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Uj Centaureák.

Neue Centaurea-Bastarde.

Vmi ' (

Wagner János (Arad).

(Es:y táblával. — Mit einer Tafel.)

1. Centaurea melanocephala Panc.

Centavrea alpina X Fritschii Wagn.

Svn. C. stolensis Panc., C. Richteriana Wagn. Botan. Köziem
1910. p. 66.

Ével. — 1. m. magas. Alsó

levelei szárnyasán összetettek,

a felsk szárnyasán hasogatot-

tak; a közös nyél vályús; a

levélkék vaskosak, börnemüek,
láinlzsásak és kb. 7 cm. hosz-

szúak, 1 cm. szélesek; szélük

igen apró szemölcsszer fo-

gócskáktól érdes. Az egész nö-

vény többé-kevésbé pókhálós

;

lekopaszodó levelei simák, fé-

nyesek, vagy a visszájákon

kissé érdesek. Szára kissé ágas.

Fészke átlag 23 mm. h. és

18—20 mm. v. tojásalakú.Küls
és középs pikkelyei szélesek, to-

jásalakúak
;
csúcsuk vagy fels

részük szegélye fekete és többé-

kevésbé rojtos, rövidebb v.

hosszabb tövisben végzd. Vi-

rága amennyire a nagyon
elvirított fészkekbl megítél-

het — lilás-bibor színnel be-

futott sárga, vag\ szennyes.

Kaszaija ö 1
/2 mm. h. kissé

pelyhes
;
köldöke kissé szaká-

las, a bóbitája kb. ugyanakkora,
halavány barnás-füstös.

A Stol -hegyen (Szerbiában)

gyjtötte Pancic.

Amikor a kolozsvári egye-

tem Centaareáit átnéztem, ta-

láltam Pa

N

cic-tól a szerbiai

Stol hegyen gyjtött és C. sto-

lenús néven közrebocsátott

herbárium - példákat, amelyek

Perennis. Caulis — lm. al-

tus. Fólia inferiora simpliciter

pinnata,caulinasuperiorapinna-

tisecta; rhachis canalieulata;

segmenta coriacea, lanceolata.

circiter — 7 cm. longa et — 1

cm. lata. margin e saepe den-

tibus tubercularibus aspera.

Tota planta 4; arachnoideo-

canescens; fólia calvescentia

laevia. nitida, vei in pagina
inferiore setulis minimis aspera.

Caulis parce ramosus. Capitula

ovata, circa 23 mm. 1. etl8—
20 mm diám. Squamae invo-

lucri laté ovatae, apice vei

etiam margine superioris par-

tis nigrae + pectinato-lacerae,

exteriores spinis parvis ter-

minantur. Corollae — quan-

tumvis e capitulis defloratis di

judicari potest— purpurascenti
— flavae, vei saltem sordidae.

Achenia b 1
/i mm. 1., sparsim

puberula. bilo barbata. Pappus
íructui aequilongus, pallide

fuscus.

In monte Stol (Serbia) légit

Panic.
Bei dér Revision dér Cen-

taureen dér Universitát zu Ko-

lozsvár fand ich mehrere von
einandersehrverschiedeneFlok-
kenblumen, welche Pancic am
Berge Stol in Serbien sammelte
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egymástól nagyon különböztek.

Ig\ feltnt els sorban a mel-

lékelt táblán bemutatott nagy-
fészk növény, mert egyesíti

a C. álpina L. és C. spinidom
(bizonyára a C. Fritschii) jel-

legeit. Minthogy Pancic Cent.

stolensisét csak Nymán említi

(Consp. p. 428 Nr. 118), még
pedig mint a C. orientalis L.

alakját, minthogy végre több

oldalról arról értesítettek, hogy
Pa c. ('. stolensis-e a C. triniae-

fulia Hevít, rokonságából való

növény, melyet a szerz ké-

sbb C. calveseens néven vett

fel Flór. pr. Serb. cím m-
vébe. a C. melanocephala pedig

vagy azonos a ('. atropurpu-

rea-val, vagy a C. atropurpurea

C. Kotschyana közé es faj :

én ezt a kolozsvári herbárium-
ban rzött kiválóan érdekes

növényt uj fajvegyüléknek tar-

tottam. melyet dl*. Richter Ala-
oáii egyetemi tanár nevérl
neveztem meg, hálám jeléül

azon többoldalú támogatásért,

melylyel a magyarországi Cen-
taurcák tanulmányozásakor
munkámat támogatta.

