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NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

CENTAUREA SADLERIANA JANKA.

Közli Janka Victor.

Azok számára, a kik a magyar tud. Akadémia természettudományi

közleményeinek Xll-dik kötetében (1875 december) megjelent, «Adatok

Magyarlion délkeleti flórájához» czím értekezésemet nem ismerik, elre

bocsátom, hogy ott a 178. oldalon a budapesti füvészek «Centaurea Scabiosá tt-

ját mint önálló, új fajt állítottam föl, még pedig ellentétben a Centaurea

Scabiosa L. fajjal, meljdiez a C. coriacea W. et K., továbbá a C. spinulosa

Eochel és a C. stereophylla Griseb. Iter hung, (non Besser) fajokat synonym

gyanánt csatoltam. A megkülönböztetés a következ jellegekre alapíttatott :

Centaurea Scabiosa L. Centanrea Sadleriana Janka.

Appendices squamarum .... couco- Appendices squamarum .... valde

lores vei subconcolores, uigrae vei fuscae, discolores, pro parte saltern breviter triau-

pleraque apice plus minus distincte subu- gulae nigi'ae, iutimae splendentes late stra-

lato-spinulosae , intimae opacae mai-gine mineo-vel argenteo scarioaae, introrsum

liaud liyalino-scariosae , applanatae, ex- umbonato-cucuUatae !

cuin^ae !

Nem hittem volna, hogy akadjon valaki, a ki uj Centaureámat két-

ségbe vonja. De miután még mindig léteznek oly avatatlanok, akik abban

a téves hitben, hogy t. i. a Willdenow herbáriumában létez 4 Kitaibel-

féle példányból, mely «Centaurea coriacea» vagy «Centaurea coriacea? »-val

van jelezve, legalább is a fele Centaurea Sadlieriana— fölfedezésemet kétségbe

vonják, s azt hiszik, hogy a Centaurea Sadleriana a «Centaurea coriacea

Willd»-val azonos, legyen a következ néhány sor arra való, hogy a discus-

siónak s a faj megkisérlett gyanusítgatásának egyszer s mindenkorra véget

vessen.

A mi a- Willdenow herbáriumában, st a KiTAiBEL-ében is ^ mint

Centaurea coriacea foglalva van, az, az adott esetben teljesen lényegtelen.

Ha KiTAiBEL csakugyan kétféle növényt foglalt volna a Centaurea

^ A KiTAiBEL herbáriumban a XXXIII-dik fasciculus 80 és 81-dik ív tartalmazza

a Centaurea Sadlerianát , Kitaibel kezétl világosan «Centaurea Scabiosa» név^-el

jelölve ; a 82-dik ívben vaji egy igen kitn, nézetem szerint új, sárgavirágú faj, egy

czédulán «Cent. Füa'ed»-del megjelölve; a 83-dik ívben fekszik a Centaurea spinulosauak

egy példánya, a Kitaibel által tintával irott, jegyzetes etiquettén, mint «Centaurea

banatica» fellállítA^a, de utólagosan világosan mint «Centaurea Scabiosa» jelölve. Végre
a 84-dik és 88-dik ívben találhatók a közönséges Centaurea Scabiosa-nak példányai

«Centaurea coriacea» féh-e nem magyarázható megjelöléssel.
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eoriacea név alá, nos ekkor e név mint kétértelm önkényt ek'snek, osztoz-

kodnék abban a sorsban, a melyben pld. a Fumaria prehensilis és sok más
elnevezés részesült.

A Centaurea eoriacea W. et K. ily kétéi-telmíísé}j;ének azonl)an a leg-

határozottabban ellene mondok.

Itt a classicus mti : «Plantae rariores Hungáriáé» mértékadó, hol is a

II. kötet (180) :214-dik lapján a Centauraa eoriacea tüzetesen le van irva,

a l9.")-dik táblán le van rajzolva. A Centaurea eoriacea lellielye gj^anánt

KiTAiBEL világosan Nyitra és Turócz megj^éket nevezi meg.

Noha nem képzelhet, hogy Kitaibel egy oly kiváló növényt, a min
a Centaurea Sadleriana, mely lakhelye— Budapest— közelében,— söt akkor

talán épen lakliázáig terjedve — a megyében mértföldnyi körben közönséges

volt, nem vett volna észre s ezt csak távol es megyék lelhelyeiröl ismerte

volna, a Centaurea eoriacea leírásából mégis látható , hogy a Centaurea

Sadlerianát nem éi*tliette. Szavai : «Calyx giobosus . . . squannilis interio-

ribüs Hnearibus intus argenteo nitidis, apice squamula nigro-fusca ciliata

auctis» . . . eléggé jellemzek ; nem szükséges, hogy azokat bvebben fej-

tegessem.

De a ki még evvel sem éri be, annak szolgáljon tudomásul az a meg-

másíthatatlan tény, a melyet Kanitz «Reliquiae Kitaíbelianae» munkájából,

az «Iter marmarosiense secundum anno 1815 suscemptum«-ból idézek,

hol is Kiinihel a 33. lapon a czinhotai növényt, tehát épen az én Centaurea

Sadleriana növényemet Centaurea Scabiosa L. név alatt sorolja fel.

DESCRIPTIONES UJ NÖVÉNYEK
PLANTARUM NOVARUM. LEÍRÁSAI.

Auctore LuDOVICO 81MKOVICS. Közli SlMKOVICS LajOS.

12. Linaria Kösensis |L. italico ><; vnlgaris) Simb.

Líuaria — e sectione Linariastrum DC. — tota ijlibra, et (jlaucescens.

Radiée fusiformi perenni ; caulihus 45—60 ^?» altis, teretibus, strictis, su-

peme erecto-pyramidato-ramosis ,- ranús raclii approximatis, apice ílorigero.

in racemum brevem abeuntibus ; foliis sessílibus, crel)re sparsis, glauco-

vírídibus, íinnis, lanceolato-linearibus, acutis, planis, margine retlexiusculis,

trinerviis, nervo medio supra plerumque conspicuo, subtus vaHdo tt promi-

nente, sulcis duobus exarato ; ßoribus sat deiixr racemosis, e mediooribus,

sulfurris, palato intense aurantiaco ; Uiriniis calycis cajisuhi breviorihns,

oblongo lanceolatis, acutis, uninerviis, nervo in pedunculum glahrnin de-

currente; seminibus exacte planis, ola hita intenra, orbiculari cinetis, medio

iiibenuloto scabris.
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Habitat in graminosis ad aqiiam stagnautem paludosamque, quae

«Kösely sive Kose» vocatur, prope opi^idum Szoboszló, comitatiis Hayduen-

sis Himgariae orientali-centralis socia cum Linariá vulgari Mill.

Colore glaucescente, glabritie partium lioralinm, foliis latioribus et ri-

gidioribus a L. vulgari Mill, remota et L. italicae Trev. approximata; nervo

foliorum valide eminente, inflorescentîâ et laciniis calycis nervosis Linariae

vulgari similis ; florum colore autem (magis quam in L. vulgari, sed minus

quam in L. italicâ sulplmreo) atque magnitudine, inter illas media. His de

causis eam pro liybridà proie, e L. vulgari Mill et L. italicâ Trev. ortâ, cen-

seo. — Linaria liaee mea etiam L. Kocianovicliii (L. genistifolio x vulga-

ris) Aschers. 0. B. Z. XV. 325, prolis similimodo hybridae proxima, sed ab

ea omnino aliéna. L. Kocianovicliii Aschers, est'enim, — sicuti a meritis-

simo amico meo Victore de Janka nuperrime persuasus sum, — re vera

progenies L. genistifoliae vulgarique hybrida, et ad oppidum Gyöngyös, —
loco L. Kocianovicliii iiatali, — L. italico Trev. typica nondum provenit

;

itaque L. italico x vulgaris, sive L. Kösensis mea alium sistit hybridum,

— Notas diagnosticas L. Kocianovicliii Aschers, inter eos L. genistifoliae et

L. vulgari quaerere debes ; eharacteres autem plantae meae L. italicam et

L. vulgarem inter media tenent. — Inflorescentia L. Kösensis Simk. e ra-

mos breves et racemos densos exstat, racemi erecti et rachi approximati

quam in parentibus spuriis, ita ut nulla habes vestigia in illas L. genistifo-

liae, e ramos longos et racemos laxos formatae
;

postea laciniae calycis —
nota haec ceterum levis — fructu capsulari evidenter breviores, nee longio-

res quam illae L. vulgaris Mill, quamvis longiores esse debeant si L. genisti-

folia Mill, parens una, alterave esset ; deinde semina exacte plana et com-

pressa, marginèque late alato membranaoßo cincta, nihil ergo in illis ex

seminibus angulatis et apteris L. genistifoliae invenimus ; denique foliorum

forma, angusta et longa, idest talis est, qualis ex fructificatione L. vulgari

cum L. genistifolia non effici posset.

Egészen meztelen s szürkéll Gyujtoványf a Linariastrum Dl. faj-

csoportból.

