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NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

VII. KÖTET. 1908. 3. FÜZET.

Szurák J. : Adatok Északmagyarország moha-

flórájához*

Majd egy negyedszázad választ el attól az idtl, a mikor
Hazslinszky Frigyes „Magyar Birodalom Mohflórája" (Buda-

pest, 1885.) czímü mve megjelent. Azóta a magyar mohaflóra

névsora úgy magyar, mint idegen botanikusok közlései nyomán
— kiknek adatai részben a hazai, részben a külföldi szak-

lapokban láttak napvilágot — tetemesen megnövekedett. Ezen
hosszú id alatt számbaveend anyag gylt össze a különböz
hazai herbáriumokban is, mely eddig sem feldolgozva, sem
közölve nem lett. Ezen adatoknak és anyagnak Eszakmagyar-
országra vonatkozó részét kivánom egybefoglalni és feldolgozni,

kiegészítve saját gyjtésemmel. Jelen alkalommal csak a Lcse

—

Lublói hegység déli részén több éven át gyjtött anyagot teszem

közzé.

Idevágó anyagot az irodalomban keveset találtam; maga a

fáradhatatlan Hazslinszky is csak egy néhány adatot említ,

jelzett briologiai mvében. Egyetlennek mondható, ki ezen vidék-

rl adatokat nyújtott Greschik Viktor lcsei igazgató-tanító

;

adatait részben Matouschek,^ részben R ö 1
1'^ publikálta.

A Lcse—Lublói hegység a Poprádvölgy jobb oldalán

északkelet-délnyugat irányban halad. Fenyvesekkel és szántóföl-

dekkel borított hegyhátakból áll, melyek gerinczének közép-

magassága 1000 m. körül van. A Jávorhegytl a Kereszthegyig egy-

séges gerincz alakjában vonul, de aztán úgy északon, mint délen

két-két tagra oszlik. Míg az északi ágak megtartják a gerincz

magasságát, addig a déliek ellentétes irányban tartanak s rögtön

ellaposodnak. A déli elágazás nyugati tagja félkörben haladva,

mint felszántott hegyhát, a Poprád völgyében elvész, a keleti

kar, szintén ellaposodva, Szepesváralja mellett végzdik. A Poprád,

Hernád, Tarcza völgyeitl határolva önálló, egységes hegység-

ként tnik fel, melynek egyöntetségéhez még geológiai felépítése

is nagyban hozzájárul. Anyagát, mely kárpáti homokkbl áll, a

harmadkor hordta össze, csak keleti ágának végére telepedett

1 Verhandlungen d. k. k. zool. bot Gesellschaft in Wien, 1900. Bd. L.

p. 221.
2 Hedwigia 1904. Bd. XLIH. p. 132.
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mésztuffarészlet, melynek túlnyomó része a Drevenyikhegyhez
tartozik.

Éghajlati viszonyok tekintetében ezen kis területen különb-

ségeket találunk, mely jelenség a hegység helyzetével és fekvé-

sével van szoros kapcsolatban, mint azt ezen vidék különböz
helyein tett hosszú megfigyelések élesen megvilágítják.^ így
Késmárk évi közepes hmérséklete -f-

6'3" C, Lcsén ez-f-7'3*'

C.-ra tehet. Hogy ez a növényzetre hatással van, az kétségbe

nem vonható ; bizonyítja különben az a körülmény is, hogy Kés-
márk, Lcse és Szepesváralja területein a mezei munkák megkez-
dése közötti különbség egy-egy hétre, st ennél többre is tehetd

A hmérséklet évi közepeséhez hasonló eltérésekkel talál-

kozunk a csapadék évi közepes mennyiségének az eloszlásában

is. Míg Lcsén észlelt csapadék közepes mennyisége 661 mm.,
addig Késmárkon ez 619 mm. re száll alá. Lcsén a csapadékos
napok száma 136, Késmárkon 123.^

Közismert tény, hogy valamely vidék növényvilágának
tarka és változatos kialakulásához sok különböz tényez összege

járul, de ezek között kétségtelenül elsrangú a nedvesség. Ezen
tényez hatása elssorban irányító és mondhatnók dönt egyes

területek flórájának kialakulására. A csapadék talán a legfonto-

sabb faktor a növényország háztartásában, mint ezt W a r m i n g
is megjegyzi, a mennyiben sok életjelenség s maga az élet is

ehhez van kötve.*

A nedvesség fontosságának nagyságát jelezve, a mohák
életében való nagy szerepét akarom érinteni, midn egy jelen-

ségre mutatok rá, a táplálkozásra.

A mohák éppen úgy, mint a magasabb rend növények,

táplálékukat csak oldott állapotban vehetik és használhatják fel.

De míg a táplálék halmazállapotára nézve megegyezést találunk,

addig ennek forrása, valamint a szervek, melyek a fölvételt

végzik, mások a mohákon és mások a magasabb rend növé-

nyeken. Míg ez utóbbiak, eltekintve a kevés kivételtl, ásványi

táplálékukat abból az aljazatból nyerik, melybe ket a természet

telepitette, addig a mohák túlnyomó részének táplálékát a leveg-
ben foglalt szilárd szervetlen anyagok alkotják, melyeket a táp-

lálkozásra alkalmassá, direkte felvehetvé a légköri nedvesség

tesz, mely utóbbi mint csapadék a táplálék egy részét maga is

szállitja.

A levegben, a csapadékkiválást kivéve, szervetlen anya-

gok por alakjában mindig lebegnek. A pornak azon része, mely

a levegnél nagyobb fajsúlyú leülepedik. A leveg alsó rétegei-

'Dr. Szontagh Miklós: Szepes vármegje éghajlati viszonyai.

(Szepesi Emlékkönyv. Magy. Orv. és Természetvizsg. XXIV. Vándorgyül.

p. 46. 1888.) A ro. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi int. évkönyvei.
« D r. S z o n t a g h M i k 1 ó s 1. c. p. 72.
=> Lásd.i
* W a r m i n g : Pflanzengeograpliie II. Aufl. p. 30. 1902.
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nél könnyebb, vagy vele egy fajsúlyú, szilárd szervetlen anyagok
azonban tovább lebegnek, vagy felszállnak bizonyos magasságig
s a csapadékkal ismét a földre jutnak. A földre azonban már
oldott állapotban érkeznek s igy a növényeknek módjukban van
€zeket mint ásványi anyagot direkte oldatban felvenni. Ugyanis
az az escsepp, mely a levegben lebeg porszemet burkoló

páralecsapodásból keletkezett, a porszemet feloldja. Az es-
csepp a földre érvén nem tiszta víz, hanem híg oldat, meiy
a levegben lebeg szervetlen anyag alkotóelemein kívül a
leveg gázelemeit is tartalmazza. A levegbl a növény testére

leülepedett szervetlen anyagok szintén a mohanövény táplálékát

alkotják, melyeket magán a növényen szénsavas tartalmánál

fogva a csapadék old fel. Ez úton jutnak a mohák ásványi
táplálékuk túlnyomó részéhez, mennyiben ezen leülepedett por
sokszor aránylag tekintélyes mennyiségben lepi el a gyepeket.

A csapadék, melyet a mohagyepek alkalmas berendezéseikkel

hosszú idre képesek lekötni, az ásványi anyagokat állandóan

oldja és így teszi ezeket a növény táplálkozására alkalmassá. Az
így szerzett táplálékot a mohák egész testükkel vehetik fel, mert
a mohanövény valamennyi sejtfala — a tok felületét kivéve —
megvastagodásának nagyságához mérten képes nedvesség átbo-

csátására. A nedvesség túlnyomó része azonban mégis a levelek

útján jut a raohanövényhez és azért elssorban ezeket kell

tekinteni a mohák vízfelvev életmüszereinek. Már Oltmanns^
kimutatta és V a i z e y ^ kísérletei is megersítik, hogy a nedves-
séget a levelek veszik fel és juttatják a szárhoz, a szár tengely-

nyalábja nem képes a rendes vízszükségletet fedezni, miként ezt

Haberlandt^ mondja.
Hogy a mohák táplálékuk szervetlen részét a levegbl

szerezhetik, ezt War ming* is jelzi, midn érinti, hogy a szikla-

növények — így a mohák is — ásványi táplálékuk nagy részét

a csapadékból s a széltl rájuk rakott poranyagból veszik. Egy
másik kijelentésével azonban Warming, — midn azt mondja,
hogy a mohák bontják és porlasztják a sziklákat — azon nézet-

nek is ad kifejezést, mely szerint a mohák rhizoidái hasonló

élettani funkczió végzésére volnának hivatva, mint a magasabb
rend növények gyökerei. Pfeffer^ szintén ez utóbbi értelem-

ben nyilatkozik a rhizoidák élettani mködésérl.

^ Oltmanns: Ueber d. Wasserbewegung in d. Moospflanze. Cohn
Beitr. zur Biologie der Píi. Bd. IV. Breslau 1884. és Ziir Frage nach d.

Wasserleitung im Laubmoosstammchen. Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1885.
- J. Vaizey: Ou the absorpt. of water and its relation etc.

Annals of Botany 1887.
^ Haberlandt: Beitráge zur Anat. u. Physiol. d. Laubmoose. Ber-

lin, 1886. — Ueber die physiol. Funct. d. Centralstr. im Laubmoosst. Ber.

der d. bot. Gesellsch. 1883. és Ueber Wasserleitung im Laubmoosstammchen.
U. 0. 1884.

