,

:
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tle,

lönbözik

hogy

felálló

és

lent pikkelylevéllel jelölt szára

egész a legfels virágig, valahelyezkemint levélnyele

srn

dett,

tektöl

érdes,

untur.

mereven álló szörképleborzas, néha inkább csak
továbbá, hogy ugyanilyen

virágkocsányon és a bracteák szélén
s olykor fonákán is, alapjuktól

képletek

elszórtan

l/g

fölfelé kb.

a

magasságig

pikkeiylevéí tövéritkán virágos ágat

nem

Ex
linae

axilla scjuamae infracau-

non raro ramum floridum

profért foliis binis.

Inter

ta-

A

lálhatók
ból

interdum etiam in dorso bractearum a basi earum us(iue ad
Vs partém inferiorem inveni-

typum

sat frequens
[Házsoiigárd (IV.

Kolosvárini
3.)

atíiue

Muzeumkert

(IV.

7.)]

I

1

i

!

t

j

\

:

non

nec

hajt két levéllel,

Találtam Kolozsvártt a házsongárdi kertek mögött 1 904.

ad

Tordaénsem

fissuram

montis

(IV. 24.).

(

Muzeum-kertben (IV. /7.)
Torda-hasadékban (IV. '24.)
Mindenütt a töalak társaságában s elég gyakori
Megemlítem még, hogy vörösI\'. '3.),a

és a

—

termés C. solida-kiú is találtam. E színedözésnek magyarázata,

hogy

a világosságnak kitett

szervekben bizonyos savak képzödnek, melyek a Fumanaceák
legkülönbözbb szerveiben található anthocyánnak vörösre való
átalakulását eszközük. i

Erwáhneii möchte ich noch,
ich von C. soUda auch
rote Früchte gefimden habé.
Die Erklárung diese^r Fárbung
(láss

ist

die, (láss in deii

dem

Lichte

gewisse
Eíiuren gel)ildet werden, welche
Rotfárbung des in den
die
verschiedeneu Teilen befindüchen gelben Anthocyans verurausgesetzten

Teilen

sachen.i

Adatok Románia lombosmohflórájához.
Beitráge

zr
Von

Laubmoosflora von Rumánien.
Péterfi

Márton

(Déva).

(

Az idén július havában Mallász József entomologus barátommal nagyobb kirándulást tettünk a Páringra, Himyadmegt^e e
legdélibb, de egyszersmind legzordonabb havasára.

Kirándulásunk

befejeztével a Szurduk-szorost, megyénknek a Bánsághoz Üorisztikai
és fanuisztikai tekintetben igen hasonló részét kerestük fel s külö-

Magyar Növénytani Lapok X. évf. (1886. 160. old.) Dr. W. Zopf
Ueber die Gerbstoff- und Authocyan-Behálter dér Funiariaceen und einiger
anderen Píianzen. (Cassel, 1886) c. mvének ismertetése.
^ Magyar Növénytani Lapok, X. Jahrg. (1886) S. 160
Ref. üb. Dr. \V. Zopf
Ueber die Gerbstoff- und Anthocyan-Behalter dér Fumariacen und einigen
1

:

:

i>

anderen Pflanzen.» Cassel, 1886.

;

!

?
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nsen annak

romániai szakaszában gyjtöttünk.

A

rendelkezésünkre

id

rövidsége, de leginkább a felette kellemetlen ess idjárás
a gyjtést megnehezítették úgy. hogy a lainiei-i kolostorig terjed
mintegy 25—30 km. hosszú szoros-szakaszt csak helyenként vizsgálhattuk, mindazonáltal kirándulásunk meglehets eredményes volt.
A Szurdok szoros hazai részeibl már közöltem eg}' pár lombosmohot, ezek közül több a romániai részben is elfordul olyanok
mellett, meh^eket a szoros hazai szakaszából nem ismerek. A gyjálló

