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Hazai botanikai dolgozatok ismertetése,

Referate über ungarische botan. Arbeiten.

Sántha László, Adatok a budai hegység zuzmóflórájának
ismeretéhez. (Beitráge zr Flechtenflora des Budapestéi 1 Gebir-

ges). Botan. Közlemények 1910.: 1—33. V. ö. (vergl.) Magv. Bot.

Lapok 1910. : 77.

A budai hegységbl eddig

ismeretes zuzmók összefogla-

lása Sándor, Simonkai, Tomek
és a szerz, de fleg azonban
Lojka gyjtései alapján. Fel-

tn, hogy Zala IsTvÁN-nak az

ugyanebben a folyóiratban Auffallenderweise werden die

(VII.: 19—21) megjelent ada- Angaben J. Zala’s (Növt. Közi.

tait nem veszi figyelembe. VII.: 19 — 21) vollstándig iiber-

gangen. L.

Bartal Kornél : Adatok Szekszárd környékének flórájá-

hoz. (Beitr. zr Flóra dér Umgebung von Szekszárd). U. o.

(Ebenda): 33—40.

Zusammenfassung dér bisher

aus dem Ofner Gebirg bekannt
gewordenen Fleehten auf Grund
dér Aufsammlungen Sándor’s,

Simonkai’s, Tomek’s, des Verf u.

A., hauptsáchlich aber Lojka’s.

Szerz összefoglalja Szek-

szárd környékére tett botani-

kai excursióinak eredményeit.

Kiemelendk :

Zusammenfassung dér Er-

gebnisse mehrerer, in dér Um-
gebung von Szekszárd durch-
geführten botan. Excursionen.
Hervorzuheben sind

:

Hordeum leporinum Lk. (nach den mit-

wohl H. murinum 3. intermedium Beck:
var. angustifolia A. G., C. Michelii

D. C., Gladiólus imbricatus L., Colutea

Valeriána sambucifólia Mik.

Festuca Myurus L.,

geteilten Bemerkungen
Ref.), Cárex Goodenoughii

Hst, Luzida Forsteri

orientalis Mill. (ssp.),

A Carex brevicollis D. C.

(egy nádas szélén, ahol ez a

faj sohasem fordul el), Bian-
thús atropurpureus All., La-
mium maculatum L. és «Leon-
todon incanus L.»-re vonatkozó
adatok minden bizonnyal téves

meghatározáson alapszanak.

Feltnnek találjuk, hogy
szerz az irodalmi áttekintés-

ben teljesen mellzi az erre a

vidékre vonatkozó eddig meg-
jelent két legfontosabb mun-
kát, nevezetesen MENYHÁRTH-ét
Kalocsa flórájáról és Hegyi dol-

gozatát a vármegye flórájáról.

Die Angabe von Carex brem

vicollis D. C. (am Rand eines

Röhrichtes, wo diese Art nie-

mals wackst), Dianthus atro-

purpureus All., Lamium ma-
cidatum L. und « Leontodon
incanus L.» dürfte auf irr-

tümlicher Bestimmung ruhen.

Auffallend erscheint in dér

Literaturübersieht das giinz-

liche Ignorieren dér bisher

wichtigsten Werke für dieses

Gebiet : Menyhárth’s Flóra von
Kalocsa und Hegyi’s über die

Flóra dieses Ivomitates.

D.
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Verf. hat seine friiheren

in «Exgler’s Bot. Jahrb »

und a. a. 0. erschienenen Ar-
beiten über diese Gattung durch
neuere 8tudien ergánzt und in

Bezug

Szabó Z., A Magyar birodalom Knautiáinak rendszertani
áttekintése. (System. Übersicht dér Ivnautien dér Lánder dér

ungarischen Krone). U. o. (Ebenda): 67—99, (7)—(18). — 4 képpel.

Mit 4 Abbildungen.

Szerz az «Engler, Botan.

Jahrbiicher» s az e lapok ha-

sábjain megjelent korábbi mun-
kálatai s újabb vizsgálatai

alapján részletesen tárgyalja

a Magyar birodalom (egyszers-

mind Dalmátia s az annektált

tartományok) injait, alfajait,

változatait és alakjait, min-

degyiket bséges magyarnyelv
leirással kísérve. Munkájának
magyar része szerkezeténél

fogva kitünen alkalmas tinau-

iiá-vak meghatározására, amit

még jobban elsegít a német
szöveg végén található latin-

nyelv kulcs. Dolgozatát a ti.

svatica var. lancifolia és var.

pocutica
,

ti. longifolia
,

K. di-

narica var. strigosa és var.

Malyana sikerült habitusképe,

valamint több részletes elem-

zés képe díszíti.

auf die ungarischen,

dalmatinisehen und bosn.-her-

zegowinischen Arten, Unter-

arten. Varietáten und Formen
vervollkommnet. Dér ungarische
Teil dér Arbeit ist in Folge

dér darin veröffentlichten aus-

führliehen Beschreibungen sehr

geeignet, unsere Knautien si-

cher bestünmen zu können

;

dér zum Schlusse des deutschen

Textes gegebene lateinische

Schlüssel ermöglicht dics auch
den unserer Landessprache
unkundigen. Die 4 gelungenen
Abbildungen stellen ti. silva-

tica var. lancifolia und var.

pocutica
,

ti. dinárica var. atri-

gosa und var. Malyana nebst.

Details dar.

Es werden aus dem Gebiete

folgende Arten angeführt

:

2. ti. Visianii Szabó, 3. ti. ma-
cedonica Gris. (idközben kiveszett — bereits wieder verschwunden),

4. ti. arvensis CL.) Coult., 5 . ti. purpurea (Yill). Borb., 6 K.velebitica

Szabó, 7. ti. albanica Briq., 8. ti. travnicensis (Beck) Szabó, 9. ti.

silvatica Duby, 10. ti. longifolia (W. K.) Koch, 11. ti. Drymeia
Heuff., 12. K. jntermedia Pernh. et Wettst., 13. ti. dinárica

(Murb.) Jaxch. [Új változatai — Neue Varietáten : var. strigosa, var.

Malyana
,
var. macrophylla

],
14. ti. sarajevensis (Beck) Szabó. L.

A fennt jelzett területrl a

következ fajokat állapítja meg:

1 . ti. integrifolia (L.) Bért.,

Dr. Hollós László, Újabb adatok Kecskemét vidékének
flórájához. (Neue Beitr. zr Flóra dér Umgebung von Kecs-

kemét). U. o. (Ebenda): 100— 101.

A M. B. L. 1910: 80 olda- Ausser den auf S. 80 del-

ién említetteken kívül, még Jahrgs. 1910 dicsér Zeitschr.

kiemelendk: erwahnten Arten sind noch

hervorzuheben

:
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Veratrum album L., Allium pallens L., Matricaria discoidea

D. C., Dracocephalum austriacum L., Monotropa hypopitys L. L.

Dr. Hollós László : Kecs-

kemét vidékének Puccinia-

fajai.

«Botanikai Közlemények
H. 2. f. p. 101— 109; (19).

Ismerteti szerz a hazánkra
vonatkozó teljes Puccinia-iro-

dalmat, amelyhez adatokat

szolgáltattak a következ szer-

zk munkái

:

Dr. L Hollós : Die Pueci-

nia-Arten dér Umgebung
von Kecskemét.

Bánd IX. k., Jahrg. 1910. évf.

Dér Verf. bespricht die auf

Ungarn bezügliche Puccinia-

Literatur, dérén Daten l'olgende

Verfasser lieferten

:

Baumler J. A., Dr. Borbás V., G. Bresadola, Dr. Fr. Bubák,

Greschik V., Hazslinszky Fr., Ivalchbrenner K., Dr. Moesz G.,

Dr. Richter A., St. Schulzer von Müggenburg, H. et P. Sydow.

Az irodalom és szerz gyj-
teménye adatait összefoglalva,

hazánkban 171 Puccinia-faj,
s ebbl 66 faj Kecskemét vi-

dékén is terem.

Felsorolja szerz a Kecs-
kemét vidékén term 66 Puc-
cinia-fajt termhelyükkel e-

gyütt. SyDow-ék munkájában
(Monographia Uredinearum.Vol.

I. Lipsiae 1904) hazánkból nin-

csenek megemlítve a szerz ál-

tal Kecskeméten gyjtött Puc-
cinia-k közül a következk:

P. artemisieUa Sydow K. (= Kecskemét) «Szikra»; P. Car-

thami (Hutzelm.) Cda : K., «Szikra» vasútállomás mellett, de is-

meretes hazánk 4 más helyérl; P. Cyani (Schleich.) Pass. : Ko-
háry-Szent-Lörinc, Nagy-Körös

;
P. chondrillina Bubák et Sydow :

K., Ballószög, csak X.-Podhrágy melll ismeretes
;

P. Jurineae

Cooke : K., Nyír, Nagy-Krös (Nagyerd)
;
P. Lactucarum Sydow :

K., Nyír, Koháry-Szent Lrinc, Nagy-Krös (Nagyerd)
;

P. tinc-

toriicola P. Magn. : K., Nyír; P. Cynodontis Desm. : K., Pálfája,

Nyír. Hazánkban csak Baumler és Bubák szedték. Gy.

Dr. Hollós László : A Ma- Dr. L. Hollós : Die in Un
gyarországban eddig észlelt garn bisher beobachteten
Ramularia-fajok. Ramularia-Arten.

Ugyanott — Ebenda, p. 109—116, (19)—(20)

Szerz ismerteti a Ramu- Verf. bespricht die Ge-
laria nemzetséghez tartozó fa- schichte dér Ramularia- For-

jok hazánkból való kikuta- schung in unserem Lande, und

Aufziihlung von 66 Puccinia-

Arten aus dér Umgebung von

Kecskemét (aus ganz Ungarn
sind bisher 171 Arten bekannt).

