
Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.

Referaten über ungar. botan. Arbeiten.

Fucskó Mihály : A Papilionatae termésfalának anatómiai,
fejldéstani és biológiai ismertetése. (Anatomie, Entwicklung
und Biologie dér Fruchtwand dér Papilionatae.) Botan. Közi. MII.
1009 p. 155- 212 u. (45) — (56). — Vgl. Ung. B. Bl. 1909 p. 262—65.

Moesz Gusztáv: Gombák Budapestrl és környékérl.
(Pilze aus Budapest und Umgebung.) Bot. Köziem. MII. 1909 p.

212—237 und (56)—(59). Egy lith. táblával. — Mit 1 lith. Tafel.

Nagyon értékes adalék ha-

zánk gombáinak ismeretéhez.

A M. B. L. 1909, 261. lapján

közölteken kívül új adatok Ma-
gyarország flórájára

:

Ein sehr wertvoller Beitrag

zr Ivenntnis dér Pilzflora un-

seres Landes. Neu für Ungarn
sind nebst den in Ung. B. Bl.

1909 p. 261 angeführten nocli.

Taphrina rhizophora Joh., Plicariella modesta (Karst.) Lixn.,

Lophiostoma imidiosum (Desm.) Ces. et De.xot., Leptosphaeria Xiess-

liana Rbh., Pleospora coronata Niessl, l stilago Holostei I)e Bary,
Uromyces Fischeri Eduardi Magn., Vermicularia Dematium (Pers.)

Fr. var. Fennica Karst., Cystospora juglandina Sacc., Uiplodia

macrostoma Lév., Septoria Ligustri (Desm.) Kic.kx. Rhabdospora

eryngicola Oud. et Sacc., Cladosporium Bignoniae Scuw.

Uj fajok: — Neu beschrieben werden:
Alternaria nucis (Budapest in superfic. endoearpii Tagi. reg.).

Coniothecium Eryngii (Budapest. Eryng. camp.).

Cryptosporium Seselis (Budapest. Ses. glanc.).

Cytospora Broussonefiae (Budapest).

« Loranthi (Budapest).

« Seselis (Svábhegy).

Didymella Adonidis (Szt. Iván).

« Eryngii (Szt. Iván).

Gloeosporiuvi microstromioides (Budapest, Catalpa bignon.).

« Sisymbrii (Budapest, Sis. strictissim uw).

Phoma Adonidis (Szt. Iván, Adonis vernalis).

PhyUosticta campanulina (Budapest, Camp. persicifolia).

Sporonema rameale Desm.
var. crassispora (Budapest, Sambucus nigra).

Vermicidariella Drabae (Budapest, Draba lasiocarpa).

Az uj fajok legnagyobb ré- Dér grösste Teil dér neuen

szét igen szépen tünteti fel a

mellékelt tábla.

D.

Szalóki Róbert: Adatok Szepes vármegye flórájához. (Bei-

tráge zr Flóra des Komitats Szepes.) Bot. Közi. MII. 1909 p. 238

—

241 u. (60)—(62). — Vgl. das Referat U. B. Bl. 1909 p. 261—62.

Arten ist auf dér beigegebener

Tafel sehr schön abgebildet.
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Minthogy a szerz is fel-

ismeri annak az adatnak he-

lyességét, hogy ScHERFEL AüRÉL
a Ledum palustre-t a Nagy-
Tarpatak völgyében gyjtötte,

ref. sem tartja feleslegesnek,

ha ezt az adatot megersíti,

mivel ott ujabban senki sem
gyjtötte. A felkai múzeumban
rzött Scherfel-herbariumban

ugyanis valóban van egy pél-

dány ebbl a völgybl, szintúgy

egy másik ugyancsak Seherfel

gyjtésébl a Csorbai-tó melll,

mely lelhely úgy látszik még
nincsen kipublikálva. Ez a

Tátravidéken meglehets ritka

növény sokkal közönségesebb
az árvamegyei Bory-fellápon.

\Yir fügén unserem Keferate

iiber diese Arbeit beztiglich dér

von Aurél Scherfel herstam-
menden Angabe iiber das Yor-

kommen von Ledum palusire

im Grossen Kohlbachtale, \vo

diese Pflanze in neuerer Zeit

nicht gefunden worden ist.

noch hinzu, dass im Herbárium
Scherfel’s (im Felkaer Mu-
seum) tatsáchlich ein Exemplar
aus diesem Tale vorliegt

;
aus-

serdem liegt aber dórt auch
ein Exemplar vöm Csorbaer
See ebenfalls von Scherfel
gesammelt vor, was ein noch
nicht veröffentlichter Standort

diesel -

in dér Tatra seltenen

Pflanze sein diirfte. Umso gé-

méinél-

ist sie in den Bory-
Hochmooren des Arvaer Comi-
tates. Degen.

