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32. Radula Lindbergiana Gorr. Magas-Tátra, Késmárki
Zöldtó, a Nagy Papvmsvülgy vízeséseinél. Gránit, 10- 1700 m
t. sz. 1. m. 19 >9. VIII 17. (Gyrffv).

Megjegyzés. A vegetativus szervekben alig különböztet-

het a Radula Lindbergiana a R. complanata-tó\ : azonban rögtön
felismerhetvé teszik a Radula Lindbergiana-t a pse-
udo-lateralis $ infloreseenti a-k.

33. Lejeunea cavifolia (Ehr.) Lindb. — Magas-Tátra, Kés-
márki Zöldtóvölgy, a Nagy Papyrusvölgy vízeséseinél. Gránit,

16— 1700 m t. sz. f. m. Igen sajátságos alak, gyepe
felfelé álló, sr és k b. 5 cm m a g a s, Geheebia catarac-

tarum-mai együtt n. 1909. VIII. 17. (Gyrffy).

Adatok Magyarország mohaflórájához.

Beitráge zr Kenntnis dér Moosflora Ungarns.

Von •
steril Márton.

Közlemény a kolozsvári Ferencz József m. kir. tud.-egyet, növénytani inté-

zetébl. Igazgató : Dr. Richter Aladár egyet. ny. r. tanár.
Mitteilung aus dem botanisehen Institute dér k. ung. Franz Josef Uni-
versitát zu Kolozsvár. Director : Dr. Aladár Richter o ö. Univ. Professer.

lm Folgenden erstatte ich

einen Berieht iiber die bemer-
kenswerteren Resultate meh-
rererExcursionen,welchehaupt-
sáchlich durch eine vöm Herrn
Dr. Aladár Richter, Director

des botan. Institutes. gewáhrte
Unterstützung ermöglicht und
in verschiedene Gegenden des

südöstlichenTeiles unseres Lan-
des durchgeführt wurden. Ks
drángt mich, auch an dieser

Stel le Herrn Prof. Richter für

die Förderung und Unterstüt-

zung meiner Studien meinen
Dank auszusprechen.

Metzgeria furcata var. ulvula Nees Naturgesch. eur. Leberm.

III. (1838) 489; Hazsl. Magy. birod. mohfl. (1885.) 32 ;K. Mülleu
Leberm. 1

)
I. 348. c. ic.

Szedtem Déva körül S z á- Gesammelt auf Baumstümp-
raz almás mellett erdben fen bei Déva, imWalde nachst

fatörzseken. Szárazaimé s.

A következ adatok nagyrészt
azoknak akirándulásoknak ed-

dig kiválogatott eredményei, me-
lyeket Dk. Richter Aladár nö-

vénytani intézeti igazgató úr

támogatásával hazánk délkeleti

részeinek különböz helyeire

tehettem. Köszönettel adózom
e helyen is Richter professor

úrnak a nyújtott segítségért

s támogatásért.

‘) Rabknhokst’s Kryptogainenfl. ete. Bd. VI.: Die Lebermoose.
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Tömött sr szöszképú gye-

pecskékben n. Telepe igen apró,

sok szélen- vagy alúlál ló nyelv-

alakú sarjadzással. A sarjak

eretlenek. Szrözete gyér, leg-

többször egészen hiányzik. Az
eret borító epidermis-sejtek

száma (-f- metszetben) felül 2,

alul 2 -3, ritkán 4.

Hazslinszky csak a Tátrából

említi, 2
)
ugyanonnan közli Szy-

SZYLOWIC.Z 3
)

ÍS.

Haplozia crenulata Sm.
;

1

Csúcsa mellett a Szil r-

dukvölgyben agyagos par-

tokon igen szépen fejlett perian-

th hunokkal.

Haplozia riparia Tayl.
;

Meszes talajon n a Révi-
szorosban Biharvármegyé-
ben.

Eleinte Hapl. caespititia Lin-

denb. kissé eltér alakjának
tartottam, de Loitlesberger

közlése szerint minden kétségen

kívül a TAYLOR-féle fajhoz tar-

tozik.

Dieses Moos wachst in

filzförmigen Riischen. Dér Thal-

lus ist sehr kiéin mit vielen

rand- oder grundstándigen
Sprösschen versehen. Die

Sprösschen sind nervenlos; die

Behaarung gering, meist voll-

kommen fehlend. Die Zald dér

die Nerven deckenden Epider-

miszellen ist im Querschnitte

oben 2, untén 2—3, selten 4.

Hazlinszky erwáhnt es aus

dér Tátra, 3
)
wo es auch Szy-

szylowicz 3
)
angiebt.

zsl. op. eit. 61 (sub Jwigerm.).

lm Szurdokthale náchst

Csúcsa mit schön entwickel-

tem Perianth.

;sl. op. cit. 63 (sub Jungerm.).

Auf Kalksubstrat im R é v-er

Durchbruch, Comitat Bihar.

Ich liielt diese Ptlanze vorerst

fúr eine abweiehende Form von
H. caespititia Lindenb.; sie ge-

hört aber nach gef Mitteilung

Loitlesberger’s zweifellos zu
dér TAYLOR’schen Art.

Radula Lindbergiana Gottsche in Hartm. Handb. scand. FI.

(1864) 98. — R. commutata Gottsche et R. germana Jack in Flóra

(188o) no. 23 et 25.

Szedtem a P areng havas
D i 1 m a B a d e i nev részének

gneiss-szikláin körülbelül 2000
m. t. sz. f. magasságban. U. o.

véle együtt n a Reboulia
hemisphaerica

,
melynek ilyen

jelentékeny magasságban való

elfordulása szintén feljegy-

zésre méltó.

Szemre igen hasonló a szerte

közönséges és néha sziklán is

Auf Gneissfelsen im D i 1 m a

B a d e i genannten Teile des

Parenggebirges circa 2000 M.

