csak 207o'^ lakik kisebb területen; a többi nemzetség Euráziá-

ban és Amerikában egyaránt bentlakó. Ezzel szemben az egyes

szekcziók mai elterjedése és rokonsági kapcsolata azt mutatja,

hogy a nemzetségeken bell az egyes rokonsági körök már a
harmadkorban is helyhez kötött elterjedéssel bírtak.

Ha a mellékelt térképen megnézzük az egyes szekcziók

elterjedését, rögtön feltnik az a körülmény, hogy az ázsiai és

az északamerikai szekcziók — eltekintve a kiveszben lev
rokonsági köröktl — Keletszibériában mindnyájan konczentrá-

lódnak és innen patkó vagy gyürü alakjában nyúlnak le dél-

keletre és délnyugatra. Európa sisakvirágai a térképen nem
függenek össze Keletszibéria flórájával, azonban, ha az európai

sisakvirágfajokat a szibériai fajokkal egybevetjük, arra a feltn
eredményre jutunk, hogy az európai alakok a lehet legszoro-

sabban csatlakoznak bizonyos szibériai fajokhoz, ügy, hogy ha
nem is elterjedésileg, de rokonságilag Európa sisakvirágai is

összefüggenek Szibéria sisakvirágflórájával.

Ennek a körülménynek kétségtelenül az a magyarázata, hogy
a sisakvirágok harmadkori fejldési középpontja Szibéria volt.

Ez a középpont azonban kétfelé oszlott : egy nyugati és egy
keleti oldalra : amaz a Lycodonum, a Napellus, a Cammarum
és az Anthora rokonsági köröknek volt a középpontja, emez
pedig, a mely a mai Bering-tenger mellékén feküdhetett, a Pal-

mata szubszekczióé. Valószínleg ilyenféle volt ezeknek a rokon-

sági köröknek harmadkori elterjedése is : legnyugatabbra, talán

egészen Skandináviáig nyúlt a Lycodonum és legkeletebbre,

egészen a Hudson-öböl vidékéig a Palmata.

A sisakvirágok további történetében már nemcsak az egyes
rokonsági körökre, hanem magukra a fajokra is kiterjeszkedhe-

tünk. A ma él sisakvirágflóra ugyanis három elembl tevdik
össze :

1. reliktumfajok, vagyis azok a harmadkori alakok, ame-
lyeknek közelebbi rokonsága kipusztult. Ilyen az A. gymnand-
rum, a Gymnaeonitum alnemzetség egyedüli mai képviselje,

a mely sok termlevelével az egész nemzetség legsibb ágazata

;

az A. uncinatiim, az Americana szekczió képviselje, a mely a

^ E n g 1 e r und P r a n 1 1 Die natüriichen Pflanzenfamilien. III. 2.

(1892) 53.
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DISTRIBUTIO SECTIONU

1 o o Subgenus Gymnaoonitum.
2 Subsectio Napellus. i ap„i-„

Sxxxxxxxxx „ Cammarum.

4 — o — — o „ Palmata.

5 — • — • — • — Sectio Aniericana.

Euaconitum.
Subgenus

Tuberaconituni.

laberaconitum szubgénusz legsibb típusa ; az A. moschatum^

a Oaleata szekczió képviselje, a mely a Tuheraconitum típusát

a Paraconitum-évsil köti össze és végül az A. HooJceri meg az

A. heterophyllum

,

2. törzsfajok, azok a harmadkori fajok, a melyek egész sz-
kebb kör rokonságukkal átélték a jégkorszakot, számuk 23

;

3. fiatal fajok, a melyek törzsfajoknak megfelel harmad-

kori fajok széthasadása útján a jégkorszakban állottak el, szá-

muk 29, a melyek 2 kivételével földrajzi helyettesít fajok.

Ezeknek a flóraelemeknek a következ a földrajzi megoszlása.

A mint a harmadkor végén a klíma mindegyre zordonabb

lett. a sisakvirágok harmadkori középpontjukból fokozatosan

délebbre húzódtak és ellepték egész Középázsiát, Középeurópát
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ACONITl GENERIS.

6 — Subsectio

7©©5©©00
8 — X — X — X Sectio

9 —

Antochora
\ Sectio \ Subgenus

Deinorrhizum . ( Bisma. í Tuberaeonitum.

Galeata. i ^ , ^^

-r . ) bubffeiius Faracomtum
Lycoctonum. )

és Eszakamerikát. Azok a szekcziók, a melyeknek Nyugatszibéria
volt a harmadkorban a középpontjuk, egyrészt a Hanhájt övez
hegységek mentén húzódtak egészen a Himalájáig ; még pedig
Kínán és Turkesztánián át egyaránt, a mi rögtön megmagyarázza,
hogy ezeknek a szekczióknak elterjedése patkó- illetve gyürü-
alakú; másrészt pedig délnyugoti irányban bevándoroltak Euró-
pába is. Az a rokonsági kör, a melynek a Bering-tenger melléke
volt a harmadkori fejldési középpontja, tehát a Palmata szub-

szekczió, szintén patkóalakban terjeszkedett ugyan ki, elterje-

désének egyik ága azonban Ázsia keleti partvonalára jutott el

a Himalájába, a másik Eszakamerikába nyúlt le. Ez az oka
annak, hogy a Paraconitum alnemzetség, a Napellus^ Camma-
rum és Anthora szubszekcziók Amerikában hiányzanak, egész



128 RAPAICS RAYMUND

Euráziában pedig honosak, és hogy viszont a Falmata szek-

czió meg Nyugatázsiába és Európába nem juthatott el.

