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Borza S. : Cerastíum-tanulmányok.

A Cerastiumok tanulmányozására Pax tanár „Grundzüge
der Pflanzenverbreitung in den Karpathen" cím müvének ama
kijelentése^ ösztönzött, hogy Schur Cerastiumai revizióra szorul-

nak. Azonban már az irodalom tanulmányozásának kezdetén azt

tapasztaltam, hogy hazai fajaink szisztematikai értéke és elter-

jedése jórészt tisztázatlan. St meg kellett gyzdnöm arról is,

hogy fleg az ével Cerastiumok rendszere, növényföldrajza

zavaros és hogy sok szó fér még a Cerastiumok szisztematikai

érték jellemvonásainak megválasztásához is. Úgy találtam, hogy
a génusz fajainak újabb rendszerezése is nagyon kívánatos.

Utoljára 1841-ben Grenier dolgozta fel a Cerastiumokat mono-
grafikusán. Azóta pedig rendkívül gyarapodott az újonnan leirt

fajok száma.

Egy ilyen monográfiához óhajtok jelen dolgozatommal néhány
adatot szolgáltatni, midn a Magyar-, Horvát- és Szlavonország-

ból, Dalmáciából, Boszniából és Hercegovinából irodalmilag ismer-

tetett, vagy herbáriumokban felhalmozott ével Cerastiumokat

tárgyítlom, kiterjeszkedve Románia és a Balkánfélsziget ével
Cerastiumaira és a közelebbi rokon fajokra is.

Mint minden rendszertani mben, eltérben volt állandóan

a növényalakok szisztematikus értékelésének és beosztásának

nehéz kérdése. Abból a felfogásból kiindulva, hogy a növény-

név nem hívatott arra, hogy a növény egész családfáját feltün-

tesse, barátja voltam a „kis fajoknak", melyeknek sorozata, sze-

riesze a szekciókon belül fejezi ki a rokonsági viszonyokat. A
Cerastium génuszban találunk néhány jól körülhatárolt, régi

eredet fajt és a filogenetikailag újabb eredet fajok szakadat-

lan alaksorozatát. Ezen formaláncolatból idk folyamán az auk-

torok egyeseket fajnévvel láttak el. Ha jól felismerhet állandó

faji tulajdonságokkal rendelkeztek ezek az egyedek és elterje-

désük is bizonyos különálló területre vonatkozik, megtartottam

ket fajokul. Körülöttük csoportosulnak az alakláncolat többi

tagjai, mint varietások és formák. Ha a típusnak leirt alak saját-

ságaitól való eltérések valószín okaira nem tudunk rámutatni,

vagy ha azok növényföldrajzi vonatkozásúak, varietásoknak

' II. k. 65. I.



42 BORZA B.

tekintettem ket. Ha a típustól való morfológiai eltérések öko-

lógiai okokra vezethetk vissza, legalább valószínleg, akkor
formákat állapítottam meg.

A jelzett területen elforduló fajok megállapításában és

tárgyalásában els sorban nagy herbáriumi anyag vizsgálatára

támaszkodtam és csak másodsorban vettem figyelembe a kevésbbé
megbízható irodalmi adatokat, fleg az Erdélyre vonatkozókat.

A következ intézetek, vagy magánosok gyjteményeit
tanulmányozhattam át : a budapesti tudományegyetemi növény-
kert, a Magyar Nemzeti Múzeum, a kolozsvári tudományegyetem,
a bécsi udvari múzeum, a bécsi egyetem, a breslaui egyetem,

a berlini növénytani intézet, a bukaresti növénytani intézet, a

szerajevói „Bosnisch-herzegovinisches Landesmuseum", a nagy-
szebeni Természettudományi Társulat, dr. Pax F. és Jab-

lonszky J. gyjteményeit.

szinte köszönetet mondok a nevezett intézetek vezetinek
és a magángyjtemények tulajdonosainak azért a szívességért,

mellyel a gyjtemények tanulmányozását megengedték. Különös
hálával tartozom dr. Mágocsy-Dietz Sándor egyet. ny. rendes

tanár úrnak, ki nemcsak lehetvé tette a nevezett gyjtemények
egyrészének a vezetése alatt álló tudományegyetemi növénytani

intézetben való tanulmányozását, hanem tanácsaival és jóakaratú

útbaigazításaival állandóan segített tanulmányaimban. Úgyszintén

köszönetet kell mondanom e helyen is szíves tanácsaiért dr. Degen
Árpád egyet, m.-tanár úrnak, dr, Pax F. egyet, tanár úrnak
és dr. Szabó Zoltán egyet. m.-tanár úrnak.

A Ccrastíumok alaktani jellemvonásainak rendszertani értéke*

A Cerastiumokat a rokon Stellaria és Arenaria génuszok-

tól a habituson kívül fleg az érett tok alakja különbözteti meg.
A Cerastiumok tokja ugyanis megnyúlt hengeres, vagy kissé

kúpos, míg a másik két génuszé gömbszer, vagy tojásalakú.

Az algénuszok megállapítására nagyon jó jellegeket szolgáltat a

bibeszálak száma, mely szerencsésen összeesik több más jelleg-

gel is. A Dichodon algénuszt három bibeszál jellemzi. Az Euce-
rastium subgénusz bibeszálainak száma 5 (néha rendellenesen

3-4).
A további felosztás alapjára vonatkozólag eltérk a véle-

mények,^
Fontos bélyeg a tok fogainak száma, mely karöltve más

tulajdonságokkal igen alkalmas alapja lehet új szekcióbeosz-

tásnak.

^ F, N. Williams: On primary characters in Cerastium. Journal
of botany XXXVI (1898) 8 old, Williams: Énumeration provisoire des
espéces du génre Cerastium, Bulit, de l'herb. Boissier I. sér. VI. 893 old.

C o r r e n 8 : Die Verwertung der Haarformen für die Unterscheidung der
Arten. Ö. B, Z, LIX, (1909) 183 old.
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Az Eucerastium algénuszban két szekciót különböztetek
meg: 1. Oligodontia. A tok fogainak száma 6 vagy 8, fala

vékony. Álvillásan elágazó, kopaszodó növények. Száruk kevéssé
fásodik el. Területünkön nem fordulnak el. 2. Decodontia.
A tok fogainak 8záma 10, fala vastagabb, a fogak csak kifelé

görbülnek kissé és szélükön behajlanak. Többé-kevésbbé szrkép-
letekkel fedettek. Száruk jobbára ersebben elfásodik.

Különös jelentséget tulajdonított Williams a tok erezeté-

nek és a fogak görbülésmódjának, ami azonban csak mester-

séges rendszerek felállítására vezetett. A termésfal epidermisze

hosszanti irányban megnyúlt sejtekbl áll, melyeknek küls
tangenciális fala vastag, fásodott, a radiális sejtfalak ellenben

vékonyabbak, úgyszintén a bels tangenciális sejtfal is. Találunk
azonkívül, rendesen csak foszlányokban, egyetlen parenchy-
matikus sejtsort is a perikarpium bels oldalán. A termés szára-

dása alkalmával, mely éréskor áll el, vagy mesterségesen is

elidézhet (glycerinnel, sóoldattal, magnéziumchloriddal) nem-
csak a sejtüreg nedvességtartalma tnik el, hanem a sejtfalak

imbibiciós nedvessége is. Ennek következtében az epidermisz-

sejtek fásodott küls falai szélességükben jobban húzódnak
össze, mint hosszúságban, az epidermiszben tangenciális feszült-

ség áll el s a tok fels részén a karpellumok összenövésének
helyén a kopácsok elválnak. A fogak szétválnak, kissé hátrafelé

görbülnek és széleik kissé kifelé göngyöldnek.
Sok Cerastium-faj epidermiszsejtjei hosszirányban kevésbbé

nyúltak meg és a perikarpium vékonyabb, a fogak tehát más
torziósjelenségeket mutatnak : csúcsuktól kezdve kifelé göngyö-
ldnek a dehiscentia után (circinato-convoluti). Egyes fogak
azonban itt is néha szélükön kihajlottak (margine revoluti).

Viszont ha a tok teljes érés eltt kénytelen felnyílni, amikor az

epidermiszsejtek nem érték még el teljes hosszúságukat, akkor
a rendesen „margine revolutus" fogak „circinato-convolutus"

torziót fognak felmutatni. Herbáriumokban ez közönséges jelen-

ség az éretlenül megszárított tokokon.

Nyilvánvaló ezekbl, hogy e torziójelenségek nem alkal-

masak természetes szekciók felállítására. A Strephodon (denti-

bus circinato convolutis) és Orthodon (dentibus margine tantum

revolutis) szekciók nem tüntetik fel az igazi, filogenetikus rokon-

ságot, így került például a C. filiforme a Strephodon szekcióba,

pedig minden egyéb tulajdonsága az „Orthodon" szekcióba

utalta. A C. uniflorum-ot hol az egyikbe, hol a másikba sorolták.

Ehhez járul, hogy a legtöbb Cerastium-fajt termés nélkül talál-

juk a herbáriumokban, a gyjtött tokokon pedig nehézségbe
ütközik azok érett voltának vagy fejletlen korban való szárítás

által okozott felrepedésének megállapítása.

Fontos jellege a Cerastiumoknak a levél alakja, amely a

nagyságbeli ingadozásokat leszámítva, állandó. A murvák, a

csésze és a pártalevelek alakja és a szerkezete szintén fontos

4*
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a fajcsoportok és fajok megkülönböztetésére, úgyszintén a magvak
nagysága és a magburok szerkezete.

Az egyes rokonsági körök, szerieszek megállapítására,

valamint az egyes fajok és varietások megkülönböztetésére leg-

alkalmasabbak a szrképletek. (1. kép). Régebbi szisztematikusok

nem vették ket eléggé figyelembe s nem tették beható vizsgá-

lódás tárgyává.

Elágazó csillagszrök fedik a C. moUissimum és

a C. candissimum minden részét.

1. kép. Szörképletek : 1. C. latifolium levelérl; 2. C. lanatum leve-

lérl; 3. C. rigidum levelének szelérl; 4. C. grandifi orum csé-

széjérl; 5. C. lanigerum levelérl. (40:1).

Csak alapjukból néha többágúakaC. grandiflorum

vékony, ide-oda csavarodó bodros szrei.

Egyszer, hosszú, többsejt, levegvel telt vékony szr-
képletek alkotják a tomentosum és a lanigerum csoportok többé-

kevésbbé fehérgyapjas szrruháját. E gyapjúszrök csavarodok,

bodrosok. Egyszer, többsejt, de vastagabb és egyenes
trichomák jellemzik az alpinum-moesiacum sorozatot.

Egyszer, vastagfalú, rövid és vastag, a száron lefelé

irányúit ritkás szrképletek jellemzk az arvensia-banatica

csoportra.

Érdekes jelenség a Cerastiumok körében, hogy majdnem
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mindegyik alaknak van mirigyszrös és mirigytelen változata.

A mirigyes varietás néha külön földrajzi elterjedésével is elüt

a talaktól ; legtöbbször ugyanazt a területet díszitik.

A mirigyszrök szerkezete változatos. Soksejtüek vagy csak
2—3 sejtbl állanak. A virágkocsánt, murvalevelet és csésze-

leveleket lepik el egymagukban vagy mirigytelen trichomákkal

vegyesen. Egyes fajokon a csésze, a murvák és a szár fels
része mirigyesen enyves.

További jellemz sajátsága a Cerastiumoknak : sok faj

szárszövetének fásodása, amely felálló termetet eredményez. Több
havasi fajcsoport viszont alacsony növésével tnik ki.

Fontos az ével fajok megújító hajtásainak sorrendje is.

Az alpinum, uniflorum, latifolium, cerastioides alakkörökben meg-
marad a fgyökér, az alján kúszó és meggyökeresed szár.

E szár oldalrügyeibl kés sszel medd levélrózsák erednek,

melyek a következ tavasszal virágzó ággá fejldnek.

Az arvense, grandiflorum, lanigerum alakkörökben a virágzó

szár is nyúlt leveles hajtásokat visel már a második levélpár

hónaljában, melyek csak a következ évben emelkednek fel a

leterült szárról. E medd hajtások leveleinek alakja szintén jel-

lemz faji vonás és elhelyezésük a növénynek sajátos habitust

kölcsönöz.

A termésanatómiára vonatkozó fontosahb irodalom

:

Steinbrinck C. : Untersuchungen über das Aufspringen eini-

ger trockenen Pericarpien. Bot. Zeit. 1878. 560 old.

Leclerc du Sablon: Recherches sur la déhiscence des fruits á

péricarpe sec. Ann. des Se. Nat., sixiéme sér. XVIII. 1884. 5—104. old.

A dolgozatban gyakrabban használt és csak rövidítve idé-

zett florisztikai mvek:
Baumgarten J. Ch. G. : Enumeratio stirpium Magnó TranssUvaniae

principatui. 1816.

Enumerationis stirpium Transsilvaniae Mantissa I. 1846.

Beck von Mannegetta G. : Flóra von Südbosnien und der

augrenzenden Herzegovina. I— IX. 1886—1898.

Boissier Edm.: Flóra OrientaUs. Vol. I—V. Suppl. 1888.

Fuss M. : Flóra Transsilvaniae excursoria. 1866.

Grecescu J.: Conspectul Florei Románé. 1898.

Suplement la Consp. FI. Rom. 1909.

Grisebach A. : Spicilegium FI. rumeUcae et bithynicae. 1843.

Halácsy E. de: Conspectus Florae Graecae. Vol. 1. 1900. Suppl. I.

1908. Supl. II. 1912.

K o c h J. : Synopsis Florae Germanicae et Helveticae. Ed. I—IV.

Ledebour C. F.: Flóra Rossica. I—IV. 1841—53.
Neilreich Aug. : Aufzahlung der in Ungarn u. Slavonien bisher

beobachteten Gefásspflanzen. 1866.

N y m a n n C. : Conspectus Florae Europaeae. Vol. I—IV. Supplem.
Pantocsek Jos. : Adnotationes ad floram et faunám Hercegovináé,

Crnagorae et Dalmatiae. 1874.

Reichenbach H. G. L.: Flóra Germaniae excursoria. 1830—32.

Index. 1838.

R c h e 1 J. : Piantae Banatus rariores. 1828.
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Schur J. Férd.: Enumeratio plantarum Transsilvaniae. 18G6.

Sertum Florae Transsilvaniae. 1853.

Phytographisclie Mitteilungen über Pflanzenformcn aiis ver-

schiedenen Florengebieten des Oesterreichischen Kaiserstaates. 1877.

Simonkai L. : Enumeratio Florae Traassilvanicae vasculosa eri-

tica. 1886.

