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tekintve, a kett között áll, a mennyiben a levél alakja és szrözete
az 0. Pallasii (WlLLD.)-éval egyezik, míg termésének nagysága
s annak 30-sugaras szegélye az 0. hypargyrea BoiSS- var. spinu-

ligera BüRNM. terméséhez hasonló. Utóbbit, melyet SlNTENlS Papli-

lagoniában (exs. 4777) s magam Galatiában (exs. 3025) szedtem,

a talaktól a hosszabb csészefogak s az észreveheten fogas

termés-szegély különböztetik.

Bár valószin, hogy ezen három különböz földrészen term
növényen, ha sikerülne ket él állapotban összehasonlítanunk,

még egyéb különbségek st talán faji bélyegek is lesznek konsta-

tálhatok, az afrikai növényt, melyben tüskés-szél termése miatt

az 0. Pallasii (WlLLD.) egy változatát véltem felismerni 3
), még

sem merem önálló faj gyanánt leírni. Sokkal természetesebbnek

tartom ezt az 0. hypargyrea BoiSS. alakkörébe vonni s 0. Kaby-
lica BüRNM. néven mint alfajt jellemezni (1. a 132. old.)

Ezen fajok legközelebbi rokonságába tartozik továbbá az 0.

insignis Freyn & Bornm. 4
), melyet 1800-ben fedeztem fel

északi Kappadócziában (exsicc. 2087), sajnos, hogy érett termését

nem szedhettem. Újabban Siehe is megtalálta Ciliciában (exsicc.

575, melyet HaüSSKNECHT határozott meg); az ö példáinak ép
oly nagy s többnyire 30-sugaras körszegélyén tüskésen fogas ter-

mése van, melynek szrözete hamar lekopik, úgy, hogy a termés
felülete azután szépen fénylik.

Érdekes eredményre vezettek a valódi 0. venosa (Desf.)

afrikai elfordulására vonatkozó kutatásaim. Desfontaines (FI

Atlant. II. 179 old.) Tunis-ból írja le növényét s Baratte G.

urnaka 133. old közölt levelébl kitnik az, hogy ezen növényt soha
nem szedte senkisem, sem Tunis-ban, sem Algírban, s hogy DeS-
FONTAINES is tévesen (kétségtelenül a czédulák elcserélése követ-

keztében) említi Timisbl ezen növényt, melyet eddig csakis

Cyprus szigetén találtak. Az afrikai adatok (Cosson, BATTANDIER
stb.) tehát az 0 Kabíjlicára vonatkoznak.

Megjegyzések néhány keleti növényfajról.
Dr. üegen Árpád-tói (Budapest).

Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten.
Von Dr. A. von I)egen (Budapest).

XLI?) Sempervivuni Sinionkaianum n. sp.

E sectione Jovisbarba KoCH. Foliis romiamra anguste lanceolatis?

acutis,biconvexis, crassis, utrinque glabris, margine pectinato-glandu-

3 ) 0 . Pallasii (Willd. 1 var. Kalnjlica BoRNM. in Sagorski,'
-

Eiste d.

thiir. bot. Tauschv. 1891. pag. 14.

4
) Österr. bot. Zeitschr., 1892 p. 82.

') A sorozat I—XL. számú czikkei az Oestor bot. Zeltschrift 1891— 1900
évfolyamaiban jelentek meg.

Die Artikel I—XL. sind in dón Jahrgángen 1891—1900. dér Oesterr
botan. Zoitschrift erschienen.
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loso-ciliatis, caulibus nanis (spithameis), sparse glanduloso-ciliatis,

(lense foliosis, foliis caulinis e basi rotundata inferne gibbosa anguste

lanceolatis, acutis, rosularibus similibus, séd paulisper latioribus,

biconvexis, crassis, utrinque glabris, margine glauduloso ciliatis,

paullo falcato-recurvis, omnibus subaequilatis longisque
;

cyma
pauci - (4—12)-íiora, ad apicem caulis contracta, ante anthesim

nutante, dein erecta : calyce subglabro, corolla plus quam duplo

breviore, sepalis lanceolatis, acutis, margine remote et longe

glanduloso-ciliatis, apice cilia glandulifera aristatis
;
petalis senis,

anguste lanceolatis, campaniformi-conniventibus apicibus tantum
patentibus, flavo virentibus, plicatis, dorso carinatis, apice tri-quadri-

dentatis, dente medio longiore, caeterum integris, marginibus dense
et breviter glanduloso-ciliatis, carina dorsali dentata insuper glan-

duloso-pilosa ; staminibus 12-nis, a basi ad médiám glanduloso-

pilosis, caeterum glabris
;
carpellis senis, junioribus glanduloso-pilosis,

stylis glabris, nectariis quadratis, antice brevissime emarginatis.