In Sydow’s Monographia Ure-

dinearum sind folgende vöm
Verf. bei Kecskemét entdeck-

ten Arten aus Ungarn nicht

erwahnt

:

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



382

tájának történetét és felsorolja

a Kecskemét vidékén észlelt

46 fajt, amelyek közül 29
ismeretlen volt Magyarország-
ból. Leírt új fajok:

Ramularia Lathyri n. sp.

prope Kecskemét lég. Hollós);

subvivis Pulsatillae nigricantis j

A dolgozat II. részében fel-

említi szerz, hogy a felsorolt.

Kecskemét vidékén található

46 Ramularia-fajon kívül ha-

zánkból 25 olyan faj van is-

mertetve, melyet Kecskemét
vidékén a szerz nem talált.

Ehhez szerz még 1 adatot

fz, így Magyarországból össze-

sen 72 Ramularia - faj isme-

retes.

Scherffel A. : Raphidonema
brevirostre nov. spec., egy-
úttal adalék a Magas-Tátra
nivalis flórájához.

Ugyanott — Ebenda, p. 11

Bevezetésként felsorolja a

szerz a nivalis Hóra tagjai-

nak jegyzékét megállapító bú-

várok : K. Chodat, G. de Láger

-

heim, V. B Wittrock nevét.

A Magas-Tátra havát rend-

szeresen még nem vizsgálták,

csak Rostafinski közölt ada-

tokat. Az irodalomban van szó

«vörös lió»-ról, de mivel ennek
kifejldéséhez örökös hómezk
szükségesek, s mivel ilyenek

a Tátrában nincsenek s mivel

sem szak botanikus, sem más
bizalmat érdeml észlel még
nem látta, nem léteznek kell

tekintenünk. Örökös hó hiányá-
ben is van azonban a Tátrá-

ban typicus nivalis flóra kép-

viselje. így már régebben ki-

mutatta szerz a Xöv. Közi-
ben a Chionaster nivalis (Boh-

zahlt die von ihm in dér Um-
gebung von Kecskemét beo-

bachteten 46 Arten (darunter

29 neu für Ungarn) auf. Neu
beschrieben werden

:

(in foliis vivis Lathyri hirsuti

Ram. Pulsatillae n. sp. (in foliis

rope Kecskemét lég. Hollós).

lm II. Teil erwahnt dér

Vert'., dass ausser den in dér

Umgebung von Kecskemét be-

flndliehen Ramularia - A rten,

noch 25 solche sind, welche
in Kecskemét niclit gefunden
wurden, aber in anderen Ge-
genden Ungarns vorkommen.
Zusammen wachsen in Ungarn
72 Ramularia-Arten.

Gy-

A. Scherffel : Raphidonema
brevirostre nov. spec.

;
zu-

gleich ein Beitrag zr
Schneeflora dér Hohen-Tátra.

6-123, (20)— (22).

Nachdem dér Yerf. die Ver-

dienste G. v. Lagerheim’s, V.

B. Wittrock’s und R. Chodat's

um die Erforschung dér Flóra

des Schnees kurz bespricht,

erwahnt er, dass die Schnee-

flora dér hohen Tátra, von den
Angaben Rostafinski’s abge-

sehen. eigentlich noch nicht

systematisch erforscht sei. In

dér Literatur finden wir zwar
Angaben íiber das Vorkommen
von rtem Schnee

;
da sieh

aber ein solcher nur auf peren-

nierenden Schneefeldern findet,

andererseits aber die Beobach-

tung nicht von Fachmannern
stammt, kann mán sie füglich

übergehen. TrotzFehlens peren-

nierender Schneefelder finden

sich doch in dér hohen Tátra

einige typische Vertreter dér
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un) WlLLE-t (cf. M. B. L. III.

1904 : 362). A nivalis flóra is-

meretéhez szolgáltat szerz ada-

tokat jelen munkájában ama
anyagon végzett vizsgálata

alapján, amelyet Gyrffy I.

küldött, s amelyet utóbbi a

késmárki Zöld-tó felett, a Nagy-
papyrusvölgy vízeséseinél

lev hómez fekete havából

gyjtött. Scherffel e hó-pró-

bában ismét megtalálta a

Chionaster nivalis (Bohlin)

Wille, továbbá a Pteromonas
nivalis (Schuttlew) Chodat al-

gát, melyet Chodat a Mont-
Blane fekete havában fedezett

fel. Leggyakoribb volt e hó-

próbában a Raphidonema bre-

virostre nov. spec. E moszat
szabadon álló, egyenes v. gyen-

gén ívesen meggörbl, 4

(néha 8, 16) sejtbl álló;

2 végs sejtje hegyes. A sejt-

fonál. hosszaságban való meg-
maradás mellett, több sejtre

tagolódik s ilyenkor a haránt-

falaknak megfelel övben be-

füzdik a fonál s némileg
gyöngysorhoz válik hasonlóvá.

Ez a tény a sejtekre való szét-

esés hajlandóságára mutat,

amely inkább csak a kedvezt-
len életkörülmények következ-

tében állott el. A rendes sza-

porodási mód a fragmentatio

:

a sejtfonál geometriai közép-

pontján lev harántfal ketté-

hasad s a 2 egymással érint-

kezésben volt sejtfala legöm-
bölyödik s 2 egyenl részre

esik szét; de az ilyen sejt

vége sohasem mutatja a ha-

sadási végén a fulánkszer
kihegyezést. Részletesen ismer-

teti szerz a sejtfalakat, a

chromatophoronokat. Pyrenoi-

Schneeflora ein. Dér Veri.

hat schon vor Jahren in den

Növ. Közi. Chionaster nivalis

(Bohlin) Wille mitgeteilt (cf.

M. B. L. III. 1904: 362); mm
zahlt er einige Algen auf,

welche er in einer von J.

Gyrffy bei den Wasserfállen

des Grossen Papyrustales ge-

sammelten Schneeprobe ge-

funden hat
;

diese sind : Chio-

naster nivalis (Bohlin) Wille,
Pteromonas nivalis (Schuttlew)

Chodat, welche Chodat auf

dem Mont-Blanc im schwarzen
Schnee entdeckt hat

;
zahlreieh

war aber eine neue Algenart:

Raphidonema brevirostre ver-

treten. Diese Alge tritt in ge-

raden oder schwach bogen-

förmig gekriimmten, aus 4 (sel-

ten 8— 16) Zellen gebildeten

kurzen Fádén auf, dérén End-
zellen kurz zugespitzt siud.

Die Zellen dér Fádén kimen
sich ohne in die Lángé zu

wachsen, teilen, wodurch 8 - 16

zellige Fádén entstehen. Oft

spalten sich die Querwánde an

dér Peripherie, wodurch sie

ein perlschnurförmiges Aus-
sehen gewinnen

;
die Zellen

können sich (pathologisch '?)

auch von einander loslösen.

Die normale Vermehrung ge-

schieht durch Zerfall dér Fá-

dén in dér Vitte; Schwármer-
bildung konnte nicht beobachtet

werden. Die Zellwánde und
Chroiuatophoren werden ein-

gehend beschrieben ; Pyrenoide
konnten nicht beobachtet

werden, ebensowenig Zellkerne

in den lebenden Zellen. Neben
den besebriebenen Fádén fan-

den sich noch zweizellige ra-

phidiumartige Gebilde, welche
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dönt sohasem észlelt. Sejtmag
él sejtben nem vehet észre.

Elég gyakran volt jelen a ren-

des fonálalakokon kívül orsó-

alakú. sarló módjára meggör-
bült fonál, melynek mindkét
vége hegybe fut ki. Ezek a

fonalak a sejtek tartalmánál

fogva igen valószínleg a Ra-
phidonema brevirostre fejldési

körébe tartoznak s azt gya-
nítja szerz, hogy «ez a Ra-
phidium-szerü alak a Raphido-
nema brevirostre-nek zoosporá-

ból keletkezett csirája» (p. 120).

Összefoglalásként adja e mo-
szat diagnosisát (p. 121), is-

merteti a testvérfaj át a : Ra-
phidonema nivale Lagerheim-í.

A Raphidonema nemzetséget
sz. fentartandonak és az Ulo-

tlirichaceák közé tartozónak

tartja. Végül felemlíti Chodat
tévedését, amikor a Raphido-
nema nivale-tazonosnak mondja
a Raphidium nivale-val

,
s

West abbeli helytelen állí-

tását, miszerint a Raphidonema
nivale gomba volna.

Dr. Hollós L. : Uj gombák Kecskemét vidékérl VII. —
Fungi növi regionis Kecskemétiensis VII.

Annales Musei nation. hungarici vol. VIII. 1910 p. 1— 10.

A következ új fajok leírá- Beschreibung folgender neuer

sát. tartalmazza: Arten resp. Fonnen

:

Phoro.a herbarum W est. forma Antherici
,
Rhabdospora Anthe-

rici
,
Venturia Antherici (auf A. Liliago), Coniothyrium Campamdae

(aut G. glomerata), Septoria capselliaecola (auf Capsella Barsa

pastoris), Diplodina Coluteae (auf abgest. Ásten v. Colul, arbores-

cens), Phoma Eckinopis (auf abgest. Stengeln v. E. ruthenicus),

Camarosporium Elaeagni (auf abgest. Asten v. E. angustif.), Sep-

toria euphorbiaecola (auf lebenden Blattéra v. E. procera), Phyllo-

stida Gratiolae (auf welken Blattéra v. Grat. officinalis), Diplo-

dina jaglandina (auf abgest. Ásten v. Juglans regia), Camaro-

sporium Kerrinae (auf abgest. Asten v. K. japonica), Septoria

Matricariae (auf welken Blattéra v. Matric. discoidea), Diplodia

Mespili u. Sphaeropsis Mespili (erstere auf abgestorb. Ásten. letz-

der Verf. mit Vorbehalt für

Schwarmsporenkeimlinge hált.

