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Rosa holikensis. — Österreichische Botaniscbe Zeitschrift. XXXIV.
1884, p. 15—9.

14:1. — — Ein iieuer Standort der Rosa reversa W. et Kit.

— L. c. XXXiV^ 1884, p. 395—6.
142. N H g e 1 i C. et Péter A. : Die Hieracien Mitteleuropas.

München, 1885.

143. Szabó Z.: A magyar birodalom Knautiáinak rendszertani

áttekintése. Systematische Üliersicht der Knautien der Lander der

ungarischen Krone. 16 ábrával. — Botanikai Közlemények. IX. 1910,

p.
"^67—

90. et (8)— (17).

144. — — Knautia Simonkaiana Szabó n. hybr. — Botanikai

Közlemények. IX. 1910, p. 285—7. cuni tab.

145. Thaisz L.: Adatok Abaúj-Torna vármegye flórájához.

Beitráge ziir Flóra des Abauj-Tornaer Komitatcs. II. közlemény. —
Botanikai Közlemények. VIII. (1909) 1910 mense januarii, p. 247

—

57. et (65.).

140. Waisbecker A.: A Bárcs-fajok eltérései és vegyült

fajai Vasvármegyében. — Természetrajzi Füzetek. XXIV. 1901,

p. 332—338.
147. Z a h n H. : Beitráge zur Kenntnis der Arcliieracien Ungarns

und der Balkanlander. — Magyar Botanikai Lapok. V. 1906, p. 62— 94.

(A szakosztálynak 1910 november 23-án tartott ülésébl.

Jávorka Sándor: Draba Simonkaiana Jáv. n. sp*

(III. tábla.)

Draba e sectione Leucodraba DC. Perennis, 4; dense caespi-

tosa nana, fructifera scapis 2—7 cm longis ; rhizomate dense
ramoso, ramis in rosulas steriles et scapiferas abeuntibus. Fólia

vetusta pernianentia briinnescentia, hornotina ohlongo-lanceolata

vei angíiste-lanceolata, medio vei supra médium laíissima, 3—12
mm longa, 1—2 mm lata, margine integerrvna, sensim in

petiolum + alatum angustata, apice obtusiuscula. acuta vei

acuminata, rarius obtusa, + obscure viridia, dorso rhachide pro-

minulo, tota superficie pube 2—4-ramoso laxiore obtecta, margine,
praesertim versus basin foliorum etiam longius cíliata, eiliís

plerumque dimidiam folii latitudinem aequantihus. Scapo nudo
vei imi-rarius bifoliato, folium caiinum lineari-lanceolatum sessile

medio latissimum acutum. Scapus cum pedicellis pilis simplicibus

et ramosis laxe hirtulus rarius subglaber, 3—16 tlorus, pedicellis

fructiferis 2"5—6 mm longis, fructu maturo plerumque breviori-

bus, erectis.

Sepala ovalia, dorso medio minute pilosa, ca. 1 mm longa,
caduca. Petala elliptico-obcordata, in unguem brevem angustata,
dorso medio minutissime (an semper?) puberula, 2—2'5 mm.
longa, álba. Filamenta saepius diu persistentia, 1— 1"5 mm longa,
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vagy csak igen gyengén kicsípett bibéjü bibeszál, a széles, több-

nyire fogacskás szél szárlevél. Ezzel szemben a Draha Simon-
kaiana a nyúlánk, vastagságánál többszörösen hosszabb bibe-

szálú fajokat képviseli. A bibeszálnak hasonló alkotását csak
néhány külföldi Draba- fajnál találjuk. Az e tekintetben össze-

hasonlítás alá eshet fajok a D. stellata, D. Dörfleri^ D. ossetica

és D. repens, utóbbi azonban már a sárga viráguakhoz tartozik.

A stájer és fels-ausztriai mészalpokra szorítkozó D. stellata

J a c q.-nak bibéje azonban fejes, porzószálai csak tövük felé

szélesednek ki, azonkívül levélszabása, nagyobb virágai stb.

élesen választják külön a mi fajunktól.

A másik, a Leucodraba sectiót a Balkán-félszigeten eddig

egyedül képvisel D. Dörfleri W e 1 1 s t.-t (in Beitrag ziir Fi.

