ORVOS-TERMESZETTUDOMÄNYI

ERTESITÖ
AZ EKDELTI MUZEUM-EGTLET ORVOS-TERMESZETTUDOMÄNYI SZAKOSZTÄLYÄNAK SZAKÜLESEIRÖL ES 1TEPSZERÜ EI.ÖADÄSAIRÖL.

IL TERMESZETTUDOMÄNYI SZAK.
X. kötet.

1SSS.

II. füzet.

TOVÄBBI ADÄTOK HAZÄlfR;ÄlFLÖBAJAlL
Dr. Demeter Kdroly rejy-^dleg,t faa$<$r$6l.
A mult evi Oktober ho 28-än tartott szaküleson elöterjosztett
dolgozatom*) folytatäsäul a következö üjabb adatokkal järulhatök hazänk bryologiai ismeretehez.
Jungermannia
exsecta SCHMID. Ic. et Anal. p. 241; NEKS
Europ. Leberm. I, p. 247 ; LIMPR. Krypt. Fl. Schles. p. 261; HAZSL.
Magy. Birod. Mohfi. 64. 1.
Az aläbb emlitendö Cynodontium Soh'sti tärsasagäban gyüjtöttem Ilvan, 1886. jul. 20.
J. B. JACK, a ki szives volt e növenyt meghatarozni, a következoket irja löla:
„A csiraszemcsehalmazok rendkivül erösen vannak kifejlödve es
különösen sötet szfnüek. Az idosebb, nagyobb ägacskäkon a levelcsüesok a csiraszemcsek kepzödese következteben szetroncsolodtak, a mi
a növenynek lasse idegenszerü külsöt ad."
E növeny a csiraszemcse-halmazokon kivül him virägokat is visel,
söt szegesebben utänna vizsgälva, a gyüjtött anyagban a v növenyt is,
(tojäsdadhengeres colesulät, eretlen archegoniumokkal) megtalältam.
Különben közönseges mäjmoh, mely flöränk teriüetenek több
pontjaröl, Erdelybol is van- emlitve; de LIMPEICHT i. m. szerint a
„c? virägok es colesuläk ritkak." Ezert s minthogy a hazai lelethelyi
adatok nein szölnak sem cT sem $ virägokröl: tartottam sziiksegesnek e leletet itt felemliteni.
*) L. Orv.-Termeszettud Ert. IX. 1887. III. fönet.
Orv.-Tovmeszettud. Ert. II.
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Cynodontlum
pag. 230.

Schisti

(WAHLEN«.) LINDB. Europ. Trichost.

(Syn.: WAHLENB. Fl Läpp. p. 325; L'habäoweisia Schisti BR & SCH. Br.
cur. I, t. 43 ; Oncophorus Schisti LINDB. Muse. Scand. p. 2 7 ; C. Schisti SCHIMP.
Syn. ed. 2. p. 61, JUR. Laubmfl. Oest. Ung. p. 24, LIMPR. in Rabenh. Krypt. Fl.
IV, p. 281.)