ü. d. M. zusammen mit Rebou-
lia hemisphaerica

,
dérén Vor-

kommen in solcher Höhe auch
erwahnenswert ist.

Diese Art ist bei oberfliich-

licher Betrachtung dér hie und

2
) Hazslinszky : A magyar birodalom mohíiórája (1885) 32.

3
)
Szyszylowicz : Hepatic;ae Tatrenses (1884) 79.
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vegetáló Radula complanata-
hoz, de élesen különbözik tle
virágzati viszonyaival. Amíg
ugyanis a R. complanata egy-
laki, illetleg paroicus virágzatú

s e körülmény révén majdnem
mindig terméses példákban
szedhet, addig a R. Lind-
bergiana kétlaki s így termése
is igen ritka. A parengi példák
nagyrészt 9 ,

csupán egy kis

gyepecske s.

Az antheridiumok az ágak
végen állanak, számosak, burok-
leveleikkel együtt 4—8 mm.
hosszú kalászforma androe-

ciumot alkotnak.

Hazslinszky munkájában ez

a faj még csak névrl sincs

említve, jóllehet Szyszylowicz 4
)

a Tátrából két név alatt is

említi, egyszer mint R. com-
mutata-1, másszor mint R. ger-

mana-t. Az idevágó irodalom
tanúsága szerint mind a két

név a R. Lindbergiana-hoz
tartozik.

Loitlesberger a Déli Kár-
pátok oláhországi oldaláról em-
líti. 5

)

Porélia rivularis Xees. Hazsl.

Rodna mellett a V a 1 e

a

V i n u 1 u i-völgyben nedves
palasziklákon. Az innen való

példák habitusukban igen ha-

sonlók a P. platyphylla-hoz. de
a levélfiilecskék alakja miatt

biztosan ide tartoznak.

Frullania dilatata var. micr

Leberm. III. (1838) 219.

Laza gyepekben n Kolozs-

vármeg3rében Tre falú mel-

lett a Kház nev barlang
szájánál homokkövön.

da auch auf Felsen vorkom-
menden R. complanata sehr
ahnlich aber von ihr durch
die Blütenverháltnisse scharf

verschieden. Wahrend niimlich

R. complanaia einhiiusig, resp.

paroecisch ist, ist R. Linden-
bergiana zweihausig, daher
auch Früchte sehr selten. Die
Exemplare vöm Pareng sind

z. gr. T. ö, nur ein Baselien

Die Antheridien stehen zahl-

reich au dér Spitze dér Zweige

:

sie bilden mit ihren Hüllbliit-

tern 4—8 mm. lángé aehren-

förmige Androecien.

Hazslinszky hat diese Art in

sein Werk gar nicht aufgenom-
men, obwohl sie Szyszylowicz *)

untéi’ 2 Xamen. einmal als R.

commutata einmal aber als R.
germana aus dér Tatra anfiihrt.

Xach den einschliigigen Litera-

turangaben gehören beide zu
R. Lindbergiana.

Loitlesberger 6
)

giebt diese

Art von dér rumanischen Seite

dér Síidkarpathen an.

:sl. op. cit. 40 (sub Madotheca).

lm V a 1 e a V i n u 1 u i bei

Rodna auf feuchten Schiefer-

felsen. Die von hier stammen-
den Exemplare gleichen habi-

tuell dér P. platyphylla, gehören

aber wegen dér Form dér Blatt-

öhrchen sicher zu P. rivularis.

icrophylla Xtees Xaturgesch. eur-

Wiichst in lockerem Kasén
am Eingange dér Höhle Kház
auf Sandstein niichst dem Dóri

Tiire im Comitate Kolozs.

4
)
Op. cit. 17—18.
Annáién d. kk. natnrhist. Hofmus. (1898) 196.
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Gyepje laza, zöld
;
ágai mesz-

szeállók
;
levelei gyéren állanak,

aprók. A fiilecskék a száron

és az idsebb ágakon sisak-

formájúak, a fiatalabb ágakon
azonban kigöngyöldöttek. Ez
az utóbbi jellemvonás igen élén-

ken emlékeztet a Fr. Cesatiana

De NoT.-ra, amelynél átlag min-

den fiilecske ilyen. A türei pél-

dák perianthiuma semmiben
sem különbözik a talakétól.

Hazslinszky nem említi ; Szy-

szylowicz 6
)

azonban a Tátra
több helyérl közli.

Die Rasen sind locker, grün

;

die Zweige spreitzend
;
Blattéi*

entfernt, kiéin. Die Oehrchen
sind am Stengel und an alté-

rén Zweigen helmförmig, an
letztere Eigensehaft erinnert

lebhaft an Fr. Cesatiana De
Nt., bei welcher allé Oehr-
chen so beschaffen sind. Das
Periantli dér Exemplare von
Tre weicht von jenem des
Typus nicht ab.

Hazslinszky erwahnt es nicht;

Szyszylowicz 6
)
giebt es abervon

mehreren Stellen dér Tátra an.

Gyroiveisia tenuis Schrad.

Mészksziklákon Rév körül Auf Kalfelsen um Rév im
Biharmegyében. Comitate Bihar.

jRhabdoweisia crispata Brid. Musc. rec. II. 1 (1798) 73
sub Weisia; Weisia denticulata Brid. spec. musc. I. (1806)

108. ;
Rhabdoweisia denticulata Br. eur. et auct. plur.

;
Rh. cris-

pata Loeske in Hedwigia f 1909) 19.

Szedtem R odna mellett a
V a 1 e a V i n u 1 u i-völgy pala-

szikláin.