Thaisz L.: Adatok Abauj-Torna vármegye flórájához II.

(Beitráge zr Flóra des Abauj-Tornaer Komitates II.) Botan. Közi.

Vili. 1910 p. 247—257. — Ygl. Ung. B. Bl. 1909 p. 266—67.

Tuzson J. : Magyarország néhány növényérl és ezek
rokonságáról. (De plantis nonnullis Hungáriáé et harum (sic

!)

affinibus. Botan. Közi. Vili. 1910 o. 257—285 und (65)—(74).

Szerz fenti czím alatt a

magyar flóra néhány általa

közelebbrl megvizsgált faját

tárgyalja (v. ö. M. B. L. 1909
p.3o6—357, 1910 p. 110-112)
három magyarországi herbá-

rium alapján, sajnos azonban
anélkül, hogy az idevonatkozó
irodalmi adatokat tekintetbe

venné.

Ennek megvan ugyan az az

elnye, hogy ily módon revi-

deált példányokhoz juthatunk,

de megvan egyszersmind az a

sokkal nagyobb hátránya is,

hogy az ilyen munkákban a

tárgyalt fajoknak hazai föld-

rajzi elterjedése éppenséggel
nincs tökéletesen feltüntetve.

Besprechung einiger vöm
Verf. náher untersuchten Arten
dér ungarischen Flóra (Ygl.

U. B. Bl. 1909 p. 356—57) auf

Grund dér Befunde in 3 unga-
rischen Herbarien, leider aber

oline Berücksiehtigung dér üb-

rigen liter. Angaben.

Dies hat zwar den Yorteil,

dass mán hier mit revidierten

Exemplaren rechnen kann, aber

den doch bei weitem grösseren

Xachteil, dass aus solchen Ar-
beiten die geographische Ver-
breitung dér betr. Arten in

unserem Lande durchaus nicht

ersichtlich ist.

5*
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Minthogy a szerz néhány
olyan fajjal foglalkozik, melyet
a Ref. is némileg behatóbban
tanulmányozott és ekkor lénye-

gesen eltér eredményekre ju-

tott, legyen szabad ezen alka-

lommal azokat nyilvánosságra
hozni. E mellett azonban hang-
súlyozzuk. hogy távol itt a

referenstl az a szándék, hogy
ezeknek a tisztán tárgyilagos

dolgoknak nyilvánosságra ho-

zatalával polémiát idézzen el,

vagy hogy a szerz érdemeit,

mellyel néhány kritikus kér-

dés tisztázásához hozzájárult,

kisebbítse
;
a szabad vélemény-

nyilvánítás jogából fakadnak
ezek a sorok, melyeknek tisz-

tán csak az a czéljuk, hogy
néhány tévedést helyreigazít-

sanak.

Woodsia Uvensis (L.) R. Brt.-t

(nem «Bab.», mint szerz, úgy
látszik, a nemzetség eredeti le-

írásának ismerete nélkül írja
!)

subsp. rufidula-ra, és subsp.

alpina-va, tagolja
;
a rufidulá-n

bell egy forma yracilis- 1 in-

kább hegyes s egy forma Hazs-
linszkyi-t inkább tompa levél-

szárnyakkal különböztet meg,
melyek együtt ugyanazon a

lelhelyen is elfordulnak.

A subsp. alpina-hoz, melynek
typusa a mi systematikai né-

zetünk szerint felesleges «Bolto-

niana Tuzsojo) nevet kapja, mint

varietast a 1T. ylabella R. Bm-t
hozzávonja. Ez ellen a felfogás

ellen mi sem tudnánk semmi
nyomosabb alapot sem felhozni,

mert teljesen egyezik a ref.

nézetével is, csak azt akarjuk
megjegyezni, hogy ez a fel-

fogás nem tarthat igényt az

eredetiségre, mert már egy fél

Da sich dér Yerf. mit eini-

gen Arten befasst, welche aucli

dér Ref. etwas eingehender
studiert hat und dabei zu \ve-

sentlich abweichenden Resulta-

ten gelangt ist, so mögen diese

hier veröffentlicht werden, wo-
bei aber ausdrücklich bemerkt
werden soll, dass es dem Ref.

férné steht, durch Yeröffent-

lichung dieser rein sachlichen

Hinweise eine Polemik herauf-

besehwören zu wollen, oder
das Verdienst des Yerfassers.

einigen kritischen Fragen niiher

getreten zu sein, zu schmalern

;

sie entspringt dem Recht dér
freien Meinungsausserung und
verfolgt alléin den Zweck, ei-

nige Irrtümer richtig zu stellen.