Eszak-Euröpa hidegebb videkeinek laköja: Sved- es Norvegorszägban, Fiunlandban es Lapplandban, 'föleg paliis szikläk földdel
telt hasadekaiban el. Talältäk toväbbä Grönlandban es Eszak-Amerikäban is.
WAIILENBERG gyüjtötte eloször Lapplandban es irta le 1812ben (i. m.) Weisia Schisti neven.
Közep-Euröpäban, mint nagy ritkasäg, mindössze esak keves
helyröl ismeretes. Az elso adat HüBENER-töl ered, a ki Muse. Germ,
p. 136 szerint 1830 nyarän Laiigersheim es Goslar között (Harz)
talälta volna e mohot. Ez adat helyesseget azonban MILDE Bryol.
Siles. p. 52 ketsegbe vonta es senk! meg sem is erösitette. Azutän
MOLENDO ällftja Bay. Laubm. p. 31., hogy W. GÜMBEL az Arberesücson (Cseherdo) gyüjtötte 1853-ban a C. Schisti-t es hogy ugyanott
talälta volna azt 1855-ben SENDTNER is. De ezt az adatot sem tekintik a nemet bryologok minden ketsegen felül ällönak, minthogy se
MILDE, se SCHIMPER nem emlitik egy szöval sem s azonkivül a
SENDTNER gyüjtemenyeiben sem talälhatö e fajnak egyetlen peldänya
is. Eloször mutatta ki teljes bizonyossäggal Közep-Euröpa területerol
ez erdekes növenyt LIMPRICHT, a kitünö' boroszlöi bryolog, a ki azt
mär 1867. äpr. 23. gyüjtötte Alsö-Szileziäban a Probsthaini „Spitzberg" bazaltjän, 496 m. magassägban a tenger szfne felett. Ez idö
szerint minden ketseget kizärölag ismeretesek meg a következo lelethelyek: A schweizi Engadinban St. Moritz (METZLER) ; Cseherdo:
Arber-csiics (PROGEL); Tirol: „Thurnerberg" nevü hegy (körülbelöl
800 m.) es, „Pfister" (1450 m.) Lienz mellett, 1875 nyarän gyüjt.
H. GANDER; Steiermark: St. Michael Prassberg mellett (5—700 m.),
1882. äpr. 25. gy. J. BREIDLER*) es erdei talaj Gleichenberg mellett
(krlbl. 550 m.), 1882. mäj. 22. gy. ugyancsak J. BREIDLER.
*) A RABENHORST-fele Krypt. Fl. üjabb kiadäsäban (IV, p. 282) nein cmlitett adat, melyet magäval a növenynyel együtt BREIDLER volt szives velem közölni.
D, K
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A mediterran flöra területen e fajt nein eszleltek. Olaszorszägnak meg eszaki reszen is, legalabb ez ido szerint, ismeretlen. (Spanyolorszägröl bryologiai tekintetben edes keveset tudunk.) De mäsfelöl hiänyzik egesz Francziaorszag, Belgium, Nemetalföld (?), söt az
eszakabbra fekvö es bryologiailag jöl ätkutatott Britt-Szigetek fiöräjäböl is.
A magas Eszak laköjänak e szorvänyos fellepese Közep-Euröpäban, a növenyek földrajzi elterjedesenek szempontjäböl ketsegtelenül erdekes, habär nem egyedül ällö teny.
Ezt a növenyt van szerencsem ezennel hazänk folderöl, meg
pedig ugyancsak a mär többször emlitett s erdekes mohtenyeszetevel
figyelmet erdemlö Ilväröl bemutatni, hol azt a Maros jobb partjän,
az orszägüt feletti erdöben, a tenger szine felett krlbl. 010 m. magassägban, egy elkorhadott fenyötönk földborftotta maradvänyän, 1886.
jul. 20. talältam, a fennebb emlitett Jimgermann>a exsecfa es az aläbb
emlitendö Trichostomum tenuirostre tärsasägäban. Egy kerek ev leforgäsa utän, azaz 1887. jul. 20., nem csekely örömömre, ugyanazon a
helyen, ugyanazon fajok tärsasägäban, mäsodszor is megtalältam es
ekkor nagyobb mennyisegben gyiijtöttem.
Mint a hazai üörära nezve üj alakuak a következökben adqm
reszletes leiräsät.
Egylaki. T e r m e t r e es n a g y s ä g r a a Rhabdoweisia fugaxhoz h a s o n l ö ; gyepe többe-kevesbe tömött, puha, väukosszerü,
särgäszöld. Szära 6—10, ritkäbban egesz 20 mm. magas. Levelei
egesz 1,9 mm. hosszuak, elällök, szäraz ällapotban többe-kevesbe
bodrosak, szälas-ländsäsok, hegyesek, ritkäbban tompäcskäk, viszszahajlott szelükön a c s a p s z e r ü l e g kl ä l l ö b i b i r c s ö k t ö l lätszölag füreszesek; leveler a level csücsäban vagy az elött elmosödö;
levelsejtek mersekelten vastagläluak, fenn aprök, negyzetesek es epnegyszögüek, cblorophyllosak, a l e v ö l n e k m i n d k e t l a p j ä n küpos b i b i r c s ö k a l a k j ä b a n f e l d u z z a d t szabad f a l a k k a l , a
szelso sorban k e t r e t e g ü e k , mig alant hosszukök es hosszuköepnegyszögüek, vfztisztäk es a szelso sorban is egyretegüek. A perichaetium levelei a közepük täjäig hüvelyezök, a lomblevelektöl kevesse különbözok. Hirn bimbök a perichaetium alatt, nagyon aprök,
rövid kocsänuak, 3 levelüek, 2 vagy 3 rövidkocsänu antheridiummal
10*
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(tömlö egesz 0,12 mm.), paraphysisek nincsenek, buroklevelek landsäsok, tompäcska csücsuak, särgässzinüek, eretlenek, egesz 0,47 mm.
hosszuak. Toknyel 2—6,5 mm. hosszu, egyenes, alant jobbra, fenn
balra sodrott, halvänysärga. Tok felällö vagy neha gyengen hajlott,
tojäsdad, vagy elliptikus, vilägosan kivehetö nyakkal, vörösesbarna,
kiürülve 8 sötetebb szinü baräzdäval es szeles szäjnyilässal. Fedo
rövid- es ferdecsorü, sima szelü, egesz 0,40 mm. hosszu. Gyürü nem
differencziälödott, helyet 1 (2) sor ällandö, alacsony sejt jelöli. Peristomfogak (16) egesz 0,32 mm. hosszuak, barnäsvörösek, ländsäsäralakuak, o s z t a t l a n o k , neha ättörtek, csüesukkal befeie görbültek, also izeiken (kivül) hossz-, a legfelsöken ferden sävosak. Spöräk
0,011—0,015 mm. (de 0,013—0,017 mm. is), särgak, finoman szemölcskesek; eresök ideje: tavaszszal.
Dicranum
ueglectum
JUR. MSS. MILDE in Bot. Zeit. 1864;
JÜE. Laubmfl. Oest. Ung. p. 47.
(Syn.

