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gemeinschaftlichen Stamme hin, viele ihrer ursprünglichen gemein-

schaftliclien Eigenschat'ten sind schön erhalten geblieben.

Beide Familien sind natürliche, die Gentianaceen jedenfalls

mit Ausschluss dér Menyanthaceen
,
darum habé ich mich enge an

ilire Grenzen gehalten. Dagegen habé ich Ordnungen nicht berück-

sichtigt, weil besonders die Ordnung dér Centrospermen gerade
nicht natiirlich ist. Jenen zu Liebe, die in dér Kiütik gerne

Neues vöm Altén unterscheiden wollen, erwahne ich, dass ich

bekannte Merkmale zusammengestellt und verglichen habé. Ich ver-

muté, dass meine Austührungen eine Reihe von Fragen nach sicli

ziehen werden, dérén Beantwortung umfangreichere Bearbeitungen

erheischen wird.

Uj búzavirág-keverékfajok.

Neue Centaurea-Bastarde.
Von Professor Wagner János tanártól (Arad).

Egy táblával. — Mit einer Tafel.

Centaurea Mágócsyana J.Wagn.i

Ével. Szára 30—50 cm. ma-
gas, egyenes vagy tövén kissé

lefekv
;

szögletes, barázdált,

egyik oldalán, kivált töve felé

bíborszínnel befuttatva, érdes és

pókhálós; kevés (4—8) ágú. Agai
5 — 8 cm. hosszúak, ritkán hosz-

szabbak és rendesen egyfész-

kek.
Levelei vaskosak, durva ta-

pintatúak
;
az alsók nyelesek, a

felsk ülk. Többnyire visszás

tojásalakúak, tompa csúcsúak és

durván fogasak. Az alsóbbak
7—9 cm. h., 2

-5 cm. sz.; a fel-

sbbek 2—2’5 cm. h. és 0’5—

1

cm. sz. Sötétzöld alapszínük

apró sertéktl szürkés, visszájuk
— kivált fiatal korban — pók-

hálósán molyhos.
Fészke nagy, herbarimpéldá-

nyokon mérve hossza 15 mm.,
szélessége 20 —23 mm., él ál-

lapotban csaknem gömböly.

A pikkelyek körme hosszában
rovátkolt, a függelékektl fedett.

matica [Roch.]X indurata Janka).

Ausdauernd. Stengel 30—50
cm. hoch, gerade oderam Grunde
niederliegend

;
kantig, gefurcht,

auf einer Seite, besonders gégén
den Grund hin purpurroth iiber-

laufen
;
ráüli u. spinnwebig. We-

nig verzweigt. Die 4— 8 Zvveige

5—8 cm. láng, selten lánger u.

meistens einköpfig.

Blátter derb, die unteren ge-

stielt; die oberen sitzend. Zu-
meist verkehrtei förmig, stumpf
und grob geziihnt. Die unteren
sind 7—9 cm. 1., 243 cm. breit,die

oberen 2 — 2
-5 cm. 1. u. 0 -5— f cm.

breit. Ilire dunkelgriine Farbe
ist von kurzen Borsten graulich,

die untere Seite besonders in

dér Jugend spinnwebig-wollig.

Blüthenkopf gross. In ge-

trocknetem Zustande gemessen
15 mm. 1., 20 23 mm. breit;

an lebenden Exemplaren fást

kugelrund.

Die Niigel dér Schuppen sind

vertieft gestreift, von den An-
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Függelékek barnásak, szélük

felé szalmasárgák. A külsk és

középsk függeléke ersen meg-
nyújtott háromszög. A szélen

szabályosan, féssen rojtozott. A
belsk szélesen hártyásak, hár-

tyájuk szabálytalan nyalábokra
hasadt, csúcson kicsípett tollas

gerinccel. Szélük hajszálvékony
cafrangokkal. A legbelsk füg-

geléke lekerekített, sekélyen és

szabálytálánál rongyolt.

Párta pirosas lilaszín, a szél-

sk sugarasak. Kaszaija 3 mm.
h., füstszín, bóbitája nincs. Vi-

rít augusztustól októberig. Te-

nyészik Versec szli között.

Elnevezem barátom : dr. Má-
gócsy-Dietz Sándor egyetemi
tanár nevérl, tiszteletem jeléül.