Woodsia Uvensis (L.) B. Br.

nicht «Bab.» wie dér Yerf.,

schreibt
!)

wird in eine Subsp.

rajidala und Subsp. alpina zer-

legt, von ersterer wird eine

Forrn
:
graeilis mitmelír spitzeu

und eine Form : Hazslinszkyi

mit mehr stumpfen Fiedern, wie

sie ja meist unter einander

waehsend gefunden werden,
untersehieden.

Zr Subspec. alpina (Bolt.),

dérén Type den unseresErach-

tens vollkommen überflüssigen

Xamen Boltoniana Tuzson» er-

halt, wird als Yarietát IP. yla-

bella R. Bh. gezogen. Dieser

Auffassung könnten keine ge-

wichtigeren Grlinde entgegen-

gestellt werden ; sie stimnit

auch mit dér Ansicht des Ref.

überein, nur darf sie keinen

Anspruch auf Originalitát er-

heben. da sie schon vor einem
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évszázaddal elbb Th. Moore,
egyike a legkiválóbb haraszt-

ismerknek, is kifejezte.

A W. glabella geogr. elter-

jedésénél szerz ennek a nö-

vénynek ázsiai elfordulását

elnézte.

A Seloginella helvetica-ni vo-

natkozólag ref. megjegyezheti,

hogy bár a szerz által fel-

fedezett zsarnóczai lelhely biz-

tosan nem a legdélebbre el-
nyomuló a magyar alföld felé,

mégis nem hallgathatja el, hogy
ennek a kérdésnek megítélésé-

nél tekintetbe kell azt is venni,

hogy a S.helvetica könnyen szét-

hurczolódik és megtelepszik a

parkok gyepeiben és más al-

kalmas helyeken. Ilyen körül-

ménynek tulajdonítandó pél-

dául ennek a növénynek a po-

zsonyi Dunaligetekben való el-
fordulása, ahol tényleg a par-

kok gyepeiben található.

Az Acorus Calamus-nál, me-
lyet szerz Alsó-Hámorról kö-
zöl, nagyon szembeötl a faj

hazai geogr. elterjedésére vo-

natkozólag közölt adatok fogya-

tékossága.

Az Epipactis microphylla-1

szerz mint subspeciest az E.

latifolia (L.) Mill. alá teszi,

mely eljárásával még a be-

skatulyázási rendszer híveinél

is némi feltnést kelthet. Itt

is hiányosak az elterjedési

adatok.

Quercus lanuyinosa Lam.-i
szerz a vihnyei völgy jobb-

oldali lejtjén találta s úgy véli,

hogy evvel a faj egyik leg-

halben Jahrhundert von Th.

Moore, eiifem dér vortrefflich-

sten Farnkenner, ausgesproehen
worden ist.

Bei Angabe dér geogr. Ver-
breitung dér I V. glabella hat dér

Verf. das Yorkommen dersel-

ben in Asien iibersehen.

Bezüglich des bei Selaginélla

helvetica Yorgebraehten möehte
Ref. bemerken, dass dér vöm
Verf. bei Zsarnócza entdeckte

Standort gewiss nicht dér am
südlichsten gégén das unga-
rische Tiefland vorgerückte ist,

möehte aber auch nicht ver-

schweigen, dass die Beurtei-

lung dieser Frage einige Yor-
sieht erfordert, da diese Pfianze

leicht verschleppt wird und
sich in Parkrasen u. a. geeig-

netenStellen ansiedelt. Solchen
Zufállen mag die Pfianze ihr

Yorkommen in den Donau-
aueu bei Pozsony, wo sie in

Parkrasen vorkommt und in

anderen Parks verdanken.
Bei Acorus Calamus

,
den dér

Vert. bei Alsó-Hámor gefunden
,

hat. macht sich die ünzulang-
liclikeit dér Angaben iiber die

geogr. Verbreitung dieser Art
in Ungarn besonders stark be-

merkbar.
Epipactis microphylla Ehr.

wird als Subspec. zu E. lati-

folia (L.) Mill. gezogen, ein Yor-

gehen, welches selbst bei den
Anhángern des Einschachte-

lungsprincipes einiges Aufse-
hen erregen dürfte. Auch hier

sind die Yerbreitungsangaben
unzulanglich.

Quercus lanuyinosa Lám. fand

dér Verf. auf dem rechten Ab-
hang des Yihnye-er Tales und
meint einen dér nördlichsten
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északibb termhelyét fedezte

fel. Kétségtelenül a legésza-

kabbiak közé tartozik, csak-

hogy Magyarországban, st itt

is, ez a faj már hosszabb ideje

az irodalomban még északabbi

helyekrl is ismeretes.

