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Jávorka S. : Kisebb megjegyzések és újabb adatok,

V. közlemény.

27. A Saxifraga aphylla Sternb., S. sedoides L. és a

S. trichodes Scop. fajokat Simon kai „Erdély edényes flórá-

jában" (245—246. old.) Baumgarten, Schur és Kotschy
nyomán egymásután mint Erdély területén term fajokat sorolja

fel. A S. aphylla, az Alpok endemikus faja, melyet Schur
(Enum. p, 237) vesz föl Erdélybl, már Simonkainál is mint
valószíntlen, kétes faj szerepel, ezt a fajt tehát bátran töröl-

hetjük egész Magyarország flórájából. A S. sedoides-t Baum-
garten a Bucsecs- és Teszla-havasokról, Kotschy pedig
(Verh. Zool.-bot. Ges. [Abh.] III. [1853] 65. old.) a Királykrl
közli, utóbbi szerz 8. Hohenwartii néven. Baumgarten, aki

herbárium nélkül írta meg Erdély flóráját, az igen sokalakú
8. moschata Wulf-t több faji név alatt közli Erdélybl. Ilyen,

a 8. moschata-t fed növényneve bizonyára az 8. sedoides-e

is. Ugyanúgy áll a dolog a Kotschy által a Királykrl közölt

^S*. Hohemvartii-YSLl is, mely valójában (Engler és Irmscher-nek
a „Pflanzenreich"-ban legutóbb megjelent Saxifraga monográfiája
szerint) a S. sedoides varietása. Kotschy idézett helyen azt

írja, hogy a Királykövön gyakori a 8. Hohenwartii és a 8. sedo-

ides. De a 8. moschata-t semmiféle synonym neve alatt sem
említi, sem Haynald herbáriumában nincsen meg Kotschy és

S c h 1 1 egyéb növényei között 8. Hohenwartii és sedoides

nevek alatt. Nyilvánvaló tehát, hogy e két név alatt csakis a
8. moschata-t gondolhatta, mely havasainkon igen gyakori és

amelynek itt részben éplevel, tehát a 8. sedoides-ehez hasonló
alakjai is nhetnek. A 8. sedoides-t tehát szintén törölhetjük az
ország flórájából ; rokonságából, mint tudjuk, csak a horvát Vele-
biten terem a 8. prenja G. B e c k.

A 8. trichodes Scop. Engler és Irmscher munkája
szerint a 8. sedoides L. synonym ónja. S i m o n k a i azonban,
amint az synonymonjaiból látható, a 8. muscoides AH. (-non

Wulf)-t értette alatta, amely csak a Nyugoti- és és Közép-
Alpok magas fekvés, glecseres helyein terem. Baumgarten
adata tehát bizonyára megint csak a hozzá hasonló 8. mo-
schata-rsi vonatkozik, nemkülönben Kotschy adata is (Verh.
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Zool.-bot. Ges. III. [1853] 134.). K o t s c h y tudniillik a S. plani-

folia L a p.-t közli kérdjel alatt a Biicsecs-havas Babele csú-

csáról, már Romániából. A ^S*. plaiiifolia azonban nem a S. mus-
coides All.=trichocles S c o p. synonymonja, ahogy azt Simon-
k a i gondolta, hanem szintén a S. moschata W u 1 f - nak többé-

kevésbbé éplevelü, valamivel szélesebb szirmú alakja. És valóban

Haynald herbáriumában van egy Kotschy-féle névtelen S. moschata,

melyet Kotschy a Bucsecs tetején gyjtött és amelynek leg-

több levele ép, csak egyes levelei három hasábúak. Igen való-

szín, hogy ezt a példányt közölte Kotschy S. planifolia

néven. A Simonkai munkájában fölsorolt 8. trichodes-X tehát

szintén a S. moschata synonymonjai közé tehetjük.