Sodann bespricht dér Verf.

die andere Árt dieser Gattung,

das Raphidonema wíVö/cLagerh.

wobei dér Verf. die Ansicht v.

Lageheim’s vertritt, dér die

Gattung Raphidonema aufrecht

erhalten und dér Familie dér

Ulotrichaceae zuweisen will.

Zum Schlusse widerspricht er

Chodat, dér Raphidonema ni-

vale für identisch mit Raphi-
dium nivale Chod. hált. Erste-

res ist typisch mehrzellig, letz-

teres typisch einzellig. Endlich

wird noch dér Irrtum West’s
besprochen, dér Raphidonema
nivale trotz dér von Lagerheim

beschriebenenen Chromatopho-
ren für einen Pilz hielt.

Gy.
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tere auf vertrockn. Früchten v. Mesp. germanica) Sphaerella

Muscari (auf abgest. Stengeln v. Musc. comosum), Phoma Neottiae,

Pleospora Neottiae (auf abgest. Stengeln resp. Sehuppen von Neottia

Nidus avis), Cercospora Nigellae (auf welken Blattern v. Nig.

arvensis), Libertella Paulovniae (auf abgest. Zweigen v. Paul impe-

rialis), Pleospora Phragmitis) auf verwesenden Halmen v. Phragm.
communis), Cercosporella Podospermi (auf welken Blattern v.

Podosp. dacquinianum), Septoria poíygalaecola (auf verw. Blattern

von Polygala romosa ), Phyllosticta robiniaecola (auf abgefallenen

Bliiten v. Bob. Pseudacacia), Septoria Schoeni (auf Halmen v. Schoenus

nigricans), Septoria scirpicola (auf Halmen v. Scirp. Holoschoenus),

Septoria Seseli (auf welken Blattern v. Seseli glancain), Diplodina
Taxi u. Phyllosticta Taxi (auf abgest. Zweigen resp. absterbenden

Blattern v, Taxus baccata). Septoria cristati (Blatter v. Triticum

cristatum). D.

K. H. Zahn : Die ungarischen Hieracien des ungarischen
National-Museums zu Budapest.

Ann. Mus. nat. hung. VIII. 1940 p. 34— 106.

A Nemzeti Muzeum Hiera- Revision dér Hieracien des

eiwm-ainak revisiója, mely szá- gén. Museums nebst kritischen

mos kritikai megjegyzést tar- Bemerkungen zu einigen Arten.

talmaz egyes fajokra nézve. Neu beschrieben •

Új alakok:

Hieracium Hoppeanmn ssp. leucolepioid.es Deg. et Zahn (Ver-

secz, Oravicza, Budapest). H. fuscurn Vill. ssp. sabpeduncu-
latum Z. dSemenik), H. Blyttianum Fr. ssp. acropurpureum Z.

(Bihar Géb.), H. pratense ssp. amaurodermum Z. (Trencsén

:

Holuby), H. spathophyllum N. P. ssp. fgragense Z (Faragó : Janka),

H. sciadophorum ssp. borsodimnn Z. (O-Massa, Bükk: Jávorka) et

ssp. brevipiliforme Z. (Illavia : Wjerzb.) H. ftorentinum ssp. deva-

n/crn Z. (Déva: Hazslinszky), H. brachiatum ssp. stoloniparum Z.

(S. -Újfalu: Márton), H. leptophyton N. P. ssp. lugosiense Z. (Lúgos:
Heuffel), H. umbelliferum N. P. ssp. auriculoidiforme Z. (Eger):

Vrabélyi), H. auricidoides Láng ssp, hypochaeton Z. (Nagymaros

:

Filarszky), H. silvaticum L. ssp. arácsense Z. (Arács : Kümmerle),
H. divisum Jord. ssp cladophorum Vukot. (Zagreb : Vük.', H. vid-

gatum Fr. ssp. szokolense Z. (Szokola, Kom. Pest: Haynald) u. ssp.

trencsinense Z. (Nemes- Podhrágv : Holuby), //. bifidum ssp. kés-

márkiense Z. (Késmárk : Hazslinszky) u. ssp. lobosum Z. (Murány :

Kümmerle), H. cinerascens Jord. ssp. vratnikense Z. (Vratnik

:

Kümmerle), H. caesium Fr. ssp. fariniferum Z. (Fels-Vidra:
Simk.) u. ssp. markazense Z. (Nagy-Galya: Jávorka) u. ssp. sym-
phytoides Z. (Alsó-Hámor: Budai), H. trebevicianum K. Maly ssp.

strictifdum Z. (Radna- Borberek: Kümmerle), H. nigrescens W. ssp.

eoracinum Z. (Bihar-Gebirge : Kümmerle) u. ssp. parciglandülum Z.

(Korongyis : Czetz), H. atratum Fr. ssp. acutissimum Z. (Koron-
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g.yis : Czetz), H. liptoviense Borb. (Csorba-See : Borbás), H. Krasani
Wal. ssp. crassiceps Z. (Nagy-Pietrosz : Filarszky et Jávorka),
H. napaeum Z. (Bullatal: B^rth) ssp. acropogon Z (Bucsecs: Fil.

et Moesz), H- prenanthoides Vill. ssp. crassipilum Z. (Korongyis

:

Czetz), H. Fritzei Sz. ssp. foliosior Z. (Retyezát : Lojka), H. sude-
ticum Sternb. ssp. Jávorkae Z. (Retyezát, Páltina : Jávorka), u. ssp.

maramarosiense Z. (Stanuluj verticu u. Nagy-Pietrosz : Fil. et

Jávorka), H. subsinuatum Borb. (Csorbató: Borb.), H. laevigatum
W. ssp. peratrum Borb. (Csorba

;
Borb.), ssp. purpuricaule Z.

(Körmöczbánya : Jávorka) et ssp. sopronien.se Z. i Fels-Pulya

:

Gombocz), H. ramosum W. K. ssp. serratilanceum Z. (O-Radna

:

Porcius), H. déltophyllum A. T. ssp. dubicsanyense Z. (Dubicsáuy

:

Budai), H. Barthianum Borb. (raeemosum 5> transsylvanieum ?)

(Sebeshely: Barth), //. cuspidatum Jord. ssp. Piersii Z. (Kszeg:
Piers), H. Bohcitschianum Z. (sparsiflorum-pallidum) (Treskovae ad
Szvinica : Bohatsch), H. Zanogucae Z. (sparsifl -transsylvanieum)

(Retyezát : Borb.), H Velenovskyi Freyn ssp. neotericum Z. (Ünk :

Haynald) u. ssp. violascens Borb. (Croatia in m. Samar: Borb.) —
Das von Zahn in M. B. L. 1907 p. 222 für H. violascens gehaltene
Hieracium wird von diesem als ssp. subcaerulatum Deg. u. Z.

getrennt.

Zum Sehlusse vverden noch einige interessantere Arten aus
Österreich, Bulgarien, Serbien und Maeedonien angeführt.

Szerz munkája egyike a Die Arbeit ist ein wichtiger

legfontosabbaknak és legbecse- und wertvoller Beitrag zr
sebbeknek, melyek hazánk Hie- Ivenntnis dér Hieracien- Flóra

racium- aira vonatkoznak. unseres Landes. D.

Szabó Zoltán : Újabb histologiai és fejldéstani meg-
figyelések a Knautia génusz fajain. (Két tábla rajzzal.) (Xou-

velles observations concernant l’histologie et le développement
des organes sur les espéces du genre Knautia. [Avec 2 Planches.])

«Botanikai Közlemények)), IX. k. 1910. évf. 3. f. p. 132

—

148, (25)—(41).

Szerz ezikkében szövettani

és fejldéstani újabb vizsgála-

tainak fbb eredményeit adja

közre. 1. «Az involucrum le-

velei és a vaczok» részben a

3 algenus
(
Lychnoidea

,
Triche-

ranthes
,
Trichera- 1) megkülön-

böztet küls s bels bélyegek-

rl (p. 133— 135); 2. «A virág-

zat)) (p. 135) a virágkezdetek

megjelenési módjáról; 3. «A
virágkezdemények» (p. 135

—

1 42) részben a virág egyes

Dér Verf. teilt in dieser Ab-
handluug die Hauptergebnisse
seiner auf diese Gattung be-

zügl. histologischen und ent-

wickelungsgeschichtlichen Un-
tersuchungen mit. Dér 1. Teil

über: «Die Involucral-Blatter

und das Receptaculum» ent-

halt die Merkmale, durch welche
sich die 3 Snbgenera Lychnoi-

dea
,
Tricherantes, Trichera un-

terscheiden (p. 133— 135); im
2. Teil über den «Blütenstand»
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alkotó részeinek fejldésével

;

4. «A termés» (p. 142—143);

az 5. «gyökértenyészkúp» (p.

143— 145) kialakulásával; vé-

gül a 6. a szár béldiaphragmá-ja

jelenlétének kimutatásával (Kn.

orientalis, drymeia
,
macedonica-

nál) foglalkozik Szerz érté-

kes vizsgálati eredményeinek
egyike-másika a Van Tieghem
ily irányú, de késbben szóvá

tett vizsgálati eredményével is

beigazolódott
;

ezenkívül még
sok új eredményt is sikerült ki-

mutatni.