D. spadiceum ZETTERST. Muse. Pyren. p. 30.)

A Kelemen-havas „Piatra Pisciu" nevü csücsän (krlbl. 2000 m.)
gyüjtöttem 1886. Aug. 1.
Magyarorszag flöraterületerol az irodalomban eddigele csak egy
lelethelyet (a Magas-Tatra Koperszady nevü völgyet) talaljuk feljegyezve (REHMANN). Gyüjtötte es közölte ugyan REHMANN a Tätränak egy mäsik pontjäröl is (Wolowiec), de ez nem fekszik hazai
területen.
A Dicrana undulata Schimp. esoportban, a melybe HAZ;SLINSZKY
a Magy. Birod. Mohfi. 102. 1. helyezi, — a mint mär e müröl a M.
Növenyt. Lapok 1886 evi folyamäban közölt tanulmänyomban erintettem volt — nem foglalhat helyet, minthogy levelei nem haränthabosak es a leveler sem vegzodik a csücs elött; ellenben termete,
leveleinek szerkezete es összes mäs jellegei a Dicrana scoparia Schimp.
esoport tagjaival valö nagyon közeli rokonsägät mutatjäk, tehät termeszetes helye a rendszerben csak ezek között lehet. JURATZKA maga
is ezek közze ällitja f'ajät. LIMPEICHT. a RABENHORST-fele Krypt.
Flora üjabb kiadäsäban (353. 1.), szinten mint önällö fajnak a D.
scoparium (L.) HEDW. es D. Mühlenbeckii BR. et SCH. fajok között
jelöli ki helyet; BOULAY Muse. France p. 486. a D. fuscescens TURN.
alfajänak tekinti s mint olyat irja le; BRAITHWAITE Brit. Moss-Fl.
p. 149 a D. scoparium-nak egy „extrem" alakjät lätja benne. Ma-
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gam is hajlando volnek a D. scoparium-m&\ hozni közelebbi viszonyba, foleg eppen a Kelemen-havasi növeny alapjän, melyet en eloször
ez utöbbi faj var. alpestre MILDE alakjähoz veltem vonhatönak s
e jelzessel küldöttem el J. BßEiDLEE-nek velemenyadäs vegett. Ö
azonban azt D. neglectum-n&k hatärozta meg, a JüEATZKA-fele fajra
vonatkozölag a következo eszrevetelt közölven velem: „Sokszor nehezen lehet felismerni e fajt, mely neha a D. congestum bizonyos
termetes alakjaihoz, mäsfelöl a D. scoparium-hoz is basonlit, de
megis az elsöhöz all közelebb; az utöbbitöl mindig különbözik
hosszabb, finomabb, epszelü vagy finom-fogacskäju, szäraz ällapotban elgörbült vagy csaknem bodros levelcsücsa s a level felso
reszenek es csücsänak k i s e b b s e j t j e i altal." Ime, J. BKEIDLER
a JüEATZKA-fele fajt a D. congestum BEiD.-hez tartja közelebb
ällönak.
Szöval, azon kerdest illetöleg, hogy e faj a Scoparia-csoport
nevezett tagjai közül melyikhez all szorosabb viszonyban, lehet nezetelteres, — a mint hogy tenyleg van is; de hogy a rokonsagi kör, a
melybe tartozik: a Scoparia- es nem az Undulata-csoport, az iränt
ketseg fenn nem foroghat.
Különben a leveler szelessege csak a level legaljän teszi a lemez szelessegenek körülbelül 1/3-ät, mig a lemez legnagyobb reszeben csak '/o—Vu^t teszi.
Seligeria reeurvata
(HEDW.) BR. et SCH. Br. eur. II, t.
112; JUR. Laumbfl. Oest. Ung. p, 70; HAZSL. Magy. Birod. Mohfl.
pag. 108.
(Syn.: S. setacea (WULF.) LINDB. Oefv. Vet. Ak. Förh. 1863, p. 413.)