* Warming: 1. c. p. 225.
* Pfeffer: Pflanzenphysiologie 2. Afl. Bd. 1. p. 141. 1897.
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Ezzel a felfogással újabban az a nézet áll szemben, hogy
a rhizoidák a mohák túlnyomó részénél elssorban rögzít szer-

vek, a nedvességfelvételben csak alárendelt szerepük van. Ezt
hangsúlyozza H. Paul/ ki Detmer^ állítására és saját vizs-

gálataira s megfigyeléseire támaszkodva kétségbe vonja a lom-

bosmohák rhizoidjainak a talajból való táplálékfölvev képessé-

gét. Hozzáfzi azonban, hogy ennek igazolására s a kérdés vég-
leges eldöntéséhez még kísérletek szükségesek. Paul ezzel egy
új irányt, új felfogást képvisel, mely elegend kísérlet hiányában
eddig nem általánosítható, de a másik felfogással sem tehet az,

vagy legalább addig nem, míg világosan ki nem lesz mutatható,

hogy a rhizoidák, miként a magasabb rend növények gyökerei-

savat, vagy savanyú sót választanak ki s ezzel vegyileg bontják

a szervetlen anyagokat s ilyformán képesek oldott ásványi

anyagot a növénynek szállítani. Ez utóbbinak ellenkezjére van
példa, így Paul említi a nevezett helyen, hogy Schistidium

apocarpum meszén él gyepjei aljazatukon vegyi bontást nem
tüntettek fel; ezt én is megersíthetem, mennyiben ugyanitt vegyi

bontást szintén nem észleltem.

Félreértés kikerülése végett megjegyzem, hogy a mondot-
takban nincs kétségbe vonva a mohák alsóbbrangú fajainak,

különösen a telepalakúaknak az a képessége, hogy ezek testük

egész felületével a talajból nem vehetik fel a nedvességgel a

táplálékot ; továbbá nincs az mondva, hogy ezeknél a talajned-

vesség nem jön tekintetbe a légköri nedvesség mellett. A talaj-

nedvesség párolgás folytán azon moháknál is tekintetbe jön,

melyek ezt közvetlenül meg sem szerezhetik, pl. legtöbb epifitá-

nál. Ezek a talajból felszálló párát, éppen úgy, mint a csekély

légköri nedvességet is, hasznukra fordíthatják, mert pl. a lombos
moháknál a levél középerének rövidebb vagy hosszabb árba kifutó

része nagyon higroszkopikus. A rhizoidák fiatal korban szintén

felvehetnek nedvességet, de mivel az csak igen rövid ideig tart,

azért nem képesek a mohanövénynek elegend vizet szolgáltatni

és ezért a mohák túlnyomó többségénél nem tekinthetk els-
sorban vízfelvev mszerül.

A nedvesség nagy fontosságát jellemzi az a hatás, mely a

mohavegetáczió kialakulásában és eloszlásában jut érvényre.

L e s k e :
^ Die Moosvereine im Gebiete der Flóra von Berlin

ez. dolgozatában Graebner^ után nagy súlyt fektet a talajban

lév és táplálékul szolgáló sók mennyiségére, e szerint csopor-

tosítja is a mohákat különböz formácziókba. Én ettl eltéröleg

a táplálkozás módja szerint két nagy csoportra tagolom

:

^ H. Paul: Beitrage zur Biologie d. Laubmoosrhizoiden ; E u g 1 e r.

Bot. Jahrbücher, Bd. 32. 1903. p. 231.
- D e t m e r : Das Pflanzenphysiologische Prakticum p. 133. 1888.
' Verhandlungen d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenbg. 1900. 42. p. 75.

* Ueber die Bildung nat. Vegetationsform. im norddeutsch. Flachlande.

(Archiv d. Brandenburgia IV. 1898. és Naturwiss. Wooheaschrift 1898. XIII.)
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A. AutopJiyta, — B. Allophyta. Az autoíitákhoz tartoznak: /,

Hydrophyta, — //. Euphyta, — III. Aerophyta mohák; az allofi-

tákhoz IV. a Hemisaprophyta mohákat sorolom.^ Meg kell jegyez-

nem, hogy ügy az eddigiekben, mint ezentúl is a tárgyalt terü-

letet tartottam szem eltt s a helyi viszonyokra voltam és leszek

tekintettel.

A mohák nagy alkalmazkodó és alakuló képességének,
valamint szivósságának tulajdonítandó, hogy sok közülök oly

változó és eltér viszonyok között él, hogy szorosan egyik cso-

portba sem osztható be. Ilyen egyebek között a Marchantia
polyinorpha^ a Ceratodon purpureus, a Funaria hyqi-omeirica stb.,

ezek a következkben ismételve lesznek megemlítve annak fel-

tüntetésére, hogy különböz helyeken tenyésznek. Bármennyire
is széles határok között mozognak egyesek életföltételeik meg-
válogatásában, mégis bizonyos viszonyok között legtöbbször s

legnagyobb mértékben elterjedve s legtipikusabban kifejldve

találjuk. így a Polytrichum juniperinum különböz erdk talaján,

nedves árkokban, pocsolyás helyeken sokszor elfordul, de tipi-

kus alakja csak a napos köves-homokos helyeken, mint pl. utak

mentén található. Ezekkel szemben vannak olyanok, melyek
mondhatnók kizárólag egy meghatározott környezethez ragasz-

kodnak ; ilyenek többek között a kéreglakó Neckera és Úlota

fajok. E két ellentét között majd minden formácziónak vannak
jellemz és vezérfajai; ilyen a lombos erd lakója, az Eurhyn-
chyum Stokesii;a fenyerd jellemz lakója, a Hypnum Schreberi:

a magányosan álló lombos fákon él a Tortula papillosa, a ház-

tetk flórájában a Tortula ruralis az uralkodó faj stb.

A. Autophyta.

Az ide tartozó növények önállóan táplálkoznak, függetlenek

más növényektl s képesítve vannak szervetlen, tehát ásványi

anyagból szerves táplálékot létesíteni.

I. H y d r p h y t a.

Állandó víz, vagy igen nedves helyek, mint réti mocsarak,

vizenys rétek, patakok ingoványos árterületeinek lakói, melyek

víz jelenlétében tenyésznek, ennek eltnésével életmködéseik

szünetelnek, vagy a növények tönkremennek. Egy részük a

mozgó, vagyis folyó vizeket kedveli, különösen azok parti részeit

és árterületeit, hol a víz alig van mozgásban, ellentétben azok-

kal, melyek nagyesés hegyipatakokban, zuhatagokban, vagy

oly helyeken jelennek meg elszeretettel, hol a víz örvényl

' Ezt a felosztást dr. Filarszky Nándor után közlöm, ki e czélra

készséggel rendelkezésemre bocsátotta ily irányú kéziratát, mely elzékeny-
ségéért ez úton is legnagyobb köszönetemet fejezem ki.
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mozgása következtében mindig új és új víztömeggel jutnak érint-

kezésbe, ilyen pl, a Fontinalis antipyretica^ a Rhyncliostegium

rusciforme és mások ; míg az elbbi helyeken a Conocephalus
conicus, Ghiloscyphus polyanthus, Sphagnum cymhifolium s egye-

bek élnek. Más részük elszeretettel az állóvizeket, pocsolyákat

keresi fel, min a Sphagnum squarrosum, Mnium Seligeri s

mások. Mozgó vízben ers rliizoidák rögzítik az aljazathoz, nyugvó
vízben szabadon szétterjeszkednek. Mindkét esetben vagy alá

vannak merülve, vagy a víz felszínén terülnek el. Területemen
nagyobbméretü állóvizek nincsenek, tavak, ingoványok hiányza-

nak s azért a hidrofita fajok elterjedése patakok, erdei cserme-

lyek, kisebb terjedelm mocsarak, agyagbányák és idszakos
pocsolyák aránylag kis területeire szorítkozik.

A hidroíiták lehetnek helofiták és pelofiták. A helofiták

állandó álló, vagy mozgó vízben ; a peloíiták nedvességtl
ersen átitatott helyeken élnek. A helofitákhoz a hidrohari-

ták és az édesvízi hentosz fajai tartoznak. A hidrohariták csen-

desen folyó patakok, folyók partmenti részleteit, sekélyviz,

mocsaras árterületeit népesítik be. Vízben alámerülve tenyészik

a Fontinalis antipyretica^ Dicranella squarrosa, Bhynchostegium
rusciforme^ Amhlystegium rijoariuni, Hygrohypnum molle és

ochraceum. A víz felszínén úszva élnek a Éiccia-k. — Az édesvízi

bentosz^ melyet helyhez kötött, valamely szilárd aljazathoz, mint

pl. khöz, iszaphoz stb. rögzített édesvízi vegetáczió alkot, a

limnáák fajaiból (W a r m i n g értelmében ^) áll. Ide tartozik a

Biccia glauca, Conocephalus conicus, Ghiloscyphus polyanthus^

Sphagnum cymbifolium^ Fontinalis antipyretica^ Hygrohypnum
ochraceum mint fontosabb, gyakran a Hygrohypnum palustre is.

A 2)elofiták réti ingoványok, vizenys helyek lakói ; itt

találjuk a Marchantia polymorpha^ Pellia epiphylla, Conocephcdus
conicus^ Sphagnum fimhriatum, Sphagnum squarrosum, Mnium
Seligeri, Polytrichum commune, Camptotheckim nitens, Hyloco-

mium squarrosum, gyakori az Eucephalozia bicuspidata.

n. E u p h y t a.

