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A Haberlea rhodopensis lektotípusa és a faj színes ábrázolása.


The lectotype of Haberlea rhodopensis and the colour figure of the species.

 
Az endemikus Haberle-virágot (Haberlea rhodopensis) a bulgáriai Rodope-hegységben  
(„in montibus Rhodope Rumeliae”) az első általa finanszírozott Balkán-expedíció során 
1834 júniusában gyűjtött példányok alapján írta le Frivaldszky Imre. A leírás az 1835-ös 
esztendőben jelent meg, a fajt színezetlen kőnyomatos tábla mutatta be. A következő expedíció 
a Kalophir-hegységben is gyűjtött példányokat. Két Haberlea herbáriumi lapot őrzünk a Fri-
valdszky-féle példányokból, az egyik Sadler József (1791–1849) gyűjteményével, a másik Haynald 
Lajos (1816–1891) herbáriumával került múzeumunkba. A Haynald-herbáriumból származó lapon  
(BP 301409) két cédula is szerepel, a felső példányon „Rumelia”, az alsó példányon „Alp. Kalophir” 
lelőhelymegadással. Mivel a Sadler-herbáriumból bekerült példányon (BP 301370) olvasható 
a protológusban megadott „Rhodoppe” lelőhely, ezt a példányt jelölték ki lektotípusnak Szeląg 
Zbigniew és Somlyay Lajos 2009-ben. A fajt színesben 1882-ben a Curtis’s Botanical Magazine 
folyóirat ábrázolta.
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The endemic Haberlea rhodopensis was described on the basis of specimens collected in 
1834 in the Rhodope Mountains (“in montibus Rhodope Rumeliae”), Bulgaria,  by the 
first Balkan-expedition initiated by Imre Frivaldszky. The species was described in 1835 
and depicted on halftone lithographic plate. The following expedition also collected specimens 
in the Kalophir Mountains. We keep two herbarium sheets with Haberlea specimens from the 
Frivaldszky-expeditions.  One originates from the collection of József Sadler (1791–1849) and the 
other one from the herbarium of Lajos Haynald (1816–1891). The sheet from the Haynald herbarium  
(BP 301409) contains two tags, the upper specimen being ”Rumelia” and the lower specimen “Alp. 
Kalophir ”. As the specimen from the Sadler Herbarium (BP 301370) reads the “Rhodoppe” site 
given also in the protologist, this specimen has been designated as a lectotype by Szeląg Zbigniew 
and Lajos Somlyay in 2009. The species was figured in color in 1882 by the periodica Curtis’s 
Botanical Magazine.
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