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a többi Ricciánktól halványzöld, keskenyebb, szélükön kissé a
húsvörös szinbe játszó sallangjain könnyen megkülöböztethet.
Valószin, hogy a Duna mentén még sok helyrl fog el-
kerülni. Baranyamegye déli részén, a Dráva partján, Eszék
és Jenfalva közt Zsák Zoltán szaktársunk fedezte fel

a R. crystallina s a R. glauca társaságában.
A Ricciocarpus natans (L.) C o r d a országunk több

helyérl, mind a Felvidékrl, mind az Alföldrl ismeretes,

azonban csodálatosképen a Budapesten gyjt bryologusok
szeme elé mindeddig nem került. A pomázi Khegy tetején

lev tóban találtam meg legelször 1915. ápr. hó 4-én ; az
elrehaladottabb idénnyel a viz tükrérl el szokott tnni

;

nyáron sohasem sikerült nyomára akadnom. Tavaly kés
sszel jártunk e helyen ; a nagyrészt kiszáradt tó szélén

elkorhadt és él vizi növények leveléhez és szárához ta-

padva már jó kifejldésben volt, úgy látszik, hogy ilyen álla-

potban telel át s tavaszkor, amidn a tó medre megtelik

vizzel, bocsátkozik a viz tükrére. Igen sok példát vizsgáltam

meg, valamennyi meddnek bizonyult.

(A növénytani szakosztály 1922. ápr. 12-én tartott ülésébl.)
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Pulsatilla Valentiana Wagn. (P. pátens Mill. XP.
giandis W e n d.)

Intermedia inter parentes. Differt a P. grandis, petiolis

longioribus, lamina breviore non palmatim, sed pinnatisecta,

segmentis latioribus et versus folii apicem magis congestis;

pedunculis et bracteis brevius lanatis, lana in speciminibus

exsiccatis minus flavescente; floribus minoribus, intensius

coeruleo-lilacinis, sepalis brevioribus. — A P. patenti differt,

foliis non palmati sed breviter pinnatisectis ; peduncuiis

bracteisque longius lanatis ; flore pallidiore et majoré.

Habitat in Hungária septentrionali-orientali. In collibus

arenosis Comitatus Szabolcs prope Bátorliget detexit Idibus

Április a. 1921. Dominus Josephus Valent, cui plánta

hybrida nova dicata. Iterum abundanter légi inter parentes

die 8. Április 1922.

Pulsatilla nigricans Störck v. coerulea Wagn. A typo

differt floribus 3—4 cm longis, sepalis lilacino-coeruleis, pal-

lidioribus, apice non reflexis. Habitat in Hungária septen-

trionali-orientali, inter vineas collium circa oppiduiji Sáros-

patak inveni initio mensis Április a. 1921.

Cirsium Polivkae Podp. (C. arvense (L.) Scop. var.

vestitum Vierh. X C. canum (L.) M. D. in „Publications



Jévorka S. : Kisebb megjegyzések és újabb adatok. §5

de la Faculté des Sciences de 1' Université Masaryk" 1922.

12. p. 33.) Exemplarium meum exacte médium tenet inter

C. arvense typicum et C. canum, i. e. fólia subtus viridia

nec araneosa ^^ f. soroksárense W a g n.

Habitat in Hungária centrali prope pagum Soroksár (1921).

Euphorbia Vvimmenana Wagn. (E. lucida X E. cypa-
rissias Wimm.) Eddig csak Sziléziából volt ismeretes. 1918

nyarán a Báziástól nyugatra húzódó árterületen igen szép
példányait gyijjtöttem.

(A növénytani szakosztály 1922. febr. 8-án tartott ülésébl.)
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VII. közlemény.
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51. Saíix Czakói^ {silesiaca yC rosmarmifolia) Jáv. n.

hybr., nunc ad S. silesiacam, nunc ad S. rosmarinifoliam

vergens, a S. silesiaca amentis brevibus, capsula breviter

pedicellata, saepius sericea, stylo mediocri, foliis minoribus,

saepe sericeis, glaucescentibus, .plus-minus denticulatis, ra-

mulis adpresse puberulis diversa ; a S. rosmarinifolia amen-
tis majoribus, floribus laxioribus, ovariis breviter peduncu-
latis, stylo brevi, foliis plus-minus denticulatis, rugulosis, latio-

ribus, ad venas crispule puberulis differt.

Habitat circa opp. Késmárk, comit. Szepes ad pedes
montium Magnae Tatrae, ubi cl. Thomas Mauksch
(t 1831.) exemplaria compluria légit et divo P. Kitaibelio
misit (Herbárium Kitaibelii fasc. XXXIV. No 16, 17, 18—24,
47—51, 69, 212 sine nomine).

52. Potentilla Budaiana {arenaria X patula) Jáv. n.

hybr., laxe caespitosa, viridi-canescens. pilis stellatis densiu-

scule vei laxe et longioribus adpressis sat dense obtecta, fo-

liola cuneato-oblonga, dentibus utrinque 2—5 elongatis trian-

gulari-oblongis porrectis instructa, calycis laciniae exteriores

anguste lineares, breves, interiores multoties latiores, dorso
pilosae. — In comit. Borsod, in Robineto ad opp. Mezcsát
10. Apr. 1910, necnon in saxosis vallis „Hámori völgy" supra
pag. Diósgyr légit et agnovit indefessus cl. J. Budai.

53. Potentilla thuringiaca Bernh.
f. hunyadensis Jáv. nova forma, differt a typo pilosi-

^ In honorem beati Colomanni Czakó, scrutatoris florae Car-

patorum centralium.


