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ben tér el : A telep lebenyeinek szélét, csekélyebb mértékben a telep

lapját is srn rövid, merev s a teleppel egyforma szín iszidiumok

lepik el. melyek néhol szorediumokba is átmennek : azon iszidiumok-

ból, melyek magán a telep lapján ülnek, rövid, merev, fekete

szrök állanak ki (e tulajdonságtól kapta e faj nevét)
;
spórái igen

vastag falúak. Kálilúg a világos-szürke telepet s a fehér bélréte-

get sárgára festi, utóbbi azonban chlórmészszel való utólagos keze-

lés mellett sem festudik pirosra. Ezen bélyegek igen jól jellemzik

e fajt s Hue teljes joggal tartja új fajnak. Amidn Hue idézett

tanulmányát közzétette, e zuzmónak csakis nyugat-francziaországi

termhelyeit ismerte s ebbl azt következtette, hogy ezen faj

elfordulása csakis ezen vidékre szorítkozik. Miután azonban a

botanikusok figyelmét reá felhívta, megtalálták még Franczia-

országnak más, st keleti (Vogesek, szedte Claudel) részében is.

Csakhamar kiderült, bog}' nem is endemikus faja ez Franczia-

országnak. mert megtalálták Spanyolországban (Navas P.. st a

Kanári szigeteken (Borkmülleb^ is. úgy hogy elterjedésének messze
dél felé való kiterjedése meg volt állapítható. Francziaországlól

keletre es helyen. Predazzo mellett Déltirolban gyjtötte Arnolu F.,

de nem ismerte fel, mert a «Lichenes exsiccati» czím gyjtemé-
nyében az 1151. sz. a. « Parmelia perlata f. ciJiata D. C.» néven
adta ki. Ezekhez járul már most a bánsági termhely.

A Skandináviái félszigeten, Angolországban, Németországban
s a Svájczban mindeddig nem találták; egy gazdag anyag ez

irányban való átnézése, mely ezen, lichenologiai tekintetben jól

átkutatott országokból, rendelkezésemre állott, ugyanis csak tagadó
eredményre vezetett. Úgy látszik tehát, hogy ezen zuzmó Európá-
nak csak déli felében fordúl el. Az eddig ismert termhelyei
szerint Francziaország nyugati része képezi a Parmelia pilosella

elfordulásának legészakibb, a Bánság a legkeletibb határát. Azt,

vájjon a bánsági termhelye elkülönített- e, avagy talán boszniai,

herczegovinai, dalmáeziai, isztriai s olasz termhelyek közvetítésé-

vel nem áll-e kapcsolatban az említettekkel, ezen országok zuzmó-
flórájának hézagos ismerete alapján meg nem állapíthatjuk.

Stirpes nonnullae novae, Flóráé regni Hungarici.

(A magyar királyság nehány új növényfaja.)

Auctore : Dr. Lcdovico Simonkai (Budapest).

VI. Armeria barcensis Simk. — Bareasági Gomboslelleg.

Armema e sectione « Plagiobasis* Boise. ; tubo calycis ecalcarato,
inferne oblique assymetrico, decemcostato, basi penitus glabro.

superne in costis minute, sparseque puberulo: limbo calycis albo-

scarioso, quinquecostato, costis 5 apiculato. Involucri phyllis exteriori-

bus stramineis, membranaceo scariosis, plus-minus laté ellipticis,

apice obtuso breviter apiculatis; bracteis interioribus albo-scario-
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sis, apice laté truncato-obtusis. Corolla purpurea. Stirps penitus
glabra, caulibus e rhizomate crasso enatis, 40 —60 centim, altis,

glabris; foliisque radicalibus penitus glabris, elongatis, 20—25
centim, longis, summum 2 0n

fm latis.

Habitat in turfosis aquarum « Szászhermányi lápy> juxta oppidum
Brassó, Hungáriáé orientalis, circiter 500 m. s. m., — abunde.
Detexit ibidem anno 1902, et légit in sequentibusque annis usque
a. 1906 florentem jun-julio, fructificantem aug-sept, scrutator flóráé

Barcensis indefessus, Professor Moesz Gusztáv.

Dignoscitur ab omnibus affinibus, quas Nymán (Consp.