Albaniens, p. 22—4 et icon. [Bibliotheca botanica H. 26.]) Albá-

niából, a dr. Degen Árpád herbáriumában látott, locus classi-

cusról ered példány szerint felfújt, srn szürkén csillagszrös

termései, több, szürke, széles szárlevele, szárnyfüggelékkel biró

porzószálai stb. utalják máshová. A kaukázusi D. ossetica {Ru\)r.)

viszont, bár szintén többnyire levéltelen szárú, de a sr levél-

szrözet, a széles levelek, kopasz szár és virágzat miatt szintén

nem vonható közel rokonságba a mi fajunkkal.

Végeredményképen a Draba Simonkaiana-i tehát a Leuco-
draba sectio egy fajának a közel rokonságába sem kapcsolhatjuk,

bibeszál alkotása után legfeljebb a D. stellata Jacq., s távo-

labbról a D. ossetica E, u p r. közé állítható. Vele a Draba genus
Leucodraba sectiójának a magyar flórában eddig ismert két

endemikus faja egy harmadikkal szaporodott.

Beleiktatva most már a Draba Simonkaianat a hazánkból
eddig ismert és a Stur Dionys áltaP kitnen összeállított

Leucodrabák közé, ezeknek sorozatát a következkben állapít-

hatjuk meg:

I. A bibeszál többszörösen hosszabb a vastagságánál, 1—r2
mm hosszú, csúcsán többé-kevésbbé jól kiveheten két karélyú.

A szár levéltelen, vagy 1(—2) szálas lándzsás level :

D. Simonkiana Jáv. ; lásd a diagnosist. Termhely: Pareng
havasok, gránitos talajon.

II. A bibeszál legfeljebb mégegyszer hosszabb a vastagsá-

gánál, fejecses vég, + osztatlan. A szár 1—4 level, a szár-

levelek szélesebbek s rendesen többé-kevésbbé fogasélek is.

a) A szárlevelek és tlevelek többé-kevésbbé mélyen, éles-

fogasan bemetszettek, széles tojásdadok vagy elliptikusak. A szár

mindig végig bozontos szr, a szrök jórészt hosszabbak a szár

^SturDionys: Draba Kotschyi. Eine neue Pflanze Siebenbürgens.
Österr. Bot. Zeitschrift. IX. (1859) p. 33-38. et tabula. — Beitrage zur
Monographie des Genus Draba in aen Karpathen Ungarns, Galiziens, Sieben-
bürgens und des Banates nördlich der Donau. 1. c. XI. (1861) p. 137—154,
183-195, 209—224. Taf. 1—III.

Botanikai Közlemények 6. füzet. 24
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átmérjénél, a hosszabb szrök között rövidebb, csillagosán

elágazó szrökkel. A levelek vagy mindkét lapjukon, vagy csak
élükön csillagos szrüek vagy pillásak. A beczke elliptikus

tojásdad, kopasz vagy szrösöd

:

D. Kotschyi Stur, (Alakkörén belül a forma flexuosa
Stur- és f. rohustior Stur-ral.) Termhely : Korongyis a rodnai
havasokban, Bucsecs, Királyk, fogarasi havasok; leginkább
mészíalajon.

b) A t- és szárlevelek gyengén kevésfoguak vagy épszé-
lüek, nem bemetszetten fogasak.

a) A levelek visszás tiíjásdadok vagy elliptikusak, tompák
vagy lekerekítettek, mindkét lapjukon srn, többnyire szürkén,

lágyan csillagosán molyhosak, tövük felé éleiken ritkán pilJásak.

A szár a kocsánkákkal együtt legalább alsó részében srn
csillagosán molyhos, közbe hosszabb egyszer szrökkel is keverve.

Beczkék szélesen vagy keskenyen elliptikusak, mindkét végükön
hegyesek vagy lekerekítettek, kopaszak vagy szrösödk

:

D. tomentosa Whlbg. Termhely: Magas-Tátra, bélai

mészhavasok.

[j) A levelek többé-kevésbbé lándzsásak, ritkábban visszás

tojásdad-hosszúkásak, hegyes csúcsnak, ritkábban tompásak

;

zöldek, élükön legalább tövük felé pillásak. A szár kopasz, vagy
ritkásan rövid szr.

§. A beczke lándzsás, vagy keskeny lándzsás. A bibeszál

alig hosszabb, mint széles, a bibe tehát többé-kevésbbé ül.
A talak szára tövén szrös, levele mindkét lapján csillagszrös :

D. carinthiaca Hoppé. Alakköréhez tartozik a b) glabrata

Kg eh. (= D. iTojjjíeana Rud olphi, Stur, non Rchb.) mind-

két lapján kopasz, csak élén csillagszrös és pillás levelekkel és a
c) Porciusii Stur, aprón szrös szárral és beczkékkel. Term-
helyei : a rodnai havasok, Bucsecs, Királyk, szebeni havasok,

Pareng havasok (utóbbi helyen Barth József szedte, a D.
Simonkaiana termhelye alatt kb. 100 méterrel alacsonyabban,

a Magyar Nemzeti Múzeum herbáriumában lev példány tanúsága

szerint), Szarkó havas ; leginkább gránitos talajon. A b) glabrata

K c h terem D. carinthiacav&l vegyest, a c) Porciusii S t u r a

rodnai havasokon a Korongyison.