(Minuartia Alsine frutescens

(Kit.)") és M. hirsuta (M. B.),

mint subspeciesek az M. recurva

(All.) alá soroztainak, M. fal-

cata GRSR.-t azonban szerz
mint formát, az M. hirsuta-hoz
vonja. Ezt a beosztást ref.

tévesnek tartja.

M. recurva és M. frutescens

határozottan faji értékek, M.
falc-ata azonban az utóbbival

azonos (Kerner, Borbás és De-
gen) avagy hozzá rendkívül

közel áll (Simonkai).

M. hirsuta eg\' keleti, vál-

tozékony, sok helyütt azonban
geographiailag is átnyúló faj,

mely esetleg az M. frutescens

alá tehet. Úgy látszik, hogy
az ugyancsak ebbe a csoportba
tartozó és az M. frutescens-hez
nagyon közel álló M. catar-

ractarum Janka valamint

ennek a csoportnak az összes

többi déli és keleti formakörei

ismeretleneknek látszanak lenni

a szerz eltt. A szerz által

közölt diagnosisok némileg fel-

tn tulajdonságokról tesznek

említést ; így pl. a M. recurva

«capsulis completisn
,

semini-

bus .... costis minimis. A M.
recurva magvai elmosódottan

chagrinosak, hátukon egy
gyenge barázda fut végig,

Standorte dieser Art entdeckt

zu habén. Er gehört allerdings

zu den nördlicheren, doch nur
in Ungarn, und selbst hier ist

diese Art schon seit langem
von noch nördlicheren Stand-

orten in dér Literatur ver-

zeichnet.

Minuartia fAlsine) frutescens

(Kit.)*) und M. hirsuta (M. B.)

werden als Subspecies dér M.
recurva (All.) untergestellt, M.
falcata Grb. aber als Form zu

M hirsuta gezogen. Diese Ein-

teilung hült dér Ref. für un-

richtig.

M. recurva und M. frutescens

umfassen vollwertige Arten

gruppén
;
M. falcata ist mit

letzterer identiseh (Kern. Borb.

und Ref.) oder ab.er ihr ausserst

nahe stehend (Slmk.).

M. hirsuta ist eine oestliche.

vicariierende, vielerorts aber

doch auch geographisch iiber-

greifende Sippe, welcher M.
frutescens eventuell untergeord-

net werden könnte. Die ebenfalls

in diese Gruppé gehörende und
dér M. frutescens sehr nahe ste-

hende M. catarractarum (Janka)

und dér ganze übrige südliche

und östliche Formenkreis die-

ser Gruppé scheint dem Verf.

unbekannt zu sein. Die vöm
Verf. veröffentlichten Diagno-
sen gébén ganz auffallende

Eigenschaften an, z. B. bei

M. recurva «capsulis completiss
,

seminibus .... costis minimis.

Die Samen dér A. recurva sind

verwischt chagriniert. über den

*) A mint ismeretes, alapos okok szólnék ennek a nemzetségnek az

Alsine névvel (Minuartia helyett) való megjelölése ellen

') Bekanntlich sprechen triftige Grtlnde gégén die Anwendung des Xamens
Alsine (statt Minuartia) zr Bezei(dinung dieser Gattung.
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melyeknek széleit «crista» és

nem costa névvel szokták je-

lölni, «capsulis completis)) azon-

ban valamennyinek van.

Szerz a Nympliaea alba-nak

egy új alakját írja le forma
Moeszii névvel, mely a typus-

tól a rügyek, továbbá a csésze-

levelek és szirmok alakjában

és méreteiben tér el.

Alyssum saxatile L.-t szerz
három varietasra tagolja

;
a

íypust a mi felfogásunk sze-

rint felesleges avar. albidum»
névvel jelöli, (var. 2. alpinum
Hal., var. 3. ArdvÁni Fritsch.)

A szerz által adott diagno-
sisnak az a része, hogy az
A. saxatile «sepalis petaloideis»

és « lóéul i 1—4-spermi» kissé

feltn.
Petaloideus csészelevelei egy

Crucifera-nak sincsenek, a be-

czkerekeszek pedig ebben a
csoportban állandóan 2, nem
pedig 1 —4 magkezdeményt tar-

talmaznak.

Az Arab is arenosa egyik le-

kopaszodó széleslevel alakját

(valószinleg árnyékforma) /’.

platyphyllina néven különböz-
teti meg.

Ribes alpinum-oi septentrio-

nale Tuzson és paliuliyemmum
Simk. varietásokra osztja fel a
szerz

;
az utóbbihoz tévesen

idézi synonymonúl 1\. Fleisch-

manni Rchb.-oí A Reichenbach-
féle növénynek másmilyen
alakú és iudumentumú levelei

vannak.