A C. Mágócsyana
,
noha ter-

metében inkább a C. banaticá-ra

emlékeztet is. mégis egyebekben
mindenképpen a két szülje kö-

zött foglal helyet. Ezért úgy az

egyik, mint a másik szüljétl
könnyen is különböztethet meg.

így ersen tér el a C. bana-

ticá-tói (egyáltalán a Jaceák-tói)

fészekpikkelyeinek alkotásában.

Még a középs pikkelyek függe-

lékei is szabályosan, féssen
rojtozottak és ersen meg-
nyújtottak, holott a banatica

pikkelyfüggelékei közül csakis

a legkülsbb, - a többinél jóval

kisebb pikkelyek függeléke sza-

bályosan cafrangos
;
a nagyob-

bak széles hártyája pedig csak

szabálytalan rongyokra osztott.

A C. induratá-Xól feltnen
különböztetik széles, sötétzöld,

hiingseln verdeckt. Die Anháng-
sel sind braunlich, gégén den
Rand Ilin strohgelb. Die dér áus-

seren u. mittleren sind stark ver-

lángert, 3-eckig, regelmássig
kammig gefranst. Die dér in-

neren sind breitháutig, oben aus-

gerandet; am Rande ungleich-

mássig getheilt, die einzelnen

Theile haarfein gefranst, dér ver-

liingerte Theil des Mittelnerves

féderig. Die dér innersten sind

abgerundet, unregelmássig u.

sehr schwach gefranst.

Blumenkronenröhren pfirsich-

roth; die ausseren strahlend.

Frucht 3 mm. 1., rauclifarbig.

Pappus fehlt. Blüht von August
bis Október. Sammelte diesen

neuen Bastard zwischen Wein-
gárten bei Yerseez und benenne
ihn zu Ébren meines Freundes
des Herrn Univ. Prof. dr. Ale-

xander Mágócsy-Dietz.

C. Mágócsyana erinnert ihrem

Habitus nach mehr an C. bana-

tica, steht aber sonst in jeder

Beziehung in dér Mitte zwischen

beiden Eltern
;
kaim demzufolge

von beiden Arten sehr leicht

unterschieden werden.

Selbst die Anliiingsel dér

mittleren Schuppen sind regel-

mássig féderig gefranst, stark

verlángert, dadurch von bana-

tica (auch von den andern Ja-

ccrt-Formen) streng verschieden.

Bei letzterer sind höchstens die

áussersten viel kleineren An-
hángsel regelmássig kammig
gefranst; die andern sind aber

nur in unregelmássige Fetzen

zerschlitzt.

Von C. indurata ist dieser

Bastart besonders durch dünk-
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tompább levelei, a jóval rövi-

debb pikkelyfüggelékek, melyek
közül a legbelsbbek mindin-

kább szélesebi), fölül kicsípett

hártyával vannak kitüntetve.

A C. *1/ágócsyana 1égj ob bai ] kö-

zelíti meg a C. spurin Kern-í és az
alább ismertetett C. Márkianá-t ;

mindketttl azonban szintén

feltn módon különbözik.

A C. spuriá-iól eltér széle-

sebb, durvább leveleiben, na-

gyobb, gömbölybb fészkeiben,

sokkal jobban megnyújtott küls
és középs pikkelyfüggelékei-

ben, ezek középs, osztatlan ré-

sze testesebb; a pikkelyfügge-

lékek hártvás részének alakjá-

ban, mely semmi esetre sem
pannonién

,
hanem bánátién jel-

leg, t. i. a hártya aránylag szé-

lesebb. csúcson kicsípett és e

mélyedésbl nyúlik ki a függelék

tollas része
;
végül abban, hogy

termésének bóbitája nincsen.

A C. MárJcianá-töl abban
különbözik, hogy levele rövi-

debb, tompább, sötétebb zöld,

jóval vaskosabb és durvábban
fogazott

;
fészke gömbölybb,

küls pikkelyfüggelékeinek a

középrésze testesebb és hajszál-

sallangjai valamivel vastagab-
bak. Termésén bóbita soha sincs,

holott a C. Márkiana termései-

nek egy részén rövid bóbita is

található.