Gyökere orsódad s ével; szárai 45—^60 «"/„j, magasak, hengeresek,

fent emelkedetten gúlásan elágazók ; ágai a tengelyhez közelállók, hegyükön

virágosak s rövid virágfürtökben végzdök ; levelei ülök, a száron srn el-

S2r6rvák, fakózöldek, ersek, lándzsásan szálasak, hegj^esek, sikok, szélükön

kissé hátrahajlók, három erüek ; a levél középere a levél fels lapján is ki-

vehet, az alsón pedig,ersen kiemelked és két hosszanti barázdával hor-

nyolt; virágjai elég srn fürtösek, középnagyságúak, kénsárgák, élénken

narancsszín ínynyel ; csészéje sallaiigjai a tokcsánál rövidebbek, hosszúkás

lándzsások, hegyesek, középérrel ellátvák, mely a meztelen kocsánra is le-

fut; magvai laposak, kerekek, széles ép hártyás szegélylyel s lapjuk közepén

szemölcsösen érdesek.
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Terem ii «Köxelif illetök'fí Koarn nev mocsaras, posványos vízérnél

füves helyeken Szoboszló mellett Hajilume^'ében, a ma^'yar alföld keleti

középrészén a L. vulgaris Mill, társaságában.

Fakó színe s virágrészeinek mezítelensége által, valamint széh.'skés és

merevebb levelei által is elüt a L. vulgaris Mill.-töl és a L. italica Trev.-hez

közeledik; leveleinek ersen kiemelked középere, a virágzat és az eres csé-

szesallangok által a L. vulgárishoz hasonló ; virágjainak színe által pedig,

(mely sárgább mint a L. vulgárisnál és halványabb mint a L.- italicánál)

valamint azok nagysága által is középhelyet foglal el az emlegetett két nö-

vény között. — Ezen okoknál fogva e növényt a L. vulgaris Mill, és L.

italica Trev-növényfajokból ered korcsfajnak Ítélem. Ez a Linariám igen

közeli rokona a hasonlón korcseredetíi L. Kocianovichii (L. genistifolio x
vulgaris) Aschers. Ö. B. Z, XV. 335. növénynek is, de tle mindenesetre

különbözik. — Mert L. Kocianovichii Aschers. — a mint arról igen érde-

mes barátom Janka Victor e napokban meggyzdtetett, — valóban a

L. genistifolía és vulgáris korcs utódja, és Gyöngyös városa mellett, hol a

L. Kocianovichii szülhelye van, — a jelleges L. italica Trev. nem jön

el ; így tehát L. ítalico x vulgaris, vagyis Linaria Kösensis-em más kor-

csot jelent. A L. Kocianovichii Aschers, jellegz bélyegeit a Ij. genisti-

tifolia és L. vulgaris bélyegei között középet allólag kell keresnünk ; az én

növényem jellegzi pedig a L. ítalica és L. vulgaris között tartanak közepet.

L. Kösensis Símk. virágzata rövid ágakból és sr fürtökbl alakul, fürtjei

emelkedettek és a tengelyhez közelállók mint a sejtett szülknél, úgy, hogy

azokban a L. genistifolía hosszúágú és lazafürtü virágzatának semmi nyo-

mára nem akadhatunk ; azután a csésze sallangjai — e különben csekély

érték bélyeg — a tokcsatermésnél világosan rövidebbek, s nem hosszab-

bak mint a L. vulgaris Míll.-éi, holott hosszabbaknak kellene lenniök, ha az

egyik szül növény a L. genistifolía Mill volna ; továbbá magvai teljesen la-

posak és rónák s szélükön széles hártyás szárnynyal övezvék, tehát azokon

a L. genistifolía szögletes és szárnyatlan magvaiból semmit sem vehetünk

észre; végre leveleinek alakja keskeny és hosszú, azaz olyan, a min a L.

vulgárisnak a L. genistifoliával való keresztezdésébl nem jöhetne létre.

1'>. Lappa mixta |L. intermedio X toxnentosa) Simk.

Lappa hybrida. Radice bienni ; caule elato, erecto, ramoso ; foliis petiola-

tiö, cordato-ovatis seu ovatis apice apiculatis et margine ol)solete sed api-

culato dentatis, supra breve sparseque pubescentibus, sui)tus cinereo-tomen-

tosis; capitulis e maífnitudine L. intennedün' Rcíth. /iL, mih rdrrvmsia, i)i

nintonnii ajticr pltiít utiiiiis cDiuiestis, <ir<irlnt<n<h'(> xidihniatix : involucri folio-
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lis exterioribus subulatis iinciuatisqiio,. interioribiis latioribus, subcoloratis

et plerumqiie apice recto terminatis ; iloribus piirpureis exsertis.

Habitat in herbosis et ruderatis secus vias praedii Nagyrét ad pagum

Nagy-Eabe comitatus Bihariensis, sociis cum copiosis Lappa intermedia

Rchb. ill., L. tomentosá Lam., L. majori Gaertn., et L minori (Sckb.)

Dignoscitm* ab affinibus inflorescentia capitulisque suis L. intermediae

similibus ; a L. intermedia autem inflorescentia non ex capitulis glabris

quam in L. intermedia, sed ex talibus quam in L, ambigua Cel. — idest

lana araclmoidea cinctis— exstat. Lappa ambigua Gel. est inflorescentia sub-

corymbosa a Lappa haec diversa; Lappa pubens Boreau (L. minori x
tomentosa) autem, cujus specimina nondum vidi, — inflorescentia magis

racemosa et capitulis minoribus a planta mea videtur aliéna.

Korcs Bojtorján. — Gyökere kétnyári; szára magas, emelkedett, ágas;

levelei nyelesek, szívesvállból tojásdadok vagy egyszeren tojásdadok, csú-

csukon szálkásvégüek és szélükön lanyhán, de szálkásan fogasok, fels szí-

nükön rövid szétszórtan álló pehelyszörüek, alsó színükön szürkén-molyho-

sak ; fészkei a L. intermedia Rchb. fil.-éihez hasonló nagyságúak, alig für-

tösek az ágak hegyén többé-kevésbé összeállók, X30khálósan gyengegyaj)jasok
;

fészekgallérjának pikkelyei közül a külsbbek árképüek és horgasvégek, a

belsbbek szélesebbek, gyengén színezettek, és többnyire egyenes szálka-

csúcsban végzdök ; virágjai pirosak s a pikkelyeken túlemelkedök.

Terem bozótos parlagos helyeken, utak szélén a Nagyrét pusztán,

Nagy-Rabé falu mellett Biharmegyében, a Lappa intermedia Rchb. fil., L.

tomentosa Lam., L. major Gaertn. es L. minor (Sckh.) tömeges társa-

ságában.

Legközelebbi rokonaitól a L. intermediá-éhoz hasonló vnágzata és

fészkei által különbözik ; a L. intermediától pedig azáltal, hogy vmígzata

nem áll meztelen fészkekbl, hanem pókhálósán gyapjas mezekböl mint

például a L. ambigua Cel.-é.

Lappa ambigua Cel. sátorozó virágzata által különbözik e Lappátói

(Bojtorjántól) ; Lappa pubens Boreau (L. minori x tomentosa) pedig, mely-

bl nem láttam példányokat, — nagyobb fokban fürtös virágzata és kisebb

fészkei által látszik az én növényemtl eltérnek lenni.

E korcs eredet Bojtorján tárgyalása alkalmából nem hagyhatom em-

lítés nélkül, hogy a hazánkból eddig közölve lett három Bojtorjánon, azaz a

Lappa major Gaertn., L. minor (Sckh.) és L. tomentosa Lam.-on kívül a

Lappa mixta Simk.-al együtt még másféle, nálunk ez ideig figyelmen kívül

hagyott, de általam gyjtött Bojtorjánokat is felsorolhatok. Ilyenek :

a) Lappa conglomerata Schar, sert. Xr. 142/ . — E)i, Trans, p. 41ô.

Szedtem Kis-Tokaj mellett utak szélén.

b) Lappa anibigua Cel. Prodr. FI. Bohém. p. 249. (L. majori x tomen-

tosa Auct.)
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Szedtem Nagy-Rabé falu mellett a Nagyrét pusztán Biharmegyében

két alakban. Az egyik alak nagyobb fészk és kevésbé pókhálós gallérú s

ezt: forma majori.'i-nak nevezem; a másik kisebb fészk és pókhálósabb gal-

lérú, s ezt : forma tomcntosac-níúí hivom.

c) Lappa intermedia Rchb. ßl. (Lunge Dansk. H. sub. arct.) (L. ma-

jori >í minor Auct.)

Szedtem Kis-Tokaj mellett Zemplénmegye déli részén és Nagy-Rábé

mellett a Nagyrét pusztán Biharmegyében. Ennek is vannak majd a Lappa

major-hoz, majd a Lappa minor-hoz jobban közeled alakjai, s azonkivül

pirosvirágú és fehérvirágú fészkekkel is változik.

14. Polygonam pannonionnx Simk. (P. patuluin Sándor iu lierbaho, et ve-

risiiniliter etiam Nendtvicli, — uon M. B.)

Polygonum— e sectione Persicariae, serié II. Meissneri (DC. Prodr.)

-;— laeve, debileque. — Radice annua; caide hiunili dehiliqiw, errcfo, 7u»i-

tninqiie a hasi usqiic patulc ramoso ; foliis ovato-oblongis lanceolatisque, ín

pagina inferiori solum pubescentibus (quam in Polygono Persicaria L.) nec

fjlanduloso-pu nctat'is ; spicis ovatis oblongisque, densis, obtusis, solitariis
;

bracteis nudis aut minute eilintis (quam in Polygono tomentoso Schrank.)
;

fioribus purpureis, et cum pedunculis eglandidosis lueribiísqac.

Habitat in humidis praedii Rákos graminosis circa Budapestinum :

e. e. ad cauponam Gubacsiensem et versus Rákos-Palota.

Polygoni tomentosi Schrank et P. Persicariae L. quasi intermedium.