Dolgozatának eredményeit
két táblán foglalt számos szép

rajz szemlélteti. A bevezetés-

ben megemlíti szerz, hogy
erre a gónuszra vonatkozó ta-

nulmányairól eg}^ nagyobb ösz-

szefoglaló munka fog meg-
jelenni.

(p. 135) wird die Art und Weise
des Erscheinens dér Blüten-

anlagen
;
im 3. Teil über die

«Blütenanlage» (p. 135— 142),

aber die Entwicklung dér ein-

zelnen Teile dér Blüten be-

sprochen ; dér 4. Teil behan-

delt «Die Frucht» (p. 142

—

143); dér 5. Teil «Das Urme-
ristem dér Wurzel» (p. 143—
145). lm 6. Teil wird über das

Auftreten von Mark-Diaphrag-
men bei K. orientalis

,
drymeia

u. macedonica berichtet. Einige

Résül taté dieser wertvollen und
interessanten Studie bestáti-

gen die Untersucliungen Van
Tiegbem's (Ann. d. Se. nat. X.

1909. Ser. 9 : 148—200) über
diesen Gegenstand, ausserdem
wurden aber mehrere neue Re-

sultate gewonnen.
Das Ausgeführte erláutern

zwei Tafeln mit zahlreichen

schönen Zeichnungen. In dér

Einleitung stellt uns dér Verf.

ein zusammenfassendes Werk
über seine diese Gattung be-

treffenden Studien in Aussieht.

Gy-

Szabó Z., Linné legritkább nyomtatványa, vonatkozásban
a « Seseli elatumn nomenklatúrájával. (Das seltenste literarische

Product Linné’s mit Bezug auf die Nomenclatur von Seseli elatum.)

Botan. Közi. IX. (1910) No. 3 : 159—163.

Szerz Linné « Species Plan-

tarum» els kiadásának egy
olyan példánya kapcsán, mely-
ben a 89—90 és a 259—60
oldal kétszer van meg, foglal-

kozik a « Seseli elatum X.» no-

menklatúrájával. A legtöbb Sp.

pl.-ban a 259— 60. oldal szö-

vege megváltoztatott alakban
forog közkézen, melytl az ere-

deti többek között abban is el-

tér, hogy ebben a « Seseli elatiu$y>

Dér Verf. bespricht auf Grund
eines Exemplares dér Spec.

plánt. ed. I. in welchem p. 89—
90 und 259—60 doppelt und
mit dem abweichenden Texte
enthalten ist, die Nomenclatur
von Seseli elatum L. Bekannt-
lich ist in den meisten Exem-
plaren dieses Werkes das Blatt

259—60 durch ein neu ein-

gefügtes substitu iert, von diesem
Text dér urspriingliche u. a.
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diagnosisa is foglaltatik. Tudva-
levleg a legtöbb systematikai

munka úgy a «S. elatius L. Sp.

pl. ed. 1 (régi nynmás)pag. 260»,
mint a «S. elaturn L. Sp. pl. ed.

2. pag. 375» neveket nyomós
okokból (species mixta) nem
használja, hanem a S. elatum
Auct. helyett a S. Gouani Koch
név van alkalmazásban. Szerz
felhívja a figyelmet egy har-

madik S. elatum L.-re, mely a

Mantissa (1771): 357 oldalán

jelent meg, s melynek diagno-

sisa megfelel a Seseli Gouani-
nak s így szerz szerint a prio-

ritás alapján annak helyébe lép.

Szerz — mint érdekes biblio-

graphiai jelenséget — azt is

felemlíti, hogy a Junk által

nemrégiben kiadott facsimile

véletlenül éppen egy olyan

Sp. pl. példány után készült,

melynek 89—90 és 259—60
oldala az eredeti, tehát Linné
által megsemmisítésre Ítélt, szö-

veget tartalmazza.

Ezekhez a következtetések-

hez Ref. a következ meg-
jegyzéseket fiizi. A Seseli ela-

tum-nak a L. Mantissa 1. c.-ban

közzétett diagnosisa sem felel

meg tökéletesen a Seseli Gouani
KocH-nak, melynek világossárga

virágjai és csupasz termései

vannak (mint azt az illyrieus

flóravidék példányain lehet kon-

statálni), míg L. az S. elatum-iX

fehér virágúnak és mint «se-

mina tuberculata»-t írja le.

A LiNNÉ-tl els helyen idé-

zett citátumot «Vaill. paris 54»

auch darin abweicht, dafi in

letzterem die Diagnose eines

Seseli elatius enthalten ist. Die
meisten system. Werke wen-
den den Namen S. elatius L.

Sp. pl. ed. I. urspr- Text p. 260
resp. S. elatum L. Sp. pl. ed. II

p. 375 aus schwerwiegenden
Griinden (species mixta) nicht

an; so kam statt S. elatum

Auct. dér Name S. Gouani
Koch in Verwendung. Dér
Verf. weist nach, daB L. noch
an einer dritten Stelle, u. zw. in

seiner Mantissa (1771) p. 357
ein Seseli elatum beschrieben

hat, welches dem S. Gouani
entspricht, alsó vor letzterem

Namen Prioritát hat.

Verf. erwáhnt bei dieser Ge-
legenheit auch das iuteressante

bibliographische Curiosum, dali

die von dér Firma Junk un-

lángst ausgegebene Facsimile-

Ausgabe dér Species pl. ed.

I. zufálligerweise nach einem
Exemplar angefertigt worden
ist, in welchem die Blátter

89— 90 und 259—60 im ur-

sprünglichen, alsó von Linné
zr Vernichtung bestimmten
Texte enthalten waren.

Zu diesen Ausführungen
möchte dér Ref. folgendes be-

merken. Auch die Diagnose
des Seseli elatum bei L. Mant.

1. c. entspricht nicht vollkom-

men dem S. Gouani Koch,

welches hellgelbe Bliiten und
(wenigstens die illyrische

Pflanze) glatte Früchte hat,

wáhrend L. seinem S. elatum

iceisse Bliiten und «semina tu-

berculata» zuschreibt. Auch
kaim sich das vöd Linné anerster

Stelle angeführte Citat Vaill.

«paris 54» unmöglich auf S.
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sem lehet a S. Gouani-YSL vo-

natkoztatni, mert ez a faj Fon-

tainebleau mellett, a honnan
Vaillant közli, nem fordul el.

Ezt a franczia auctorok már
régebben észrevették (v. ö. pél-

dául Rouy FI. de Fr. 7 : 271)

és még abban az esetben, ha
— mint pl. Rouy— a 8. elatum

nevet alkalmazzák is, a Vail-

LANT-féle citátumot kizárják.

Minthogy azonban Linné a

Mantissa-ban a Gouan által

Montpellier-nél gyjtött nö-

vényre is hivatkozik, követ-

kezik, hogy a S. elatum L. Mant.

szintén species mixta
,
melynek

interpretálásával els sorban

a leírást (mely tehát a 8.

Gouani-val nem egyezik), má-
sodsorban pedig a citátumot

kell tekintetbe venni, melyek-
nek elseje szintén nem illik a

8. Gouani-ro,.

A LiNNÉ-féle herbárium sem
nyújt (mint arról Ref. szemé-
lyesen meggyzdött) semmi
biztos, megdönthetetlen bizo-

nyitékot arra nézve, hogy a
S. elatum-on a S. Gouani-t

értette. Ott nevezetesen 2 pél-

dány található a Seseli elatum
név mellett; az egyiket Linné
maga jelölte meg elatum «Ard.»
névvel(a példány tehát Arduino-
tól származik)

;
ez a példány egy

levélbl és egy fels, termést-

visel szárrészbl áll. A levél

sallangjai szálasak, nagyon
hosszúk, kb. kétszer hosszab-
bak, mint a 8. Gouani-é; a
termések oly hosszúak, mint a
kocsánykák s a mi 8. Gouani-nk-
hoz hasonlónak látszik (erny
6-sugarú, ernycske 8-virágú,

gallér 1-level, gallérka szá-

Gouani beziehen, da diese Art
bei Fontainebleau, wo sie Vail-

lant angiebt, nicht vorkommt.
Das habén übrigens die fran-

zösischen Autoren schon langst

bemerkt (vgl. z. B. Rouy FI.

de Fr. 7 : 271), welche auch
im Falle dafi sie (wie auch
Rouy) den Namen 8. elatum L.

anwenden, das Vaillant'sche
Citat ausschliessen.

Da sich aber Linné in sei-

ner Mant. a. a. 0. auch auf die

von Gouan bei Montpellier

gesammelte Pflanze beruft,

welche 8. Gouani ist, ergiebt

sich, dab 8. elatum L. Mant.
auch eine Species mixta ist,

bei dérén Interpretation in er-

ster Linie die Beschreibung
(welche alsó auf S. Gouani
nicht zutrifft), in zweiter Linie

die Citate, dérén erstes auf

S. Gouani auch nicht passt, in

Betracht zu ziehen waren.
Auch das LiNNÉ’sche Herbar.

liefert uns (wie sich dér Ref.

überzeugen konnte) kehien si-

cheren, unumstösslichenBeweis,
dass Linné unter 8. elatum nur
das 8. Gouani verstanden habé.

Es liegen dórt unter dem Namen
8. elatum 2 Exemplare; das erste

ist von Linné selbst als elatum
«Ard.» bezeichnet (das Exem-
plar stammt alsó von Arduino)
und besteht aus einem Blatt

und einem oberen, fruchtenden
Stengelteil. Die Zipfel des erste-

ren sind lineal sehr láng, etwa
doppelt langer als jene des 8.