A Robin ia Fseudacacia
f.

deistoyama kérdését szerz is-

mételten megbeszéli és meg-

RückenláufteiueseichteFurche,

die Ránder derselben pflegen

«Cristae» aber nicht «Costae»

genannt werden. «Complete
Kapseln» habén wohl allé.

Als «Forma* Moeszii wird
eine Form dér Nymphaea abba

unterschieden, welche sich vöm
Typus durch die Form und
Dimensionen dér Knospe, dér

Kelch- und Blumenblátter un-

terscheiden soll.

Alyssum saxatile L. wird in

3 «Varietaten» zerlegt
;

dér

Typus erhált den unseres

Erachtens überflüssigen Na-
men « Var. albidum » ( Var. 2
ist alpinum Hal. Var. 3 Arduini
Frit.'Ch)

In dér vöm Verf. gegebenen
Diagnose des A. saxatile ist

die Angabe «sepalis petaloi-

deis» und «loculi i— á-spermi»

befremdend.
Petaloide Kelchblátter hat

keine Crucifere und die Schöt-

chenfácher habén in dieser

Gruppé constant zwei und nicht

1—4 Samenanlagen.

Eine breitblátterige verkah-
lende Form von Arabis arenosa

(anscheinend eine Schattenform)
wird als f. platyphyllina unter-

schieden.

Ribes alpinum wird in Var.

septentrionale und Var. pallidi-

yemmum Siaik. zerlegt, zu wel-

cher fálschlich R. Fleischmanni
Rchb. als Synonym citiert wird.

Die REicHENBACHSche Pflanze

hat anders geformte u. beklei-

dete Blátter.

Robinia Fseudacacia
f. cleisto-

gama wird abermals bespro-

chen und die Möglichkeit, dass
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említi azt, hogy a bibe késbbi
helyzetében az idegen beporzás

lehetségére is lehetne gondolni.

A szerz által felemlített ama
tény, hogy ennek a monstruosi-

tásnak termésfala lényeges kü-

lönbségeket mutat, ref. véle-

ménye szerint nem szolgálhat

bizonyítékául egy forma felállí-

tásának ; st még inkább azt

bizonyítja, hogy ez a növény
nemcsak betegesen alakult virá-

gokat, hanem — miként azt már
Simonkai is említette — hasonló

terméseket is hoz létre.

Gcdeopsis speciosa var. versi -

color f. atroccdyx néven szerz
egy olyan formát ír be, mely
a typustól, mint «calyces atro-

purpurei» különbözne. Ilyen

alakok, melyeket — mint is-

meretes — már Schur is meg-
különböztetett, usubalpinav né-

ven, fenn nem tarthatók, mint-

hogy ennek a fajnak csészéi

a virágzás után megpirosod-
nak. mint a hogy egy és ugyan-
azon egyénen zöld és sötét-

piros, st olykor tarkaszín

csészék is léphetnek fel, amire

munkájában már Porsch is fel-

hívta a figyelmet.

A 273—277. oldalon szerz
részletesen tárgyalja a Xan-
thium orientale rokonsági körét

és nézeteinek megfelelen cso-

portosítja. Itt tnik fel leg-

jobban, hogy szerz az ide-

vágó irodalmat, így Dk. Can-
dolle, Aschehson, kivált azon-

ban THELLUNG-nak e csoport-

ról írt alapvet munkáját, st
magát a Ar

. orientale eredeti

forrását is nem veszi figye-

lembe.

A A", orientale els forrása

mán an eine Fremdbestáubung
dér Narbe denken könne, nun-
mehr zugegeben. Die vöm Vert’,

angeftihrte Tatsache, dass die

Fruchtwand dieser Monstruo-
sitát eingreifende anatom. Un-
terschiede aufweist, kann hier

nach Ansicht des Kef. nicht

als Grund zum Festhalten einer

Form herangezogen werden

:

sie beweist vielmehr, dass diese

Pfianze nicht nur morbid ent-

artete Blüten. sondern — wie
schon Simonkai hervorgehoben
hat — auch solche Früchte
hervorbringt.

Als Galeopsis speciosa var.

versicolor f. atrocalyx wird eine

Form unterschieden welche
sich vöm Typus durch «ealyces

atropurpurpurei» unterscheiden

soll. Solche Formen hat be-

kanntlich Schur als «subalpina»

beschrieben, sie sind aber nicht

haltbar, da sich die Kelche
bei dieser Art nach dem Blii-

hen rten, und auch an ein und
demselben Individuum griine

und dunkelrote, ja auch ge-

scheckte Kelche auftreten kön-

nen, auf was schon Porsch in

seiner Arbeit aufmerksam ge-

macht hat.