Mikor közleményem I)r. Dé-

rén Arfát) úr kezébe került,

neki rögtön az a gondolata tá-

madt, hogy a C. stolensis Pan.
pANCié-nak Janka Viktor-óoz

írott és az tulajdonában lév
leveleinek a segítségével min-
den kétséget kizáró módon meg-
fejthet.

A legnagyobb készséggel

másolta le a levelek e kér-

dést megvilágító részét és az

szíves közremködésével,
oly levelek birtokába jutottam,

amelyek a kérdés végleges

megoldását lehetvé tették.

und als ('. stolensis verteibe.

Besonders auffallend war eine

grossköpfige Píianze, welche
die Eigenschaften dér C. alpina

L. mit denjenigen dér C. spi-

nulosa Roch (resp. Fritschii

Hay.) vereinigte. Weil aber die

pAxcié-sche C. stolensis nur von

Nymán (Consp. p. 428 Nr. 118)

und zwar als eine Unterart

dér ('. orientalis L. erwáhnt
wird, und da mán mir von
mehreren Seiten mitgeteilt hat,

dass (
’. stolensis Panc. zr Yer-

wandtschaft dér C. triniaefolia

Hit ff. gehöre. welche dér Auc •

tor spáter in seiner FI. Pr.

Serb. als C. calveseens be-

schreibt, C. melanocephala aber

endlich mit C. atropurpurea

zusammeufalle, oder doch dér < ’.

atropurpurea — C. Kotschyana

nahe stehe : hielt ich die in

den Sammlungen dér Universi-

tát zu Kolozsvár aufbewahrte
Flockenblume für einen neuen
Bastard, den ich aus Dank-
barkeit gegenüber Prof. Dr.

Aladár Richter in einem Yor-

trage (\ Richteriana nannte.

Nun kam mein Manuskrápt

in die Hiinde (les Herrn Dr. A.

v. Degen. Degen-s erster Cé-

dánké war. dass (\ stolensis

Panc. aus Pancic-s an V. v.

Janka gerichteten Briefen je-

denfalls erklárbar sein wird.

Mit grösster Bereitwilligkeit

copierte er mir die auf dicse

Frage bezüglichen Briefe und
mit seiner Hilfe gelang es mir

auch Urteile anderer Faehmán-
ner zu beniitzen. auf Grund
dérén ich die C. «stolensis»

Frage lösen konnte.
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Kzen kiválóan érdekes leve-

lekbl közlöm a következ ré-

szeket, még pedig

:

Pancic- nak Janka Viktor-

hoz írott levelébl

:

Alis diesen höchst interessan-

ten. für unsere Frage entschei-

denden Briefen eitiere ieli fol-

gende Stel len. und zwar aus

den von Pancic an V. von
Janka gerichteten Briefen

:

«Belgrad, 25. Aug. 1866 ... An einem Grat. dér sich vöm
Mali Stol zr altén Serbenveste Maglic ziemlich steil senkt,

wurde vor vielen Jahren eine Centauna völlig verbliiht und aueh
ohne Friiehte gefunden. die ich in meinem Verzeichnisse als

( . coriacea anfiihrte. Die Stelle wurde min aufgesueht und die

besagte Centaurea zwar schon etwas verblüht. aber reiehlicb

fructificierend wieder aufgefunden. Sie gehört zr kleiuen Gruppé
dér schwarzrot bliihenden Floekenblumen und ist höchstwahrschein-

lieh die aueh den russischen Botanikern wenig bekannte C. rigidi-

folia Led.

«B. 22. Jan. 1884... Meine 2 Centaureen vöm Stol sind

in dér serbischen Flóra a. 1874 p. 442 n. 443 kurz besehrieben

:

die schwarzköpfige unter dem Namen C. mehinocephala
,

die

paniculata unter dem Namen calvescens. Von beiden sehliesse

ich hier ein Köpfchen bei...» Az itt említett C. melanocephala

Panc. fészke szintén megvan Dr. Degen herbáriumában és azonos

a kolozsvári egyetem nagyfészk stolensisisének fészkével.)