Gouani : die Früehte so láng

als die Pedicelli
;
es sieht un-

serem 8. Gouani áhnlich (Dolde
6-strahlig, Döldchen 8-blütig,

Involucrum 1-blattrig, Involu-

cellum lanzettlich-pfriemlich),
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laslándsás), csakhogy - mint

említettük — levélsallangjai

kétszer ol\' hosszúak. A má-
sodik «. Seseli elatum H. U.»

(Hortus Upsal.) névvel jelölt

példány valószínleg kultivált,

az elbbihez hasonló, csakhogy
sokkal bujábban fejldött és

olyan széles levélsallangjai van-
nak, a milyeneket a S. Gouani-
nál nem lehet látni. Hogy ez a

két példány valóban a Seseli

Gouani-hoz tartozik-e, ezt csak
a termések microscopicus vizs-

gálatával lehetne biztosan meg-
állapítani; a levélalak nem bír

ily fontossággal. És még va-

lamit.

Egy valódi Seseli Gouani
van GouAN-tól Linné herbáriu-

mában, mint «Seseli caule fili-

forrni divaricator> jelölve, mely-
hez Linné a következket irta

:

«cum Seseli glauco licet nam
semper pumilo.» Ha tehát Linné

S. elatum-on a S. Gouani-t ér-

tette, miért nem jelölte ezt a

növényt herbáriumában S. ela-

tum-névvel '?

A megoldást megadja Gouan
111. p. i6. ahol elmondja, hogy

a S. Gouani-t LiNNÉ-nek el-

küldte s a következ választ

nyerte: « Seseli tuum est Seseli

elatum meum
;
séd mea in horto

alius, quam descripsi in Spec.

Plánt, vei variat loco, vei forte

alia. Séd proxima Species, fo-

liis multo latioribus et cras-

sioribus similis.» (L. Epist. Febr.

20. a, 1769).

Ebbl az következik, hogy
Linné 1769 eltt a Seseli elatum

,

nevet más hasonló növényekre
is alkalmazta és maga volt az,

aki 177 1-ben, tehát miután már
a Seseli elatum nevet a Gouan-

hat aber, wie erwáhnt, doppelt

so lángé Blattzipfel. Das zweite

als « Seseli elatum H. U.» (Hor-

tus Upsal.) bezeichnete Exem-
plar ist wahrsch. cultiviert; es

sieht dem ersten iihnlich, ist

aber viel üppiger entwickelt

und hat so breite Blattzipfel,

wie wir sie bei S. Gouani nicht

sehen. Ob diese 2 Exemplare
tatsachlich zu S. Gouani ge-

hören, würde sich nur durch
eine mikroskopische Untersu-

chung dér Früchte feststellen

lassen; die Blattform spricht

nicht dafür. Und noch etwas.

Ein echtes Seseli Gouani
liegt im Herbar Linné von
Gouan als uSeseli caule fili-

formi divaricatoi> bezeichnet,

wozu Linné folgendes geschrie-

ben hat : «cum Seseli glauco

licet nam semper pumilo».

Wenn alsó Linné unter S. ela-

tum S. Gouani verstanden hat,

warum hat er diese Pflanze

nicht in seinem Herbar als S.

elatum bezeichnet?

Die Erklárung gibt Gouan
111. p. 16, wo er anführt, dass

er S. Gouani an Linné gesandt

und von ihm als Antwort er-

halten habé : « Seseli tuum est

Seseli elatum meum; séd mea
in horto alius, quam descripsi

in Spec. Plánt, vei variat loco,

vei forte alia. Séd proxima
Species, foliis multo latioribus

et crassioribus similis». (L.

Epist. Febr. 20. a. 1769).

Aus diesem gelit hervor, dass

Linné vor 1769 den Namen
S. elatum auch auf andere ahn-

liclie Pflanzen angewendet hat

und selbst i. J. 1771, alsó

nachdem er den Namen S.

elatum auf die GouAN’sche
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féle növényre átvitte, ennek a

névnek egyértelmségét a

VAiLLANT-féle citátum hozzá-

adásával ismét összezavarta.

Ref. az ennyire összekuszált

esetekben csak két megoldást
tart lehetségesnek. Vagy meg-
tartjuk a S. elatum L. nevet

ezzel a megjegyzéssel «ex

Gouan 1. c. exclusis Hornon, et

Syn.» («nom á bequilles»), vagy
pedig, hogy a S. elatum L. régi

értelmében való feltámasztása

helyett egy biztosabb alapra

való helyezkedés kedvéért,

hagyjuk el a 8. elatum-ot mint

«species mixta»-t (ex ipsis ver-

bis Linnaei) és használjuk a

KocH-tól adott Seseli Gouani
elnevezést.

Pflanze übertragen hatte, die

Eindeutigkeit dieses Xamens
durch das VAiLLANT’sche Zitát

wieder verwischt hat.

Ref. halt in so verwickelten

Fallen nur zwei Lösungen
möglicli. Entwe.der wird dér

Name S. elatum L. beibehalten

mit dér Bemerkung «ex Gou.
1. c. exclusis Hornon, et Syn.»
(«nom á béquilles»), oder, was
sicli wegen einer mögliclien

Wiederauferstehung des S. ela-

tum L. im urspr. Sinne auf eine

sicherere Basis stiitzt,es wird dér
Name S. elatum L. als Spec
mixta (ex ipsis verbis Linnaei)

fallen gelassen, und dér von
Koch gegebene Name Seseli

Gouani weitergefiihrt. D.

Prodán Gy., Adatok Bács-Bodrogmegye és környékének
flórájához. (Beitrage zr Flóra des Komitates Bács-Bodrog und
Umgebung). Botan. Közi. IX (1910): 149— 158, (41). [Mit deutschem
Resumé],

A Magy. Bot. Lap. 1910. év-

folyamának 77. oldalán emlí-

tetteken kívül még kieme-

lendk :

Ausser den auf Seite 77 des
Jahrgangs dieser Zeitschr. er-

wáhnten Arten sind noch her-

vorzuheben

:

Marsit la quadrifdia L. [Gombos], Elodea canadensis R. et M.

[Zombor], Stipa tirsa Stev. [inter Kamenic et Venác], Poa collina

Schur [Zombor
j,
Atropis Peisonis G. Beck [Gádor], Festuca rutila

(Hack.) [Apatin], H. pubescens Guss. [Szabadka, Zombor, etc.],

Gyperus longus L. [Illk], Scirpus Michelianus L. [Újvidék, Palánka,

stb.], Heleocharis uniglumis (Lk.) Schult. [Zombor, Gádor, Gombos],
H. ovata Roth [Gádor], Carex pseudocyperus L. [Ferenezcsatorna í,

C. BueJcii Wimm. [Inter Kamenic et Venác], Muscari transsilvani-

cum Schur [Palics, Újvidék], Rumex lingulatus Schur [Apatin],

Suaeda saha (L.) Páll. [Palics, Gádor], Salsola Soda L. [Inter

Gádor et Orszállás], Dianthus intermedius Boiss. [Zombor, Kamenic],
D. giganteus D’Urv. [Titel], Spergularia rubra (L.) Presl (Zombor,
Madaras], Eranthis hyemalis Salisb. [Erdd, copiosissime ad Oriovác],

Ranunculus polyphyllus W. K., Nasturtium Kerneri Menyh.
[Zombor, Bezdán], Potentilla Baumgartemana Schur [Kamenic,
Karlóca], nagyszámú érdekes -Kosa-faj és alak Kupcsok S. meg-
határozásával (eine Anzahl von S. Kupcsok bestimmter interes-

santer Rosen
), ferner Bupleurum tenuissimum L. [Zombor, Sza-

badka, Bezdán, etc.], Androsace maxima L. [Zombor, Szabadka,

28

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



392

etc.], Blackstonia perfoliatci (L.) Huds. [Zombor], Cynoglossum hun-
garicum Simk. [Karlóca). Anchusa Gmelini Ledeb. [Inter Regcze
et Madaras], Mentha Wierzbickiana Opiz, Yerbascum pvlverulentum
Yill. [Erdd, Gombos] (wohl fioccosum W. K.

!,
Ref.), Aeanthus

longifólius Hst? [Kamenic], Aster canus W. K. [Bezdán, Bács-
kertes, etc.], Doronicum hungaricum Rchb. [ibidem], Senecio vernalis

\Y. K. [ibidem], Centaurea Magyarii \Yagn. [Zombor], C. Fritschii

Hay. [Illk, Kamenic, Venac].

Szerz tartalmas czikke ha- Dér inhaltsreiche Artikel ent-

tározottan elmozdítja hazánk halt wichtige Beitráge z. Kennt-
déli része flórájának ismeretét. nis dér Flóra dieser südlichen

Teile unseres Landes. L.

Blattny T., A Syringa Josikaea Jacq. elterjedéséhez.

Zr Verbreitung von Syr. Josik.) U. o. (ebenda): 163, (51).

Szerz vizsgálataiból kitnik,

hogy a Syringa Josikaea leg-

alacsonyabb termhelye 305 m.
a Lyutta völgyében Sóhátnál

van, míg a legmagasabb 926 m.

a Biharhegységben található

Szkerisora határában a «Riu
albu» völgyben.

Blattny T., Adatok
elterjedéséhez. (Beitr. zr
(ebenda): 240—241, (51).

A Q. lanuginosá -nak hazánk-
ban legészakibb termhelyéül
szerz a «Mala Magurá»-t ész-

lelte Privigyétl északnyugatra.

[Sárosmegyébl is van adat,

mel\r e szerint valamivel még
északabbi elfordulás. Ref.].

