
tam még az igen megnyúlt, csipdelkélt rövid és tompalebenyes t-
levelein is. Egy a közelben ntt másik t, melyen az elsatnyúlt

beczkék mellett néhány teljesen normálisan fejldött is volt
,
vilá-

gosan mutatta, hogy e növény nem egyéb, mint egy a termhely
szokatlan szárazsága által elidézett abnormitás, itt tehát a való-

ságos fajvegyliléknek, a C. gracilis G. G.-nek majmolása van jelen;
ezen nézetemet Magnus berlini tanár is osztja, a kinek a növényt
esetleges gombafertzés megállapítása végett megküldöttem.

Valószínnek tartom ellenben a Cystopus candidus befolyását

egy oly alaknál, melyet S. Martino (Trient) mellett az út kavicsán
szedtem : var. lepidioides m., mert hasonló példái, melyek közelében
nttek, ersen fertzve voltak. Ezen alakot jellegzi, hogy termete
általában a Lepidmm campestre-éhez hasonló, szára hever, fels
részében röviden ágas, levele csipdelkélt, fürtje igen sr, tetején

kerekített, beczkéje közepes nagyságú, szélesen szívalakú, meg-
lehetsen felfújt, olajbogyószín-zöld. szirma sokáig megmarad és

éppen úgy mint barnás csészéi a már kifejldött beczkétl élesen

elüt : sr termésfürtje ezen sajátságos színvegyiilék miatt majd-
nem a rezedára emlékeztet.

Trient, 1903. decz. hó 1-én.

Apró közlemények.

Mi a Hesperis dauriensis
Arao V Ezen név, mely Willk.

és Lángé Prodromusa (III. 794),

Nymán Consp. (Suppl. II. 24,)

végül B( irhás Hesperis-mono-

graphiája (M. B. L. I. 2(58, 374)

révén került az európai növé-

nyek névsorába, Gandoger vizs-

gálatai szerint (Bull de la soc.

bot. de Francé 1903., 466—468),

a kinek alkalma volt a grana-

dai egyetemen rzött ÁMO-féle
eredeti növényt megvizsgálni,

nem egyéb, mint az Arabis

verna R. Br.

Nem csoda, hogy a tökélet-

len leírás az eredeti példa meg-
vizsgálása nélkül nem engedte
megfejteni e növényt, Willk. és

Lángé, továbbá Bop.bás is idéz
jelek között vették fel diagno-

Kieine Mitteilímgm

Was ist Hesperis daurien-
sis Amo ? Dieser Name, welcher
durch Wíllk. u. Lange’s Prodro-

mus (111.794), Nvman’s Conspect.

(Suppl. II. 24.) endlich Borbás’s

Hesperis Monographie (Ung. bot.

Bl. I. 268, 374) in die Reihe dér

europáischen Pfianzen gelangt

ist, ist nach Gandoger (Bull. de

la soc. bot. de Francé 1 903, 466

—

468), welcher Gelegenheit ge-

ha'ot hat, das im Herbar dér Uni-

versitat zu Granada liegende

Original-Exemplar Amo’s zu

untersuchen, nichts anderes als

Arabis verna R. Br.

Es ist nicht zu wundern, dass

nach dér unzulánglichen Be-

schreibung niemand im Standé

war, ohne das Orig.-Ex. zu sehen
— die Pflanze zu erkennen.

Willk. u. Lángé, ferner Borbas
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zisát a Hesperisek között, úgy
látszik, bog}’ már k is kétel-

kedtek benne. Degen.

Trapa natans L.-t Budapest
jól átkutatott környékén eddig

|

még senki sem találta meg. Ez
év nyarán elég nagy mennyi-
ségben találtam e hazánkban
mindinkább ritkuló növényt a

soroksári Duna-ágban Erzsébet-

falva mellett, ott, ahol a töltés

illetleg lúd átvisz a Csepel-

szigetre. Bizonyára csak a leg-

újabb idkben telepedhetett irt

meg. Augusztin Béla.

übernahmen in Diagnosemit An-
fiihrungszeiehen, es scheint alsó.

dass auch sie schon dér Sache
nieht recht getraut habén.

Degen.
Trapa natans L. bei Buda-

pest Diese in nnserem Lande
immer seltener werdende Pflan-

ze wurdein dér gut durchforsch-
ten Umgebung unserer Haupt-
stadt noch nieht beobachtet. lm
Sommer 1. J. traf ich sie im So-

roksáréi’ Donauarm náchst Er-

zsébett'al va au dér Stelle, wo dér

Danim resp. die Brücke zr
Insel Csepel führt. Sie muss sich

dórt erst in jüngster Zeit ange-
siedelt habén. Béla Augusztin.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.*)

Referate über ungarische botan. Arbeiten.**)

Pantocsek József dr. ^Bechreibung und Abbildung dér fossilen

Bacillarien des Andesittuffes von Szliács in Ungarn. Pozsony, 1903.

20 S. mit 68 Fieuren auf 2 Tafeln.

Felsorolása, ill. leírása 62 fosz-

szil BaciUctriá-nak, melynek leg-

nagyobb része új faj. fajta ill.

alak. Három új faj az újonnan
felállított Széchenya nemet kép-

viseli. A következ új fajok ill.

alakok leírását tartalmazza

:

Aufzálung resp. Beschreibung
von 62 fossilen Bacillarien, dé-

rén grösster Teil neue Arten.

Varietáten resp. Formen d ar-

stel lt. Drei neue Arten reprásen-

tieren die neu aufgestellte Gat-

tung ' Széchenya. Neu beschrie-

ben sind:

Cymbella auslriaca Grun. var. tumida, C. grata., C. lanceolata

E. var. densestriata. C. sliacsensis, Encyonema eaespitosum Kg. var.

fossd is, Stauroneis Phöenicenteron E. var. angustior, Xavicula fallax;

N. Légiimén (E.) Van H. var. staurophora. X. Csaszlcaae, X. Hanem
Grun. var. angustior

,
N. Addaae

,
X. Fdarszkyi, X. arata Grun.

var. vaiidior, X. viridis (Nitzsch.) Ivg. var. pachyptera Pánt. f.

interrupta, var. parállelestriata Pánt. f.
staurophora. X. arata Grun.

*) Tisztelettel fölkérjük a t. szaktársakat, liogy megjelent b. dolgozataikat

ismertetés czéljából szerkesztségünkhöz (Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b;

beküldeni szíveskedjenek.
'*) Wir ersuchon unsere geehrten Herren Fachgenossen mn Einsendung

ihrer nen ersebienenen Arbeiten behufs Referates an die Redaction des Blattes

(Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b).
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