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yáe:\íegyében.

Dr. AVaisbkckek ANTAL-tól Kszegen.

DIE VARIATIONEN UND HYBiíK)EN DElî ClIîSIUM-AIîTEN DES
EISENBl EGEE COMITATS IN UNGAEN.

Von Dr. A. Waisbecker in Kszeg.

Vas vármegyében, különösen észak-nyugati részének begyvidékén a

bárcs-fajok nagy számban vannak elterjedve ; a völgyek és lapályok ned-

ves rétéit a Cirsium canum, rivnlare, oleraceum és palustre belyenként

seregesen lepik el és értéktelenítik azok takarmányát : az erdei vágásokban

C. palustre és canum lépnek fel csoportosan : a hegyi füvesekben C. pan-

nonicum és erisitbales gyakori, az aszott (C. arveuses) pedig a vetésekben

garázdálkodik nem ritkán tömeges fellépésével, st annak föld alatt kúszó

gyökerei a szlkben is felvetik kellemetlen gazát. A gazdák bizony sehol

sem látják szivesén a bárcs-fajokat, mert csakis kái'ukra vannak és kiirtá-

suk fáradságos munkát vesz igénybe, a oristát azonban érdeklik eme fa-

jok eltérései, változatos alakjai ; különösen érdekes azoknak nagy hajlama

vegyült fajok képzésére, melyek jellegükre nézve a két szülfaj között majd

a középen állanak, majd pedig az egyik, vagy a másik szülfaj jellegeit vise-

lik nagyobb részben. Ezen vegyült fajok fészkeikben gyakran érlelnek jól

kifejldött csiraképes magvakat : az ezekbl termesztett növények csak

egy része felel meg az anyanövénynek, tölíbnyire azonban a vegyült faj

magvából, vagy az egyik vagy a másik szülfajhoz inkább hasonlító növé-

nyek fejldnek. A báres-fajoknak e vidéken elforduló eltéréseire és vegyült

fajok képzéseire irányított kutatásaim eredményeit, melyeket Kszeg és

vidéke flórájában 1891. 30. 1. és az Oesterr. l)otan. Zeitschrift több évfolya-

mában (1891 pag. 298; 1893 pag. 281 : J899 pag. 107 és 1901 pag. 129)

részben már közzétettem, újabb adatokkal összefoglalva, következkben

közlöm : egyúttal megjegyzem, hogy a már ismert bárcs-alakoknak és hybri-

deknek rövid jellemzésében nagyobbára G, Beck «Flora v. N.-Üsterréich II

1893» mvében adott ismertetését követem.
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A) Eltérések.

Cirsium lanceolatum Scop. b) var. nemorale Eeichb. Leveleinek alsó

felülete szürke, gyapjas. Útszélen, bokros helyeken. Kszegen és Rtön.
C. eriopliorum Scop. két alakban fordul el ezen a vidéken, úgymint :

a) /". vulgare Naeg.
(f.

oxtjovycliinuni Wallr.^. A fészkek fed pikkelyei

felfelé egyenletesen keskenyedve, tövisben végzdnek. Útszélen Kupfalván.

b) /. platyoníjchinum Wallr. A fészkek felfelé keskenyed pikkelyei, mi-

eltt a tövisbe mennének át, kissé kiszélesednek és e helyen összetett több-

sejt szröktl pillásak. Kavicsos, gazos helyeken n Doroszlóban.

C. palustre Scop. b) var. Chailleti Gaud. Szára kevésbbé szárnyalt,

levelei karélyos, fogas szélek, kevésbbé szárnyasán hasogatottak. Nedves

réten Pörgölinben ; c) var. rnacropteriini m. (v. ö. Oesterr. botan. Zeitschr.

1899 pag. 107). Szára a lefutó levelektl szélesen szárnyalt, szárnyai (helyen-

ként4—ois)fogazottak, 3mm.,a fogakkal együtt lOmm. szélesek; a szárnyak

széle és fogai úgy a levelek széle és fogai gyenge tüskékkel vannak ellátva
;

nagyon apró 10—12 mm. hosszú fészkei a szár vagy ágak végén sr csem-

bkvirágzatot képeznek. Erdszélen és nedves bokros helyeken Lékán és Né-

met-Gyiróton ; d) var. ntigusfisrctuni m. (v. ö. Oesterr. botan. Zeitschr. 1901

pag. 1:29). Lándzsás alakú levelei mélyen szárnyasán hasogatottak, 2—4 cm.

hosszú, keskeny elsrend sallangjai fenn ismét mélyen hasogatottak, alul

csak fogasak, a másodrend sallangok keskeny szálasak, 1—3 mm. szélesek.

Ei-dei vágások Ábelemben ; e ) f.
perarmatum m. (v. ö. Oesterr. botan. Zeitschr.

1899 pag. 107). A szár szárnyai, úgy a levelek széle és fogai nagyszámú,

szalmaszin, 12 mm.-ig hosszú, ers tüskékkel vannak felfegyverezve. Erdei

vágásokban Kszegen, Lékán.

C. bracliyccpltahun Juratzea. Erdei vágásban Kszegen, de eltérését

még nem láttam e vidéken.