Legmagasabbra hazánkban a

Biikkhegységben jut fel (784 m.),

míg Horvátországban a maxi-
mum 1130 m.-nélvan. Mindkét
helyen azonban már csak el-

törpült példányok találhatók.

Dér Yerf. weist nacli, dass

sich dér tiefste bisher beobaeh-

tete Standort dér Syr. Josikaea

bei 305 M. im Lyutta-Tal bei

Sóhát, dér liöchste aber bei

926 M. im Bihargebirge bei

Skerisora im «Riu albu» Tál
befindet.

a molyhos tölgy (Quercus lanuginosaj

Yerbreitung von Quercus lanug.) U. o.

Dér Verf. hat Qu. lanagi-

nosa in Ungarn am nördlichsten

auf dér «Mala Magura» NW.
von Privigye beobachtet [Es

gibt aucli Angaben aus dem
Com. Sáros, welche von einem
noch nördlicheren Vorkommen
bezeugen. Ref.] Am höchsten

steigt dieser Baum bei uns im
Bükkgebirge (784 M.), wáhrend
er in Kroatien bis 1130 M.
vordringt. In solchen Hönen
wurden an beiden Orteu nur

mehr verkrüppelte Exemplare
beobachtet. L.

Fodor F., Adatok a Cephalaria-fajok histologiájának
ismeréséhez. (Beitr. zr Kenntnis dér Histologie dér Gattung
Cephalaria). U. o. (ebenda): 171— 197, (45)— (46), — 7 szöveg-

képpel — mit 7 Textfiguren.

Szerz az idevonatkozó iro-

dalom ismertetése után rész-

Verf. beschreibt nach Be-

sprechung dér einschlagigen
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letesen leírja a Cephalaria

transsilvanica Schrad., C. leu-

cantha Schrad., C. laevigata

W. K. és C. alpina Schrad.

szöveti szerkezetét.

Vizsgálatainak eredményét
a következkben foglalhatjuk

össze. A levélszerkezet az

egyes fajok szerint változik és

pedig bifacialis (C. alpina) vagy
isolateralis szerkezet. Az epi-

dermis szájnyílásai többnyire a

SoLEREDER-féle Crueifera-typus

szerint vannak alkotva. Kiváló-

lag jellemz az egyes fajokra a

levélnyél szöveteinek elrende-

zdése. Az idsebb szártago-

kon, még az egyéves fajoknál

is paraszövet képzdik: a C.

transsilvanica ids szárának
belsejében a bél elpusztult

sejtjei regenerálódnak s ezek

gyors és szabálytalan osztó-

dással betömik a szár üregét.

Ilyen intumescentia a C. trans-

silvanica szárának más szöve-

teiben is elfordul. Bonnier sze-

rint a nectarium a Scabiosá-knál

az involucellum bels felületén

van elhelyezve, szerz ezt a

képletet a Cephalariá- knál a

párta csövében találta meg
; e

szerint a Cephalariá-k necta-

riuma nuptiaiis. Végül szerz
a reproductivus szervek (porzó,

term, magkezdemény és ter-

més) anatómiáját tárgyalja.

Literatur eingehend die histo-

logischen Verháltnisse von
Cephalaria transsilvanica

,
leu-

cantha, laevigata und alpina.

Die Ergebnisse sind kurz fol-

gende. Die Blattstructur ist je

nach den verschiedenen Arten
eine abweichende, u. zwar ent-

weder eine bifaciale (C. alpina)

oder eine isolaterale. Die Sto-

mata sind zumeist nach dem
Cruciferen-Typus Solereder’s

gebaut.Speziell charakteristisch

ist für jede Art die Anordnung
dér Gewebe des Blattstieles.

An den alteren Stengelgliedern

bildet sich aueh bei den an-

nuellen Arten Korkgewebe aus

;

im Inneren dér alteren Teile

des Stengels von C. transsil-

vanica regenerieren sich die

zu Grunde gegangenen Mark-
zellen und erfüllen den Hohl-

raum durch rasche und un-

regelmássige Teilung. Eine
solche Intumeszenz wurde auch
an anderen Geweben dieser

Art beobachtet. Nach Bonnier
befindet sich das Nectarium
bei Scahiosa an dér Innenfláche

des Involucellums ; dér Verf.

fand dieses Gebilde bei den
Cephalarien in dér Blumen-
kronenröhre

;
es ist alsó nuptial.

Zum Schlusse bespricht dér
Verf. die anatom. Verh. dér

Reproductionsorgane. L.

Hollós L., Magyarországból eddig ismeretlen gombák
Kecskemét vidékérl. (Für Ungai
dér Umgebung von Kecskemét). U. i

Szerz, aki hangyaszorga-
lommal foglalkozik Kecskemét
környéke gombáinak felkutatá-

sával, eddig 1926 fajt állapí-

tott meg errl a vidékrl. Ezek-
nek nagy része (959) «Fungi

•n bisher unbekannte Pilze aus
i. (ebenda) : 198—221, (47)—(48).

Dér Verf., dér mit einem
wahren Bienenfleiss die Pilze

dér Umgebung von Kecske-
mét zusammengesammelt hat,

konnte von hier bisher 1926
Arten konstatieren

;
dér grösste

28*
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imperfecti-a csoportba tartozik,

melynek 2 rendjébl (Sphaero-

psidales és Mélanconiales) jelen

dolgozatában 402 olyan fajt

sorol fel, melyek Magyarország
egész területérl eddig isme-

retlenek voltak. Hogy ilyen

nagy mennyiség hazánkból

eddig nem ismert aFungus
imperfectusv) került el Kecs-
kemét vidékérl, azt szerz
annak tulajdonítja, hogy a

régebbi auctorok — mint Hazs-

LINSZKY, KaLCHBRENNER, ScHUL-

zer — részint nem méltatták

kell figyelemre, részint pedig

nem is szívesen foglalkoztak

velk.
Szerz beható kutatásai foly-

tán Kecskemét vidéke Euró-

pának mykologiai szempontból
egyik legalaposabban ismert

területévé vált.

Teil (959) gehört zr Gruppé
dér «jFungi imperfecti» aus
dérén 2 Familien (Sphaero-

psidáles u. Melanconiales) in dér
vorliegenden Arbeit 402 Arten
angeführt werden, welche für

das ganze Gebiet dér ungari-

sclien Flóra neu sind. Dass so

viele (.dmperfedin alléin in dér

Umgebung von Kecskemét ge-

t'unden wurden. erklart derVerf.

daraus, dass die filteren Auto-
ren wie Hazslinszky, Iyalch-

brenner u. Schulzer diesen teils

keine Beachtung geschenkt.
teils aber sicli nur ungern mit

ihnen bescbaftigt habén.

Durch die intens. Forschung
des Verf. ist nun die Umgebung
von Kecskemét zu einer dér
in mykologischer Beziehung
ambesten bekannten Gegenden
Europas geworden. L.

Thaisz L., Adatok Abauj-Torna vármegye flórájához.

(Beitr. zr Flóra des Komitates Abauj-Torna. U. o. (ebenda)

:

222—235, (48) -(49).

V. ö. (vergl.) Magy. Bot. Lap. 1910, p. old.

Páter B., Két érdekes növényi rendellenesség. (Zwei

interessante Missbildungen). U. o. (ebenda): 231—235, (49;—(50).

V. ö. (vergl.) Magy. Bot. Lap. 1910, p. 304—305. old.

Schilberszky K., Észrevételek «Páter B., Két érdekes

növényi rendellenesség)) czím közleményéhez. (Bemerkungen zu

dér Mitteilung «B. Páter, zwei interessante Missbildungen#). U. o.

(ebenda): 235— 240, (49)—(50).

Páter a fentebbi czikkében

a Valeriána ojf.-ról közölt

kényszercsavarodás (spirális)

magyarázatát a kedveztlen
táplálkozási viszonyokban véli

megtalálni. Schilberszky ezt a

magyarázatot nem tartja el-

fogadhatónak, mert ilyen rend-

ellenességek gyakran a legbú-

jább példánvokon fordulnak el
(pl. Taraxacum

,
T aleriana stb.);

nézete szerint a spiralismus,

Prof. Páter glaubt die Ur-

sache dér in seinem oben cit.

Aufsatze beschriebenen Abnor-
mitáten im Falle dér Zwangs-
drehung bei Valeriána aufun-
giinstige Ernáhruugsverhalt-

nisse zurückführen zu müssen
Dér Verf. halt diese Erklárung
für nicht zutreffend, da Abnor-
mitaten oft an den am üppigst

ernáhrten Individuen (z. B.

Taraxacum
,
Valeriána etc.) zu
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szintúgy a fasciatio is önálló

szervezetbeli aberratio, mely-
nek eredetét az ontogeneticus

fejldésben nyilvánuló indivi-

duális szövetalakulásban lehet

megtalálni.

A 2 csavarmenetesen össze-

fonódott és a végén gyökér-

kontyot visel petrezselyem-

gyökér keletkezését Páter a

gyökér növekedését irányitó

erkkel hozza összefüggésbe,

melyek közül az egyik: a posi-

tivus geotropismus, a gyökeret

függleges, a másik er pedig

vízszintes irányú, tehát a vas-

tagodást czélzó növekedésre
serkentette. Minthogy a gyö-
kerek egymásban akadályra ta-

láltak, nem növekedhettek nor-

mális módon, hanem — miként
bizonyos földfeletti szárak a

karóra — egymásra csava-

rodtak: ezt a csavarmenetes
irányt Páter a 2 irány (hossz-

és vastagságbeli irány) ered-
jének tekinti.