Hogy a C. Mágócsyana végre

feltétlenül a C. bánátién és C.

indurata és nem más fajok ke-

veredésébl keletkezett, a követ-

kezkbl tnik ki: Úgy a báná-
tién, mint az indurata nem ma-
gas termet. Mindkettt jellemzi

a vaskosabb, sötétebb alapszín
levél. A széles, nem igen nagy,
csúcson kicsípett, szabálytalan

lere, stumpfere Blattéi*, bedeu-

tend kürzere Anhángsel und die

breithautigen, oben ausgeran-

deten Anhángsel dér innern

Schuppen gut gekennzeíchnet.

C. Mágócsyana steht jeden-

falls C. spurin Kern. und dér

nachfolgend besehriebenen C.

Márkiana am náchsten, kann
aber auch von diesen beiden Ar-

ten leicht unterschieden werden.
C. Mágócsyana hat breitere,

derbere Blátter als spuria
,
grös-

sere kugelförmige Bliithen-

köpfe
;
die Anhángsel dér áus-

seren u. mittleren Schuppen sind

mehr in die Lángé gezogen,

habén ein bedeutend breiteres

Mittelfeld; dér háutige Theil

dér inneren Anhángsel ist mehr
ausgerandet und aus dieser Aus-
buchtung ragt das federige Ende
des Mittelnerv’s hervor; auch
hat die Frucht keinen Pappus.

C. Márkiana gegenüber kenn-

zeiclmet diese Art. ihr kürzeres,

stumpferes, derberes, dünkler

gefárbtes u. gröber gezáhntes
Blatt

;
dér mehr abgerundete

Blüthenkopf, das breitere, lán-

gere Mittelfeld dér Anhángsel

;

auch sind die Frausen nie so

haarfein wie bei Márkiana. Die
Früchte dér letzteren Art habén
auch mitunter ©inén kurzen
Pappus.

Dass C. Mágócsyana unbe-

dingt dér Combination C. báná-

tién Roch. X G. indurata Janka
und nicht etwa einer anderer

verwandter Arten entspricht, er-

liellt zweifellos aus ihren Merk-
malen. Beide Eltern sind nicht

besonders hochwiichsig
;
derbe

Blátter mit dunkler Grundfarbe
habén auch allé beide.Das breite
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rongyokra hasadt és aprón, haj-

szálfinoman rojtozott hártyás

függeléket a banaticá-tói örö-

költe. A küls pikkelyek füg-

gelékének testesebb gerincét az

induratá-töl nyerte. Mindkett
nagyfej, azért van a C. Má-
gócsyaná-nak különösen nagy
fészke. A pikkelyek a sajátsá-

gos szalmasárga sziláikét is -

úgy látszik — az induratá-töl

kapták, legalább a temesmegyei
egyebiitt*)gyjtött indurata pél-

dányaim fészekszínének szalma-

sárga árnyalata meglepen ha-

sonlít a C. Mágócsyana pikkely -

zetének a színéhez.

CentaureaMárkiana JAVagn. (C

Ével. Termete inkább a Cen-

taurea stenolepis termetéhez kö-

zeledik. Magassága 80— 100 cm.

Szára egyenes, szegletes, baráz-

dált, érdes, pókhálósán szöszös.

Közepétl ágas, kevés — 12 ágú.

Agai —20 cm. hosszúak, 1—2
fészketek. T- és alsó szárlevelei

hosszú nyelek, a felsk ülk.
A szárlevelek kerülékesek,mind-

két végük felé kihegyesedk. Az
alsók —12 cm. h., 4 — 5 cm. sz.

;

a felsk 3 cm. h., 1 cm. sz.

;

merev tapintatúak, de vékonyak;
legalább vékonyabbak, mint a

C. banatica, indurata és Mágó-
csyana levelei. Világosabb zöld

alapszínnel szürkések, érdesek

és fiatal korban, kivált visszá-

jákon molyhosak. Fészke kö-

rül b. akkora, v. kevéssel kisebb,

mint a C. banatica fészke. Her-

bárium példányon mérve 15 mm.
h., 13 mm. sz.

;
tojásalakú. A

pikkelyek körme fedett. A kül-

— nicht zu grosse — oben aus-

gerandete, unregelmássig ge-

schlitzte,haarfein gefranste háu-
tige Anhangsel kennzeichnet

besonders banatica
; die in die

Lángé gezogenen breiten Mit-

telfelder dér ausseren Anhangsel
weisen auf indurata Ilin. Beide
sind grossköpfig, darum hat <

'.