«B. 16. Sejit. 1886 . . . Cent. melanocephala . . . wird sich

wahrscheinlich als eine langlebige Schattenform dér C. atrqpur-

purea herausmausen.»

Pancic ezen leveleibl két-

ségtelenül tnik ki, hogy a

Szerbia délnyugati részében
fekv Stol hegyen gyjtött és

eleinte stolensis néven sz<'\j jel-

küldött Centaureáját. FI. pr.

Seri) cím mvében C. mela-

nocephala néven ismertette

Miért tette ezt, erre vonatko-
zólag helyes magyarázatot adott

Kosán in dr. Dnc.EN-hez címzett

levelében

:

Aus diesen Briefen ist es

unstreitig ersiclitlich, dass Pan-
cic die im Südwesten Serbiens

am Berge Stol gesammelte und
zuerst als C. stolensis verteilte

Pflanze in seiner FI. Pr. Serb.

unter dem Namen C melano-
cephala aniiihrt. Warum er

dies tat, erklárt Kosanin in

einem an Dr. Degen gerieh-

teten Briefe folgendermassen

:

«Belgrad, 9. Február 1911 .. . Pancic hatte alsó den ersten
Namen C. stolensis schon im Jahre 1874 aufgegeben und ich

glaube, er hat das aus einem sehr wichtigen Grunde getan. In

Serbien gibt es zwei Gebirge, welche den Namen Stol führen. Das
eine liegt siidlich von Donji Milanovac im Ncrdosten von Serbien.
das zweite im Síiden, in dem Kreise von Caak, wo Pancic seine
C. stolensis entdeckt hatte. Somit wiirde dér Nanie «stolensis» in

Bezug auf den Standort dér Art eigentlich störend wirken . . .»

•>>

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



30 -í

A Centaurea melanocephala

Panc. általam megvizsgált

terméses herbárium példának
minden része a ('ént. alpina

L. és Cent. Fritschii Hay. jel-

legeit egyesíti. Ezért a kolozs-

vári példányt az els perctl

fogva e két faj vegyülkének
tartottam, de minthogy (bár

nagyméret) térképemen csak

a Szerbia északkeleti részében

fekv Stol hegyet találtam,

ezen a területen pedig inkább

a C. spinulosa Pocii, terem,

utóbbi pedig a C. Fritschii

rendkívüli közeli rokona, mely-

nek Magyarország d.) nyugati

részében temérdek áthidaló

alakja terem, az elst jelöltem

meg a fajvegyülök egyik fö-

faja gyanánt.

Hogy a C. melanocephala

Panc. a fent említett két faj

közé sorolandó, és ezen fajok

középalakja, ezt elismeri dr.

Halacsy wieni orvos is. a dr.

ÜEGEN-hez írott levelében

:

Das von mir untersuchte

Exemplar des Erdélyi Nemzeti
Múzeum zu Kolozsvár Ideit

icli vöm ersten Augenblicke
an für einen Bastard von C.

alpina L und C. Fritschii Hay.
(glatte Blattéi* !) ;

da ieh aber
auf meiner Militarkarte von

Serbien nur einen Stolberg ver-

zeichnet fand (den irn Nord-
osten), in diesem Gebiete aber

nur ('. spin /dósa Roch vor-

kommt, dieseArt aber in Síid-

west-Ungarn hantig in Fritschii

iibergeht, vermerkte ich nur

C. «spinulosa» als den einen

dér beiden Elterít.

Dass ( ’. melanocephala Pan.
ein Mittelding ist zwischen C.

alpina u. C. «spinulosa» gibt

auch Dr. Halácsy in Wien zu.

Er schreibt diesbezüglieh an

Herrn Dr. Degen:

«Eine gewisse Mittelstellung nimmt C. stolensis nach mei-

nem Exemplare auch zwischen C. alpina und C. spinulosa ein,

namentlicki was die Blattform und die Hlilschuppen betrifft. Alléin

ich würde nach dent Herbarexemplare nicht wagen selbe tatsáeh-

lich als diese Hybride zu erkliiren. Mán míisste (lenn doch auch

vvissen. oh auf dem Stol neide mutmassliche Eltern vorkommen.
('.alpina vvird wenigstens von Nymán mit? für Serbien angeführt.»

