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pratensis L., északvidéki nö-

vény, mely nálunk nem terem.

De a legérdekesebb alak,

amely kulturkísérletekre igen

alkalmas volna, a f. chlorantha

(Reichb.). Ezt a Csurgóhegyen
és a Táblahegy keleti lejtjén

találtam. Szálankint terem a

talak között. Virága élénk

zöld, külsején pirnyagos, min-

dig egyenesen felálló. Porzó-

szálai sr fehér szrözettel

borítva.

A P. grandis e helyeken
kevésbbé változik. A Borbás
Bpest növ. 1879: 129. o.-ról

ismert levélbeli eltéréseken kí-

vül, melyek közül a f. trisecta

elnevezés csupán a latisecta

alak egyes példáinak els leve-

leire vonatkozik, csak a fehér-

virágú eltérés a Nagy-Strázsa-
hegyen említésre méltó.

pratensis L., eine nordische

Pflanze, welche bei uns nicht

vorkommt. Die interessanteste

Form abér, mit welcher Kultur-

versuche gewiss lohnend wiiren,

ist f. chlorantha (Ram.). Habi-
tat in monte Csurgóhegy et in

declivitate orientálj montis Ta-
felberg. Bparsa inter typum ab
hoc sepalis intense viridibus

extus rubello-anhelatis, fioribus

erectis et flamentis villosis

difiért.

P. grandis andert daselbst

relatív weniger. Ausser den aus
Borb. Budap. növ. 1879: 129

bereits bekannten Blattveriinde-

rungen, von welchen f. trisecta

sich nur auf die ersten Bliitter

einzelner Exemplare dér lati-

secten Form bezieht, ware nur
die Form mit weissen Blüten
am Gr. Sztrázsaberg zu er-

wáhnen.

Négy új Centaurea Magyarország flórájában.

Vier neue Centaureen dér Flóra von Ungarn.

1 . Centaurea BeckianaG?«w-
nonica X rhenana) M. F. Mülln.
szülfajai között igen ritka a

száraz napos domboldalakon
Nemesvölgy felett Moson vár-

megyében, ahol a szekérút men-
tén, mely a hegyeken keresz-

tül Wolfsthalra átvezet, f. évi

aug. 5-én gyjtöttem.

2. C. stiriaca (jacea X sub-

jacea) Hayek Pozsony mellett.

Nádasok füves szélén az ivánka-

vereknyei útelágazástól északra
es körkemenezék területén C.

jacea L. (Hayek) és C. subjacea

1. CentaureaBeckiana (pcin-

nonica X rhenana) M. F. Mülln.
Sehr selten unter den Stamm-
eltern auf den sonnigen trocke-

nen Hiigeln nördlich Nemes-
völgy (Edelsthal) im Kom. Mo-
son, wo ieh sie entlang des

Karrenweges, welcher über die

Berge nach Wolfsthal führt.am

5. VIII. 1. «J. sammelte.

2 C. stiriaca (jacea X sub-

jacea) Hayek in dér Gegend
von Pozsony. In Gesellsclwft

von C. jacea L. (Hayek) und
C. subjacea G. Bec.k am grasi-

gen Rande von Rohrbestiinden
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G. Beck társaságában. (1908,

VIII. 25.

3. C. diffusa Lám. Keleti

jövevény, mely úgy látszik, a

vasúttal terjed. Komárom vár-

megyében a bánkida - kisbéri

vasút mentén két helyen talál-

tam reá. Császár mellett a

Puszta- Makkra viv út és a

vasútvonal keresztezésénél ko-

pár helyen közönséges ruderá-

lis gyomok társaságában (1908,

IX. 12.) és már néhány nappal

elbb (1908, IX. 5.) Bánhida
mellett a kisbéri vasút men-
tén közel a kocs-i útkereszte-

zéshez Polygonum arenarium,

Kochia arenaria, Salsola Káli
,

( 'orispermum nitidum. P/antago

arenaria társaságában homok-
talajon úgy typikus, mint var.

brevispina Boiss. nev alak-

jában.

Hybrideket keresve a bán-

hidai termhelyen szembe tnt a

4. C. diffusa X rhenana
hyjbr. nova. A C. diffusa fkti-

lönbségei a C. rhenaná-val

szemben a kisebb, keskenyebb
sápadt fészkek, nem sugárzó
fehér virágok, pappus nélküli

(vagy normális virágfészkekbe

keverten rudimentáris pappus-
szal ellátott egyes) achaeniu-

mok, a függelékek tüskés vége,

mely a typikus növényen vé-

gül visszagörbül, a var. bre-

vispiná-n ellenben rövidebb és

egyenesen álló és végül a még
boglyasabb, ágasabb termet.