Waldstein et Kitaibel: Descriptiones et icoaes plantarum
rariorum Hungáriáé. 1802.

Williams F. N. : Énumeration provisoire des espéces du génre
Cerastium : Bulit, de l'herb. Boissier I. Ser. VI. Tome. 893—904. old.

On primary characters in Cerastium. Journ. of botany XXXVI.
(1898). 8—10. old.

Critical notes on somé species of Cerastium. Journ. of botany
XXXVI. (1898) és következ évf. több közleménye.

A Kárpátok és a Balkán-félsziget ével Cerastíumaínak rend-

szeres áttekintése.

Gen. Cerastium L. Gen. 585.

I. Subgen. Dichodon (B a r 1 1.) B o i s s. FI. orient. I. p. 713.

1. Cerastium cerastioides (L.) Britton. Mem. Torr. Club.

5. p. 150. (1894). Fide Britton et Brown. FI. of the North. Un.

St. vol. II. p. 28. (1897).

Syn.: Stellaria cerastioides L. Spec. plánt. ed. 1. I. (1753), p. 422. —
Cerastium trigynum Vili. Dauph. I. (1786), p. 269. — Dichodon cerastioides

Reichb. Icou. V. tab. 221. — Cerastium alpinum p angustifolium Baumg.
En. I. 423. — C. manticum Baumg. Mant. 44 — non L. — C. alpinum
Kotschy in Schott Herb. No. 439 — non L. — Pentaple mantica Schur En.

118. Fuss. Trans. 119. — C. ovatum Schur Verh. sieb. Ver. II. 177. Schur
En 121. pro p., Fuss. Trans. 122 — non Hoppé, teste Simk. Enum., p. 136.
— C. refractum AH. FI. pedem. II. 117. (1785). — C. trigynum Vül, p glan-

dulosum Fenzl in Led. FI. ross. I. 397., cum lus. 1—3.

Földrajzi elterjedése és elfordulása: Arkti-

kus Amerika, Európa és Ázsia havasi tájainak nedves helyein,

fleg grániton és kristályos palán. Ritkán mészlakó.

Magas Tátra: Tengerszemcsúcs (Pax !), Öt-tó (Pax
!),

Zöld-tó (Wichura !), Halas-tó (Wichiira!), Kis Tarpatakvölgy (Pax!),

Liptói havasok: Hlimasattel am Tomanova (Pax!), Bohács
(Pax!), az Osztredok alatt — 1500 m. (Lengyel!), Koscieliska-

völgy a Pyszna lábánál (Uechtritz !). Rodnai havasok: Várful

Pietrosul 2000 m. (Pax !), Pietrosul középs katlanja (Pax !).

Brassói havasok: Bucsecs (Römer ! Grecescu !), Caraiman
(Knechtel !), Omu (Farm. Bartolomeu !). Fogarasi havasok:
Ciorta (Pax I), Bálea-tó (Schube !), Bálea-vízesés (Fuss ! C. cilia-

tum néven), Valea Doamnii (C. ciliatum Fuss I), Sercaia (Kima-
kovics ! in Herb. Barth.), Szurul (Pax ! et Fuss ! in Herb. Cibin.

sub C. carinthiaco !), Negoi (Pax! Winkler!). Szászsebesi
havasok: Rozdesti 1900 m. (Pax !), Frumoasa forrásai (Kima-
kovicz !). Páring havasok: Cárja 2200 m. (Pax!), Várful

Mándra (Barth!), a Cárja alatt (Pax! Grüuing ! Borza! Barth!).

A Retyezátban a lézerül Zanoaga mellett (Pax! Griining! Borza!).
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Bánsági havasok: Tarcu (Lengyel !), Muntele Caleanului

(Pasi), Muntele Muraru (Rochel!), Godeanu (Grecescu!).

A Márniarosi havasokban a Pop Ivánon és Petroasá-n találta

Kitaibel, a Dzymbronján a Cerna-Horán Herbich, Neilr. Aufz.

281. old. szerint. Albánia: Distr. Kuci prope Miocén do ad
Rikovac (Iter. alb. Ví. no. 172. Baldaccü). Bulgária: Rilo-

planina in mte Lopusnica (Schneider I iter. balc. 1907. No. 859.),

Singirli in Rhodope (0. Reiser !).

A Cerastium cerastioides flóránk arktikus alpesi

eleme, mely összes jellegeiben nagy állandóságot mutat és meg-
egyezik az északeurópai növénnyel. Számbavehet formákat meg-
különböztetni nem lehet. Kotula növénye (C. trigy num Vili.
var. glandulosum Kotula in Die Verbreitung d. Gefásspflanzen

in der Tatra. Ausz. d. Akad. Wiss. Krakau 1891, p. 26.) a dia-

gnózis szerint teljesen tipikus. Hybridek nem fordulnak el.
Kétségtelen tehát, hogy régi eredet, elszigetelt fajjal van dol-

gunk, melyet csak felületességbl ismerhettek félre az erdélyi

botanikusok.

II. Öubgen. Eucerastium Boiss. FI. orient. I. p. 713.

A) Sectio : Decodon.
Capsulae dentes 10, plerumque apice circinato-convolute

dehiscentes.

a) Subsectio : Perennia.

a) Series: Lati fólia.
Bracteae herbaceae, fólia ovalia vei rotunda, pilis brevis-

simis obtecta, plerumque glutinosa.

2. Cerastium latifolium L. s. str. Spec. pl. ed. 1. (1753),

p. 439.

Syn. : b. glaucum Hegetschw. in Reisen in Glarus p. 150. (1825). —
C. latifolium L. ,3 glabriusciüum Koch Synops. ed. II. 134.

Icon: Reichb. icon. f. 4974.

Földrajzi elterjedése: Középeurópa, Appenninek és

Északi Kárpátok. Elfordul mész- és dolomittalajon, a havasi

tájak nyílt köves helyein.

Északi Kárpátok: Tarpataki völgy (Haynald. herb.

4975 ! és Jermy Gusztáv !), Menguszfalvi völgy (Winkler !), Öt-tó

körül (Perlaky !), Zöld-tónál (Filarszky !), Felkai völgy (Engler
!),

Vordere Leiten (HeuflFel ! Hazslinszky !), Bélai Alpok, Kupfer-

scháchte (Bodmann !), a Giewout alatt galíciai területen (Fritze
!),

„am Stirnberge tiber dem rten Lehm" (Engler !).

Erdélyben nem terem. Az átvizsgált számos herbáriumban
nem találtam erdélyi C. 1 a t i f o 1 i u m o t, hanem jobbára C. 1 a n a-

tumot ezen a néven. Valószínleg ezen utóbbi fajra vonatkoz-

nak Baumgarteu En. I. 425. és Schur En. 121. oldalon lev
összes közlések. Nagy kékeszöld leveleirl, nagy magános virág-

járól és kúpos tokjáról könnyen felismerhet s megkülönböztet-
het minden más Cerastiumtól. Bár termhelye nincs pontosan
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megjelölve minden esetben, kétségtelen, hogy inkább csak a
mésztalajt kedveli. Grániton vagy kristályos palákon is terem,

de csak a mészhegyek közelében.

A C. latifolium magában álló régi faj, mely nem mutat
nagy hajlandóságot alaksorozatok létesítésére és nem is keresz-

tezdik tudomásunk szerint. Amit Zapaíowicz C. tatrense
néven (Bull. int. Acad. Cracov. 1910, vol. 6. p. 437.) mint a C.

lanatum és latifolium hybridjét ir le, a diagnózis szerint

nem lehet más, mint igazi tiszta lanatum. A legfontosabb

jellegek: virágzat, szrözet kizárják azt, hogy C. latifoliumra
gondoljunk. Rendszertani és földrajzi elterjedés szempontjából
kitnen megvilágítják a C. latifoliumot a következ cikkek

:

B. Stein: Drei Cerastien Ö. B. Z. (1778) 18. old., Ce la-

kó vsky: Ö. B. Z. (1876) 216. old. és ugyan az Ö. B. Z.

1877. évf.-ban.

3. Cerastium uniflorum Murith in Le guide bot. dans le

Valais. (1810), p. 60.

Syn.: C. glaciale Gaud. DC. Prodr. 1. (1824), 419. — C. obtusatum
Kit. in Linnaea (1863) 523. ex rig. in Mus. Nat. Hung. — C. latifolium S

subacaule Hegetschw. Reise in Gl. (1825), p. 151. et Gaud. helv. 3. (1828),

p. 250. — C. latifolium y intermedium Hegetschw. 1. c. et Gaud. helv. 3.

249. — C. latifolium L. p angustius in G. Wahlenberg, FI. Carpat. princ.

(1814), p. 189.

Icon : Reichenb. icon. f 4974.

Földrajzi elterjedése: Norvégia, Alpok, Nyg. Kár-
pátok, Kaukázus. Kristályos palákon terem, a havasi tájak nyílt,

köves helyein.

Magas Tátra: Tátra-Tarpatak (Simonkai !), Öt-tó mellett

(Engler! Simonkai! Pax!), Kék- tó felett (Filarszky !), Jégvölgyi
csúcs (Pax ! Nyárády !

— kopaszabb level példányokkal), Ten-
gerszemcsúcs (Weberbauer !), Kis-Tarpataki völgy (Pax I Fritze !

Weberbauer! Lingelsheim I), Felkai völgy. Virágosvölgy (Behusch!),

Közelebbi megnevezés nélkül a Tátrából (Rehmann !), továbbá
Willdenow herb. 9088. sz. alatt C. latifolium néven „ex alpibus

Carpatorum légit Kitaibel"! Vordere Leiten Scepusii (Heuflfel!

1827 és Mauksch I), Kriván (gránit, 2200 m. Pax !), Havra, Bélai

mészhavasok (Wagner !).

Az erdélyi Kárpátokban nem fordul el a C. uniflorum.
A Nemz. Múz. növénytárában C. latifolium néven néhány
igazi C uniflorum „in alpibus Bucsecs Jul-Aug. leg. Fuss.

Herb. Dr. Jul. Tausch" talán cédulacsere révén került ide.

Schur adatai Enum. 121. nem nyertek megersítést, újabb
botanikusok nem találták sehol Erdélyben.

A C. obtusatum Kit. in Linnaea (1863) 523. közölt

leírása s a Nemz. Múz. origináléi szerint szintén a közönséges
C. uniflorum, melyen véletlenül több „fólia obovata, obtusa"

látható a közönséges tojásdad-lándzsás levél mellett, melyeket szin-

tén megemlít : in quibusdam speciminibus fólia oblonga angustiora.
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A C. filiforme Schleich in Ser. DC. Prodr. 1.(1824)
= C. pedunculatum Gaud. FI. helv. (1828), III. 249.,

melyet régi szerzk tévesen a C. latif olium hoz vontak, nem
fordnl el területünkön. Levélrózsaszeren álló keskeny-lándzsás

leveleivel, hosszú virágkocsánjával a svájci és tiroli középponti

Alpok dísze.

4. Cerastium dinaricum G. Beck et Szyszyl. s. str. Pl.

Cern. et Albán. lect. (1888), p. 62.

Syn. : C. latifolivim (non L) Vis. in Mem. Reál. Instit. Vénet. (1871),

163. — C. alpinum (non L.) Panc. Elench. pl. Crnagora (1875), 15.

Legjobban közeledik alakilag a C. latifolium hoz, mely-

tl bibircses magvai, kisebb virágai, vékony, egészen fnem és

kisebb leveleivel különbözik.

A C. uniflorumtól a következ tulajdonságok különböz-

tetik meg : szrözet rövidebb, alig észrevehet ; virágai, termés-

tokjai kisebbek, a virágkocsányok sokkal vékonyabbak. Jellem-

zk a szétnyíló csészelevelek, melyek az uniflorumon a tokhoz

simulnak.

A C. dinaricum igen jól jellemzett faj, melyet földrajzi

elterjedése is önállósít és kiemel : csak a Dinári Alpokban és a

Velebiten fordul el pár ponton, ahol az uniílorumot helyettesíti,

mely itt, úgy látszik, nem terein.

Horvátország, Velebit : in lapidosis m. Vaganski vrh

(Lengyel !), zwischen Malovan und Sveto brdo, an dem Saumweg
Bunjevac-Paklenica, Kaik, 1300 m. (Janchen !), Malovan (Len-

gyel 1).

Dinári Alpok Dalmáciában: Felsen u, Gerölle

südlich des Dinara Gipfels Kaik 1700—1831 m. (Janchen und
Watzl 1).

Montenegró: in lapidosis alpinis sub m. Kom. Vasoje-

vicki versus Ljubanj (Baldacci I Iter albanicum [montenegrinum]

sextum 1898).

A talak mellett elfordul egy mirigyes változat is, a

:

var. velel)iticum (Degen et Lengyel) Borza.

C. dinaricum Beck et Szysz. forma velebiticum Degen et Lengyel in

Magy. Bot. Lapok (1907), 126. old.

A typo differt caulibus superne glandulosis.
Láttam a következ helyekrl, hol a talak társaságában

fordul el, havasok törmelékes helyein

:

Horvátország, Velebit : in lapidosis montis Malovan alt.

1500 m. (Lengyel ! et Degen !). Inter cacumina Malovan et

Vaganski vrh ad vicum Kaduc (Degen !). Felsen und Gerölle süd-

Hch des Dinara-Gipfels Kaik 1700—1831 m. (Janchen und Watzl !).

Hercegovina: In fissuris rupium montis Lupoglav
(Prenjplanina !), supra Police dispersum ; cca 1900 m., prope

Mostar (Vandas !).

In lapid. mobil. alp. sub m. Kom. Vasojevicki ad Ljubanj

(Baldacci I 1898 Iter alb. montenegrinum sextum No. 216. exs,).
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P) Series: Alpina.
Fólia ovalia, late-lanceolata vei rotunda, pilis crassiusculis,

multicellularibus hirsuta, lanata vei tomentosa. Desunt in axillis

foliorum lami steriles.

5. Cerastiiim alpinum L. s. str. Spec plánt. ed. I. (1753),

438 Schur En. 711. excl. var. a) glabrum et b) angustifolium.

Syn. : C. alpinum L. a hirsutum Fenzl in Ledeb. FI. ross. I. (1842),

p. 411, — C. mutabile alpinum Gren. Mon. Cerast. (1841), 71. — C. alpinum
L. subsp. Kochii Wettst. in Beitrag zur Flóra Albaniens p. 35. — C. Kochü
Wettst. in Luerás. Bibi. Bot. Heft XXVI. (1892), 35.

Földrajzi elterjedése: Európa és É.-Amerika maga-
sabb hegyvidékein, a phanerogam növénytenyészet legészakibb
határáig. Délen a Pireneusokig, Albánia és Macedónia hegy-
vidékéig. Grániton, kristályos palákon, konglomeráton terem.

