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Giissoneaiiiim Farl., ritkábbak a H. piibescens GiESS. és H. hirtelUiin Deg.

Utóbbit ezidén Csanád megyében a makói határlioz tartozó kopáncsi puszta

szikes mezüin is megtaláltam.

A most megjelent kötetekbl mint érdekes keleti ritkaságokat még a

következket sorolom el : Avenas/iimi compressiim (Heuff.), Festiica dal-

niatica (Hack.), F. panciciana (Hack.), F. nitida Kit., F. apennina de Not.,

Bromiis barcensis SlMK., Psiliinis hiríclhis Simk.

Gyrffy István: Az Acaulon triquetrum Magyar-

országban való elterjedési viszonyairól.*

(3 eredeti rajzzal.)

A Bryineae »CIeistocarpi<' tribusának Phascaceae családjába egy nagyon

érdekes apró kis moha tartozik, az Acaulon Iriquetrmn (SpRUCE) C. MüLLER

in Botan. Zeitung, 1847. p. 100; Bryologia europaea I. t. 4.

Társnevei :

Phascum bitlhosnm y minimum De Notaris Syllabus muscorum Italiae,

Taur. 1838. No. 306.

Phascuni Iriqueiruiii Spruce in Journal of bot. 1845, p. 189.

Schistidiuni Iriquetrmn MiTTEN W. in Annál. mag. Nat. hist. 1851. p. 311.

Sphaerangiuin ínquetruni SCHIMPER W. P. Synopsis Muscorum Europa-

earum ed I. 1860, p. 14.

E társnevek közül a Phascum név nem jöhet tekintetbe, mert a két nem-

zetség, az Acaíilon és a Phascum között tetemes különbségek vannak.**

A Schistidinm hasonlóképpen, mert ezt meg a Grimmicae-csoTpoviha.

osztjuk.

így választás csak az Acaulon C. Müller és Sphaerangium Schlmper

név között van ; az elsbbség — mint láttuk — az Acaulon-i illeti meg, ezt

is kell tehát használnunk.

Ezért helytelenül jár el H a z s 1 i n s z k y,*** úgyszintén G. Roth^' is

munkájában, amikor a Sphaerangium nevet alkalmazza. tt

A cleistocarp mohák mindenféle tekintetben a lombos moháknak egyik

nagyon érdekes csoportját alkotják. Jellegük, hogy sporogonium-uk nem hasad

szét, mint pl. az Andreaeaceae-családhan, vagy nem nyílik fel fedvel, mint pl.

* Elterjesztette Schilberszky Károly a növénytani szakosztálynak 1905.

évi november 8-ikán tartott ülésén.

** K. Gustav Limpricht: Die Laubmoose I. B. S. 161.

*** Hazslinszky Frigyes: A magyar birodalom mohllorája, Budapest, 1885,

80. old.

t Die europáischen Laubmoose, beschrieben und gezeichnet von Georg Roth;
1. Lief. 1. Bd. Bogén 1-8. Leipzig 1903.

tt L. c. pp^. 123-25.
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a stegocarp nioháUnál, hanem a tokfal szabálytalanul reped föl, és csak

igy jut ki belle a spóra, mely rendesen tetemesen nagy szokott lenni.

A legtöbb cleistocarp moha ritka, általában kevés helyrl ismeretes.

Valószín, hogy ez nem annyira gyér, sporadikus elfordulásuknak tudható

be, mint talán inkább annak, hogy felette apró termetük miatt nagyon könnyen

elkerülik a gyjt figyelmét ; csak szorgalmas kutatás után találjuk meg

éppen apróságuk miatt.