615 — 616) sub grege « Pleurotrichae spiculis sessilibus, foliis con-
formibus» enumerat statura elata, glabritudine totius plantae, necnon
calycis tubo hasi pemtus glabro

,
superne in costis sparse minuteque

puberulo. Affines nostrae stirpi sunt: 1. Armeria vulgáris Willd.,

séd distinquitur a nostra foliis evidenter eiliatis
; involucri foliolis

extimis cuspidatis; floribus, inprimis calycis tubo a basi piloso, mino-
í’ibus. 2. Armeria purpurea Ivoch; haec etiam foliis basi eiliatis,

et calycis tubo minre, a basi villoso striato a nostra aliena est.

3. Armeria alpina Willd., quae habét formám apud nos in alpe

Bucsecs nascentem «.basitricham»
,

idest scapo inferne puberulo

gaudentem, quaeque habét scapum tantum 3— 6 centim altum,

capitula, floresque majores, limbum calycis in omnibus partibus

duplo majorem et tubum calycis a basi villosum
,
majoremque.

Az Armeriák fajait Boissier két sectióra osztja, u. m.

:

sect. A) Macrocentron Boiss. Ezeknek a csészéje tövön sar-

kantyús. Az ide tartozó délportugáli, délspanyolhoni, sardiniai és

korsicai, valamint oriensi fajok közül hazánkban egy sem honos.

sect. B) Playiobasis Boiss. Ezek csészéjének csöve, mely a

maghont zárja körül, tövön sarkantyúban és rézsutosan keske-

nyedve részaránytálán. E sectióba, és pedig annak a « Pleurotrichae

spiculis sessilibus, foliis conformibus» Nymán csoportjába tartoznak

az Armeriák nálunk honos fajai. Ilyenek: 1. az Armeria alpina

Willd., a mely Árpás havasának és Bucsecs havasának havasi

tájain honos és a melynek a Bucsecs havasi tájain helyenként van

egy var. basitricha Simk. változata is, tövén pelvhesed tkocsán-

nal : 2. az Armeria vulgáris Willd
,
melyet Pozsony vidékérl

már Endlicher közöl az Ö «F1. Posonien. (1830) 213» lapján és

a mely manapság is bven terem ott, eg}'es helyeken ; 3. az itt

tárgyalt Armeria barcensis Simk., a mely eddig csupán Brassó vidé-

kérl, Szászhermány vízborította tzeges lápjairól ösmeretes, a hol

azt virágzón 1905 június 10-én Moesz Gusztáv, ernyedetlen íloris-

tánk, fedezé fel és 1902-tl 1906-ig több Ízben és számos példány-

lián gyüjté. E tzeges láp mintegy 500 méter magasságban terül

el a tenger színe felett.

Az Armeria vulgáris WiLLD.-nak igen közel rokona az Armeria

purpurea Koch, a melyet Ivoch még az 1857-ben megjelent
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Synopsisának 514-ik lapján is, csupán «Memmingen» lápos rétjei-

rl közöl (Bajorországból), Garcke pedig «Flóra von Deutschland

1882» czím mve 328 lapján még Konstanz melll is, a Bódén i-tó

környékérl. Hazánkból az A. purpuréi# Ivoch ismeretlen, s a

leírások szerint, levelei legalább tövön pillás szrzetek és csészéje

csöve a tövétl kezdve szöszösen szrös.

Az Ármeria barcensis Simk. csészéjénél- csöve tövén egészen

meztelen
,
csak feljebb es részein van az erein gyér és gyenge

pelyhesedés. Csészéjének e jellemvonása megkülönbözteti a fen-

tebb említett mind a három Armma-fajtól. Termetére nézve nagyobb
mind a három említett fajnál, mert jókora rhizómájából ered sugár

s meztelen tkocsánai 40—60 cm. magasak, nyúlánk és meztelen

tlevelei pedig 20—25 cm. hosszúak, s mintegy 2 szélesek.

Az Armeria alpina W. gombos virágzata és virágai nagyobbak,
csészéjének csöve is nagyobb s tövétl kezdve ersen borostás

szr, csészéjének karimáján pedig a szélesen kerekített és árhegy
fogak kétakkora szélesek, mint az Armeria barcensis-éi. Az Armeria
alpina \V. virágzatának úgy gallérozó murvái, valamint a virágo-

kat környez fehéren liártyás és szélesen, csonkán kerekített mur-
vái is jóval szélesebbek, mint az A. barcensis-éi. Az A. alpina \V.

tlevelei rövidek, tkocsánai pedig csak 3—6 cm. magasak.
Az Armeria vulgáris W. és A. purpurén Koch virágzata

kisebb, csészéjök csöve tövétl bven szrös és rövidebb is, mint
az A. barcensis-é ;

tleveleik egész hosszukban vagy legalább tövön

pillásan szrösek.