A köves helyek, nyílt formációk dísze.

Nyugati Kárpátok: Magas Tátra (Lokovitz !), Közép-
ponti Kárpátok (Zavradzki! Láng! Wichuralj, Zöld-tó (Láng),

Menguszfalvi völgy (M. Wetschky !), Tátra Nowy (Wetschky !),

Jégvölgyi csúcs (Pax !), Felkaivölgy (Zimmermann ! Pax !). Bélai

mészhavasok, Vaskapu 1550 m. (Pax!). am rothen Lehm
(Pax !), Drechslerhauschen a Bélai mészhavasokban (Pax I),

Koscieliskotal, Krakowi zlob, mész (Pax !) Liptói havasok, Chocs
(Schöbel !). Kupferscháchtethal (R. Fritze és Ullepitsch !j. An der

mittleren Spitze der Czerwony Oidach (Heidenreich !). Babiagura
Árva megyében (N. Sontagh! B. Stein I Zimmermann!). Giewont
(Pax !).

Keleti Kárpátok: Ünk (Herbich ! Czetz !), Miháleasa
(Czetz !), Ceahlau (Nicolescu ! Borza ! Grecescu !), Bucsecs (Fuss !

Grecescu!). Fogarasi havasok, Bálea (Fuss!), Gaura de lotri (sub

C. Soleirolii Schur!), Negoi(Fussl), Szurul, GhituArges (Grecescu!),

Pápusa (Grecescu), Paráng, Cárja (Pax !). Retyezát, Varful

Saselor (Pax !), Muntele Godeanului Sarcu (Pax ! ), Caleanul (Pax !).

Albániából hozta J. Döríier is a Sar Dagh hegj'vidé-

kérl, Ljubitru helységbl (!)

Wettstein ezen albániai növényben közeledést lát a C.

a r v e n s e-hez, (murvák és virágok szerkezetében) de figyelmen

kívül hagj'ja a leveleket, melyek az alpinum tipikus levelei. A
murvák és virágok pedig oly változatosak ugyanegy herbáriumi
lapon is, (Herb. Mus Palát. Vienn.) s csak olyan eltéréseket

mutatnak, mint akármely más helyrl származó C. alpinum ok.

A keleti Kárpátok változatos alakú C. alpinumai közül ki

kell emelnem két formát, mely jól megkülönböztethet, anélkül,

hogy különös rendszertani jelentsége volna.

f. Cárjae Borza. Cerastium alpinum uniílorum, pumilum,
foliis etiam minoribus differrens a forma typica 2—5 flóra.

Gyjtötték F. Pax és Limpricht a Páring havasok Cárja
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1

nev csúcsán (I) Már Fenzl, a Cerastiumok monográfusa
Ledebour Flóra Rossicájában, felemlít^ egy C. alpinumot
a Sar Dagh-ból, mely „pumilus uniflorus" mint a mi növényünk.

Feltnt Fuss gyjteményében is egy C. a 1 p i n u m, melyet
a Fogarasi havasok Bálea tengerszeme mellett talált:

f. Báleanum Borza. Usque 20 cm. altum, bracteis fere

rotundis, foliis ellipticis, sparse hirsutis. Talán árnyékban ntt
erteljesebb alak.

Sokkal fontosabb aC. alpinum egy igen elterjedt mirigy-

szrös varietása, mely a talakkal bizonyosan közös stl szár-

mazott. Együtt fordulnak el, de a kett között kapcsolatot nem
tudunk találni.

var. glanduliferum Eoch. Synops. Ed. II. (1843) 135. Ed.
III. (1892) p. 307.

Syn. : C. viscosissimum Schur Herb. Trans. et Emim. p. 123.

Fólia ovalia-lanceolata, pedunculi pilis articulatis glanduli-

feris obtecti. A következ példányokat láttam :

Keleti Kárpátok: Bucsecs (Schube !), Strunga (Winkler!),

Várful Obársii (Winkler !), Vártop ad Árpás (Schur ! sub C. gla-

brescens), Árpás havasai (Fuss !).

Albánia: Scardus in pratis montis Ljubitru cca 2500. m.

(J. Dörfler: Iter turcicum 1890!).

6. Cerastiiim lanatum Lam. Encycl. méth. 1 p. 680 pro

specie (1783—84).

Syn. : C. villosum Baumg. En. St. Trans. I. (1816) 424. — C. lanugi-

nosum Willcl. ex Reiclib. FI. Exs. Germ. (1832) 794. — C. eriophornm Kit.

ex Rochel. Pl. Banatus rar. in ind. (1828) et Schult. Oest. FI. (ed II) I p.

694 et ex rig. in Mus. N;it. Budaoest. — C. alpinum L. ( lanatum Koch.
Syn. (ed. II.) p. 135. — C. laniferm Schur En. (1866) 123. — C. bomby-
cinum Schur solum nomen En. 123. — C. lanatum Lam. a. rotundifolium et

C. rotundifolium Schur En. 123. — C. triviale Link. y alpigenum Schur in

Herb. Csató et Schur Phytogr. 149. — C. arvense L. var. lanatum (Lam.)

Hegetschw. in Herb. Vratisl. Univ. — V.. mutabile alpinum o lanatum Gren.

Mon. Cerast. p. 72 (1841). Icon. Rochel. Pl. rariores Banatus tab. II. f. 5.

Földrajzi elterjedése: Skandináv Alpok, Oroszország,

Középeurópai Alpok, Kárpátok, Halkán. A havasi régió köves,

füves nyílt helyein. Gyakran társul a C. a 1 p i n u m m a 1, melytl
legtöbbször a medd hajtások leveleinek alakja és a levelek

fehér-gyapjas meze különböztetik meg. A Kárpátokban gyakrab-

ban található mint a vele rokon C. alpinum. Tipikus alakjában

a következ helyekrl láttam

:

Nyugati Kárpátok: Magas-Tátra, Kis Tarpatak völgye

(Pax!), Középp. Kárpátok, in monte Stirnberg (Sagorski !) Tenger-

szemcsúcs (Weberbauer I), Felkai völgy (Pax !), Mengusziaivi völgy

(Wetschky !), Nowy sziklái(Wetschky I) ; Liptói havasok, Koscelisko-

* in Grisebach : Spicilegium Florae rum. et. bithyn. vol. I. p. 210.
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völgy a galíciai oldalon (Üchtritz !), Oreok nyerge (K. Fritze !).

Liptói havasok, Pyszua Galiciában (Kuhn !), Fels Koscielisko-

völgy Galíciában (Heuaer !), Koscíelísko-völgy (Lingelsheim

!

Engler ! Üchtritz ! Ascherson !), ad lacum alpinum Racskova
Liptoviae (Herb. Beiiffel—Haynald I), Bélai mészhavasok, Drechs-
lerhauschen (Mágocsy ! Bodm. ! Lingelsheim !), Chocs, Lucski mel-
lett (Schöbel !), Szepesség (Kit. rig. sub C. eriophomm), in

Virágkert (Szontagh ! det. Schur = C. víllosum). Babiagora (Ke-

lekü I J. Zimmermann !).

Keleti Kárpátok: Radnai havasok (Porcius 1 Herzog!
Pax !), Ünk (Wolfif ! Czetz ! Baumgarten ! Weberbauer !) Koron-
gyis (Czetz ! Pax !), Szentgyörgy (Czetz), Ceahláu (M. Pantazi

!

Grin^escu 1), Nagyhagymás, Baláubánya (Kümmerle ! Weberbauer

!

Pax !), Curmatura Csíkszentdomokosnál (Pax !). Zagan a Csukás
mellett (Nicolescu ! Borza !) ; Bucsecs (Richter ! Fuss ! Michels-

dörfer ! Schube ! Anlrá ! Kotschy et N. Brucker ! sub C. Soleirolii),

Caraimanu csúcs (D. Bartolomeu ! Grecescu I), la Omu, (Römer!
Grecescu ! Bartolomeu !), Királyk (Baurag. ! Lerchenfeld ! Kotschy

!

Schur !), Malaesti (Weberbauer ! Limpricht !), Nagykhavas (Fro-

nius ! Pax ! Schube !) Vrf. Cápráriata (Fuss !j ; Negoi (Fuss !

Baumgarten ! Grintescu !), Valea Doamnii (Baumg, !), Bulea ten-

gerszem (Unger !). Lotru-hegység Romániában: Repetele ad Piatra

albá (Kimakovicz !}, Retyezát, Vrf. Papusa (Jávorka !), Strunga
(Wínkler !). Paring-havasok (Limpricht ! Barth. ! Pax !). Godeanu
(Grecescu !), Szárkó (Rochel ! 1835). In Banatu (Sadler et Kitaibel

!

sub C. eriophorum). Gugu hegység (Danichich !).

Bosznia: Treskavica (Beck !), Sar planina (Adamovic !),

Midzor-Stara planina (Dr. PetrovicI), Vranica planina auf der

Vitesna (Beck ! Brandis 1).

Bulgáriában gvüjtötték : Rilo Planina in monte Lopus-
nica 2300 m. (Schneíder et Bergmann ! Iter balc. 1907 Nr. 836.)

et in summis alp. moníis Rilo (Adamovic ! sub C. Ríloense Adam.
in schaed.).

Elfordulásának körülményei szerint a C. lanatum vege-
tatív szervei, levelei és szrképleíei nagyon változatosak. Ezért

határozták meg oly sokszor tévesen fleg az erdélyi botaniku-

sok, s innen a sok szinonim név. A hosszú alaksorozatból kivál-

nak a következ formák

:

f. deminutum (Schur) Borza.

Syn. C. lanatum Lam. b. deminulum Schur. En. p. 123. — C. micro-
phyllum Schur herb. Trans. in schaed. et. En. 123. — C. Soleirolii (non
Ser.) Simk. En. p. 134 pro parte.

Foliis minímis oblongís vei obovatis víllosis
;

plánta altíor

et elatior quam forma typica.

Bucsecs (Fuss!), Malaesti (Limpricht!), Árpás -Podrusel
(Schur!), Negoi (Fuss! Herb. 32891), Szárkó, a Bánságban
(Rochel 1).
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f. lítigíosa Borza.

C. Soleirolii (non Ser.) plurimonim auct. Tianssilv. et Romániáé. —
C. alpinum L. o squalidum Grecescu Plánt. Ceahl. p. 26 et Greceacu Suppl.

la Consp. FI. Romániei p. 31. non Ram. in Mem. Acad. Paris VI. p. 158.

(1826).

Differt colore glauca a typo. Caudiculi decumbentes visco-

sissinii. Floribus 3—9 dichotomocymosis, pedicellis calycibusque

viscosq glutinosis.

Öcsém teteje (Schur I), Retyezát la Zánoaga (Simonkai !),

Bucsecs (Schube !), Vrf. ObArsii (Winkler !) és Strunga (Wink-

ler !), Ceahlau in Panaghia (Grecescu !).

Az elnevezésbeli zavar elkerülése érdekében láttam el

Keleti Kárpátjaink havasi csúcsainak ezen lecsepült mirigyes-

enyves alakját új névvel.

f. pietrusuanum (Zap.) Borza.

Syn.: C. pietrosuanum Zapalowicz in Bull. int. Acad. Cracov. 1910.

6. V., p. 436.

Nem láttam eredeti példányokat, de a leírásból ítélve egy

árnyékalakkal van dolgunk, magasra nyúlt szárakkal, valamivel

a rendesnél kisebb virágokkal és tokkal, fünemü murvákkal.

Zapalowicz a Pietrosul északkeleti völgyeibl írta le, túlnagy

fontosságot tulajdonítva ennek, Montibus Bucsecs (Szombathy!).

A C. alpinummal kapcsolatban régtl fogva kísért a hazai bota-

nikai irodalomban két név. Az egyik a Cerastium glabratum
Hartm. (Syn.: C. alpinum L. glabrum Willd. Sp. II. (1799), p. 815. =
C. alpinum L. ^ glabratum Wahbg. = C. alsinefolium Schur in herb. Trans.)

Schurtól Simonkaiig minden szerz említi e növénynevet, azonban igen

tévesen. Mert a C. glabratum Skandinávia növénye, melyet kitnen
jellemeznek teljesen kopasz, keskeny-lándzsás levelei és kopasz, csúcsukon

vörösöd murvái (Dovrefjeld Norvégiában — in Herb. Haynald et Beroli-

nense etc). Nálunk minden bizonnyal nem található.

A másik tévesen idevont növény a C. Soleirolii Ser. (lásd Fuss,

Schnr, Simonkai, Grecescu, Porcius flóráit). C. Soleirolii néven S e r i n g e

írt le egy növényt [in Duby Bot. Gall. (1828) 87.] a korzikai Monté Renoso-

ról. Nem vette azonban észre, hogy ugyanezt a növényt már elbb, 1823-ban

Tenoré in Flór. neap. Prodr. App. IV. 21. C. T h o m a s i i néven leírta.

E két növény azonossága fölött sokat vitatkoztak, valószíntíleg az originálék

megtekintése nélkül s rokonsági hozzátartozásuk is vita tárgyát képezte.

Innen e sok egyjelentségü név :

C. corsicum Soleirol in schaed Herb. Berol. — C. arvense var b nana
Fenzl in schaed. Herb. Berol., det. Fenzl. — C. Thomasii Ten. var. Solei-

rolii (Ser.) Arch. det. Gürke in schaed. Herb. Berol. — C. arvense L. ^
Thomasii (Ten.) Fiori et Pari. — Stellaria pumila Brocchi in Bibi. ital.

XXVin. (1822), 223., legrégibb, de nem alkalmazható. — C. mutabile subsp.

alpinum a corsicum Grenier Mon. Cerast. (1841), 71. — C. arvense L. subsp.

Thomasii Rouy et Fouc. FI. Fr. III. (1896), 204, — C. stenopetalum Fenz.

in schaed. herb. Berol. quoad plantam in insula Corsica a Reverchon lectam.

Mindezen elnevezések törpe, nagyon elágazó havasi növényre vonat-

koznak, melynek tojásdad-elliptikus levelei (5—10 x 3—4 mm.) rövid ször-

képletektöl pelyhesedk és szintén igen rövid mirígyszörökkel fedettek,

miért is elütnek mind a C. alpinum, mind a C. arvense rokonsági
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körtl. Csak a Közép-Apenninekben és Korzikában fordul elö.^ Botaniku-
saink részben a C. lanatum Lam. f. litigiosa-t, részben a C. a 1 p i-

n u m L. var. glanduliferum Koch-t illették e névvel.

,./ iá

2. kép. Cerastium transsilvanicum Schur. (*/;).