A C. diffusa hatása mármost
a hybridus alakon az ágasabb
termeten, kisebb virágfészkek-

ben, a jól kifejlett tüskébe nyúló
függeléken, többé-kevésbbé tüs-

bei den Ringöfen nördl. dér

ivánka-vereknve-er Weggabel.

(25. VIII. 1908,)

3. C. diffusa Lám. Eine orien-

talische Art, welche wie es

scheint, sich mit dér Eisenbahn
verbreitet. Ich fand sie an zwei
Stellen entlang dér Eisenbalm-
linie Bánhida—Kis-Bér ímKom.
Komárom : bei Császár an dér

Kreuzung des naeh Puszta-

Makk führenien Weges mit

dér Bahnlinie an einer kaidén

Stelle in Gesellschaft von ge-

wöhnl. ruderalen Pfianzen (12.

IX, 19(>8), dann kurze Zeit

früher (5. IX.) bei Bánhida ent-

lang dér Kis-Bér-er Bahn nahe
dér Kcs er Wegkreuzung auf

Sandboden in Gesellschaft dér

im ung. Texte erwáhnten Pflan-

zen sowohl in typischer Form,
als in dér var. brevispina Boiss.

Die Suche nach Hybriden
ergab an dem Standért bei

Bánhida :

4. C. diffusa X rhenana
hybr. nova. Die Hauptunter-

schiede dér C. diffusa gegen-

über C. rhenana sind die ldei-

neren,schmáleren,blassen,Köpfe

nieht strahlenden, weissen Blü-

ten, pappuslose (oder in nor-

male Köpfchen eingesprengte

mit rudimentarem Pappus ver-

sehene) Achaenien, die in einen

an dér typischen Pflanze zu-

letzt zurüekgekrümmten, bei dér

var. brevispina kürzeren auf-

rechttn Doni auslaufenden An-
hángsel und dér noch mehr
sparrige Wuchs. Dér Einfiuss

dér C. diffusa aussert sich nun
an dér Hybride in dem sehr

sparrigen Wuchs, ki eineren Blü-

tenköpfchen, stark entwickel-
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kés oldalrojtokon és a nagyon
kurta pappusban nyilvánul, míg
ellenben a függelékek barna
színe és a sugárzó piros virá-

gok a C. rhenaná-tói erednek.

A rokonfajok hybridjei közül

alkalmam volt Dr. Degex Ár-
pád úr herbáriumában a C.

diff'usa X maculosa= C. Fray-
ana Boissier authentikus pél -

dáit összehasonlítani. Ezek a

C. maculosa hatásának megfe-
lelen világos függelékeikkel

és keskenyebb fészkeikkel tér-

nek el. A viráguk színe piros

vagy fehértó. A kissé már tá-

volabb es C. diffusa X pani-
culata= C. peregrina Coste et

Sexmén a C. paniculatá-nak, a

C. rhenaná-Y&\ szemben való

különbségeit tekintetbe véve
valószínleg mindig biztosan

meg lesz különböztethet, Egy
ugyancsak Dr. Degen Árpád
úr herbáriumában lev C. dif-

fusa x rhenana, melyet Metz
mellett Petry gyjtött, fehértó

virágú és igen sápadt függe-

lékekkel bír. Ha tehát csak-

ugyan a G. rhenana volt az

egyik szülje, a G. diffusá-hoz
legközelebb álló alaknak tekin-

tend. Ilyen alakokat sápadt

rózsaszín virággal Bánhida
mellett is láttam, de midn
néhány nappal késbb akkori

tartózkodásom helyérl, Bajról

odautaztam, hogy a növé-

nyeket meggyjtsem, ezek az

alakok már elvirágoztak és nem
voltak biztosan felismerhe-

tk, úgyhogy csak a sötétebb

szín alakból gyjthettem pél-

dákat.

tem Enddorn dér Anhangsel
mehr minder dorníge Seiten-

fransen undsehrkurzem Pappus,
wáhrend die braune Farbe dér

Anhangsel und die rten, strah-

lenden Bliiten von C. rhenana
herstammen.
Von Hybriden dér verwand-

ten Arten habé ich auth. Exem-
plare dér C. diffusa X ma-
culosa = C. Frayana Boissier

im Herb Dr. A. v. Degen’s

vergleichen können. Dieselben

unterscheiden siqh entspre-

chend dem Einfisse dér G.

