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Uj Centaurea-fajvegyülékek.

Neue Flockenblumen-Bastarde.

Von -

|

tVagner János (Budapest).

Egy táblával. — Mit einer Tafel.

Centaurea Margittaiana (C. pseudospinulosu Borb. X C’.

rhenuna Bor.) Wagn.

Ével. Szára kb. 1 m. magas,
szegletes, barázdált, töve felé

kissé érdes és mint az egész
növény + pókhálós és szürkén
molyhos : sokágú, sokfészkü.

Alsó szárlevelei szárnyasán
szeldeltek, fölfelé fogyó karé-

jokkal
;
a legfelsk épek : végs

karéjuk a többinél jóval na-

gyobb és mindkét lapján +
érdes.

Fészke bögrealakú, alsó része

duzzadt : hossza és vastagsága
kb. 14 mm.

;
a pikkelyek zöl-

dek, erezetük + látható
;
a kül-

sk függeléke apró tövisben

végzdik; a középské kihe-

gyezett háromszög, a belské
+ hártyás; a lefutó sötétbarna

szegély keskeny, többnyire 7a
mm. és valamennyi függelék

szabályosan rojtozott; a kö-

zéps pikkelyfüggelékek pillái

1—2 mm. hosszúak. Virágai

bíborszínúek, a szélsk su-

gárzók. Kaszaija 37a mm.
hosszú, füstös

;
bóbitája 2—3

mm. hosszú szennyes-fehérvagy

+ lilás-füstös.

A Tokaj melleti Nagyhegyen
gyjtötte Margittai Antal ta-

nítóképzintézeti tanár 1914.

július 20.-án.

Perennis, caule c. 1 m alto,

angulato, sulcato, basin versus

paullo scabro et úti tota planta

plus-minus griseo-arachnoideo,

multiramoso, polycephalo. Fo-
1Ü8 caulinis imis pinnatisectis,

segmentis sursum versus gra-

datim diminutis, summis inte-

gris, segmentis ultimis caeteris

multo majoribus, utrinque plus-

minus scabris.

Capitula amphoriformia.basi

incrassata. c. 14 mm lata lon-

gaque, squamis viridibus, ner-

vatura plus-minus conspicua,

exteriorum appendicibus in

spinam parvam desinentibus,

mediarum acuminato-triangu-

laribus, intimarum plus-minus
membranaceis, margine decur-
rente intense brunneo, angusto,

plerumque 7a mm lato, appen-
dicibus omnibus regulariter

ciliatis, ciliis appendicum me-
diarum 1—2 mm longis. Flo-

sculi purpuréi, laterales ra-

diantes.Acbaenia 37a mm longa,

fusca
;
pappus 2—3 mm longus,

sordide albus vei plus-minus

violaceo-fuscus.

In monte Nagyhegy prope

Tokaj detexit Antonius Mar-
gittai, instituti paedagogici

professor, die 20. mensis -Juli

a. 1914.

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



232

Ezt a gyönyör hybridet a

szerencsés felfedez 6 pél-

dányban találta. Kettt közü-

lök a saját herbáriumomba
osztottam be. Mindkét példá-

nyom minden részében a t-
fajok között közepén foglal

helyet, miért is minden kétsé-

get kizárólag meghatározhatók
voltak. A pseudospinulosá-tói

megkülönböztetik fleg : a rhe-

ttfltt-cra emlékeztet termete

;

az ugyancsak a rhenana leve-

léhez hasonló kisebbszer le

velek
;
a gömbölybb fészkek,

melyeknek pikkelyei tompáb-
bak és szabályosabban, hossza-

sabban rojtozattak, a kisebb

termés és rövidebb bóbita. A
rhcnaná-tói eltér magasabb ter-

metében szélesebb levélsal-

langjaiban, fészekpikkelyeiben,

melyek közül különösen a kül-

sk rövidebb, vagy hosszabb
tövisben végzdnek és egyéb
a pseudospinulosa felé vezet
sajátságokban.