töttem lombosmohok javarészükben közönséges vagy gyakrabban
elforduló fajokhoz tartoznak s ezeket csak névleg említem fel. külön
adom azonban a lelhelyeket az olyan fajoknál, melyek ritkábbak,
.eg}" vagy más tekintetbl külön említést érdemelnek.
Weisiaceae: Weisia viridida (L.l Hedw. cfr.
Dicranaceae: Dicranella varia (Hedw.) Schimp. cfr., D. heteromalla (L.) Schdip. cfr., Dicraninn scopariam L.) Hedw. cfr., Puroleucohryum longifolium (Ehrh.) Pét. st.
Leucobryaceae Leucabryum ylaucam (L.) Schimp. st. et cfr.,
L. albidmn (Brid.) Lxidb. Oefv. vet. Akad. Förh. 1863: Li.mpr Laubm.
Dicraninn albidnm Brid. .\Iusc. rec. II. I. (1798.)
Hl. (1902> 669.
167 Leucobr. glaacum var. minus Hv.mpe, Llm^r. 1. c. I. 421.
Terméses példákat szedtem a Murga-mice nev útkaparóház
körül erdei talajon, melyek megegyeznek e faj leírásaival, vagyis
alacsony gyepjük tömött, a levelek keskein’ebbek, mint a L. glancumnál, felállók, a toknak pedig nincsen geh’vája és nem is hajlott,
hanem egyenes.
Egyebekben a leírások szerint sem különbözik a L. gJaiicum-\()\
•

:

—

;

s

ug3 gondolom,

attól fajilag el sem választható.
Fissidentaceae Fissidens taxifoUus (L.) Hedav.
Seliqeria Foniana (S.m.) C. Müll
Seligeriaceae

'

:

;

Svn.

I.

(1848) 420.

Murga-mare útkaparóház körül sziklákon
Ditrichaceae Ceratodon pwpnreiis (L.) Brid.

cfr.

:

Variatio: Proc/yi/ (Schlieph.) Li.mpr. Laubm. I. (1888) 487.
A lainici-i Kaluger-zárda körül agyagos földön cfr.
Ditriclunn tortile (Schr.ad.) Lixdb.,
D. palUdinn (Schreb.) H.ampe in Flóra (1867) 182.
AgA’agos erdei talajon Paius körül cfr.
Pterygonenrum cavifdiinn (Ehrh.). Jur. Pottia
Pottiaceae
:

intermedia (Turx ), Fürxr. Dtdymodon
rubeUus iHoff.m.) Br. eur., D. spadiceus (Mm.) Li.mpr., lortella inclinata (Hedw. fii.) Limfr., T. fortuosa (L.) Limpr., Barbula unguictdaia
(Huds.) Hedw., B. faVa.r Hedw., B. vinealis Brid. Bryol. imiv. I.
trunraiida

(L.)

Lixdb., P.

(1826) 830.

(L.)

Falus körül a Zsily-parton.
Tort Illa miirahs (L.) Hedw., T. snbidata (L.) Hedw., T. raraJis
Ehrh. FJeurochaete squarrosa (Brid.) Lixdb. De Tort. (1864) 253.
Paius körül sziklákon,

cfr.

vet

;

:
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Limpricht a TorteJla-i^em körébe vonja e fajt (I. 607.), de oldaltmiatt külön genus alá vonta már Linoberg (1. c.) s
ilvennek tekinti Brotherus is. (Engl. Pr. Nat. Pfl.-fam. I. T. 3. Abt.
álló \irágai

[1902] 398.)

Grimmiaceae

('inclidotus

:

fontinalokles

(Hedw.)

Beauv.

P.

Prodr. (1805) 28.

A

i)aiusi

vámház

Schistidium npocarjnim
Sm., G.

(L.)

Br.

eur.,

cfr. is.

Grimmia pidvinafa

(L.)

Hcnmp. Syn. (1860) 212.

MüJdcjíhec-kii

A

körül a Zsily folyóban köveken

kolostor körül sziklákon

lainiei-i

cfr.

FacomitrÍKVi cuneacens (Timm.) Brid.
1\. Juderosfielium (Hedw.) Brid. Maiit. (1819) 79.

Murga-mare mellett

sziklán.

Hedirigia albicans (Weh.) Lindb.

Orthotrichaceae
Artiphidimn Mongeotii (Br. eiir.) Sciiimp. Coroll. (1856) 10.
Szórványosan az egész szoros-szakaszban sziklán, de csak
st. állapotban fordul el.
Oiihofrichiim cmomalimi Hedw., 0. fastigialiim Bruch., 0. affine
ScHRAD., O. Jeiocarpum Br. eur.