Ebben a kérdésben megnyug- Was C. alpina anbelangt,

tat azonban KosANix-nak fent gibt Kosanin im oben eitierten

idézett levele: Briefe náhere Auskunft

:

((Centaurea alpina kommt ganz sicher in Serbien vor. Von
PaNcic wurde sie einigemal auf Ogradjenica, aber immer nur auf

dieser, gesammelt. Dér Standort

bosnischen Grenze bei Mokra Gorr

A Stol hegy nem fekszik

ettl messze és amint a ka-

tonai térképekbl látható és

Pancic • leveleibl is kitnik.

liegt didit an dér serbisch-

Von diesem liegt dér Berg
Stol nicht weit. Auch isi es aus

den Spezialkarten, wie auch aus

den ausführlichen Briefen Pan-
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terjedelmes, nehezen járható

hegység, mely kellképen át-

kutatva nincsen.

A C. melanocephata fészek-

pikkelyei szélesek, tompák, a

szélük felé szinte áttetszn por-

cogósak, az erek ki nem emel-

kednek. hanem teljesen he van-

nak ágyazva a porcogós le-

mezbe: ez a jelleg kizárólag

Centaurium suligenus saját-

sága és én a magam részérl
kevésbé merésznek tartom a

minden kétséget kizáró módon
C. alpina és C. spinülosa

(Fritschii) között a középhelyet

elfoglaló ( melanocephalát egy-
úttal fajvegyíiléknek minsíteni,

mint a subgenus Centaurium
és a subgenus Cyanus seet.

Acrocentron közé egy új a ket-

tt áthidaló fajt iktatni.

Pancic sötét, fekete-biborszín
virágokról ír ugyan, de virág-

ját se látta és leszáradt

pártái meg is téveszthették. A
kolozsvári példán találtam még
1

—

2, igaz teljesen leszáradt

pártát, de azt hiszem nem té-

vedek. ha szennyes-sárgás lilá-

nak minsítem. Virágszíne min-
denesetre ismeretlen és rend-

kívül érdemes és hálás munka
volna, ha valaki pld. a szerb

botanikusok közül magara vál-

lalná és felkeresné virágjában
és felkutatná a Stol hegység
Centaureáit.

ic-s ersichtlich, dass dér Berg
Stol eigentlich ein schwer zu-

gángliches Gebirge ist. welches

in botanischer Hinsiclit noch
zu wenig bekannt ist, um das

Vorkommen dér C. alpina leug-

nen zu kimen.
Die Hüllschuppen von C.

melanocephala sind sehr breit,

abgerundet, stumpf, gégén den
Bánd kin beinahe durchsiehtig,

knorpelig, die Xerven springen

nicht vor und sind in die kn r-

pelige Fláche eingebettet : ei. e

Eigensehaft die nur bei dér

Uutergattung Centaurium vor-

kommt : und ich halté es für

weniger gewagt, diese eigen-

tiimliche zwischen C. alpina

und spin i tilosa iresp. Fritsclui)

ganz entschieden eint- Mittel-

stelle einnehmemE Pflanze als

einen auch dem Standorte nach
wahrscheinlichen Bastard. als

eine das Su* > genus Centaurium
mit dem subg. Cyanus sec r.

Acrocentron verbindende neue
Art anzuspreehea.

Paxcic berichtet wohl von
einer sclrwarzroten Farbe, hat

aber C. melanocephala selbst

nur verblíiht aufgefunden u.od

das gelblicii-schmutzig-violette

einer valpina-j- *pinulosa» kann
ihn in vertrockuetem Zustande
irregeleitet habén. Auf den
Köpfen des Kolozsváréi- Exem-
plares fand ich 1 -2 wohl ganz
vergilbte Bliiten, glaube aber

nicht zu irren. wenn ich diese

für schmutzig violett gefarbt

halté. Die Blütenfarbe von C.

melanocephala ist jedenfalls

nicht ganz siclier festgestellt

und es wáre eine dankbare
Aufgabe, wenn die in erster

Linie liierzu berufenen ser-

99*
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bischen Botaniker die Pflanze

in ihrer Bliite aufsuchen und
auch die tibrigen Centaureev
des Stolgebirges erforschen

würden.