C. canum All. b) var. multiceps m. (1. c.) Szára ers, fenn dúsan el-

ágazott, a hosszú ágak végén ül fészek alatt, még 1—3 rövid nyeles vagy

majdnem nyeltelenül ül fészekkel, úgy hogy egy-egy ágon 2—4 többé-

kevésbbé fejldött és az ág végén csoportosult fészek van. Árokparton és

nedves réteken Kszegen ; e) var. paiDioniciforme m. (f. monocephalum

m. Kszeg és vid. Flor. 1891 pag. 30). Szára többnyire ágatlan, végén egy

kisebb fészekkel, csak néha még egy-egy fészk ággal ; levelei lándzsásak,

lefelé is keskenyedk, ép élek és gyenge, apró tüskéktl pillásak ; külö-

nösen leveleivel, de apróbb fészkeivel is eltér a talaktól és közelit a C.

pannonicumhoz, de gyökszálai húsosán vastagodottak. Nedves réten n
Doroszlóban, nagy számban ; d)

f. pimnatifidum. Szárnyasán hasogatott

levelekkel. Nedves réten Bozsokon és Szerdahelyen ; e)
f.

alhiflorani. Fehér

virágú fészkekkel. Doroszlóban.
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C. pannonicwm Gaud. ; b) /". auriculatuiii Schue. Száiievelei szív-

alakúan szárölelok, kevéssé lefutók ; c) /. cuqndifohum G. Beck. Szára
ersebb, néhány egyfészk ágban végzdik, leveleinek széle apróan fogas,

erösebb tüskékkel. Mindkét alak a talakkal együtt a kszegi gesztenyé-

sekben.

C. arveiise Scop. (Aszott.) Sok alakban n e vidéken ; b) var. decurreus
Wallr. Száiievelei különféle módon és fokban lefutók, néha csak tüskék

sorozata a szárnak levél alatti részén jelzi azok lefutását, máskor fogasán

félig lefutók. Az egyik itten növ alaknál azonkívül a fészkek aprók, a szár

és ágak végén csoportosodottak, úgy hogy könnyen C. palustre-vel képzett

vegyült fajnak volna tekinthet, gyökere azonban a föld alatt kúszó. Bok-
ros helyeken és legelkön Kszegen és Tömördön : c)

f.
setosum M. Bieb.

Levelei majdnem épélek, apró tüskékkel. Majdnem mindenütt ; d)
f.

Jior-

ridmv Wimm. és Grab. Fogas vagy öblösen hasogatott szél és ers tüs-

kékkel ellátott levelekkel. Vetésekben és erdei vágásokban : mindenütt
;

e) /; mite Wimm. és Grab. Levelei olyanok, mint az elbbi alaknál, de tüs-

kéi gyengék. Erdszélen Kszegen : f)
f.

iucamim Fisch, (f. argenteum
Vest.). Leveleinek alsó felülete fehéres, gyapjas. Útszélen, vetésekben K-
szegen, Eohonczon, Tömördön: g) f.

i/randicq)í< m. (v. ö. Oesterr. botan.

Zeitschr. 1899 pag. 107). Fészkei szórványosabban állanak, de jóval na-

gyobbak, mint a talaknál, már virágzó korukban 20—25 mm. hosszúak
és 12 mm. vastagok, virágzás után pedig 35—40 mm. hosszúak és 15 mm.
átméretek. A lövölde körül Kszegen ; h) /'. urandiflora m. (1. c). A virág-

corollák, melyek a talaknál alig emelkednek, a fészek pikkelyek fölé, ez

alaknál nagyobbak, csövük és szálas sallangjai hosszabbak, a szélsk hátra-

hajlottak, úgy hogy a fészekpikkelyeket nagyrészt elfedik. Vetésekben K-
szegen gyakori.

C. rivularc Link. ; b) var. Salisluirtiense DC. Tojásdad alakú, rövid,

fogas szél tlevelekkel. Nedves réteken Bozsokon és Eohonczon.

C. oleraceurn Scop. Nevezetesebb eltérés nélkül mindenütt n.
C. erísithales Scop. : b) var. subdccarrrns m. (v. ö. Oesterr. botan.

Zeitschr. 1901 pag. 129). Szárlevelei fülalakú alappal szárölelk, azonkívül
1—2 cm. hosszúságban a száron lefutók ; különben nem tér el a talaktól.

Erdszélen Kszegen elég nagy számban n ; c) var. spimiloswn m. nov.

var. Foliis utrinque pilis longis compositis et variegatis, praecipue in rhachi

et ad nervös, densius ac in typo obsitis, profunde pinnatiíidis, pinnis bre-

vioribus ovato oblongis, saepe recurvis, grosse dentatis, spinulis numerosis

ciliatis, dentés spinula 8 mm. longa, terminati. In castanetis Ginsii. Leve-

lei mindkét felületükön, de különösen hátul az ereken hosszú, többsejt,

összetett, tarka szin szrökkel sokkal srbben vannak ellepve, mint a

talaknál, mélyen szárnyason hasogatottak, sallangjai rövidebbek, tojás-
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hosszúkás alakúak, gyakran hátragörbedtek, durván fogasok, számos tüs-

kéktl pillásak, fogai pedig 2—3 mm, hosszú tüskében végzdnek. Geszte-

nyésekben Kszegen.

I>) Vegyült fajok.

Cifsiinii jHilusIrc X rivuJare. Két alakban fordul el a megyében és

pedig :

a) C. subalpiindii Gaud. Szárlevelei röviden lefutók, mélyen szárnya-

sán hasogatottak, sallangjai hosszúak, hegyezettek, fogasak és tüskések
;

fészkei pirosak, 2—5 a szár végén lazán csoportosítva. A C. rivulare-tl

lefutó száiievelei és többnyire kisebb fészkei, a C. polustre-tl pedig csak

röviden lefutó levelei és rendszerint nagyobb fészkei által különböztethet

meg. N nedves réteken a szülk között, Rtön és Lékán.

b) C. Oeuanum Treuinf. Levelei öblösen hasogatottak rövid sallan-

gokkál, fészkei 6—8 a szár végén egy csoportban, egyebekben nem külön-

bözik az elbbitl. A szülk között nedves helyen n Német-Gyiróton.