Encalyptaceae Encalypta contorta (Wulf.) Lindb.
Funariaceae FHuaria hydrometrica (L.) Sibth.
Bryaceae Leptobryum pyriforme (L.) Schimp.
:

:

:

Bnjiini

bimum Schreb.

Spic.

fi.

Lips. (1771) 83.

Paius körül a Zsily partján, nedves homokos helyen.
Bryum padescens Schleich. Crypt. exs Helv. no. 28.
]\Iurga-marei örház körül nedves sziklákon.
^Mriatio: coviexium (H. et H.) Br. eur. fasc. 6M. 51.
Ugyanott, de steril állapotban csupán. Elfordul ezen variatio
mint f. laxum is. Gyepje 4- 6 cm. magas, igen lazán leveles.

Bryum

capillare L.

^Mriatio molle m.
Gyep 2 3 cm. magas, igen lágy felül zöldszinü, alul sárgásveres és a rozsdás gyökszöszszel csak helyenként borított, miért is a
yyepv.\&ó
zónánként sárga és harnaveres, ami az egész növénynek
feltn külst kölcsönöz.
B. caespititium L., B. alpinum L., B. argenteum L., B. pal:

—

lens Sw.

Mniaceae: Mnium iindulatiwi L.
Bartramiaceae Bartramia pomiformis
Philonotis lusatica Warnst. Verh. bot.
:

(L.)

Hedw.

^"er.

Prov.

Brand.

(1899) 64.

pár helyérl ismert fajt
szedtem nedves földön a forrás mellett.
Példáim a leirással megegyeznek, teljesen sterilek s termetükben
élénken emlékeztetnek a Mniobry nm albicans Wahlenb., LiMPR.-re.
Ezt az ez ideig csak Németország

a paiusi

vámház

körül
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F. marchica (Willd.) Brid. Bryol. univ.
^"ariatio

:

II.

(1827) 28.

romanica m.

A paiiisi vámház körül a Zsily homokján nö.
Kétlaki; a c? növénykék ismeretlenek.
Arehegoniiim
8,
éretten borpirosak
paraphysisek fonálformák, a végs íz nem
biinkós. a két eltte lévnél hosszabb. Gyep sárgás-zöld, kissé
selyemfény, tömött s csak 12 16 mm. magas. Szár felálló,
leveles, ötszögletü, gyengén szemölcsös g}mkszöszszel borított. A
barnássárga kéreg egyréteg fabenger sötétrozsdaszín, egyréteg,
bél 8- 4 réteg, középfonal nag}", a szár átmérjének ^/3-a. A levdek
sorban állanak, hosszan elnyújtott háromszögüek, gyakran egyoldalra hajlottak; szélük róna s a lemez fels felén a kiugró sejtek
miatt fogacskás. A levélsejtek a lemez aljéin a szélek felé négyzetesek,
7 -szer
beljebb s a lemez közelién téglaalakúak, a levél hegyében o
oly hosszúak, mint a milyen szélesek. A sejtfalak igen vastagok, nem
pettyesek, a keresztfalak felett színen is. fonákon is púposak. Az
ér ers, a lemezbl kifut, felületi sejtjei, különösen a levél fonákán
a keresztfalakon púposak. \'ezetösejt 2
egy csoport
8, az alatt
kisérsejt, az egészet alul stereidek (6
10) körik; a felületi sejtek
nagyobbak, tágas liimenek. A periebaetialis levelek hasonlók a
szárlevelekbez, de rövidebbek, szélesebbek s erük gyengébb, gyakran

—

4—

;

—

srn

;

—

—

—

homogén szerkezet.

A Philonotis marchica-tó\ kis termetével, nedvszálainak szerkezetével, a levélesúcs hosszabb sejtjeivel és ersebb erével különbözik, s ha termésében is, (mely ekkorig ismeretlen) különbözik
attól, akkor külön fajként fogható fel.
PolyPolytrichaceae Catharinaea undulata (L.) W. et
trichum piliferum Schreb., P. juniperinum Willd., P. eommune L.,
:

P. gracile Menz.

Fontinalaceae Fontinai is antipyretica L.
Neckeraceae Leucodon sziuroides (L.) Schwagr.
antitrichioides m.
^^ariatio
G^'ep igen laza, 0
12 cm. magas, alig ágas.
\4zben tein'ész, igen feltn alak, mely Pains körül
;

:

—

:

n egy

forrásban.

Neckera crispa

(L.)

