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középhelyet foglal el a r. permixta s a T. merkensteinensis Wiesb.
között, elbbitl a részben bven pillás melléklevélroj tok, utóbbitól

sötétzöld, sokkal kevésbbé lágyszr s általában inkább kihegyezett

levelei s nagyobb, hosszabb, ell kevésbbé lekerekített, halványabb
ibolyaszín szirmok különböztetik.

Ez alkalommal megemlítem, hogy már Freyn (Flóra von
Siidistr. 285. o.) a Viola sepincolá-X Jord. Kern. exs. mint var. [3.

brevifoliá-1 a V. austriaea A. et J. IvERN-nél említi (1. M. bot. lap.

1902 225. és k. old.). Alivel azonban a V. sepincola Jord. névnek
prioritása van, a ffaj megjelölésére ezt a nevet kell használni,

s ennek a V. austriacá-t alárendelni.

A V. oenipontaná-nak szrös termjü példáit találta Pöll úr

eredeti termhelyén, igv ezen alaknak a V. hírta X odorata (s nem
a scktphila X hirta) kombinációhoz való tartozandósága még
inkább valószínvé lesz.

Egy ritka májmoh elfordulása hazánkban.
Über das Vorkommen eines seltenen Lebermooses

in Ungarn.

|

Lengyel Béla (Budapest).

1903 március hó 25-én részt vettem a Dr. Simonkai Lajos

vezetése alatt rendezett növénytani kiránduláson és ez alkalommal

a komárommegyei bánhidai Tarul hegyen Simonkai tanár r egy
csinos májmohot talált, mely els megtekintésre GrimaJdia barbifrons-

nak látszott, azonban pontosabb vizsgálatok és különösen Dr.

Simonkai tanár ur beható tanulmányozása után kiderült, hogy a

talált moh, bár telepszer lombja után a Grimáidiá-tói nem külön-

böztethet meg, a többi szerv alakja szerint a Hypenantron
fragrans (Balb.) és mint ilyen basánk flórájára egészen új adat.

Legalább a hazai májmohokkal foglalkozó botanikusok munkáiban,

sem LiMPKicHT-nél, sem SiMONKAi-nál, sem BoRBÁs-nál, sem Hazs-

linsky összefoglaló munkájában említve nincsen.

Fbb synonymjai: Jlarchantia fragrans Balb. 1805., Fim-
briaria fragrans \les ab. Esenbeck. Különbözik a GrimaJdia

genustól abban, hogy a Gi imaldia genus fajainál a terms vackok

széle hasábos, ellenben a Hypenantron genus vacka ép szél, azon-

kívül a Hypenantron genus antkeridiumai szórványosan állanak a

lomb fels lapján, míg a GrimaJdia genusnál az antheridium

fészkek a lomb alsó lapján fordulnak els. Dumortier «Hepaticae

Európáé® (1874) c. munkájában Fimbriaria fragrans-nak nevezi

(pg. 158.), u. e. név alatt fordul el az irodalomban még sok helyen,

de a genus neve. Fimbriaria nem lehet, mert még Corda eltt

(1829.), Jussieu már régebben nevezett el egy genust Fimbriaria-

nak a virágos növények sorából, melyet manapság a Malpigliia-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



félék családjába soroznak. Ezért a genus helyes neve Hypenantron,

úgy a hogy azt Engler és Pjrantl Natürliehe Pflanzen-Fainilien-

jében is találhatjuk (91/92, Liefg. p. 33, f. C. 8. F. H.). Van ezen

növénynek még egy másik leírása szép és tökéletes rajzzal együtt,

Marchantia fragrans Balb. név alatt Wallroth : Annus botanieus-

ában (1815 p. 120, Tab. VI., fig. 9.).

Dumortier azt mondja, hogy Helvetia- s Itáliában fordul el
leginkább, de Nees ab Esenbeck, Gottsche, Cohn és a májmohok
más kiválóbb tárgyalói, a Hypenantron, v. Fimbriaria fragrans-ról

mint igen ritka növényrl emlékeznek meg.
Simonkai tanár úrral Komárom megyében Alsó-Galla község

és a Turul-hegy közti mészsziklák repedéseiben sötét humuson
találtuk és pedig a bánhidai Turul-emlék közelében, leginkább

napos helyeken, különböz fejldési stádiumban lev és egészen

kifejlett szép term receptaculumokkal.

Az egész Hypenantron v. Fimbriaria genusból hazánkra
eddig csak egy kétes adatunk volt. Limpricht találta a Fimbriaria

pilosa (WAHL.)-t a Magas-Tátrában, a Lengyelnyereg északi

lejtjén, de csak medd állapotban, mely körülmény a meghatá-
rozás pontosságát és megbízhatóságát meglehetsen megnehezíti;

a Hypenantron fragrans (Balb.) pedig ezekután hazánk flórájára

nézve egészen új adat.

Gelegentlich einer am 25. Mai !. J. unter dér Führung des

Herm Prof. Simonkai veranstalteten botan. Excursion entdeckte dér

genannte Herr Professor auf dem Turul-Berge bei Bánhida (Com
Komárom) ein hiibsches Lebermoos, welches auf dem ersten Blick

an Grimaldia barbifrons erinuerte, sich jedoch nach einer vöm
Herm Prof. Simonkai vorgenommenen genauen Bestimmung als

Hypenantron fragrans (Balb.) erwies. Da dieses Moos in den
ungar. bryologischen Werken u. Arbeiten von Limpricht, Simonkai,

Borbás, Hazslinszky nicht erwahnt wird, rnüssen wir es als neuen
Bürger unserer Flóra begrüssen. Es wáclist in den Kalkfelsspalten

auf schwarzem Humus, und zwar sowohl zwischen dem Dorfe
Alsó-Galla und dem Turul-Berge, als aueh auf diesem Berge selbst

an somiigen Stellen in dér Náhe des bánhidaer «Turul» Monu-
mentes, wo wir es in verschiedenen Entwickelungsstadien, auch
mit schön entwickelten Receptakeln angetroffen habén.

Alis dér Gattung Hypenantron oder Fimbriaria keimen wir
aus Ungarn nur eine einzige zweifelhafte Angabe von Limpricht,
dér Fimbraria pilosa (Wahl.) an den nördl. Abhángen des polni-

schen Kammes in dér hohen Tátra erwahnt, diese Pflanze wurde
dórt jedoch nur im sterilen Zustande aufgefimden, was die Ricli -

tigkeit dér Determinaton fraglich macht.
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