28. Az Anthriscus liocarpa Síink, in Magyar Bot. Lapok
V. (1906) p. 376, a szerz értelmezése szerint az A. silvestris

(L.) Hoffm. és az Aldunánkon honos A. nemorosa (M, B.) Spr.
keverékfaja volna. S i m o n k a i eredeti példán3'ai azonban, melye-

ket a Kazánszoros alatt Naszádos (Plavisevica) község mellett,

továbbá Herkulesfürdn a Csórics -magaslaton gyjtött, könnyen arról

gyznek meg, hogy nem hybriddel van dolgunk. Sem a levél alakja,

sem a termés nagysága, sem a kocsánkák csúcsán álló szrök
nem különböznek az aldunai, A. nemorosa néven ismert növény-

tl. Csupán a részterméskéknek bibircseken álló rövid tüs-

kéi kevesbedtek meg, vagy hiányoznak teljesen. Ha tekintetbe

vesszük, hogy ilyen kevés vagy hiányzó tüskéj terméssel bíró

A. nemorosa-t a tipikus, srüntüskés A. nemorosák között elég

gyakran találni (Heuffel 1856 júniusában Herkulesfürd körül

számos ilyen kopasztermés A. nemorosát gyjtött A. tórquata

néven [non Duby, nec Thomas]), leghelyesebb az A. liocarpát

az A. nemorosa kopasztermés párhuzamos alakjának tekinteni;

tehát olyan kettejök között a viszony, mint az A. scandix és

a var. gymnocarpa M o r i s vagy a Torilis arvensis és a T. aglo-

chis S i m k. között, távolabbról pedig az Anthriscus cerefolium

és az A. trichosperma között.

Az A. liocarpa ügye ennyiben tisztázva is lenne, ha nem
komplikálná azt az a körülmény, hogy a mi aldunai, A. nemo-

rosa néven ismert növényünk valószínleg összeesik a közép- és

délolaszországi A. sicula (Guss.) DC.-lal, amint azt már Bois-
s i e r és C a r u e 1 is állítják. Az olasz növénynek már eredeti

leírása is kopasz termésrl beszél, míg a többé-kevésbbé gyengén
bibircses tskéstermés alakot De Candolle /:?. scabra-nak

nevezi. Ellenben Cesati, Passerini és Gibelli a Com-
pendio della Flóra Italiana (1867) 598. oldalán és az nyo-

mukban Fiori, Paoletti és Béguinot (FI. analitica d'Italia

II. p. 196) és Béguinot (FI. ital. exsicc nr. 595) a bibircses

sertés termést nevezik A. siculá-nak, illetve A. nemorosá-na,k és

az igen gyakori, némelyek szerint a bibircsesnél jóval gyakoribb

kopasztermést /í. gymnocarpa C e s. Pas s. et Gib. (l. c, non
A. scandix var. gymnocarpa Moris FI. Sardoa II. [1840/3]
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235) néven jelölik. Az A. liocarpa S i m k. régebbi neve e szerint

az A. sicula (Guss.) DC, illetleg, ha az A. siculát bibircses-

termésnek tekintjük, az A. nemorosa (i. gymnocarpa (C e s.

Pass. et Gib.) Fiori et Paol.
Figyelemreméltó jelenség, hogy az A. nemorosa az föld-

rajzi elterjedési körében (a Balkán-félsziget déli és keleti része,

Déloroszország, Elázsia, Kaukázus, Szibéria) alig találjuk nyo-

mát annak, hogy az A. nemorosa a mi Aldunánkon és Olasz-

országon kívül egyebütt is elfordulna kopasz termésekkel. B o i s-

sier A. nemorosa S.glabra-ja. bizonyára csak a vegetatív részek

kopaszságát jelenti. Az egész A. nemorosa-CBO^ort alakköre e

tekintetben is alapos revízióra szorulna. Nem tartom kizártnak,

hogy a mi aldunai növényünk tulajdonképen nem is esik össze

teljesen az eredeti, kaukázusi növénnyel. Mert pl. a H o h e n-

a c k e r által (Unió itiner. 1838. In graminosis prope Schuscha
Georg. Cauc.) gyjtött A. nemorosa termése, amint errl a Magyar
Nemzeti Múzeum és a bécsi cs. és kir. udvari múzeum herbáriu-