Ab afíinibus : Polygono lapathifolio L. (P. nodoso Pers.), Polygono Danu-

biali Kern. et. Polygono tomentoso Schrank, — foliis subtus eglandulosis ; a

Polygono Persicaria L. invicem, — bracteis^ nndis, rel minute eiliatis, facil-

lime distinguendum. Ceterum hahitu humili debilique et ramiticatioue pa-

tulo primo intuitu insigne.

A DC. Prodromusában Meissner által megkülönböztetett Persicaria

fajcsoi^ortnak Il-ik fajsorozatába tartozó sima, gyönge Polygonum ez. —
Gyökere egynyári ; szára alacsony és gyönge, emelkedett és néha tövétl

kezdve berzedten ágas ; levelei tojásdad hosszúkások és lánzsások is, alsó

színükön csupán pelyhesedk (mint a Polygonum Persicaria L.-nél) s nem

mirigyesen pontozottak ; fíízérei tojásdadok vagy hosszúkások, tömöttek,

kerekített csúcsúak, magánosan állók ; murvái meztelenek vagy igen }v\vn-

téktelenül pillas éhiek (mint a Polygonum tomentosum Schrank-nál) ; vi-

rágjai pirosak s kocsánaikkal együtt mirigytelenek es shnák.

Terem Budapest körül a Rákos-puszta nedves füves helyein: igypéld.

a Gubacs-csárdánál a Duna menten és a rákos-palotai mezkön.

Mintegy közephelyet foglal el a Polygonum tonumtosum Schrank es
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P. Persiearia L. között. — Rokonaitól, a mink : Polygonum lapatliifolium

L. (P. nodosum Pers.), Polygonum Danubiale Kern, és Polygonum tomen-

tosum Schrank, — alsó színükön mirigytclen levelei által ; a Polygonum

Persicaria L.-tl viszont, — meztelen vaçjy rij/öngcn pilláséln murvái <által,

igen könnyen megkiilönböztethetö. — Különben alacsony és gyönge ter-

mete által, valamint berzedt elágazása által is els tekintetre feltnik.

NEHANY KOZEP-MAGYAROESZAGI NÖVÉNYRL.

Közli : SiaiKovics Lajos.

(2-ik Közlemény.) ^

Közép-Magyarország növényeirl, s nevezetesen Budapest és környé-

kének növényzetérl némelyeket már e füzetekben is, valamint a « Magyar

növénytani lapok» 1877-ki folj^amának 8-ik és 9-ik számaiban volt alkal-

mam elmondani. E közleményem az eddig közöltek kiegészítésére czéloz, de

egyszersmind alkalomszer is óhajt lenni. Ösmeretes ugj^anis, hogy az

«Orvosok és Természetvizsgálók» ez évi nagygylésének színhelyéül az or-

szág szíve Budapest van kitzve ; ösmeretes az is, hogy 'úy alkalmakból az

illet vidék monographiájához a vidék flórájának összeállítása is szükséges

kiegészít részt képez. — Hogy Budapest és vidékének flórája a megbízot-

tak által a lehet terjedelemben és pontossággal legj^en összeállítható, —
ezért e közleményemben közzé teszem azon növényieket leihelyeikkei egye-

temben, melyeket eddig azon vidékrl följegyezve nem találok, de a melyek

általam ott gyjtetve s így ez alkalommal mint a vidékre ujak bemutatha-

tok. Ezen, Budapestre és vidékre nézve uj növényekhez néhány olyat is csa-

tolok, mely eddig onnan alig, vagy pedig kevés helyrl volt ösmeretes, va-

lamint olyanokat is, melyeknek a vidéken való eljövetóle Sadler ideje óta

kérdésessé s kétessé vált.

Az egyes növények Neilreich Ágoston rendszere szerint következnek

egymásután.

1. Anthoxanthum villosum Lois. Cserjés gyepes helyeken Budapest

mellett a Svábhegyen. Ösmerem Baranyamegyébl is Sellye falu kör-

nyékérl.

3. Koeleria glanca (Schk.) DC. Elég bven n futó vagy félig kötött

homokon a Csepel-sziget buczkáin Csepelfalu és Soroksár között, valamint

Szt.-Endi'ével szemközt a szt.-endi-ei szijíe' homokterletein.

^ E közlemény csupán annyiban vétetik Il-uak, a mennyiben a Term. Fttz.

Il-ik kötet 32-ik lapján kezdd közleniényhe/, liaKonló. Simk.
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3. Aim ctqnllaria Host. (Aira caryophyllea Sadl in Flora com. Pest.

p. 39.) Szikár, napos helyeken Budapest mellett a Svábhegyen és Boross

Jenö-nél a Hirschenloch nev hegy tetején.

4. Bromiis commKtatiis Schrad. Utak szélén és homokos napos helye-

ken a Rákoson Budapest mellett több helyen igy a Nagylegelönél. E növényt

BoRBÁs ViNCZE is megemhti a Rákosról (Ujabb jelent. 1875), megemlítendö-

nek véltem azonban e növényt én is azért, mert azt hiszem, hogy a Sadler

Bromus racemosusa (FI. com. Pest. p. 58) alatt a Bromus commutatus

Schrad.-t kell értenünk. — A Sadler Bromus racemosusa ugyanis gyakori

növény, mit én sem Budapest vidékén, sem hazánkban egyebütt nem ta-

pasztaltam ; másrészt pedig Sadler a Bromus commutatas Schrad-t, mely

hazánkban valóban gyakori, söt közönséges, — Pestmegye flórájában nem
említi.

5. Brow na raccmosus L. Utak szélein Budapest mellett Kbánya felé

a magyar államvaspálya épületeinél. Általam csak egyszer észleltetett' né-

hány példányban.

6. Bromus pat idus il/, et K. Utak szélein napos helyeken. Budapesttl

éjszakra Hidegkút falu környékén.

7. Heh'ocharis un'ujlumis (Link.) Rchb. Icon. VHI. f. 703. Nedves ré-

teken, árkok és vízerek mentén Budapest mellett a Rákoson több helyen,

így péld. a Nagylegelönél és a Gubacs-csárdánál a Duna mellékein. — A
Heleocharis palustris (L.) R. Br.-tól több jelleg által tér el s ezért én is

mint fajt ösmerem be. A Heleocharis uniglumis (Link) szára ugyanis nem

duzzadt, mint a H. palustris (L.)-é s a füzér alatt sem szkül össze hirtelen

mint amannál, hanem szára tömöttebb, vékonyabb és a füzér alatt is egyenle-

tes. A Heleocharis uniglumis füzére továbbá sötét-barna szín és fényes, míg

a H. palustrisé zöldes-verhenyes és homályosabb. — Végre a Heleocharis

uniglumisnál a füzér alsó polyvája nagy és szárölelö, míg a H. palustrisnál

jóval kisebb es ezért csak a fzer felet áterö.

A szár hüvelyeinek csonkításában különbséget példányaimon nem tu-

dok észrevenni, és a bibék számát is változónak, azaz majd kettnek, majd

háromnak tapasztaltam.

8. Allium longispathum Red. Lil. t. 316. Rchb. Icon. XX. lOOS.

(A paniculatum Borb. non L. Ak. Közi.) Napos helyeken, így Budapest mel-

lett a Kamara-erdben es a Csepel-szigeten homokos erdk szélén Csép és

Tököl falvak k()zt. A longispathum név valóban reá ill, mert igen hosszú

spathákkal bír.

A Budapest melll Kttaibel által közolt Allinm italiens, kétségkívül

e növényt jelenti.

0. Allium fallax Dou. Homokk-sziklák részeiben az ()-Buda és Pilis-

Szánthó közt a Garancs korcsmánál fekv hegyek tetején egy helyen

elég bven.



150

10. Alii 1(1)1 vim'.alc L. Szedtem nemcsak az ó-budai löpormalom ho-

mokos környékén, hanem Szt.-Ivány mellett is a Kovíicsi hegyeken.

11. Muscari neglectum Guss. Napos, kövér gyep hegylejtön a Hárs-

hegyen a Szép-Juhásznénál Budapest mellett.

12. Salix Pontederana Schleich. (S. cinereo x purpurea Bap.) Egy

vízárok mentén a Eákoson Budapest mellett Kákos-Palota felé.

13. Populus Bachofenii Wierzh. Néhány liatalmas fát alkot a Pilis és

Alberti között lev erdben, Pestmegyében. Levelei tojásdad háromszögüek,

éleiken nagyozva fogasak, úgy azonban, hogy az egyenltlen fogazottságnál

fogva a levél 3, illetleg 5 karajúnak tnik fel. Levelei továbbá alsó szí-

nükön sürün molyhosak, s ezért Neilreich A. helyesen állítja, véleményem

szerint, a Populus cane censhez. Hogy a Populus canescens Sm.-nek közel

rokona, azt ágainak hasonló szín kérge, valamint azon tapasztalatom is

bizonyítja, hogy egyes alakjaiban közeledik a P. canescens Sm.-hez.

14. Populus villosa Lang. Si/ll. Ratish I. p. 185. Tzeges talajon a

Pilis-hegy keleti részén elhúzódó pilis-szt.-kereszti völgyben, valamint a

Csepel-sziget erdeiben Csép és Tököl falvaknál. Föjellege, hogy évenkinti

friss hajtásai valamint a rajtok kifejldött levelek legnagj'obb része mind

a két színén srn álló s rövid szröktl selymesen fényl. Hajtásai-

nak alsóbb levelei erezetökben, alakjokban és meztelenségökben megegyez-

nek a Populus tremula L. leveleivel, s ezért a P. tremula fajtájának tekin-

tend.