A példák teljesen megegyez-
nek Limpricht 7

)
leírásával és

rajzával. Teljesen egyezk úgy
a levél csúcsának, mint a peri-

stomium fogainak rajzai. Egye-
dül maga a levél csúcsának
fogazottsága nem irányadó e

faj felismerésénél, mert a Rh.
striata Schrad. (= Rh. fugax
Hedw. var. subdenticulata Bou-
lay) levelének csúcsa is foga-

zott. Ellenben igen jellemz a
nagyobb termés mellett a Bri-

DEL-féle fajra a peristomium
fogainak alkotása, amennyiben
ezek végig, tehát alul is sza-

badok, szélesek s laposak, nem
fonálformájúak s fels izeik

Gesammelt bei R o d n a im
V a 1 e a V i n u 1 u i auf feuch-

ten Schieferfelsen.

Die Exemplare stimmen voll-

kommen mit dér von Limpricht 7
)

gegebenen Beschreibung und
Abbildung iiberein. Sowohl die

Form dér Blattspitzen als auch
die Peristomzahne entsprechen

diesen vollkommen. Die Ziik-

nung dér Blattspitzen ist fúr

die Erkenntnis dieser Art
nicht massgebend, weil die

Blattspitzen auch bei Rh. stri-

ata Schrad. (Rh. fugax Hedw.
var. subdenticulata Bül.) ge-

zahnt sind. Dagegen ist nebst

dér grösseren Frucht die Be-
schaffenheit. dér Peristomzahne

fül* die BuiDEL’sche Art cha-

rakteristisch, da sie bis zum

6
)
Op. cit. 13.

7
)
K. G. Limi'richt : Die Laubmoose, in Rabenh. Kryptfl. I. 275.
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felületükön egymást derékszög
alatt metsz vonalakból álló

hálózatos rajzot mutatnak, tehát

nem simák.

A Rh. crispata ritka moha.
Tudomásom szerint csak Barth
gyjtötte Hosszú aszó mel-

lett 8
).

Grunde frei, breit und flack.

nicht fadenförmig sind, und ikre

oberen Glieder an ihrer Ober-
fliiche eine im reehtem Win-
kel sich kreuzende netzförmige

Zeichnung aufweisen, alsó nicht

glatt sind.

Rh. crispata ist ein seltenes

Moos. Meines Wissens hat es

bei uns nur Barth 8
)
bei Hosz-

szúaszó gefunden.

Fissidens taxifolius var.

(f o. lux u r ians !)

Szedtem a kolozsvári K i-

r á 1 y d o m b o n, ahol gyeppar-
tok szélein n.
Nagyobb termet, mint a t-

alak. Szára 3—6 cm hosszú,

levelei is hosszabbak, erük er-
sebben kifutó. Legfelt-
nbb bélyege a levelek
lemezének hullámos-
sága. A példák mind 9 -virá-

gúnk, androeciumokat nem bír-

tam találni; tehát ez a faj,

melyet Schimper és Juratzka

nyomán Hazslinszky 9
)

is egy-

lakinak tart, amint azt Lim-

pricht is helyesen sejteti : k é t-

mucronatus Limpr. Laubm. I. 454.

Auf dem K i r á 1 y d o m 1) bei

Kolozsvár an Rándern von
Grasabiingen.

Die Var. ist grösser als die

Stammform; die Stengel sind

3—0 cm. láng. auch die Blat-

téi- sind lánger; dér Mittelnerv

láuft starker aus. Das auf-
fallendste Merkmal ist
a b e r dieWelligkeit dér
Blattspreite. Allé Exem-
plare sind weiblich, Androecien
konnte ich keine finden; diese

Art welche naeh Schimper und
Juratzka auch Hazslinszky 9

)

fúr einháusig halt, ist alsó wie
schon Li.mpricht richtig geahnt

hat, zweihdusig .
i0

)

laki. 10
)

Erythrophyllum alpigena Vént. in Rév. bryol. (1879) 53 sub

JHdymodonte
;
Didymodon alpigenus Limpr. Laubm. 1. 547.; D.

dentatus Jur. in sebed.; Erythrophyllum alpigena Loeske in Hed-

wigia (1907) 175.

R o d n a mellett a V a 1 e a

Y inul u i-völgy nedves pala-

szikláin gyjtöttem
Ersen fogazott vég levelei

és kupakja révén, melynek
sejtjei spirálisán, ferde sorok-

ban futnak, könnyen felismer-

het faj. Ugyanott az E. recurvi-

Auf feuchten Schieferfel-

sen im V a l e a V i n u 1 u i bei

R o d n a.

Eine an ikren stark geziihn-

ten Blattspitzen und an ihrem

Deekel, dessen Zellen in sehie-

fen Reihen spiralförmig herab-

laufen, leicht kenntliche Art.

*) V. ö. Rév. bryol. (1879) 81.

») Op. cit. 106.
10

)
V. ö. különben: Waknstorf, Kryptfl. Braudenb. II. (1904) 179.
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rostrum Hedw. (= Didymodon
rubéllus Hoffm.) var. interme-

clium-ot is szedtem. A levelek

vége ennél a változatnál is

fogazott ugyan egy kissé, de

a kupak sejtsorai egyenesek.

A VENTURi-féle faj nagyobb
termet, tokja is hosszabb s

vaskosabb. A levélsejtek még
a levél alja felé is szemölcsö

sek, holott e részen az E. re

curvirostrum alakjainál a sze-

mölcsök hiányzanak.

Ebendort habé ich auch E. re

-

curvirostrum Hedw. {—Didymo-
don rubéllus Hoffm.) var. inter-

medium gesammelt. Die Blatt-

spitzen sind zwar auch bei die-

sel- Var. etwas gezahnt, doch
sind die Zeilreihen des Deckels
gerade. Die VENTURi-sche Art
ist grösser an Wuchs, auch die

Kapsel ist langer und dicker.

Die Blattzellen sind auch gégén
den Blattgrund papillös, wah-
rend bei den Formen von E.

recurvirostrum die Papillen an
diesen Stellen fehlen.

Eryihrophyllum recurvirostrum var. viride Schlieph. in sched.