7. Cerastium transsilvanicum Schur s. str. in Verh. Sieb.

Ver. Naturw. II. (1851), p. 117. solum nomen et IV. (1853), p.

14. — Sert. n. 538. Schur En. Pl. Transs. (1866), p. 121. —

' John Briquet : Prodrome de la Flore Corse. Genéve, 1910. p. 503.
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Griseb. et Sch. iter hung. n. 76. in Wiegm. Arch. (1852), p. 305.— Andra in Bot. Zeit. 1856.. p. 249. — Grecescu Consp. FI. Rom.
p. 116.; Grec. Suppl. FI. Rom. p. 31.

S y n. : C. alpinum Banmg. En. I. 423. — non L. — C. alpinum Simk.
En. FI. Transs. p. 134. — non L. — C. moesiacum Beck Flóra von
Südbosnien II. [87.] 329—330. (1891) — non Frivaldszky. — C. glabrum
Baenitz Schaed. ad Herb. Eur. — non Willd. — C. carinthiacum Vest. var.

a. acütifolium i^Schur) Engl. in schaed. herb. Berol.

Dimens.: Plánta 25—35 cm. alta. Fólia 5—8 cm. longa,
1*5—3 cm. lata.

Földrajzi elterjedése: A Keleti Kárpátok déli vonu-
latának havasi régiója, nyílt, köves, nedves helyeken.

Bucsecs, nyugati lejtkön (Weberbauer ! Barth ! Moesz I),

Keresztény havas Brassó mellett (Moesz! Pax! Baenitz ! Weberbauer !

Engler!), Coltul Obársii (Pax!), Királyk ad Vladusca (Simonkai!),

Krepatura (Pax !). — Fogarasi havasok : in monte Piscu Lílutu

alp. Fogaras. Zirnathal (Schur !). Vártop ad Árpás (Schur ! Simon-
kai I in Herb. Hayn. no. 733, egyetlen szál C. transsilvanicum
sok C. alpinum mellett. Kotschy I).

A talaknak mirigyes változata a

:

var. Paxianam Borza.

Pedicelli pilis longis articulatis et praeterea pilis glanduli-

feris brevibus dense obtecti. Fólia permagna, ovato-lanceolata,

acuminata.

A talak társaságában n, eddig csak a brassói havasok-
ból láttam :

Bucsecs (Fronius! in Herb. Fuss. No. 22915. 26. Vlil.

1855), Piatra maré (Pax ! in Herb. proprio).

A Cerastium transsilvanicumot sokszor félre-

ismerték, azért szükségesnek találom, hogy bvebben foglalkoz-

zam vele. Habitusát, az innováció módját, szrképleteit, murva-,
csésze- és pártaleveleit tekintve a C. transsilvanicum az

a 1 p i n a sorozatba tartozik. Különbözik azonban az alpinum
rokonsági kör többi tagjaitól, mert termete magas, levele nagy
és pillás, levéllemeze brnem és bibircses. Az arvense körtl
els tekintetre is megkülönböztetik nagy és széles levelei, melyek
sokban közelednek a v u 1 g a t a -sorozathoz, melytl azonban
virágalkotása nagyon elüt. Jellemz azonkívül a C. t r a n s s i 1 v a-

n i c u m r a az is, hogy a virágzat alatt álló els levélpár mindig
nagyobb, mint a többi. Növényünk sokban hasonlít a C. m o e -

siacumhoz is, mellyel Beck id. mvében azonosítja, bár téve-

sen. A C. transsilvanicum szára sokkal kevésbé fás,

levelei is vékonyabbak, zöldek és nem szürkések, kopaszabbak.
A C. transsilvanicum a brassói és fogarasi havasok

díszes endemikus növénye, mely méltóan sorakozik a többihez
(F. Pax : Griindzüge d. Pflanzenverbreitung in d, Karpathen I.

206. és II. 234—247). Valószínleg újabb kelet faj, amit az is
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bizonyít, hogy átmeneti alakokat is találhatni a C. a 1 p i n u m hoz

a Nagyhagymáson és a moldvai Ceahlau konglomerátjain (leg.

Pax I Borza I Nicolescu I).

8. Cerastium moesiacum Frivaldszky s. str. in Flóra

XIX. (1836), 435. lap.

Syn. : C. tomentosum Nym. Consp. 107. — non L. — C. tomentosum
L. var. moesiacum (Friv.) Pané. in Elementa ad FI. pr. Bulg. (1883), p. 21.

— C. decalvans Schl. et Vuc. var. moesiacum (Friv.) Janka in Akad. Közi.

(1878), 265. old. — C. tomentosum L. P moesiacum Griseb. Spic. FI. Rum.
I., p. 211. — C. transsilvanicum (non Schur) in Beck Ann. des Hofmuseums
VI. k. (1891), 329. 1.

ícon. Beck in Ann. d. Hofmuseums VT. (1891) anex.

Földrajzi elterjedése: Bosznia és Hercegovina,

Montenegró, Macedónia, Rumélia, Bulgária, Szerbia havasain,

füves lejtkön.

Bosznia és Hercegovina: Trebovic (Maly ! Beck

!

Moellendorf ! Knapp 1 Blau !) ; am Fusse des Jahorina (Knapp !

Fiala!); Mestrovac 1600 m. (Schiller!); Radovina (Schiller!);

Maglic (Beck I), Waldwiesen náchst Daolici bei Serajévo cca

1100 m. (Maly!), Klek planina, Foca-kerület (Fiala!); Bjelasnica

planina : Kara Mustafini Cairi cca 1700—1800 m. (Maly
!) ; Vei.

Ljubicna (Curac I) ; Travnic (Dr. Herbich !).

Montenegróban vagy a határán : Prous sub mte Mag-
lic [Kuci Montenegró] (leg. Baldacci I), Kamm des Sedlo Passes

am Durmitor (Blau !), Mont. Abhánge der Kobiljaglava am Dur-
mitor (Curaic!); Montenegró, ad latlan, monte Vojnik 2000 m.

(Baldacci
!)

; Monte Maty-Maglic (Szyszylowicz !), Kom Kuck
(Szyszylowicz ! Adamovic !).

Albániában: In herbidis Maja Linerzit versus disti

Klementi (Baldacci: Iter. albán. sept. 1900. No. 260!), in her-

bidis alpinis montis Hum Orahovski et Kunj Koslic distr. Kuci
(Baldacci Iter alb. VI. 1898. No. 173 !).

Macedónia: Kopaunik (Friedrichsthal !), m. Ljuboten
(Adamovic!). — Rumelia: Alpibus Karlovae Jul. 1835. (Fri-

valdszky ! in Herb. Sadler Mus. Nat. No. 22724 et Herb. Fenzl.

Vienn. ; Hinke !). — Szerbia: In pascuis alp. m. Stara Planina

Midzor (Adamovic ! Jovanovic !), et in Babin sub Stara planina

(Reiser 1) ; Pri Cuke (Adamovic !), Ivica — Uzica kerület (Paucic !

Bornmüller !), Zlatibor ad Uzice (Reiser !).

E faj, mely a Balkánfélszigeten nagyon elterjedt, talán

alkalmazkodva a magasság és geogr. szélesség szerint külön-

böz éghajlati viszonyokhoz, fleg levélalakjában és szrözetében
kisebb-nagyobb eltéréseket mutat, melyek közül két formát eme-
lek ki (f. Dimonii m. és f. Halácsyi m.), bár behatóbb
kutatások bizonyára több érdekes alakot fognak kideríteni ebbl
az érdekes fajcsoportból. A kultúrában is meglehetsen meg-
változik a C. moesiacum, levelei megkopaszodnak, amint

Bornmüller kísérletei kimutatták (láttam a növényt a Nemz.
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Múz. Simonkai-féle gyjteményében : M. Ivica (Kreis Uzica)

Serbia occid. in subalpinis 1887. VIII. leg. J. Bornmüller 1888.

IV. Culta — in Cultur sehr verkalilt.) Párhuzamos mirigyes
alakja is van a C. moesiacum-nak, mely var. Adamovici
Vei. néven szerepel.

f. Dmionií Borza.

Syn. : C. orbelicum Velen. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. (1890) II. 42.

és FI. Bulg. (1891) p. 88. C. tomentosum L. var. elongatum Pantocsek.

Foliis spaise tomentosis, elongato linearibus, basi attenuatis

(3'o—5 cm X 3—6 mm). Sepala elongato liuearia (6—7 mm X 2
mm), laté scariosa.

Láttam a becsi egyetem herbáriumában Dimonie tanár-

tól gyjtött jiéldányokat, melyek a fenti diagnózisnak megfelel-

tek és semmi másban nem különböztek a talaktól. In pratis

siccis alpinis ad extremum tinis Turco-Bulgarici alt. 200 m anno
1909. IV!; M. Ples Serbiae austr. (Pancic !). Madjunecka planina

(It. alb, VI. 1898. Baldacci! No. 56). Mucanj planina in Serbia

(0. Reiser I) ; Stanimaka an Felsen in Bulgarien (Stzibny !).
—

Irodalomban : In pratis siccis alpinis m. Rilo frequens (Velenovszky

FI. Bulg. 1891 p. 88).

f. Halácsyi Borza. Fólia ovalia lanceolata, acuminata,

glabrescentia, ceterum ut in typo.

Láttam a bécsii udvari múzem herbáriumában : Insula

Thasos, mt Elias in Marmor. (P. Sintenis u. J. Bornmüller. Iter

Turcicum 1891. 23. V!) — Halács y csak odavetleg nevezte

el C. arvense L. var. alpicolum Griseb.-nak a herbáriumi

cédulán. De már a Beitr. zur FI. d. Balkanhalbinsel, Florula

insulae Thasos c. dolgozatában (in 0. B. Z. 1892. No. 12) nem
is említi meg.

var. Adamoyicí Velenovszky in Beitr. zur Flóra des

Orients. Alig. Bot. Zeitschr. XI. (1905) 43.

Foliis linearibus lanceolatis, pedunculis et sepalis g 1 a n d u-

1 s i s-glutinosis. Láttam herbáriumokban : Rhodope hg, Karlak

(Stribny ! Adamovic !) és Pirin planina Macedóniában (Tosev I).

-(. S e r i e s : L a n i g e r a. Plantae pilis longis, multicellula-

ribus crispis lanatae vei calvescentes.

9. Cerastimu lanigerum Clementi s. str. Atti de Congr.

Firenze 1841 p. 520.

Syn. : C. lanigerum Clem. a typicum Beck Fi. von Südbosnien I.

(1886) 62. — C. decalvans Schlosser et Vukot. FI. Croat. (1869) p. 360. —
C. tomentosum Auct. et Ind. Kew. I. 482 p. p. non L. — C. tomentosum
L. var. moesiacum Boiss. FI. Orient. Suppl. 120. — non Friv. — C. moesiacum
Friv. var. decalvans Schl. et Vuk. — Degen in schaed. herb. — C. arvense

L. Y lanigerum Vis. fi. dalm. I. (1842) p. 184. — C. repens (non L.) Friv.

in Herb. Heuífel. —C. grandiflorum Boiss. FI. or. I. p. 727. — C. grandiflorum

W. K. ^ macranthum in Heldr. Herb. graec. norm. 518. (1856).

5
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Diagnózisát és leírását 1. Parlatore FI. Italiana vol. IX.

p. 498.

Földrajzi elterjedése: Isztria, Kapella, Velebit

hegylánca, Bosznia, Montenegró, Hercegovina, Albánia, Mace-
dónia, Szerbia, Görögország, a havasok és havasalji tájak nyílt

köves helyein, termhely szerint változva küls alakjában, fleg
pedig méreteiben (f. robustum, pauciflorum semigiabrum v. pin-

dicolum, bosniacum).

Horvátország: Klek ad Ogulin (Borbás ! Perlaky

!

Lengyel ! Filarszky I Moesz ! Kümmerle !). Goritia : mte Ciaun
presso Aidussnia (Marchesetti !), Kaveberg Görzben (Tommasini

!

Denhnam !). Dinári Alpok : monte Lisau (Janchen !), Rikitnica

Schlucht pr. Kegatice (Fialal Curivil), Biela glavica in Vran
(Reiser !), Vlasic prope Travnik (Beck u. Brandis I). Mali Prenj

pr. Jablanica (Herzog ! Fiala !), Veliki Prenj planina (Maly I), Tres-

kavica pl. (Maly!), Corstnica pl. Jelenak (Fiala! Herzog!), Románja
pl. Velika Stjena (Maly ! Fiala !), mte Vlassich (Brandis ! Sendt-

ner ! sub nonime C. repens.)

Dalmácia mte Kamenitza in Prologh (Pichler
!)

Montenegró: Crna planina in Korn (det. Degen I)

Valisnica do., Durmitor (Curcic !).

Hercegovina: Von Konjica nach Podorasec (Fiala!),

Plasa pl., (Maly !), Vrsocicapl : Leljen (Maly
!)

; Vukusa pl. Meg-
jegja a Drina (Maly !).

Albánia borealis: Treptlike (Szyszylovicz it. mont.

1886!); Smolika distr. Koritza (Bald ! It. IV. No.'222). — Mace-
dónia: Alpe Jablanica calcar. (Dimonie !). — R u m e 1 i a

(Frivaldszky sub nom. C. repens L. jux. DC. in Herb. Hayn. !).

G r a e c i a : In regioné alp. Parnassi, Tripios vrachos (De Held-
reich Herb. Norm. Graec 2666 !), Pindus Agrapha, Dolopia vete-

rum in reg sup. Pindi, summi mtis Karava (Haussknecht It.

graec. 1885!).

A talakkal együtt fordul el a f. robustum G. Beck. in

FI. von Südb. 329 (1891) In omnibus partibus maior. Caules ad
40 cm longi. Fólia lanceolata, basim versus longius acuminata,

parce pilosa (glanduloso-pilosa et lanuginosa). Inflorescentia

laxa, cum ramis saepe divaricatis. Pedunculi florum infimorum
2—4 cm. longi, sicut inflorescentiae axes densissime-pilosi.

Boszniában a Vratlo planinán (Beck !) ; Starigrad (K.

Maly !). Mte Karimán super Rikavac-Kuci (Iter Alb. VI. 1898.

No. 317 Baldacci). Komanja planina in Felsschlucht u. GeröU d.

Novakova stiena (Maly !), Greca ad Klementi (Iter alb. VIII.

1900 No. 160 Bald.!). Hercege v. ad Podorasac (Fiala!).

f. pauciflorum G. Beck in FI. von Südb. 329 (87) DiflFert

caulibus humilioribus et cyma uniílora a typo. Höchste Krhebung
d. Bjelasnica (Maly !). mte Zijovo, distr. Kuci (Iter. alb. VIII.