Az AcaiiJon triquetritm jellegei a következk.* E kétlaki kis moha
mindössze 1— 1-5 mm magas. A cT -növénykét apró, 4—5 levél alkotja,

amelyek az antheridium-ot zárják körül, és amely a d^-mohocskának

mindenkor a szárán oldalt ül. A sporogonium-ot term növényke, vagyis

a $-mohocska, ha száraz helyen és állapotban van, háromszögletes; levelei

jellegzetesen háromszögletesen borulnak össze a tokocska felett, azt egészen

betakarják ; tetörészükön kissé össze is sodródnak. E levelekbl az ér szabad

szemmel is látható szrré fut ki ; különben teknalakúan összeborulok, közép-

erük nagyon élesen válik ki.** A tokocska gömbded, tetrészén rövid csúcs-

csal ; fiatalon világos zöld. ha megérett barnás.

8. rajz. AcaviloH triquetrmn normális sporogonium-a ; vaginuláján oldalt archegonium
;

a hattyúiiyakszerleg görbült seta-n a spóratok ; az egészet betakarja a teknszeren

görbült levél (makói példán)' után),

Kanafja (séta) — és ez a legjellegzetesebb vonása — hattyúnyakszeriten

meggörbült ; így a tokocska nem egyenes állású, hanem ferde, sokszor majd-

nem vízszintes (8. rajz).

Spórája kora tavaszszal érik.

A tokocska fels részén lev kis csúcsot, amely a csrrel (rostrum)

végzd fed helyét foglalja el, bár szabad szemmel is láthatjuk, de

olyan túlságos nagynak hazai példáinkon sohasem találtam, mint aminnek

pl. G. Roth munkájában rajzolja.*"*

E kis csúcsot alkotó sejtek már a felületi metszeten is kissé eltérk a

tokocska falát alkotó többi sejtektl, amint ezt a 9. rajz mutatja ;
pár sejt

alkotja csak, amelyek nem annyira nyúltak, hanem már inkább parenchy-

másak. De valami nagyobb elkülönülést — mint a rajzon láthatjuk — egy-

általában még nem észlelhetünk.

A száraz helyeken gyjtött példányokon a háromszögletességet én is

láttam, ellenben a nedves vagy árnyékos helyeken gyüjtöttekén nem. Inkább

* Limpricht 1. c. I. p. 181. — G. R o t h 1. c. p. 125.

** Limpricht 1. c. III. B. p. 636.
***

1. c. Taf. V. Fig. Z.:3b, c.
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jellegzetesnek tartom, hogy a száraz állapotban lev levelek tetrészükön

balról jobbra összesodródnak.

Nagyon sok példányt elágazó szárral gyjtöttem ; a közös szár ketté oszlik,

melyek azonban nem cí" és 9 mohocskák, hanem mindakett 9 , mert mind-

egyikben tokocska volt. A levelek fiatal korukban zöldek ;
a tokocska érése

idején mködésüket veszítve, a levelek is kezdenek tönkre menni, chlo-

rophyll-tartalmuk bomlásnak indul, ami nagyon érdekesen történik. A tokocs-

kát borító levelek t. i. elször a hegyükön fehérednek meg, elszíntelenednek
;

mennél inkább érik a tokocska, annál inkább halad lejebb ez elfehéredés, úgy

hogy az érett tokocskát misem mutatja jobban, mint az egész, kissé szennyes

barnán elfehéredett levél, amelyrl els pillantásra azt hinnk, hogy talán a

Nap heve szárította ki a rendesen kopár, sovány talajon él eme kis gyepeket.

A tokocska megérése után a rhizoid-ok is tönkre mennek, »tövük is felszakad«,

amikor is az ilyen egyedeket a szél könnyen fölkaphatja és elviheti ,
ekként

terjeszthetvén a fajt.

9. rajz. 10. rajz.

9. rajz. Acanlon triqueirum sporogonium-ának fels része, nagyítva. — 10. rajz. Acaulon

riquetrum ketts sporogonium-a, az egyik valamivel fcjlettlenebb (makói példány után).