N Déva mellett a Réz-
b á n y a-patak völgyének ár-

nyékos ehloritpala-szikláin.

Zöldes színén kívül hosszabb

és keskenyebb tokjával is külön-

bözik a talaktól. Különben
alig egyéb, mint fo. eiiolata.

lortula virescens De Nt.

Kolozsvár környékén, ha
nem is közönséges, de gyakori.

Régi zsindelytetkön majdnem
mindig megtalálhatni.Fatörzsek

alján n a botanikus kertben

s a H ó j
a nev erdben.Utóbbi

helyen régi már elkorhadt ter-

mését is láttam. Legtöbbnyire
mint fo. microphylla Warxst. 11

)

fordul el.

Bei Déva auf Chloritfelsen

des Rézbánya-Bach Tales. Aus-
ser dér grünlichen Farbe unter-

scheidet sich die Var. auch
noch durch eine lángere und
schmalere Kapsel. Sie ist aber
sonst kaum etwas anderes als

eine forma etiolata.

(T. pulvinata Jur.)

Ist in dér Umgebung von
Kolozsvár wenn auch nicht

géméin, doch liaufig. Auf altén

Schindeldáchern ist sie fást

überall anzutreffen. Sie wáchst
am Grunde von Baumstámmen
im botan. Garten undim Walde
Hója. An letzterem Orte habé
ich auch eine verweste Frucht
gefunden. Zumeist in dér Form
microphylla Warxst. 11

j

Schistostega osmundacea Dicks.

Árnyékos gyepes partokon An schattigen rasigen Ufern
Csúcsa mellett a Szúrd u k- im Szil r d u k-Tale bei C s u-

völgyben. Sterilis. c s a.

Bryam paJlens var. fallax Milde in Bryoth. eur. no. 242
(1859) pro sp.

l

) Op. cit. 274.
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Szedtem Csúcsa körül Ko-
lozsmegyében.
A Bryum fallax Milde a

Bryum pallens Sw.-tól csupán
csak endostomiumának szer-

kezetében üt el annyiban, hogy
cihái tökéletlenek. E jellem-

vonást a csúcsai példák ter-

mésén is jól láthatni s így
azok kétségen kívül a Milde-

fóle faj körébe tartoznak, me-
lyet már Jüratzka is a Br.

pallens puszta változatának tar-

tott. Ez a változat hazánkból
alig ismert. Chalubinsky 12

),

a Tátrából említi.ScHUR adata 13
)

metyet Hazslinszky is ismétel 11
),

Heufler szerint 15
),

a Br. pal-

lens-re nem vonatkozik.

Philonotis alpicola Jur. in

170; Limpr. Laubm. II. 573.

Ez a faj, jóllehet sem Hazs-

einszky, sem Chalubinski 16
)
nem

említik, már régi polgára hazánk
flórájának. St bennünket annál

közelebbrl érdekel, mert Jü-

ratzka éppen tátrai példákban
ismerte föl új faját.

Valószínnek tartom, hogy
a HAzsLiNszKY-nál 17

)
és Chalu-

BiNSKY-nál 18
)

említett Ph. fon-

tana var. alpina
,
legalább rész-

ben, szinte ide tartozik.

Limpricht 19
), a Tátra több

helyérl közli; újabban Dr.
Gyrffy István barátom, aTátra

Gesammelt im Csúcsa im
Comitate Kolozs.

B. fallax unterscheidet sich

von B. pallens nur in dér Be-
schaffenheit des Endostomiums,
dessen Cilién bei ersterem un-

vollkommen sind. Dieses Merk-
mal zeigen auch die Früchte

dér Exemplare von Csúcsa sehr

gut, so dass sie zweifellos zr
Milde’schen Art gehörenyvelche
aber schon Jüratzka nur für

eine Yarietiit des B. pallens

gehalten hat. Sie ist aus unse-

rem Lande kaum bekannt. Cha-
lubinsky 12

)
ervviihiit sie aus

dér Tátra. Die ScHUR’sche An-
gabe 13)welche auch Hazslinszky

wiederholt 14
)
bezieht sich nach

Heufler 1S
)
auf B. pallens.

sched. : Lorentz, Moosst. (1864)

Diese Art ist, obwohl sie we-
der Hazslinsky noch Chalu-
binsky 16

)
erwahnt, ein altér

Biirger unserer Flóra. Sie in-

teressiert uns sogar niíher, weil

ja Jüratzka gerade in Exem-
plaren aus dér Tátra seine neue

Art erkannt hat Ich halté es

für wahrscheinlich, dass die

von Hazsl. 17
) und Chalub. 18

)

erwahnte var. alpina wenig-

stens z. T. hierher gehört.

Limpricht 19
)
hat sie von mehre-

ren Stellen dér Tátra veröffent-

ücht; neuerdings ist sie daselbst

12
)
Chalubinski: Euum. ínusc. frond. Tatrens. (1886) 89.

ls
)
Schuu. : Enum. pl. Transs. (1886) 847 no. 4274.

14
)
Op cit. 176.

16
) st. bot. Zeitschr. (1886) 291.

16
)
Chalubinski mindössze ennyit ír róla : «Ph. alpicola Jur. in litt. Auf

nassem Bódén des Chocholower Thales im Tatragebirge (Kalk).» a Ph. fontana

synonymoujai közt munkája 101. lapján.
17

)
Op. eit. p. 194.

15
)
Op. cit. p. 101.