2. Centaurea Czetzn*i Wagn. et Budai.

<('. rhenana Bon. X C. pseudospin tilosa Bonn.).

Ével. Átlag 60 cm. magas.
Szára szegletes, barázdált, +
érdes és többnyire közepétl
ágas. Tlevele váltáskor le-

száradt, 1 2-szer szárnyasán
szeldelt: szárlevelei egyszer

szárnyasán szeldeltek, arány-
lag kevés és fölfelé fogyó tag-

párokkal : a végs karéj min-

dig nagyobb : a szeletek szé-

lessége átlag 3 mm. ; vala-

mennyi zöld, visszáják és szé-

lük rendesen igen érdes, a

fiatal hajtásai pedig + pók-

hálósán molybosak. Fészke át-

lag 14 mm. li. és 12 mm. v.

Pikkelyei zöldek, láthatók, csi-

kósak : a külsk és középsk
függeléke fekete, kihegyezett

i i á romszög, rövidebb-1 1 osszab h

tövisben végzd, a szélen sza-

bályosan rojtozott, a rojtok

hossza kb. 2 mm., számuk a kö-

zéps pikkelyeken mindegyik
oldalon o 6. A bels pikke-

lyek függeléke méljen és sza-

bályosan rojtozott hártya. A
rojtok a csúcsuk felé halová-

nyodók. barnák. Virágai lilás

rózsaszínek, a szélsk sugár-

zók. A bóbitája kit. akkora
mint a kaszat és szenyes fehér.

Miskolc mellett az Istenhe-

gyen gyjtötte Budai J. 1910.

julius 16 án.

A hozzá hasonló Cent. Her-

*) Czktz Antal, botanikus j.

Perennis. Caulis cca. (>0 cm.

altus, angulatus, striatus, as-

per et plerumque a medio ra-

mosus. Fólia basalia florendi

tempore jam emarcida, 1 2

pinnatisecta. caulina pinnati-

secta segmentis proportionali-

ter paucis et versus apicem
sensim decrescentibus.terminali

senpier malré. Fólia caulina

vilidia, subtus et margine
saepius asperrima

;
latitudo

segmentorum c. 3 mm. fólia

innovationum autem + arach-

noideo-tomentosa, Capitula cca.

14 mm. 1. et 12 mm, diám.

Squamae virides, sese tegentes,

nervoso-striatae : appendices
exteriarum et mediarum ni-

grae, triangulares spinula bre-

viore vei longiore terminatae

margine pectinato-timbriatae

:

fimhriae cca. 2 mm. long., in

mediis squamis utrinque 5— 6.

In interioribus squamis appen-

dix profunde et regulariter fim-

briato scariosa. Fimbriae ad
apicem dilutiores, lüscae. Co-

rollae roseae, marginales radi-

antes. Pappus achenio aequi-

longus et plerumque sordidus.

Légit J. Budai in monte Is-

tenhegy prope Miskolc Hungá-
riáé 16. Jul. 1910.

Die ahnliche ('ént. Herbichii
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bichii Janka kétségtelenül a

C. micranthos Gmel. és C. spi-

na !om Roch. fajvegyiiléke.

Ennek a fészke általában

kisebb, a pikkelyek lefutó fe-

kete szegélye igen keskeny, a

rojtok röviclebbek, szinte ele-

nyészk és a bels pikkelyek

kártyás függeléke is jóval

kisebb. (V. ö. Wagner: A Ma-

g3 arországi Centauréák ismer-

tetése : M. T. Ak. Matli. és

Természeti. Közi. 1910. 5. sz.,

70. old. és l. t, 2. kJ.

3. Centaurea

(('. calvescens Panc. X C.