Mágócsyana besonders grosse

Blüthenköpfe ; selbst die eigen-

artige strohgeíbe Farbe ist über-

raschend ahnlich dér Farbe
von indurata-Ivöpfen, welche
ich aucli anderwárts, im Teme-
ser Komitate z. B. bei Keresz-

tes beobachtete.

'. banatica [Roch.] X stenolepis Kern.).

Ausdauernd. Gleicht ihrem
Habitus nach dér C. stenolepis.

Stengel 80—lOOcm. h.,aufrecht,

kantig, gefurcht, rauh u. spinn-

webig wollig. Von dér Mitte an

verzweigt
;
wenig — bis 12ástig.

Áste bis 20 cm. 1., 1 - 2köpfig.

Die unteren Blatter sind láng

gestielt,die oberen sitzend. Sten-

gelblátter elliptisch beiderseits

verschmálert. Die unteren bis

12 cm. 1.,
4—5 cm. br., die ober-

sten 3 cm. 1., 1 cm. br., fiden
sich ziemlich steif an, sind aber

dünn, wenigstens dünner als bei

banatica
,

indurata u. Mágó-
csyana. Ilire Grundfarbe ist hel-

ler grün, sie sind rauh u. beson-

ders an dér unteren Seite, haupt-

sachlich im jugendlichen Altér

spinnwebig-wollig.Blüthenköpfe

beiláufig so gross od. etwas klei-

ner als bei C. banatica. An ge-

trockneten Exemplaren gemes-
sen 15 mm. 1., 13 mm. br., eiför-

*) p. o. Keresztes mellett.
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sok függeléke szabályosan, fé-

ssen rojtozott,vékony része haj-

szálsallangoktól tollas.

A belsk széles, középen ki-

csípett hártyája szabálytalan

rongyokra szakadt, a mélyedés-

bl pedig kinyúlik a tollas kö-

zép-ér. A legfelsk kerekdedek
és igen kevéssé rongyos élek.
A párta pirosas lila; a széls
virágok sugarasak.

Virít augusztustól októberig.

Terem erdszélen a verseci

hegyvidéken. Szurdok mellett 1
)

is szedtem (Krassó-Ször.).

Elnevezem felejthetlen volt

tanárom, dr. Márki Sándor egye-
temi tanár tiszteletére.

Hayek A. az ausztriai, ma-
gyarországi búzavirágokról írt

remek müvében a C. spuria

Kern.-i'I következképpen nyi-

latkozik: «C. spuria A. Kern.
kétségtelenül a C. pannonica
Heuff. és stenolepis Kern. ke-

verékfaja. » Csillag alatt meg-
jegyzi azonban, hogy egynémely
példája esetleg a C. banatica X
stenolepis összetételnek felel

meg.

A Borbás autoritására idé-

zett termhelyek (pl. Herkules-

fiird) okvetlen föltntek neki.

Herkulésfürd mellett biztosan

nem n a magyar Alföld sík te-

rületeire jellemz C. pannonica
(Heuff.). Kizártnak tartom, hogy I

mig: die Nágel derSchuppen von
den Anhangseln verdeckt. Die
áusseren Anhíingsel regelmassig

kamuiig gefranst, das freie Ende
des Mittelnérv’s féderig.

Die breithiiutigen Anhíingsel

dér inneren Schüppen sind in

ungleiche Theile zerschlitztjOben

ausgerandet u. aus dieser Ran-
dung ragt das liaarfein gettederte

Ende des Mittelnerves hervor.

Die innersten sind rundlich und
sehr wenig eingerissen. Blumen-
kronenröhren píirsichroth

;
aus-

sere strahlend.

Blüht von August bis Október.

Sammelte dicsen Bástard auf

demVersecer Gebirge amWal-
desrande, auch bei Szurdok 1

)

(Com. Krassó-Ször.).

Ichbenenne die Art zu Ehren
meines unvergesslichen Profes-

sor's Dr. Alexander Márki.

A. Hayek spricht síeli in sei-

nem trefflichen Werke (Die oes-

terr.-ungarischen Centaurea-Ar-

ten) über C. spuria Kern. fol-

gendermassen aus: « C. spuria

A. Kern. ist zweifellos eine Hy-
bride zwischen C. Pannonica
(Heuff.) und stenolepis Kern.»

fügt aber in dér Fussnote hinzu,

dass einige Exémplare mög-
licherweise dér Combination ba-

natica (Roch.) X stenolepis Kern.

entsprechen.