mában lev számos példány alapján meggyzdtem, mindig
kisebb (kb. 6 mm hosszú), mint az aldunai és az olasz A. nemo-
rosa termése (rendesen 7—10 mm hosszú). Hogy a kaukázusi

növény milyen viszonyban van a többi területeknek A. nemo-
rosa-jához és pl. a Boissier A. nemorosa s. macrocarpa-jához

s így a mi növényünkhöz is, azt csak igen bséges herbáriumi

anyag alapján lesz lehetséges eldönteni.

Simonkai herbáriumában még egy A. liocarpának hatá-

rozott példány fekszik, melyet Barth József gyjtött Nagy-
szeben mellett. Ez a növény azonban nem egyéb, mint A. sil-

vestris. Nagyszeben környékén sem bibircses-, sem kopasztermés
A. nemorosa nem terem. A Grecescu Suplement la Conspect.

FI. Román. 73. oldalán, a romániai Slanic melletti hegyekrl
említett A. liocarpa S i m k. bizonyára szintén nem egyéb A. sil-

vestris-né\ vagy A. nitidá-néd, annál is inkább, mert Grecescu
is Barth Józsefnek helytelenül meghatározott példányára
hivatkozik.

29. Az Anthriscus lancisecta Simk. in Magy, Bot. Lap.

(1916) p. 376 a szerz értelmezése szerint A. nitidax nemo-
rosa lenne. Simon kai herbáriumában a következ term-
helyekrl van meg : Herkulesfürd, Chotospanvölgy ; Csukás-
havas Brassó mellett; Nagyszeben, utóbbi helyen Barth József
gyjtötte. Termésérl Simonkai azt írja, hogy kopasz vagy pedig
az A. nemorosá-éhoz hasonlóan kissé bibircsesszrös. Az pél-

dányain azonban a termés teljesen kopasz és teljesen egyezik
az A. silvestris vagy A. nitida termésével és semmi köze az

A. nemorosa terméséhez, annál inkább, mert mint tudjuk, az
A. nemorosa Erdély területén nem terem, tehát ott hybridet nem
alkothat. Az Umbelliferák körében a keresztezdés tudvalevleg
legalább is ritka. S i m o n k a i A. lancisecta példányai nem
egyebek, mint részben tiszta A. silvestrisek, részben pedig az

1*
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A. silvestris-nek elég bségesen növ olyan példányai, melyek
szélesebb levélcimpáikkal az A. nitidá-hoz ersen közelednek.

30. A Torilis microcarpa Bess.-t. B o r b á s a Math.

Term. Közlemények XV. [1878.] 301. oldalán közli a budai
Hüvösvölgybl. É néven és e helyrl való példányai azonban
— herbáriumában még a Hárshegyrl és a Svábhegyrl valók

is — T. anthriscus (L.) G m e 1.-nek bizonyultak. A T. micro-

carpa tehát Pestmegye flórájából törlend. Ellenben terem a T.

microcarpa Tokaj hegylejtjén, a honnan Simon kai a Magy.
Növ. Lapok (1877) 166. lapján közli, példányai megvannak a
Magj'ar Nemzeti Múzeum herbáriumában. Mint tudjuk, a T. micro-

carpa a mi Aldunánk mentén elég gyakori növény, elterjedési

köre a Balkánra, Déloroszországra és a Kaukázusra terjed ki,

elszigetelt, ugrásszer elfordulása Tokaj mellett tehát elég

feltn.
31. A Sium lancífolium M. B. hazai elfordulásáról Wag-

ner János számolt be a Magyar Bot. Lapok XIII. (1914) 56.

oldalán s a temesmegyei deliblati kincstári homokpuszta déli

határszéleirl egy új f. banatica-t közöl. Egyúttal azt is közli,

hogy az els példányokat Barth József gyjtötte 1904-ben
Csicsóholdvilág mellett, Alsófehérmegyében. A csicsóholdvilági

adat még nem szerepel Csató János: Alsófehérmegye növény-

és állatvilágában. Az els hazai irodalmi adat azonban tulajdon-

képen Borbás Vincétl ered, aki a Pallas Nagy Lexikona
II. kötetének 832. oldalán, a békakorsó címszó alatt közli a