15. Polycnemwn Hcuffelii Lang. Szikár erdkben és csepleszekben

Csobánka falunál Pestmegyében a Drenek hegyen és Nagy-Kartalján, vala-

mint Szt.-Endrénél az Izbék felé es hegyek déli erds lejtin bven.

1 6. Plantago argottea Chaix. Napos dombokon s legelkön Péczel mel-

lett Pestmegyében. így, noha Kerner Antal Pestmegyében nem találta, és

noha az Epres-pusztán eljöv Sadler-féle Plantago argentea-hoz kétség fér,

mégis igaz marad, hogy a Pl. argentea Chaix Pestmegye növényzetének egyik

tagját képezi.

17. Dipsacus fallax. (Dipsacus silvestri x superlaciniatus) Simk. Le-

velei nagyobb részben szárnyasán hasgatottak, szélükön sertésen pillas élek
mint a Dipsacus laciniatus levelei; de legfels levelei épek és mezítelen

élek, gallérlevelei pedig szálasak, igen hosszúak s a virágzati gömböt jóval

túlhaladják, mit a Dipsacus laciniatusnál nem tapasztalunk. Ez utóbbi jelle-

gek által a Dipsacus silvestrishez közeledik, melytl azonban levelei legna-

gyobb részének alkotásában, valamint rövidebb virágzati fels murvái által

is eltér. — Középhelyet foglal el tehát a Dipsacus laciniatus és D. silvestris

között. Egy ehhez igen hasonló korcs Dipsacust Tauscher Gyula a Csepel

szigeten gyjtött Csepel-Újfalu mellett fzesekben, melyet azonban Dipsa-

cus laciniatus x supersilvestris-nek tartok. — Dipsacus fallax Simk terem

Pestmegyében Pilis-Szt-Kereszt és Csobánka falvak között utak szélein.
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IS. Kiiiiiítid ('(írjKitliictí Ilciijf. FüvL's napos liegylejtön Budapest

mellett a Gellért-he/íyen néhány szál.

10. Inula pseitdosalinna Sitnk. Cseplcszek szélén a Csépi fáczán(ísl)an

Csepel-szigetén. Levelei keskenyek s aránylag hosszúak, olyformán, mint

az az Inula Salicina L.-nél tapasztalható ; de fészkei s különösen fészek -

pikkelyei alakjokra s alkotásukra nézve az Inula cordata ]3oiss-val egyez-

nek meg.

i20. Picris acpindca Sauter. Pilis-Szt-Kereszt felett a Pilis-hegy alatt

lev forrásos völgy nedves cserjés hegylejtöin, Pestmegyéijen.

2[. CifiiogloíiSKm hunfiaricum Siink. Napos hegyek lejtin és erdk

szélein. így Budapest mellett a Sas-hegyen és a P'arkas-völgyet környez

napos cserjés lejtökön ; a Pilis-hegynek nyugati Kesztölcz felé néz napos

csúcsán ; Fóth mellett a Somlyó-hegyen ; és Pestmegye határán kívül a to-

kaj-hegyaljai hegylánczon Horváthi mellett a Horváthi-Szokolya hegyen.

Zöldel színe és sajátos meze által, mely (gyakran szemölcsön ül)

sertekbl van alkotva, továbbá apró, sürün tüskés és szegélytelen terméskéi
,

valamint hosszú termés fürtjei által, elter a hazai Cynoglossumoktól és a

Cynoglossum nebrodense Guss.-vel rokon, mely azonban havasi növény,

piros pártával és alá-törött kocsánokkal, míg a mi növényünk alacsony na-

pos dombokon n, kék virágú és íves hajlású kocsánokkal bír.

ú'2. Ancluisa Gmelini Ledeh. Gj^akori Szt-Endrénél a hasonnev szi-

getnek a várossal szemközt fekv homokbuczkáin ; terem továbbá a magyar

x^lföld egyéb homokbuczkáin is, például SzabolcsmegyébenTúra és Bogdány

között. «

23. Echium Wierzbickii Haberle in Reich. Germ. 336. Utak szélein a

Rákos homokos mezin Budapest mellett Rákos-Palota felé néhány pél-

dányban.

24. Hyosci/amus jjallidas Kit. Budapest mellett utak szelén a tégla-

gyái'nál a Gellért-hegy tövénél.

25. Veronica ana(/aUoides Giiss. Pocsolyák szélén helyenként : így Bu-

dapestnél Promontor felé, továbbá Pilis-falunál Alberti felé és a Csepel-szi-

geten Sziget-Szt-Miklósnál a soroksári Dunaág partjiun.

26. Melampyrnm com mutatam TauncJi. Cserjés helyeken Budapest

mellett a Hárshegy éjszak-nyugati tövében. E nagyobb virágai és hosszabb

csészefogai által a Melampyrum pratense L.-tl különböz mivény cserjés

lielyeken az Ágasváron is n Bátony község közelében Hevesmegyében, va-

lamint a Mecsekháton is Pécs vidékén, honnan tévesen ^felampyrum pra-

tense L. név alatt közöltem a magy. tud. akad. közleményeinek XI. kcitet

184-ik lapján. — Melampyrum pratense L. Pestmegyébl a csobánkai Dre-

nek-liegyrl van meg gyjteményemben, hol az a Szt-Kutnál Ix'iven n,
egyébként i)cdig a Hegyalján Tolvcsas Erd-Iíorvátlü hegyeirl gyjtöttem.

Sahler ]\Iilanipyruui silvaticumjat, melyet aFloracom. Pestinensis 2();i-ik

Termiszctrajzi /iizetck. II. k'itet II. r> lll. /"><<. lÜ
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lapján Pestmegye magasabb fekvés erdeiben gj'akorinak állít, ott azonban

ujabb idben senki által sem volt feltalálható, az igazi Melampyrum pra-

tense L,-nek tartom, mig a Sadler Melampyrum pratenséját M. commuta-

tum Tausch.-nak tekintem. E nézetemben azonkívül hogy a M. silvaticum

Pestmegyében fel nem található, és hogy a M. pratense L. mellett a M.

commutatum Tausch is nö, melyet e néven Sadler fel nem említ, — támo-

gat azon körülmény, hogy a M. commutatum Tausch nagyobb virágú mint a

M. pratense L., és hogy Koch az ö Synopsisában a M. silvaticumnak a

M. pratensistöl való megkülönböztetésére azt is felhozza : «flores dimidio

quam antecedentis (idest M. pratensi) minores.» — Sadler, ki Koch után

határozott, könnyen tekinthette ennélfogva a kisebl) virágú M. pratense L.-t

Melampyrum silvaticumnak és a nagyobb virágú M. commutatumot,

M. pratensének.

27. Bifora radians M. B. Utak szélein Budapest mellett a Laszlovszky

közelében a zugligeti hegyek tövében csekély számmal 1874. jun. 7-én.

28. Clematis odontophylla Gandoger. Budapest mellett a Lipót-mezön

a Clematis Vitaiba L. társaságában.

29. Thalictnim collinum IVallr. Feltn alakjait szedtem Szt-Endrénél

a hasonnev szigeten homokos erdk szelén es homok-buczkás tisztásain

Ilyenek :

v) grande Simk. Nagylevelü s termetes alak
;

v) arenarium Simk. Kiváló homoki alak, mely egeszén tompa karajú

levelekkel bír, úgy hogy leveleiben a Thalictrum minus L.-vel megegyezik.

30. Fumaria dciisißora DC. Budapest mellett a szlk közötti utak

szegélyén a Hárshegy alatt egy helyen elég bven.

31. Roripa paliistiis (Leyss) Bess. Budapest mellett az elrekesztett

soroksári Dunaágban és folytatólag a Csepel-szigetnek a Gubacs-csárdával

majdnem szemközt fekv partján. Eitka, mint hazánkban egyáltalán, de

mégis terem Budapest vidékén.

31. Viola arenaria DC. var. denndata Simk. Egeszén meztelen, de

egyéb tekintetben a Viola arenariával egyezik meg. — Terem homokos er-

dkben a Nagy-Kopas?-liegy tövénél Pilis-Csaba mellett.

32. Viola scotophylla Jord. Csepleszekben s erdkben Budapest mel-

lett a Háromhatár-hegyen.

33. Ileriiiaria filabra L. Homokos talajon, folyók medreben es ritkás

erdkben. így Budapest mellett a soroksári Dunaágban a Gubacsi-csái'dával

szemközt, és bven a Kovácsi-hegyek ritkás erdeiben Szt-Ivány mellett.

34. Sperfiidaria marginata (DC. FL Fr. IV. p. 793. sub Arenaria).

Budapest mellett Albert falunál s a Promontortól Budaörsig haladó hegy-

gerincek alatt fakadó budai keserüforrásoknál helyenként.

35. Géranium pijrenaicum L. Fóth mellett a gróf Károlyi-kert ligetei-

ben vadon tenyészve.

1
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36. Epilobimn rirgatiim Reut. (K.palttstri>cpari-ißorum.)Vuis-tiiA\-

berti-falvak között Pestmegyében a berkes mocsarak szélein elterül nedves

kaszálókon Epilobium palustre L. es E. parviflorum (Schreb.) társaságcában.

Az Epilobium palustre L.-töl, melynek szörösszárú s level alakjaihoz kö-

zeledik, eltér zöldelö maghonai által, sötétebb szín virágjai és terméseinek

s szára fels részének szrözete által, mely berzedten álló s ritkább meg
hosszabb szrökbl alkottatik, mint az E. palustre L.-nál. — Az Epilobium

parviflorum (Schreb)-tl, melynek kopaszos alakjaihoz szintén hasonlit, —
alakra keskenyebb és vállra hegyesebb levelei, továbbá termései által külön-

bözik, melj^ek egész lapjukon és élükön is elég síirün pelyhesedk, s ezért

kevésbe zöldelk, mint az E. parviflorum (Schreb) termései.