A hidrofitákkal szembeszök ellentétben állnak az eufi-

ták. Amazok nagyobb része teljesen, vagy testük egy részével

vízben él, kisebb részük pedig vízben igen gazdag aljazaton; az

euíiták ellenben vízben igen szegény aljazaton és száraz levegben
(xerofiták), vagy közepes nedvesség levegben és aljazaton

(mezofiták) tenyésznek. E két ellentétes közeg alakító hatása alatt

alakultak azok a különbségek, melyek a növények életmódjában,

szerkezetében s egyéb körülményekben nyilvánulnak. Az eufi-

ták oly küls körülmények között élnek, melyek sokszor káros

hatással vannak fejldésükre. Az idjárás szeszélyes változása,

* Warming: 1. c. p. 158.
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a csapadék sokszor egyenletlen eloszlása maga után vonta oly

berendezések fejlesztését, melyekkel ellensúlyozhatják a kedve-
ztlen behatásokat. így pl. hosszabb ideig tartó szárazságot képe-
sek sikeresen elviselni csapadék felfogására és annak visszatar-

tására szolgáló szerveikkel, melyek közül kiemelend a rhizoid-

fonadék, a levelek egymáshoz és a szárhoz való illeszkedése ; a
mohák gyepekben való elfordulása szintén a csapadék vissza-

tartását elsegíti. A levelek szerkezete, mely által pl. a Polytrichum-

nál a levél párolgó felülete kisebbedhetik, hathatós berendezés a
transpiráczió csökkentésére. Ide sorolandó a FruUaniá-k egyeseinél

kifejldött korsószerü csöves képzdmények, melyek a csapadék
visszatartása és raktározása szolgálnak stb.

Xerophyta. — Az ide tartozó fajok száma nem nagy, mert
túlnyomóan homokos, sziklás helyeken élnek, a hol az inszoláczió

s egyéb kedveztlen tényez miatt (pl. sziklás talaj) csak az igen

szívós fajok telepednek meg, melyek sikerrel vehetik fel a küz-

delmet a mostoha természeti viszonyokkal. Nem egyenkint és

nem laza, szétszórt gyepekben élnek, de viszont messze terjed
gyepeket sem alkotnak, hanem rhizoidákkal srn összefonott,

vánkosszer, kisebb gyepekben találjuk ket, alkalmazkodva a

helyi viszonyokhoz. Mig egyrészt a természet telepítésüknél velük

szemben szkkeblén járt el, addig ellenértékül ellátta és kár-

pótolta ket oly berendezésekkel, melyek ellensúlyozzák az

ellenséges behatásokat. Ilyen egyebek között a rhizoidfonadék,

a levelek változatos szerkezete és alakja stb. Egy részük a
napos helyeket kedveli, a többiek árnyékban húzódnak meg, de
xerofil természetüket itt is megtartják.

A napos helyek lahói megoszlanak, mert egyesek a homokos-
köves és sziklás helyekhez vonzódnak, mások elszeretettel kere-

sik fel a humuszos aljazatot is.

Homokos-köves, sziklás helyek lakói : Metzgeria pubescens

(olyannyira szívós, hogy idszakos kiszáradás után is tenyészik,

mint azt Goebel is megjegyzi),^ Diplophyllum exsedum^ Cera-

todon purpureus, Dicranum scoparium, Barbula convoluta^ Tor-

tula muralis és ruralis, Grimmia ovális^ Bryum argenteum,

Pogonatum aloides, Polytrichum alpinum, Polytrichum juniperi-

num, Polytrichum piliferuniy Hedwigia albicans, Braunia alope-

eura^ Leskeella nervosa, Stereodon fastigiatus, Chrysohypnum
Halleri^ Hypnum purum. Utak mentén és az azokat szegélyez
köveken tenyészik a Ceratodon purpureus, Grimmia pulvinata^

Schistidium apocarpum^ Bryum argenteum, Stereodon cupressi-

farmis.

A humuszos aljazat lakói különböz háztetkön, mint zsin-

dely-, szalma-, cseréptetkön, ereszek csatornáiban, falakon jelen-

nek meg, mihelyt a szél, es stb. a letelepedésükhöz szükséges

aljazatot létesítette, melybe ers rhizoidáikkal kapaszkodnak. A

^ G o e b e 1 : Organographie d. Pfianzen. p. 363. 1898.
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tetkön és az ereszek csatornáiban külön liáztetö-vegetácziót alkot-

nak ; vezetszerepe van itt a Tortula ruralis-nak, mely ezen

helyeken különösen tömegvegetácziót alkot. Itt találjuk a Cerato-

don purpureus, Dicranum scoparium, Bryum argenteum, ritkáb-

ban a Orimmia pidvinata^ Stereodon cupressiformis-t.

A falak növényzetére tipikus a Tortula muralis, megtalál-

ható itt ezenkívül Barbula unguiculata, Schistidium apocarpum^

Orimmiapulvinata, Orthotrichum diaphanumEurhynchium Stokesii,

Amblystegium serpens.

Az árnyékos helyek lakói erdk szélén, bokros, fás helyeken

tenyésznek. Bár rajtuk megtalálhatók a xerofita típus jellemz
vonásai, telivér xerofitáknak még sem tekinthetk. Nagy részük

napos helyeken is él, legtöbb esetben azonban árnyékos helye-

ken találtam ket. Ide tartozik a Metzgeria pubescens és furcata,

Scapania aequiloba^ Bellincinia platyphylla, Ditrichum flexicaule,

Dicranum longifolium, Weisia viridula, Bryum capillare^ Poly-

trichum formosum és P. decipiens, Heterocladium squarrosulum,

Thuidium abietinum, Plagiothecium silvaticum, Hypnum Schre-

beri, Hylocomium splendens ; szórványosan elfordul a Dicranum
scoparium^ Campylopus subidatus, Funaria hygrometrica, Rhodo-

bryum roseum.

Mesophyta. — Különböz helyeken és talajon élnek. Ügy
napos, mint árnyékos helyek lakói ; nedves szántóföldeken, réte-

ken, dl utakon, mesgyéken tenyésznek ; a homokos-agyagos,

humuszos talaj és a különböz erdk, egyaránt alkalmasak letele-

pedésükhöz. E helyek flórája már változatosabb az elznél ; a

kedvezbb környezet elnyös föltételei az elzknél kevésbbé

ellenálló és szívós fajoknak nyújt biztos megélhetési helyet. Meg-
jelenésükben nagy változatosságot tüntetnek fel : hol összefügg
terjedelmes gyepeket alakítanak, hol meg laza szkebb kör
egyesületekben élnek. Életföltételekben válogatósabbak az el-

zknél, amennyiben egyesek határozottan a lombos erdket ked-

velik, mások pedig a tlevel erdkben ütnek szivesebben tanyát.

Azonfelül egyrészük ragaszkodik a homokos-köves talajhoz, más
részük pedig a humuszos-agyagosaljazat vendége. Ezek között éles

határok nem vonhatók, mert különböz vidék és változó küls
viszonyok szerint sokszor eltéréseket találunk. Nincsenek annyira

kitéve az idjárás változásának, mint a xeroíiták és azért életük

fentartásához a xerofiták berendezéseire nem is szorulnak rá.

Úgy a xerofita, mint a hidrofita típushoz hajló átmeneti fajok

srn jelennek meg; minek ered oka a küls elüt, vagy

megváltozott viszonyokban, továbbá egyes fajoknak a küls
körülményekhez való nagy alkalmazkodó képességében keresend,

így nem ritka jelenség a JRiccia fluitans kétféle alakja.

A Biccia fluitans vízben tenyész gyepjei rhizoidákat nem
fejlesztenek, hasi pikkelyek rajtuk nem fejldnek, nem is oly

erteljesek, mint a nedves talajon él testvérei, melyek az elbbiek-

kel ellentétben rhizoidákkal és ivarszervekkel vannak ellátva.
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A Metzgeria furcata árnyékos erdei talajon él alakja sötétzöld

szín, nagy gyepeket alkot, míg a kéreglakó alakja sárgás,

nyomott, kisebb gyepekben jelenik meg.
Réteken külön réti vegetácziót alkotnak a Riceia glauca,

Marchantia liolymorpha^ Aneura pinguis, Pellia epiphylla^ Catha-

rinea imdulata, Mnium affine^ Mniiim imdulatuvi, némelykor
még megjelenik a Mnium Seligeri és a Hylocomium squarrosum.

A nedves ugar, tarló gyakori lakója : Riceia glauca, Pellia

calycina, Ceratodon purpureus, Barhula unguiculata, Amblyste-

gium serpens.

Dülutak mentén, árkok szélén, völgybevágásokban, ned-

ves agyagos helyeken, vagy homokos talajon tenyészik a Preissia

quadrata, Solenostoma sphaerocarpa, Diplophyllum albicans, Dit-

richum hommomallum, Seligeria pusilla^ Dicranella curvata és

suhulata, Dicranum fidvdlum, Camjíylojjus atrovirens és Mildei,

Mnióbryum albicans, Bryum cirrhahim, inclinatum és intermedium,

Mnium undulatum, Pogonatum aloides, Eurhynchium crassiner-

vium^ Cratoneuron fdicinmn^ Ctenidium molluscum.

Az árnyékos helyek közül els sorban az erdket kell ki-

emelni.

A lombos erd lakói terjedelmes gyepeket nem alkotnak,

inkább önálló csoportokban, társaságokban élnek, mert a lehul-

lott lombtakaró terjeszkedésüknek útját állja. A lombos erdk
tárgyalt területem erdinek csak kis részét teszik. Fenyvel ke-

verve, elegyes erdt alkotnak, vagy különböz lombos fa egy-

mással keveredve, mint sarjerdk 30—40 éves élettartammal

kezeltetnek. Kocsánytalan tölgy, bükk, gyertyán, nyír, éger, rezg-

nyárfa, kecskefüz, melyekhez még juharok, hárs, kris, szil

járul, ezek keveredése alkotja a lombos erdket. A lombos erdk
mohavegetácziójának alkotásában részt vesznek Conocephalus coni-

cus, Aneura piinguis, Blasia pusilla, Plagiochilla asplenioides,

Ceratodon purpureus, Mnium affine, rostratum és undulatum,
Bartramia pomiformis, Catharinea undulata, Polytrichum formo-
sum, Plagiothecium silvaticum, Stereodon cupressiformis, Eurhyn-
chium Stokesii.