Sium lancifoliumot Temes- és Hunyadmegyébl, közelebbi hely-

megjelölés nélkül. Herbáriumában azonban, melyet a budapesti

tud. egyetem növénjTendszertani intézetében alkalmam volt látni,

megvan a példány a temesmegyei Hidegkútról (Gutenbrun) és

Déváról, utóbbi Barth József gyjtése. Barth azonban még
1877-ben a kolozsvári Szénamezkön is megszedte már és eze-

ké a példányokat az élesszem Janka Viktor határozta neki

S. lancifolium-nak. Ez a keleti Balkánon, Közép- és Délorosz-

országban, Elázsiában és Szibériában honos faj lassanként

mind több és több erdélyi és alföldi termhelyrl kerül el a

különböz herbáriumokból. így a Nemzeti Múzeum herbáriumá-

ban megvan a következ termhelyekrl : kolozsvári Szénamezk,
gyjtötte Barth József; Déva ? (fiatal, biztosan meg nem
határozható példány), gyjtötte Barth, Simon kai; Arad-
megye: Glogovác mellett árkokban Arad közelében, gyjtötte

5 i m n k a i ; Arad mellett a Csála erdben a Nymphaea-ér felé
;

Szabolcsmegye : Ibrány mellett mocsarakban, gyjtötte Simon-
kai; Pestmegye: Kiskrös mellett erdben, gyjtötte Küm-
m er le J. B.

A S. lancífolium a S. latifolium-tö\ könnyen megkülönböz-
tethet az által, hogy míg a S. latifolium termésén a bordák
igen erteljesek, körülbelül oly vastagok, mint a bordák közti

barázdák, addig a S. lancifolium termésén a bordák sokkal
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vékonyabbak, mint a barázdák, azonfelül csészéjének fogai majd-
nem hiányzanak, szára gyengébben barázdás, küls tlevelei nin-

csenek 2—3-szorosan vékony cimpákra szabdalva, mint a S.

latifoUum-nél. A legtöbb felsorolt helyrl való példány a típus-

hoz és nem a f. banatica-hoz tartozik. További kutatások bizo-

nyára még számos új termhelyét fogják földeríteni.

32. A Sium opposítifolium Kit. in Schult. Österr. Flóra

I. (1814.) p. 495. et apud Kanitz Addit. p. 153. = Helosciadium

opjwsitifölütni (Kit.) Reuss Kvetna Sloveuska (1853) p. 176
et Oesterr. Bot. Wochenblatt (1854) p. 405. eredeti példánya

megvan K i t a i b e 1 herbáriumában (fasc. XI, nr. 30). Az
eredeti példány vignettáján a Sium angustifolium i L. név áll,

idegen (bizonyára S c h w a r z m a n n t ó 1 ered) kézírással írva.

Alatta ceruzával Kitaibel kezeírása: ,,a Schwarzmann Stiav-

nicka''. Mivel az Additamenta 153. lapján a S. oppositifolium

leírásának végén ez áll : „ . . . communicavit Sehwaí-zmanyi,

qui in Stiavnicka reperit et 8. angustifolium nominavit", két-

ségtelen, hogy Kitaibel herbáriumának ez a növénye a Sium
oppositifolitim-nak eredeti és egyedüli példánya. Ennek megálla-

pítása után most már megvizsgálva ezt az eléggé csonka, csak

virágzó állapotban lev eredeti példányt, konstatálhatjuk, hogy
az nem egyéb, mint a közönséges petrezselyem, a Petroselinum

hortense Hoffm. ! Reuss tehát ugyancsak elsiette ennek
a növénynek a Helosciadium nemzetségbe való áttételét. Ha
Kitaibel Schultesnek egyáltalában küldött belle pél-

dányt, az bizonyára ennek a petrezselyemnek egy másodpéldánya
lehetett.