Egyik nagyon állandó jellege az Acaidon-nak, hogy a különben is

nagyon kevés archegonium közül rendesen csak egy termékenyülvén meg. egy

sporogonium fejldik ki ; csak a legritkább esetben találunk két sporogo-

nium-ot kifejldve.

így a 10. rajzon látunk egy ilyen, Makón gyjtött ketts sporogonium-os

Acatilon-t. A hattyúnyakszeríien hajolt kanafon az A. triquetrum (Spruce)

C. MÜLL. els pillantásra felismerhet. A két sporogonium nem egyenl fej-

lettség ; mert az oldalsó, tehát a nem rendes, valamivel kisebb, gyengébben

fejldött. E második tokocska helyett rendesen egy meg nem termékenyített

archegonium-ot szoktunk látni, mint pl. a 8. rajzon.

Nem lesz érdektelen, ha elfordulási viszonyairól és társmohájáról rövi-

den megemlékezem. Az Acaulon triquetrum száraz, napos helyen, árkok

mentén, domboldalokon tenyészik, füves területen, de csak ott, ahol a f nem

nagyon buja ; viszont nem ott, ahol egészen kopár a terület, hanem ahol

elég nedvességet is kap, mégis napsütötte hely. Frissen forgatott területen,

árokparton vagy omláson hiába keressük; csakis rég elhagyatott, száraz terü-

leten találhatjuk. Ahol még eddig gyjtöttem, mindig Pterygonetirum cavi-
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foliiint (Ehrh.) Jur. volt a közelében, vagy a kett együtt. Ha a Plerygo-

fieurum tokocskája érett, könnyen megismerhetjük; de ha csupán levelei fejldtek

ki, akkor is megkülönböztethetjük az Acaitlon-{ó\, csak a leveleket kell szét-

tárnunk, azonnal ott láthatjuk a tokocskát. Különben is a Pterygoneurum

levele vastagabb is, valamint barnászöld szín.

Elterjedési körére vonatkozólag a következket említhetjük :

E mohát a külföldön sem ismerik sok helyrl; Limpricht* sze-

rint elterjedési körében agyagos és agyagos-homokos talajon, szántóföldeken,

töltéseken, kertekben és parti iszapon elszórtan, és csak a síkságon fordul

el G. Roth," Limpricht nyomán hasonlóképpen nyilatkozik.

Ugyancsak szórványosan tenyészik nálunk is, így Hazslinszky
müvében*** a következ adatokat találjuk : »Budapest környékén a Zugligetben

és Buda-Eörs mellett (vS i m k o v i c s), vSzepesOlaszi mellett (K a 1 c h b r e n n e r)

és Beszterczebánya környékén (Márkus).« Hazánk délkeleti, erdélyi részei-

bl Péter fi közölte+ és pedig csak Déva vidékérl, amely »Déva lombos

mohnórájának egyik nagyon jellemz, közönséges ritkasága« .''t Budapest

környékén való elfordulását újabban Wolc sánszky J. (Rákos melll) er-

síti meg.'""*"*'

A magam gyjtése alapján az Acaiilon triqiietniin újabb termhelyeit

a következkben foglalhatom össze.

Alföldi részeken van nagyobb elterjedtsége e mohának, bár hazánkban

csak Budapest környékérl ismeretes.

Makón és környékén 82 m. t.-sz. f. magasságban nagyon sok helyen

és tömegesen tenyészik e ritka moha, úgy hogy ugyanazt mondhatom, amit

Péterfi közleményébl idéztem. Nagyon sok helyen szedtem, melyeket

egybehasonlítva pl. azokkal, melyeket a Magas-Tátra környékén gyjtöttem,

nagyon fejlettek és nagyobbak is. Makó környékén a következ helyeken

szedtem :

A makó-újvárosi állomástól Földeák felé a vasút mentén egyik kettévágott

halom dombos oldalán tömegesen ; az újvásártéri állomás mellett, az Akasztófa vagy