Ugyancsak a jégkorszak szerepével sikerül a kiveszben lev
rokonsági körök és a többi reliktumfaj elterjedését is megokol-

nunk. Ezek a fajok, mint alkalmazkodásra nem képes alakok,

legelször indulnak meg délre ; a jégkorszak közben rokonságuk
többi tagja elvész, k maguk pedig az északi extratrópusi flóra-

birodalom déli határán húzódnak meg ; a jégkorszak után újra

északabbra húzódnak s igy találjuk most ket a Himalájában,

egyik tagjukat pedig az Alleghany-hegységben.

A mikor a jégkorszak maximumát elérte, a régi harmadkori
fejldési középpont elvesztette elsrend jelentségét a sisakvirá-

gok további fejldésében és nem is nyerte azt vissza többé a

Tabella I.

^
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Tabella II.
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I. Turkesztániai flóraterület

II. Nyugat-himalájai „

III. Közép- , „

IV. Kelet-

V. Jünnani flóraterület . .

VI. Középkinai „ . .
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Tabella III.

Ázsiai alak-

körök ;

Szubarktikus európai

testvéreik

Középeurópai
vagy mediterraneus

testvéreik

:

Kaukázusi

testvéreik

:

A. ambiguum

A. baicalense

A. Kusnezoíifii

A. glandulosum

A. laeve

A. barbatum

A. napellus

A. divergens

A. variegatum

A. paniculatum

A. septentrionale
A. moldavicum

A. Hosteanum{

j
A. pallidum

A. toxicarium
;

A. nasutum

A. pubiceps

A. lasianthum

A. neapolitanum

Úgy az A. ambiguum, mint az A. Kusnezoffii rokonsági

körében a földrajzi helyettesítésen kívül még egy párhuzamos-

ság van : mindenik nem mirigyes fürt fajnak megvan a maga
mirigyes testvére, a melyek egymással éppen úgy vikariálnak, mint

nem mirigyes testvéreik. Ezt az összefüggést a következ szár-

mazásfák magyarázzák meg.

A. ambiTuum.

A. napellus.

— A. baicalense.

A. divergens.

A. variegatum.

A fz a-- f Nem mirigyes
A. Kusnezoftn.

alakok.

A. nasutum.

A. paniculatum.

— A. glandulosum. } Mirigyes alakok.

A. pubiceps.

Ennek a ketts párhuzamosságnak, a mely ezeknek a szár-

mazásfáknak és az elbbeni táblázatnak egybevetésébl a leg-

jobban kitnik, az a magyarázata, hogy úgy az A. ambiguum,
mint az A. Kusnezoffíi fiatal rokonsági köre egy-egy harmadkori

törzsfaj feldarabolása által állott el. Ebben a két törzsfajban

még fiatal fajokra való széthasadásuk eltt megvolt a tendenczia

arra, hogy mirigyes és nem mirigyes alakokra váljanak szét,
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a mi valószínleg két-két változat létrejöttében nyert kifejezést.

így vándorolt be ez a két törzsfaj Európába és igy váltak aztán

ki bellük a mai vikariáló testvérfajok, miközben az emiitett

tendenczia következtében a mirigyes és nem mirigyes fajok is

megrögzítdtek. Hogy elbb indult meg az alaktani párhuzamos
fajok keletkezése és csak azután a földrajzi izoláczió, annak a

mirigyes és a nem mirigyes fajok teljesen különböz térfoglalása

a bizonyítéka, a mi különösen a A. napellus és az A. divergens

elterjedésében nyilvánul meg. A míg az elbbi jellegzetes közép-

európai faj, addig az utóbbi a Földközi-tenger mellékén él és

pedig — bizonyára a jégkorszak maximális zordonságának ide-

jében létrejött izoláczió következtében — három, egymástól

messzefekv helyen, a melyek közül kett olyan, hogy ott az

A. napelhis egyáltalában el sem fordul.

A Lycoctonum szekczió európai fajainak elterjedése hasonló-

képen igen érdekes. Bizonyos alaktani párhuzamosságra itt is

akadunk, de ez a párhuzamosság meg a földr;ijzi, nem kapcso-

lódnak egymáshoz. Az ázsiai testvéríajokkal együtt 9 fiatal faj

közül ugyanis 4 lila, 5 pedig sárga virágú. A magyarázat itt is

az, hogy az a harmadkori törzsfaj, a mely ennek a 9 fiatal faj-

nak az se volt, 2 változatban élt akkor, a mikor a földrajzi

izoláczió következtében helyettesít fajokra bomlott. Az A. orien-

tale, a mely ezeknek a fiatal fajoknak a sével a legközelebbi

rokonságban állott — st lehet, hogy vele identikus — ma is

egy lilás és egy sárga virágú változatban él.

(A szakosztálynak 1907 november 18-án tartott ülésébl.)

T h a í s 2 L. : Adatok Abauj-Torna vármegye flórájához*

Abauj-Torna vármegye flórája még nincs eléggé kikutatva

és feldolgozva. Borbás tollából ugyan megjelent Abaujmegye
flórája, de ez csakis a csekély irodalmi adatokra, továbbá Reu-
ter K. és Richter L. gyjtéseire támaszkodva készült el.

Borbás maga t. i. ebben a vármegyében nem botanizált. Innen

magyarázható meg az, hogy olyan fontos családok, mint pl. a

Cyperaceák, Juncaceák, Gramineák stb. csaknem teljesen hiányoz-

nak az enumeráczióból.

Szükségessé teszi a vármegye szorgos átkutatását továbbá

azon körülmény is, hogy a megyét hosszában ketté vágja a

keleti és nyugati flóraválaszték. A két megyefélnek szorgos

átkutatása és összehasonlítása lesz hivatva, igazán bírálatot mon-

dani a fölött, vájjon a nevezetes flóraválasztékot valóban a

Hernád-folyó völgye képezi-e.

Alább közzétett új adataimat Kassa város közvetlen kör-