33. A Seseli dévónyense Símk. in Magyar Bot. Lapok
VI (1907) p. 140, 142. eredeti példányai Pozsonymegyébl, a

Dévény és Dévényújfalu közti sziklás helyekrl és Pestmegyé-
bl a Szentendre feletti Pismányhegyrl valók. A nemrég sze-

rencsétlenül járt Teyber, a jószemü bécsi botanikus a Verh.

d. zool.-bot. Ges, Wien LX (1910) 255. lapján a Seseli Beckii

Seefrieddel foglalkozva, beszámol róla, hogy a S. dévé-

nyense S i m k. megvizsgálása céljából fölkereste a dévényi
termhelyet és ott csupán igen sok S. Beckii-t talált, míg a S.

dévónyense diagnózisának megfelel, tehát aprón borzastermés
és nagyobb csészefogakkal bíró növényt ott nem talált. Ebbl
joggal következteti, hogy a S. dévónyense összeesik a S. Beckii-

vel. Én Teyber gyanúját és véleményét megersíthetem
azzal, hogy Simonkainak eredeti S. dévónyense példányai

is valóban teljesen összeesnek a 8. Beekii-wel. Mert a Simon-
kai példányain az érett terméseken hiába keresünk apró szr-
zetet, legfeljebb a 8. Beckii termését is jellemz érdes-bolyhos

felületrl beszélhetünk. Ersebb nagyítással nézve növényét, bizo-

nyára S i m n k a i is meggyzdött volna állításának tarthatat-

lanságáról. A csészefogak meg a termésbordák a S. Beckii-nél

is bizonyos határok között annyira változnak, hogy a Simon-
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kaitól megjelölt különbségek, még ha fennállanának is, nem
alkothatnának faji különbséget.

34. A Primula Benköiana Borb. in Term. Közlöny, Pót-

füzetek (1888.) p. 95 et in Österr. Bot. Zeitschr. (1891) p.

323 a szerz értelmezése szerint a P. elatior és pannonica, majd
utóbb a P. carpatica és Columnae (= suaveolens) keverékfaja

lenne. Sim on kai azonban a Term. Közlöny (1897) 433. lap-

ján a P. Benköiana-t a P. intricata G r e n. et G o d r,-hoz

vonta synonymonnak. Simonkai ezt az összevonást tisztára B o r-

bás leírására támaszkodva tette, de bizonyára a P. oblongi-

folia S c h n r helyes értelmezése révén jutott a P, intricata-hoz,

melyet a P. oblongifolia-yai is azonosnak gondolt. Simonkai meg-
figyelése annál helyesebb volt, mivel herbáriumában megvolt
S c h u r P. ohlongifolia-yÁnak néhány eredeti terméses példánya,

amelyet a P. intricata-\al összehasonlíthatott, másrészt pedig
az ilyen nagy magasságban, elég sok példányszámban term P
Benköiana-YÓl nehezen volt föltehet, hogy hybrid eredet lenne.

Viszont azonban a királyki növény levele fonákán állandóan

ersen pelyhesed, míg a P. intricata levele kevésbé ráncos és

fonákán meglehetsen kopasz, egyebekben azonban eléggé egye-
zik a P. intricata-\&l. A kérdést akkoriban nem lehetett végleg
eldönteni, mivel Borba s a Term. Társulat szakosztályi ülésén

nyilvánított amaz óhajnak, hogy a P. Benköiana eredeti példá-

nyait kölcsönös megvitatás céljából mutassa be, nem tett eleget

és fönntartotta azt a véleményét, hogy a P. Benköiana neve
érvényes. Most azonban a budapesti tud. egyetem növényrend-
szertani intézetében B o r b á s herbáriumában megvizsgálhattam
a Primula Benköiana eredeti példányait és azokról megállapít-

hattam, hogy egyrészt azonosak a P. oUongifolia S c h u r-ral

(bár Schur tévesen a P. longifiora és Columnae hybridjének
tartotta növényét), másrészt, hogy a P. ohlongifolia Schur (=
Benköiana Borb.) a P. intricata-nak kissé ráncosabb és pelyhe-

sebb fonákú levelekkel bíró geográfiai eltérése.