Meghatározásánál csak az

elször Grabowskytól (Flóra

von Oberschlesien und des

Gesenkes) említett és azóta a

cseh-morvaországi és sziléziai

flóramvekben általában sze-

repel C. rhenana X C. Scabiosa

combinatio jöhet szóba, mely-
bl azonban példányt még nem
láttam. .

Dér glückliche Entdecker
sammelte von diesem schönen
Bastard 6 Exemplare. 2 davon
wurden meiner eigenen Samm-
lung einverleibt. Beide Exem-
plare stehen in allén ihren Ei-

genschaften in dér Mitte zwi-

schen ihren Stammeltern, konn-
ten alsó jeden Zweifel aus-

schliessend determiniert wer-
den. Von C. pseudospinulosa

unterscheidet sich dér neue Ba-
stard hauptsáclich durch fol-

gende Merkmale : den stark

verzweigten vielköpfigen Sten-

gel mit einem an jenen dér

C. rhenana erinnernden Habi-

tus; die kleineren, wiederum
an diejenigen dér C. rhenana
erinnernden Blátter; die mehr
abgerundeten Köpfe, dérén

Hüllschuppen stumpfer und
dérén Anhángsel regelmássiger

gefranst sind
;

die kleineren

Achaenen und den Pappus.
Von C. rhenana ist er durch

seinen höheren Wuchs, die

grösseren Blátter mit breiteren

Blattsegmenten
;

durch seine

Hüllschuppen, von welchen be-

sonders die áusseren mit kür-

zerem oder lángerem Stachel

bewaffnet sind und durch an-

dere Merkmale leicht zu un-

terscheiden, welche zu den

Eigenschaften dér C. pseudo-

spinulosa hinüberleiten.

Bei dér Bestimmung dieses

Bastardes kann eigentlich nur

dér zuerst von Grabowsky
(Flóra von Oberschlesien und
des Gesenkes) und spáter von

den Autoren dér böhmischen,
máhrischen und schlesischen

Flórén allgemein aufgeführte

Mischling: C. rhenana X C.

Scabiosa in Betracht gezogen
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Legújabban Schube 1
)

közli
1 -jellel. Minthogy a C. S'cabiosa

és a C. rhenana nagy terüle-

ten n együtt, a fenti combi-
nationak megfelel vegyülék
létezése kétségbe nem vonható.
Utóbbi fleg abban kell hogy
különbözzék az itt leírt hybrid-
tl, hogy fészekpikkelyei szé-
lesebbek, tompábbak, a lefutó

sötétbarna szegély szélesebb
és a pseudospinulosá-ra jel-

lemz tövis hiányzik.

A C. rhenana X C. Scabiosa-
keveréknek különben binár neve
még nincs és én részére a. C.

GrabowsJcyana nevet hozom ja-

vaslatba.

A Centaurea Herbicliii Jka.— mint azt «A Magyarországi
Centaureák Ismertetése)) cím
munkámban kétségtelenül meg-
állapítottam — a C. spinulosá-
nak a micranthos-szai való ve-
gyüléke, mely az itt szóban
forgó hybrid megítélésénél za-
vart nem okozhat.

Centaurea Jávorkae (C.

Wimm. et Grab.) Budai et Wagn
Ével. Szára kb. 80 cm. ma-

gas, szegletes és barázdált, +
érdes, vagy síma; ágas, ágai
1—3-fészkek, a fészek tövén
megvastagodottak. Alsóbb szár-
levelei kihegyezett kerüléke-
sek, alapjuk felé hosszasan

werden, von welclier Kombina-
tion ich bisher leider kein
Exemplar zu seben békám.
Da C. rhenana und C. Sca-

biosa in einem sehr ausge-
dehnten Gebiet zusammen ge-
deihen, iát an dem Vorkom-
men dér letztgenannten Kom-
bination nicht zu zweifeln.