Schilberszky ebben az eset-

ben is els sorban egyéni haj-

lamot (inclinatio) lát és így
szerinte a fgyökér csavaros
elgörbíilésében els sorban phy-
siologiai okok játszanak közre,

természetesen a vegetat.io fo-

lyamán fellép mechanikai
okokkal kapcsolatosan. Két f
körülményben véli feltalálni

ennek az eltér alakulásnak
okát, úgymint 1. az érintke-

zési inger hatásában, 2. a gyö-
kércsúcs sérülését követ reac-

tióban.

beobachten sind. Nach ihm ist

Spiralismus ebenso wie Fas-

ciation eine selbststandige. im
Organismus begríindete Aber-
ration, dérén Ürsprung schon

an dér gelegentlich dér onto-

genetisclien Entwicklung zu

Tagé tretenden Ausbildung dér

Gewebe zu erkennen ist.

Das Zustandekommen dér spi-

rálig zusammengedrehten u. an

ihrem Ende einen Wurzelschopf
tragenden Petersilienwurzel

will Páter mit den Wirkungen
dér Kráfte erklaren, welche die

Richtung d. Wui zelwachstumes
beeinflussen, von welchen die

eine : dér positve Geotropismus
die Wurzel in senkrechter, die

andere aber in wagrechter Rich-

tung, alsó dér Dicke nach wach-
sen lásst. Da die Wurzeln sich in

ihrem Wachstume behinderten,

konnten sie die normale Wach-
stumsrichtung nicht einhalten,

sondern sie wanden sich um ein-

ander wie gewisse oberirdische

Stengel um ihre Stiitze. Páter
sieht darin die Resultante dér

zwei in dér Langs- und Quer-
Richtung wirkenden Krafte.

Dér Verf. sieht aber auch
in diesem Falle in erster Linie

eine individuelle Inclination

;

nach ihm spielen bei dér Ver-
krümmung dér Hauptwurzel in

erster Linie physiologische Ur-
sachen eine Rolle, im Laufe dér

Entwicklung treten dann auch
mechanische hinzu

;
er glaubt

das Zustandekommen dieser

Abnormitát auf zwei Hauptur-
sachen zurückführen zu können
u. zw. : 1. auf Wirkungen des

Contactreizes, 2. auf eine Re-
action, welche Verletzungen dér

Wurzelspitze auslösen. L.

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



396

Kerékgyártó Á., Az Eranthis hyemalis Salisb. a János-
hegyen. (Über das Vorkoramen von Eranthis hyem. auf dem
Jánoshegy bei Budapest). U. o. (ebenda): 241—242, (52).

V. ö. (vergl.) Magy. Bot. Lap. 1910, 360.

Fodor Fei’encz: Adatok Szatmár vármegye flórájához.

(Beitráge z. Flóra des Szatmárer Comitates.) Egyet. Természettud.
Szövetség 1908/9. évkönyve. Budapest 1909.

Enthált hauptsachlich Anga-
ben aus dem i. J. 1^66—68
angelegten Herbar. Franz Di-

véky’s, welches sich jetzt im
Besitze des Szatmárer Ober-

gymnasiums bebndet.

Franz Divéky hat binnen

kurzer Zeit eine ansebnliche

Sammlung zusammengebracht,
welche wichtige Beitráge zr
Comitatsflora enthált; er hat

ein tragisches Ende gefunden;
dér Tód hat ilm wahrend einer

botanisehen Excursion in die

Xagybánya-er Berge eredt, wo
er zu Ostern 1869 an einer

Quelle neben seiner Sammel-
mappe tót aufgefunden wurde.

Hervorzuheben sind

:

Scirpus Michelianus (bei Kömör), Carex hordeistichos (Kaplouy),

Allium carinatum (Avas), Muscari botryoüles (Nagy Károly), Crorus

Heuffelianus (Nagyerd bei Szatmár), C. banaiicus (Xordabh. des

Bükk-Berges), Castanea vescci (waldbildend bei Xagybánya u. Fels-
bánya, dann zerstreut gégén das Avas-Gebirge), Kochia scopuria

(Tivadar a. d. Theifl), Cuscuta monogyna (Szamos-Miindung), C.

suaveolens (Szatmár), Salvia nutans (Szatmár) Succisa infiexci

(Theifíufer) und Oenanthe silaifólia (Pálfalva).

Fleg Divéky FERENeznek
1866/68. években összeállított

herbáriumából tartalmaz ada-

tokat, mely most már a szat-

mári fgymnasium birtokában
van.

Divéky Ferencz aránylag rö-

vid id alatt tekintélyes gyj-
teményt szedett össze, melyek
fontos adatokat tartalmaznak
a megye flórájára. Divéky tra-

gikus véget ért; egy botanikai

excursio alkalmával érte utói

a halál 1869. husvétkor a nagy-
bányai hegyekben, a hol egy
forrásnál gyjtmappája mel-

lett holtan találták.

Kiemelendk :

A szerz közremködése foly-

tán alkalmunk volt néüány, ne-

künk kéteseknek látszó, adatot

megvizsgálni; szerz beleegye-

zésével ez alkalommal a kö-

vetkez correetiokat tesszük

közzé

:

Durch Vermittlung des Yer-

fassers habén wir einige uns

zweifelhaft erscheinende Anga-
ben überprüfen können

;
die

Correcturen mögen mit seiner

Zustimmung kiér

werden

:

angeführt

Echinops sphaerocephalus (p. 19) von Kvár = E. commutatus
•Túr. — Althaea officinalis (p. 12) v. Szatmár = A. micrantha

Wiesb. — Ehyteuma Zahlbruckneri Vest. (p. 17) v. Köveshegy
bei Felsfalu = Eh. tetramerum Schur. — Cytisus supinus (p. 10}

v. Szatmár = C. ratisbonensis Schaeff. — SteUaria uliginosa (p. 8)
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v. Olákmedgyes = S. graminea L. — Sempervivum montanum
(p. 10) v. Szatmár = S. assimile Schott, — Achillea stricta (p. 18)

v. Kvár - A. Millefolium L. und A. distans W. K. — Stachys

arvensis (p. 15) v. Pálfalva = S. annua L. — Orchis laxifiora

(p. 5) v. Pálfalva = Gymnadenia conopea (L.) — Juncus Leersii

(p. 5) v. Sárköz = J. effusus L. —- Spiraea chamaedryfólia (p. 10)

v. Kvár = S. ulmifolia Scop. — Erysimum hieracifolium (p. 9)

Pálfalva = E. cheiranthoides L.

Egyes adatokat még ezek

után is kétségbe kell vonnunk

;

így pl. a 14. oldalon említett

Cuseuta monogyna valószínleg
nem más mint C. lupuliformis

Krock., mert tudomásunk sze-

rint az igazi C. monogyna csak

hazánk legdélibb részében(Szvi-

nicza-Orsova) fordul el.

Midenesetre el kell azonban
ismernünk szerz érdemét, a ki

fontos adalékot szolgáltatott

Szatmármegye flórájához.

Einige dér angeführten An-
gaben bleiben uns auch ferner-

hin zweifelhaft, so z. B. die

auf p. 14 angeführte Cuseuta
monogyna von dér Szamos-
Mündung, welche wahrschein-
lich nickts anderes als C. lu-

puliformis Krock. sein díirfte,

da unseres Wissens die echte
C. monogyna in unserem Lande
nur in den siidliehsten Teilen
(Svinicza - Orsóvá) vorkommt
Immerhin mlissen wir das Ver-
dienst d. Verf. anerkennen, dass
er uns wichtige Beitráge zr
Ivenntnis dér Flóra dieses Comi-
tates geliefert hat. D. et L.

Dr. Méhes Gyula : Dr. Simonkai Lajos. Klny. a buda-
pesti VII. kér. (Barcsay-utcza)-i áll. fgymn. 1909/10. évi érte-

sítjébl. Budapest 1910, p. 1—32. 8°. — Sep.-Abdr. aus dem
Programm des Budapestéi' Staats-Gymnasiums im VII. Bezirk
(Barcsay-Gasse) für das J. 1909/10. Budapest 1910, p. 1—32. 8°.

Elénk színekkel, eleven sty-

lussal megírt, sikerült életrajz,

melynek minden sorából az

igaz tisztelet, nagyrabecsülés

Eine im sckwungvollem Styl
geschriebene Biographie, aus
dérén jede Zeile ekrfurckts-
volle Liebe und Hochacktung
für den Verstorbenen diktiert

hat. Die Biographie bringt auch
óin Portrait Simonkai’s. Gy.

Jelentés a Magyar Nemzeti Muzeum 1909.évi állapotáról.
Budapest 1910. 8°. p. 1—306. (Bericht íiber den Bestand des
Ungarischen National-Museums i. J. 1909.)

Dr. Fílarszky Nándor jelen- Dr. Filarszky’s : VIL Be-

és szeretet csillog ki. Az élet

rajz elején Simonkai arczképe
látható.

tése a : VII. Növénytár-iól. vidít über die botanische Abtei-
1. c. p. 104—116.
A növénytár gyarapodása ez

évben a következ : /. Növény-
gyjtemény (herbárium) vétel

lung. — 1 . c. p. 104—106.
Dér Zuwachs dér Abteilung

war in diesem Jahre dér fol-

gende : I. Das Herbárium ver-
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útján: 4006 számmal, csere

útján 616 számmal, ajándé-
kozás útján : 3562 számmal,
gyjtés útján : 2366 fajjal, ösz-

szesen tehát: 10.550 herbá-

riumi példánynyal szaporodott.