A tlevel erdk lakói erdei feny, lúcz- és jegenyefeny
oltalma alatt — mely fák, mint domináló fajok, egymagukban
vagy keverve nagykiterjedés erdket alkotnak — terjedelmes

gyepekben jelennek meg. Sötétebb helyektl idegenkednek, vilá-

gosabb területek kedvencz otthonuk, így pl. erdk szélén, utak

mentén ütnek tanyát. Jellemz alakja a fenyveseknek a Hypnum
Schreberi, mely itt tömegvetácziót alkot, bár a lombos erdben is

megél. A fenyvesek mohavegetácziója általában monoton. A feny-
erd sajátos mohaflórájának egyhangú képe annak tulajdonitható,

hogy a kisszámú faj legtöbbje tömegvegetácziót alkotva, nagy
területeket von be s inkább egymagában, mint keverve él. Itt

találjuk a Metzgeria furcata, Ceratodon purpureus, Dicranum
montanum, Leucobryum glaucum, Funaria hygrometrica, Pogona-
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tum urnigerum^ Plagiothecium deyiticulatum^ aylocomium squar-

rosum és triquetrum. Elszórtan jelenik meg a Bryum capillare

és ventricosum, Mnium affine már srbben.
A tlevel és lombos fák keverékébl álló elegyes erdben

a Bazzania trilobata, Blepharostoma trichophyllum^ Dicranum
scoparium, különösen Dicranum undulatum, Barbula fallax, Bar-
tramia norvegica^ Plagiothecium silvaticum^ Hypnum purum és

a dolog természeténél fogva a lombos és tlevel erd számos
moha faja él.

in. Aerophyta.

Ide az epifit-fajok tartoznak, melyek mint euepifiták külön-

böz fák kérgén, vagy korhadásnak indult fákon, ácsolt fateste-

ken, mint pl. korhadó fatuskón, gerendán stb. élnek. Míg az elbbiek-
ben emiitett fajok egyeseinek, különösen a májmohák alsóbb-

rangú fajainak, pl. Marchantia, Aneura életszükségleteit sejt-

falaiknak nedvességet átbocsátó képessége folytán a nedves
aljazat is kielégíti, addig az aerofiták tisztán csak légköri táp-

lálékra vannak utalva, mert a gazda nekik csak szállást nyujt,^

tle semminem táplálékot el nem vonnak.

EuepÍ2)hyta. — Lehetnek Mreglakók, vagy korhadásnak
indult fák, ácsolt fatestek lakói.

A kéreglakók különböz erdei és magányosan álló mezei

vagy útmenti fák kérgén csoportosan élnek, feltn szabályszer-

séggel a fák nagyrészben nyugat felé es oldalán jelennek meg,
mely jelenség kapcsolatban van a csapadék eloszlásával és irá-

nyával. Tölgy, bükk, nyár, fz, hárs. fenyk, gyümölcsfák stb.

egyaránt kedvelt otthont nyújtanak. Kisebb-nagyobb terjedelm
tömör, srn összefügg gyepeket alkotnak, különösen a lombos
mohák acrocarpjai, ellentétben a pleurocarpokkal, melyek egy-

két eset kivételével, vékonyabb, vagy vastagabb burok alak-

jában élnek. A májniohák közül a Metzgeria farcata sokszor az

egész kérget ellepi, mások mint odavetett foltok jelennek meg.

Egy részük a törzsek magasabban fekv részeit foglalja le,

mások a földhöz közel, a törzsek tövén telepszenek meg el-
szeretettel, sokszor más fajokkal elvegyülve, így a Mnium affine

a Stereodon cupresslformis és Mnium cuspidatum-mal. Az epifita

életmóddal szoros vonatkozásban áll az ivarszervek fejldésének
elmaradása. Túlnyomó részük ivartalan úton, sarjadzószervek

képzésével szaporodik, mert mint epiíiták csak azon fajok pro-

sperálhatnak, melyek legnagyobb mértékben könnyen szaporodó

szervekkel rendelkeznek, mint ezt Correns^ is mondja. Agye-
pek egyes tagjait egymáshoz, valamint az egész gyepet az alja-

zathoz, ennek minemsége szerint változóan alakult rhizoidák

' C. Correns: Untersuchungen ü. d. Vermehr. d. Laubmoose durch
Brutorg. u. Steckl. p. 441. 1899.
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rögzítik, a melyek az epiíitáknál kizárólag a rögzítés és vizrak-

tározás szolgálatában állnak.

Kizárólag vagy túlnyomóan kéreglakók: Dicranum monta-
num és 8auteri, Tortula papillosa^ Ulota erispula^ Leucodon
sciuroides, Neckera crispa és pennata, Le-'^hea polycarpa.

Nem kizárólag kéreglakók : Aneura palmata^ Metzgeria fur-

cata, Scapaiíia aequiloba, Frullania dilatata, Dicranum longi-

folium, Orthotrichum diaphanum és speciosum, Anomodon attenua-

tus, Leskeella nervosa, Eurhynchium Stokesii, Stereodon cupressi-

formis a fbbek közül.

Korhadásnak indult fákon, fatesteken gyakori a Dicranum
montanum, Plagiothecium silesiacum.

B. Allophyta.

Önállóan nem táplálkoznak, hanem egyrészük él autofita

gazdanövényre van utalva s ettl vonja el szerves táplálékát,

ezek a paraziták ; más részük elhalt autofita-növény testébl és

annak maradványaiból szerzi tápláléka szerves részét, tehát szapro-

fita. A paraziták, valamint a szaprofiták sorában a szerint, a mint

azok teljesen, vagy csak részben veszik igénybe a gazdanövény
táplálékát és elhalt testét meg lehet különböztetni holo- és henii-

parazitákat, illetleg holo- és hemiszaprofitákat. Parazita mohára
nincs példa. A szaprofiták közül egy hemiszaprofitát gyjtöttem.

IV. Hemisaprophyta.

Az idetartozó növények hemiszaprofita, vagy félig szaprofita

nevüket onnét vették, mert ezek klorofillal rendelkez, tehát

asszimiláló növények, melyek szerves aljazatra csak bizonyos mér-

tékig szorulnak. A tárgyalt területrl ide a szarvasmarha ürülé-

kén tenyész egy éves Splachnum ampullaceum tartozik.

*

Területemen gyjtöttem összesen 115 faj mohát, melyek
közül 23 faj májmoha, 92 faj pedig a lombosmohák sorába tar-

tozik ; ezeken kívül részben G r e s c h i k, részben Hazslinszky
adatai nyomán a Lcse—Lublói hegység déli részérl még 15

lombosmoha ismeretes. Ez utóbbiakkal együtt eddig tehát 71

génusz, összesen 130 fajjal ismeretes. A gyjtött növények
között van több érdekes és nemcsak Észak-Magyarországon, de
egész Magyarországon ritka és új faj, melyek közül itt a követ-

kezket említem : Scaptania aequiloba ; Sphagnum fifnbriatum. mely

Péterf i-nek a magyar tzegmohákat tárgyaló dolgozatában

Szomolnokról (F i 1 a r s z k y) és Kirnyikhegyrl (P é t e r f i) van
megemlítve. A Dicranum fulvellum havasi faj ritka. A Dic-

ranum Sauteri-t, Hazslinszky két helyrl említi : a Magas-Tátra

Drechselháuschen völgyébl és R e h m után az árvái Babiagórá-

ról.A Campylopus atrovirens, C. Mildei, C. subulatus-t Hazslinszky
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nem említi ; a Splachnum ampullaceum^ Bryum cirrhatum havasi

moha ; Bryum intermedium, Braunia alopecura, Eurhynchyum
crassinervium és E. Stokesii Hazslinszky munkájában szin-

tén nincs megemlítve. A Stereodon fastigiatus, Hygrohypnum molle

és H. ochraceum havasi tájakon otthonos. A részletes felsorolás

itt következik.

Hepaticae.

I. aloszt. Marchantiales.

1. Riccia L. (1753).

Riccia fluitans L., Spec plánt. p. 1139. (1753). Nedves

réten Lcse-patak mentén; Röhrgrundban (Lcse) nedves iszapos-

agyagos talajon.

Riccia glanca L., Spec. plánt. p. 1139. (1753). Közönséges,

1—r5 cm. átmérj kékes rozettákban nedves tarlón, réten, lóherés

szántóföldön.

2. Conocephalus N e c k. (1791).

Conocephalus conicus (L.) Neck., Elem. bot. III. p. 334.

(1791). — {Marchantia conica L. 1753. — Fegatella conica

Corda 1829).

Patak mentén, árnyékos helyen a Kereszthegy déli lejtjén

és Bicir völgyben (Lcse).

3. Preissia Corda (1828).

Preissia quadrata (S c o p.) Ne s, Naturgesch. d. eur. Leber-

moose IV. p. 135 — (1838). — {Marchantia quadrata S c o p. 1760.—

Chomiocarpon quadratus Lindb. 1879. — Marchantia commu-
tata L i n d e n b. 1829. — Preissia commutata N e e s 1838).

Nedves erdei talajon Durstban (Lcse). Baldócz mellett

zsombékos talajon, Hazslinszky i. m.

4. Marchantia L. (1753).

Marchantia polymorpha L., Spec. plánt. 1137- (1753). Erdei

talajon Röhrgrund (Lcse)^ környékén nagy és változó külsej

rozettákban. Lcsefüred, Olcse.

II. aloszt. Jungermanniales.

5. Aneura D u m. (1822).

Aneura palmata (Hedw.) Dum. Comm. bot. p. 115.