19
)
Op. cit. II. p. 574.
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bryologusa is szedte ott 20
). í

Erdélybl azonban ez ideig nem
.volt ismeretes. Példáim R o d n a

vidékérl valók, ahol ez a faj

a V a 1 e a V i n u 1 u i-völgyben

nedves forrásos helyen n. Az
erdélyi elfordulás nemcsak
alacsony tengerszín feletti ma-
gasságával tnik föl 21

),
hanem

azért is említést érdemel, mert
itt ez a faj nem meszes (Lim-

pricht a meszes talajon való

elfordulást az i. h. ismételten

hangsúlyozza), hanem palás
talajon n. 22

)

Limpricht leírása a Juratzka
originális példájának alapján

készülvén, a MoLENDo-féle Ph.
tomentella-t csak bizonyos fenn-

tartással vonja a Juratzka fajá-

hoz,amennyiben megjegyzi,hogy
a kett v a 1 ó s z i n ii 1 e g nem
különbözik egymástól fajilag

s talán az egyik a másiknak
csak alakja.

Roth ezzel szemben elvá-

lasztja a kettt. Az európai
lombosmohokról szóló munkájá-
ban a Ph. tomentella-X külön írja

le s attól elkülöníti a Juratzka-
féle fajt, melyet inkább a Ph.

fontana alakkörébe tartozónak
vél, míg a Molendo faja sze-

rinte legrokonabb a Ph.calcarea-

val. 23
)

Roth szerint tehát két fajjal

volna dolgunk. Ha azonban
figyelmesen összehasonlítjuk a

auch von unserem Bryologen
meinem Freunde Dr. Gyrffy
gesammelt worden (mn dl. Hit-

ted.) Aus Siebenb. war sie aber

bisher nicht bekannt. Heine
Exemplare stammen aus dérUm-
gebung von R o d n a,wo dieseArt

im Tale V a 1 e a V i n u 1 u i an
feuehten, quelligen Orten vor-

kommt. Dér siebenbíirgische

Standort zeichnet sich nicht nur
durch geringe Höhe ü. d. M. 21

)

aus, sondern auch dadurch, dass

diese Art hier nicht auf Kalk-
substrat (Lijipricht hebt das
Vorkommen auf Kaik a. a. 0.

wiederholt hervor) sondern
auf Schieferunterlage
wachst. 22

)

Die LiMPRicHT’sche Beschrei-

bung ist auf Grund dér Origi-

nale Juratzka’s verfasst wor-
den

;
er zieht Ph. tomentella

Hol. nur mitYorbehalt zu dieser

Art, indem er erwáhnt, dass

sie loahrscheinlich nicht ver-

schieden sind und möglieher-

weise die eine nur eine Form
dér anderen darstellt.

Roth unterscheidet liingegen

allé beide
;

er beschreibt in

seinem Werke íiber europ. Laub-
moose Ph. tomentella und unter-

scheidet von dieser die Ju-

RATZKA’sche Art, welclie er dem
Formenkreis dér Ph. fontana
zuweist, wáhrend nach ihm die

HoLENDo’sche Art dér Ph. cal-

carea zunáchst verwandt sein

soll 23
).

Nach Roth hatten wir es

alsó mit zwei Arten zu tun.

Wenn wir aber die von Roth

t0
)
Szíves magánközlés.

21
)
Jjoeske szerint sem havasi faj. Hedwigia (1906) 111.

22
)
Hasonló elfordulást Loeske is említ. Hedwigia (1906.) 205.

M
)
V. ö. Roth. Die eur. Laubm. II. (1904) 239—240.

24
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Ph. tomentella RoiH-közölte le-

írását, mely magától Molendo-
tól származó eredeti példák

alapján készült, a Ph. alpicoki

LiMPRiCHT-féle, ugyancsak ere-

deti példákon, a Juratzka ori-

ginális példáin felépül leírásá-

val, a két faj leírása közt különb-

séget nem találunk. Akadunk
ugyan a Roth leírásában néhány ,

jelentéktelen részletre, mely a

LniPRicHT-ében hiányzik vagy
némileg másképen hangzik, de

ezek a részletek a két leírás

mondhatni teljes megegyezését,

azonosságát nem érintik.

A Ph. alpicola rövidre fogott,

jegyzetszer leírásában Roth
kiemeli, hogy ennél a fajnál a

Ph. tomentella-xal ellentétben

az androecium buroklevelei

tompább hegvek, a szárleve-

lek széle nincs annyira vissza-

hajolva és hogy a levélsejtek

szabad falain a fels végen is

vannak szemölcsök. Ezért gon-

dolja ezt a fajt a Ph. fontana-

hoz közel állónak.

Loeske, aki már régebben

foglalkozik különösen az euró

pai Philonotis-ok tüzetes és kri-

tikus tanulmányozásával, egyik

idevágó tanulmányában arra az

eredményre jut, hogy a Ju-

ratzka és Molendo fajai közt

különbség nincs 24
). E felfogást

magam is oszthatom, annál is

inkább, mert a rodnai Philono-

tis meghatározása alkalmából

a rendelkezésemre állott ide-

vágó anyagot átvizsgálva, az

Erdélyi Nemzeti Muzeum her-

gegebene Diagnose dér Ph,
tomentella

,
welche nacli Mo-

EENno'schen Originalen entwor-
fen worden ist, aufmerksam
mit dér Li.MPRicHT’scken, nach
Originalexemplaren dér Ph. al-

picola Jur. anget'ertigten Diag-
nose vergleichen, so finden wir
zwischen beiden keinen Unter-

schied. Wir finden in dér Roth’-

sehen Diagnose zwar Details,

w elche bei LiMPRicHTfehlen oder

anders lauten; doch beeintrachti-

gen diese die sozusagen voll-

kommene Uebereinstimmung
dér zwei Beschreibungen in

keiner Weise.
In dér kurz gefassten, notiz-

förmigen Beschreibung dér
Ph. alpicola hebt Roth liervor,

dass bei diesel’ Art im Gegen-
satze zu Ph. tomentella die

Spitze dér Hüllblatter des An-
droeciums stumpfer und dér

Rand dér Stengelblátterweniger

zuriickgebogen sei und dass

an den freien Wanden dér

Blattzellen auch am oberenEnde
Papillen auftreten. Er glaubt

deshalb, dass diese Art dér
Ph. fontana zunachst stehe.