Termete bokros. — 50 cm.

m., levelei 1—2-szer szárnya-

sán osztottak, még a legfels-

kön is mutatkozik lielylyel köz-

zel egy-egy karéj vagy na-

gyobb fog; a szeletek átlag

i mm. szélesek. Az egész nö-

vény + szürke. Fészke átlag

14 mm. li. és 10 mm. v., tojás-

alakú : pikkelyei a kiálló erek-

tl csíkosak : küls pikkely füg-

gelékei háromszögnek, hosszú
ezüstös rojtokkal szabályosan

pillásak
; beljebb mindjobban

összeforradnak az alsó szálak

áttetsz, ezüstös hártyává; míg
az utolsó eltti pikkelyfügge-

lékben már alig van rojt. Bó-
bitája — 1

/2 mm. h.

Stanci mellett (Szerbiában)

gyjtötte szikár dombokon
Pancic 1861-ben. (Érd. Nemz.
Muz. Kolozsvár.)

A «Bánság» déli részében

Janka entspricht ölnie Zwei-

fel dér Combination : C. mi-

cranthos Gmel. X C. spinulosa

Roch.
Bei letzterer sind die Bliiten-

köpfe kleiner, dér schwarze
Saum dér Schuppen ist be-

deutend sehmáler — bis kamu
sichtbar, die Fransen sind klir-

zer, beinahe verschwindend und
die liáutigen Anhángsel dér

inneren Schuppen sind aucli

bedeutend kleiner.

(Vergl. Wagner : Centaureae
Hungáriáé. M. T. Ak. Math.

Természeti. Közi. 1910, 5. Heft,

76. Seite und I. T.).

Pancicii Wagn.

cba h. subsp. concolor DG.).

Caules dumosi eca. 50 em
alti. Fólia pinnati-vel bipin-

natisecta superiora tamen
simpliciora séd etiam su-

prema liinc inde lobo vei dente

quodam majoré aucta, segmenta
eirciter 1 mm. lata. Tota plánta

+ cana. Capitula ovata, eca.

14 mm. I. et 10 mm. diám.

Squamae propter nervos pro-

minentes striatae. Appendices
exteriorum squamarum trian-

gulares peetinato - fimbriatae

;

fimbriae infimae tamen in ap
pendicibus interioribus sen-

sim in marginem scariósum
album integrum eonfluunt. in

serie quarta squamarum ap-

pendices jam vix fimbriatae in-

veniuntur. Pappus 1
/2 mm. lon-

gus vei brevior.

Prope Stanci (Serbia) légit

Pancic a. 186 1 . (Herb. Musei
Nation.Transsylv. Kolozsvárink)

I)ie im Siiden des Banates

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



308

és Szerbiában term, kiváltké-

pen a Versec—Fehértemplom
környékére jellemz bóbita nél-

küli « C rhenanav alakot Ber-
natsky emliti. (A versed hegy-
ség növényzetének ált. jellem-

zése. Természeti. Közi. Pótf.

1901., 128. old.) elször C. Rei-

chenbachioides Schur néven.

Gegler a Magy. Nemz. Muz.
Centaureá-it ismertet legújabb

müvében szintén annak veszi

és törli Panckí calvescens-ét a
Centaurea fajok sorából.

Magam rendkívül sok tövet

vizsgáltam és hasonlítottam

össze a C. Reichenbqchioides

Schur tipikus példáival és meg-
gyzdtem arról, hogy a két

növény éppen annyira külön-

bözik egymástól, mint akár
melyik a C. «rhenana» alak-

körébe tartozó más két faj. pld.

a C, rhenana Bor. és (’. mi-

cranthos Gmel.

Míg a < ’. Reichenbachioides

Schur termetében, levélzetében

szóval a fészkétl eltekintve

minden részében tipikus C. rhe-

nana Bor., addig a C. calves-

cens Pan., a termését nem
tekintve, feltnen közeledik a

C. triniaefolia HEUFF.-hez. (\ .

ö. A magyarorsz. Centaufeák
ismertetése cím fent id. inunk.

103. old. és II. t.)

A (
. cálvescens-nek idézett

helyen bvebben ismertetett

sajátságai oly szépen kevere-

dettek a kolozsvári egyetem
P.wcic-tól származó példáján a
C. alba h. subsp. concolor PC. jel -

und in Serbien gedeiliende, vor-

züglicli flir die Umgebung von
Versec und Fehértemplom clia-

rakteristische pappuslose Cen-

taurea aus dér Verwandtschaft
von rhenana Bor. hat zuerst

Bernátsky als C. reichenbachioi-

des Schur angeftihrt. (A Ver-
sed hegység növényzetének
ált. jellemzése. Természeti.