Hedw.

Leskea polycarpa Ehrh., Thuidium tamariscifolium Neck., Llndb. T. Philibertii Llmpr., T. abielinum (L.) Br. eur.

Leskeaceae:

dendroides (L.) W. et M.. Isothecium
(Pollich.) Brid., Homalothecdum sericeum (L.) Br. eur.,
Camptoihecium lutescens (Huds.) Br. enr., Brachytkecium salebrosum

Hypnaceae CHmacium
:

myurum

(Hoffm.) Br. eur., B. velutinum (L.) Br. enr. Scleropodium purum (L.)
Llmpr., Eurhyncliium hyans (Hedw.) Jaeg. et Sauerb.. Rhynchostegium riisciforme Is ECK .) Br. em\, Amblystegium variam (Hedw.) Lindb.
Hypnum vernicosum Lindb. in Hart.m. Scand. ti. (1861) 17.
{

Lainici körül vizes sziklákon.

:
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ScHDip. in

//.

litt.

Murga-niare örház körül sziklákon.

Hypnum
eur

,

cívpressiforme L.,

H. ruyosum (Ehrh.)

Hylocomium

triqiiefru7ii (L.)

Br.

De Nt.

Aul'ziüung dér gelegentlich eiiier Exciirsion im rumiinischen
Teile des Ezurduk-Passes gesammelten Aloose; die Iniutigeren Arten
sind nur namentlich angefiihrt. Neii besehrieben vvii’d

Bnyum

capiUare L. var. moJle.

Kasén 2—8 cm. hoch, sehr weich, oben grün, untén gelblichrot und nur stellemveise von Wurzelfilz bedeckt, so dass die unteren
gefárbt sind,
2/3 Teile des Kasens zonenvveise gelb und rotbi-aun
wodurch die Ptianze ein eigentümliches Aussehen bekommt.
Pliiloiiotis

var.

marchiea (\Villd.) Erid. Bryol. univ.

romanica.

II.

(1827) 23.

—

Zweihausig; die d Pflanzen unbekannt. Archegonien 4 8,
Zustande veinrot, Paraphysen fadení'örmig, das Endglied
nicht keidig, líinger als das vorliergehende. Kasén gelbgrün, etwas
seidenglánzig, dicht, nur 12 — lü mm. hoch. iStengel aut'recht, didit
bebhittert. Die bráunlichgelbe Kinde einschichtig; dér Holzcylinder
dunkelrostbraun einschicditig
Mark 8— 4-schiclitig, Centralstrang
dick, Vs des Stengeldurchmessers messend. Bliitter tiinízeilig an
dreieckig, ott einseitswendig gebogen,
geordnet, stark verliingert
untén gajízrandig, oben von vorspringenden Zellen gezahneít. Blattzellen am Blattgrunde gégén die Kander ({uadratisch, iveiterhin
und gégén die Blattmitte zu parallelojiipedisch, in dér Blattspitze
5
7-mal líinger als breit. Zellwiinde sehr dick, nicht getiipfelt,
ober- u. unterseits mamillös. Kippe stark entwickelt aus dér
Spreite auslaufend, seine oberíláchlichen Zellen besonders an dér
unteren Eeite und an den Querwánden mamillös. Deuteren 2—8,
unter diesen eine Gruppé von Begleitern, allé zusammen untén
von (()— 10) Sklereiden umgeben, die Zellen dér oberen Eeite
grösser, mit weitem Lumen. Perichaetialbliitter gleichen den Etengelbliitter, sind jedoch kürzer, breiter, ihre Kip[)e ist schwiicher und ott
von homogener Etruktur.
\’on J*h. marchiea durch den kleinen Wuchs, die Etruktur dér

im

reifen

;

—

—

Pai-aphysen, die liingeren Zellen dér Blattspitze und die stiirkere
Kippen verschieden. Eollten die bisher unbekannten Friichte auch
einen Untei'schied aufweisen, wáre sie als neue Art zu begriissen.
Im Eande des Zsilflusses bei dem paiuser Zollhause.
Leucoclon sciuroídes (L.) Schwágr. var. aniifrichioUles.
Kasén sehr locker, 9 12 cm. hoch, Ica/mi verziveigi. Eine
auffallende, im Wasser wachsende Form, welche in einer Quelle

—

bei Paius

vorkommt.