Göde-Mesterhaza hatarän (Maros-Tordamegye), az orszagüt melletti andesin-trachyt szikläk repedeseiben gyüjt. 1886. jul. 17.
Erdely flörajära nezve üj.
E läj tokja rendesen gömbölydedebb, mint a többi S.-fajoke s
a tokfal szövete is lazäbb,
sejtek többnyire nagyobbak es vekonyabb faluak.
Trlchostromum
tenuirostre
(HOOK, et TAYL.) LINDB
Europ. Trichost. p. 225.
(Syn.: Tr. aßindricum (non HEDW.) C. MÜLL. Syn I, p 586, JUR. Laumbfl.
Oest. Ung. p. 104 ; Dkhjmodon cylinärieus (non WAHLENB.) B R et SCH. Br cur.
II, t. 187, SCHIMP. Syn. edd. 1 et 2, HAZSL. Mag). Birod. Mohfl. p. 115.)
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Tavalyi, mar fcdö- es peristomvesztette s idei, meg egeszen
ereilen termesekkel gyüjtöttem Ilvän, a fennebb leirt Cynodontium
Sehisti tärsasägäban.
Hazai lelethelyekül Eszak-Magyarorszägnak pär pontjät (HAZSLINSZKY, LIMPRICHT) es Erdelyböl Mikeszäszät (BARTH) taläljuk feljegyezve.
Neha a csalödäsig hasonlit a hozzä közel 4116 Barbula tortuosa
(L.) W E B . et MOHR kisebb alakjaihoz (fgy BRAITHWEITB Brit. MossFl. p. 248 szerint az angliai var. y r.obustus SCHIMP. Syn. ed 2 p.
165 se volna egyeb, mint csak B. tortuosa); de könnyen megkülönböztethetö attöl, minden egyeb jellegtöl eltekintve, sot meddö allapotban is, — a levelalj sejthälözatäröl. A hyalin aljsejtek ugyanis e
fajnal lassankent es egyenletesen mennek ät a felsöbb chlorophyllos
sejtekbe, mig a B. tortuosa-n&l ferden felfele es kifele tartva, toväbb
hüzödnak a levelszel hosszäbaii s ott meglehetös elesen el yannak
különftve a chlorophyllos sejtektol.
Levelei törekenyek s gyakran a szelükön ki vannak rägdosva.
Ritkan hoz termest; a hazänkböl eddig feljegyzett lelethelyi
adatok közül egyik sem jelez termest.
Bryum
cuspidatum
SCHIMP. Syn. ed 2. p. 430.
{Syn.: Br. paradoxum

(HÜBEN.) JUR. Laumbü. Oest. Ung. p 266; Br. bi-

mum SCHREB. # affine (BRUCH) LINDB. Muse. Scand. p. 16)

Pohlla paradoxa HÜBEN. Museol. Germ. p. 479, a melyet HAZSa Magy. Bir. Mohfiöräjäban (177. 1.) a Br. bimum SCHREB.hez synonymkent csatol, SCHIMPER szerint a ScHßEBER-fele fajtöl különbözö alak es azonos azzal, a melyet 6 a Br. Eur.-ban es a Synopsis 1. kiadäsäban mint a Sci-iREBER-fele faj varietasät var. cuspidatum, a Synopsis 2. kiadäsäban pedig mär mint külön fajt Br. cuspidatum SCHIMP. neven ir le. Ez utöbbi neven es ugyancsak mint önällö
fajt irja le ez alakot LIMPUICHT Krypt. Fl. Schles. p. 419, BOÜLAY
Muse. France p. 267; mig LINDBERG Muse. Scand. p. 16, hivatkozässal arra — a mit különben mär SCHIMPER maga Syn. ed. 2. p.
431 megjegyzett—, hogy Br. cuspidatum SCHIMP. nein egyeb mint
Webern aff'uns BRUCH in BRIÜ. Bryol. univ. I, p. 848: azt Br.
affine (BRUCH) neven mint alfajt vonja a Br. bimum SCHREB. alä.
LINSZKY