Auf p. 273^277 wird dér

Verwandschaftskreis des Xan-
thium orientale L. besprochen

und den Anschauungen des

Vert. gemiiss gruppiert. Hierbei

falit zunáchst auf, dass dér

Vert. die einschlágige Literatur,

so die wiehtigen Ausführungen
De Candolle ;

s und Ascher-
son’s, insbesondere aber die

grundlegende Arbeit Thelluxg's

über diesen Formenkreis, nicht

beriicksichtigt.

Die erste Quelle des A'.
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nem — mint a szerz véli —
Linné fil. Dec. tab. 17 (szerz

ennek a táblának évszámát is

hibásan idézi 1762-rl !), hanem
L. páter Spec. pl. ed. II. (1763)

:

1400.

Hogy a szerz által az

A', orientale-jához idézett kép
(Botan. Közi. p. 275. icon. 3.)

a LiNNÉ-féle fajt ábrázolná, ha-

tározottan tagadnunk kell, a

mirl ennek az ábrának a

L. fil. által közölt képpel való

összehasonlításakor meg lehet

gyzdni. Thelluxg az nagy
tudással készült munkáiban
(Vierteljahrschr. dér Naturf.-

Ges. Zürich L1I. 1907 : 468 és

Verh. d. Brand. Bot. Ver.

1908 : 137 és a k.) meggy-
zen kimutatta, hogy ebben
az alakkörben két teljes érték
faj, nevezetesen a A', orientale

L. (a X. canadense Miül., A'.

macrocarpum I). C., A", cuv.e-

atum Moench synonymonok-
kal) és A. echinatum Mukk.
(a X. americanum Walt., A'.

italicum Moketti, X. pensylvu-

nicum Wallr., X. riparium
Lasch, A', chinense Mill. stb.

synonymonokkal) fordul el

;

ennek ellenében tehát mindaz,
amit szerz a «var.» cana-

dense
,

glabratum, echinatum,
italicum

,
riparium stb. meg-

különböztetésérl szól, elesik,

szintúgy a A', orientale és X.
echinatum egy fajba való

összefoglalása is
;

aligha fog

valaki beleegyezni abba, hogy
ezt a két fajt, mint egy és

ugyanazon fajnak varietását

lássa.

A X. riparium Lasch (nem
Lasche. mint szerz az Index

orientale ist nicht — wie dér

Verf. meint — Linné fil. Dec.

Tab. 17. (vöm Verf. wird auch

die Jakreszahl dieser Tafel

unrichtig mit 1762 angegeben

,

sondern L. páter Spec. pl. ed.

II. (1763): 1400.

Dass die vöm Verf. zu sei-

nem A. orientale citierte Ab-
bildung (Bot. Közi. p. 275.

icon. 3) die LiNNÉ’sche Art
darstelle, ist ganz unmöglich.

mán vergleiche nur diese Figur

mit dér Abbildung bei L. fil.

Thellung hat in seinen ge-

wissenhaft durchgeführten Ar-

beiten (Vierteljahrschr. d. Xa-
turf. Ges. Zürich LII. 1907 :

468 und Verh. d. Brand. Bot.

Ver. 1908 : 137 u. f.) überzeu-

gend nachgewiesen, dass es

sich in diesem Formenkreis
um zwei vollwertige Arten,

namlich um A. orientale L.

(mit den Synonymén A. cana-

dense Mill., A. macrocarpum
DC., A. cuneatum Moench etc.)

und A. echinatum Mukk. (mit

den Synonymén : A. america-

num Walt., A. italicum Mo-
rett., A. pensylvanicumWallr

.

,

X. riparium Lasch, A. chinense

Mill. etc.) handelt: dem ge-

genüber ist wohl alles, was
dér Verf. über die neuere Un-
terscheidung einer «T'«r.» ca-

nadense, glabratum. echinatum.

italicum. riparium etc. anführt

hinfiillig. ebenso wie das Zu-

sammenfassen von A. orientale

und echinatum in eine Art

;

es wird doch niemanden ein-

fallen, diese zwei als Varie-

taten einer und derselben Art

zu betrachten.

Die Identitat von A. ripa-

rium Lasch (nicht Lasche, wie
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Kew. után hibásan írja) azo-

nosságát a A. echinatum (ita

-

licum)-mai már Ascherson ré-

gebben kimutatta, a riparium
megkülönböztetésére említett

alapok pedig ép olyan kevéssé

állják meg helyüket mint azok,

melyekre egy «var. divergens»

van alapítva, s hogy a szerz
ezekkel a növényekkel maga
sem volt egészen tisztába,

mutatja az is, hogy egy és

ugyanazon exsiccatum-gyjte-
mény példáját (Herb. Flór. Köss.

lég. Kupffer) idézi ketthöz is,

melyben mindenki azonnal a X.

echinatum (italicum)-ot ismeri

fel, mely név alatt meg is

határozták és kiadták.