Proximum S. arenario Koch, a quo foliorum (praecipue cauli-

norum) forma, calycibus petalis duplo brevioribus, cymis capituli-

formi-contractis, paucifloris, petalis apice tantum dentatis nec margine
fimbriatis etc. differt.

Dimensiones

:

Caules 10—15 cm. alti, rosularum sterilium diám. 21
/a
—3

’/2

cm.; fólia rosularum IV2
-—2 cm longa, 3—4 mm. lata, sepala

5—5 o mm X 2 mm, petala 12 mm. longa, 27-2 mm. lata, stamina
7—772 mm. longa.

Ad exempl. vivum 27./V1Í. 1901.

Habitat in rupestribus calcarcis ad cacumen montis „Öcsém
teteje

1
* supra pagum Balánbánya, comitatus Csík Transsylvaniae,

ubi d. quinto decimo Kalendas Julias detexi nondum florentem ; in

liorto Hornit versus Kalendas Augustas. Dicavi in honorem Pro-
fessoris Dris-que Ludovici SlMONKAI, de Flóra transsylvanica longe
meritissimi.

Ezen sajátságos faj, mely
él állapotban nagyon külön-

bözik a S. arenarium KöCH-tól,
az Öcsém tetejének (Balán-

bánya mellett. Csík- megye)
legmagasabb csúcsait koro-

názó sziklatömbök között n,
s ott a hasadékokban mohokkal
összeszött sr gyepeket alkot

A Saxifragához hasonló termet,

melyet e növény fejalakú, kevés-

virágú virágzatának köszönhet,

igen keskeny trózsa- és szár-

Uiese merkwürdige Art,

welche im lebenden Zu-
stande vöm vervvandten S. are-

narium Kocti totál verschieden

ist, bildet compacte, mit Moos
vcriilzte Rasen zwischen den
grossen Felsblöcken, welche die

letzten Erhebungen des Berges
Öcsém teteje bei Balánbánya
in Siebenbürgen bckrönen. Dér
Saxifrciga-a.e\m\ich.e Habitus,

welcher durch den köpfchenför-

mig zusammengezogenen, arm-
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levele, a csésze hosszának

viszonya a szirmok hosszához,

különösen azonban a szirmok

alakja nagyon eltér a Semper-

vivum arenarium-étk A Sem-

pervivum arenarium szirmai

ugyanis a fels szélükön finom

rojtokra vagy czafrangokra

oszlanak, mig az új Semper-

vivwn szirmai épszélüe/c s csak

a csúcsukon látható három,

néha négy fog, szirmai azonfelül

soTc/cal keskenyebbek s hossza-

sabban kihegyezettek, két rét

hajtásuk következtében még
keskenyebbeknek, majdnem vo-

nalai aktiaknak tnnek fel. A
szirmok csúcsán látható fogak

közül az egyik rendszerint a

többinél valamivel hosszabb. A
Sempervivum arenarium kelylié-

nek szrzete is más, kelylie t. i.

rövid mirigyszrökkel srén
fedett, mig a Sempervivum Si-

monkaianum csésze-sallangjai-

nak csak a szélén láthatók távol

álló, nyeles mirigyek.

Eltér termete daczára a

leirás szerint közel áll még a

Sempervivum NeilreichiiSCHOTT
Nymán és Kotschy-Iioz (Ana-
lecta botanica 19. old ), ettl
azonban keskenyebb szárlevele,

keskeny, kevésvirágú, össze-

terelt virágzata, rövidebb csésze-

levelei, fképpen azonban ép-

szél, csak a csúcsukon 3—4
fogas keskenyebb szirmai külön-

böztetik.