Letzterer Bastard müsste aber
breitere Hüllschuppen besitzen,

mit breiterem, dunklen, herab-
laufenden Rand und seine Hüll-

schuppen-Anhángseln müssten
ganz wehrlos sein.

Dér Bastard C. rhenana x
C. Scabiosa hat übrigens bis-

her keinen bináren Namen
; er

wiid neuerdings von Schube
mit ! erwáhnt

;
ich schlage für

denselben — zu Ehren des
ersten Autors, dér ihn entdeckt
hat — den Namen C. Ora-
bowskyana vor.

Centaurea Herbichii Jka. ist,

wie ich dies in meinem Werke

:

Centaureae Hungáriáé schon
im Jahre 1910 beweisen konnte,
dér Bastard von C. spinulosa
mit C. micranthos : er hat
verháltnismássig ganz kleine
Köpfe und kann bei Beurtei-
lung dieses neuen Bastardes
gar nicht in Betracht kommen.

carniolica Hst X C. oxylepis

Perennis, caule cca 80 cm
I

alto, angulato, sulcato, plus-
minus scabro vei glabrescente,
ramoso, ramis 1—3-cephaIis,
sub capitulis incrassatis. Foliis

inferioribus acuminato-ovali-
bus, basin versus longe an-

*) Die Verbreitung dér Gefasspflanzeu in Schlesien, 1903 : 331.

l(i
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keskenyedk, vagy széles lánd-

zsásak, ép-, vagy fogasszélüek

:

a felsbbek széles alapból

hosszan kihegyezettek vagy
lándzsaalakúak és a t felé hir-

telen befzöttek, szárölelk.

Levelei zöldek, apró sértktl
érdesek

;
fiatal hajtásai és a

fészkek alja többedre pókháló-

sán molyhos. Fészke 15 mm.
hosszú és átlag 12 mm. vastag.

Pikkelyei zöldek, vagy lilás-

füstösek, a pikkelyfüggelékek-

tl csaknem, vagy teljesen fe-

dettek : a külsk függeléke

hosszú, + ívben visszagörbül,
a középské kihegyezett há-

romszög, a legbelské kár-

tyás. Valamennyi függelék sza-

bályosan rojtozott, a pillák

hossza 2—3 mm., számuk át-

lag 14.

A függelékek színe sötét-

barna. Virágai biborszínüek, a

szélsk sugárzók. Kaszatja
3—35 mm. hosszú, bóbitája

nincs.

Sajólászlófalva és Sajólád

környékén (Borsodmegyében)
gyjtötte 1915. szeptember ha-

vában Budai József miskolczi

középiskolai tanár.

A látott példányok két cso-

portba oszthatók. Az els cso-

port példányai + tarka fész-

kek, vagyis a pikkelyfügge-

lékek kisebbszerek, a miért

magát a pikkelyt egészen be

nem takarhatják, ezek a C. oxy-

lepis vegyülékei a C. carniolica

típusával
;

a másik csoportba

oszthatók azok, a melyek pik-

kelyfüggeléke jóval nagyobb,

a pikkeh't minden esetben tel-

jesen befedik, a fészek egészben

+ sötétbarnaszínü. Ezek a C.

gustatis vei laté lanceolatis,

margine integris vei dentatis,

superioribus e basi lata longe

acuminatis vei lanceolatis,

versus basin abruptim angu-
statis, amplexicaulibus. Fólia

viridia, setulis minutis exaspe-

rata, germina et basis capitu-

lorum plerumque arachnoideo-

lanuginosa.

Capitula 15 mm longa, c.

12 mm diám.
;
squamae virides

vei lilacino-fuseae,appendicibus

fere omnino tectae; appendi-

ces squamarum exteriorum

longae, plus-minus arcuatim

reflexae mediarum acuminato-

triangulares, intimarum mem-
branaceae. Appendices omnes
intense brunneae, regulariter ci-

liatae, ciliis 2—3 mm longis

sub 14-nis.

Flosculi purpuréi, exteriores

radiantes. Achaenia 3—3.5 mm
longa, epapposa.