C. palufitre X canum. Eddig csak egy alakban találtam, ez pedig

C. silesiacum Schultz. Szára alant számos, fent szórványos és apró

levelekkel, csúcsán jól kifejldött piros fészekkel, alatta gyakran még 1—

2

apróbbal. Alsó levelei félig lefutók, öblösen fogasok vagy öblösen hasoga-

tottak, hosszan hegyezett karélyos sallangokkal és ers tüskékkel
;
gyökér-

szálai alig vastagodottak. A C. palustre-tl csak félig lefutó leveleivel, ke-

vesebb és nagyobb fészkeivel, C. canum-tól pedig nem húsos gyökérszálai

és csoportosodott fészkei által tér el. A szülk között, nedves réten szedtem

Weissenbach! mellett.

C. palustre X oleraceum. Egy alakban szedtem a megyében éspedig

C. lacfeuui Schleich. (C. hybridum m. non Koch in Oesterr. botan.

Zeitschr. 1893, pag. 281 és 1899 pag. 108). Szennyes pirosas-sárga fészkei

a gyapjas szár és ágainak végében nagy számban, tömör, fürtös csomók-

ban állanak, rövid, lándzsás, tüskés murvákkal ; levelei tüskésen félig le-

futók, mélyen szárnj^asan hasogatottak, hosszúkás, fogazott, st még egy-

szer hasogatott, szélükön tüskés sallangokkal, a fels levelek alsó felülete

szürke pókhálós. A C. palustre-tl csak félig lefutó levelei, nagyobb és sár-

gás szin fészkei, a C. oleraceum-tól pedig lefutó levelei és a virágzat

kicsiny, lándzsás murvái különböztetik meg. C. hybridum KocH-tól azon-

ban mélyen, szárnyasán hasogatott leveleinek hosszúkás sallangjai, fiata-

labb korban alul szürke pókhálós voltuk, nemkülönben fészkeinek a szár

végén nagyobb számban tömör csoportosulása választják el. Kpatakon,

erdei vágásban, nedves helyen gyjtöttem. E növén}^ fészkeibl szedett

magvakat 1892-ben kertemben elvetettem, azokból két növényt nyertem,

az egyik ismét az anyanövény (C. lacteum Schleich) jellegeit viselte, a má-
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sik azonban visszaesést mutatott a C. oleraceum felé ; e növények kertem-

ben most is élnek és évente több jól kifejldött virágzó szárat hajtanak.

C. canum X pannonicum. Két alakban fordul el :

a) C. subcanuni G. Beck. (C. cano-pannonicum Neilr. ; C. austro-

pannonicum Simk. in Waisbecker Kszeg és vidék flór. 1891, BO. 1.). Levelei

olyanok, mint a C. canum levelei, szélesen lefutók, gyökérszálai azonban

alig vastagodottak, fészkei pirosak, valamivel nagyobbak, mint a C. pan-

nonicum fészkei, de pikkelyei az utóbbiéival egyeznek. C. canum-tól fészek-

pikkelyei és alig vastagodott gyökérszálai által, C. pannonicum-tól pedig

nagyobb, durvábban fogas, szélesebben lefutó levelei és nagyobb fészkei

által különböztethet meg.

b) .C. pi')'>iiiiii1e G. Beck. Levelei szélesen lefutók, szélük hasogatott,

rövid, inkább fogalakú sallangokkal ; egyebekben nem különbözik az elbbi-

tl. Mindkét alak a szülk között n gesztenyésekben Kszegen.

(i camvni X rivulare. Négy alakban található Yasmegyében :

a) C. Siegerti Schultz. Szára több egyfészkü ágban végzdik, levelei

lándzsásak, szélük durván fogas, szárlevelei kevéssé lefutók, virágai piro-

sak. C. canum-tól gj^ökérszálai által, melyek nem húsosak, a C. rivulare-tl

pedig egyenkint álló fészkei és lefutó levelei által különböztethet meg.

Nedves réten a szülk között n Bozsokon és Eohonczon.

b) (l. Castrifervei Borb. (Dr. Borbás : Vasmegye Flor. 1887, 195. 1.).

Elbbitl egymás mellett ül ketts fészkei és keskenyebb levelei által

különbözik. Nedves réten Eohonczon.

c) C. sulwivulare G. Beck. A C. Siegerti-tl csupán szárnyasán haso-

gatott levele által tér el. Nedves réten Kszegen.

d) C. rivuJariforme m. (v. ö. Oesterr. botan. Zeitschr. 1899 pag. 107).

C. subrivulare-tl a szár végén csoportosan álló 2— 3 fészke által, C. Siegerti

és Castriferrei-tl pedig mélyen szárnyasán hasogatott levelei által külön-

böztethet meg. A szülk között nedves réten n Etön és Kszegen.