37. PridKts inailitia L. }) Lcopoldensis Sinik. Utak szélén a szlk
közt a lipótmezei dombokon Budapest mellett. E dombokon töménytelen

Prunus insititia L. terem a szöük között, — egy helyen azonban néhány

oly cserjét találtam, mely a Prunus insititia L. példányaival teljesen meg-

egyezett virágjainak nagyságában, leveleinek szrözetében, alakjában, foga-

zottságában és ágainak mezében, — csupán abban különbözött tlük, hogy

kocsányai egészen meztelenek valának. E meztelen kocsányú Prunus insiti-

tiát nevezem ,:?j Leopoldensisnek.

38. Rahas toiiicnfosiis Borkh. Gyakori nemcsak Budapest napos he-

gyein, hanem Csobánka es Pilis-Szánthó közt is.

39. Cytisas hirsatus L. (C. falcatus W. K.) Budapest mellett a Sváb-

hegy napos füves keleti lejtin és Pilis-Csaba mellett a Nagy-kopasz tisz-

tásain.

40. Gcnistd pt((iil<t M. />. Csalitos helyeken Schilling mellett a Cse-

pel-szigeten. — Tauscher Gyula e növényt Genista viragata név alatt

küldte szét ösmerseinek.

Nagyváradon, 1878. ápril 1.
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EXPEDITIO AUSTmAC0-HUN(4ABICA AD 0RA8 ASIAE

ORIENTÁLIS.

ANTHOPHYTA QUAE IN JAPONIA LEGIT BEAT. EMANUEL WEISS Mkd. Dr. ET QUAE

MUSEO NAT. HUNGAEICO TEOCURAVIT JOANNES XANTHUS Mus. Nat. Conserv.

ENUMERAT

Augustus Kanitz.

II.

XJlCOT^iTLKAE.
CHOR IFEXA L, A. E.

PIPEEACEAE.

Piper Futokadsura Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1587.

In rupibus ad Oosima 29. ix.

SAURUEACEAE.

Houttuynia cordata TJnmb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1585.

Circa Yokohama, Kanasawa, Kamakiira,

Totska 23—25. x.

AETOCAEPACEAE.

Ficus pyrifoJia Burmann •

Franck, et Sav. 1. c. n. 1555.

In silvis circa Aknnora 6. 10. ix., inter

Aknnora et Nisitomari 16. ix., ad

Köbé prope Hiogo 1. Miroeha 26. ix.

circa Yokohama 1 3. x.

F. Sieboldiana Mirf.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1556.

Ad margines silvar. circa x\knnora 10.

16. IX.

F. pumiia L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1557.

In collibus inter Aknnora et Nisitomari

16. IX. Circa Hirado-sima 20. ix.

F. erecta Tkiini>.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1558.

Ad marg. rivuli circa Hirado-sima 20. ix.

UETICACEAE.

Urtica Thunbergiana Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1564.

In silva inter Kanasawa et Kamakura

24. X.

Piiea petioiaris iSieb. et Zucr.) EL
Franck, et Sav. 1. c. n. 1569.

Circa Yokohama 13. 18, x.

Boeliraeria nivea ( L.) Hook, et Am.
Franck, et Sav. 1. c. n. 1 575.

In collibus inter Aknnora et Nisitomari

16. IX.

B. platyphylla Don k Japonica iL. fil.)

Wedd.

Franck, et Sav. 1. c. n. lo76.

Inter Aknnora et Nisitomari 1 6. ix., ad

margines viarum prope Fnkahori 18.

IX., in m. Kawara Yama 18. ix.

B. hispidula F>l.

Franck, et Sar. 1. c. n. 1580.

In silva circa Yokohama 18.x.

CANNABACEAE.

Humulus Japonicus Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1539.

Circa Yokohama 13. 18. x.
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ULMACEAE.

Celtis Sinensis l'as.

Franck, et Sav. 1. c. n. 15i7.

In collilnis aiistral. circa Yokoliama T).

li>. XI.

POLYGONACEAE.

Rumex crispus />.

Fnimli. et ii'ar. 1. c. u. liUl.

In nideratis circa Akunora G. ix.

Polygonum Blumei Meisn.

Franck, et Sac. 1. c. n. 1415.

Inter Akunora et Nisitomari 1 G. ix., circa

Yokohama 18. x.

P. Japonicum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. lilî).

var. grandiflora Meisn.

Ad margines viarmu circa Fukahori

18. IX.

P. filiforme Tknnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1420.

In monte Kawara-Yama 18. ix.,incolli-

bns circa Oosima 29. ix.

P. Orientale /.. ß pilosum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1424.

Circa Oosima, (an cult. ? Weiss) 29. ix.

P. Chinense /.. ;:> corymbosum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1427.

In Hirado-sima 20. ix.

P. hastato-trilobum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1429.

In ruderatis ad Oossima 29. ix.

P. Sieboldi Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1431.

Ad margines silv. circa Yokohama 1 8, x.,

in Ibssis circa Yokohama, Kanasawa,

Kamakura, Totska 24—20. x.

P. multiflorum Tknni».

Franck, et Sav. 1. c. n. 1438.

Circa Akunora G. ix.

P. CUSpidatum sich, et Zncc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1439.

Kobe prope Hiogo 1. Mirocka 2G. ix., in

coUibus circa Oosima 29. ix., circa

Yokohama 31. x.

Chylocalyx perfollatus ( L. ) Hassk.

Fratuk. i't .S'(i/'. 1. c. n. 1434.

In ruderatis circa .\kunora G. ix.

Fagopyrum esculentum Mnerck

Franck, et Sar. 1. c. n. 14i2.

In agris inter Akunora et Nisitomari

16. IX.

AMARANTACEAE.

Celosia argentea L.

Franck, et .Sar. 1. c. n. 1393.

Circa Akunoi'a G. ix.

;i cristata ( L.) Hcntk.

Franck, et Sav. 1. c.

Ibidem, colitur 10. ix. et ad margines

viarum G. 18. ix.

Euxolus viridis ( F. ) Mo(i. Tand.

Franck, et Sar. 1. c. n. 1397.

var. caudata Hnok-./il.

In agris circa Yokohama, Kanasawa,

Kamakura, Totska 23—25. x.

Achyranthes bidentata Illume var. Japo-

nica Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 13!)8.

In coUibus inter Akunora et Nisitomari

16, IX., in ruderatis ad Oosima 29. ix.

Gomphrena globosa L.

Franck, et Sar. 1. c. n. 1^99.

Circa Hirado-sima an culta? 1. lian/iclil

et Sckünherijer 19. ix. circa Oosima

col. 29. IX.

CHENOPODIACEAE.

Kochia Scoparia / /.. ; Sckrad.

Franck, et Sav. 1. c. n. 138G.

Circa Akunora cult. G. ix.

CARYOPHYLLACEAE.

Dianthus Seguieri rkaix !

Franck, et Sav. I. c. n. 187.

In pratis et silvis ad Kobe prope Hiogo

1. Mirocka 26. ix.

D. superbus /..

Franck, et Sar. 1. c. n. 188.

Circa Yokohama 18. x.
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Cucubalus bacciferus T.. var. Japonica

Miq.

Franch. et Sav. 1. c. n. 198.

Ill fruticetis iid Kobe prope Hiogo 1.

Mirucha 26. ix.

Melandrium firmum fSieh. et Zucc.)

liohrh.

Frmuh. et Sac. 1, c. n. 190.

Yokohama 1. Naumann.

Lychnis grandiflora Jacq.

Franck, et Sav. 1. c. u. 202.

var. Senno ( Sieh, et Zucc. )

Franch. et Sav. 1. c. n. 204.

In umbrosis rupiniia m. Kawara-Yama

18. IX. ad Totska 23—25. ix.

Malachium aquaticum
{
L.) Fries

Franch. et Sav. 1. c. n. 209.

In ruderatis prope Akunora 6. ix.

Sagina maxima A. Gray

Franch. et Sav. 1. c. n. 219.

forma minor Miq.

In agris prope Yokohama 31.x.

CRASSULACEAE.

Penthorum sedoides L.

Franch. et Sav. 1. c. n. 627.

Ad rivum i^rope Yokohama et Totska c.

fi-uct. 25. X.

MESEMBßYANTHEMACEAE.

Mollugo stricta L.

Franch. et Sav. 1. c. n. 674.

In agris inter Akunora et Nisitomari 1 6.

IX., circa Yokohama 13. x.

TEEEBINTHACEAE.

Rhus semialata Murray ß Osbeckii DC.
Franck, et Sav. 1. c. n. 385.

In Silva prope Akunora c. fruct. junior.

10. IX., in Inasatake 10. ix., Kobe
prope Hiogo c. fruct. 1. Mirocha

26. IX.

R. succedanea L.

Franck, et Sav. 1. c. ii. 386.

Circa Akunora col. 6. 16. ix.

R. Silvestris Sirb. et Zucc.

Franck, et Sar. 1. c. n. 387.

In Silva m. Inasatake 10. ix.

RUTACEAE.

Zanthoxylon schinifolium Sich, et Zucc

Franck, et Sav. 1. c. n. 294.

Ad Hirado-sinia 20. ix.

EUPHORBIACEAE.

Euphorbia humifusa WilUl.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1507.

In agris ad Yokohama 31. x.