II. Szemléltet gyjtemény vétel

útján
;
75 számmal, csere útján :

140 számmal, ajándékozás út-

ján : 140 számmal, áthelyezés

útján 71 számmal, összesen
tehát : 404 számmal. A 111. Bo-
tanikai szakkönyvtár vétel út-

ján : 446 darabbal s 9634 czé-

dulával a Clark Card indexé-
bl; csere útján: 78 darabbal,

ajándékozás útján: 149 darab-
bal. Összesen 693 darabbal.

A könyvtár törzslajstroma el-

érte a 8773. leltári számot.
IV. Egyéb gyjtemények és

egyéb gyarapodások kitesznek

335 számot. Az osztály évi

javadalmából kiutalványozta-

tott: 15.873 K 53 f.

Tanulmányozásra kikölcsö-

nöztetett 132 m és 3829 lap

növény.

A jelentést a múzeumi tiszt-

viselk irodalmi munkásságá-
nak jegyzéke rekeszti be.

A jelentéshez tartozik az

5. mellékleten két új virágos

növényt ábrázoló szines tábla

:

Alyssum conglobaium Filarszky

et Jávorka, Linum croceum
Jávorka (v. ö. M. B. L. 1910:

145).

Ugyancsak e jelentésben lel-

jük a p. 188—207 Dr. Küm-
merle Jen Béla múzeumi se-

gédr jelentését luxemburgi,

angolországi, írországi, skóciai

és németországi tanulmányútjá-

ról, melyben beszámol 1909. évi

elssorban botanikai múzeumo-
kat, kerteket, könyvtárakat, her-

mebrte sich durch Kauf um

:

4006 St., durch Tausch um:
616 St., durch Gesehenke um :

3562 St., durch Sammlung um :

2366 St., zusammen um: 10.550

Herbarexemplaren. 11. Ilié

Schausammlung durch Kauf
um : 75 St., durch Tausch um

:

140 St., durch Gesehenke um:
140 St., durch Übergabe von
anderen Sammlungen um: 71

Stück. zusammen um : 404 St.

III. Die Bibliofilek durch Kauf
um : 446 St., und um 9634
Etiquetten des Clark’schen

Card-Index, durch Tausch um :

78 St., durch Gesehenke um:
1 49 St., zusammen um : 693 St.

;

das Inventar dér Bibliothek

erreicht nunmehr die Zalai 8773.

IV. Andere Sammlungen und
Zuwáchse zusammen 335 St.

Das Budget dér Abteilung

betrug 15.873 K 53 h.

Zu wissenschaftlichen Stu-

dien wurden 132 Werke und
3829 Herbarpflanzen ausge-

liehen.

Den Schluss des Berichtes

bildet die Liste dér Publika-

tionen dér Angestellten.

Diesem Bericht liegt eine

Farben-Tafel bei, welche die

Abbildung zweier neuer Arten

:

Alyssum conglobaium Filarszky
(£• Jávorka und Linum croceum

Jávorka (vgl. Ung. Bot. Bl.

1910 : 145 n. f.) enthiilt.

Dér Bericht enthiilt auch den
Reisebericht des Custos adj.

Dr. J. B. Kümmerle über seine

Studienreise nach Luxemburg,
England, Irland, Schottland und
Deutschland, welehe er i. J.

1909 gemacht hat, wobei die

naturwissenschaftlichen, haupt-

sáchlich aber die botanischen
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báriumokat s általában termé-
szettudományos intézeteket il-

let beható tanulmányozásának
eredményérl.

Radó Endre : A növények
érzékenysége. Klny. a nyíregy-

házi ág. h. ev. fgymnasium
45-ik értesítjébl. 1908—9,

p. 1—24.—8°.

Nagy vonásokkal ismerteti

a növény- és állatvilág közti

különbséget, a melyet a régibb
búvárok megállapítottak, és a

sejt percipiálásra alkalmas ré-

szét. Végig kíséri a Tropaeo-
lum május fejldését s a fejl-

désével kapcsolatban megma-
gyarázza a gravitatio, a geo-,

ortho-, helio-, plagiotropismus
mibenlétét. Részletes tárgyalás
alá veszi, a levélnek mely
része szerez tudomást a fény
irányáról, a Haberlandt-féle

«ocellum»-okat, majd a thermo-
és chemotropismust, végül a ta-

pintásra vonatkozólag hoz fel

szerz több példát.

Anstalten, Vuseen, Giirten, Bi-

bliotheken u. Herbarien einge-

hend studiert und in muster-

giltiger Weise beschrieben wer-

den.
__

Gy.
E. Radó : Über die Sen-

sibilitat dér Pflanze. — Sep.
— Abdr. aus den 45. Programm
des evang. Obergymnasiums
zu Nyíregyháza vöm Jahre
1908-9, p." 1—24—8°.

Verf. schildert in grossen

Zügen die Unterschiede zwi-

schen Pflanzen und Tieren
;
die

Teile dér Zellen, welche zr
Perzeption fáhig sind, sodann
bespricht er den Entwicklungs-

gang des Tropaeolum május
,

wobei Geo-, Ortho-, Helio- und
Plagiotropismus erklart wird.

Eingehend bespricht er die

perzipierenden Teile derBlatter,

die Haberlandt 'sche «ocella».

den Thermo- u. Chemotropis-

mus
;

dann werden mehrere
Beispiele für das Tastgefiihl

angeführt.

Gy-

Sebk Samu : Honismertetés. Torda és legközelebbi kör-
nyékének természeti leírása. — Klny. a tordai áll. fgymnasium
1909/10. évi értesítjébl. (S. Sebk : Vaterlandsbeschreibung.
Naturwissenschaftliehe Beschreibung von Torda u. Umgebung.
Sep.-Abdr. aus dem Programm des Tordaer Staats-Gvmnasiums
für das J. 1909/10.) Torda 1910,

A VI. fejezetben (p. 29—49)
a «Mvelt helyek» (p. 30—34),
«Tordai rétek» (p. 34—39),

« Berek» (39—42) « Keresztes
mez» (p. 42—43), «Mezségi
rétek» (p. 44— 46), «Torda-hasa-
dék» (p. 46—47), «Túri-hasa-
dék (p. 47—49) részekrl egy
pár növényt névszerint felso-

rol. Szerz maga is csak el-
leges munkát végznek tartja

czikkét (cf. p. 49). A felsorolt

p. 1—49. 8°.

lm VI. Kap. (p. 29—49) zahlt

dér Verf. einige Pflanzen dér

Culturstellen (p. 30—34), dér

VTesen (p. 34—39), dér Haine

(p. 39—42), dér V'iese «Ke-
resztes» (p. 42— 43), derWiese
«Mezség» (p. 44—46), derTor-
daer-(p.46—47),TurerSchlucht

(p. 47—49)) auf . Dér Verf. selbst

halt seine Abhandlung nur für

eine vorláufige (cf. p. 49). Die
Namen dér enumerierten weni-
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növények neve sok helyütt igen gén Pflanzen sind nicht selten

hibásan van nyomva, a nmén- fehlerhaft gedruckt; die Xo-
clatura is sajátos sok esetben. menelatur ist oft auch sehr

eigenartig. Gy.

Josef Schullerus : Beziehung zwischen Coniíeren und
Hydrophyten. Verh. u. Mitteil. des siebenb. Ver. für Naturwiss.

L1X. 1909, p. 105— 192.

Szerz a czímben megjelölt

tárgy keretében rövid, de át-

tekinthet összefoglalásban ki-

terjeszkedik a növényvilág fej-

ldésére.

Verf. erstreckt sich im Rah-
men des im Titel gegebenen
Themas auf eine kurze, aber
übersichtliche Zusammenfas-
sung dér Entwicklung dér
Pflanzenwelt. D.

Külföldi botanikai dolgozatok ismertetése.

Referate iiber die auslandischen botan. Arbeiten.

A. Teyber. Über einige interessante Pflanzen Istriens

und Dalmatiens. (Ö. B. Z. 1910, Alig., p. 308—310.)

Érdemesnek tartjuk meg-
emlékezni errl a kis czikkröl,

mert olyan növényekkel foglal-

kozik, melyek szoros vonat-

kozásban állanak a magyar és

horvát tengerpart flórájával.

1 . Szerz a Monté Maggiore-

rl s más helyrl a Satureja

montana L. és S. subspicata Vis.

között egy keverékfajt ír le: a

S. Karstiana JusTiN-t, mely a

két telivér faj között foglal

helyett s töltik fleg a szár

alakjával és szrözetével kü-

lömböztethet meg. Gondosabb
keresés útján oly helyeken, a

hol a S. montana és subspicata

együtt fordul el, valószínleg
a mi tengerpartunkon is meg
lehetne találni ezt az érdekes
középalakot.

2. Kimutatja, hogy a Car-

duus micropterus (Ború.) Teyb.

Dalmatiára és Isztriára (s mi
hozzátehetjük, hogy a magyar

Wir haltén es für notwendig
über ölesen klemen Ariikéi ein

Referat liier einzuschalten, da
er sich auf Pflanzen bezieht,

welche in enger Beziehungen
zr Flóra des ungarischen und
kroatischen Litorales stehen.

1. Dér Verf. beschreibt einen

Bastard zwischen Satureia

montana L. u. S. subspicata

Vis. (S. Karstiana Justin sol.

nm.), welcher zwischen den
Éltem die Mitte halt und von
diesen haupsachlich in derForm
u. Behaarung des Stengels ab-

weicht. Eine intensivere Xacii-

forschung an unseren Küsten-
abhángen, wo beide Eltern oft

zusammentreffen, dürfte diesen

Bastard auch für unser Land
nachweisen.

2. Weist er nacli, dass Car-

duus micropterus (Borb.) Teyb.
durch ganz Dalmatien u. Istrien

(wir können hinzufiigen auch
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