
In Istria: in insula Veglia ad Voss !

In Dalmatia ad Pago.

2. S. orientalis L. in ditione Budae-Pestini sat frequens,

Békás-Megver, Brassoviae !

!

In Serbia ad Zajeéar (Niic).

In Vestfalia: Annen (Schemmann).

3. S. Schkuhriana Rchu. trichocarpa, in ditione Budae-Pestini

ubique sat frequens, ad Békás-Megver, Kis-Terenne, Agriae, Károly-

falva cott. Temes, Rajecfürd, Gánóc, Fenyháza.
In Croatia litor. : Buccarizzaü
In Gallia: Arnas.

I. S. Schkuhriana a'richocarpa circa Budam-Pestinum liaud

rara, Buda-Eörs. Békás-Megver, Hidegkút, e. Pest, Xagy-Enyed
(Brassica sive Sinapis Borbásii Csató exsice. a. 1879, ob siliquas

rachi infiorescentiae + adpressas pro «Brassica nigra X Sinapis

arvensisn indicata), Zimony, inter Syrina et Berszászka.

Sinapeos dissectae (cfr. M. B. L. 1902 p. 380) typus et var.

setocarpa ad viam ferream novam prope \
r

észt aug. anni 1891. mihi

obvia fit. anno 1891. iám territórium insalutatum reliquit.

S. foliosa Schult. Observ. 1809 p. 132 a d. d. Genersich
accepta «rostro (siliquarum) obliquo ensiformi longissimo» (fere verba

Linnaei de S ólba) ad S. album pertinere videtur, at fólia superiora

hastata minus in eam quadrat. - S. foliosa Willd. Enum. pl. h.

botan. Berolin. p. 688, eodem anno indicata, stylo longo «scaberrimo»

ex Boiss. El. orient. 1. 395 pariter ad S. album pertinet.

Bryologiai jegyzetek.
Közli : (lyörffy István (Kolozsvár).

A múlt év nyarán oly szerencsés voltam, hogy hazánk, ez

id szerint, egyetlen bryologusával, Péterfi Márton úrral több —

,

rám nézve élvezetes és igen tanulságos — kirándulásra mehettem.
Együtt tett excursióinkon igen sok új adatot találtunk. Pár ily

érdekes, válogatott adat a következ. — Kimerítbben majd egy
más alkalommal.

Seligeria pusilla (Ehrh.) Bryol. Eur. cfr. Hazsi.. Magy. bir.

mohfl. ]>. 108. Gyjtöttük a Kolozsvár-tói nem messze lev u. n.

« Plecska» völgyben, annak a katonai czéllövházzal szemben fekv
egyik szakadékos helyén, kis csermely medrében lev mészkövekrl

(1902 jun.).

Ditrichum pallidum (Schreb.) Hampe cfr. Hazsl. Magy. bir.

mohfl. p. 119. sub Leptotricho. Kolozsvár vidéke, <íBükkr>

;

a

<íPeanay> [(az EKE. «Árpád-csúcs» a) 836 m.]-ra viv új erdei út

mellett, kiszáradt agyagos, homokos árokparton, napos helyen elég
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bven. — Ugyancsak a Peana-ra viv út mentén gyönyör s nagy
kiterjedés

Catharinaea Haussknechtii (Jur. et Milde) Brotherus gye-

peket találtunk (1902 jul.). Ugyané — nemrégiben még alig pár

termhelyrl ismert — szép mohát gyjtöttük a Topánfalva mel-

letti «Podur* fenyvesben 1902 május havában.

Magam szedtem Catharinaea undulata (L.) társaságában,

melyek közé még Pogonatum urnigerum (L.) is keveredett, feny-

vesben, Baeomyces roseus P.-tól egészen ellepett agyagos folt

szélén, ,«Magúra* (Kolozs m.j-ról « Holumbul* (1341 m.) illetve

<iBeles* faluhoz viv utamban.*)

Topánfalva vidékén a «Lucsia* nev barlanghoz menet
mészk-sziklarepedésekben pár kis Myurella julacea (Vili,.) gyepet
szedtünk; ugyanott Seligeria pusilla-t is (1902 máj.).

Az Aranyos völgyében Offenbányáról Topánfalvára menet
egyik az út mellett felmered — kis sziklaodúba, barlangba

felmászva, ott nagy örömünkre a zöldes-pirosas fényben csillogó

protonema-val biró, apró kis

Schistostega osmundacea (Dic.Ks.)-t Hazsl. Magy. bir. mohíl.

p. 162 . szedtem sterilis állapotban, hol meglehets mennyiségben
volt chloritos palán.

A legelterjedtebb májmohok közé tartozik a Metzgeria fur-

cata L. Gyjtöttem a « Hideg-Szamos* völgyében, « Olasztelep »

tájékán, «Bethlen szikla* « Reketó»-nt\ 1 (1902 máj.); «Retyiczeli

vízesés

*

(Sikótorony)-nál (1902 szept.); « Ojtozl szoros*-bán Isothe-

cium myurum (Pollich) cum fruct. (1902 áug.); « Vlégyásza*
hegységben a « Valea Sac-a » völgyben (1902 szept).