C. canum X oleraeeum. Három alakban ismerjük a megyébl :

a) C. tataricum All. Szára rendszerint több, murvaszer levélkékkel

ellátott, egyfészkü ágban végzdik; levelei lándzsásak, tüskésen fogasak

vag}^ öblösen hasogatottak, rövid sallangokkal : virága sárga vagy pirosas-

sárga. A C. oleraceum-tól magán3'osan álló fészkei és apró murvái által,

C. canum-tól pedig vékony gyökszálai, murvás ágai és sárgás fészkei által

tér el. Árokparton, nedves réteken a szülk között majdnem mindenütt n.
b) C. subolerareum G. Beck. (C. tataricum var. pinnatum Borb. in

Vasm. Flor. 1 95. 1.) Fleg mélyen szárnyasán hasogatott levelei által tér

el az elbbitl. Nedves réten Kszegen.

c) C. pi(rpura>>cei)s Gel. (1. c). A tárcsái és n.-szt-mihályi réteken n.
C. erisiÜuitcs x pmmomciim. Négy alakban n e vidéken :
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a) C. IJnkiamim Löhr. Szára fenn hosszú, levéltelen ágakra oszlik,

egy-egy piros virágú, felálló fészekkel ; levelei lándzsának, szívalakúan

szárölelk, alig lefutók, durván fogasok, vagy szárnyasán rövid sallangokra

hasogatottak. C. pannonicum-tól durván fogas vagy szárnyasán hasogatott,

alig lefutó levelei által, a C. erisithales-tl pedig nem mélyen hasogatott

levelei és piros felálló fészkei által különbözik. A szülk között n geszte-

nyésekben Kszegen.

b) C. erisithaloides Huter. Levelei mélyen szárnyasán hasogatottak,

tojás-lándzsás alakú, hosszúkás, hegyezett és fogas sallangokkal, fészkei

néha kissé csüngök, különben elbbivel megegj'ez, melynek szomszédságá-

ban n.
c) C. Waisbeckeri Simk. (v. ö. Magyar orvosok és term. XXY. ván-

dorgylésének munkálatai, 1891, 425. DFoliis auriculato-semiamplexicau-

libus, vix decurrentibus, plus minus profunde pinnatifidis. pinnis ovato-

oblongis antrorsum versis, capitulis plerumque subcongestis, cum pedunculo

brevi saepe binis, flavis, erectis vei subnutantibus. In castanetis Ginsii. —
Szára felül ágasabb, mint az elbbieké, a hosszú ágak végén alig lecsüng

vagy felálló sárga virágú fészkei rövid kocsánon rendszerint kettejével

állanak
; levelei alig lefutók, mélyen szárnyasán hasogatottak, elre álló

tojás-hosszúkás alakú sallangokkal. C. erisithales-tl leveleinek rövidebb,

elre álló sallangjai és felálló vagy alig csüng fészkei által, ennek C. pan-

nonicummal képzett többi hybridjeitl pedig sárga virágú fészke által kü-

lönbözik. A szülk között n. Kszeg gesztenyéseiben, de ritka.

d) C. acluUeriiiuiK. m. nov. hybr. Caule superne in 2—5 ramos longos

fere nudos, capitula solitaria, erecta, purpurea ferentes diviso ; foliis cau-

linis basi auriculato semiamplexicaulibus et insequaliter sémi decurrenti-

bus mediis et inferioribns lanceolatis, profunde pinnatifidis, segmentis

ovato-lanceolatis, antrorsum versis, acuminatis et dentatis, subtus arach-

noideis. A C. Linkiano, erisithaloide et Waisbeckeri foliis semidecurrenti-

bus, a posteriore et capitulis purpureis, a C. polymorpho Doll, in sched.

capitulis solitariis mmquam binis differt. In castanetis Ginsii. — Ez alak

a C. erisithales-nek C. pannonicummal képzett fenn a), b) es c) alatt irt

hybridjeitl féUg, tehát sokkal hosszabban lefutó száiievelei által külön-

böztethet meg. C. erisithaloides-tl, melyhez leveleinek alakja révén leg-

közelebb áll, még felálló fészkei által is különbözik. A szülk között n
gesztenyésekben Kszegen.

Meg kell itt még jegyeznem, hogy valamint C. Linkianum és C. eri-

sithaloides, úgy utóbbi és C. adulterinum között álló átmeneti alakok is

elfordulnak.

C. erisithales X oleraceum. Csak következ alakban találtam :

C. suherisithale^ G, Beck. Szára végig, fenn azonban szórványosan

Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt. ^2
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levelezett, levelei mélyen szárnyasán hasogatóttak, alig különböznek a C.

erisithales leveleitl : sárga, kerekded, kissé lecsüng fészkei a szár végén

rövid kocsánokon csoportosan állanak, alattuk néhány keskeny, zöld, tüs-

késen fogazott szél murva levéllel. A C. erisithales-tl, melyhez közelebb

áll, végig levelezett szárával, csoportos, murvás virágzatával és kissé szé-

lesebb fészekpikkelyeivel tér el ; a C. oleraceum-tól azonban a szár végén

kevésbbé tömören álló fészkei, keskenyebb és apróbb murvalevelei választ-

ják el. A szülk között erdszélen n Kszegen.