F. P a X az Primula monográfiáiban (legutóbb az A. Eng-
ler, Das Pflanzenreich Primulaceae-kötetében), mivel aligha látta

a P. Benköiana és a P. ohlongifolia originaléit, a P. Benköiana-t
a P. elatior var. carpatica szürkénpelyhes levélfonákú alakjának
fogta fel és synonymonként az P carpatica f. villosula P a x-át

vonta alája. Ez az utóbbi növény azonban valóban a P. elatior

var. carpatica szürke levélfonákú alakja, mely Erdélynek több
pontján terem, a Barcaság havasain pedig különösen gyakori, de
a P. intricata-val nem téveszthet össze. A P a x által citált

moldvai termhely is a P. carpatica f. villosula-ra. értend és

nem a P. Benköiana-rsi.

Legutóbb Bornmüller a Mitteil. Thüring. Ver. XXX.
(1913) 59. lapján a brassói Bucsecs havas csúcsáról közli a
P intrieata-t és nem ismervén a rávonatkozó magyar irodalmi

adatokat, mint a magyar flóra új tagját mutatja be. Fölemlíti
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azt is, hogy péklányát F. P a x is látta és szintén P. intricata-

nak tartja. Nagyon valószín, hogy a bucsecsi növény szintén

szürkébb levélfonákú lesz a tipikus F. intricata-éníú, tehát bizo-

nyára a P. oblongifolia S c h u r-ral lesz azonos.

35. A Soldanella montana Mikan Magyarországon. Sol-

danella-fsijsLink között Vierhapper az Úrban és Grábner

:

„Festschrift zur Feier des 70. Gleburtstages d. H. Prof. P. Ascher-

son" cím munkában megjelent dolgozatában (Übesicht der Arten-

und Hybriden d. Grattung Soldanella) teljes rendet teremtett és

felfogását azóta is ismételten megvédelmezte a Soldanella-nak az

A. Engler: „Das Pflanzenreich"-jában megjelent feldolgozá-

sával szemben. Utóbbi helyen R. Knuth a Vierhapper által

fölállított S. carpatka-i minden indokolás nélkül a ;S'. hmigarica-

hoz vonja synonymonnak és helytelenül a S. pyrolaefolia-t isidé

vonja. Én magam Vierhapper felfogásához csatlakozom. Az
északi Kárpátok havasain term aS'. caypatica V i e r h. a aS. major

(N e i 1 r.)-tól, illetleg ennek a kistermet alakjától, a 8. hunga-

rica S i m k.-tól szerintem is mindig jól megkülönböztethet, éppúgy,
mint ahogyan a S. major-t a S. montana Willd.-tól is mindig

meg lehet különböztetni. A S. montana Mikan az Alpok növé-

nye és hazánkból eddig nem volt ismeretes, mert tudvalevleg

a régebben e néven közölt Soldanella-ink, részben S. major-,

illetleg hungarica-nsik, részben S. carpatica-nak bizonyultak.

Annál feltnbb, hogy most az igazi S. montana is elkerült

az országból. Ezt az egyetlen példányt S. montana-t G o m b o c z

Endre barátom szedte meg Csíkmegyében a Piricskehegy északi

lejtjének árnyékos fenyveseiben, a Békás-szoros közelében, még
1909 június 28-án. Levélnyelének rozsdavörös szrei olyan hosz-

szúak vagy valamivel még hosszabbak is, mint az alpesi S. mon-
tana levélnyeléé, tehát még arról sem lehet szó, hogy a S. major-

nak a S. montana felé hajló hosszabbszrü alakjával lenne dol-

gunk. Ezek után valószín, hogy a S. montana szorgosabb.

kutatás után Erdély keleti határhegyeinek más pontjairól is el-
kerül.