Loeske dér sich seit langerer

Zeit eingehend und kritisch mit

dem Stúdium insbesondere dér

europaeischen Philonotis-Arten
befasst, kommt in einer seiner

diesbeziiglichen Studien zu dem
Resultat, dass zwischen dér

Juratzka’schen und Molendo-
schen Art kein Unterschied

besteht 24
). Diesel' Auffassung

muss ich mich auch anschlies-

sen, umsomelir. als ich gelegent-

licli dér Determination dér

Rodnaer Philonotis das ein-

34
)
Hedwigia (1906) 108.
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báriumában lév authentikus,

magától JuRATZKÁ-tól annak de-

terminált Ph. alpticola-példá-

kat 25
)
teljesen megegyezknek

találtam a Db. Richter Aladár
herbáriumának Tirolból szár-

mazó szintén bizonyos és hite-

les Ph. tomentella-\v&\ 2e
). Ami

különbség van — mert hiszen

ugyanazon gyep individuumai is

különbözk bizonyos fokig —
az lényegtelen s egyáltalán nem
alkalmas arra, hogy összetar-

tozó alakok egész sorát, vagyis

fajokat egymástól megkülön-
böztessünk.

Vizsgálataim rendén teljesen

meggyzdtem úgy az androe-

eiumok buroklevelei hegyének,
valamint a szárlevelek alakjára

épített különbségek hasznavehe-

tetlenségérl. De telj es megegye-
zést találtam az endostomialis

fogak basilaris hártyájának
lyukgatottsága tekintetében is.

A Ph. tomentella LoRENTZ-féle

leirásában 27
)

kiemelt « Fólia

difformia : altéra breviora, laté

ovata —
,
altéra longiora e basi

ovata longe lanceolata ...» mely
Loeske szerint oikologiai alkal-

mazkodásra vezethet vissza,

egészen így és ilyen okból

ereden a Ph. alpicola-nál is

feltalálható. Ilyen kétféle levelet

mutatnak a rodnai példák is.

A szárak csapadékos, nedves
idben ntt részei szélesebb,

schlagige Matéria! untersucht

habé und das im Herbárium des
Siebenb. Museums befindliche,

von Juratzka selbst determi-

nierte Exemplar von Ph. alpi-

cola 26
)

mit einem aus Tirol

stammenden, sicheren und
glaubwürdigen Exemplar dér

Ph. tomentella des Herbars Dr.
Al. Richter’s congruent ge-

funden habé 26
). Was an Un-

terschieden ermittelt werden
konnte — bis zu einem gewis-
sen Grad weichen ja selbst

Individuen eines und desselben

Rasens von einander ab — ist

belanglos und keineswegs ge-

eignet um Reihen zusammen-
gehöriger Formen d. i. Arten
zu unterscheiden.

lm Laufe meiner Unter-

suchungen habé ich midi iiber-

zeugt, dass die auf die Form
dér Spitze des Hüllblátter des
Androeciums und die Form dér

Etengelbliitter gegründeten Un-
terschiede unbrauchbar sind.

Auch habé ich eine vollkom-

mene Uebereinstimmung in dér
Lochung dér basilaren Mem-
brán dér Endostomzahne con-

statieren können. Die von Lo-
rentz in dér Beschreibung dér

Ph. tomentolla hervorgehobe-

nen 27
)

Unterschiede im Blatt

(vgl. das Citat im ung. Texte),

welche nach Loeske auf eine

oekologische Anpassung zu-

rückzuführen sind, sind ebenso
und aus gleichen Gründen auch
bei Ph. alpicola vorzufinden.

Solche zweiförmige Blátter

2£
j Ph. fontana. Praegratten, 1857. Steiner, A jelzés Heufler kezétl való.

Juratzka saját kéz ti lég javította ki a faj nevét « alpicola Jur. Mspt.»-ra,
26

)
Tirol. Berlinerhütte, 10. VII. 1902. lég. Zschacke. Loeske maga is idézi

e lelhelyet és példát. — V. ö. Hedwigia (1909) 42.
27

)
Lorentz : Moosst. (1864.) 170.

24*
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laposszél és tompaliegy, la-

zább szövet és alig kifutó er
leveleket viselnek, váltakozva

a száraz idben ntt keskenyebb

és hosszabb, visszahajlott szél,

ersen kifutó er és tömöttebb

szövet levelek zónájával. Eze-
ket a hygro- és xerophyton-

jelleg leveleket válta-
kozó és egymást követ
zónákban nemcsak a Ph.

alpicola
,
de a Ph.fontana szá-

rain is f e 1 1 a 1 á 1 li a t n i. El-

lenben az endostomium basi-

laris hártyájának lyukgatott-

sága a Ph. fontana-példákon

nem. vagy ritkán lelhet fel. E
bél}'eg tehát inkább a Ph. al-

picola sajátja ; mint ityent emeli

ki Limpricht is. 29
)

A Philonotis-fajok éppen úgy,
mint a Sphagnum- ok, tíryum-ok,

Brachythecium-k
,
Hypnum-ok

stb. fajai nem élesen körül-

határolt systematikai egységek,

hanem lassú és fokozatos soro-

zatok csupán, melyeknek tagjai

egymásba olvadnak s a melyek-
rl néha majdnem lehetetlen

eldönteni azt, hogy tk. melyik
fajhoz is tartoznak. Egy ilyen

sorozat két végét jelöli egy-

részt a Ph. fontana
,
másrészt

a Ph. alpicola
,
melynek helyes

neve Loeske szerint : Ph. tomen-

tella Mól. A két vég közé es !

weisen auch die Rodnaer Exem-
plare auf. Die in einer regne-

rischen, nassen Periode ge-

wachsenen Stengelteile tragen

breitere, flachrandige, stumpf-

spitzige Blátter von lockererem
Gewebe und mit kaurn aus-

laufenden Nerven
;
mit diesen

wechseln wieder bei trocknerer

Zeit gevvachsene schmálere,

lángere, mit zurüekgebogenem
Rand versehene Blátter mit

dichterem Gewebe und stark

auslaufenden Nerven ab. Solche

einen hygrophytischen resp.

xerophytischen Charakter auf-

weisende Blátter kann mán
in abwechselnden Zonen nicht

nur bei Ph. alpicola
,
sondern

auch an den Stengeln von Ph.

fontana antreffen. Dagegen ist

eine Durchlöcherung dér Ba-
silarmembran des Endostoms
bei Ph. fontana nicht oder nur

selten zu finden. Das ist alsó

melír ein dér Ph. alpicola eige-

nes Merkmal, wie dies schon

Limpricht 29
)
hervorgehoben hat.