1902 No. 230 Baldacci !).
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f. semiglabrum G. Beck FI. von Siidb. etc. Foliis vires-

centibus, parce lanatis differt a typo. Dinári Alpok : Lisan (Jan-

chen ! Waltzl !). Ad Prous et sub m. Mao-lic disir. Kuci (Iter

alb. Vili. 1901 No. 477 Bald. !). Bosznia ad Kljuc (BeckI).

var. Dollineri G. Beck FI. von Siidb. u. Herz 62 [84] (1887).

Calyx eglandulosnSjCrispo lanuginosus et subappresse pilosus,

glandulis nonnunquani perpaucis immixtis, defloratus 7 mm.
longus.

Visocica pl. (Beck !) ; Dalmáciában, Caun Berge bei Heidenschn.
(Tommasini !). Románja pianina (K. Maly !). Beck i. mvében
elsorol még néhány termhelyet : Treskavica és Maglic pianina.

Prenj pl. Kantar, Otis, Plasa pianina.

Már ezen az alakon is csak gyéren vannak mirigyszrök.
Egészen hiányzanak egy másik varietáson, mely korlátolt föld-

rajzi elterjedésével is jól körülhatárolható. Ez a

:

var. píndicolum Halác8y.

C. lanigerum Clem. ^. píndicolum Halácsy in Consp. FI. Graecae 1.

p. 220.— C. lanigerum ^ alpicolum Haussknecht in Mitt. Thür. bot. Ver. N.
F. V. (1893) p. 55.— C. arvense var. alpicolum Fenzl in Griseb. Spic. I. p. 210.

Caules densius caespitosi pumili, fólia dimidio breviora

magis conferta, in axillis inferioribus foliis novellis brevissimis

florendi tempore nondum evolntis munita, cymae magis confertae.

Desunt pili glandulosi.

Pindus, mte Karava (Haussknecht !). Strungula et Biesani

m. Tsumerka (Iter albán. III. No. 123. 1895. Baldacci !). Vukusa
Pianina, Foca in Bosnia (Bucalovic !) ; M. Hum Orahovski distr.

Kuci (Iter albán. Ví. 1898. No. 108- Baldacci !).

var. bosniacum (G. Beck) Borza.

C. tomentosum L. forma bosniacum G. Beck in Annál, des naturh.

Hofmus. Wien (1887) 6'2. és Flóra von Südbosnien etc. I. [85] 63., továbbá
Williams in Journ. of bot. XXXVII. 123.— C. tomentosum Ind. Kew. I.

Suppl. p. 90.

Caules eIatiores,usque25 cm. alti. Fólia caulina elliptica, ovato-

linearia (3X23 mm), vei ovato-elliptica, rotundato-obtusa, infe-

riora ovata. Tota plánta lanugine minus intricatim-tomentosa.

Dichasium 6—9-flornm, flores centrales erecti, alares nutantes

;

bracteae lanceolatae ; sepala ovato-lanceolata, margine late-

scariosa. Petala duplo longiora sepalis.

Elterjedése e varietásnak : a Dinari hegylánc boszniai

elágazásain a tipikus alakkal társulva, továbbá Macedónia.

Bosznia: Auf Felsen bei der Burg Starigrad náchst

Sarajevo, (Maly I). Abhánge des Udes bei Starigrad (Maly

!

Fiala I). An Felsen beim Wasserfall Skakavac am Bukovik (Maly !).

Macedónia centralis, in fissuris rup. inter Roszdanet
Allchar (J. Dörfler, Iter turc. sec. 1893. V. 171)

A C. lanigerum ezen mirigytelen változata magas ter-

metével különbözik úgy a talaktól, mint a var. pindicolumtól.
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A Balkánfélszigeten nem fordul elö az eddig csak Olasz- és

Spanyolországból ismert tomentosum csoport egyetlen tagja sem. A
balkáni szerzk és gyjtök C. tomentosuraa alatt mindig a 1 a n i g e-

rum csoport valamely alakja értend, Görögországban pedig a C. caudi-
dissimum Corr. Herbáriumokban pár esetben C. moesiacumotis
találtam C. tomentosum néven. E csoport jellemz tulajdonsága a
hosszú, 2—3 sejtü, el nem ágazó vékony, kuszált szörképletekböl alakult

fehér mez, mely mindig jellemzen különbözteti meg a kevésbé kuszált,

hosszú többsejt szröktl gyapjas lanigerum és moesiacum cso-

porttól.

A tomentosum csoport tagjai

:

C. tomentosum L. és var. viridescens Huter. Porta
etRigo. — C. album Presl. — C. aetneum (Jan.j Stróbl. —
C. ColumnaeTen. — C. elatum Ten. — C. Rigói Huter et
Porta (s u b ul a t u m X* m e n t s u m).

Ezek Italiában és Korzikában honosak.
Ide csatlakoznak még

:

C. Boissieri Gren. Korzikában, Spanyolországban. — C. s t e n o-

petalum Fenzl. ugyancsak Korzikában. — C. Biebersteinii DG.
Krím félszigeten.— C. a r g e n t a e u m M B. a Kaukázusban. — C. g n a p h a-

loides Fenzl., mely szrözetben alanigerumhoz is közeledik. KiS'

ázsia a hazája. A Balkánról közölt C. gnaphalodes (J. Pantocsek

:

Adnot, ad floram Herz. Cern. etc. p. 103.) valószínleg aC. lanigerum
valamely alakja.

A görögországi Cerastium, melyet az eddigi floristák C. t o m e n-

tosumnak tartottak, egy új kitn fajnak bizonyult, mely semmiféle
rokonságot sem mutat sem a C. tomentosummal, sem a C. grandi-
f lórum mai. Sokszorosan elágazó szrökbl alkotott fehér mez jellemzi

ezt a görög növényt, mely egy habitusában jól megkülönböztethet for-

mában is fellép a típusnak leirt talakon kípül.

§ Series: Caudidissima. Indumentum niveo-tomen-

tosum pilis ramosis stellutatis,

iO. Cerastium candidissimum Correns in Öst. Bot. Zeit.

LIX. (1909) p. 171.

C. pedunculare Bory in Schaed. herb. Kerner. (Pichler : Pl. Graeciae
exsiccatae). — C. tomentosum Heldreich, Halácsy et auct. íl. gr. — non L. —
C. grandiflorum Griseb. Spicil. FI. rumelicae et bithynicae I. (1843) p.

210 — non W. K.

Exsicc : Heldr. h rb. norm. 911. ~ Orph. FI. gr. no. 54. — Dörfl.

fl. gr. no. 409.

Caiile ascendenti, crasso, foliis ovalibus-lanceolatis, indii-

mento niveo tomentoso e pilis ramosis fere stellutatis constunte.

Inflorescentia ob pedunculos breviores plerumque niagis couferta,

bracteis ovális sepalisque brevibus. petalis ad 9'5 mm longis, basi

abrupte in unguem brevissimum attenuatis. Capsula coriacea,

dentibus recurvis, margine planis.

Herbáriumokban láttam mindazon helyekrl, melyeket

Halácsy közöl (in Consp. Fl. Graecae I. p. 220. továbbá

Magy. Bot. Lapok (1912) p. 129. és Suppl. I. p. 20.)

A talaktól eléggé feltnen eltér a f. brevifolimn Borza.

Syn : C. tomentosum L. var. alpinum Briqu. et Heldr. in schaed. Herb.

Heldr. — Exsicc. Heldr. : pl. exs. no. 418.

I
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Differt a typo foliis 13—15 mm. longis et 2-5—3'5 mm
latis (in typo 35x4'5 mm). Est forma et incola cacuminum
altissimum.

Már Heldreichnak is feltnt ez a rövidlevel havasi
alak, meg is jegyezte a herbáriumi cédulán : foliis plus minusve
falcato reciirvis.

Monté Taygetos in Laconia (Psarides I Heldr. 1 Pichler !),

mte Parnasso (Heldreicli !), Kyllene in Achaia (Orphanides !).

s Series: Grandiflora. Fólia albo-tomentosa, pilis

tenuibus, crispis, basi plerumque ramificatis obtecta.

11. Cerastium grandíflorum Waldst. et Kit. Plánt. Kar.
Hung. II. 183.

Syn. : C. tomentosum L. y grandiflorum (W. K.) Fiori et Paoletti : FI.

an. dltalia I. 358 (1898). — C. tenuifolium Vis. in schaed. herb.
Braunii. — C. grandiflorum W. K. var. filifolia Fenzl in schaed Herb. Vindob.— C. grandiflorum W. K. var. albanicum Baldacci Bull. de l'Herb. Boiss. IV.
(1896) 618.

Icon : Waldst. et Kit. Plánt. Kar. Hung tab. II. 168. — Reichb. íc.

FI. Germ. Helv. 4987. — Correns in Ö. B. Z. (1909) 182. pili.

Behatóbban irt e fajról : Oelakovsky Ö. B. Z. (1887) 338. old. — Cor-

rens: Ö. B Z. (1909) 183. old. — Janka in Akad. Közi. (1875) 165. old. —
Borbás. Akad. Közi. XIII. (1876) 45 1. — Baldacci: Bull. de IHerb. Boiss.

IV. (1896) 618.

Földrajzi elterjedése: Az Adria tengermelléke,

Horvátország, Dalmácia, Bosznia, Hercegovina, Montenegró és

Albánia sziklás nyílt helyein.

Horvátországban: Croatia (Gebhard !), Velebit Ostarija

(Schlosser ! Bayer ! Degen ! Pichler I), Lubicko-Brdo prope Ostarija

(Halácsy ! Pichler !), Silag, Mali Visocica, Szenszkiput (Kitaibel 1),

mte Sladovac (Vukotinovic !), Velebit, Szilevacsa ad Brassani

(Borbás !), Sladovac ad Carlopago (Vukotinovic ! Schlosser 1).

Dalmácia: Dinari Alpok, Dinara Gipfel (Janchen u.

Watzl!), monte Promine (Bayer!), Raguza (Ascherson !), Snijeznica

(Adamovic !), Almissa (Letourneux I), Spalato (Petter !), mte Orjen

(Huter!), Festung Clissa (Herb. Heuff! Borbás! Pichler! A. Braun!
Neumayer! Petter! Endlicher!), Certosa di Prisalti (Haynald !),

Biokovo ad Macarscam (Pichler ! Sardagna !).

Montenegró: Durmitor-Cirova pecina (J. Sevnik !), Jas-

trebita (Adaun !).

Albánia: M. Öeint versus distr. Lurja Dibra (Iter alb.

V. 1897. No. 32. Baldacci !).

Bosznia és Hercegovina: Mostar, ad m-tem Stolac

(Curcic! Rapp: Pl. Herz. exs. No. 32.), Vidonic (Halácsy!),

Stolazfelsen (Baenitz ! Curciö !) Leotar bei Trebinje (Beck 1), mte
Glia bei Trebinje (Pantocek !), Aufstieg zu Vucjiznh (Curcic !),

Crnoglav-Prenj planina (Fiala I), Sznicnica-Planina (Fiala !), Livno

Kamesnica (Brandis !), inter Zilomislic et Buna (Murbeck 1), Klado-
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vopolskejezer (Knapp !), Veik Weles (0. Reiser !), Bosiiia, Jova-

novic Batterie, Bilekerweg (Matulich !).

A C. gr an dif loru m legtöbb tulajdonságában nagyon
állandó faj ; igen ritka a C o r r e n s-tl megáilapitott 3 alakja :

f. ieiogyiiiim Corr. kopasz íuagházzal.

f. glabrescgns Correns in Ö. B. Z. (1909.) 183. i.

(SyQ. : C. grandiflorum W. K. var glabrescens W. Führer etc. Leip-

zig 1881.)

Kopaszodó növény, a talakkal vegyesen.

Macedónia ad Üskiib (Lakatos!).

f. leiostemon Corr. 1. cit., filamentis síaminiim episepa-

liura tomentosis. A talakkal együtt fordul el
Horvátország: Velnac supra Carlopago (Kümmerle et

Moesz I) ; Montenegró: m-te Jastrebica (Adamovic !).

A C. c a n d i d i s s i m u m mellett a C. g r á n d i f 1 o r u ni

az egyedtili európai elágazószrü C e r a s t i u m. Ez a tulaj-

donsága igen határozottan megkülönbözteti a tévesen vele eg3"e-

sített C. argenteum M. B.-tl is, melynek egyik szinonimája:

C. g r and ifi rum W. K. var. ro s marin ifolium Fenzl.
in Herb. et Ledeb. FI, Ross. T. p. 414. Bvebben foglalkozik

szrképleteivel Correns i. cikkében,

A számos hozzávont ^varietás"-nak szintén egyszer szrei
vannak s így könnyen elválaszthatók a C, grandiíiorumtól, bár

néha habitusbeli megegyezések félre is vezetnek. Az illet fajok-

nál szó lesz róluk,

C Series: Arvensia. Fólia linearia vei lanceolata, in

axillis ramnlis sterilibus, Pili simplices crassiores, caulibus reversi.

12. Cerastium baiiaticum Heuffel s. str. Enuai. pl. bánat.

(1858.) p. 41. et in Verh. zool.-bot. Gesellsch. VIII. Abh.

(1858.) p. 77.

Syn. : C. grandifiorum W. K. var. banaticum Rochel in Pl. Banatus
rar. p 33. t. II. Fig. 6 (1828). — C. .•,uflfrutico.suin Lam. et DC. Syn. n.

4405. — C grandiflorum W. K. var. glabratnm Gren. Mon. de Cerastio

(1842). — C. grandiflorum W. K. ^j. hirsutum Fenzl in schaed. herb. —
C. grandiflorum W. K, Í3. glabrum Koch. Syn. (1842) p. 136.

Dimensiones : Fólia linearia-acuta, superiora lineari lanceo-

lata, 3—4 mm lata et 30 mm longa.

Földrajzi elterjedése: Bánsági Kárpátok, Szerbia,

Bulgária, Macedónia, lus-Ázsia. Elszeretettel terem mészsziklákon
a hegyi tájakon és alhavasokon. Mirigyszrös párhuzamos varie-

tása Macedóniából és Kis-Azsiából ismeretes.

Bánsági Kárpátok: Stájerlak hegyein (Borbás !), Ber-
zászka és Szvinica között (Heuífel ! Borbás I), Szvinica és Drenkova
között (Simonkai ! Lojka !), Coronini mellett (Janka ! Simonkai

!