C. riinilare X oleraceuni. Két alakban n a megyében :

a) C. eniragineu in I).C.(C.i>r2smoYsnmMicB.h. Treuinf.) Szára végig

levelezett, szárlevelei fülalakú szélesedéssel szárölelk, mélyen szárnyasán

hasogatottak, hosszúkás, hegyezett és fogazott sallangokkal : pirosas-sárga

fészkei a szár végén 2 több csoportosan állanak, alattuk nehám' kicsiny,

szálas, lándzsás murvával. A C. rivulare-tl pirosas-sárga fészkei és a

virágzat murvái, a C. oleraceum-tl pedig apró, keskeny murvái és pirosas

fészkei különböztetik meg. A szülk között nedves réten Kszegen és Etön.
b) C. pï'aciiiorsiitn Eeichb. (non Michl nec. Treuinf.). A szár végén

rövid kocsánokon ül fészekcsoportnak számosabb, nagyobb és szélesebb

murvalevelei által különbözik az elbbitl és közeledik inkább C. oleraceum

felé. A szülk között nedves réten n Kszegen.

lm Eisenburger Komitat, besonders in dessen nordwestlichem, an

N.-Oesterreich und Steiermark grenzendem, gebirgigem Theile sind die

Cirsium-Arten sehr verbreitet ; Cirsium canum, oleraceum, palustre und

rivulare besetzen häufig in dicht geschlossenen Gruppen den Wiesengrund

der Thäler und des Flachlandes, in den Waldschlägen tritt C. palustre und

canum nicht selten in grosser Anzahl auf, auf den Bergwiesen sind C. pan-

nonicum und erisithales liäuiig. ('. arvense al)er wuchert in den Saaten oft

in erschreckender Menge, ja dessen tief unter der Erde kriechende Wur-

zel nistet sich auch in den Weingärten ein und entsendet dort eine grosse

Anzahl scinei- unliebsamen Schösslinge. Dem Oekonomen stets unan-

genehm erregen die Cirsium-Arten durch ihre vielfachen Abänderungen,

besonders aber durch ihre grosse Neigung zur Bildung von Hylniden das

Interesse der Floristen. Die Ergebnisse meiner, auf die Erforschung der

Abvsreichungen und Hybriden der Cirsium-Arten der genannten Gegend

gerichteten Untersuchungen, welche ich zum Theile schon in meiner

«Kszeg és vid. Flórája» 1891 pag. 30, dann in der Oesterr. botan. Zeit-

schrift 1891 pag. -298, 1893 pag. ^281, 1899 pag. 107 und 1901 pag. 129

mitgetheilt habe, will ich mit neuen Daten vermehrt hier zusammenfassen ;

in der kurz gegebenen Charakterisirung der schon bekannten Formen und
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Hybriden folge ich zum grössten Tlieile den in G. Beck's Flora von Nieder-

Oesterreicli IL 1893 enthaltenen Diagnosen.

A) Varietäten und Formen.

Civi^rtim lanccolatiini L. b) lutr. nemorale Eeichb. Die untere Seite

der Blätter dicht grau, wollig. Wegränder und buschige Stellen in Kszeg
und Rt.

C. f'rinpJujnini Scop. Kommt in 2 Formen vor : a)
f.

vuUjare Naeg.

|1'. üxyonychinum Wallr.) Die Hüllschupj)en enden nach oben allmälig

verschmälert in einem Dorn. Wegränder in Kupfalva b)
f.
platyonychinum.

Wallr. Die Hüllschuppen vor der Dornspitze mehr-minder verbreitert,

und hier von gegliederten Haaren wimperig. Auf Schutt in Doroszló.

C. palxstre Scop. b) var. Chailleti Gaud. Der Stengel wenig geflügelt,

die Blätter weniger getheilt, oft nur lappig. Nasse Wiesen in Pörgölin :

c) var. iiiacropicruin m. (Siehe: Oesterr. botan. Zeitschr. 1899 pag. 107.)

Der Stengel ist von den herablaufenden Blättern breit geflügelt, die Flügel

(stellenweise deren 4— 5) sind gezähnt, 3 mm., mit den Zähnen aber

10— 12 mm. breit; die Dornen sowohl an den Flügeln des Stengels, als

auch an den Blättern, klein und schwach, die sehr kleinen, etwa 10— 12 mm.
langen Köpfchen am Ende des Stengels und der Aeste gehäuft. Waldrand

und nasse buschige Stellen in Léka und Német-Gyirót ; d) rar. aiujusti-

sectum m. (Siehe: Oesterr. botan. Zeitschr. 1901, pag. 129.) Die Blätter

lanzettlich, tief fiederspaltig, die schmalen 2—4 cm. langen Segmente

erster Ordnung sind vorne wieder tiefgespalten, unten nur gezähnt, die

Segmente zweiter Ordnung sind sehmal lineal 1—3 mm. breit. In Wald-

schlägen in Yelem e) /'. perarrnatum m. (Siehe : Oesterr. botan. Zeitschr.

1899, pag. 107.) Der Flügelsaum des Stengels, so auch der Rand und die

Zähne der Blätter mit zahlreichen strohgelben, bis 12 mm. langen, kräf-

tigen Dornen bewaffnet. In WaldscJilägen in Kszeg.

C. hrackip'ephahnn Jur. Waldschlag in Kszeg. Abweichungen vom
Typus habe ich in der Gegend nicht gefunden.

C. cainim All. b) var. muUiceps m. d. c.) Der Stengel kräftig, oben

reich verzweigt, unter den am Ende langer Aeste sitzenden Köpfchen be-

finden sich noch 1—3 kurz gestielte oder fast sitzende Köpfchen, so dass

am Ende der Aeste 2—4 mehr-minder entwickelte Köpfchen gruppirt sind.

An Grabenrändern und in nassen Wiesen in Kszeg c) var. pannoin'ri

forme m. (f. monocej)halum m. in Kszeg és vid. Flór. 1891 pag. 30.) Der un-

verzweigte Stengel trägt blos ein kleines Köpfchen, seltener ist er mit noch

einem einköpfigen Aste versehen ; die lanzettlichen Blätter sind auch nach

unten verschmälert, ganzrandig, schwach dornig bewimpert. Diese Varietät

22*
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nähert sich besonders durch die Blätter und die kleinen Köpfchen dem

C. pannonicum Gaud, und macht den Eindruck einer Hybride, die Wurzel-

fasern sind jedoch lieischig verdickt. Auf einer nassen Wiese in Doroszlo,

zahlreich ; d)
f.
pinnatißaum. Mit fiederspaltigen Blättern. Nasse Wiesen

in Bozsok und Szerdahely : e) /". ((Ibiflonon. ^Nfit weissen Blüthen. In

Boroszló.