(1822) — {Jungermannia palmata H e d V7. 1784. — Riccardia

palmata Lindb. 1879.)

Sr, kis gyepekben, réten Durst erd (Lcse) mellett és

Katschelagban (Lcse). Késmárki erdben Wahlenberg in

FI. Carp.

Aneura pinguis (L.) Dum. Comm. bot. p. 115. (1822). — (Jun-

germannia xnnguis L. 1753. — Riccardia fuscovirens Lindb. 1879).
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Változó és sokalakú gyepjeit Lcsefüreden árnyékos árok

mesgyéjén és réten gyjtöttem,

6. Metzqeria Raddi (1820).

Metzgeria furcata (L.) Linb. in. Act. Soc. Se. Fenn. X.

p. 498. (1875) et in Mon. Metzg. p. 35. (1877). {Jungermannia
furcata L. 1753)-

Bükkfatörzsön elég gyakori.

Metzqeria pubescens (Schrank) Raddi., Mem. Mod.
XVIIL p. 45. (1820). — {Jungermannia pubescens Schrank
1792.)

A Drevenyik meszes szikláin.

7. Pellia Raddi (1820).

Pellia calycina (T a y 1.) N e e s, Naturgesch. d. eur. Leber-

moose III. p. 386. (1838). — (^Jungermannia calycina Tayl.
1836).

Elszórt rozettákban a szepeskáptalani domb lábánál szántó-

földön.

Pellia epiphylla (L.) Gottschein Hedwigia (1867). — [Jun-

germannia epiphylla L. 1753.)

Nedves agyagos földön Kohlwaldban és nedves réten Durst-

ban (Lcse).

8. Blasia L. (1853).

Blasia pusilla L. Spec. plánt. p. 1138. (1753). Sugaras,

sötétzöld rozettái nagy területet vonnak be a nedves erdei földön.

Út szélén Durst erdben, Bicir völgyben (Lcse).

9. Solenostoma Mitten. (1867).

Solenostoma sphaerocarpa (Hooker) Steph., Spec. Hep.
II. p. 61. (1901). — [Jungermannia sphaerocarpa Hooker
1816. — Jungermannia nana. N e e s 1833. — Aplozia sphaero-

carpa Dum 1874.)

Nedves talajon, az Aranyosban (Szepesváralja).

10. Plagiochilla Dum. (1835).

Plagiochilla asplenioides (L.) Dum., Recueil I. p. 14. (1835). —
[Jungermannia asplenioides L. 1753).

Lcsefüred környékén ; humuszos, árnyékos erdei földön.

Levélfogazatban és nagyságban igen változó.

11. Chiloscyphus Corda (1828).

Chiloscyphus p)olyanthus (L.) Corda in Opiz Beitr. I. p.

651. (1829). — [Jungermannia polyanthus L. 1753.)

A Katschelag erd (Lcse) szélén, igen nedves völgybevá-

gásban.
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12. Eucephalozia (Spruce) Scliffn. (1895).

Eucephalozia hicuspidata (L.) S c h f f n. in E n g 1 e r-P r a n 1

1

Nat. Pflanzenfam, Hepaticae p. 97. (1895). — [Jungermannia
hicuspidata L. 1753. — Cephalozia hicuspidata D u m. 1835).

A Bicir völgyben (Lcse) Sp)hagnum fimbriaium társaságában.
Tenyészhely szerint nagyságban és külsben változó.

13. Bazzania S. F. Gray (1821).

Bazzania trilohata (L.) S. F. Gray, A nat. arang. p. 704.

(1821). — {Jungermannia trilohata L. 1753. — Pleuroschisma
trilohatum D u m. 1835. — Mastigohryum trilobatum N e e s 1844.)

A Durst erd árnyékos tulaján tekintélyes gyepekben, de
egyenkint elszórtan is találtam.

14. Blepharostoma Lindb. (1889).

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum., Recueil I. p. 18.

(1835) — {Jungermannia trichopihylla L. 1753.)

Kis, hever gyepekben, a Durst erd árnyékos hegyoldalán.

15. Diploj)hyllum Dum. (1835).

Diplophyllum alhicans {\^) Dum., Recueil I. p. 16. (1835). —
{Jungermannia alhicans L. 1753.)

Homokövön, erdei árokban a Máriahegy északi oldalán, laza

gyepet alkotva.

Diplophyllum exsectum (S eh mid.) Warnst., Kryptoga-
menfl. d. Mark Brandenbg. I. p. 160. (1903). — {Jungermannia
exsecta S c h m i d. 1797.)

A Kohlwaldban napos erdei talajon szórványosan találtam.

16. Scajjania Dum. (1835).

Scapania aequiloha (Schwaegr.) Dum., Recueil I. p.

.14. (1835). — {Jungermannia aequiloha Schwaegr. 1814.)

Jagen Knecht, bükkfatörzsön elég gyakori. Alakváltozáshoz
hajlandósága van. Legtöbbnél a levéllemez széle fürészes, de
gyengén fogazott s az épszél lemezbe áthajló alakokra is akad-
tam, mely tulajdonság a déleurópai egyedekre jellemz,^

17. Bellincinia (R a d d i) emend. 0. K u n t z e (1891).

Bellincinia platyphylla (L.) 0. K u n t z e, Rev. Gen. Plánt.

IL p. 833. (1891). — {Jungermannia platyphylla L. 1753. —
Madotheca platyphylla Dum. 1822)

Bükkfa-kérgen és nedves, sziklás földön Kohlwaldban (Lcse).

^ K. Müller: Vorarbeiten z. einer Monographie d. Gatt. Scapania
-Dum. ia Bull. de l'Herb. B o i s s. 1901. p. 598.
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18. Frullania Raddi (1820).

FruUania dilatata (L.) Dum., Recueil L p. 13. (1835). —
{Jungermannia dilatata L. 1753.)

Fakérgen sugarasan kiterülve, bevonat alakjában. Közön-
séges.

Musci.

I. aloszt. Sphagnales.

19. Sphagnum Ehrh. (1780).

Sphagnum cymbifolium Ehrh., Hannov. Mag. p. 235. (1780).

Laza gyepekben, a Durst erdben (Lcse) ; a Kereszthegy déli

lejtjén több színváltozatban,

Sphagnum fimhriatum Wils. in Hook. fl. antract. p. 398.

(1847). Halvány laza gyepekben a Bicir völgyben.

Sphagnum squarrosum P e r s- in S c h r a d. Journ. Bot.

p. 398. (1800).Igen nedves réten, a Lcse patak mentén, közön-

séges.

II. aloszt. Bryales.

20. Ditrichum Ti mm. (1788).

Ditrichum flexicaule (Schleich.) Hampein Flóra p. 182.

(1867). — (Didymodon flexicaule Schleich. 1807. — Lepto-

trichum flexicaide H a m p e 1847.)

Drevenyik. Erdei talajon puha, belül srn rozsda-barna

rhizoidákkal összesztt gyepekben.
Ditrichum homomallum (H e d v^.) H a m p e in Flóra p. 182.

(1867). — (Didymodon homomallus Hedw. 1801. — Lepto-

trichum homomallum H a m p e 1847.)

A Durst erdben, út mentén.

21. Ceratodon Brid. (1826).

Ceratodon purpureus (L.) Brid., Bryol. univ. I. p. 480.

(1826). — (Mnium purpureum L. 1753.)

A legközönségesebb és legelterjedtebb fajok egyike. Nagy
alkalmazkodó képességénél fogva jóformán mindenütt képes

tenyészni. A küls körülményekhez való alkalmazkodása folytán

alak- és nagyságban annyira elváltozik, hogy egyes autorok

ennek következtében sok alakját faji, varietási rangra emelték.

Ezen elüt és megkülönböztet sajátságok azonban legtöbb esetben

nem állandók és maradandók, a mint a küls ahikitó befolyások

megsznnek, vagy újak lépnek fel, ezek is vagy eltnnek, vagy
újra felbukkanak. Elváltozásának szép menetét észleltem egy
vasúti töltés árkában él, hosszú ideig megfigyelt gyepein.

A medenczeszer árok összegylt esvízzel volt tele, partjai

pedig füzekkel voltak beültetve. Itt találtam a Ceratodon purpureus
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vízi alakját, a hidroíita-tipus sajátságaival, mely megfelel Warn-
storf paliidosus varietásának.^ Késbb a beállott szárazság

következtében a vlz lassan eltnt, mit utóbb évek multán a
füzek is követtek s a gyepek így a megváltozott küls viszonyok

következtében elüt környezetbe kerültek. E változás hatása

szemmeUáthatólag nyilvánult a növények külsején is. Hidrofita

életmód mellett a faj körülbelül 6 cm. magas gyepeket alkotott^

sárgazöld, egészen a sötétzöldbe átmen levelekkel, melyek sem
fogasak nem voltak, sem a középéi- a levélcsúcson túl nem
futott, st sok esetben ezt el sem érte ; a levélsejtek egyformán
négyzetesek voltak. A megváltozott küls viszonyokkal a növé-

nyek is elváltoztak. A zöld gyepek helyett vörösbarna színeket
találtam, ugyanazon gyep új növényei kisebbek is maradtak.

A levelek középere árba futott ki, a levéllemez szegélye a csúcsi

rész felé fogas volt, a levélsejtek a fiatal növényeknél meg-
nyúltak, és a xerofita berendezések jelentek meg, melyek, mi-

után a környezetben további változás nem történt, megmaradtak.^

1. ábra. Dicranella curvata (Hedw.) Schimp. szárának keresztmetszete.

22. Seligeria Bryol. eur. (1846).

Seligeria pusiUa (E h r h.) Bryol. eur. fasc. 33—36. Mon.

p. 4. t. 1. (1846). — (Schwartzia pusilla Ehrh. 1780.)