Degen ! az „Alibeg" sziklákon). Herkulesfürd (Haynald 1 Degen!),
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Valea Soimului Herkulesfürd mellett (Lengyel !), Domugied
(Sinioukai ! Danichich ! Janka ! Wanner !), Mehádia (Rochel !),

Prolázvölgye Orsova mellett (Heuífel! Lengyel! Degen! Baenitzl

Seymaun!". Galopeuca (Janka! Schneider !), Kolumbácsi barlang

(Rochel ! 1815, sub C. suffructicoso, de már 1835-bl C. ban.

néven; Kifaibel ! Heuífel!), 0-Moldova mellett (J. Wagner!),
Románia: Várciorova, Portile de fer (Grecescu! Borbás! Simonkai!
Degen !), Turnu Severin (Borbás !), Lotru hegységben Polovraci

barlangjánál (Borza !).

Szerbia: Suha planina (Petrovii'; !), Vranja^ et Krstilovica

(Adamovic !), Pieskavica (Adam, !), Ples (Pancic !), Strbac (Pancic

!

Adamovic ! Janka !), Starica prope Majdanpek (Sancic 1), Inva

Planina (Joanovici.), ad Pirot (Adamovic !), Nis (Vujcic !), mte
Suha (Schneider !), Sava Planina (V. Moravac !), Stara planina

(Dr. Petrovics et Heldreich !),

Bulgária és Macedónia: Stanimaka ad Filippopol

(Stribruny !), Teteven (0. Reiser!), Skakadica (Urumolf!), supra

Caribrad (Adamov. !), prope Várna in saxosis ad Gebedze (Schnei-

der !), Rumelia (Frivaldszky ! sub C. grandifl., var. hirsutum)

;

Rilo planina (Velenovszky !), Macedónia, in pascuis mtis Kortiathi

(Adamovió !), m-te Corfiati (Orphanides !) ; monte Veluchi (supra

Cancelia, leg. Samaritani et (liuccardi I).

Tessz ália: Zygos in Pindo tymphaeo (sub C, specioso !).

Lydia Kis-Ázsiában : In Sipvlo monte Auch (Borniuüller Pl. exs.

Lyd. No. 9175!).

Az eddig elsorolt C, banaticumok összes jellemz
tulajdonságaikban megegyeztek. Némileg különbözik vegetatív

szerveinek méreteiben az a rhodopei növény, melyet Vele-
novszky nevezett el elször.

f. uiinus (Veleii.) Borza.

Sj'n. C. banaticiun var. minus Velenovszky in Alig. Bot. Zeitschr-

(1905) p. 43.

Minus, densius cano-tomentosum, foliis brevioribus, caulinis

lanceolato-linearibus, íloribus miuoribus, sepalis latioribus bre-

vioribusque.

Láttam Kerner herbáriumában : In rupibus faucis mtis

Porta ad pagum Huma opp. Ghevgheli ad 16(X) m. VI. 1909
(Dimonie !).

Szrözetben, szár-, levél- és virágalkotásban a töalakkal

megegyez havasi növény. A talak a hegyi tájak dísze, mely

1600 m-nél nem megv magasabbra a Rilo planinán. (0. B. Z.

1905. p. 500.)

var. adenotrichuni (Cel.) Borza.

Syn. C. adenotrichum Celakovszky in Ö. B. Z. 1878. p. 338.

Plánta pilis glanduliferis brevibus patentibus in pedunculis

dense, foliis et calyce sparse obtecta, fere glutinosa. Fólia usque
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ad 3V2 cm longa^ lineari-lanceolata. Cyma 2—3 flóra, floribus ut

in C. banatico.

Bulgár Dagh (Degen !), Macedónia (Orphanides !), Filippopol

in Bulgária ad Stanimaka (Stribrny !) ; mte Ida, Kis-Ázsiában,

mte Korax Anatoliae (Heldreicli !). — Irodalomban említi Degen:
Samothrake szigetérl (Ö. B. Z. 1891 p. 232.)

f. balcanicum (Vandas) Borza.

Syn.: C. balcanicum Vandas in Beitr. FI. Bulg. in Sitzgber. K. Böhm.
Ges. Wiss. 1888. 436, fide Velenovszky FI. Bulg. (1891) 87. — C. grandi-

florum var. Balcanicum (Vand.) Williams in Journ. of botany XXXVII. 118.

Foliis sparse puberulis, margine ciliatulis, glanduliferis,

caulibus pilis densissimis brevibus glauduUgeris. Dimensiones

:

Fólia long. 1*8—28 cm, lata 1—2 mm. Calyx long. 8 mm., cap-

sula 12 mm longa. Alt. 35 cm.

In alpinis mtis Atlios (Dimonie !).

A balkáni Cerastiumok között talán legnagyobb elter-

jedése a C. banaticum-nak van. Legészakibb ismert elfor-

dulása Polovraci-nál van Romániában, a Zsil folyóhoz közel,

legdélibb termhelye Lydia, Kis Ázsiában. E nagy területen nem
mutat nagy változatosságot e növény, mely heves viták tárgya

volt. Leginkább a grandifi rum alakjának tartották (R c h e 1,

Nymán n, Williams et Auct. plur,). Pedig már a szrképle-
tek szerkezete alapján is élesen elkülöníthet e két növény.

A grandiflorum szrei igen vékonyak, göndörek s alapjuk-

ból sokszor elágazók; a banaticum szrképletei el nem ága-

zók, többsejtek, vastagabbak, a szárakon lefelé irányultak.

Keskeny-szálas, hosszú, tövén kissé pillás, majdnem kopasz

levelei az arven se-strictum alakkör többi tagjaitól is jól

megkülönböztetik. — Reichenbach aC. suffructicosum
L.-vel egyesíti a mi növényünket. Képét is ily néven közli

(Icon. 4987b.). De aligha jogosan. Mert Linné diagnózisa:

„fólia subhirsuta, lineari lanceolata" oly fogyatékos, hogy alkal-

mazható ugyan e balkáni növényre, de ép oly jogosan egy arvense

vagy speciosum-alakra is; valószín, hogy Linné nem is látta

a C. banaticum ot, hanem egy strictum-félét nevezett el

C. suf f ruc ticosum-nak.
Legközelebb áll hozzá a C. adenotrichum Cel., mely

csak mirigyszreivel különbözik tle, s annak párhuzamos,
mirigyszrös varietását alkotja, Filogenetikailag ismeretlen mó-
don függnek össze. Eddig csak Kisázsiából volt ismeretes, én
itt több balkáni lelhelyét közlöm.

Legújabban Correns (i. cikkében) a banaticumhoz
sorolt balkáni növények közül elkülönítette a C. histriót
Vodena vidékérl. Ezt a növényt nem láttam.

13. Cerastium arvense L. spec. pl. p. 628 sensu ampl.

Syn. : C. arvense L. a latifolium Fenzl in Led. FI. Ross. I. 412. et

form. — C. caespitosum Kit. Linnaea XXXII. p. 524 ex rig. in Herb. Willd.

Berol. — C. arvense L., arvum = C. arvense genuinum L. Schur Phytogr.
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152. et ibidem : b. silvicolum homophyllum. — C. szalabarense Kit. in

Linnaea XXXII (1863) p. 524 ex rig. in Herb. Mus. Nat. Budapest. — C.

arvense L. commune Gaudin FI. Helv. III. (1828) p. 244. — C. mutabile
arvense Gren. Mon. de Cerast. (1841) p. 68.

3. kép. Cerastium arvense L.,var. calcicolum Schur. Jobbra
a C. arvense gynkoribb levélalakjai. (* 3).

Földrajzi elterjedése: Eurázia és Észak-Amerika.
A mezei tájon nyílt helyeken, szántók, szöllk, rétek közelében

fordul el. Egész Magyarországon el van terjedve. A Balkánról

azonban alig láttam. Ott a C. speciosum Sprun., C.
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rectum Friv. Iielyetíesíiik. Növekedése különböz szakaiban

nagyon váUozik e növény habitusa és vegetativ szervei : a

levelek alakja, s a uövony szrképletei. Idsebb szárai piroslók,

ids levelei világos -zöldek, a mi által könnyen megkülönböztet-

het a rokonfajoktól.

A hegyi tájak; fleg a mésztalaj C. arvense-je merevebb,
keskenyebb level, szrösebb. Neve

:

var. caleicolam S c h ii r in Phytogr. p. 152.

Syn. : C. coronease Soliur iu schaed. herb. rig. — C. matrease Kit. iii

Linnaea XX.KII (1863) 517 et Spreag. Pugill. i. liS. — C. arvense L. a

latifolium var. alpicolum Fenzl in Herb. Mus. Palát. ; C. arvense 5 alpicolum

iu FI. ross. I. 413. — C. laricifolium (non Vili) Schur En. 124— C. lineare

(non AH) Schur Eu. 124. — C. brachycarpuin Schur schaed. Herb. Trans.

et Enum. (1866). p. 124.

Caules basi pereunaní^es, ramosi, inde ascendentes herbacei,

subpedales. Fólia linearia omnia (4 X 25 mm.). Fólia et caules

sat dense pilosa, plene viridia. Pedunculi et calyx glandulosi. In

axillis foliorum superiorum innovationes steriles, foliis anguste

lineari-lanceolaiis, rigidiusculis.

Elterjedése: Csak a Délkeleti Kárpátokból, a Bükk-
högységbl és a Mátrából ismerem. Valószínleg Oroszország

területén is honos.

Bükkhegység, Tark (Jablonszky !), Bélapátfalva- Bélkö
Borsodmegyében (Budai

!)
; Roduai havasok (Czetz !), sub alpe

Csukás, in alpe Khavas (Simonkai 1), Ceukhegy Brassó mellett

(Römer ! Wolff! — sub, C. coroneuse), Kisíuggökö Brassó mel-

lett, Pojána Brassónál <Römer ! sub. C. Lerchenfeld., Borza
!)

;

Torockó mészsziklái közt (Csató ! Borza !) ; Retyezát havasok, a

Stánulete mészszikláin (Pax ! Grüning ! Borza !).

E varietás folytonos alaksorozattal kapcsolódik a talakhoz,

úgy hogy néha bajosan is különböztethet meg tle. Úgyszintén

számos alak fzi a C, L e r c h e n f e 1 d i a n u m hoz és a C.

rigidumhoz is. Nagy elterjedése és változatos elfordulási

körülményei mellett, leveleinek alakja, nagysága és szröze-
tének srsége nagyon változó, néha ugyanegy növényen is

életének különböz szakában. Ügy, hogy haszontalanul és cél-

talanul munkálkodik az, aki tovább boncolgatja ezt az alak-

csoportot, mely nélkülözi a rendszertani állandóságot. Figye-
lembe veend még az a körülmény is, hogy az él növény
sokkal kevésbé merev, mint a lierbáriumi anyag. A klasszikus

helyrl származó növények összehasonlításából meggA'zdtem.
hogy a C. matrense és a C. coronense megegyeznek a

var. calcicolum mai.

Nem fordulnak elö az e dolgozatban felölelt területen a C. s t r i c-

t um L. emend., C. lineare Ali. és C. laricifolium Vili., melyeket
ianen sokszor említenek, de tévesen.

Linné Sp. pl. 629 old. C. strictum néven leirt egy, az Alpokból szár-
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mazó növényt, mel}'^ a!acsou>^ termetével, szálasláadzsás kopaszodó leveleivel

és havasi elfordulásával különbözött a C. arvense-töl. Késbbi botanikusok,
mint pl. W i 1 d e n w és Kitaibol herbáriumai igazolják, számos más merev-
szárú C e r a s t i u m-ot is a s t r i c t u m névvel illettek. Ezen alakkörböl S c o-

poli 1772-ben (in FI. Carn. ed. 2. I. p 822. II. tab.) leírta a C o n t u n c u-

lu8 rigidust, mely Vitmann-tól helyesbítve (Summa pl. Ili. p. 137
ex 1789^ Cl. rigidum (S c o p.) Vitm. néven szerepel az irodalomban.
Vili ars pedig (in Hist. pl. Dauph. III. p. 644) egy másik igen keskeny
levelii alakot in le ezen fajcsoportból C laricifolium néven. Késbbi
szerzk mindezen növényeiét a C. a r v e n s e-hez vonták varietáskéut. így
van ez D e C a n d o 1 1 e FI. Fr. 5. p. GlO, st H a e n k e a Jarq. coll. 2. p. 6o-ben
subspeciesnok veszi, s Koch in Syu. der Dentsch. Flóra III. kiadásában is

varietásnak nevezi. — J. G a u d i n in FI. Helv. III. p. 244 1 1828) az arvense
varietásának veszi aC strictu m-ot, melyet tovább taglal. A C. arvense
s t r i c t u ra c( tipikus leírása a Linné-féle kopasz alpesi növénynek ,foIiis glabri-

usculis, lanceolato linearibus acutiusculis, canübus suberectis, pcdunculis glan-
duloso pubescentibus". Amit ,3 fasciculatum alatt emlit, nem más, mint a
C. rigidum (Scop.) Vitm. „líigidum, foliis elongatis lineari acumiuatis glaber-
rimis fasciculatis". Tévesen vonja azonban hozzá szinouimnek a C. larici-
folium V i 1 l.-t és C. 1 in e ar e A U-t. Véleményem szerint C. stric-
tu m L. emend. alatt azt az alacsonynövésü, rövid, kopasz, szálas vagy
elliptikusan lándzsás level (8—16 mm X 1—4 mm) C e r a s t i u m-ot kell

érteni, mely az Alpokban és Szudetákban terem s említett tulajdon.ságaiban

tisztán különbözik az arvensetl, mellyel nem is közeli rokon. Legközelebb
áll a C. L e r c h e n f e 1 d i a n u m h o z. melytl keskenyebb kopasz levelei

jól megkülönböztetik. Nevezetesebb szinonimái: C. glabrescens Noilr. Oest.

p. 799., C. angustifoiius Scop. FI. Carn. I. t. 197., C. arvense ^ angusti-

folium Fenzl. in Herb. Vind. et FI. ross. I. 413.

C. l i n e a r e A 1 1 i o u i FI. Ped. t. U. p. 117. (1729) et Add. p. 365.

tab. LXXXVIIl. fig. 4. tévesen szerepel az arvense csoportbeli növények
szinonimjául. A kotti és gráji Alpok eudemikus reliktum növénye, mely a
leírás és eredeti növények szerint (Herb. Mus. Nat. Bud., Viudob., Berol.)

, fólia linearia arisíata, pedunculi laeviter tomentosi, magís adhuc calix"

által igen jól jellemzett faj (lásd Malpighia vol. XVIII (1904) p. 370).