C. pannoiricum Gaud, b) /'. auriculatum Schub. Bie Stengelblätter

mit herzförmigem Grund stengelumfassend, wenig herablaufend; c)
f.

en-

spidifoHiiiii G. Beck. Stengel kräftiger in mehrere einköptige Aeste endi-

gend, Blattrand klein gezähnt mit kräftigeren Bornen. Beide Formen in

den Kastanienhainen von Kszeg.

(i arvense Scop. b) var. decurrcns Wallr. Bie Stengelblätter in ver-

schiedenem Grade herablaufend. Bei einer in Kszeg wachsenden Form

sind überdies die Köpfchen kleiner, am Ende des Stengels und der Aste

gehäuft, einer Hybride mit C. palustre sehr ähnlich, der Wurzelstock ist

jedoch unter der Erde kriechend. An buschigen Stellen in Kszeg und

Tömörd; c) /'. >it>tosum M. Bieb. Mit beinahe ganzrandigen, schAvach dornigen

Blättern. Waldrand, an vielen Orten der Gegend ; d)
f.

Iiorrkluiii Wimm. et

Grab. Bie Blätter grob gezähnt mit kräftigen Bornen. In Saaten und Wald-

schlägen überall in der Gegend; e) /". mik' W^imm. et Grab. Blätter wie bei

Vorigem nur schwachdornig. Waldrand in Kszeg ; f)
f.

incanurit Fisch.

(var. argenteum Vest). Blätter unten dicht, weisswoUig. Wegränder und

Saaten in Kszeg, Eohoncz und Tömörd: g) /". (/raiHlici'jta m. (Siehe:

Oesterr. ))otan. Zeitschr. 189*J, jiag. 107.) Bie Köpfchen stehen zerstreut,

sind dafür viel grösser, zur Zeit der ßlüthe 20—25 mm. lang, li mm.
dick ; nach der Blütlie 35—40 mm. lang und 15 mm. im Burchmesser. Um
die Schiessstädte in Kszeg ; h) /! grandilloruiti m. (1. c.) Bie bei der typi-

schen Form kaum über das Niveau der Hüllschuppen sich erhebenden

Blüthen sind l)ei dieser Form bedeutend grösser, deren Eöhre und Zipfel

länger, die äusseren Blüthen sind zurückgebogen, die Hüllschuppen zum
Theil deckend. In Saaten in Kszeg.

C. rii'ularc Link b) rar. Salisbiirifeïisc BC. Bie Grundblätter oval,

kurzzähnig. Auf nassen W^iesen in Bozsok und Rohoncz

C. oleraceimi Scop. Wächst ohne wesentliche Abänderung überall.

C. erisitliales Scop. b) rar. i^ubdccurren^ m. (Siehe: Oesterr. bot.

Zeitschr. 1901, pag. 129.) Bie Stengelblätter mit geöhreltem Grundestengel-

umfassend, überdies kurz, etwa 1—2 cm. lang herablaufend angewachsen.

Wächst an einem Waldrand in Kszeg in ziemlicher Anzahl: c) var. xj)i-

nulosum m. nov. var. Bie Blätter beiderseits, besonders aber an den Nerven

der unteren Seite mit langen, gegliederten, braun und weiss scheckigen

Haaren dichter, als bei der typischen Form behaart, tief fiederspaltig. die
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Segmente kürzer, eilänglich, häufig ziirückgebogen, grob gezähnt, mit

zaWreichen ziemlich kräftigen Dornen gewimpert. die Zähne mit 2—3 mm.
langen Dornen endigend. In den Kastanienhainen in Kszeg.

B) Hybride.

Cirsiunt jxiliifitre X rivulare. Kommt im Eisenburger Komitat in

2 Formen vor, und zwar als :

a) C. suhalpinmn Gaud. Die Stengelblätter sind kurz herablaufend,

tief fiederspaltig, deren Segmente länglich zugespitzt, dornig gezähnt; die

pui-purnen Köpfchen am Ende des Stengels zu 2—5 locker gehäuft. Vom
C. rivulare durch herablaufende Stengelblätter, vom C, palustre durch die

nur kurz herablaufenden Blätter und grösseren, weniger gehäuften Köpf-

chen leicht zu unterscheiden. Auf nassen Wiesen zwischen den Stamm-

Arten in Röt und Léka.

b) C. Oenanum Teeuinf. Die Blätter buchtig fiederspaltig mit kurzen

Segmenten ; die Köpfchen am Ende des Stengels zu 6—8 gehäuft ; sonst

wie Voriges. Nasse Stellen in Német-Gyirót.

C. palustre X canum. Habe ich bis jetzt nur in einer Form gefun-

den, nämlich als :

(i Silesiariim Schultz. Der Stengel ist unten reichlich, oben zerstreut

und klein beblättert, an der Spitze des Stengels und der Äste mit einem

gut entwickelten Köpfchen, dicht, darunter häufig noch mit 1

—

Skieineren;

die unteren Blätter halb herablaufend, buchtig gezähnt oder auch buchtig

fiederspaltig, die Wurzelfasern jedoch kaum verdickt. Vom C. palustre durch

die blos herablaufenden Blätter und die grösseren Köpfchen, vom C. canum

durch die dünnen Wurzelfasern und meist gehäuften Köpfchen abweichend.