Elszórtan a Drevenyik alján.

23. Dicranella Schimp. (1835).

Dicranella curvata (H e d w.) Schimp. CoroU. 13. (1855). —
{Dicranum curvatum Hedw. 1801.)

A Kohlwald erd szélén, erdei talajon. Limpricht^ és utána

1 Warnstorf: 1. c. II. p. 204.
* Hasonló megfigyeléseket tett más fajokon K. G o e b e 1 : Organo-

graphie d. Pflanzen. p. 868—1898.
^ L i m p r i c h t : Krytogamenfl. v. Deutschl. Oesterr. u. d. Schweiz,

Bd. IV. Abt. 1. p. 328. 1890.
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G. R 1 h ^ szerint is, ez csak a Dicranella subulata-nak varietása.

De hároniélü szára, aránylag nagy nyalábja (1. ábra), leveleinek

gyenge fogazata a csúcsi és alapi részen, továbbá a szalmasárga
széta, az el nem különül tokgyrú, a levélszerkezet, oly meg-
különböztet sajátságok, melyek alapján faji önállósága megáll.

Gyepjei között a Dicranella subulata-t elszórtan elvegyülve találtam.

Dicranella suhulata (H e d w.) S c li i m p. Coroll. p 13.

(1855). — {Dicranum curvatum H e d w. 1801).

A Kohlwald erdben agyagos talajon, és a Röhrgrundban.
A Ditrichum homomallum-mal elvegyülve találtam. Gömböly vagy
ötélü szára, kis nyalábja (2. ábra), épszélú levelei, vörös, egészen

2. ábra. Dicranella subiüata (Hedw.) Schimp. szárának keresztmetszete.

rozsdabarna szétája, elkülönül tokgyrje és levélszerkezete az

elbbitl megkülönbözteti.

Dicranella squarrosa (S t a r k e) Schimp., Syn. I. ed;

p. 71. (1860). — {Dicranum squarrosum S tar ke 1801.)

A Lcse patak egyik mellékárkában, dagadó gyepekben.

24. Dicranum Hedw. (1792).

Dicranum fiagellare Hedw., Descr. III. p. 1. t. 1. f. 1.

(1792). Lcse mellett Greschik in Hedwigia 1904.

Dicranum fulvellum (D i c k s.) S m., FI. brit. III. p. 1209.

(1804). — (Bryum fulvellum Dicks. 1801).

Nyirkos földön a Nagy-Ozhegy északi lejtjén és a Kereszt-

hegyen gyjtöttem, körülbelül 1000 m. magasságban. Ezt a havasi

mohát, mely Limpricht^ valamint G. R o t
h

^ szerint is

2000 m.-en felül tenyészik, Rehmann a Magas-Tátrából említi,

Dicranum longifolium Ehrh., Dec. crypt. no 114. (1786).

A Pokolfürd tájékán és fakérgen a Zwanzigergrund környékén.

(Lcse.)

1 G. R t h : Die eur. Laubmoose, Bd. I. p. 213. 1904.
^ L i m p r i c h t : 1. c. p. 338.
=> G. Roth. : 1. c. p. 216.

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 3. füzet. 9
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Dicranum montanum H e d w. Spec. musc. p. 143. t. 35. f.

8—13. (1801).

Baldóczfürd mellett. A Kienwald (Lcse) homokos talaján

és fenytörzsön, A Na^y-Ozhegyen (Greschik in Hedwigia 1904)

Dicranum Sauteri Schiinp. in Bryol. eur. fasc. 37—41.

p. 33. t. 24. (1847).

Fenytörzsön Ulozsa község mellett.

Dicranum scoparium (L.) H e d w., Fund. musc. II. p. 92. t.

8. f. 41. et 42. (1782). — (Bryum scoparium L. 1753.)

A fenyvesek jellemz faja : Máriahegy, Nagy-Ozhegy, Durst.

Közönséges és igen elterjedt.

Dicranum undulatum^\i.v\[., Crypt. no 271. k Durst erdben,

árnyékos helyen liomokkövön gyakori.

25. Campylojncs Brid. (1819).

Campylopus atrovirens De N o t., Syll. musc. p. 221.

(1838). — {Campylopus longipilus Brid. exp. 1826.)

Löcsefüred környékén erdei nedves, köves talajon.

Campylopus Mildei Limpr., Krvptogamenfl. v. Deutschl.

Österr. u. d. íSchweiz, Bd. IV. Abt. 1. p. 396. (1890). E ritka

fajt a Kereszthegy déli lejtjén gj^jtöttem 1904-ben. 1905-ben

már nem találtam meg. A 3. ábra szárának keresztmetszetét

3. ábra. Campylopus Mildei Limpr. szárának keresztmetszete.

ábrázolja. Igen hasonlit a Campylojms polytrichoides kis alakjai-

hoz ; ehhez áll a legközelebbi rokonságban is ; továbbá a Campy-
lopus suhulatus-hoz és a Campylopus longipilus-hoz, melyektl

azonban több, lényeges különbség elkülöníti.^

Campylopus subulatus S c h i m p. in litt. ad M i 1 d e
;

Mii de in Rabenh. Bryoth. eur. no 451. (1862). Lcsefüred
környékén árnyékos erdei homokkövön.

' Limpricht: l. c. p. 397.
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26. Leucohryum H a m p e (1837).

Leucohryum glaucum (L.) Schimp, Coroll. p. 19. (1855).— {Bryum glaucum L. 1753.)

Lcsefüred környékén erdei, nedves homokkövön, igen sr
vánkosszer gyepekben.

27. Weisia Hedw. (1782).

Weisia viridula (L.) Hedw., Fund. II. p. 90. (1781). —
{Bryum viridulum L. 1753.)

Ruszkinócz község mellett erdei talajon az útszélen elszórtan

találtam.

28. Trichostomum Hedw. (1782).

Trichostomum cylindricum (Bruch) C. Mull., Syn. I. p.

586. (1849). — {Weisia cylindrica Bruch 1826. — Didymodon
cylindricus B r y o 1. e u r. 1846.)

Lcsei erdben, Grreschik in Hedwigia 1904.

29. Barbula Hedw. (1782).

Barbula convoluta Hedw., Descr. I. p. 86. t. 32. (1787).

Elterjedt faj, életföltételekben nem igen válogatós, alkalmazkodó
képességénél fogva elváltozik. Formákban gazdag. Gyjtöttem :

Drevenyiken, Zsibrafürdn és a lcsei várfalon, napos helyen.

Barbula fallax Hedw., Descr., I. p. 62. t. 24. (1787).

A Drevenyik alján laza gyepekben.
Barbula Hornschuchiana S c h u 1 1 z, Recens in Nov. Act.

Acad. Leop. XI. p. 217. t. 33. f. 25. (1823). Lcse meUett

földön (Greschik in Hedwigia 1904.)

Barbula reflexa (Brid.) Brid., Mant. Musc p. 93. (1819).
— {Tortula reflexa Brid. 1806.)

Dürrerberg, Greschik in Hedwigia 1904. mint Barbula
recurvifolia Schimp.

Barbula unguictdata (Huds.) Hedw., Fund. H. p. 92.

(1782). — {Bryum unguiculatum Huds. 1762.)

Lcsefüred mellett, a Kovács-villa közelében kfalon (Lcse).

Az Akasztófa-hegyen. Közönséges, igen elterjedt polimorf faj, oly-

annyira, hogy egyes autorok, mint teszem Hedwig,^ Schultz^
elüt alakjait külön és önálló fajoknak tekintették. Ezek késbb
mint varietások szerepelnek,^ így említi ket még Limpricht
is,* de itt sem áUhatnak meg s formáknál egyébnek nem tekint-

hetk; varietási rangjukat Warnstorf^ is kétségbe vonja.

1 Hedwig: Spec. musc. p. 117. t. 26. f. 1—4. (1801).
^ S c h u 1 1 z : Recens, t. 32. f. 14. t. (1823).
=> Bryol. eur. fasc. 13—15. p. 19. t. 6. (1842).
* Limpricht: 1. c. p. 614.
^ W a r n s t r f : I. c. II. p. 246.

9*



106 SZURÁK JÁNOS

30. Pterygoneurum Jur. (1882).

Pterygoneurum cavifolium (Ehrh.) Jur., Laubmoosfl. v.

Österr.-Ung. p. 96. (1882). — {Pottia cavifolia Ehrh. 1787.)

A régi görgi út mellett, földön (Lcse). Szepesváralja,

Hazslinszky i. m.

31. Tortula Hedw. (1782).

Tortula muralis (L.) Hedw., Fund. II. p. 92. (1782). —
{Bryum muraié L. (1753.)

Egyike a legelterjedtebb fajoknak. Közönséges és a küls
viszonyokhoz való alkalmazkodása folytán formákban gazdag.
Limpricht^ és utána G. R o t

h
-^ is egyik változatát mint Tortula

aestiva (B r i d.) P. B e a u v. ir ja le s megjegyzi, hogy mint alakuló

faj a Tortula muralis-hoz subspecies-ként állitnndó annak daczára,

hogy a Bryol. eur.^ világosan utal arra a körülményre, hogy itt

egy és ugyanazon fajnak a küls viszonyok alakító hatása foly-

tán elváltozott alakjával van dolgunk. Brotherus* Warn-
storf-ra hivatkozva, igen gyenge fajnak veszi; Warnstorf^
mint igen száraz helyen él varietást említi ; mint varietás is

nagyon gyengén állja meg a helyét. Hasonlóan áll a dolog egy
másik alakkal, melyet szintén több helyen észleltem s melyet
Limpricht, valamint G. Roth és Warnstorf incana
Bryol. e u r. (1842) néven mint a Tortula muralis varietásaképen

írják le, mely nem egyéb, mint a Tortula muralis árnyéki formája,

melyrl ismételten meggyzdtem.
Tortula jjajnllosa Wils. Mscr. ; Spruce in Hook. Lond.