A C. 1 a r i c i f o 1 i u m V i 1 1 a r s Dauph. III. p. 644. (1789), bár
leírása fogyatékos, mert nem emlékezik meg a szörképletekröl, a herbá-
riumi példányok után ítélve igen szép faj. A francia Dauphinéböl ismeretes
ez id .szerint, s a legkeskenyebb level (1—1"5 mm) C e r a s t i u m-faj a

C. rigidum rokonságából, csak a szélén pillás levelekkel. A C. c a e s p i-

t s u m Kit. és C. m a t r e n s e Kit. természetesen egészen más növények,
melyeket S c h ii r En. 124 tévesen azonosít a C. laricifoliu m-mal.
Herbáriuma hiányában nem tudom, hogj^ mit írt le S c h u r e néven. Való-
színleg az arvense calcicolu m-ot.

11. Cerastium Lerchenfeldiaimm Schur s. str. Eiium.

p. 122.

Syn. : C. ovatum var. a ovalifoüum Schur Sert. n. 537. — C. ovatum
^. rutilum Ledeb. FI. Ross. I. 415. — C. arvense L. o. alpicolum Fenzl in

Led. FI. Ross. I. p. 413 pro p. ? — C. cariuthiacum (non Vest) Schur En.

121. — C. ovatum (non Hoppé) Schur Sert. n. 537. — C. arvense L. var.

Tatrae Boro. in Magy. Nv. Lap. I. (1902) p. 319. — C. arvense L. var.

alpicolum ínon Gren. in Sag. et Schn. FI. d. Centr. (1891) p. 93. — C.

Raciborskyii Zap. in BuU. Int. de l'Acad. de Cracovie 1912 Sér 6 B. p.

433. cum form 1. giewonricum f. 2. bistrense, f. 3. rigidulum, f. 4. subglabrum.
— C. coronense Schur. Phytogr. 154. ex Simk. herb. pro p. — C. larici-

folium Vili f. glandulosa Simk. Term. Füz. V. 55. — C. repens Heuií. En
41 pro p. — C. arvense a. strictum Porcius pl. fan. Naseud. p. 180 — non
Haenke.
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Caulibus curvato-adscendentibus, humilibus (ad 20 cm,

altis), inferne unifariam pilosulis, superne glanduloso-pilosis, pilis

brevissimis subreversis. Foliis infimis oblongis acutiusculis, bas

in petiolum attenuatis, ciliatis, superioribus ex ovata basi sensim
attenuatis, sublanceolatis, acutis (circiter 6X14 mm) glabrius-

culis, margine ciliato-scabris. Floribus numerosis, raro duobus,

4. kép. Cerastium Lerchenfeldianum Schur és gyakrabban
elforduló levélalakjai. ^Vs).

sepalis glandulosis, ovalibus apice membranaceis, petalis magni-
tudine illorum C. arvensis. Bracteae apice scariosae, margine
ciliatae, Capsula vix calycem superans, 8 mm. longa, superne
laeviter curbata, dentes breves margine paulo revoluti. Semina
verrucosa, fusca. In axillis fasciculi foliorum saepe in ramos
steriles evoluti, foliis lineari-lanceolatis, margine ciliatis.

Földrajzi elterjedése: Keleti Alpok végs nyúl-

ványai, a Kárpátok koszorúja s valószínleg orosz területen is (?).
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A havasalji és havasi tájak nyílt vagy árnyékos, fleg mészk-
talaján, de kristályos kzeteken is.

Nyugati Kárpátok : Tátra, Dunajec a Koscieliskonál

(Ueclitritz !), Felkaivölgy (f. Helm !), Trümnierthal (Pax ! keskeny
level), Tengerszemcsúcs (Weberbauer ! Pax!). Tarpataki völgy

(Pax! Fritze! Weberbauer!), Kis-Tarpatak völgy (Pax! Kugler
!),

Menguszfalvi völgy (Lingelsheim !), Mtinica-völgy (Dr. Braniek 1),

Thörichter Gern (Fritze !), Seewand alatt (Sclineider ! Zimnier-

mann ! Pax !), Zöldtó (Pax ! Filarszky ! Moesz ! Járming G. !),

Fehértópatak (Staub !), Kéktó felett (Filarszky ! Jávorka !), Ottó

(Simonkai ! Fritze I) ; Bélai mészhavasok, Kopahágó (Bodmann !),

Tátraházi völgy (Simonkai ! Sub C. arv., p. glabrescens Neilr.),

Drechslerháuschen (Pax ! Wichura !) ; Giewont (Pax ! nagyobb
levelekkel), Javorina (H. Univ. Wratisl !).

Délkeleti Kárpátok : Korongyis. Saca (Alexi ! Pax ! Küm-
merle !), Pietrosul maré, Piatra álba. (Filarszky! Jávorka!), Királyk
(Simk !), Keresztényhavas Brassónál (Gugler ! Pax ! Simonkai !),

Bucsecs, la Caraimanu Sinaia (Grecescu !), Malajesti (Limpricht !),

Bucsecs (Kotschy! Simonkai!), Deubelút a Bucsecsen (Filarszky!

Moesz !), Brassó, Cenk hegy (Römer ! Winkler !), Árpás (Schur !),

Árpásul maré, Stána, Bulzu Caldnrii, Vartop (Simonkai
!) ; Paliina

a Retyezát hegységben (Jávorka ! sub C ciliatum W. K.),

Skorota a Retyezárban (Jávorka í), Papusa (Jávorka !), Piatra

Jorgovanului (Jávorka!); Tarcu, rupibus Kunth (Simonkai!);

Rokusz, Lejtök, Rézaknák (Sinionkai !), Scárisoara a Biharban

[(?) Herb. Simk. légit Scliott ! sub nomine C. ciliatiforme Simk.
= suaveolens Kiadni.].

Tar. ciarcanense (Zap.) Borza.

Syn: C. ciarcanense Zapalowicz in Biül. int. Acad. Se. Cracoviae.

1910. 6 k. 436 old. ex descriptione

!

Pedicelli et calyx eglandulosi, fólia caulina lineari-lauceo-

lata ad 17 mm loüga, usque ad 4'5 mm lata, sparse pilosa

ciliata, ex parte glaberrima.

Elfordul a töalakkal együtt, de csak a Délkeleti Kárpá-

tokban. In Mármaros inter Ciarcanul et Podul Ciarcanu ad Borsa

1500 m. (Jávorka!). Pietrosul maré (Filarszky-Jávorka !), Bucsecs

(Baenitz !), La Omu (Pax !)
, Cártisoara a Fogarasi havasokban

(Schur !), Árpás la Bulzu Caldarii (sub C. coronense Schur. leg.

Simonkai!), Vártop (Simonkai! sub C. ciliatum), Szárkó (Borbás!).

A C. L e r c h e n f e 1 d i a n u m a C. s t r i c t u m testvérfaja,

mely t a Kárpátokban helyettesíti. Néha nehezen különböztet-

hetk meg. Csak az idsebb példányokban ötlik szemünkbe a

fkülönbség : a C. Lerchenfeldianum hosszabb, széle-
sebb levele, mely lándzsás, vagy tojásdadlándzsás, szé-

lén és a fér mentén pillás vagy igen ritkásan és röviden pely-

hesed. A murvalevelek és a csészelevelek inkább csak csúcsú-
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kon hártyásak. A levélhónalji keskeny, szálas-lándzstis hajtások

sohasem hiányzanak. Az emiiteífc határok között azonban nagyon
változik a növény magassága, leveleinek szélessége és alakja.

Innen a sok egyjelentöségü név. Ugyanazon példányon is nagy
különbség van az idsebb és fiatal levelek között, annál elütb-
bek azután a hónalji hajtások levelei. P a x a kistarpataki völgy-

bl évek hosszú során át gyjtötte más-más idben e növényt

s alig találni két egyforma tövet e sorozatban. Nem különböz-

tetek meg azért „formákat", amint azt ZapaJowicz teszi

(aki a C. Lerchenfeldianumot a Kewi Indexxel és Williamssal a

C. carinthiacum csoportba sorolja) az „új" C. Raciborskii-
jával, melyet csak b, részletes leírásából ismerek. Csak ez

alaksorozat széls tagját emelem ki, feltnen széles (8 mm.)
leveleivel.

f. Simonkaiíiiium Borza, discrepat a typo foliis ovalibns

lanceolatis maioribus (19 mm X 8 mm). A Bélai mészhavasok-
ban, a tátraházi medencében (Tokarna) gyjtötte Simonkai L.

!

1890 júl. 7— 8-án. (Magyar Nemz. Múz. Herb.).

A C. carinthiacum Vest. (= ovatum Hoppé) a Köz-
ponti- és Keleti-Alpok növénye és egészen más csoportba tarto-

zik. Levélhónalji medd hajtásokat sohasem viselj, szárán két
szrléc van, levelei csak tövükön pillásak, csészelevelei tojás-

dadok, lekerekítettek, kopaszok, murvái fnemek. Az egész

növény a gyöngédség benyomását kelti. Az erdélyi Kárpátokban
nem terem. Schur (En. 122) növénye részben a C. Lerchen-
feldianum, részben a C. cerastioides hez sorolandó.

15. Cerastium rigidum (Scop.) Vitm. s. str. Oesterr. Bot.

Zeitschr. 1905. p. 433.

Sjn.: Centunciüus rigidus Scop. FI. Carn. ed. 2.(1772)1. p. 322. ü. tab.

19. fig. 552. — Cerastium rigidum Vitmann Summa plánt. III. p. 137.

Diagn. és leírás : Oesterr. Bot. Zeitschr. i. h.

Földrajzi elterjedése : Appeninek (?), Délkeleti Alpok,
Dinári Alpok, Bosznia és Hercegovina, Délkeleti Kárpátok
alhavasi és havasi régiójának nyílt köves vagy árnyékos helyein,

fleg mészktalajon.
Alpibus Plisivica et Velebit in Lika (Vukotinovic ! Schiller

et Stark !), alpe Lasariovatz im Resiathal (Jabornegg !), Vitorag,

(Stadlmann 1), Sátor planina, Veliki Sátor (Janchen !), Piazenica

prope Bugojno (Hand. Mázz. Janchen !), Pociteljski Vrh. (Watzl
!),

Jankovo brdo (Janchen u. Watzl !). Dinári Alpok : Klacari vrh

(Janchen ! Watzl !), Veliki Bat (Watzl !) ; Oprav, Ljubusa pl.

(0. Reiser!). Kárpátok (Kitaibel ! in Herb. Willd. 9077), Szurul

(Kerner !).

var. Beckianum (Haiiíl.-Mazz. et Stadlm.) Borza.

Syn. : Cerastium Beckianum Hand.-Mázz. et Stadlm. in Oesterr. Bot.

Zeitschr. 1905 p. 433. — C. strictum Beck FI. von Südb. II. p. 62, non L.

— C. arvense var. virescens Adam. in schaed.
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Caulis superne cum pedunculis sepalisque densissime breviter

glanduloso-pilosus.

A talakkal együtt fordul el. Istria, mte Maggiore (Simonkai

!
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G-renze^(Jancheu—Watzl !), Veliki Bat (Janclien !), Sátor planina,

Veliki Sátor (Bucalovié ! jauchen !), Kupres (K. Maly !), Ljubusa

pl. (0. Reiser !), G-orn. Malovan (Bucaiovic !), Idovac, Velika

Radusa, Bez. Prozor (Curcic I), Hranicava in Bosnia (Beck !),

Bjelasnica (Beck !), mte Rajnac ad pagum Krasznó 1500 m.

(Borbás !), Trebovitz (Blau !); Volujak (Knapp !), Zelenegora

(Knapp I), Treskavica (Blau ! 0. von Moellendorf !), e Banatu
(Kitaibel ! sub C. caespitoso, in Herb. Pax), Rodna (Porcius ?).

Szerbia : Zanoga, Bez. Pirot. (Reiser !).

var. ciliatuin (W. K.) Borza.

Syn. : C. ciliatuni W. K. Icon. et descr. pl. rar. Hung. ül. (1812) 250.

Diífert a typo caulibus elatioribus, superne glandulosis,

foliis superioribus latioribus, foliis turionum sterilium longioribus,

fere spathulatis, mollibus, glabris, margine ciliatis, supra quan-

doque pilis brevibus adspersis. Est forma unibrosa.

Elterjedése: Isztria, Horvátország, Délkeleti Kárpátok,

a havasalji tájon, mésztalajon, árnyékos helyeken.

In subalpe Risnyák coni. Modrus (Simonkai I), in graminosis

mtis Schnesnik inter Kamenyak et Lazac (Borbás !), mte Krajnac

ad pagum Krasznó (Borbás !). — Monté Tarcu in Banatu (Kotschy !

Rochel ! an 1815 observatione : arvense an repens?). Alsósebes

in alpibus (Kisch !), Valea Doamnii (Fuss I Simonkai revid.

:

C. ciliatiforme Simli.), Árpás (Andrae ! Baenitz ! rev. Borza : var.

fágarasense), Bucsecs, Gálbinarii(Fuss!), Királyk (Schur!), Nagy-
Hagymás 1700 m. (Pax ! ad Lerchenf. vergens), Radnai havasok
(Czetz !).

A C. rigidum és varietásai szorosan csatlakoznak a

C. Lerchenfeldianum, strictum és arvense-hez, melyek-
tl mindig megkülönböztetik a boróka leveleihez hasonló rövid

leveleik, melyek csak az árnyékban ntt ciliatum-nál hosszab-

bak és vékonyabbak, közeledvén aC, Lerchenfeldianum hoz.

A C. rigidum-ot a feledés homályából és a rokon
fajok közül Handesmann-Mazzetti emelte ki. (Oest. Bot.

Zeit. 1905. p. 433.). Scopoli a FI. carn.-ban (ed. 2. I. p. 322.

II. tab. 19 íig. 552.) Centunculus rigi dúsnak nevezte az

osztrák tengerpart egy növényét, mely sokban hasonlított a

C. strictumhoz, különbözött azonban tle abban, hogy levelei

szrösek, keskenyek és merevek. V i t m a n n (in Summa Pl.

III. p. 137.) e növényt a helyes génuszba sorolta Cerastium
rigidum néven.

Kitaibel ugyanezt a növényt megtalálta Horvátországban
és Isztriában, de egy karcsúbb növés árnyékban ntt alakját vette

típusnak C. c i 1 i a t u m néven. Mirigyes és rövid merev level alak-

ját C. Beckianum nak nevezték. Én varietásnak veszem, mert
a mirigyszrözeten kívül nem lelek más különbséget közöttük.
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A C. r i g i d u m szinonimjai : C. arvense var. laricifolium (Vili.) Gürke
in Herb. Berol. és C. strictissimum in schaed Herb. Berol.

Az Oesterr. Bot. Zeitschr. idézett cikke tévesen veszi szino-

nímnek a C. caespitosum Kit.-t és C. laricifolium
V 11 l-t, melyekrl bvebben szóltam másutt. A C. ciliatum is

jól megkülönböztethet a talaktól és nem azonosítandó vele,

bár elterjedésük azonos. K i t a i b e 1 origináléi is (Herb, Kitaibel

és Herb. Willdenow) részben a tipikus rigidumot, részben a

var. c i 1 i a t u m ot tartalmazzák.