Auf einer nassen Wiese in Weissenbach! zwischen den Eltern.

C. palustre X oleracemii bisher nur in einer Form als :

(i lacteum Schleich. (C. hybridum m. non Koch in der Oesterr.

botan. Zeitschr. 18*.>3, pag. 283 und 1899, pag. 108.) Die schmutzig röth-

lich-gelben Köpfchen sitzen am Ende des Stengels und der Äste in grös-

serer Anzahl zu einem traubigen Knäuel vereint mit kurzen, lanzettlichen,

kämmig dornigen Stützblättern ; die Blätter kurz dornig herablaufend, tief

fiederspaltig, mit länglichen, gezähnten, ja häufig noch einmal gespaltenen,

am Rande dornigen Fiedersegmenten ; die oberen Blätter unterseits spinn-

webig grau. Vom C. palustre durch kurz herablaufende Blätter, grössere

und gelbliche Köpfchen, vom C. oleraceum aber durch hei-ablaufende Blät-

ter und durch die kleinen lanzettlichen Stützblätter des Blüthenstandes

leicht zu unterscheiden. Vom C- hybridum Koch aber wird es durch die

länglichen Segmente der tief fiederspaltigen Blätter, die unterseits grau
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spinnwebigen jüngeren Blätter ferner auch durch die in grösserer Anzahl

dicht gehäuften Köpfchen getrennt. In einem AYaldschlag in Kopatak. Von
den, dieser, im Jahre 1892 hart an der niederösterreichischen Grenze ge-

sammelten Hybride, entnommenen Samen erhielt ich in meinem Garten

2 Pflanzen, die eine trägt die Kennzeichen der Mutterpflanze, die andere

jedoch bildet einen Eückschlag zum C. oleraceum. Beide Pflanzen leben

noch und treiben alljährlich mehrere gut entwickelte blühende Stengel.

(i canuni X pannonicum kommt in 2 Formen vor :

a) C. siibcamim G. Beck. (C. cano X pannonicum Neile. ; C. austro X
pannonicum Simk. in ^YA1SBECKER Kszeg és vid. Flór. 1891. pag. 30.) IHe

Blätter, so wie bei C. canum, breit herablaufend, die Wurzelfasern jedoch

kaum verdickt, die Köpfchen grösser, deren Hüllschuppen aber nicht anders

als bei C. pannonicum. Vom C. canum somit durch die Hüllsehuppen und

die nicht verdickten Wurzelfasern, vom C. pannonicum hinwieder durch

grössere, gröber gezähnte, breiter herablaufende Blätter und grössere

Köpfchen zu unterscheiden.

b) (i pei'situilc G. Beck. Die Blätter mehr-miiuler tiederspaltig mit

kurzen Segmenten, sonst wie Voriges. Beide Formen kommen zwischen

den Eltern in den Kastanienhainen von Kszeg vor.

<i camiin X rlrnlavp kommt im Komitat in 4 Formen vor und zwar:

a) C. Siegeiii Schultz. Der Stengel endet in einige einköpfige Aeste,

die Blätter sind lanzettlich, grob gezähnt, die Stengelblätter kurz herab-

laufend. Vom C. canum durch nicht fleischig verdickte Wurzelfasern, vom

C. rivulare durch einzeln stehende Köpfchen, nicht fiederspaltige und kurz

herablaufende Blätter verschieden. Kommt auf nassen Wiesen zwischen

den Stammeltern vor in Bozsok und Eohoncz.

b) (',. Casfnferrei Bokb. iDr. B.)Rbás Vasmegye Flór. 1887, pag. 195.)

Von Vorigem durch 2 nebeneinander sitzende Köpfchen und schmälere

Blätter abweichend. Auf nassen Wiesen in Eohoncz.

c) (i i^ubrivularc G. Beck. Aeste einköptig, die Blätter tief fieder-

spaltig, ist somit vom C.-Siegei-ti blos durch die tief fiederspaltigen Blätter

geschieden. Nasse Wiese in Kszeg.

d) (.'. riuulari forme m. (Siehe : Oesterr. bot. Zeitschr. 1899, pag. 107.)

Am Ende des Stengels 2— 3 Köpfchen theils sitzend, theils kurz gestielt,

die Blätter tief fiederspaltig. Vom C. Siegerti und Castriferrei durch die

tief fiederspaltigen Blätter, vom C". sub rivulare aber durch 2— 3 gehäufte

Köpfchen leicht zu unterscheiden. Auf nassen Wiesen zwischen den Stamm-

Arten in Kszeg und Et.

(i camirn X oleraceuiii ist aus dieser Gegend in 3 Formen be-

kannt :

a) (i taldriciiiii All. Der Stengel endet oben in mehrere, meist ein-
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köpfige, mit kleinen Hochblättern besetzte Aeste, die Blätter lanzettlich,

dornig gezähnt, oder bnchtig gespalten mit kurzen Abschnitten, Blüthen

gelb oder röthlich-gelb. Vom C. oleraceum durch die einzeln stehenden

Köpfchen und die kleinen Hochblätter, vom C. canum durch dünne Wurzel-

fasern, hochblätterige Äste und gelbblüthige Köpfchen leicht zu trennen.

An Grabenrändern und auf nassen Wiesen überall in der Gegend.

b) (^. s^iboleracemn G. Beck. (C. tataricum var. pinnatum Borb.

