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közelében fekv Nagy Chocs

hegyen, dolomit talajon, kb.

1200 m. magasságban a t. sz.

f. Ez az Aspidium intermedium.

Sadler,= lobaium X Lonchitis.

Közvetlen közelében találtam

az Aspidium lobaium, (Huns.)

Sw. néhány szép példányát.

Ug3
Tancsak folyó óv aug.

hó 4-én találtam Szegeden
Crepis virens

,
L. (ViLL.)-t, mely-

nek alföldi elfordulása min-

denesetre érdekes Miután egy
belvárosi virágos kertben ta-

láltam. lehetségesnek tartom,

hogy hozatott kerti magvakkal
került oda, úgy mint eay ugyan-
csak Szegeden talált idegen*)

Emphorbia fajt, de az is meg-
lehet, hogy magvait a víz hozta

magával, miután a talaj Tiszti-

bl hordott ártéri iszapföld.

Lányi Béla.

Apró közlemények.

Corydalis capnoides var.

goniotricha : szögletes benjé-
nek négy éle rövid szröktl
érdes.

Terem Kolozsvárott, a séta-

tér egy elhagyatott, árnyékos
kelvén a csigadomb közelében.

Termésének érdessége azonnal

feltnt, mikor az idei május hó
vége felé a jelzett helyen reá-

találtam. Csak kevés t terem
ott. typikus Corydalis capnoi-

des (L.) nélkül, mely Kolozs-

vár vidékérl egyébként sem
ismeretes. Maga a termhely

Berge in dér Náhe von Rózsa-

hegy (Comit. Liptó). leli traf

dórt auf Dolomit in einer Höhe
von c. 1200 m. Aspidium in-

termedium Sadler (lobaium X
Lonchitis

)

;

in seiner Náhe stan-

dén einige seköne Exemplare
des A. lobaturn (Hlds.) Sw.

Am 4. Aug. 1 J. fand ich

in Szeged Crepis virens L.

(Vill.) dérén Yorkommen in

dér ungar. Tiefebene jedenfalls

interessant ist. Da die Pflanze

in einem Garten in dér inne-

ren Stadt stand, so dürfte sie

wolil durchfremde Gartensamen
eingeschleppt worden sein, eben

so auch eine dórt vorkommende
fremde Euplwrbia-Art*), docli

ist es uicht unmöglich, dass

erstere Pfl. durch Yermittelung
des Wassers eingefiihrt wor-
den ist, da dér Bódén des

betr. Gartens vöm Inundations-

gebiete dér Theiss herstammt.
Béla Lányi.

Ivleine Mitteilungen.

Corydalis capnoides var.

goniotidcha : angulis siliquae

tetragonae breviter pilosis.

Durch ihre rauhen Schoten
sofort auffallende Yarietát,

welche ich gégén Ende .Mai

lauf. Jahres an einer verlasse-

nen schattigen Stelle dér Pro-

menade zu Kolozsvár vorfand.

Sie wáchst dorc nur in weni-

gen Exemplaren oline den Ty-
pus, dér in dér Umgebung von
Kolozsvár überhaupt nocli nicht

bekannt ist.

') Errl a jöv számban lesz még szú.

Ueber diese Náherer in dér nachsten Xuinmer
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is egy kissé elüt, a Corydalis

capnoides (L.) árnyékos mész-
sziklákon szokott teremni.

Ez a var. goniotriclia egy
újabb adatot szolgáltat a Fu-
maria-télék szrképleteinek is-

meretéhez. E család eddig ko-

paszoknak ismert tagjain Zsák
Zoltán úr mutatott ki elször
szrképleteket (M. Bot. Lapok
1904, 238. s köv. 1.).

A var. goniotriclia szrei
ugyanolyan természetek, mi-

nknek Zsák Z. úr a Corydalis

cava var. scabricaülis és C. so-

lida var. trichopliora szrképle-
teit leírja, hatalmas sejtkitürem-

lések, csak külsleg van köztük

annyi különbség, hogy a Cory-

dalis capnoides var. goniotriclia

szrszálai rövidebbek és vasta-

gabbak.

Viola epipsila Ledeb. ha-
zánkban. Ez szszel I)r. Df.-

gen A. úrnak egy még tavaly

ígért növénygyjteményt küld-

tem. Egészen természetes, hogy
küldeményemet szakértöileg

megvizsgálta s hozzam intézett

becses levelében észrevételeit

velem közölte. Állítása szerint

legjobban gyönyörködött a baka-

bányai Rubus- flóra feltn vál-

tozatosságában
;

de küldemé-
nyem gyöngyének a Viola pa-
lustris L. név alatt beküldött

nézete szerint Viola epipsila

Ledeb.-í jelentette ki, mely
már nagy levelében és terme-

tében is eltér a V. palustris-tói

s ez volna hazánkban második
termhelye.

Els termhelyét Dr. Borbás
közölte a Term.-tiul. Közlöny

Corydalis capnoides var. go-

niotriclia liefert einen neuen
Beitrag zr Kenntniss von Tri-

chomen an Fumariaceen. Tri-

chome wurden an den bisher

für vollstándig kahl gehaltenen
Arten dieser Familie zuerst von
Herrn Zoltán Zsák (in M. B.