Közi. Pótf. 1.901. p. 128.) Audi
Gugler hált diese Pfianze in

seinem letzten Werke mit C.

reichenbachioides für identisch

und setzt zu ihr als Synonym
den Namen cálvescens Pancic

Da ich Gelegenheit liatte

unzáhlige Exemplare dieser

Pfianze sowohl im Freien, wie

aueli in Kultur zu beobachten

und selbe mit typischen Exem-
plareu vöm Originalstandorte

dér ('.reichenbachioides Schur
zu vergleichen konnte ich midi
dacon überzeugen, dass diese

von einander in selbem Masse
versehieden sind, wie eine

gauz beliebige und allgemein

anerkannte Art z. B. C. micran-

thos G.mel. von C. rhenana Bor.

Wáhrend C. reichenbachioides

in ihrem Haliitus, in ihrem
Blattzuschnitt, kurz in allén Tei-

len die Bliitenköpfchen ausge-

nommen, mit dér typischen

C rhenana völlig übereinstimmt,

náhert sich C. cálvescens
,
ihre

Früchte ausgenommen. auf-

fallend dér C. triniaefolia Heuci

.

(Vergl. übrigens : Wagner 1. e.

p. 103. II. T.).

Die für C. cálvescens Panc.

diarakteristischen Merkmale
babén sich mit den Eigen-

schaften dér (\ alba L. subsp.

concolor DC. in allén Teilen

des Herbarexemplares (gesam-
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lem vonásaival, bogy aki a két

tfajt ismeri, els pillanatra ta-

lálja meg az ujhybriden a két

tfaj egyéni sajátságait.

Á fészkek némi halmozott-

sága is megvan a fajvegyüléken.

Ez pedig a tipikus calvescens

kiválóan érdekes tulajdonsága,

mely hajlamánál fogva Kis-

szeret határában igen gyakran
megseprsödik és a fészkek

száma kétezerre is felszaporo-

dik f. millanthodia Wagn.).

4. Centaurea

(C. rhenana Bor. X C.

Az egész növény + szürkén

molykos, átlag 60 cm. m. Szára

szegletes, barázdált, közepétl
fürtösen ágas. Levele szárnya-

sán hasadt, kevés szeletpárral,

a végs karély többnyire jóval

nagyobb. Fészke átlag 13 mm.
h. és 10 mm. v.

:
pikkelyei csí-

kosak, a függelékektl csaknem
fedettek. A függelékek nagyok;

a belskön uralkodók az át-

tetsz-, középen fekete folttal

ékesített, ezüstös hártyák és

legfeljebb a csúcsukon van né-

hány rojtjuk; a külsk inkább
féssen rojtozottak és csak az

alsó szálak forrtak össze kiseb!)

vagy nagyobi) áttetsz hár-

tyává. Virágai halóvány rózsa-

színek, a szélsk a belsknél
alig nagyobbak. Kaszaija 3 mm.
h., bóbitája kb. ennek a fele.

Láttam 3 drbot. Kett van
a Baumgarten herbáriumban

melt von Pancic, im Besitze

dér Universitát Kolozsvár) so

auffallend gemischt. dass der-

jenige, dér beide Stammarten
kenut, im Bastard sofort die

speciellen Eigenschaften beider

Arten herausfindet.Áuch die An-
háufung dér Köpfchen ist vor-

handen. Dies ist aber für C.

calvescens Panc. ein besonders
auszeichnendes Merkmal

;
Panc.

führt dies schon an, und auch
bei uns hat C. calvescens

,
be-

sonders bei Kisszeret, die Xei-

gung einen besenförmigen Ha-
bitus anzunehmen. Dabei ver-

melirt sieli die Zahl dér

Köpfchen bis zu 2000 (f.

m illanfhodia Wagn.).

Sándorii Wagn.

alba L. subsp. deusta Ten.).