Marsi domb felé; y> Tárnok a -ha.rí \ y>Zi{goly<i szlls-kertek árkában, különösen

Urtica dio'tca-k árnyékában nagyobb: 1'5 mm-es példányokat!; a Maros

partja mentén mindenütt megtaláltam, így a Lúcivár-han, Itató Jegel-n, a

Báráiiy-Iegelö-n, Léte felé ; megtalálható a szikeken is, de ott úgy látszik nem

szereti a talajt, mert nagyon szórványosan gyjtöttem, így a honvédi és

mikócsai sziken éppen T halsz Lajos-sal tett közös kirándulásunkon (1905.

évi május 21).

G. L i m p r i c h t 1, c. I, B. S. 181.

G. Roth 1. c. p. 125.
*** Hazslinszky id. h. 80. old.

t a.Adatok a hazai zárttermés (cleistocarp) mohok Í5meretéhez«. — Pótfüzetek

(LXI.) növénytani közleményei 139—142. old.

tt 1. c. p. 142.

Itt "VV o I c s á n s z k y János : Adatok Magyarország lombos mohainak ismere-

téhez. — Növénytani Közlemények. IV. kötet, 1905, I. füzet, 28. old.

* »
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Megtaláltam e mohát Kolozsvár vidékén is (1905. évi május 28-án) a

»Fellegvár«-on 411 m. t.-sz. f. magasságban és a Szamos mentén a Hója

alatt, a gazdászhíd közelében. Ez tehát a második erdélyi termhelye. Való-

színleg más erdélyi alacsonyabb fekvés helyen is megvan, pl. a Mezségen.

A Ma^s-7"ö/ra vidékérl e mohát nem ismerjük. A M.-Tátrának sík terület-

bl impozánsan fölemelked hatalmas nagy tömege tetemes mértékben befolyá-

solja a vidék növényzetét, a hideg klímát sok melegebb vidéken él növény nem

bírja ki. Az Acauloii tríqueirum fajt azért itt is több helyen megtaláltam és

szedtem. E termhelyek nemcsak azért nagyon lényegesek, hogy hazánknak

ilyen északi részén is megtalálható ez a moha, hanem más okokból is. Az

irodalmi adatok szerint e mohocskának elterjedési köre 600 m t.sz. f. magas-

ságig terjed,* azon túl nem.

Mint legmagasabban fekv termhelyen Sendtner O. gyjtötte Bajor-

országban, Sendlin^ környékén München mellett 600 m t.-sz. f.magasságban.

A Magas-Tátra környékén az Acaitlon iriqiuirinn-oi 600 m. t.-sz. feletti

magasságban is megtaláltam, és pedig a legmagasabb pont, ahol még szedtem,

704 m ! De ez már a határa e mohocska magassági függélyes elterjedési

körének, mert itt már csak néhány tokocskás példát találtam, de ami azért

eléggé bizonyítja, hogy a M. -Tatra alatt ilyen magasságig felhatol. És amint

lejebb, alacsonyabban fekv területre jutunk, ott mindjárt gyakrabban fordul

el. De akkor is inkább azokon a helyeken, a melyek nem a M.-Tátra felé

esnek, hanem attól távolabb. így például Szepes-Bélától Késmárk, Keresztfalú,

Busócz és Kramwinkel felé menve, Krigh irányában, tehát D-re, K-re és E-ra,

könnyen megtalálhatjuk ; ellenben ha Ny-ra a M. -Tátra felé, Rókusz felé akar-

juk gyjteni, bizony rendkívül nagy figyelmet követel a gyjtése.

Gyjtésem alapján (1905 tavaszán) ez újabb termhelyi adatok a Magas-

Tálra alól a következk :

Késmárk környékén a »Ziegenhals< (708 m) és a Poprád vize közötti

részen elterül »Hell« (= Hall) nev réten 600 m t.-sz. f. magasságban a*

Spinerei-jal szemben, PterygoneurummaX együtt egész formácziókat alkotva.

