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201. Coronüla varia L. Erdkben, réteken : Ballá, E. -Kövesd. Isten-

mez, Lelesz.

202. Onobrychis arenaria (Kit.) Sér. Száraz hegyoldalokon : Ballá, Szcs.

203. Vicia diimetoritm L. Erdkben: Istenmez.

204. V. pisiformis L. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

205. V. villosa ROTH. vSzáraz réteken : Ballá, Ivád, Istenmez, Csehi.

206. V. pannonica Cr. Réteken : Istenmez.

207. Lathyriis tiiberosus L. Vetések között : Pétervásár, Istenmez.

208. L. pralensis L. Erdk szélén : Istenmez.

209. Lathyrus silvester L. Réteken : Istenmez.

210. L. verntis (L.) Bernh. Erdkben : Istenmez.

211. /,. nigcr (L.) Bernh. Erdkben : Istenmez.

(Vége következik.)

Thaisz Lajos: Kritikai megjegyzések némely magyar-
országi Graminea-fajhoz/

ADegen, Thaisz és Flatt szerkesztésében megjelen »Magyar

füvek gyjteménye* czímü vállalat utolsó három kötetében a füveknek 150 faja

bocsáttatván közre, ezúttal alkalomszernek találom a köztük lev érdekesebb

fajok egyik-másikához megjegyzéseket fzni, még pedig ügy növényrendszertani,

mint elterjedési szempontból, nemkülönben a nomenklatúra helyesbítése érde-

kében. Megjegyzéseim a következkre vonatkoznak:

Calamagrostis gracilescens Blytt. nevet fog czentül viselni az a tévesen

C. chalybea néven ismertetett ritka növényünk, amely a Tátrában a Csoibai-Tó

alatt lév tzeges területen tenyészik.

Weiíigaertneria canescens (L.). A fváros környékén nagyon ritka

növény, mely csupán egy helyen tenyészik Solymár, Üröm és Boros-Jen

falvak között.

Trisetum catpaticnm (Hosx) név H a c k e 1 vizsgálatai szerint társnév

(synonym), mert a Hst rajza, st eredetije szerint sem egyéb, mint /Iff;/<3S-

trinn ptihescens. Ennek folytán a tátrai és erdélyi kutatók 7\ carpaticiini-a

más neveket kaptak, és pedig a tátrai növény 7\ fuscitni Kit., az erdélyi

pedig T. macratrichtim Hack. nevet viselnek.

Avena glahrata Petkrm., vagyis a kopasz pelyvájü A. fatiia, a fváros

környékére nézve új adat. Gyjtötte Dr. D e g e n Árpád. •

Pestnca Wagneri Deg. Fl. et Thsz. a temesi homokpusztaságnak más

helyen már ismertetett és a tudományra nézve is új alakja.

Festitca Tatrae CzAKÓ. A F. amethysiina-ió\ olyan ers jellegekben

különbözik, hogy a H a c k e 1 Fe's/í/c-monografiájában letett elvek szerint

nem változat-, hanem subspecies-rangot érdemel a rendszertanban.

* Eladta a szerz a níivénytani szakosztálynak 1905. évi november 8-ikán

tartót: ülésén.
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Fesluca mediterranea Hack. A F. ariindinacea sodort level alakja, a

fváros környékére új adat. Gyjtötte D e g e n Árpád.

Fesluca pseudolaxa Schur helyettesíti a Kárpátok legdélibb csúcsán a

F. carpatica-i.

Fesluca croatica Kern. az a horvátországi növény, melyet egyes szerzk

F. poscala Kit. névvel jelöltek. E név azért esik el, mert sem a K i t a i b e 1-,

sem a W i 1 d e n o \v-féle herbáriumban nincsen meg a gyjtött eredeti példány,

mely eldönthetné hovátartózandóságát, a leírása is hiányos lévén, nem lehet

megállapítani, vájjon a polymorph F. afftnis-nQk melyik alakja értend alatta.

Agrostis coarclala Blytt. Fiume környékének növénye. Valószínleg

ez lesz egyes magyar szerzk A. olivelorum-a, melyet ott Simonkai Lajos,

D e g e n Árpád és S ni o q u i n a Antal hiába kerestek.

Bromus ramosus HuDS. D e g e n Árpád véleménye szerint kelet felé

való terjedésének határvonalát nem a magyar Közép-Dunánál, hanem ettl

még inkább keletre éri el ; ugyanis az erdélyi tlóra-területen is megtalálta,

ahol azonban már a keleti B. Benckeni-VQl keveredik.

Bronnis ereclus HuDS. Ennek a polymorph faj nem reczés hüvely csoport-

jának, amint azt Borbás Vinczének a »Földmívelési Erdekeink«-ben megírt

kiváló munkájából kitnik, a horvátországi Karszton keresend az elterjedési

középpontja. Nagyobbára ott gyjtötte Degen a különböz és a Borbás
eredeti példáival összehasonlított alakokat {B. microlrichus, reptans, Hackelii,

racemiferus).

Bromus suhsquarrosus BoRB. név (Temesmegye veget. 1884) megelzi

a B. porrectus Hack. nevet (Magy. Bot. Lapok, 1903.).

Alopecunis utriculatus (L.) Vándorló, egyéves f, mely a fváros növény-

zetében csak újabban jelent meg ; lehet hogy ismét el fog tnni mint sok

más jövevény. Gyjtötte B a á n Lajos.

Koeleria eriostachya Panc (Syn. A.', carniolica Kern.) Érdekes balkáni

típus, melyet Borbás annak idején a Déli-Velebitrl közölt. Ujabban

Degen Horvátország nyugoti részén a Sneznik- hegyen gyjtötte, szemben

a krajnai Sneznik {^= Schneeberg) hegygyei, ahonnan már ismeretes volt.

Poa praecox BoRB. Irodalmilag sokat hányt-vetett faja Borbás nak
;

véleményünk szerint azonban csak változata a P. hulhosa-nak. Az Al-Dunán

a Kazán-szoros sziklafalain Degen megfigyelései szerint csupán három ponton

tenyészik, és csak a legnagyobb nehézséggel volt nagyobb mennyiségben meg-

gyjthet. Ugyancsak a Kazánban, de lent a kocsiút mentén a talak is

bven tenyészik.

Poa cenisia AuT. HüNG. non Ali. = P. média ScHUR.

A Lolium subulatum-oi Degen 1902-ben fedezte föl Fiúméban, de akkor

csak egyetlen szálat talált, a következ évben már ugyanott annyira meg-

szaporodott, hogy Smoquina Antal 100 példányban gyjthette meg gyj-

teményünk számára.

A Hordeum marilimum With., melynek eredeti termhelye az angol

tengerpartokon van, Degen véleménye szerint hazánkban Szt.-Endrén is

elfordul. A H. marilimum alakkörébl azonban leggyakoribb nálunk a H.
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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.


