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2. A levelek épszélek, élükön csak egyszer pillás sz-
rökkel. A bibeszál legfeljebb oly hosszú, mint széles, a bibe

tehát többé kevésbbé ül.

D. fladnízensis Wulf. in Jacq. Termhely: Bucsecs,

Ünk havasok.

A tábla magyarázata

:

A) Draba Simonkaiana J á v. egész növény. Term. nagyság.

1. Csészelevél, 8—9-szer nagyítva. 2. Sziromlevél, 8 —9-szer nagjitva.

3. Hosszabb porzó, 12— 14-szer nagyítva. 4. Rövidebb porzó, 12—14-szer

nagyítva. 5., 6., 7. Bibeszálak különböz alakjai, 10-szer nagyítva. 8. Beczöke,
5—6-szor nagyítva. 9. Szárlevél, nagyítva. 10., 11. Tölevelek, nagyítva.

B) Draba carinthiaca Hoppé tölevele (épélü alak).

(A szakosztálynak 19 lü november 23-án tartott ülésébl.)

Szabó Zoltán: Knautía Simonkaiana n. hybr,
(IV. tábla.)

Simonkai Lajos a magyar flóra kritikus génuszainak
vizsgálata közben több ízben kiterjeszkedett a Knautia génusz
tagjaira is.^ Herbáriuma igen sok értékes anyagot tartalmazott, a
melyet egyrészt maga, másrészt én dolgoztam fel munkáimban.'^

A gazdag K^iautia-anysLg között volt azonban egy példány, a
mely különös figyelmet érdemel. E növényt Simoukai 1883
augusztus hó 27-én gyjtötte a délkeleti Kárpátok Királyk havasán.

A növény elágazása, habitusa, levélalakja arra vall, hogy
az a Silvaticae subsectio (v. ö. jelen folyóirat 86. old.) alakjai

közé tartozik, a melybl ez id szerint hazánkban csak a Knautia
silvatica D u b y és a Knautia longifolia (W. K.) K o c h volt isme-

retes. A Sim on kai- féle növény, a melyet czélszerség szem-
pontjából a következkben Knautia Simonkaiananak óhajtok
nevezni,^ nem bír oly önálló vonással, nóvummal, a mely annak
fajként való megkülönböztetését jogosulttá tenné, hanem feltn
módon egyesíti magában a subsectio említett két fajának jellemz
tulajdonságait.

A Knautia silvatica és a Knautia longifolia leírását ^ egybe-
vetve a Knautia SimonkaianavaX, kitnik, hogy ez utóbbi egy-
részt a K. silvatica jellemvonásai közül átveszi a rhizoma alak-

ját, a szár és a levél szrözetét, másrészt pedig a K. longifoliara,

^ S i m n k a i : Hazánk flórájának Tricherái. Term. tud. Közlöny
1893. 605—606. old. ; Berichtigung zur Flóra von Ungarn in Botan. Centralbí.
LVn. 99—100. old. ; Két Trichera megkülönböztetése Term. tud. Közlöny
1894. 156. old.

- A magyar birodalom Knautiáinak rendszertani áttekintése. Botan.
Közlem. 1910. IX. 2. füz,

^ V. ö. Internationale Regein der botanischen Nomenclatur etc. in

Verhaudlungen des internationelen botanischen Kongresses in Wien 1905.

p. 222., g 5. Art. 31.

24*



286 SZABÓ ZOLTÁN

emlékeztetnek alsó levelei, a melyek hosszúra nyi'iltak, hosszú

levélnyélbe keskenyednek, továbbá piros szín virágai. Egyes
jellemvonásai, mint a kocsány borzassága, leveleinek brösségre
való hajlandósága, a gallér levélkéinek alakja, továbbá a virág-

zat nagysága, tömörsége, a két faj jellemvonásai között mintegy

közepet tartanak.

Mieltt e növényrl végleges ítéletet mondanánk, tekintetbe

kell vennünk a polymorph K. silvatica egyes varietásait és for-

máit, a melyek a K. Jongifoliához hasonlatot mutatnak. Az ala-

csonyabb régiókat lakó var. dipsacifolia alakjai széles levélalak-

juknál és egyéb jellemvonásaiknál fogva tekintetbe nem jöhetnek.

Némi hasonlatosságot mutat a keskenyebb levélalakú f. steno-

phylla (Borb.) Szb./ ez alak leveleinek szabása és habitusa

által merben eltér növényünktl, hazánkban el sem fordul,

csak az Alpok hegyvidékein, a hol szoros kapcsolatban van a

subalpinus régióba felemelked f. vulgatawal. Habár a v. pocutica

S z b. szintén nagyobb virágzata, mint a v. dipsacifolia, de leve-

leinek szrözete, alakja eltér növényünkétl, szintigy a v. turo-

censis brös és kihegyezett levelei által. A v. lancifolia, a mely
szintén a déli Kárpátok magasabb régióinak növénye, teljesen

elüt a K. Simonkaianatöl teljesen kopasz alsó internódiumai és

levelei, továbbá ez utóbbiak alakja által.