Felötlik az is a munká-
nak ebben a részben, hog\ a

«\Yartheufer» (vagyis a War-
the partja) helynév mint gyjt-
nek neve szerepel.

Szerz szerint a Fiúméból
közölt A’, orientale (Schlosser,

Staub; ezek A. maerocarpum
,

illetve italicum néven adták ki:

Ref.) valószínleg = X. i'ali-

cum (azaz echinatum Murr.).

Ref. ezt az általa revideált

Schlosser- és Hí k< -féle példá-

nyok alapján egész biztosan

megállapíthatja és ebben a te-

kintetben Ascherson, Xeilreich

és Staub véleményét meger-
sítheti. Ezt a fajt, melynek
megjelölésére szerz a vélemé-

nyünk szerint nem szükséges
«A. orientale L. var. italicum

(Moh.) Trzs. f.l Morettii Trzso.\»

nevet alkalmazza,Magyarország
bels részébl (O-Becse, Bács-

Bodrogm. lég. Kovács) is köz-

zéteszi.

dér Verf. dem Index Kew.
nachschreibt) mit A', echinatum
(italicum) hat Ascherson schon
liingst nachgewiesen, die zr
Unterseheidung des riparium
vorgebrachten Gründe sind

ebenso wenig stiehhaltig, wie
jene, auf welche eine « Var. di-

vergens » gegründet wird
;
dass

übrigens über diese Pflanzen

dér Verf. selbstnicht int Klaren
war, beweist,dass das Exemplar
ein und desselben Exsiecaten-

werkes (Herb. Flór. Ross. lég.

Kupfferízu beiden citiert wird
— wahrend doch jedermann.

in demselben sofort A. echina-

tum (italicum

)

erkennt, unter

welehem letzteren Xamen die

Pflanze auch richtig bestimmt
herausgegeben worden ist.

Es falit in diesem Abschnitte

dér Arbeit auf. dass dér Stand-

ortsname «\Varthefer» (d. i.

Ufer dér Warthe) für einen

Sammlernamen gehalten wird.

Xach Verf. ist das von Fiu-

me angegebene A. orientale

(Schlosser, Staub : diese habén
zwar nur X. maerocarpum resp.

italicum angegeben : Ref.) wahr-
scheinlich= A. italicum (d. i.

echinatum Mukk ).

Ref. kann dies nach deu
von ihm revidierten Schlosser-

sehen und Hmc’-schen Exern-

plaren sicher behaupten, und
in dieser Beziehung die Ansieht

Ascherson’s, Neilreich’s und
Staub’s bestiitigen. Dieselbe

Art, welche Bezeiehnung «A'.

orientale L. var. italicum (Mór.)

Tuzson F. 1. Morettii Tuzso.\»

erhiilt, wird nunmehr auch für

den continentalen Teil Ungarn s

(Ó-Becse, Comit. Bács-Bodrog,

lég. Kovács) nachgewiesen.
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75-

Végiil a Carduus acanthoides

var. albiflorum Schur, — mely-

nek két formáját különbözteti és

nevezi meg s ezekrl azt a véle-

ményét nyilvánítja, hogy itt

elemi fajokkal van dolgunk s így
nem veszi tekintetbe, hogy gyak-
ran a talaj chemiai összeállása

hozza létre a virágok színválto-

zásait,— hosszasabb tárgyalása

után foglalkozik a hybridus
Cirsium canum X oleraceum

alakjaival oly módon, hogy egy
réten próbálja ezeknek a Men-
DEL-féle törvények szerint való

viselkedését, vagyis az egyes
sajátságok domináns vagy re-

cessivus voltát megfigyelni

:

szerz tehát a szabad termé-
szetben egymás mellett akarta

látni azt, a mit tenyésztési kí-

sérletek esetében csak egymás
után, fokozatosan lehetne meg-
figyelni)).

Ref. véleménye szerint az

ilyen — a természetes elfor-

dulási helyen, hol a többnyire

számtalan visszakeresztezdés
ezeket a viszonyokat teljesen

elhalványítja, végzett — meg-
figyelésekbl hasonló következ-

tetéseket nem lehet levonni, már
azért sem, mert ahol ével nö-

vények szerepelnek, ezek nem
szlikségképen egyenlkoruak.