Neckera crispa (L.) Hedw. Hazsl. p. 211. Sziklafalakon

kaptam a « Hideg-Szamos* völgyében; Vlegyásza hegység, «Intve

Muntye*-]\

;

Retyezát hegység, a « Piaira Kolibbite*\\ (Delma maré).

Ez utóbbi helyen Madotheca laevigata Dumort. társaságában.

Andreaea petrophila Ehrh. Hazsl. Magy. bir. mohfí. p. 269.

Szedtük Verespatak környékén a v-Cetatye »-re menet «Kívnyik*

hegy oldalán mészszi Idákon (1902. máj.).

Cum fruct. gyjtöttem Mnium undulatum (L.) Weis -ot

Kolozsvár vidékén a «Hideg-Szamos » völgyében. Ugyancsak e völgy
sziklafalairól a Hideg-Számos jobb partján gyjtöttünk sterilis

Amphidium Mougeotii (Bryol. eur.) Schimp. Hazsl. Magy.
bir. mohfl. p. 148. szép nagy gyepeket.

Pogonatum nanum Neck. Lupény- Kimpulujnyág falvak
közt gyjtöttem a « Altiszt » nev kaptatón, chloritos palán (inkább

Sericitis
!),

hol bven fordul el (1902. jun. 23.).

Kolozsvár vidékén a « Hideg-Szamos* völgyben szép

’) Nem messze e helytl — mellékesen jegyzem meg — Erdély híres spe-

ezialitása, a Pulmonaria rubra Schott et Koischy virágzott a fenyves árnyas
helyen Symphytum cordatum W. K. társaságában (1902 jun.).
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Bartramia Halleriana Hedw. és B. pomiformis (L.) Hedw.
gyepeket szedtem. Ez utóbbi nagy mennyiségben található Kolozs-

vár vidékén a «Malom-völgye -ön átfolyó kis csermely mentén
(1900— 1901); továbbá a « Megyászán hegység több helyén : « Valea
Saca», alntre Muntye » stb.

Catharinaea augustata Brid. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p.

196. szép gyepjeit leltük a « Hideg-Szamos » völgyében, humuson
(1902. jul. 11.), hol elég bven vegetált e csinos kis moha.

Hedwigia albicans (Web.) Lixdb. vai*. d. viridis Bryol. eur.

E tisztán csak levelei végén fehér, — egyebütt zöld — mohát
a «Hideg-Számos

n

-on s Tusnád-ról a «. Szent-Annán tavához menet
gyjtöttem (1902 aug.). Ugyancsak a « Hideg-Számos » -n ál gyj-
töttük a

Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) Pál. Beauv. Hazsl. Magy.
bir. mohfl. p. 134. szép példáit (1902. jul. 11.).

Fontinalis antipyretica L. Hazsl. p. 202. Bihar m., Bemecz .

« Valea Lupulujn völgyben 1902 ápr. 10. gyjtötte Walz Lajos.

Fissidens taxifolius (L.) Hedw. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p.

106. Nedves talajon, a « Hideg-Számos* völgyében gyjtöttem 1902
aug. hónapban.

ülota americana (P. Beauv.) Mitten. « Hideg-Szamos

n

völ-

gyében mészsziklákon gyjtöttük (1902 jul. II.).

Bryologische Notizen.
Mitgeteilt von István Györffy (Kolozsvár).

lm Sommer des vorigen Jalires hatte ich das Glück, mit dem
einzigen Bryologen Ungarns, Herrn Márton Pkterfi, mehrere — für

midi genussreiche und sehr lehrreiche — Ausflüge machen zu

können. Auf diesen Excursionen habén wir sehr viele neue bryo-

logische Daten gesammelt. Einige Interessantere mögen schon jetzt

veröffentlicht werden. Ausführlicheres soll bei einer anderen
Gelegenheit folgen.

Seligeria pusilla (Ehrh.) Bryol. Eur. cfr. Hazsl. Magy. bir.

mohfl. p. 108. Sammelten wir in dem, von Kolozsvár nicht weit

gelegenen sogenannten « Plecskan-Thal, an einer dér militárisehen

Schiesstátte gegenüber liegenden Stelle, auf Kalksteinen die in einem
Báchlein lagen (1902, Juni).

Ditrichum pallidum (Schreb.) Hampe. cfr. Hazsl. Magy. bir.

mohfl. p. 119. sub. : Leptotrichum. Umgebung von Kolozsvár, nBükkn
ziemlich háufig auf sonnigen Stellen, am ausgetrockneten, lehmigen,

sandigen Ufer eines Grabens, neben dem neuen Waldweg, dér auf

die (íPeanan (836. M. (die « Arpád-Spltzen des Siebenbürgischen-

Karpathen-Yereinsj) führt. — Gleichfalls neben diesem Weg fanden

wir Prachtrasen von
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