E. lasiocaula Boifts.

Franck, et Sav. 1. c. u. 1509,

Ad margines silvarum circa Yokohama
18. X.

Sapium sebiferum Bo.vb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1519.

Circa Yokohama, ad margines silvai'um

18. X.

Rottiera Japonica (Tkunh. ) Sieb, et Zucc

Franck, et Sav. 1. c. n. 1521.

Ad margines silvarum m. Inasatake 10.

IX., inter Akunora et Nisitomari 1 6. ix.

Phyllanthus Urinaria L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1528.

Ad margines \aarum prope Akunora

10. IX.

Glochidion obovatum Sieb, et Zucc.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1529.

In apice m. Inasatake 10. ix., circa

Hirado-sima 20. ix.

Acalypha gemina (Lour.) Spr.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1522.

In agi-is circa Yokohama 31. x.

TILIACEAE.

Corchoropsis crenata Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 271.

In apice m. Inasatake 10. ix., ad sepes

inter Akunora et Nisitomari 16. ix.,

ad margines viarum prope Fukahori

18. IX., circa Yokohama 13. x.
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MALVACEAE.

Hibiscus mutabilis /..

h'ranih. et Sav. 1. c. n. 201.

Colitnr in hortis ad Totska 25. ix.

H. Rosa sinensis /..

Franch. et Sav. 1. c. n. 202.

Ad iiiargines viaruin ad Fukahori, etiam

col. 18. IX.

Gossypium Indicum />.

Francit, et Sav. 1. c. il. 200.

Col. ad Kobe prope Hiogo 1. Mimcha.

GERANIACEAE.

Geranium Nepaiense Sh-m

Franvli. et Sur. 1. c. n. 281.

In sepibus et sihàs ad Akuuora 0. 10.

IX., circa Nisitomari IG. ix., Kobe

prope Hiogo 1. Mirucha 26. ix., circa

Yokohama 18. ix.

BALSAMINACEAE.

Impatiens Textori M/î/.

Framh. et Sav. 1. c. u. 287.

In locis liumidis silvarum ad Kamakura

et Totska 25. x.

AURANTIACEAE.

Citrus trifoliata f..

Fvanrh. et Sav. 1. c. n. 302.

Kobe prope Hiogo c. fruct. 1. Mirov/ta

26. IX.

SAPINDACEAE.

Koeireuteria paniculata La.cm.

Francit, et Sac. 1. c. n. 351.

Ad margines silvarum circa Totska

•21. x.

Acer palmatum Tlmnh.

Franch. et Sav. 1. e. n. 304.

In silva prope Nisitomari arbor, alti 1 0,

IX., Yokohama, Kanasawa, Kamakura.

Totska 23—25. x.

Staphylea Bumalda Dr.

Franch. et Sar. 1. c. n. 378.

Ad rivuin prope Totska 25. ix.

Euscaphis Japonica i Ihuuh. )

Francit, et Sac. 1. c. n. 379.

In silva prope Akunora 10. ix., Hirado-

sima 1. Hanfieltl et Sr/tiinhcnfcr 19. ix.

VITACEAE.

Vitis Labrusca L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 34-4.

Ad sepes prope Fukahori 1 8. ix., Hirado-

sima 20. IX.

V. Thunbergij (Sich, et Xucc.)

Franch. et Sav. 1. c. n. 84.

Ad rupes prope Akunora 0. ix., ad arbo-

res in m. Inasatake 10. ix., ad lapides

versus Nisitomari 18. ix.

var. tricuspidata ( SUé. et Zucc. ) Miq.

Ad sepes prope Akunora 10, ix.

CELASTRACEAE.

Evonymus alatus (Tkunb.)

Franch. et Sac. 1. c. u. 324.

fonua exalata llctiel

In silva prope Akunora 10. ix.. Nisito-

mari 10. IX.

E. Hamiitonianus Wall.

Franck, et Sav. 1. c. n. 325.

Ad sepes circa Y'"okohama 18. 31. x.

E. JaponiCUS Thnnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 329.

Ad Akunora 0. ix.

Celastrus articulatus Thnnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 331.

Ad Akunora 10. ix.

[huius varietas.

et Sav. 1. c. u. 332.]

C. Ciliidens Miq..' Franck.

RHAMNACEAE.
Paiiurus Aubletia Roem. et Sckult.

1' ranch, et Sav. 1. c. u. 336.

Yokohama 1. Nauntann.

ILICACEAE.

Ilex crenata Tkunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 310.

In silvis m. Kawara-Yama 18. ix.. ad

sepes prope Kamakura 24. x.
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I. intégra Tlmnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 317.

Ad Hirado-sima 20. ix., ad margines

silvarum ad Kamakura 24. x. Yoko-

hama 31. X.

PITTOSPOEACEAE.

Pittosporum Tobira (Thunh.) Ait.

Franch, et Sav. 1. c. n. 182.

Circa Yokohama c. fruct. 31. x.

CEUCIFEBAE.

Capsella Bursa pastoris Moench

Franck, et Sav. 1. c. ii. 160.

Ch'ca Yokohama 31. x.

VIOLACEAE.

Viola Patrinii DC. var. Gmeliniana Betjel

Franch. et Sav. 1. c. ii. 168.

In silva ad Kohé prope Hiogo, il. fr. 1.

Mirocha 26. ix., circa Yokohama 5.

12. XI.

V. prionantha Bunge

Franck, et Sav. 1. c. n. 170.

In agris circa Yohohama 5. 12. xi.

V. silvatica Fries

Franch. et Sav. Í. c. n. 174'??

In rupium fissuris m. Kawara-Yama 1 8.

IX., Yokohama cum fruct. 1 8. x.

CUCURBITACEAE.

Trichosanthes Cucumeroides (Ser.)

Franck, et Sav. 1. c. n. 601.

In rupibus m. Ka^rara-Yama 18. ix.

Cucurbita Pepo F.

Franck, et Sav. 1. c. p. 175.

Circa Yokohama efferata 18. x.

Melothria Regelii XamL
Franck, et Sav. 1. c. n. 668.

Ad Kobe prope Hiogo 1. Mirock a 26. ix.,

circa Yokohama 13. 18. x.

SALICACEAE.

Salix Sieboldiana Blume

Franck, et Sar. 1. c. n. 1045.

In]silva superiore m. Kawara-Yamal 8.ix.

HYPERICACEAE.

Hypericum erectum 77/»»//.

Franck, et Sar. 1. c. n. 230.

In silvis ad Akunora 6. ix., in apice m.

Inasatake et ad rivul. 10. ix., versus

Nisitomari 1 6. ix., in m. Kawara-Yama

18. IX., ad Hirado-sima 20. IX., in silv.

circa Yokohama, Kanasawa, Kama-

kura, Totska 23—25. x.

H. Japonicum Thunh.

Franck, et Sav. 1. c, n. 231,

Ad fontem in m. Kawara-Yama 1 8. ix.

TERNSTROEMIACEAE.

Eurya Japonica Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 236.

In fructicetis ad Akunora 0. ix., in apice

m. Inasatake c. fruct. 10. ix., in saxo-

sis circa Nisitomari c. fruct. 16. ix.

circa Yokohama sepes cultas effonn.

13.x., etiam in silva spont. 13. 18.

31. X., inter Kanasawa, Kamakura et

Totska 23—25. x.
"

E. Chinensis B. Br.

Franck, et Sav. 1. c. n. 237.

Arbor ad Oosima 29. ix., circa Yoko-

hama 31. X.

Stachyurus praecox Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 244.

Ad Hirado-sima c. fruct. 20. ix., in silva

ad Kamakura 24. x., Yokohama 1.

Xauinann.

Camellia Japonica L.

Franck, et Sav. Le. n. 248.

In m. Inasatake 10. ix., Hirado-sima

20. IX., Kobe prope Hiogo 1. Mirocka

26. IX.

C. Sasanqua Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 249.

Ad sepes circa Fukahori 18. ix., Yoko-

hama 13. 18. x., Kanasawa, Kama-

kura, Totska 23—25. x.

c. longifolia Miq.

Franck, et Sar. 1. c. u. 249. c.

Ad caupouam in Totska 24. x.
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Thea Chinensis si„is.

Franch. et Sav. 1. c. n. ííaO.

Ad Akunora I'ruct. (J. ix., in silva ad

Kobe propo Hiogo 1. Miitnha !2(). ix.,

Yokohama 5. 12. xi.

BERBEBIDACEAE.

Berberis Chinensis /v.s/.

Fianrh. et Sai\ 1. c. n. 93.

Ad rivum prope Hirado-sima 20. ix., ad

inarg. silv. circa Yokohama 18. 25.x.

Nandina domestica Thunh.

i'ldncli. et Sar. I. c. n. 98.

In saxosis ad temphim Daibuts prope

Nisitomari 16. ix., circa Yokoliama

13. 18. 31.x.

LARDIZABALACEAE.

Akebia lobata Decaisne

Franch. et Sav. 1. c. n, 89.

In dunietis circa Yokohama 18. x.

Stauntonia hexaphylia (Thunh.) De-

caisne

Franch. et Sav. 1. c. u. 92.

Inter Akunora et Nisitomari 16. ix.

MENISPERMACEAE.

Cocculus Thunbergii l>(\

Francli. et .Sar. 1. c. n. 83.

Ad Akunora 6. ix., Nisitomari c. l'ruct.

16. IX., Hirado-sima 20. ix., Yoko-

hama 18. X.

/- triloba
f
Thunh. ) sp. Mil].

Franch. et Sav. 1. c. n. 83. y

Ad Akunora c. fruct. 6. ix.