Szepes-Béla környékén több helyen gyjtöttem. így 635 m t.-sz. f.

magasságban a Nagy-Er felé vezet út mellett, a ÍSchwarzbach (régi okmányok-

ban >vSárpatak«) mentén a »Mühlpusch« (= Mhlbusch)-réten.

Busócz felé a Poprád-völgynek néz oldalon, a »Lind«-en innen a

»Mühlrehn« nev részen 600 m t.-sz. f. magasságban szintén elég bven

tenyészik.

Keresztfalú alatt, az állomástól E-ra menet a vasúti töltés mentén száraz,

napos domboldalakon 597 m t.-sz. f. magasságban.

Rókusz (Roks) felett a »vStenzersche Hgel« oldalán lév határdombon

a »Kahlrehn- részen 704 m magasságban.

Ez a termhely a legmagasabb pont, melyen még megvan az Acaulon

és mely elterjedési körének legmagasabb pontja is egyúttal, amint meg-

figyelésem után megállapíthattam.

* Limpricht 1. c. p. 181; G. Roth I. c. p. 125.
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Ez a néhány irodalmi termhelyi adat, de fleg megfigyelésem alapján

arra a valószín föltevésre, illetleg meggyzdésre jutottam, melyet Juraízka*

is hangoztatott, hogy az Acaulon triquelruin sokkal elterjedtebb mohafaj,

mintsem gondoljuk.

F^mez elszórt és egymástól távol es pontjai hazánknak : Btídapest,

Magas-Tátra, Déva, Kolozsvár ós Mukó, legalább is úgy mutatják, hogj^ a

közéjük foglalt területen is megtalálható e moha, kivált az alföldi részen; hiszen

Makón is milyen tömegesen tenyészik I És ha itt ilyen nagy tömegben él,

élhet más, mélyebben fekv alföldi vidékeinken, de a külföldnek alacsonyab-

ban elterül vidékein is.

/ KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
Florisztikai adatok."* H o 1 u b y .lózsef érdemes nesztorunk 6í» éve

daczára még élénk érdekldéssel foglalkozik tlóránk jelenségeivel. Velem

közölt levélbeli adatai közül megnyert felhatalmazása alapján közlöm a követ-

kezket. Az 1904. év júniusában nagyon megörült az életében elször látott

Rannnculiis inberaiiatns-nak (R. arvensis L. \'ar. tuberciilaiits KoCH., R.

liibcrctilatiis Dr.), melyet szántóföldeken a bazini téglagyár közelében vegye-

sen a vele közel rokonalakkal (R. arvensis L. var. spinosits Neilr.) nagy

mennyiségben talált. Bazin területén a vasút mellett szántóföldön gyjtötte

óriási példányokban az Androsace elongata L., a Myosnnis minimus L. és

néhány Galiiiin parisiense L. növényeket. Ugyancsak itt Bazin körül bukkant

egy nedves árokban a Gratiola officinalis L.-re, továbbá a legelkön és

a szlk közötti utak füves szélein bven szedte B o r b á s Potentilla siib-

argeiita-]ki mindenütt a P. argcntea és P. arenaria társaságában. Az Osztroluczky-

major közelében, amely Nemes-Podhrágyhoz tartozik, a bosáczi völgyben

az elbbi években bven tenyészett a Festiica Mynriis Ehrh., és nem nagyon

ritkán a Filago mixta HoL. a F. canescens JoRD. és arvensis L. között ; most

(1904) ennek a két érdekes növénynek itt nyoma veszett.

Mágocsy-Dietz Sándor.

* Juratzka: Üie Laubmoostlora v. Oesterr.-Ungarn. Wien. 1882. S. 89.

** Felolvastatott a növénytani szakosztálynak 1906. évi januárius 10-én tartott

ülésén.