Die Philonotis-Arten sind

ebenso wie jene dér Gattungen
Sphaynum, Bryum

,
Bracliythe-

cium und Hypnum keine scharf

umgrenzten systematische Ein-

heiten, sondern nur allmáhlig in

einander gleitende Reihen, bei

dérén einzelnen Gliedern es oft

unmöglieh ist festzustellen, zu

welcher Art sie gehören. End-
glieder einer solchen Reihe
bilden Ph. fontana einerseits

und Ph. alpicola anderseits,

dérén richtiger Name nach
Loeske Ph. tomentélla Mól. ist.

Die sich zwischen diese End-

28
)
Hedwigia (1906) 109.

29
)
Op. eit. II. 574.
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sorozat tagjai bélyegeik nyo-

mán részben az egyik, részben

a másik fajhoz tartoznak, rész-

ben pedig teljesen középen
állanak. Hogy a Ph. alpicola

,

illetleg tomentella a fennebb em-
lítettem sorozat egyik végs
tagja, azt nem csak a Ph.fontana

fennebb érintett kétféle levelíi-

sége, hanem egyéb körülmény
is bizonjutja. Megnyilatkozik

t. i. az egyazon sorozatba való

tartozás abban is, hogy az

egyiknek tulajdonított bels
szerkezetbeli sajátosság a má-
siknál is feltalálható. így pl.

LimpriCht szerint 30
)
a Ph. fon-

tana szárában a stereoma-réteg
gyöngébb s lassan meg\r át a

bélszövetbe, melynek legküls
sejtjei tehát úgy a bélszövet,

mint a stereoma sejtjeinek

jellemét mutatják. A Ph. alpi-

cola
,
illetleg tomentella stereo-

mája ellenben hirtelen, minden
átmenet nélkül különödik el a

bél szövetétl. A stereoma e

vázolt differentiálódása tény-

leg igen jellemz anatómiai

bélyeg lenne e két faj elválasz-

tására. Erre azonban éppen
nem alkalmas, mert az oiko-

logiai viszonyok változásában
gyökeredz kétféle levélalakkal

van a legszorosabb összefüggés-

ben. Úgy a Ph. fontana-nál,

valamint a sorozat másik végé-

nél a Ph. alpicola, illetleg

tomentella-nál a nedves idben
fejldött és ntt szárrészek a

hygrophyton-jellegii leveleknek

megfelel ugyancsak ilyen jel-

leg átmenetes-stereomát
,
a szá-

raz idben ntt részek ellenben

az élesen határolt xeroplryton-

3a
)
Op. cit. II. 567. et 573.

glieder einschiebenden Formen
gehören teils zr einen, teils

zr anderen Art, teils aber

nehmen sie eine Mittelstellung

ein. Dass Ph. alpicola resp.

tomentella ein Endglied dér

oben erwáhnten Reihe reprasen-

tiert. beweisen nicht nur die

bereits erwáhnten zweiförmi-

gen Blattéi* dér Ph. fontana

,

sondern auch andere Gründe.
So beweist die Zugehörigkeit

zu derselben Reihe auch dér

Umstand, dass eine Eigentiim-

lichkeit dér inneren Structur

dér einen Art auch bei dér
anderen vorzufinden ist. So ist

z. B. nach Limpricht 30
)

im
Stengel von Ph. fontana die

Stereomschichte schwacher und
geht allmahlig in das Mark-
gewebe íiber, dessen ausserste

Zellen den Charakter sowohl
von Stereomzellen als auch
von Markgewebe an sich tragen.

Hingegen differenziert sich bei

Ph. alpicola resp. tomentella das
Stereom plötzlich und ohne
Uebergang vöm Markgewebe.
Diese Differenzierung des Ste-

reoms ware nun tatsachlich ein

sehr charakteristisches Merk-
mal zr Unterscheidung dér

zwei Arten, ist aber trotzdem

hierzu nicht geeignet, weil es zu

dér durch die Verschiedenheit

dér oikologischen Verhaltnisse

bedingten Zweiförmigkeit dér

Blattéi* in engster Beziehung
steht. Sowohl bei Ph. fontana

als auch bei Ph. tomentella am
anderen Ende dér Reihe zeigen

die dem hygrophytischen Cha-
rakter dér Blattéi* entsprechen-

den Stengelteile das ebenfalls
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jelleg stereomát mutatják. A
levelek alakjából és szerkeze-

tébl tehát a legnagyobb hatá-

rozottsággal következtethetni az

azokat visel szárrész anató-

miai szerkezetére. A stereoma-

bélyeg is ingadozó tehát s a

sorozat két végs tagjának

megkülönböztetésére teljes fok-

ban alkalmatlan.