Die von Borbás citierten

Standorte (z. B. Herkulesfürd)
mussten ilim jedenfalls auffallen;

denn bei Herkulesfürd wachst
die fii r die ungarische Tiefebene

charakteristische C. pannonica
ganz gewiss niclit. Hayek kaim

l
)
Az e vidékrl említett «spuria Kf.rn.» valószínleg ide tartozik.

«C. spuria Kern.» aus dieser Gegend gehürt wahrscheinlich hierher.
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Hayek oly keverékfajt látott

volna, mely a C. stenolepis-nek
a mi vidékünkön term Jacea-

csoportbeli (ez esetben banatica)

búzavirág egymásra hatásából

állott el. Okvetlen felismerte

volna a C. banatica bélyegeit a

keverékfajon is és nem elége-

dett volna meg a csillagos meg-
jegyzésével. Hayek szép mvé-
ben nagyon pontosan, szigorúan

és igazságosan jár el a keverék-

fajok elbírálásában, éppen azért

nem tudom fent idézett észre-

vételét arra magyarázni, hogy
a banatica X stenolepis össze-

tétel egyszeren a G. pannonica

X stenolepis combinatióhoz csa-

tolandó, ez nemcsak hogy nem
felelne meg az igazságnak, de

nem is volna következetes el-

járás. Amíg a C. banaticá-t a

C. pannonicá-töl elválasztjuk,

azt pedig a jövben még annál

inkább fogják megcselekedni :

addig meg kell különböztetnünk

a banatica X stenolepis keverék-

fajt is a C. pannonica X ste-

nolepis combinatiótól. Hogy a C.

pannonica Heuff. helyesebb

neve nem volna-e az argyro-

coma Wallr., az e tekintetben

egészen másodrend kérdés.

G. Márkiana semmi esetre

sem lehet C. pannonica X ste-

nolepis
,
mert C. pannonica nem

tenyészik Magyarország délke-

leti hegyvidékén. Viszont G. spu-

ria Kern. nem lehet egyenér-

ték a G. banatica X stenolepis

combinatióval, mert Szt.-Endrén,

hol a C. spuriát felfedezték, a

C. banatica nem fordul el.

C. Márkiana különben jellem-

vonásaiban is lényegesen tér el

a C. spuriá-tó1. G. Márkiana
rendszerint magasabb termet,

unmöglich eine Combination dér

stenolepis mit einer Flocken-

blume aus dér Jacea-Gruppé (in

diesem Falle banatica) unserer

Gegend gesehen habén, er hátte

die Einwirkung dér C. banatica

erkannt u. hátte sich mit sei-

ner Fussnotenbemerkung nicht

begnügt. Hayek geht in seinem
Werke mit den Hybriden pein-

lieh streng und gerecht vor,

ich kaim eben darum seine Be-

merkung nicht so auffassen,

dass die Combination C. bana-

tica x stenolepis einfach zu G.

pannonica X stenolepis zu zie-

hen ist, dies wíirde nicht nur

dér Wahrheit nicht entspre-

chen, es wáre aueh incon-

sequent. So lángé C. banatica

von G. pannonica getrennt wird,

was in dér Zukunft jedenfalls

öfters dér Fali sein wird als

bisher: muss aucli dér Bastard

banatica X stenolepis von pan-
nonira X stenolepis unterschie-

den werden. Ob G. pannonica
nicht richtiger argyrocoma

Wallr. genannt wird, ist in

unserem Falle ohne Belang.

C. Márkiana kann übrigens

keinesfalls G. pannonica X ste-

nolepis sein, da pannonica auf

dem südöstlichen Gebirge Un-

garns nicht vorkommt. C. spuria

Kern. kann aber dér Verbindung
C. banatica X stenolepis keines-

falls entsprechen, da bei Szt.-

Endre C. banatica nicht vor-

kommt.
C. Márkiana ist aber aueh

in ihren Merkmalen von spuria

trennbar. C. Márkiana hat einen

zumeist geraderen, höheren

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



Magyar botanikai Lapok. II. óvf. 9/10. sz. Tab. IV. tábla.

Wagner J.
Új búzavirág-keverékfajok.
Neue Centaurea-Bastarde

A képek megnevezése. — Erklárung dér Abbildungen.