Mindezek alapján még magával bold. S i m o n k a i val tör-

tén vizsgálataink szerint is arra a következtetésre kellé jutnunk,

hogy a K. Simonkaiana nem egyéb, mint a K. silvatica és a

K. longifólia hybridje.

A Knautia génusz keretében általában nem ritka jelenség

a keresztezdés, a mely távolabbi rokon fajok között az els
pillanatra felötlik, közeli rokon fajok között azonban nehezebben

ismerhet fel. Közeli rokon fajok között még feltehetk átmeneti

alakok, a melyek a két faj önállóságának a jogosultságát

döntik el. Ilyen átmeneti alak azonban a K. silvatica és

longifolia többször kimutatott fejldéstörténete és földrajzi elter-

jedése miatt közöttük fel sem tehet. A K. silvaticana^k a K.

longifoliahoz némileg hasonló alakjai nem átmeneti alakok, csak

mintegy a jelenkorban való ismétldése annak a fejldéstörténeti

folyamatnak, a melynek folytán a K. longifolia, silvatica és rokonai

az si idben közös sükbl kifejldtek. A két faj földrajzi

elterjedése is arra tanít, hogy a É. silvatica sehol sem megy
át a K. longifoliaha, a hasonló alakok csak a hasonló term-

helyen való konvergens kialakulás eredményei.

Ha átmeneti alakot nem is, de a K. SimonJcaianalioz hasonló

hybridet már megfigyeltek hasonló körülmények között. Ilyen

a Knautia {Trichera) asperifolia Borb.-^ Karinthiából, valamint

1 Knautia silvatica bb. stenophylla Borb. Revis. Knautiarum. 1904.

p. 25 ; K. silvatica v. dipsacifolia f.
stenophylla Szabó, De Knautiis

Herbarii Dris. A. De Degen in Magy. Bot. Lapok 1910. no 1. Sep. p. 22.

* B r b á s, 1. c. p. 42. no 10.
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Knautia Simonkaiana Szabó n. hybr.

Phot. Szabó,
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a Knautia craciimelensis Porc.^ a Rodnai havasokból, a mely
utóbbi szintén liybridnek bizonyult ^ a két jelzett faj között, de
a K. Simo7ikaia7iató\ merben eltér. A Porcius gyjtötte és

tenyésztette példányok inkább a K. longifoliara,, a D e g e n által

gyjtött példányok pedig a K. silvaticarsi emlékeztetnek.

A K. Simonkaiana tanulságaiként kiemelhetjük azt, hogy:
1. a K. silvatica és longifolia földrajzi (vertikális) elterje-

désük érintkezési pontjain keresztezdnek (Karinthia, Rodnai
havasok, Királykö)

;

2. ezek a hybridek egymástól eltérk

;

3. nem egyeznek meg a K silvaticanak azokkal az alak-

jaival sem, a melyek a konvergens fejldés folyamán a K longi-

foliava.1 hasonlatosságot mutatnak
;

4. a hybrid alak úgy a K. longifolia, mint a K. silvatica

egyes vonásait változatlanul átveszi;

5. a hybrid alak jellemvonásai között olyanok is vannak,
a melyek a két szülöfaj jellemvonásai között közepet tar-

tanak.

Hogy már most ezek a jellemvonások mennyiben állandóak >

mennyiben változnak a keresztezdés ismert törvényszerségei
szerint, ezt részben a helyszínén, részben a kultúrában való

további vizsgálatnak kell eldöntenie, valamint azt is, vájjon a
hybrid ez esetben állandó jelleg fajjá alakul e, a mint ez a
Knautia génusz külünbö/. szubgénuszaiba tartozó fajok közötti

hybridek felöl beigazolást nyert {R. Degeni, Timeroyi, leucophaea,

byzantina, Visia7ii), miért is a K. Simonkaianara. a kutatók foko-

zott figyelmét óhajtom felhívni.

A Magyar Nemzeti Múzeum növénytára birtokában lev és

annak igazgatósága által bemutatásra átengedett példány leírása

egyébiránt a következ

:

Rizomája vékony, kúszó, csúcsán kissé megvastagodó.
Szára alól kissé merev, lefelé fordult szröktl szétszórtan, fel-

jebb elálló, hosszabb szrökkel sren fedett, kocsán^a rövidebb
és hosszabb szörözet, a virágzat alatt borzas, a gallér levélkéi-

vel együtt mirigyes. Alsó levelei nyúlt lándzsások, nyúlt nyélbe
keskenyedek, kihegyezettek, vastagabbak, kopaszok, alól hálósán
erezettek, a felsk keskenyed alappal ülk. szétszórt, hosszabb
szrökkel fedettek, lassan keskenyedek. A gallér levélkéi nyúlt

lándzsások, borzasak, mirigyesek. Virágzata nagy, tömörebb,
4'5 cm. átm.. piros. Termése ismeretlen.

{Knautia longifolia X <C silvatica = y^ K. Simonkaiana
n. hybr. Diagn. v. p. (60).]

(A szakosztálynak 1910 november 23-án tartott ülésébl.)

' Porcius in Magjar Növénytani Lapok IX. (1885.) p. 128.
^ V. ö. Szabó: Monographie in E n g 1 e r s Botan. Jahrb. XXXVI.

(1905) 442. old.; Index ibid. tíeibl. no 89. XXXVIII. (1907.) 31. old.; De
Knautiis 1. cit. 23. old.


