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Pro dán Gyula: Három kleistokarp moha hazai elterje-

dcsérl."

Hazánk több pontján tett kirándulásaimon már igen korán tavaszszal

több kis mohocskára akadtam, melyek a Biyineae Clcisíoci.upi tribusának

Phascaccae család képviselinek bizonyultak. Ezek az Acauíon miiticiiin (Bryol.

ciir.), Acaulon triqnetnim (Spruce) C. MOller és a Phascum cuspidatnm

SCHREB.

Ritkaságuknál fogva a két els érdemel nagyobb figyelmet, miért is

ezeknek termhelyeit részletezni fogom.

\. Acaidoii miiticuni (Biyol. enr.) Ezen rügykép gyepekben fellép kétlaki

kis moha tekns, fedelékcs leveleirl, valamint felálló (AííUiIoii triqiicli iiin

toknyele ívesen meggörbült) rövid nyel és a leveleibl ki nem emelked tokocs-

kájáról könnyen felismerhet.

Ezen mohocska hazai elterjedésérl Hazslinszky nyújt útbaigazítást

mvében a következ adatokat találjuk : >Pozsony m. (Bolla), Xemes-I'od-

hrágy m. (Holby), Budapesten a Jánoshegyen (Borbás), Nagyvárad környékén

(Simkovics), Erdélyben : Nagyszeben és Brassó vidékén (Schur 450<S. sz.).

Hosszúaszó m. (Barth) és Déván (Pétcrfi).'

Ezen szórványos adatok után azt hiszem nem lesz érdektelen, ha a

magam gyjtése alapján az Acaitlon mulicum újabb termhelyeit a követ-

kezkben állítom össze :

Hevestiicgyébcn : Eger: a) Nagyeged alatt lev kút felé vezet úton.

b) Kocsvölgyébcn árkok mentén és szántóföldek szélein tömegcsen. cí A vasút

menti réteken.

Felncmelcii a Pirittyóra vezet út mellett.

Bükkben a vöröski és löki völgyben részben halmokon, részben vakond-

túrásokon.

Továbbá láttam Kistálya, Maklár, Füzesabony és Bakta falvak határában.

Borsodmegyében : Monosbélen és Miskolczon szántóföldek szélein.

Kolozsmegyében : Kolozsvárt és Apahidán a vasúti állomással szemben

lev dombokon.

Az Acaiduii uiuticuin említett termhelyei nagyobbára homokos és

agyagos talajnemek.

Társmohai különbözk, némely helyen a Brynm argcntnni keveredik

közéje, mas helyen a Poltia Iruncala-val társul.

2. Acaidon Iriqnelrutn (Spruce) C. MüUer, melyrl 'iyrlYy István érte-

kezett, — termhelyeit a következkben állította össze : Budapest, Magas-

Tátra, Déva, Kolozsvár és Makó. Magam a következ helyeken találtam :

Hevesmegyében: Eger; a) Nagyeged felé vezet úton. Nagyeged a

messzelátónál (500 m). b) Ostoros felé vezet úton.

Borsodmegyében : Miskolcz környékén.

* Elterjesztette S c h i I b e r s zk y Károly a növénytani szakosztálynak 1008.

évi október 10-én tartott ülésén.
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A'ulozsiiu'gyctitn : Apahidan a vasúti állomással szemben lev dom-

bokon.

Az Acdiíloit triquiiiiiin talajneme nagyjában megegyezik az Acanloii

ninticum-ó.\-i\\. Táismoha : a í'oiiia inmcaia.

Hátra van még a Phasciiin cuspidalnin, melyrl csak annyit jegyzek

meg, hogy az elbb említett két mohocska elterjedési területén Pollia-VkaX

vegyest mindeni.Ut megtaláltam.

IRODALMI ISMERTET.

F. Pax : Biilnigc -^ur fossilcn Flóra dcr Karpaíhcu. Separatabdruck

aus Englcr's Botanischen Jahrbüchern XXXVIII. Bd. 3. Hcft 10O6. Seifc 272—

321 Tafel III. u. IV.

Ez a terjedelmes munka, P a .x breslaui professzor tollából, ismét a magyar

told, a K'árpátok lánczolatának fosszilis növénymaradványaival foglalkozik

behatóan. Az I. rész az erdélyi FcU-k szénrétegeit tárgyalja. A lelhely

jellemzése, az eddigi irodalom ismertetése, továbbá a kövületek megtartásának,

állapotának rajza után részletesen tárgyalja szerz az eddig ismert fajokat.

Táblázatban állítja össze Herbich 1884-ben, Staub 1884, 1887 és 1891-

ben, O e b b e k c-B 1 a n eke n h r n 19ül-ben és szerz lOOG-ban meghatáro-

zott fajait. Ezek kritikai megrostálása után összeállítja a biztosnak vehet

fajokat a következ sorban: 1. Hypnuiii adttnctim Hedw. — 2. Tliuidium

liiDidiisciiinm (llEDW.) Bk. IlT Scil. — 3. Piitus PiiiiüHo Haencke. — 4. Piiiiis

Ci-inhia L. — 5. Picfa excdsa (Lam.) Link. — 0. Spargütiiiim affine ScilNlZL.

— 7. Pi>Uinuigiiou pradongiis WuLF. — 8. P. pusiUus L. — 9. Eriophorum

vaginuliim L. — 10. Cairx .Spec. — 11. Cyperocaipiis unciiuiliis Pax. nov.

spec. — (? Sí-iipus hu-iií^liis L. — Ciurx Goodcnonghü Gav.) — 12. Ln^iila

pilosa (L.) WlLLD. — 13. Tofuidia calycnlata (L.) Wahlenb. — 14. Salix

myrtiUoidcs L. — 15. Bclida nana L. — 16. B. verrucosa EllRll. — 17. Alnits

viridis De. — 18. .4. gliitiuosa (L.) Gartn. — 19. Polygoniim iiiinns HUDS.

— 20. SL-lcraiülnis sp. — 21. Xupliür putniliiin Sm. — 22. Ccratophylltim

demersiim L. -- 23. Diyas oclopetaJa L. — 24. Rubiis Idaeus L. — 25. Oenantbc

aqiiatica (L.) LaM. — 2ü. Penccdannin oreoseliiiiim (L.) MöNCtl. — 27. Vacci-

iiimn idiginosnin L. (? Oxycocciis L.) - 28. Calinm paliislrf L. — 29. G.

idiginosum L.

Az 1., 2., 5., 6., 7., 8., 11., 10,, 11., 12., 15—20., 24, 25., 2G. számú

fajok szerz fölfedezései, melyek által az eddig ismert biztos fajok számát

megkétszerezte.

hm\ a fosszilis Hóra korát illet' Herbich interglaczialisnak. Staub

g 1 ac z i a 1 i s-nak tekintette azt. Szerz tekintetbe véve azt, hogy a teleki fosszilis

nóra tagjai mind (az új Vypcrocaipus t kivéve) a mai flórában is élnek, de

sohasem egy formáczió tagjai, továbbá, hogy a fosszilis fajok sora _
olyan ele-

meket foglal össze, melyek Közép-Európában részben glaczialis, részben inter-