VÍI. Carlina fiumensis Simk. et stirpes illáé proximae.
Fiumei Bábakalács és legközelebb rokonai.

In apricis incultis collium litoralium ad Fiume usque ad
Buccari, anno 1904, aug. 19. trés stirpes Carlinarum légi examina-
vique, quae omnes, — pappo uniseriali, phyllisque involucri intimis

radiantibus gaudent, — idest ad sectionem «Eucarlina» Boiss. fi.

or. III. p. 448 pertinent.

Príma illarum est: Carlina corymbosa L. spec. 1753 p. 828.

Haec est planta apud nos saepe tri-quadriennis, glabrescens, vei

fructificationis tempore decalvans, caule ad capitula corymbosa
usque sat dense foliato, foliis margine et apice acuminato, spino-

sissimis; capitulis majusculis; involucri phyllis externis foliaceis
,

anguste-lanceolatis, phylla radiantia subaeqilantibús
,

intermediis

angustis in superiore parte spinosissimis, hasi espinosa subito

angustatis et oh nervurn eorum médium subito incrassatum. semicylin-
dricum, ((uasi pedicéllat is. Phyllis involucri radiantibus apicem versus
luteis, 2—3 m

ím latis, margine eciliatis, vei ciliis 1—2 praeditis.

Corollis luteolis, palearumque receptaculi fibris — quam in poste-

rioribus duobus crassioribus — apicem versus luteolis. Pappo
achenio duplo longiore. Légi 1904 juh— aug. florentem et fructi-

ticantem, in litorali fiumensi.

Secunda illarum est : Carlina fiumensis Simk. (Certe C. vul-
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garis Auct. fiúm. pro parte). Stirps haec biennis, infloresceütiae

fructificationisque tempore glabra nilidaque est, caule valde ramoso,
corymbum capitulorum latum e capitulis 20—30 compositum exten-

dente, ad capitula usque crebre foliato ; foliis margine et apice

acuminato, (piám in praecedente mitiussed sat horride spinosis. Capi-

tulis majusculis; involueri phyllis externis foliaceis lanceolatis, phyllis

radiantibus brevioribus
,
intermediis spathulatis, mcdio latioribus,

hasin versus angustioribus. ceterum planis, ad basin usque spine-

scentibus
,
vervo medio ad basin usque tenui. Phyllis involueri

radiantibus apicem versus ftavescentibus, medio rufobrunneis et

utrinque ciliatis, P5—2 ’"//» latis. Corollis flavis (non luteolis);

paleis receptaculi fibris albidis subulatis. Papj)o achenio duplo lon-

giore, achenio albido. Légi 1904 aug. 19 florentem et fructifican-

tem
,
in litoralibus inter Fiume et Buccari.

A fiumei Bábakalács termetében igen hasonló a Carlina

corymbosa L -hez
;
de fészkeinek Vózépsö murva-pikkelyei aljukon

is laposak, élükön ott is töviskések és aljukon is vékony középerüek

;

holott a C. corymbosa L. középs murva pikkelyeinek középere a

pikkely alsó harmadában vagy negyedében hirtelen megduzzad
,

megvastagszik, keresztmetszetében félkörössé alakúi
, úgy hogy valami

tüskéden nyélecskének vélnk. Sugárzó pikkelyei és pártája sárgá-

sak és nem tojássárgák, vaczka polyváinak rostos foszlányai sem
sárgák, hanem fehéresek. Jóval keskenyebb sugárzó pikkelyei is

els pillanatra feltnnek, szemben a C. corymbosa L. szélesebb és

töménysárga sugárpikkelyeivel.

Tertici illarum est: Carlina flavispma Siuk. Prius hanc stir-

pem biennem tiumensem pro var. Carlinae brevibracteatae (Andrae)

bábui
;
séd ex exemplaribus Auctoris, loco classico lectis, in Museo-

Nationali-Hungarico asservatis, neonon ex deseriptione Carünae
brevibracteatae (Andrae) edoctus, stirpem tiumensem, pro spécié, a

C. breribracteata optime diversam judico.

Aecedit ad C. brevibracteatam (Andrae) capitulis e minoribus

(imo etiam illis C. brevibracteatae minoribus), araneoso-lanatis

;

phyllis involueri brevibus, médium tantum phyllorum radiantium

attingentibus

;

phyllis radiantibus flavescentibus, angustis 1
inU tan-

tum latis
;
corollarum parte superiore atro-sanguinea

:

paleis recep-

taculi fibris albidis subulatis; acheniis lutescentibus, pappo eorum
duplo brevioribus.