Journ. IV. p. 193. (1845). — {Barhula papillosa C. Mull. 1849.)

Útmenti nyárfán és magányosan álló mezei fzfán.

Tortula ruralis (L.) Ehrh., Pl. ervpt. no 184. Beitr. VIH.

p. 8. (1792). — {Bryum rurale L. 1753.)

Közönséges és igen elterjt^dt. Sok helyen, mint pl. zsindely-

es szalmatetkön tömegvegetacziót alkot.

32. Schist^.dium (Brid.) Bryol. eur. (1845).

Schistidium apocarpum (L.) Bryol. eur. fasc. 25— 28.

p. 7. t. 3. (1845). — [Bryum aptocarpum L. 1753. — Grimmia
apocarpa Hedw. 1787

)

A lcsei várfalon laza gyepekben és Zsibrafürd környékén.

33. Grimmia Ehrh. (1782).

Orimmia ovális (Hedw.) Lindb., Act. soc. se. fenn. X.

p. 75. (1875). — [Dicranum ovale Hedw. 1792.)

1 Limpricht: 1. c p. 666.
« G. Roth 1. c. p. 354.
3 Bryol eur. fasc. 13—15. Mon. p. 86. (1842).
* Brotherus in Engler-Prantl: Nat. Pflanzenfam. Musci

p. 431 (1902).
' Warnstorf: 1. c. II. p. 270
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Ktörmeléken.
Grimmia pulvinata (L.) Smith., Engl. Bot. t. 1786.

(1807). — {Bryum pulvinatum L. 1753.)

Elterjedt közönséges faj.

34. Orthotrichum Hedw. (1789).

Orthotrichum cupulatum Hoffm., Deutsclil.Fl.II.p.26.(1796).

A Drevenyiken találta Hazslinszky i. m.

Orthotrichum diaphanum (G m e 1.) S c h r a d., Spic. fl. germ.

p. 69. (1794). — {Bryum diaphanum Gmel. 1791.)

Túlnyomóan fakérgen mint epifita, de szervetlen aljazaton

is gyakori. Mezei fzfán és homokkövön gyjtöttem.
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm, Deutschl. fl.

fasc. 17. c. icon. (1819).

Nyárfa kérgén.

35. Ulota Mohr.

ülota crispula Bruch in Brid. Bryol. univ. I. p. 792.(1826).

Fakérgen elég gyakori, Zavada község mellett. Lcsérl
G r 6 s c h i k (Hedwigia 1904) említi.

36. Splachnum L. (1753).

Splachnum ampidlaceum L., Spcc. plánt. p. 1108. (1753).

Foszló tehéntrágyán a Kereszthegy északi lejtjén ; elször

1899-ben gyjtöttem. 1900-ban nem találtam, 1904-ben egy
távolabb fekv helyen újra ráakadtam, 1905-ben nem találtam

meg. Egyes mohafajoknak bizonyos területen való idszakos
megjelenése s eltnése nem tartozik a ritkaságok közé. Minden
bryologus, ki hosszabb ideig figyelmesen botanizál egy vidéken,

errl meggyzödhetik. LimprichtMs megemlékezik errl a jelen-

ségrl. Ezen faj idszakos megjelenését az a körülmény is ért-

hetvé teszi, hogy elterjedése bizonyos rovarok elterjedéséhez

van kötve. Bryhn^ szerint a kis, ragadós spórákat bizonyos

ganajlegyek hordják szét friss állati ürülékekre, hová e legyek

petéiket rakják. E legyeket R u t h e ^ szerint az az átható málna-

szag csalogatja, melyet a növény spóraéréskor terjeszt.

37. Funaria Schreb. (1789).

Funaria hyyrometrica (L.) Sibth. Fl. Oxon. p. 288. (1794).
— {Mnium hygrometricum L. 1763.)

Közönséges kozmopolita faj.

' L i m p r i c h t : I. c. 1. p. 69.
- Bryhn: Ausstreuen d. Spór. b. d. Splachn., Biol. Centralbl. 1897.

Bd. 17. p. 48.
" Ruthe: Verbandl. d. Bot. Ver. f. Brandenbg. 1867 p. 59.
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38. Mniohryum (S c h i m p.) L i m p r. (1892).

Mniohryum albicans (W a h 1 e n b.) L i m p r. Kryptogamenfl.

V. Deutschl., Österr. u. d. Schweiz. Bd. IV. Abt. 2. p. 277.

(1897). — {Bryum albicans Wahlenb. 1807.)

Nedves homokos-agyagos talajon Szepes-Görg közelében

és Lcsefüreden. Nedvesség szerint alak és nagyságban változó.

39. Bryum (Dili.) Schimp. (1860).

Bryum argenteum L., Spec. plánt. p. 1120- (1753).

Közönséges, általánosan elterjedt faj, még trágyadomb-
környékén is találtam. Nagy ellentálló és szívós természeténél

fogva a legkedveztlenebb helyeken is tömegvegetácziót alkot;

így pl. az utcza-kövezet rései között, parkok, sétaterek utain,

hová az örökké mköd természet ülteti.

Bryum capillare L., Spec. plánt. p. 1586. (1763).

Lcsefüred környékén földön, a Várhegyen.
Bryum drrhatum Hoppé et Hornsch. in Flóra 1819.

I. p. 90. — [Wehera affinis Bruch. 1826. — Bryum cuspida-

0\

4. ábra. Bryum intermedium (Ludw.) Brid. szárának keresztmetszete.

tum Schimp. 1876. — Bryum affine (Bruch.) L i n d b. 1879.
— Bryum paradoxum Jur. 1882.)

Földön, a Durst erdben.
Bryum inclinatum (S w.) B r y o 1 e u r. fasc. 6—9. p. 17.

t. 3. (1839). — {Pohia inclinata Sw. 1799)
Köves talajon Lcsefüred környékén. Lubló környékérl

említi H a z s 1 i n s z k y i. m.

Bryum intermedium (Ludw.) Brid., Mant. Musc. p. 120.

(1819). — {Mnium intermedium Ludw. 1802.)

Nedves, homokos talajon Lcsefüred nyugati környékén
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700m.-en felül. Limpricht^ szerint alföldi faj s 500 m.-ig megy fel.

A szár és széta keresztmetszetét a 4., illetleg az 5. ábra mutatja.

Bryum Mildeanum Jur. in Verhandl. d. zool. bot. Ges.
Wien, 1862. p. 967. Dürrerberg, Greschik in Hedwigia 1904.

Bryum ventricosum Dicks., Crypt. fasc. I. p, 4. (1785). —
{Mnium pseudotriquetrum Hed'w. 1792. — Bryum pseudotrique-

trum Schwaegr. 1816.)

A kis-zhegy környékén (Lcse). Lublóról említi Veselsky
in Verhandl. d. zool. bot. Ges. Wien, 1900.

5. ábra. Bryiiin intermedium (Ludw.) Brid. szétájának keresztmetszete.

Bryum versicolor A. Braun Mscr., Bryol. eur. fasc. 6—9.

p. 75. no 41. t. 38. (1839). A Drevenyik-hegyen Hazslinszky i. m.

40. Bhodobryum (Schimp.) Limpr. (1892).

Rhodobryum roseum (Weis) Limpr., Kryptogamenfl. v.

Deutschl. Österr. u. d. Schweiz, Bd. IV. Abt. 2. p. 445. (1892). —
{Mnium roseum Weis 1770. — Bryum roseum S c h r e b. 1771.)

A Durst erd árnyékos talaján terméssel.

41. Mnium L. (1753).

Mnium affine B 1 a n d., Musc. frond. exs. fasc. IIL no 133.

(1804). A Máriahegy nyugati oldalán, a Röhrgrund és Durst erd-
ben, földön ; laza, sötétzöld gyepekben és fakérgen.

Mnium rostratum Schrad. in (L.) Gmel. Syst. nat. 13.

ed. II. P. II. p. 1330. no 28. (1791). Jagen Knecht (Lcse), erdei

talajon. Lcse mellett, Greschik in Hedwigia 1904.

Mnium Seligeri Jur. Mscr. (1869). Nedves erdei talajon,

árnyékos réten, laza gyepekben, Szepes-Görg mellett.

^ Limpricht: 1. c. II. p. 351.
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Mnium imdulatum (L.) W e i s, Pl. crypt. fl. Götting p.

158. (1770). — {Mnium serpyllifolium undulatum L. 1753.)

Árnyékos erdei talajon, Lcse.

42. Aulacomnium Schwaegr. (1827).

Aulacomnium imlustre (L.) Schwaegr., Suppl. III. P. I.

fasc. 1. Mon. p. 4. no 2. (1827). — {Mnium palustre L. 1753. —
Oymnocibe palustris F r i e s 1825.)

A baldóczi mocsarakból említi Hazslinszky i. m.

43. Bartramia Hedw. (1789).

Bartramia norvegica (Gunn.) Lindb. in Öfwers. Vet.

—

Akad. Förh. XX. p. 389. no 7. (1863). — {Bryum norvegicum

G u n n 1772. — Webera Halleriana Hedw. 1782. — Bar-
tramia Halleriana Hedw. 1789.)

Lcsefüreden, sziklás lejtn.

Bartramia pomiformis (L.) Hedw., Spec- musc. p. 164.

(1801). — {Bryum pomiforme L. 1753 )

A Durst erd árnyékos talaján és a Katschelag erdben puha,

vánkosszerü gyepekben.

44. Philonotis Brid. (1827).

Philonotis caesjntosa Vils. in sched. musc. brit. no 287.