maculosa durch hell gefárbte

Anhiingsel und schmálere Köpf-
chen. Jhre Blütenfarbe ist rt
oder weisslich. An dér etwas
weiter entfernten C. diffusa X
paniculata— C. peregrina Coste

et Sennen ist die Beteiligung

einer von C. rhenana gut ver-

schiedenen Art auch wohl stets

zu erkennen. Eine ebenfalls

im Herb. Dr. Á. v. Degen’s

befindliche C. diffusa X rhe-

nana, bei Metz von Petry ge-

sammelt, hat sehr blasse An-
hangsel und weissliche Bili-

men, dürfte daher, falls tat-

sachlich die echte C. rhenana
einwirkte. die dér C diffusa

naher stehende Form dér Hyb-
ride darstellen. Solche dér C.

diffusa niiher stehende Formen
mit schwach rosafarbigen Blii-

ten sa hich auch bei Bánhida;
als ich aber einige Tagé spii-

ter von meinem damaligen
Aufenthaltsorte Baj die Pflan-

zen einzusammeln hinausfuhr,

waren diese bereits verblüht

und nicht mehr sicher erkenn-

bar, so dass ich nur von dér

dunkler gefárbten Form Exem-
plare besitze.
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Az új hybridet a C. psam-
mogena ketts névvel jelelem.

Komárommegye e két Cen-

taureái-jával kapcsolatban meg-
említem, hogy a vármegyében
a C. Sadleriana Janka, amed-
dig megfigyelésem terjed, Bán-
hidától Tata, Baj, Szomod,
Agostyánon át Duna-Almásig
van elterjedve és a C. Sca-

biosá-t helyettesíti helyenkint

a mély homoktalajon olyan ve-

getáczió társaságában, mely a

Rákos flóráját varázsolja elénk.

A C. Scabiosa var. sublucida

Borb. Dévény mellett is terem

:

a7. Árpád-szobra alatt a Mor-
vára néz sziklákon.

Die neue Hybride sei als

C. psammogena bezeichnet.

lm Anschluss sei bemerkt,

dass C. Sadleriana Janka im
Komit. Komárom, soweit meine
Beobachtungen reichen, von
Bánhida über Tata, Baj, Szo-

mod, Agostyán bis Duna-Almás
verbreitet ist und die C. Sca-

biosa L. vertritt stellenweise

auf tiefsandigen Fluren in Ge-
sellschaft einer pontischen Ve-
getation, welche dér Flóra

des Rákos bei Budapest gleich-

kommt.
C. Scabiosa var. sublucida

Borb. kommt auch bei Dévény
vor : auf den gégén die Marcii

abstiirzenden Felsen unterhalb

des Arpád-Denkmales.

A Colchiciim hungarictim Janka rendszertani helye.

Irta: Seymaun Vilmos. (Budapest.)

Janka Colchicum hungaricum-éX (Természetrajzi Füzetek
X. p. 75.) az irodalomban többfélekép Ítélik meg. Újabban pl.

Ascherson és Graebner Synopsis-ában a Colchicum montanum L.-

hez van csatolva; Rouy pedig a Colchicum Biebersteinii n. sp.

synonymonjai közé sorozza. (Bull. Soc. Bot. Franc. 1905 p. 642.) Leg-
többnyire a Colchicum Bertolonii STEv.-nel azonosítják. A Colchicum
hungaricum Janka rendszertani helyének végleges megállapítása
czélja jelen dolgozatnak.

Hogy Linné (Sp. plánt. ed. 1753. I. p. 342 et Sp. plánt. ed.

1762 I. p. 485.) Colchicum montanum néven több növényt vont
össze, azt már Bertoloni vette észre, az Amoen. Italicae (1819)
24. oldalán megemlítvén, hogy Linné CLusius-ra hivatkozik, Clusius
azonban az idézett helyben a Merendera leírását és rajzát közli.

Steven éppen ezen oknál fogva, a Linné adta nevet, lévén az
«nmén compositum», mellzi és a Bertoloni által Genua melll
leírt növényt Colchicum Bertolonii-nk nevezte el. Újabban Rouy
is (1. c.) széttaglalja Linné C. montanum-át és több-kevesebb biz-

tossággal megállapítja, hogyr e név alatt a Merendera Bulbocodium
Ram., a Colchicum alpinum DC. és a Colchicum Cupani Guss.

értend. A Colchicum montanum L. név tehát elesik s növényünk
megnevezésére nem alkalmas.

Ezekután a Colchicum Bertolonii STEv.-re térünk s nézzük,
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