Figur 1. kép :

« 2 . «

« 3. «

« 4. «

« 5. «

< 6 . «

« 7. «

Schuppen
Eine Mittel-Schuppe

« «

Schuppen
«

Blilthen-Kopf

« «

von
«

«

«

«

((

«

Centaurea indurata Janka pikkelyei

« banaiica Rocu. középs pikkelye

« pannonica Heuff. « v

« Máqócsyana J. Wagn. pikkelyei
> Márkiam J. Wagn. «

« Máqócsyana J. Wagn. fészke

« Márkiam J. Wagn. «
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levelei szélesebbek, fészkei vala-

mivel nagyobbak (a banaticá-

nak is ugyanis jóval nagyobb
fészke van. mint a pannonicá-

nak és Hayek méreteibe sajtó-

hiba csúszott. A pannonica mé-
retei nála 15 mm. h., 12 mm.
vastag, a banatica méretei 13

mm. h., 11— 12 mm. vastag. Ez
az arány hibás, maga is mondja
i. mvének más helyén, hogy a

banatica fészkei nagyobbak).

Hártyás függelékei aránylag

szélesebbek, kicsípettek, a mé-
lyedésbl kinyúlik a tollas ge-

rinc. A spurin függelékei egyen-

letesebben kihegyzettek s a hár-

tya egyenletesen fut be a tol-

las végébe.

A C. Márkianá-% sem a bana-

ticá-xal, sem a stenolepis-sel

nem lehet összetéveszteni. A sok-

kal cafrangosabb és szabályo-

sabban hasadt pikkelyfüggelé-

kek feltn módon különbözte-

tik a banatica-tói (és bármely
más «.Jacea» -félétl), a sokkal

rövidebb függelékek, melyek kö-

zül a belsk széles kártyásak

és kanálalakúak, jellemzik a

stenolepis-sel szemben. Levelei

is mindig rövidebbek, kevésbé
kiheg3^ezettek. mint a stenole-

pis-éi.

C. Márkiana az indvratá- tói

is szembetnen tér el. Függe-
lékei rövidebbek, középs me-
zjük (a külské) nem oly szé-

les. nem annyira nyújtott, a bel-

sk szélesen kártyásak. Levelei

szélesebbek, vékonyabbak, nem
oly molykosak. Termete is ma-
gasabb és termésének gyakran
bóbitája is van.

A C. Mágócsyaná-tó\ való

eltérést lásd annál.

Wuchs, breitere Blátter. Ikre

Blütkenköpfe sind etwasgrösser
(banatica hat na miiek durck-

schnittlich bedeutend grössere

Ivöpfe als pannonica, in die

Maasse Hayek’s ist ein Druck-
fehler geschlichen. Er gibt bei

pannonica 15 mm. 1., 12 mm.
br., bei banatica 13 mm. 1., 11—
12 mm. br. an, auch er sagt

aber am a. 0 ., banatica sei

grossköpíiger als pannonica).

Die háutigen Anhángsel sind

verháltnissmássig breiter, aus-

gerandet mit federiger Spitze

in dér Randung. Bei spurin sind

die Anhángsel gleichmássiger

zugespitzt; die Háute verlaufen

gleichmássiger in den federigen

Mittelnerv.

C. Márkiana kann weder mit
banatica, noch mit stenolepis

verwechselt werden. Die viel

regelmássiger kámmigen An-
hángsel mit federigem Mittel-

theile trennen selbe auffallend

von banatica (u. verwandten
Formen), die um vieles kürzeren,

an den inneren Schuppen stark

háutigen,löffelförmigen Anháng-
sel kennzeichnen sie auffallend

von stenolepis. Auch sind die

Blátter immer mehr verkürzt

als bei stenolepis.

C. Márkiana ist auch von in-

darata leicht zu nnterscheiden

;

die Anhángsel sind námlieh be-

deutend kiirzer, ihr Mittelfeld

ist nicht so breit, nicht so ver-

lángert, die inneren sind breit,

háutig
;
die Blátter sind breiter,

dünner, nicht so fzig, ihrWuchs
ist bedeutend köbér, hat auch
oft einen Pappus, wenigstens

angedeutet.

Den Unterschied von C. Má-
gócsyana sielie bei dieser Art.
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