Prope Sajólászlófalva et Sa-

jólád Comitatus Borsod Hun-
gáriáé médiáé detexit mense
Sept. 1915. Josephus Budai,

gymnasii miskolcziensis pro-

fessor.

Die von mir gesehenen

Exemplare sind unter sich et-

was verschieden. Diejenigen,

welche aus dér Mischung dér

typischen Stammarten entstan-

den sind, habén kleinere Hüll-

schuppenanhangsel ;
ihre Blü-

tenköpfe sind infolgedessen

+ grün und braun gescheckt;

dann gibt es Exemplare mit

bedeutend grösseren Schuppen-

anhángseln, welche die Schup-

pen selbst vollstandig be-

decken : die Blütenköpfe sind
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oxylepis keverékei a C. carni- dann immer einfárbig + dun-
olica f. pseudo-Candollei Gugl.- kelbraun. Diese entsprechen
rel = f. unicolor. dér Kombination C. carniolica

f. pseudo-Candollei Gugl. mit
C. oxylepis = f. unicolor.

Táblamagyarázat. — Tafelerklárung.

(V. tábla. - Tafel V)

I Centaurea Margittaiana'Wagn. 1. Szárrész több fészekkel.

(Stengelteil mit mehreren Köpfchen). — 2. Fészekpikkelyek. (Köpf-

ehenschuppen). — 3. A C. rhenana Bor. — 4. A C. pseudospinu-
losa Borb. — 5. A C. Scabiosa L. középs fészekpikkelye imittlere

Köpfehenschuppe).
II. Centaurea Jávorkae Budai et Wagn. 1. Szárrész több

fészekkel. (Stengelteil mit mehreren Köpfchen). — 2. Fészekpik-
kelyek. (Köpfchenschuppen).

Beitráge zr Moosflora des Balaton (Plattén )-Sees und
seiner Umgebung. I.

Adatok a Balaton és környéke mohflórájához. I.
x
)

Anctore : I. (Jyorffy (Kolozsvár).

(Mit 16 Orig.-Abbild. auf Taf. VI)

Fontinalis hypnoídes R. Hartm.

Seit langem beabsiclitigte ich die Durchforschung dér Um-
gebung des Balaton (Platten)-Sees in bryologischer Hinsicht in

Angriff zu nehmen, um diese Lücke in unseren Kenntnissen aus-

zufüllen. Die Flóra des Balatonsee’s ist bekanntlich durch die

tvissenschaftlichen Forschungen, an dérén Spitze dér unermüd-
liche Prof. Dr. v. Lóczy schreitet, dér die Ergebnisse in einem
grossen Sammelwerke zusammengefasst hat-, bezüglich dér rezen-

ten (Bordás V. 19ü0, Bernátsky 1906, 1907, Mágocsy-Dietz 1914)
u. fossilen (Tuzson J. 1906) Phanerogamen. dér Algen (Dr. Ist-

vánffi 1897-) — Diatomeen (Dr. Pantocsek 1902), ferner bezüglich

des Planktons (Entz jux 1903) ziemlich gut durchforscht ; es

stehen nur mehr einige Gruppén dér Kryptogamen, so u. A. auch
die Bryophyten aus. Erst im J. 1915 konnte ich zr Realisierung

meines Planes schreiten. Die Durchforschung des Gebietes wird
selbstverstándlich mehrere Jahre hindurch dauern, doch ist ja nur
dér erste Schritt schwer

!

’) Szerz részletesen ismerteti e balatoni mohát, amelyet Tapolca mel-
lett, a oMelegtó)) vagy «Nagytó» vizében 1915. VI. 27.-én gyjtött volt. A Fon-

tinalis hypnoídes-nek ez hazánkban második elfordulási helye. Legelsbben
Baumler J. A. közölte Pozsony melll (a Duna Pöcseni ágában gyjt. Baumler)
a Pozs. orv.-term. egyes, emlékmvében (1907 : 224).

16*
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