Ezek után nyilvánvaló, hogy
a faji bélyegeket teljes mér-
tékben csakis a sorozat két

|

végs tagjához tartozó példák

mutatják. A közbees alakok

pedig csak az apróbb-nagyobb
bélyegek bizonyos summája
után oszthatók be a sorozatba,

A rodnai anyag maga sem
egységes. Vannak példák, me-
lyek habitusukat tekintve töké-

letesen megfelelnek a Ph. alpi-

cola, illetve Ph. tomentella-nak,

de ezekkel szemben vannak
robustusabb termetek is, me-
lyek a Ph. fontana— alpicola 31

),

illetve a Ph. fontana—tomen-

tella alaksorozatot jelölik, abba
valók. Ezeknek nemcsak száruk

vastagabb, levelestl vaskosabb,

hanem tokjukis nagyobb, szemre
nézve egészen Ph. fontana-

szerü, azonban peristomiumuk
basilaris hártyája lyukgatott s

leveleik is hasonlók a Ph. al-

picola Jur. leveleihez. Viszont

diesem Charakter entsprechende
Uebergangs-Stereom.die in einer

trockenen Periode gewachsenen
Teile hingegen das xerophy-
tische, scharf abgegranzte Ste-

reom. Aus dér Form und Be-
schaffenheit dér Blatter lásst

sich alsó mit grösster Sicher-

heit auf die anatomische Struc-

tur des betreffenden Stengel-

teiles folgern ; es ist alsó auch
das Merkmal des Stereoms ein

schwankendes und zr Unter-

scheidung dér Endglieder dieser

Keibe volkommen ungeeignet.

Aus allén dem ergibt sich,

dass die Artenmerkmale in

vollem Maasse nur an den bei-

den Endgliedern dér Reihe
angetroffen, die Mittelformen

aber nur nach einer gewissen
Summe dér grösseren oder

kleineren Merkmale dér Reihe

angeschlossen werden können.

Auch das Rodnaer Matéria!

ist nicht einheitlich. Es ent-

hiilt Exemplare, welche habi-

tuell vollkommen dér Ph. to-

mentella entsprechen, hingegen

aber auch Exemplare, welche
zwischen Ph. fontana—alpi-

cola
,
resp. Ph. fontana—tomen-

tella 31
)
stehen. Diese habén nicht

nur einen dickeren Stengel

und umfangreichere, beblatterte

Stiimmchen, sondern auch eine

grössere Kapsel, die dér Ph.

fontana ausserlich ganz iihnlich

sind; doch ist die Basilar-

membran des Endostoms durch-

löchert und die Bliitter jenen

dér Ph. alpicola Jur. ahnlich.

ai
)
Loeske azt ajánlja, hogy a közbees alakokat a sorozat két végs

fajának kötjellel összekötött neveivel jelöljük. A második név a sorozat azon
végét jelenti, melyhez a közbees alak közelebb áll. — Loeske empfiehlt Mittel-

formen durch zwei mit einem Bindestrieli verbundene Namen auszudrücken.

Die Mittelforin steht dann dér letzteren Art náher. (Hedwigia 1906 : 205.).

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



333

találtam szárakat, melyeken a

levelek lemeze aláfelé barázdás.

E bélyeg még közelebbrl utal

a Ph. fontana-ra, amellyel a

Ph. alpicola, illetleg Ph. to-

mentélla igen közeli rokonság-

ban van. Ezen utóbbi alakok a

Ph. alpicola—fontana-nak felel-

nek meg.

Dann babé icli auch Stámmchen
gefunden, dérén Blátter unter-

seits etwas gefurcht waren. Die-

ses Merkmal weist noch mehr
auf Ph. fontana hin, mit vvel-

cher Ph. alpicola resp. tomentella

sehr nabe verwandt ist. Letztere

Formen entsprechen dér For-

mel Ph. alpicola—fontana.

A Rétyi Nyír növényzete.

Irta : Dr. Moesz Gusztáv.

1905-ben voltam elször a Rétyi Nyírben. Számos tavacskája

és érdekes növényzete a következ években is odacsalt. Legutol-

jára 1909-ben voltam ott Dr. Filarszky N. társaságában. A me-
denczék szárazak voltak, a szántóföldek ismét mélyebben kerültek

a Nyír belseje felé. A kultúrának ez a terjeszkedése, mely az

stermészet rovására történt, arra birt, hogy siessek megfigye-

léseim leírásával.

A Rétyi Nyír — hozzáértve a Komollói Nyírt is — Három-
székmegyében, Sepsiszentgyörgytl körülbelül 11 km. távolságban,

a Feketeügy balpartján terül el. A Szépmez síkságának ama
legkeskenyebb részén van, hol a Bálványos fell délre húzódó
Bodoki hegység a Csukás fell leereszked elhegyekhez a leg-

közelebb jut.

A síkság azon részének, mely a Feketeügy jobb oldalán

terül el, átlagos tengerfeletti magassága 540 m.
;

míg a Nyír

átlagos magassága 527 m. Innen magyarázható, hogy míg a jobb-

oldali területen szárazabb szántók, addig a baloldali síkságon

jobbára kaszálók, nedves rétek és tavacskák vannak. A két part

közötti különbséget rikítóbbá teszi az a két dombhát, (Kbánya-
tet 552 m. és a Dobojka 573 m.) melyek a Feketéiig}7 jobb

oldalán Réty és Komolló községek fölött emelkednek. A Dobojka
oldalában skori kultúrának cserépmaradványaira is akadunk.

A Nyír területe kb. 5 km 2
. Talaja világos szín finom homok.

A homok jelenléte e területen igen meglep, mert nagy távolság-

ban nincs másutt. E homok legnagyobb részben kötött, helyenként
azonban teljesen laza «suhogó fövény». Eredetileg futóhomok
lehetett, melyet a szél buczkákba hordott. A buczkák közötti

mélyedésekbe, medenczékbe víz gylik össze, úgy, hogy csapa-

dékosabb tél után 100-nál is több, kisebb-nagyobb tavacska
található. Essebb idben a tavak vize egymással sok helyütt közle-

kedik, annyira, hogy a Nyírben alig lehet járni. Szárazabb idben
•ellenben a legtöbb tó fenékig szárad. S éppen ezeknek a kiszáradt
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