§§ A beczke elliptikus, vagy elliptikus hosszúkás. A szár

végig kopasz. A levelek csak élükön szrösek.

1. A levelek rendesen gyengén kevés fognak, élükön csilla-

gosszrek, tövük felé pillásak. A bibeszál körülbelül mégegyszer
hosszabb; mint széles :

B. Dorneri Heuff. in Enum. pl.-ban. 1858. Syn: D. stylosa

(Gr is eb. et Sch. pro var. D. lacteae, in íter hung. 1852.)

Simk. in sched. Termhely : Retyezát havasok, Picsoru Kolcului

;

gránitos talajon.
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2. A levelek épszélek, élükön csak egyszer pillás sz-
rökkel. A bibeszál legfeljebb oly hosszú, mint széles, a bibe

tehát többé kevésbbé ül.

D. fladnízensis Wulf. in Jacq. Termhely: Bucsecs,

Ünk havasok.

A tábla magyarázata

:

A) Draba Simonkaiana J á v. egész növény. Term. nagyság.

1. Csészelevél, 8—9-szer nagyítva. 2. Sziromlevél, 8 —9-szer nagjitva.

3. Hosszabb porzó, 12— 14-szer nagyítva. 4. Rövidebb porzó, 12—14-szer

nagyítva. 5., 6., 7. Bibeszálak különböz alakjai, 10-szer nagyítva. 8. Beczöke,
5—6-szor nagyítva. 9. Szárlevél, nagyítva. 10., 11. Tölevelek, nagyítva.

B) Draba carinthiaca Hoppé tölevele (épélü alak).

(A szakosztálynak 19 lü november 23-án tartott ülésébl.)

Szabó Zoltán: Knautía Simonkaiana n. hybr,
(IV. tábla.)

Simonkai Lajos a magyar flóra kritikus génuszainak
vizsgálata közben több ízben kiterjeszkedett a Knautia génusz
tagjaira is.^ Herbáriuma igen sok értékes anyagot tartalmazott, a
melyet egyrészt maga, másrészt én dolgoztam fel munkáimban.'^

A gazdag K^iautia-anysLg között volt azonban egy példány, a
mely különös figyelmet érdemel. E növényt Simoukai 1883
augusztus hó 27-én gyjtötte a délkeleti Kárpátok Királyk havasán.

A növény elágazása, habitusa, levélalakja arra vall, hogy
az a Silvaticae subsectio (v. ö. jelen folyóirat 86. old.) alakjai

közé tartozik, a melybl ez id szerint hazánkban csak a Knautia
silvatica D u b y és a Knautia longifolia (W. K.) K o c h volt isme-

retes. A Sim on kai- féle növény, a melyet czélszerség szem-
pontjából a következkben Knautia Simonkaiananak óhajtok
nevezni,^ nem bír oly önálló vonással, nóvummal, a mely annak
fajként való megkülönböztetését jogosulttá tenné, hanem feltn
módon egyesíti magában a subsectio említett két fajának jellemz
tulajdonságait.

A Knautia silvatica és a Knautia longifolia leírását ^ egybe-
vetve a Knautia SimonkaianavaX, kitnik, hogy ez utóbbi egy-
részt a K. silvatica jellemvonásai közül átveszi a rhizoma alak-

ját, a szár és a levél szrözetét, másrészt pedig a K. longifoliara,

^ S i m n k a i : Hazánk flórájának Tricherái. Term. tud. Közlöny
1893. 605—606. old. ; Berichtigung zur Flóra von Ungarn in Botan. Centralbí.
LVn. 99—100. old. ; Két Trichera megkülönböztetése Term. tud. Közlöny
1894. 156. old.

- A magyar birodalom Knautiáinak rendszertani áttekintése. Botan.
Közlem. 1910. IX. 2. füz,

^ V. ö. Internationale Regein der botanischen Nomenclatur etc. in

Verhaudlungen des internationelen botanischen Kongresses in Wien 1905.

p. 222., g 5. Art. 31.
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