Annyi tehät bizonyos, hogy a szöban forgo alak, tekintsük bä,r
alfajnak vagy akär csak egyszerü varietäsnak is, hatärozottan külön-
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bözik a ScHREBER-fele Br. bimum-töl, s ha nagyon közel all is hozzä, vele nem azonosfthatö. Jellemzik pedig a következö'k:
Külsejevel nagyon emlekeztet a Br. pallescem SCHLEICH, bizonyos tömött gyepü alakjaira, de megkülönböztetik ettöl: s y n o i k virägzata, a belso peristom pilläinak h o s s z u függelekei es k i s e b b ,
s i m a sporäi. Gyepe t ö m ö t t , gyökszöszös, felszinen gyengen s ä r g ä s f e n y ü , 1—2, ritkäbban egesz 2,5 cm. magas; üstöklevelek az
also szärleveleknel sokkal nagyobbak, hosszukö-ländsaalakuak, h o s z s z a n e l h e g y e s e d ö k , visszahajlott, szegelyzett, ep szellel, h o s zszu t ö v i s h e g y g y e kifutö errel; toknyel 2—3 cmnel i-itkän hoszszabb, tok särgäsbarna, lekonyulö vagy majdnem esüngo, hosszukötojäsdad-körteidomu, a sporangiummal majdnem egyenlö hosszu viszszäsanküpos nyakkal; gyürü szeles, letekeredo; spöräk 0,010—0,013
mm., simäk vagy alig kivehetöleg fmoman pontozottak, többe-kevesbe
ättetszok.
Ellenben a Br. bimum SCHEEB. gyepe kevesbe tömött, felszinen
többnyire olajzöld szinü es f e n y t e l e n , m a g a s a b b termetü (rendesen 4—5, gyakran 5—6, söt JDEÄTZKA szerint neha 8—10 cm.
magas); levelei b e g ö n g y ö l ö d ö t t szelüek, r ö v i d e b b e n kibegyzettek, r ö v i d tövishegygye kifutö errel; tokja ätlag 3—4 cm. hoszszu nyelen cstingö, rozsdäsbarna, vegre sötetbarna szinü.
Azonkivül a termöhelyben is különbözni lätszik e ket moh egymästöl, a mennyiben a ScHKEBER-fele faj inkäbb mocsaras reteken
es tozegläpokon el, mig a Br. cuspidatum szäraz vagy kevesse nedves szikläk repedeseiben, regi kö'falakon, patakok es folyök homokzätonyain fordul elö.
A Br. bimnm-uil közelebb all azonban a Br. cnspldatinn-hoz
a Br. cirratum HORNSCH.; elannyira közel, hogy ez utöbbit ügy lätszik
voltakeppen csak nagyobb (JÜRATZKA szerint 0,016 — 0,021, egesz
0,018—0,024 mm.), szemölcskesen pontozott es kevesbe ättetszö sporäi különböztetik meg attöl. De ez a jelleg sem ällandö; egyeb diff.
jellegei pedig eppen ingadozök (V. ö. JÜRATZKA i. h. 267. 1.). Különben rendesen inkäbb a havasi täjat kedveli s csak ritkän eszleltek
az alhavasi es magasabb hegyi täjon.
A HAZSLINSZKY könyveben Br. bimum alatt felsorolt lelethelyi
adatok megengednek annyi helyreigazitast, hogy a Ferto partjain
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JURATZKA gyüjtötte e fajt, a mely különben JURATZKA Laumbfl.jäban (2G8. 1.) emlitve van Erdelybol is (Segesvär m. gy. Fuss).

Ellenben.a Br. cuspidatum hazai elöforduläsäröl az elsö adatot .CHALÜBINSKI közli, közelebbrol ismertettem*) Enumeratiojäban
(85. 1.) a Täträböl. Ehliez most en egy mäsodik, J. BREIDLER ältal
megerösitett adatot esatolhatök szükebb hazänkböl: Csik-Tusnäd fürdö mellett, az Olt folyö partjän trachyt-szikläkon gyüjtöttem a mult
ev augusztus haväban.
Maros-Väsärhely, 1888. januär 26.
*) Orv.-term&zettud. Ert. IX. 1887. IIT. fiiz. 323—327 11.