Séd distinguitur stirps liaec litoralis adriatica a Carlina bre-

vibracteata (Ardrae) banatica: foliis illis C. corymbosae L. et C.

fiumensis Simk. liaud assimilibus, duplicato triplicatoque horride

spinosis, spinis duplo triplotjue (piám C. brevibracteatae robustiori-

bus; phyllis involueri anguste-lanceolatis brevioribusque
;

spinis

phyllorum involueri tenuioribus
,

duplo fere minoribus et a basi

usque penitus flavis. rarius basin versus brunneis. Carlinae bre-

vibracteatae phylla involucralia média basin versus brunnea sunt,

solum apice aliquid íiavescunt. Légi in litoralibus inter Fiume et
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Buccari. Illám eadem A. Degen 1004 jul. 29, spinis phyllorum in

unó specimine penitus fiavis, in altero ver, in collium editioribus

vegetante, hasi brunneis
,

légit, inter pagos Cavle et Jelenje s'iipe-

riori, inprocul oppidi Fiume.

A Sárgástüskéjü Bábakalács (C. flavispina Sínk.), fkép kisebb

termetében és fészkeiben különbözik a C. eorymbosától és a C.

fumensistl,
valamint rövid fészek-gallérjában és sötétveres csúcsú

pártájában. Szúrósabb, bevagdáltabb
,
hosszú tüskéjü levelei

,
keskenyke

gallérmurvái és középs gallérmurváinak aránylag kicsiny, vékony,

s egészen sárgás vág}’ csak tövön barna tüskéi, els pillanatra

megktilönböztethetvé teszik a Carlina brevibracteata-tó\.

Bryologiai adatok a Magas-Tatra Flórájához.

Irta : Györffy István (Makó).

V. közlemény.

(Ketts táblán 8 ábrával.)

— Pottia minutula (Schleich) Bryol. eur. x
)
— c. frtct.

Apró termet kis moha, 3 -4 mm. magas, melynek levelei

«abstehend, lánglick-lanzettlich, durck die vorgezogene Larnina

und die austretende Rippe lángéi

1

,
zugespitzt, an den Rándern

zuriickgeschlagen», de csak gyengén visszahajló. Levélsejtjei apró

kis cuticularis papillákkal fedettek. Felfelé álló, felül lecsapott

tojásdad tokjának a fala vékony, világosbarnaszín. Ferdén álló

s meggörbült tok-csrrel ellátott operculuma lehullása után széles

és tar-szájú az urna, mert peristomiuma teljesen hiányzik. A leírá-

soknak 3
)
és rajzoknak 3

)
megfelel a moha alkotása.

A Magas Tátra környékén gyjtöttem kis mennyiségben
Szepesbéla mellett a «Rohrwiesen» felé a «Griindchen» nev
részen c. frct. 1905 VII/6-án nedves árok partján 650 m. t. sz.

f. m.-ban több apróság társaságáben.

4

)

Mivel a Magas Tátrának sem galicziai, sem hazai részérl
nem ismeretes, 6

)
e moha a M. Tátra flórájára új adat.

— Didymodon giganteus 8
)

(Funck.) 7
)

Jur. 8
)
— c. frct. a

)

') Syn. Gymnostomum conicum Schleich, G. rufescens Schultz, Pottia
btarkei var y) gymnostoma Lindb.

-) Limpricht : Laubmoose I. Bnd. pp. 528—9; G. Roth : Die europáischen
Laubmoose I. Bnd. p. 285; Iuratzka: Lanbmoosflora v. Oester.-Ungarn p. 92;
Hazslniszky : Magy. bírod, mohfl. p. 112; Die natürl. Pflanzenfamilieu I. Teil

3. Abth. 214. Lief. p. 423.
s
)
G. Roth 1. c. I. Bnd., Taf. XVIII. Pig. 9.

4
)
Magyar botanikai Lapok IV. (1905.) évfolyam 8/11. sz. p. 271.

’>) Chaluhinski : Enmneratio muscorum frond. Tatrensium. Warszawa
1886. p. 38.

6
)
Syn. Barbula gigantea Funck., Grimmia gigantea Schimp., Géheébia

cataradarum Schimp., Geheebia gigantea Boulay.
7
) Flóra 1832. évfolyam p. 482.

“) Juratzka in Verliandlungen d. kais. königl. zool.-botan. Gesellschaft in

2
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