Azt hiszem nem tévedek,
ha a PANTU Z. C. és Proco-
PIANU-PROCOPOVICI S. a „Con-
tributjoni la Flóra Ceali-

bliitigen Blütenstand bedingt

ist, die sekr schmalen, dick-

lichen Rosetten- und Stengel-

blátter, die Grössenverháltnisse

dér Kelche zu den Blumenblát-

tern, hauptsáchlich aber die

Gestalt dér letzteren lassen

die neue Art auf den ersteu

Blick als eine von S. arenarium

verscliiedene Art erkenneu.

Wáhrend námlich die Blumen-
bl áttér des S. arenarium am
oberen Rande infeine Fransen
zerschlitzt sind, weistdasneue
Sempervirum ganzrandige, kurz

drüsige, nur an dér Spitze in

drei, manchmal vier Záhne
gespaltene, viel schmalere und

lánger zugespitzte Blumenblcil-

ter auf, welche durch die

scharfe Faltung noch schmaler,

fást lineal erscheinen. Dér eine

Zalin dér Blumenblátter ist

meistens über die übrigen hinaus

verlángert. Auch ist die Be-

kleidung des Kelches bei S.

arenarium eine andere. Die

Kelchblátter des S. arenarium

sind am Raude kurz und didit

drüsenhaarig, jene des S. Simon-

kaianum aber am Rande
mit entfernt stehenden gestiel-

ten Drüsen besetzt.

Von S. Neilreichii S. N. K.

(Analecta bot. p. 19), welchem

die neue Art trotz habitueller

Verschiedenheit, dér Beschrei-

bung nach nahe kommt, unter-

scheidet sie sich durch die

schmáleren Stengelbláttter, die

schmale, armblütige, zusammeu-
gezogene Inílorescenz, die kür-

zeren Kelchblátter, hauptsách-

lichaber durch die ganzrandigen

und nur an dér Spitze 3—4

záhnigen schmáleren Petalen

leli glaube nicht zu irren,
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laulur
1

(Extr. din Buliét, de

T herb. de 1' instit botan. de

Buearest 1901) különlenyomat

16. old. az Öcsém teteje hegy-

gyei Romániában szemben fekv
Piatra Ceaklau, (a székelyek

Csalhó-nak hívják) szikláiról

felemlített Sempervivum Neil-

reichii- 1 a Sempervivum Simon-

kaianum-hoz vonom. A csík-

megyei havasok Flórája annyira

megegyezik a Csalhó hegység
Flórájával, hogy nagyon való-

szin, hogy ott csakis ez s nem
más rokon faj terem. Igaz ugyan,

hogy a nevezett szerzk azt

jegyzik meg növényükrl, hogy

a csésze levelei kívül beszórva

mirigyesek Ez látszólag nem
egyezik meg leírásommal, mert

az én növényem csészelevelei

kívül többnyire teljesen kopa-

szok s csak szélükön láthatók

nyeles mirigyek. Mégis azt

hiszem, hogy egy pontos össze-

hasonlítás azt fogja kideríteni,

hogy a román növény a mienkkel

egy s ez esetben az új fajnak

uagyobb elterjedési köre is

volna, mivel ekkor mindama
bukovinai és román termhelyek,
melyeken a nevezett szerzk
i. h. Sempervivum Neilreichii-1

említenek, a Sempervivum Si-

monlaianum-vd vonatkoztatan-

dók. Megjegyzem még azt, hogy
mindeme termhelyek talaja

meszes, holott a valódi Sem-
pervivum Neilreichii-t eddig

csak palán találták.

Az új fajt végül még
a Sempervivum Hillebrandtii

Schott (Ö. B. W. 1852, 18.

old.) al kellene összehasonlíta-

nunk, különösen azért, mert

wenn ich das von Zách. C.

