
azonban nem ajánlanám azon okból, mert a K. gracilis név 1805
óta általános használatban áll, s mert a K. «cristata» nevet eddig
vagy a K. ciliatá-ra ruházták, vagy pedig a gyjt név gyanánt
használták, s igy a változás csak zavarólag hatna s talán össze-

tévesztésekre is szolgáltatna alkalmat, ezenkívül pedig csak a Spec.

plánt, els kiadásában leírt «Aira cristata» felel meg a Koeleria

gracilisnak, ellenben L.nné e nevet késbben tágabb értelemben is

használta (felölelvén vele nemcsak a Koel. ciliatát
,

de még más
alakokat, st egy más nemzetséghez tartozó füvet is !). Így tehát

voltaképen egy «mixtum compositum»-mal állunk szemben; ezél-

szerübb tehát a K. cristata (L.) nevet az egész rokonság, s nem
egyes typusnak megjelölésére használni.

A Koeleria ciliata Kern. régibb neve a K. pyramidata (Lám.),

ezt elejtenünk nincsen okunk.

Közleményem megfogalmazása közben Degen Arfád dr. úr

szives volt bid. Borbás Vincze tanár úrnak egy a Koeleriúkra

vonatkozó befejezetlen s kéziratban hátrahagyott czikkét velem
közölni. Ezen kézirat fbb pontjait a következkben foglalom össze

s teszem közzé

:

1. A Koeleria pyramidata L.\M.-nak feltétlen prioritása van a

K. ciliata Kern eltt. Utóbbi voltaképen csak Ascherson és Graebner
Synopsisában lett elször leírva

2. Borbás tanár úr tisztán bibi iographiai tanulmányok alapján

azon eredményre jutott, hogy Linné Aira cristatá ja nem lehet

más, mint a Koeleria gracilis Pers.
;
utóbbi tehát K. cristata (L.)

névvel jelölend.

3. A prioritás elvének szigorú alkalmazása mellett a Koeleria

valesiaca Gaud. (= K. vallesiana [All.]) Koeleria splendens Pourret
(1788) sub Festuca névvel jelölend. Allioni neve ugyanis 1789-bl
való. Megjegyzem, hogy ezt a nevet 'már Druce G. C. 1905. évi

november havában a Journ. of Botany-ben visszaállította jogaiba.

4. Borbás a íuzórkék hossza szerint megkülönbözteti a K.

gracilis-t vagyis cristata -
1 (4

—

F/2 mm hosszú füzérkékkel), a K.

majoriflorát Borb. (5 —6 mm. hosszú füzérkékkel) s a K. pyramidata t

Lám. (7 — 8 mm. hosszú füzérkékkel.)

5. Borbás szerint a «Gesammtspeeies» fogalmának alkalma-

zása s két névvel jelölése, mint azt eddigi dolgozataimban tettem,

nem helyes, mert ezen elvont fogalomnak a természetben nincsen

megfelel objectuma.

Liparis Loeselii Rich in Bosnien (Boszniában)

;

|

Max Wetscliky (Gnadenfeld).

Am 3. Juni 1905 traf ich in Jajze, dér ehemaligen bosni-

schen Königsstadt, ein, welche am Einfluss dér Pliva in den Vrbas,

zweier bedeutender Gebirgsflüsse, schön gelegen ist.
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Kurz vor dér Vereinigung mit dem Vrbas bildet die Pliva,

über ausgewaschene Nagelfluhwánde, die von Epheu malerisch

umrankt sind, in 6 bis 8 Armen einen etwa 30 M. liohen pracht-

vollen Wasserfall.

Asplenium viride Huds., u. Irichomanes L. Cystopteris fragilis

Bernh.. Erysimum panonicum Cr., u. Corydalis ochroleuca Koch.

waren hier hie u. da zu fínden, wáhrend ieh an dér dem Falle

gegeniiber liegenden Bergwand in Menge Polygala Murbeckii

Degen, Myosotis sparsifiora Mik. u. sehr vereinzelt Orchis Simia

Lám. beobaehtete.

Am náchsten Tagé fand ieh Zeit, noch eine flüchtige Excur-

sion nach dem etwa 10 Km. von Jajze entfernten Jezero zu un-

ternehmen, einem kleinen rt mit mohamedanischer Bevölkerung,

an dér Pliva gelegen. Dér Weg dorthin führt westlich von Jajze

im Thale dér Pliva aufwárts, an den beiden schönen Seen voriiber,

die dér Fluss hier bildet. Weiter gégén Jezero hin ist das linké

Ut'er des Flusses sumpfig, am Rande mit Schilf und Cladium
Mariscus bewachsen und von ausgedehnten Sümpten und sumpfi-

gen Wiesen umgeben, auf welchen ieh zahlreich Liparis Loeselii

Rich. fand, meines Wissens neu für die bosnische Flóra, in Ge-
sellschaft von Carex distans L. u. C. Hornschuehiana H., Menyan-
thes, Pedicularis palustris L., Aspidium Thelypteris Sw., Orchis

laxifora Lamk. . Scilla pratensis W. Is.

Letztere Art bemerkte ieh um Jezero auch zahlreich auf

höher gelegenen, trockeneren Wiesen; in Getreidefeldern viel Con-

ringia perfoliata Link. u. Calepina Corvini Desv.

Közli a czímben megnevezett fajnak Boszniában a Jaize

mellett lev Jezero (tó) partján történt felfedezését.

Apró közlemények. —
«Schollera paludosa var.

nana# Baumg. En. stirp. transs.

I. p. 331.

A legújabb irodalmunk sze-

rint az Oxycoccus-ok közül csak
a palmtris-t ismertük az or-

szágból. Múlt év junius havá-
ban azonban Kozma Dénes, a

budapesti magvizsgáló állomás

assistense meglátogatta az er-

délyi flóraterület egyik igen

érdekes pontját, a Kukojszás
fellápot Tusnád fürd közelében
(Csikmegye). Egyéb érdekes láp-

j

Kleine Mitteiluugen.

Schollera paludosa var.

nana# Baumg. En. stirp. transs.

I. p. 331.

Nach unserer neuesten Litte-

ratur ist aus unserem Lande
aus dér Gattung Oxycoccus illír

eine Art, O. palustris bekannt.

lm Juni v. J. besuchte Herr
Dénes Kozma, Assistent derK.
ung. Samenkontrol-Station ei-

nen sehr interessanten Punkt
des siebenbürg. Florengebietes,

das Hochmoor «Kukojszás» bei

Tusnád (Com. Csik). Nebst an-
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