36. A Statice spinulosa Janka in Természetrajzi Füze-

tek VI. (1882) p. 170, melyet szerzje a S z a d 1 e r herbáriu-

mában lev, Fiume melll szedett „spec. nova" jelzéssel ellátott

példány után írt le, az eredeti példány szerint nem más, mint a

St limonium L. fJ. serotina Rchb. satnya, törpenövés,

kicsinylevel egyede.

37. A Gentiana Dörfleri Ronniger (perlutea x punctata)

apud Dörfler, Sched. ad Herb. normálé (1898) nr. 3706. I.

hazánkból is elkerült. 1906 júlyis 22-én szedtük meg dr. F i -

larszky Nándor nemzeti múzeumi osztályigazgató társasá-

gában tett gyjtútunkon Máramarosmegyében a borsai Nagy-
Pietrosz-havas déli lejtjén, a Bukuiescuvölgy felett, az alsó

tengerszem alatti sziklás helyeken, a két szül társaságában

egyetlen példányban.
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38. A Paracaryum coelestinum (Líndl.) Benth. et Hook.
hazánkban. Ezt a keletindiai növényt a hetvenes vagy nyolc-

vanas években szedte meg V á g n e r L. az ugocsamegyeí Nagy-
szlls mellett a szllskertekben és azok felett. Növényét nyom-
tatott vignettával is ellátta, de azt föl nem ismerve, Cynoglossum
montanum L a m. név alatt küldte szét. Ez a Lappula-nemzei-
séggel rokon és hozzá hasonló növény bizonyára virág- vagy
terménymagvakkal került ide, szigonyoscsúcsú töviskékkel borí-

tott terméskéivel könnyen is hurcolódhatik szét, Európában (F.

H ö c k „ Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas w^áhrend

des letzten halben Jahrhunderts" cím a Beihefte zum Bot.

Centralblatt több évfolyamában, legutóbb a XIII. 2. [1902] 219.

oldalon megjelent közleménye szerint) eddig Németországból,
Erfurt melll közölték, ahol R e i n e c k e Ilversgehofen mellett

a „Kiesgrube" nev helyen találta, Beckhaus pedig West-
falenben Seelbach mellett szedte, az utóbbi helyrl származó
herbáriumi példányok szerint kertekben van elvadulva. Érdekes
volna megtudni, hogy azóta kiveszett-e már Nagyszlls melll
vagy pedig most is ott tálálható- e még. A virágzata a Lappuláé-
hoz hasonlít, de a Lappulával szemben jóval szélesebb, nagyobb
és zöldebb, hosszúkás lándzsás a szár levele, tleve szíves tojás-

dad, virágja szintén világos azúrkék, de valamivel nagyobb.

(A növ. szakosztály 1917. évi febiuárius hó 14-én tartott ülésébl.)

Moesz G. : A kerti szegf két veszedelmes

betegsége*

1917. évi februárius hóban Kardos A. Budapest vidéké-

rl való olyan szegfüvet adott át megvizsgálás céljából, amely-

nek levelei ersen foltosak voltak. A szegf betegsége súlyos

volt. Kardos Á. szerint ez a betegség járványszeren jelent

meg és nagy kárt okozott. A mikroszkopikus vizsgálat kiderí-

tette, hogy a szegfüvet a következ négy gomba támadta meg

:

1. Úromyces caryophyllinus (Schrank) Winter.

2. Fusarium roseum Link.

3. Heterosporium echinulatum (Berk.) Cooke.

4. Alternaria dianthi Stev. et Hall.

Ezek közül a két utolsó lepte el legersebben a szegfüvet,

míg a két els gomba csak itt-ott jelentkezett kisebb mértékben.

A szegf elpusztulását tehát fként a Heterosporium echinulatum

és az Alternaria dianthi rovására kell írnunk.

Az Úromyces caryophyllinust a teleutospórák barna tele-

pei, melyek az epidermiszt áttörték, azonnal elárulták. A szeg-

füveknek ez a különben elég gyakori rozsdája a megvizsgált

példányokat alig-alig támadta meg.