Stephania Japonica { Thunh.)

Franch. et Sav. 1. c. n. 86.

plantae uostrae adnumeranda S. rotunda

Miij. et Franch. et Sav. 1. c. n. 87.

non Loureiro.

In silva collis prope Oosima 29. ix.

MAGNOLIACEAE.

Kadsura Japonica /..

l-'vancli. et Sav. 1. c. n. 77.

Ad rivuui prope Kobe 1. Minicha 26. ix.

RANUNCULACEAE.

Clematis paniculata l'hunh.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1.

In frnticetia ad Akunora 6. ix., Hirado-

sima c. fruct. 20. rx., Kobe prope

Hioi^o c. fruct. 1. Mirocha 26. ix,

C. apiifolia />r.

Franch. et Sav. 1. c. n. 4-.

In silvis ad Akunora H), ix., Hirado-sima

C. Pierotii Miij. [20. ix.

Franch. et 8a f. 1. c. n. 5.

In silvis ad Akunora 10. 16. ix., m. Ka-

wara-Yama 18. rx.

Thalictrum hypoleucum Sieh, et Zucc.

Franch. et Sav. 1. c. n. 13,

In m. Inasatake usque ad apieem 10.

IX., m. Kawara-Yama 18. ix., Oosima

29. IX., Yokohama 18. x.

Anemone Japonica^ Thunh. )Sié. etZucc.

Franch. et Sav. 1. c. u. 15.

Ad Yokohama, florib. fere plenis 1 3. x.

Ranunculus Japonicus Thunh.

Franch. et Sav. 1. c. n. 27.

Fukahori ad margines viarum 1 8. ix.

R. ternatus Thunh.

Franch. et Sav. 1. c. u. 28.

In ruderatis ad Akunora 6. ix., Nisito-

mari 16. IX., Yokohama.

R. sceleratus /..

Franch. et Sav. 1. c. n. 38.

In ruderatis ad Akunora 6. ix.

Aconitum Fischeri Hdchcnh.

Franch. et Sav. 1. c. n. 55.

Ad Oosima colitur 29. ix., in dumetis

et silvis circa Yokoluuna, Kunasawa,

Kanuikura 10. 23 25. x.

Cimicifuga foetida /..

var. simplex ( W'ormxii. sp.) lU'iicl

I 'rauch et Sav. 1. c. n. 58.

In silvis prope Kauasawa et Kamkura

2i. X.

BETULACEAE.

AInus maritima S'utt. i Japonica sich.

et Zucc. sp.) llctjcl

Franch. et Sav. 1. e. n. I6;{7.

In silva circa Yokohama 13. 18. x.
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A. incana Wilki.

var. glauca Ait.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1 G38.

In silvis circa Yokohama 18.x., Kana-

sawa, Kamakura, Totska 23—25. x.

CUPULIFERAE

Quercus glanduiifera Blume

Frandi, et <SVíí;. 1. c. ii. 1600.

Kobe prope Hiogo c. fruct. 1. Mirocha

26. IX., ad marg. silv. prope Yoko-

hama c. fruct. 1 3. 18. X., Totska 25. ix.

Q. serrata Thunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1602.

Ad marg. silv. m. luasatake c. fruct. 10.

IX., circa Yokohama c. fi'uct. 13. x.

Cyclobalanopsis acuta ( Tkunh. ) Oerst.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1605.

In silva circa Yokohama 13. 31. x.

C. glauca (Thunb. ) Oerst.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1607.

In m. Inasatake 10. ix:., ad Hirado-sima

20. IX.

var. myrsinaefolia (Blume! sp.)

Franck, et Sav. 1. c. n. 1612.

In Totska 24. x.

Pasania cuspidata ( Thunb. ) Oerst.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1609.

In silvis ad Yokohama, Kamakura, Ka-

nasawa, Totska 23—25. ix.

Castanea vulgaris Lam.

var. Japonica ( Blume sp.)

Franck, et Sav. 1. c. n. 1614.

Ad Akimora c. fruct. 6. ix.

var. canescens Blume

Ad Yokohama 1. Naumann.

ELAEAGNACEAE.

Elaeagnus umbeiiata Thunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1461.

Ad Akunora 6. ix., in ai)ice m. Inasatake

c. fruct. 10. IX., ad rivum prope Totska

et Yokohama 23. ix.

E. pungens Thunb.

Franck, et Sav. 1. e. n. 1464.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX., ad Hirado-sima leg. Banfield

et Sckönbert/er 19. ix.

E. glabra 27///»/;.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1466.

In silvis ad Yokohama, Kanasawa, Ka-

makura, Totska 23—25. x.

THYMELAEACEAE.

Wickstroemia Japonica (Sieb.) Miq.

Franck, et Serf. 1. c. n. 1451.

Ad Hirado-sima 20. ix.

LOBANTHACEAE.

VisCUm artiCulatum Burmann

Franck, et Sav. 1. c. u. 1456.

Ad Hirado-sima 20. ix.

SANTALACEAE.

Thesium decurrens Blume

Franck, et Sav. 1, c. n. 1458.

Circa Yokohama 1 8. x. In silva ad Totska

25.x.

UMBELLIFERAE.

Hydrocotyle sibthorpioides Lam.

Franck, et Sav. 1. c. u. 677.

Yokohama 1. Naumann.

Sanicula elata Hamilt.

Franck, et .Sat". 1. c. n. 679.

In silva ad Akunora 1 0. ix.

Bupleurum multinerve DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 680.

In silva ad Totska 25. x.

B. falcatum L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 682.

Ad margines silv. circa Yokohama 18. x.

Cryptotaenia Canadensis (L. ) DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 691.

Ad Akunora 6. ix., Yokohama 23. x.,

cuit. 12. XI.

Oenanthe stolonifera DC. var. laciniata

f Zoll in;/, sp.)

Framk. et Sav. 1. c. n. 699.

In oryzetis prope Kamakura 24. x.
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Ligusticum acutiiobum sieh, et Xncc.

Franch. et Sar. 1. c. n. 701.

In apice m. Inusatake, in silva circa

Akunora 10. ix.

Selinum Japonicum (Mi,j.l l'ranrh. et

Sai\ 1. c. n. 70:2.

Ad niargines viarum circa Fukahori

Porphyroscias decursiva .U/7, [is. ix.

J- ramh. et Ni<c. 1. c. n. 708.

Floribus fere nigi-is ( IVei-sM). Ad margi-

nessilvaruin circa Hirado-sima 20. ix.,

circa Yokolmnia 28. ix.

[Archangelica? Keiskei .1//7. Franch. et

Sav. 1. c. n. 711. In herb. Mus. Lugd.

— Bat. solum duo exeiuplaria a AVisÂr

lecta sed valde mutilata asservanti\r
;

iinum vix detenninabile, secundum

infloresceutiae Porphyrosciadis de-

cursivae simillimum.]

Caucalis Japonica Honttui/n

Franch. et Sar. 1. c. n. 710.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

1 G. IX., in silva ad Hirado-sima 20. ix.

ARALIACEAE.

Aralia cordata Thunl>.

Francli. et Xar. 1. c. n. 717.

Ad margines silvaruni circa Yokohania,

etiam colitur LS. x.

A. spinosa L.

Franch. et Sac. 1. c. n. 718.

Ad Akunora 10. ix. \_Planch.

Fatsia Japonica (Thunl.) Decaüne et

Franch. et Sav. 1. c. n. 727,

Ad sepes circa Nisitomari 16. rx., in

liortulo ad Totska col. 24. x.

Dendropanax Japonicus Secw.

Franch. et Sar. 1. c. n. 727.

In silva circa Akunora 10. ix.

Hedera Helix L. var. rhombea fSieh. et

Zacc. I yUq.

Franch. et Sar. 1. c. n. 730.

In collibus inter Nisitomari et Akunora

10. IX., in iruticetis ad Kobe prope

Hiogo 1. Mirocha 26. ix., circa Yoko-,

hama .31 . x., ."). 12. xi.

CORNACEAE.

Aucuba Japonica 'l'hnni:

Franch. et Sar. 1. c. n. 739.

In silva circa Yokohama 13. 18. x.

HYDKANGEACEAE.,

Hydrangea involucrata sieh.

Franch. et Sar. 1. c. n. 001.

In sih-is ad Kanasawa et Kamakura 2i.

X., Y'okohama 25. x.

H. petiolaris sieb, et Zucc.

Franch. et Sar. 1. c. n. OOi.

In rupium fissuris m. Kawara-Yama

18. IX.

Deutzia scabra Thnnb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 607,

Ad sepes circa Fukahori c. fruct. 1 8. ix.,

Yokohama c. fruct. 1 3. 1 8. x.

D. Sieboldiana Ma.ci>n.

Franch. et Sar. 1. c. n. 008.

In silva ad Akunora c. fruct. 10. ix.

SAXIFRAGACEAE.

Saxifraga sarmentosa T..

Franch. et Sar. 1. c. n. 583.

In collibus circa Yokohama 5. 12. ix.

Astilbe Chinensis Ma.dm. var. Japonica

Ma.riin.

Franch. et Sar. 1. c. n. 580.

Ad margines silvarum circa Yokohama

18. x., Totska 24. x.

OENOTHERACEAE.

Ludwigia prostrata Bo.rh.

Franch. et Sar. 1. c. n. 054.

Ad margines vini-um prope Fukahori

18. IX.

Circaea lutetiana /,. vav. quadrisulcata

Ma.ciin.

Franch. et Sar. 1. c. n. 055.

In saxosis umbrosis m. Kawara-Yama

18. rx., circa Yokohama 18. x.