L. 1904, S. 238 ff.) nachge-
wiesen.

Die Trichome dieser Yarie-

tiit sind von ebensolcher Natúr,

wie sie von Herrn Zsák für

die behaarten Varietáten von
Corydalis cava und solida be-

schrieben wurden, nur in dér
ausseren Gestalt weichen sie

insoferne ab, als sie kürzer und
dicker, mehr höckerartig sind,

wodurch eben die Schoten bei

Beriihrung rauh erscheinen.

Gáyer Gy.
Viola epipsila Ledeb. in

Ungarn Heuer im Herbst sandte

ich Herrn Dr. A. v. Degen eine

noch v. J. versprochene Serie

meiner Aufsammlungen. Diese

Sendung wurde selbsverstánd-

lich fachgemass geprüft und
derEmpfánger hatte dieFreund-
liclikeit, mir seine Bemerkun-
gen mitzuteilen. Er erwahnte,

(láss die auffallende Mannig-
faltigkeit dér Babus-Flóra von
Bakabánya ihm nicht wenig
Yergnügen bereitet habé, dass

aber die Perle meiner Sendung
Viola epipsila Ledeb sei, welche
ich ihm unter dem Namen Viola

palustris gesandt habé und
welche selion durch ihre gros-

sen Blatter und abweichende
Tracht von dieser verschieden,

u. dass dies dér zweite Stand-

ort dieser Art in Ungarn sei.

Den ersten hat Dr. Borbás
in Term.-tud. Közi., pótfz. 37
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37. pótfüzetében, ahol azt ol-

vassuk, hogy bolti. Scherfel a

Tátrában megtalálta a V. pu-

binervis Rehm. et WoL.-ot (mely

Ivupffer és Gáyer szerint syno-

nymja a P. epipsila-nak). E
czikkében egy helyen hozzá-

tette, hogy a magyar szerzk
V. palustrisa mind pubinervis

(= épipsila) lenne. Ez nem áll.

St ellenkezleg. A V. palustris

L. a gyakrabban elforduló a

Tátra sok helyén (Dr. Dec.en

úr itt is s az árvamegyei Ború
mocsarakban is szedte) és a V.

épipsila Ledeb. a ritka, eddig

csak egy helyrl ismert növény.

Dr. Degen Á. úr levelének

vétele után elvétettem a Yiola-

gyüjteményemet és közelebb

megvizsgálván a növényt, a

felsbb, fiatalabb levelek ere-

zetén valóban apró ritka sz-
röcskéket találtam, holott a V.

palustris L. levele egészen ko-

pasz, fényl.
Alólirotf V. epipsilát szül-

helyemen Breznóbányán 1Ú05.

juh 20-án az « alsó yáU Gara-
mion túl fekv mocsáros réte-

ken és a vaspályától levezetett

árok mentén mintegy 12 pél-

dányban gyjtöttem, de ezeken
a réteken nagyon el van ter-

jedve. Kupcsok Samu

publiciert, \vo zu lesen ist, dass

dér verstorbene Scherfel T
t

.

pubinervis Rehm. und Wol. in

dér Tátra entdeckt habé. Diese

ist nun nach Ivupffer u. Gáyer
nichts anderes als V. épipsila.

Borbás erwalint noch. dass

sammtliche V. palustris dér un-

garischen Autoren pubinervis

sei. Diese Behauptung ist aber

nicht stichhaltig. Vielméhr ist

nach Dr. v. Degen V. palus-

tris L. die verbreitetere und
auch von ihm an viclen Stellen

dér Tatra und auch in den
Torfmooren «Bory» des arvaer

Comitates gefundene Art, wáh-
rend V. épipsila Ledeb. selten,

ja bisher nur von einem ein-

zigen Standorte bekannt war.
Nach Empfang dieses Brie-

fes nahm ich die Á'iolen mei-

ner Sammlung vor und bei

naherer Berichtigung faiul ich

an den Adern dér oberen jiin-

geren Bliitter tatsáchlich kleine,

zerstreute Hárchen vor, wüh-
rend die Blatter von V. palustris

stets ganz kaid u. glanzend sind.

Ich fand T. épipsila in dér

Niihe meiner Vaterstadt Breznó-
bánya am 20. Juli 1905 u. zw.
sammelte ich auf sumpfigen
Wiesen jenseits des Garam-Flus-
sesbei dem «unteren Damme»
u. in Eisenbahngráben etwa 12
Exemplare. Sie ist auf dicsen

Wiesen sehr verbreitet.

Sámuel Rupcsok.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése,
Referate über ungarische botan. Arbeiten.

Jávorka Sándor" dr. « Hazai Referat über Alexander
Onosma-fajaink>5 czím m- Jávorka «Species hungaricae
vének ösmertetése. Ösmerteti

:
generis Onosma» von Ludwig

Simonkai Lajos. Simonkai.

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Kupcok Samuel, Gayer [Gáyer] Julius [Gyula]

Artikel/Article: Apró közlemények. - Kleine Mitteilungen. 379-381

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20870
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=54159
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=356876