Kiemelend az a jelenség, hogy a C. rigidum a Dinári

Alpoknál nem terjed délebbre, északnyugaton pedig a Keleti

Alpokig nyúlik fel, hol nz arvense csoport elterjedési centru-

mát kell keresnünk.

16. Cerastium speciosum Spruner s. str. in Boiss. FI.

orient. I. p. 727. (1867.)

Syn. : C. grandiflorum (non W. K.) Heldr. Iter qnart. Thess. exs.

No. ? — C. arvense var. grandiflorum Orph. Herb. No. 344. — C. grandi-

florum W. K. ^. speciosum Boiss. FI. orient. I. 727. — C. speciosum Sprun.

var. dubium Borza in schaed. rev. Berol.

Ex affinitate C. arvensis. Caules radicantes dein erecti,

25—30 cm alti, pilis brevibus reversis. Pedunculi tenues pilosi.

Fólia (28 X 5 mm) lineari-lanceolata sparse pilosa, superiora

ordinarie ovalia lanceolata (13— 15 mm longa) inferiora spathu-

lata. In axillis foliorum superiorum innovationes steriles, foliis

linearibus spathulatis margine ciliatis. Internodium primum sub

infloresceiitia valde longum ut in omnibus arvensibus. Bracteae

late-ovales, membranaceae, margine divisae, rotundatae. Sepala

ad 9 mm longa, ovali-lanceolata, margine latissime membranacea,
eglandulosa. Petala fere ter longiora calyce, obovata cuneata, ad

tertiam partém bifida, glabra, Capsula vix calycem superans,

cylindrica, dentibus planis.

Földrajzi elterjedése: Albánia, Macedónia, Thrákia,

Görögország a szigetekkel, Easázsia (?), az alhavasi és havasi

tájakon.

Pindus Tymphaeus: in summo montis Zygos (Lakmon vete-

rum) supra Metzovo (Haussknecht
!)

; in cacumine montis Athos

(Orphanides ! Herb. Nr. 344 ).

f. subspeciosum Borza foliis brevioribus et angustioribus

a typo diíferrens.

Monté Kuruna supra Diovisda distr. Ljaskovik (Iter albán.

IV. 1896 No. 106. Ant. Baldaccü).

var. adenophorain Halácsy Consp. FI. Gr. I. 220.

Syn. : C. grandiflorum var. alpinum Boiss. FI. or. I. 728. — C. arvense
var. alpicolum Griseb. spicil. I. 210.

6
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Dififert a typo pedunculis sepalisque glanduloso viscidis.

E 1 1 e rj e d é s e : mint a talaknál. Macedónia, nionte Kaimaklala
(L. Adamovic ! Iter graeco-turcicum a. 1905. Nr. 186.), Mace-
dónia, monte Peristeri pr. Bitolia (Adamovic ! Nr. 187.) ; in pascuis

reg. alpinae montis Olympi Thessaliae fere usque ad cacumina-

Chondro to Misorachi (Heldreich
!) ; Olympos supra Mavrolonghos

(Heldreich
!)

; monte Korax Aetholiae, regioné alpina (Tuntb.

!

Heldreich !) ; summo monte Gargaro monte Ida (P. Sintenis ! Iter

trojanum 1883, Nr. 882.).

A kisvirágú, kétéves, ritkán ével fajokkal: C. triviale
Link., és var. glandulosum B o e m., továbbá C. longi-
rostre Wich. (= C. fontanum Baumg. = C. pauci-
florum Kit.) és var, Schurii m. (= C. macrocarpum
S c h u r et Auct.) most nem foglalkozom.

Non vidi, nec ex litteratura cognoscere potui species sequen-

tes: C. odontolepis G. Beck et Szyszyl. Pl. Cern.

(1888) 62?; C. m on tene grinum G. Beck ibidem?; C.

rupestre Krasan in Mittheil. Naturw. Ver. Steiermark

(1896.) 302.

Clavís specíerum percnníum generís Cerastíum per montes Car-
patofum et ín península Balcaníca sponte crescentíum.

la) Styli 3. C. cerastioides (L.) Britton.
Ib) Styli 5. (rarissime 4.) 2

2a) Fólia linearia vei lineri-lanceolata, 3—5 cm. longa 3

2b) Fólia breviora vei latiora ........ 5

3a) Fólia glabra, basi ciliata, bracteae et sepala niar-

gine scariosa 4

Sb) Fólia albo-tomentosa, pilis tenuibus, crispis, intri-

catis, basi ramificatis C. grandiflonim W. K. Ovarium
glabrum f. leiogynum C o r r. Plánta glabrescens f, glabrescens

C r r. Filamenta episepala íomentosa f. leiostemon C o r r.

áa) Plánta eglandulosa C. banaticum H e u f f. s. str.

Foliis brevioribus (ad 3 cm) f. minus V e 1 e n.

4&) Pedunculi et calyx glandulosi C. banaticum H e u f f.

var. adenotrichum C e 1. Fólia densissime glanduloso-pube-

scentia, 18—28 mm longa et 1—2 mm lata f. baícanicum

Vanda s) Borza.
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5a) Bracteae herbaceae, vix a foliis caulinis discre-

paiites 6

6b) Bracteae superiores apice et margine scariosae . 9

6a) Fólia late-ovalia, crassiora, pleiie viridia, petala

calyce duplo longiora C. latifolium L. s. str.

Qb) Fólia tenuiora et angiistiora, petala breviora . . 7

7a) Pili foliorum brevissimi. pedímculi ^áx duplo longio-

res floribus, sepala patentia, cyma nuiltiflora 8

7b) Cyma plerumque 1—2 flóra, fólia minora, pedunculi

breves, sepala ad capsulam conniventia C. iiiiiflorum Murith.

8a) Desunt pili glandulosi C. dinaricum (j. B e c k et

Szyszyl. s. str.

8b) Pedunculi glandulosi C. dinaricum G. Beck et

Szyszyl, var. velebiticum (D e g e n et Lengyel) Borza
9a) Fólia 2—3 cm longa. linearia, appresse albo-tomeu-

tosa, pilis ramosis C. candidissiinum Corr. Foliis 13—15
mm longis, laíioribus /'. brevifolium Borza.

9&) Pili simplices. plánta non appresse-tomentosa . . 10

10a) Fólia ovalia. elliptica vei lanceolata; desunt

ramuli steriles in axillis foliorum; plánta nunquam glabra . 11

10b) Fólia linearia. lineari-lanceolata. ramulis sterilibus

in axillis foliorum florendi tempore ; vei fólia ovalia lanceo-

lata, sed tunc glaberrima 16

11a) Plánta ad 25 cm alta. Fólia late-ovalia-lanceo-

lata, glabrescentia vei pilosa, pilis longis crassis multicel-

lularibus. Desunt pili glanduliferi. Dimensiones foliorum

:

5—8X15—30 mm C. transsilvanicuin Schnr 8. str.

Pedunculi glandulosi C. transsilvanicum S c h u r var. Paxia-

num Borza.
11&) Fólia angustiora, ovalia-lanceolata, hirsuta vei

lanata 12

12a) Fólia caulina superiora 5—8 mm lata, lanata,

pilis longis nmlticellularibus, simplicibus 13

12b) Fólia 10— 13 mm lata, elliptica vei lanceolata,

inferiora dense lanata, superiora calvescentia. Petala ter

calycem superautia 15

13a) Plánta dense-lanara, liumilis, glandulosa C. lana-

tiiíu Lam. s. str. Foliis minimis ellipticis, rosulantibus

rotundis f. deminutum (Schur) Borza. Plánta glutinosa,

pumila f. litigiosa Borza.

13?)) Plánta hirsuta 14

14a) Desunt pili glandulosi, cyma 2—5-flora C. alpi-

num L. s. str. Forma pumila, foliis minoribus f.
Cárjae

Borza. Plánta usque 20 cm alta, bracteis fere rotundis, foliis

6*
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sparse hirsutis f. Bdleanum Borza. A f. priori floribiis et

capsula minoribus diífert f. inetrosuanum (Zap.) Borza.

14&) Fólia ovalia-lanceolata, pedunculi pilis articiilatis

glanduliferis obtecti C. alpinum L. var. glanduliferum K o c li.

15a) Caules floriferi usque ad 37 cm alti, sicut tota

plánta copiose laniiginoso pilosi, canesceiites vei subaibi. Fólia

caulina elliptica lÓ—13 mm lata superiora angustiora, sen-

sim lanceolata, omnia subappresse et basim versus copiosius

pilosa, canescentia. Fólia rosulantia elliptica vei obovata,

utrinque villoso-tomentos. Petala calyce subtriplo longiora.

Plánta eglandulosa C. moesiacimi Friv. s. str. Fólia

caulina anguste-lanceolata (35—50x3—6 mm) f.
Dimonii

Borza. Fólia ovalia lanceolata, acuminata glabrescentia f.

Halácsyi Borza.

156) A priori cal^yce ot pedunculis glandulosis differt

C. moesiacum Friv. var. Adamovici V e 1 e n.

16cí) Pili longissimi, tenues, crispi, multicellulares, plánta

lanugine intricatini tomeutosa incana .17
16&) Plantae glabrescentes vei pilis brevibus, rigidis,

caulem reverse obtegentibus 19

17a) Fólia superiora linearia vei lineari- lanceolata,

usque ad 2 cm louga et 3 mm lata, inferiora approximata,

spathulata-lanceolata. Petala calyce subduplo longiora.

Calyx et pedicelli glandulosi C. lanigerum Clem. s str.

Caulis humilior. uniflorus f. imuciiiorum G. B e c k. Fólia

virescentia, parce lanata f. semiglabrum G. B e c k. In

omnibus partibus maior. Caules ad 40 cm longi, fólia glan-

duloso-pilosa et lanuginosa f. rohustum G. B e c k.

nb) Plantae eglandulosae 18

18a) Caules pumili, fólia 1— l'o cm longa, in axillis

inferioribus foliis novellis lirevissimis florendi tempore non-

dum evolutis. Cymae coníertae. C. lanigerum Clem. var.

pindicolum Hal.

18&) Caules elati usque 25 cm alti. Fólia caulina ellip-

tica, ovato-linearia (3 <23 mm) vei ovato-elüptica, rotundato

obtusa, inferiora ovata. Plánta lanugine niinus iuíricatim

tomentosa. C lanigerum Clem. var. hosniaeum (G. Beck)
Borza.

18c) Calyx eglandulosus, crispate lanuginosus et subap-

presse pilosus, glandulis perpaucis immixtis. C. lanigerum

Clem. var. Dollineri G. Beck.
19a) Fólia inferiora lineari -lanceolata vei spathulata,

28X5 mm, superiora ovalia-lanceolata, 13— 15 mm longa,

sparse pilosa. Caules 25—30 cm alti, pilis brevibus reversis

obtecti. Petala obovato-cuneaía, glabra, fere íer longiora

calyce. Capsula vix calycem superans. Plánta eglandulosa.
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C. speciosiim S p r u n. s. str. Fólia bi-eviora et aiigustiora.

f. subspeciosum Borza. Plánta glandulosa. C. speciosum

S p r u n. var. adenephorum Hal.

1%) Fólia linearia, lineari-lanceolata vei ovato-linearia,

sed tunc glabra 20

20a) Fólia margine ciliata 22

20&) Fólia breviter pubcscentia 21

2 la) Fólia viridia vei glaiicescentia, tenaia, lineari-

lanceolata, obtusiuscula. 2— 3 cm longa, 4—5 mm lata,

pubescentia. quandoque glabrescentia. in ramulis surculisque

iunioribus subimbricata. Caules basi decumbentes, adscen-
dentes. debiles, 30 cm alti, superne lenge uudi, pilis ob-

scuris articulatis, eglandiilosis. curvatis deflexis pubescentes,

inferne plerumque rubescentes. Calyx et peduuculi glandu-

losi. C. arvense L. s. str.

21&) Fólia rigidiora, linearia, 4X25 mm, innovationes

steriles in axillis foliorum superioruni, foliis anguste lineari-

lanceolatis, rigidiusculis. Plánta glandulosa. C. arvense L.

var. calcicolum S c h u r.

22a) Fólia ad 20 mm longa et 35 mm laía. rigida,

linearia, breviter attenuata, obtusiuscula, totó margine dense

ciliata (rarissime utrinque laxe pubescentia). In axillis ramuli

nunierosi foliis crasse acicularibus apice marginibusque cal-

losis et costa valida praeditis. Caules rigidi. ad 40 cm longi,

inferne ciliati, superne cum pedunculis sepalisque dense

pilosi, eglandulosi. C. rigidiim (Scop.) Titm. s. str.

Calyx et peduusuli glandulosi C. rigidum (Scop.) V i t m.

var. Beckianum (Hand.

—

Mázz et Stadlm.) Borza.
Caulis elatior, superne glandulosus. fólia superiora iatiora

pubescentia plerumque, fólia turionum sterilium longiora,

fere spathulata. mollia, glabra, margine ciliata. C. rigidum

(S c p.) V i t m. var. ciliatum (W. K.) Borza.
22b) Fólia lanceolata vei ovalia-lanceolata., glabra vei

glabrescentia, margine ciliata 23

23a) Cauiis humilis, ad 20 cm altus. superne glandu-

loso-pilosus, pilis brevissimis subreversis. Fólia infima oblonga

acutiuscula, basi in petiolum attenuata, ciliata, superiora ex

ovata basi sensim attenuata, sublanceolata, acuta, margine

ciliata scabra C. Lerchenfeldianum Schur. s. str. Fólia

crassiora, 19X8 mm plene viridia. f. Simonkaianum Borza.

236) Pedunculi et calyx eglandulosi, fólia lineari-lan-

ceolata, ad 17 mm longa et 4"5 mm lata. C. Lerchen-

feldianum Schur. var. ciarcanense (Z a p.) Borza.
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Magyar-, Horvát-, Szlavonország-, Dalmácia, Bosznia, Hercegovina

Distributio geograpliica specierum perennium geiieris Cerastium
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C. uniflorum
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C, alpinum . .
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C. lanatum . .

C. transsilvanicum
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var. Adamoviói

C. lanigerum

v?a'. Dollineri

var. pindicolum
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C. banaticum .
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C. arvense . .

var. calcicolum . .
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C. rigidum . .

var. Beckianum

var. ciliatum

C. speciosum .

var. adenophorum
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és a Balkán félsziget ével Cerastiumainak földrajzi elterjedése,

per Carpatos et per peninsulam Balcauicaiu sponte crescentiuui.
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