1. c.) weicht von Vorigem besonders durch tief fiederspaltige Blätter,

manchmal auch durch etwas gehäufte Köpfchen ab. Auf nassen Wiesen
in Kszeg.

c) (i purpurascciis Gel. (1. c.) Auf Wiesen in Tárcsa und N.-Szent-

Mihály.

(i erisifhales X jxuinoniciiiii kommt im Komitat in 4 Formen vor,

und zwar :

a) (.. Linkiamiin Löhr. Der Stengel oben in lange, blattlose, ein-

köpfige Äste getheilt, Köpfchen aufrecht, Blüthen roth ; die Blätter

lanzettlich, mit geöhreltem Grund stengelumfassend, kaum herablaufend,

grobzähnig oder etwas fiederspaltig, mit kurzen Abschnitten. Vom C. pan-

nonicum durch die grobzähnigen oder etwas fiederspaltigen, kaum herab-

laufenden Blätter, vom C. erisithales durch die nicht tief fiederspaltigen

Blätter und die aufrechten rothblüthigen Köpfchen geschieden. Wächst in

den Kastanienhainen von Kszeg zwischen den Eltern.

b) (^. erii^ithaloides Hüter. Die Blätter tief fiederspaltig mit eiläng-

lichen, zugespitzten, gezähnten Fiederabschnitten, die Köpfchen oft etwas

nickend, sonst wie Voriges, in dessen Gesellschaft es puch wächst.

c) (i WaisbecJxeri Simk. (Siehe : Magy. orvosok és term. XXV. vándor-

gyül. mnk. 1891, pag. 435.) Der Stengel oben ästiger als bei den Vorigen,

an den langen Ästen sind die gelbblüthigen Köpfchen kurz gestielt, meist

zu '2, ziemlich aufrecht, kaum nickend ; die kaum herablaufenden Stengel-

blätter sind tief fiederspaltig, mit eilänglichen, vorwärts gerichteten Fieder-

Segmenten. Vom C. erisithales durch kürzere, nach vorn gerichtete Fieder-

Absehnitte der Blätter, und die kaum nickenden Köpfchen, von dessen mit

C. pannonicum gebildeten übrigen Hybriden aber schon durch seine gelb-

blüthigen Köpfchen geschieden. Kommt hie und da zwischen den Eltern

in den Kastanienhainen von Kszeg" vor.

d) (,'. adulterinum m. nov. hybr. Diese Hybride zwischen C. erisi-

thales und pannonicum unterscheidet sich von den oben sub a), b) und c)

Angeführten durch ihre halb — somit viel länger herablaufenden Sten-

gel — Blätter, vom C. erisithaloides, welchem es durch seine tief fieder-

spaltigen Blätter, deren längliche, nach vorn gerichtete Segmente und

die rothblühenden Köpfehen näher steht, überdies durch die stets auf-



344 Di A. WAISBECKER

rechten, nicht nickenden Köpfchen. Kommt vor zwischen den Stamm-Arten

in den Kastanienhainen von Kszeg.

Noch will ich hier bemerken, dass sowohl zwischen dem C. Linkia-

num und C. erisithaloides, als auch zwischen Letzterem und C. adulteri-

num an den genannten Fundorten Übergangsformen vorkommen.

(i. f'r/.s^/7//^//es- X oleraceuiii habe ich hier in folgender Form ge-

funden :

(4. suberisitliales G. Beck. Der Stengel bis hinauf, oben jedoch zer-

streut beblättert, die Blätter tief fiederspaltig, von denen des C. erisithales

kaum verschieden ; die etwas nickenden gelbblüthigen Köpfchen am Ende

des Stengels an kurzen Stielen gehäuft, von einigen grünen, schmalen,

dornig gezähnten Hochblättern gestützt. Vom C. erisithales, dem es näher

steht, durch den bis hinauf beblätterten Stengel, die gehäuften, von Hoch-

blättern gestützten Köpfchen und etwas breitere Hüllschuppen, vom

C. oleraceum durch die weniger gedrängt stehenden, etwas nickenden, mit

schmäleren grünen Stützblättern versehenen Köpfchen abweichend. Wächst

zwischen den Eltern am Waldrand in Kszeg.

C. rivulare X oleraceum kommt in dieser Gegend in 2 Formen vor.

und zwar :

a) ('4. ei-ucagiiiciun DC. (Cpra^morsum Michl. Treuinf.) Der Stengel

bis hinauf beblättert, die Stengelblätter mit öhrchenartigem Grund stengel-

umfassend, tief fiederspaltig mit länglichen zugespitzten und gezähnten

Segmenten : die röthlich-gelben Köpfchen am Ende des Stengels 2 mehr

gehäuft, mit kleinen, lineal lanzettlichen Stützblättern. Vom C. rivulare

durch die röthlich-gelben Köpfchen und deren Stützblätter, vom C. ole-

raceum durch die wenigeren und minder gedrängt stehenden Köpfchen,

ferner auch durch die kleineren, schmäleren Stützblätter geschieden. Auf

nassen Wiesen zwischen den Stamm-Eltern in Kszeg und Kt.

b) C. jtraemorfium Eeichb. (non Michl, nee Treuinf.) Durch die zahl-

reicheren, grösseren und breiteren Hochblätter der am Ende des Stengels

gehäuften Köpfchen unterscheidet sich diese Form vom C. erucagineum

und nähert sich mehr dem C. oleraceum. Kommt vor auf nassen Wiesen

zwischen den Eltern in Kszeg.

(Separatiiii edituDi est die 20. Junü 1901.)


