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Újdonságok Erdély flórájából.

Zwei Novitáten in dér Flóra Transsilvaniens.

|

Jíyárády E. Wyula (Késmárk).

Herbáriumomban két olyan

erdélyi növényfajt rzök, ame-

lyek tudomásom szerint Erdély-

bl eddig nem voltak ismer-

tetve, ennélfogva közlésükkel

nagyobbodni fog Erdély flórá-

j ána k fajgazdagsága.

Ezen növények egyike a ( ’re-

pis succisifólia (Ar.r.) Tausch..

vagyis a Crepis hieracioides

\V. K., melyet 1900; július 28-án

igen viharos idben gyjték

egyetlen példányban a B.ucsees

hegység Malajesti völgyében a

menedékház fölött a Malajest

gerincz falai tövében kb. 1600—

1650 m. magasságban. Annak

idején a növényt különös, a tát-

rai alakoktól eltér vékony

alakja és meze miatt nem tud-

tam felismerni s nekem Dr.

Degen A. úr volt szíves

meghatározni. A buesecsi nö-

vény szára és levelei majdnem
csupaszok, fels szárlevelei

2X‘á-szor hosszabbak, mint a

Magas-Tátrán term alakoké

;

világos zöld színek, puhák

és hajlékonyok. A fészekpik-

kelyek is világos zöldek, majd-

nem kopaszok s a kocsányaik-

kal együtt alig finom molyho-

sak s teljesen mirigytelenek.

In meinem Herbar Hegen zwei

Siebenbürgische Pflanzenarten.

welehe — rneines Wissens nach

von dórt noch nicht publi-

ziert wordén sind.

Die eine ist Crepis suceisi-

folia (Au..) Tausch. - Gr. hie-

racioides \Y. et K., welehe ich

am 28. Juli 1906 im Malajest-

tal dér Bucseesgruppe, ober-

haib des Schutzhauses in dér

Hbe von 1600—1650 m. in

einem einzigen Exemplar ge-

sammelt habé. Damals konnte

ich diese Crepis wegen ihrer

etwas abweichenden Tracht

nicht erkennen. Herr Dr. A.

von Degen war so gut mir die-

selbe zu determinieren. Diese

Pflanze hat einen beinahe völlig

kah len Stengel und ebensolche

Blátter; auch dieoberen Bllitter

sind 2—3-mal langer,wie an dér

Tátrapflanze, sie sind hellgrün,

weich und biegsam. Die Ivöpf-

chen Schuppen sind samt den

Köpfchenstielen auch hellgrün,

beinahe kahl, nur fein, sparlich

wollig, driisenlos. Deshalb halté

ich diese Pflanze für Crepis

succ-isifolia var. nuda Bec.k.
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Ezen tulajdonságainál fogva e

bucsecsi növényt Crepis snc-

cisifólia (All.) Tausch. var.

nuila (Gr. BF,cK.)-nek tartom.

Minthogy én e növényt akkor

még nem ismerve, mint kezd
botanikus csak egy példány-

ban gyjtöttem,kivánatos volna,

hogy a Malajesti völgyben ku-

tató botanikusok felkeressek és

megersítsék adatomat.

A másik növény a Phaoa

álpina L. = Astragalus pen-

duliflorus La.m. a Rodnai Hava-

sokból. Gyjtöttem néhányat

fejletlen termés állapotban

1907. augusztus 14-én a Xagy-

Korongyis havas gerinczén a

«porta » közelében, és pedig a

Senerillis carpafhica ( L. ) Hoi-t.m.

termhelyénél kissé le (Borbe-

rek felli oldalra), azután balra

menve, meredek sziklafalak tö-

vében. E hely magassága mint- i

egy 1650 m. körül lehet.

Ezen lelet különösen azért

érdekes, mert egy még Baim-

garte \ -töl ered régi adatot

Sluonkai az általa látott

eredeti példány alapján az

Oxytropis caiiipestrish.-hez vont

(Emun Pl. Transs. p. 186). Por-

cius is kifejezi munkáiban (FI.

Phaner. distr. Naseud. 1881:

207 és Emun. St. phan. distr.

Naszód. 1878. p. 17.) hogy a

Rodnai Havasokban e növényt

nem tudta fellelni.

Nachdem ich diese Pflanze

nur in einem einzigen Indivi-

duum fand, wáre es sehr em-

pfehlenswert, dicsen Fund im

Malajesttal zu bestiitigen.

Die zweite Ptlanze ist Vhaca

álpina L. = Astragalus pen-

duliftorus La.m. aus dem Rod-

naer Gebirge. leli fand die-

selbe mit noeh unentwickelten

Frtichten am 14. August 1907

auf dem Nagy-Korondgyis in

dér Nahe dér «Porta», von wo
mán vöm Standorte dér Senecillis

carpathica gégén das Borbere-

ker Bad absteigt, am Fusse

steiler Felswiinde.

Dieser Fund ist insoferne

interessant, als die iilteren An-

gaben über das Yorkommén

diesel1 Art in Siebenbürgen, so

jene von Baumgarten herstam-

menden.von Simonkai (Enum. FI.

Transs. p. 186) auf Grund dér

gesehenen Originalexemplare

zu Oxytropis campestris L. ge-

zogeu werden. Aueh Poncn s

giebt in seinen \\ erken über die

Flóra dér Rodnaer Karpathen

(Flóra Phaner. distr. Naseud.

1881 : 207 und Enum. St. phan.

distr. Naszód. 1878 : 1 7) au. dass

er sie nieht gefunden habé.
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