Tota planta + cano-tomen-
tosa, circiter 60 cm. alta. Cau-
lis ángulatus, striatus, a medio
paniculato-ramosus. Fólia pin-

natisecta segmentis paucis,

terminali maiore. Capitula cca.

13 mm. 1. et 10 mm. diám.;

squamae sulcato-nervoso-stria-

tae, appendicibus paulisper ob-

tectae. Appendices magnae, in

interioribus scariosae argenteae,

pellucidae, medio macula
nigra ornatae, apice paulisper

fimbriatae; exteriores pectinato-

fimbriatae, fimbi'iis iníímis +
in marginem pellucidum scari-

osum integrum confluentibus.

Corollae pallide roseae, mar-
ginales interioribus vix majores.

Achenia 3 mm. longa
;
pappus

circiter 1 1
/% mm. longus.

Vidi tria exemplaria. Duó
in herbario Baumgartenii (Ko-
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(Kid. Nemz. Muz. Kolozsvár),

egy a Budapesti Tud. Egyet,

gyjteményében. Utóbbit Sán-

dor kultiválta és paniculala

jacea-nak minsítvén azt. Sad-
lerianá nak nevezte. Minthogy a

két tfaj a természetben is

együtt n pld. Szerbiában, bizo-

nyos, hogy vadon is megtalál-

ható.

lozsvárini sine indít*, lövi); uuum
in herbario Universitatis Bu-
dapestinensis a cél. Sándor
vilitm et s. n. pán iéulata X
Jacea= SaiUeriana Sand. berb.

asservatum.Quia parentessaepe

le. v. in Serbia) unó eodemque
loco proveniunt, verto certius

etiam expl. spontanea ovvurrunt.

5. Centaurea aliena Wagn.

(G. spinoso-ciliata Seen. X C.

Szára 50 em. m
,
szegletes,

érdes és a közepétl fürtösen

ágas
;

sokfészk. Levelei zöl-

dek, 1 -2-szer szárnyasán osz-

tottak: szeleteik keskenyek,

aprók, visszáják és szélük apró

sértktl érdes; fels lapjuk

gödrösen pontozott. Fészke 12

mm. li. és 10 mm. v. Küls
és középs pikkelyfüggelékei

szúró tövisben végzdnek; az

alsó rojtok áttetsz fehér hár-

tyába forradók ; beljebb a hár-

tyák mindinkább növekednek,

mig az utolsóeltti pikkelyso-

ron már a C. ólba L. sbsp.

concolnr DC.-eivei azonos hár-

tyák fejlditek. Virága rózsa-

szín; a széls virágok alig

nagyobbak; kaszatja 3 mm.,
bóbitája 1 mm. h.

Bai mgarten kapta Sadlkr
herbáriumából (Érd. Nem. Muz.

Kolozsvár). Termhelye isme-

retlen. De a horvát Tenger-

parton bizonyosan fellelhet.

álba L. subsp. coneolor DC.)

('aulis vva. 50 vm. altus, an-

gulatus, scaber, a medio pa-

nivulato ramosus, ram is nume-
rosis. Fólia viridia pinnati- aut

hipiimatiseeta : segmenta an-

gusta, pár vula, subtus et mar-
gine setulis minimis aspera,

superne rugoso-punetata. Ca-
pitula 12 mm. 1. et 10 mm.
diám. Appendices squamaiom
exteriorum et mediarum in spi-

nül am patulam productae, fim-

briae infimaein marginem pel-

luvidiun album svariosum von-

fluentes, margine scariosa in

seriebus interioribus squama-
rum gradatim majoré ; in serie

quarta squamarum iám talia in-

veniuntur qualia in capitulis C.

albae L. subsp. concoloris DC.
Corollae roseae, marginales vix

radiantes. Avhenia 3 mm. longa,

pappus i mm. longus.

Exemplar univum vidi

in herbario Baumgartenii (Ko-

lozsváriin), qui id sine loco in-

dicafo verosimile e litore croa-

tico a Sadlero acvepit.

Az III. sz. tábla magyarázata — Erklárung zr Tatai No. III.

1. Centaurea melanocephala Pang. — 2. G. Üzetzii Wagn. et Buda. —
3. C. Pancicii Wagn. !•. < Sárulorii Wagn. - 5. G. aliena Wagn.
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