C. mollis Sieb, et Zucc.

Franch. et Sav. 1. c. n. 057.

.\d .'Vknnora 0. ix.
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LYTHRACEAE.

Lythrum Salicaria L.

Franvh. et Sai\ 1. c. n. 646.

Ad Hirado-siiua 20. ix.

^MELASTOMACEAE.

Osbéckia Chinensís L.

Franck, et .S'ai;. 1. c. n. G41.

In m. Kawara-Yama 18. ix.

HALORACACEAE.

Haloragis micrantha R. Br.

Franck, et Sav. 1. c. u. 635.

Circa Yokohama 1. Naumann.

ROSACEAE.

Spiraea Japonica L.ßl.

Franck, et Sav. 1. c. ii. 492.

Colitiu" circa Hirado-sima 20. ix.

S. callosa Tkimh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 493.

In silvis ad Akunora 6. ix., c. fruct. in

silvis m. Inasatake 10. ix.

S. Blumei G. Don
Franck, et Sav. 1. c. n. 494.

Circa Yokohama 18. x., 5. 12. ix.

Kerria Japonica (Tkmib.) DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 501.'

In Akunora 16. ix.

Gaum Japonicum Tkunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 526.

Ad margines agrorum prope Fukahori

18. IX,, in m. Kawara-Yama 18. ix.,

circa Yokohama c. fruct. 13. x., 5.

Fragaria Indica Amlr. fl2. xi.

Franck, et Sav. 1. c. n. 530.

In collibus austral, ad Yokohama 5. xi.

Agrimonia viscidula ßimi/<? var. Japonica

Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 543.

In collibus versus Nisitomari 16. ix., in

silva circa Yokohama 13. x.

Sanguisorba tenuifolia Fm-k.

Franck, et Sav. 1. c. n. 545.

In collib. silvat. adOosima 29. ix., Yoko-

hama 18. X.

Rosa multiflora Tknnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 548.

In silva ad Yokohama c. fruct. 5. xi.

R. Luciae Franckvt et liockchrnne.

Franck, et Sav. 1. c. n. 5i9.

Ad Hirado-sima 20. ix., Yokohama 18. x.

Pirus Japonica Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 563.

Ad margines agrorum circa Yokohama

23. x.

Photinia viliosa DC.

Francit, et Sav. 1. c. n. 573.

Ad Hirado-sima 20. ix., in silvis ad Ka-

makura 24. x., cii'ca Y'^okohama cum

fruct. 31.x., 5. 12. XI.

Eriobotrya Japonica ( Tkunh.) Lindl.

Franck, et Sav. 1. c. n. 574.

Circa Yokohania 1. Naumami.

Raphiolepis Japonica Sieb, et Zmc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 575.

Circa Akunora 10. 16. ix.

ROMOSACEAE.

Albizzia Julibrissin Boivin

Franck, et Sav. 1. c. n. 478.

Ad margines silvarum circa Akunora

10. IX.

CAESALPINIACEAE.

Cassia mimosoides L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 472.

In apice m. Kawara-Yama 1 8. ix.

PAPILIONACEAE.

Crotalaria Oldhami Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 394.

In apice m. Kawara-Yama 18. ix.

Indigofera tinctoria L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 408.

In dumetis circa Akunora 6. ix., in ru-

pestribus ad Nisitomari 16. ix., Kobe

prope Hiogo 1. Mirocka 26. ix., in col-

libus australibus circa Yokohama 5.

12. xr.



\r,>,

Milletía Japonica (Sieh, et Znrc.) J.

Gray

Franrh. et Sar. 1. c. n. 40Ü.

In collibus inter Akunora et Nisitoniari

16. IX., circa Hirado-sima 'HO. ix.

Aschynomene Indica L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 117.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX.

Desmodium microphyllum { Tlmnh.) DC.

Francit, et Sav. 1. c. u. il 8.

In apice m. Kawara-Yama 18. ix.

D. Buergeri Mii).

Franck, et Sav. 1. c. n. 419.

In apice m. Inasatake 10. ix., inter

Akunora et Nisitomari 16. ix., in

apice m. Kawara-Yama 18. ix.

D. laburnifolium Dc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 420.

In dumetis circa Akunora 6. ix. in silva

versus m. Kawara-Y'^ama 18. ix., ad

Kobe prope Hiogo 1. Mirocha 26. ix.

D. Japonicum Mig.

Franck, et Sav. 1. c. n. 421.

Ad margines silvarum circa Akunora

10. IX., Y'okohama LS. 31. x.

D. podocarpum De.

Franck, et .Sar. 1. c. n. 422.

In silva ad Hirado-sima 20. ix.

D. Oldhami OHv.

Franck, et Sav. 1. c. n. 423.

In silva ad Kamakura 25. x.

Lespedeza bicolor Tnrcz.

I-'ranck. et Sav. 1. c. n. 424.

In apice m. Inasatake 10. ix., Hirado-

sima 20. IX., Yokohama 18. x., in sil-

vis inter Kanasawa et Kamakura

23—25. X.

L. Buergeri Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 426.

Circa Yokohama 1. Xau mann.
L cyrtobotrya .U/V/.

Franck, vi Sav. 1. c. n. 427.

In silva versus m. Inasatake 10. ix.,

circa Yokohama 1. Xamnann.

L. virgata
f
Tknnh. ) DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 428.

In silva m. Inasatake usquc ad apicom

10. IX.

L. pilOSa
f
Thanh. ) Sich, et Xncc

Franck, et Sav. 1. c. n. 420.

In m. Inasatake silv. 10. ix., in collibus

inter Akunora et Nisitomari 16. ix.

L. striata ( Tknnh. ) Hook, et .\rn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 430.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX.

L hirta//..j /•;//.

Franck, et Sav. 1. c. n. 431.

In apice m. Inasatake 10. ix., ad Hirado

sima 20. ix.

L. sericea i Tkunh.) Mii/.

Franck, et Sav. 1. c. n. 432.

In silvis circa Akunora 6. 10. ix., apice

m. Inasatake 10. ix., inter Akunora

et Nisitomari 16. ix., in saxis m. Ka-

wara-Yama usque ad apicem 18. ix.,

circa Yokohama 5. 12. xi.

Orobus lathyroides L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 446.

Kobe prope Hiogo 1. Mirocka 26. ix., ad

margines silvarum prope Kamakui-a

24.x.

Amphicarpaea Edgeworthii Bcntk. var.

Japonica Oliver

Franck, et Sav. 1. c. n. 449.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX., m. Kawara-Yama 18. ix., ad

Hirado-sima 20. ix., Kobe prope Hiogo

1. Mirocka 26. ix., circa Yokohama

13. X., in agris ad Kamakura 24. x.

Dumasia truncata sieh, et Zncc

Franck, et Sav. 1. c. n. 45().

In m. Kawara-Yama 18. ix.

Pueraria Thunbergiana fSieh. et Zncc.)

Hentk.

Franck, et Sav. 1. c. n. t55.

In apice m. Inasatake 10. ix., collibus

inter Akunora et Nisitomari Ki. ix.,

ad Hirado-sima 20. ix.
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Phaseolus radiatus L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 459.

In agris circa Akiuiora an efferata

(Weiss) 6. IX., inter Akunora et Nisi-

tomari 16. ix.

Dolichos cultratus Thunb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 462.

Ad Akunora col. 1 6. ix.

Atyiosia subrhombea Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 463.

Ad Akunora 10. ix.

Rhynchosia volubilis Lour.

Franck, et Sav. 1. c. n, 464.

Ad Akunora 6. ix., Hirado-sima 20. l\.

Sophora angustifolia sieb. et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 469.

Circa Yokohama 1. Xamnann.

Erratum. Damnacanthus \n6icus G a, rtn.

f. nescio quolapsu fatali inter Lonice-

raceas a me enumeratus, ad Rubia-

ceas referendus.

De nonnullis aliis plantis Japonicis serius disseram.

Dabam Claudiopoli in Hungária pridie Kal. Április. 1878.

Hibaigazítás. Az els füzet 28-dik oldalán kezdd növén}i:ani czikkben

«Descriptiones plant, novarum auctore V. de Janka» az utolsó re^iziónál

történt vétség miatt több hiba maradt, a melyet ezennel helyreigazitimk :

Pag. 28. els sor :

hetedik sor

tizenötödik sor :

tizennyolczadik sor

Pag. 29. harmadik sor :

Pag. 30. tizenegyedik sor :

tizeuhatodik sor :

Pag. 31. hatodik sor:

«inferre» helyett „inferne".

«seiamimen brauaceae» helyett ,,semi-menibra-

naceae".

«Thacia» helj^ett „Thracia".

«revadense» helyett „nevadense".—
«seres» helyett „teres"

((omniA'O» helyett „omnino" és «eujusdam»

helyett „eujusdam"

«adoetus» helj^ett „adoctus".—
még hozzáteend „accepi", mely szóval a

mondat végzdik.

Ugyanott a Simkovits LAJOs-féle dolgozatban kiigazitandók :

Pag. 31. felühl tizennyolczadik sor :

aluh-ól harmadik sor :

Pag. 33. » tizedik sor :

» tizenkettedik sor :

Pag. 34. íeliih-öl hetedik sor:

» tizenötödik sor :

«et albo» helj'ett „ex-albo".

«Fleveles» helyett „Töleveles".

«p. 60» helyett „jí. 69".

«Gropa Cistri« helyett „Gropa Bistri".

«kerczesori» helyett „Retyezat"'

«ösmertetett» helyett „ösnwi'hetett".