Pantü und A. Procopianü-
PrüCOPOVICI in ihren „Con-

tributioni la Flóra Ceahlaului"

(Extr- din Buliét, dél’ herb de

F instit. botan. de Buearest 1901)

Sep. p. 16, von dér, dem Berge

Öcsém teteje jenseits dér rumá-

nischen Grenze gegenüber-

liegenden Piatra Ceahlau

(Czachlou, ungar. Csalhó) er-

wáhnte „ Sempervivum Neil-

reichii“ zu S. Simoniaianum
ziehe. Die Flóra dér höchsten

Berge des Csíker Comitates

weist so viele innige Beziehun-

gen zr Flóra des Ceahlau

Massives auf, das es sehr wahr-

scheinlich ist, dass auch dórt

nur diese und kelne andere

Art dér Verwandschaft wáclist

Die von den genannten Herren

a. a. 0. iiber die von ihnen

gesammelte Pílanze gemacktcn
Bemerkungen enthalten u. A.

die Behauptuug, dass die

Kelchblátter ilirer Pílanze aus-

sen zerstreutdrüsig seien. Dies

scheint mit meiner weiter oben

gegebenen Beschreibung nicht

ganz zu stimmen, da die Kelcli-

blátter meiner Pflanze aussen

meistens vollkommen kahl und
nur am Rande zerstreut driisen-

haarig sind. Doch glaube ich,

dass eingenauer Vergleich auch

in dieser Beziehung eine Ueber-

einstimmung dér beiden ergeben

wird
;

in diesem Falle wiirde

síeli ein grösserer Verbreitungs-

bezirk dér neuen Art ergeben,

da danu allé von den genannten

Herren für S. Neilreichii ange-

führten Standorte auf S. Simon-
Icaianum zu beziehen wáren.

Ich erwáhne hier noch, dass

sicli allé diese Standorte auf
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SCHOTT i h. egy „inüorescentia

pauciflora, primum nutans“-ot

említ, a mi a szóban forgó

növényt hívja emlékezetünkbe.

A Sempervivum Hillebrandtii-t

Híllebrandt Stájerország

szerpentin szikláin fedezte fel,

még pedig Neilreich (Nachtr.

zu Maly’s Enumer. 1861,210
old.) szerint Gurk vidékén 1

).

Eredeti példát belle, sajnos,

nem láthattam, a leírás szerint

azonban szintén czafrangos

szél szirmai vannak, s igy

ugyanazon bélyegben tér el,

mint a Sempervivum arenarium
s a Sempervivum Neilreichii,

úgy látszik, hogy a szil-mai-

nak éle is más alakú. Freyn
(Ö B. Z. 1900. 379. old.) s

Hayek (u o. 1900, 302 old.)

rövid megjegyzései nem tisz-

tázzák e tájt. FritsCH (Excur-
sionsflora, 1897, 263. old.) s

Freyn (i. h.) szerint a Sem-
pervivum Hillebrandtii levele

keskeny, Hayek szerint azon-

ban nem.

Kalksubstrat beziehen, wakrend
das eehte S. Neilreichii bisher

nur auf Schiefer gefnnden wor-

den ist.

Schliesslich wáre die neue

Art noch mit dem mirzweifel-

haftgebliebenen S. Hillebrandti

Schott in Ö. B. W. 1852 p.

18 zu vergleichen; namentlich

weist die „inflorescentia pauci-

ílora primum nutans
w

dér Be-

schreibung auf nahere verwandt-
schaftliche Bezielmngen del-

ijeiden Ilin. Diese Pflanze wurde
von Híllebrandt auf Serpen-

tinfelsen in Steiermark, nach

Neilreich in Nachtr. zu Maly’s
Enumer. (1861) p 210 bei Gurk
in Steiermark 1

) gefnnden. Leider

war es mir nicht möglich, ein

Original-Exemplar dicsér Art

zu vergleichen, derBeschreibung
nach hat es ebenfalls gefranzt-

randige Petalen, weiclit alsó

in demselben Merkmale wie S.

arenarium und S. Neilreichii

ab, ausserdem scheint es einen

andors geformten Blumenblát-

terkiel zu habén. Die kurzen Be-

merkungen Freyn’s (Ö. B. Z.

1900. p. 379) und v. Hayek s

(1. c. 1901 p. 202) kláren die

Pllanze nicht vollkommen auf;

nach FritSCH (Excursionsflora

1897 p 263) und Freyn a. a.

0 soll S. Hillebrandtii schmal-

blattrig sein, nach v. Hayek
aber soll dies nicht dér

B'all sein

’) llyon novii helység Stájerországban nincs A karinthiai Gurk vi-

dékén tavaly hiába kerestem e fajt.

Es existirt kein rt dioses Namous in Steiermark. Um Gurk in

Kámthen habé ich v. J. diese Pflanze vorgoblich gesucht.
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