Nach einer lángeren Erörte-

rung über Carduus acanihoides

var. albiflorus Schur, von wel-

chem 2 Formen unterschieden

und benannt werden, und von
welcher dér Verf. die Vermu-
tung ausspricht, dass hier eine

«elementare Art» vorliegt wobei
freilich libersehen wird, dass

oft die chemische Zusammense-
tzung des Substrates Farben-
anderungen dér Bliite hervor-

bringen kann, — bespricht Verf.

die Formen dér Bastardes Cir-

sium canum X oleraceum und
will auf einer Wiese das Men-
deln, resp. die Dominanz und
Recessivitat dér einzelnen Merk-
male beobachtet habén, er will

alles in freier Natúr «neben-
einander gesehen habén, was
bei Culturversuchen nur nach-
einandergesehen werden kann».

Nach Ansicht des Ref. kön-
nen aus solchen Beobachtun-
gen auf dem natürlichen Stand-
orte. wo die meist zahlreichen

Rückkreuzungen diese Verhált-
nisse vollkommen verwischeiy
solche Folgerungen niemals
gezogen werden, da ja aueh
in Falién, wo es sich um pe-

rennierende Pflanzen handelt,

diese durchaus nicht allé gleich-

altrig sein miissen. Degen.

Kümmerle J. B. : A Ceterach génusz uj faja (Species nova
generis Ceterach).

Ugyanitt (Ebenda) p. 286—290. Lásd (Vgl.) U. B. Bl. 1909..

p. 354—55.

Kümmerle J. B. : Index generum, varietatum etc. novarum
vei e Hungária hucusque ignotarum etc.

Ugyanitt. Ebenda. p. 291—316.

Ez az Index összefoglalását Dieser Index verfolgt den
óhajtja nyújtani a magyar és Zweck als Nachschlagewerk
külföldi irodalomban magyar zu den Publicationen unga-
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növényekrl közzétett publica-

tióknak.

Az 1908. évrl szóló közle-

mény megmutatja, hogy szerz
tudással és nagy szorgalommal
törekedett arra, hogy ebben a

tekintetben használhatót nyújt-

son.

Az a gondolat, hogy idn-
ként ilyen resumé adassék
ki, mindenesetre szerencsésnek

mondható és úgy a hazai, mint

a külföldi szaktársak körében
csak elismerésre számíthat.

A munka felöleli Dalmáczia,
Bosznia és Herczegovina fló-

ráját is.

Múzeumi Füzetek (Natúr

í. kötet (Bánd) 1. és 2. füzet (H

Ezen czímen jelennek meg
az Erdélyi Muzeum-egylet ter-

mészettudományi publicatiói. A
periodicusan megjelen folyó-

iratnak, mely évenként legalább

12 ívet fog tartalmazni, elfize-

tési ára 8 korona. A közlemé-
nyek magyar és német nyelven
jelennek meg.

Az els és második füzet,

melybe a szerkeszt. Dr.Apáthy
István írt eszmékben és gon-

dolatokban gazdag elszót (csak

sajnálható, hogy nem jelent

meg németül is), növénytani,

állattani és geológiai czikkeket

tartalmaz.

rischer und ausliindischer Au-
toren íiber ungarische Pflan-

zen zu dienen.

Dér vorliegende 1. Teil be-

weist, dass dér Yerf. mit Ge-
wissenhaftigkeit und einem
grossen Aufwand von Fleiss

daran gegangen ist, um in die-

sel
1 Beziehung Brauchbares zu

liefern.

Jedenfalls ist dér Gedanke,
von Zeit zu Zeit ein solches

Resumé zu liefern ein sehr

glücklicher und dürfte sowohl
bei in- als auch bei auslándi-

schen Fachgenossen lebhaften

Anklang finden.

Die Arb it erstreckt sich

auch auf die Flóra von Dal-

matien, Bosnien und dér Her-

cegovina. D.

ássenschaftliche Museums-Hefte)

út) 190fj. Kolozsvár.

Filter diesem Titel erschei-

nen von min an die naturwis-

seoschaftlichen Publicationen

des siebenbürgischen Museal-

vereines. Diese periodisch er-

scheinende Zeitschrift, soll jahr-

lich wenigstens 12 Bogén um-
fassen ; dér Abonnementspreis
betragt 8 Kronen.

Die Publicationen erscheinen

in ung. und deutscher Sprache.

Das vorliegenden Doppel-Heft

enthiilt ausser dér gedankenrei-

chen Yorrede des Redacteurs

Dr. István Apáthy's (welche léi-

déi* nicht in’ s Deutsche über-

setzt worden ist!) Artikel bo-

tanischen.zoologischen und geo-

logischen Inhaltes. Ueber die

ersteren habén wir bereits auf

p. 387 des Y. Jahrganges un-

serer Zeitschrift referiert. D.
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