Lcsefüred mellett, Greschik in Hedwigia 1904.

45. Catharinaea Ehrh. (1780).

Catharinaea undulata {h.) Web. et Mohr., Ind.musc.pl.

crypt. (1803). — {Bryum undulatum L. 1753. — Atrichum undu-

latum P. B e a u V. 1805.)

A Kereszthegy déli lejtjén ; Pokolfürd, Röhrgrund.

46. Pogonatum P. B e a u v. (1805).

Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv., Prodr. p. 84.

(1805). — {Polytrichum aloides Hedw. 1787.)

A Nagy-Ozhegy homokos-sziklás lejtjén.

Pogonatum urnigerum (L.) P. Beauv., Prodr. p. 84.

(1805). — {Polytrichum iirtiigerum L. 1753.)

Árnyékos, homokos-agyagos erdei talajon, az Aranj^osban

(Szepesváralja).

47. Polytrichum Dili. a728).

Polytrichum alpinum L., Spec plánt. H. p. 1109. (1654).

A Kereszthegy köves-sziklás lejtjén

Polytrichum commurie L., Spec. plánt. II. p. 1109- (1753).

A Várhegy északi oldalán erdei talajon, a Kis-Özhegy északi részén.

Polytrichum decipiens L i m p r. in 68. Jahresber d. Schles.

Ges. f. vaterl. Cultur 1890. H. p. 93. Nagy-Özhegy.
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Polytrichum formosum H e d w., Spec. Musc. p. 92. A. 19.

f. 1. et a. (1801). Lcsefüredtl északnyugatra árnyékos, száraz

erdei talajon.

Polytrichum juniperinum Willd., Flor. berol. Prodr. p.

305. (1787). A Mari ihegyen és a Várhegyen köves erdei talajon.

Polytrichum piliferum S c h r e b., Spic. fl. Lips. p. 74.

(1771). A Máriahegyen P . juniperinum társaságában és aKatschelag

erdben homokos-napos helyen.

48. Hedwigia Ehrh. (1781).

Hedwigia albicans (Web.) Lindb., Musc. scand. p. 40.

(1879). — [Fontinalis albicans W e b. 1778. — Hedwigia ciliata

Ehrh. 1787.)

Sziklás-köves lejtn Szepes-Glörg mellett.

49. Braunia B r y o 1. e u r. (1846).

Braunia alopecura (Brid.) Limpr., Kryptogamenfl. v.

Deutschl. Österr. u. d. Schweiz Bd. IV. Abt. 1. p. 824. (1890). —
[Leucodon alopecurus Brid. 1819.)

Az Akasztófahegy sziklás-napos lejtjén.

50. Fontinalis (Dili.) L. (1832).

Fontinalis antipyretica L., Spec. plánt. p. 1571. (1753).

A Lcsepatakban és a Durstban.

51. Leucodon Schwaegr. (1816).

Leucodon scíuroides (L.) Schwaegr., Suppl. I. P. I. p. 1'

(1816). — [Hypnum scíuroides L. 1763.)

Tölgyfakérgen a Várhegyen (Lcse).

52. Neclera Hedw. (1782).

Nechera complanata (L.) Hben., Muscol. germ. p. 576.

(1833). — [Hypnum complanatum L. 1763.)

Jagen Knecht, Greschik in Verhandl. d. zool. bot. Ges.

Wien, 1900.

Neckera crispa (L.) Hedw., Fund. musc. II. p. 93. t. 12.

f. 47. et 48. (1782). — [Hypnum crispum L. 1753.)

A Drevenyiken és a Máriahegyen tölgyfakérgen. Jagen Knecht,

Greschik in Verhandl. d. zool. bot. Ges. Wien, 1900
Neckera pennata (L.) Hedw., Descr. III. p. 17. t. 19.

(1792). — [Fontinalis pemiata L. 1763.)

Tölgyfakérgen a Durstban.

53. Anomodon Hook. et Tayl. (1818).

Anomodon attenuatus (S c h r e b.) Hben., Musc. germ.

p. 562. (1833). — [Hypnum attenuatum Schreb. 1771.)

Régi fatörzsön Zavada község mellett.
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54. Leslea Hedw. (1782).

Leskea polycarpa E h r h., Dec. crypt. no 96. (1788). Út-

menti nyárfán Szepes-Görg ; körtefán Szepes-Almás mellett.

55. Leskeella (L i m p r.) L o e s k e. (1903).

Leskeella nervosa (S c h w a e g r.) L o e s k e, Moosfl. v. Harz

p. 225. (1903). — {Pterogonium nervosum Schwaegr. 1811. —
Leskea nervosa Myr, 1834.)

__

Juharfakérgen a Nagy-Ozhegy északi lejtjén és a Drevenyik

sziklás talaján. Lcse mellett, Greschik iu Hedwigia 1904.

56. Heterodadium B r y o 1. e u r. (1852).

Heterocladium squarrosulum (Voit) Lindb., Musci scand.

p. 37. (1879). — {Hypnum squarrosulum (Voit 1810.)

Lcsefüred nyugati oldalán homokos-agyagos erdei talajon,

kiterjedt kuszált gyepekben.

57. Thuidium B r y o 1. e u r. (1852).

Thuidium abietinum (L.) Bryol. eur. fasc 49—51. Mon.

p. 9. t. 5. (1852). — {Hypnum ahietinum L. 1753.)

Száraz-homokos talajon a Pokolfürd környékén.

58. Isothecium Brid. (1827).

Isotheeium myurum (Polli eh) Brid., Bryol. univ. IL

p. 367. (1827). var. rohustum Bryol., eur. (1851). — {Hyp-

num myurum Pollich 1777.)

A lcsei erdben, Greschik in Hedwigia 1904.

59. Camptothecium Bryol. eur. (1853).

Camptothecium nitens (S c h r e b.) S c h i m p., Syn. ed. 1.

p. 530. (1860). — {Hypnum nitens S c h r e b. 1771.)

A Röhrgrund erd árnyékos-mocsaras talaján.

60. Eurhynchium Bryol. eur. (1854).

Eurhynchium crassinervium (T a y 1.) Bryol. eur. fasc.

57—61. Mon. p. 14. t. 11. (1854). — {Hypnum crassinerve

T a y 1. 1836. — Paramyurium crassinervium W a r n s t. 1905.)

Árnyékos-sziklás talajon sr gyepekben; Ruszkinócz köz-

ség határában.

Eurhynchium Stokesii (Turn.) Bryol. eur. fasc. 49—51.
Mon. R. 10. t. 8. (1854.) — {Hypnum Stokesii Turn. 1804.)

Árnyékos kerti falon.

61. Rhynchostegium Bryol. eur. (1852).

Rhynchostegium rusciforme (N e c k.) Bryol. eur. fasc.

49—51. Mon. p. 11. t. 9- (1852). — {Hypnum rusciforme'^ eck. 17^8.)

A Kovács-villa mellett aLcse-patak árterületén, kövön. Közöns.
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62. Amblystegium Bryol. eur. (1853).

Amblystegium riparium (L.) Bryol. eur. fasc. 55—56.
Mon. p. 14. t. 8. et 9. (1853). — (Hypnum riparium L. 1753.)

Igen elterjedt faj. Vízifaszerkezeteken, malmokban, fzfák
vízben elterül gyökérzetén a Lcse-patakban, laza, puha gyepekben.

Amblystegium serpeyis (L.) Bryol. eur. fasc. 55— 56.

Mon. p. 9. t. 3. (1853). — {Hypnum serpens L. 1753.)
A Bicir-patakban fatörzsön, vízgáton.

63. Cratoneuron (Suli.) Roth. (1899).

Cratoneuron commutatum (H e d w.) Roth, Beibl. zur

fledwigia Bd. 38. 1899. p. 6. — {Hypnum commutatum H e d w.
1787.)

Lcse mellett, Glreschik in Hedwigia 1904.

Cratoneuron filicinum (L.) Roth, Beibl. zur Hedwig-ia Bd.
58. 1899. p. 6. — {Hypnum filicinum L. 1753. — Amblystegium
filicinum De N o t. 1867.)

Zsibra-fürd mellett országútmenti árokban.

64. Drepanocladus (C. Mull.) Roth (1899).

Drepanocladus fluitans (L.) Warnst. in Beih. zum Bot.

Centraibl. Bd. 13. 1903. p. 404. exp. — (Hypnum pseudostra-

mineum C. Mull. 1855.) var pseudostramineus (C. M ü 1 1.)

Warnst.
Baldócz melletti zsombékban, Greschik in Hedwigia 1904.

65. Plagiothecium Bryol. eur. (1851).

Plagiothecium denticulatum (L.) Bryol. eur. fasc. 48.

Mon. p. 12. t. 8. (1851). — {Hypnum denticulatum L. 1753.)

Árnyékos erdei talajon a Nagy-Ozhegyen.
Plagiothecium silesiacum (S e 1 i g e r) Bryol eur. fasc. 48.

Mon. p. 12. t. 6. (1851). — {Hyjmum silesiacum S e 1 i g e r 1805.)

A Máriahegyen elegyes erdben, korhadt fatörzsön. A Nagy-
Ózhegyen korhadt fán, Greschik in Hedwigia 1904.

Plagiothecium silvaticum (Huds) Bryol. eur. fasc 48.

Mon. p. 14. t. 11. (1851). — {Hypnum silvaticum B.n ás. 1762.)

Árnyékos, homokos-köves talajon. Nagyságban és növésben
igen elváltozik, a Plagiothecium denticulatum-mal könnyen össze-

téveszthet.

66. Stereodon (Brid.) Mitten. (1859).

Stereodon arcuatus (L i n d b.) — {Hypnum arcuatum Lindb.
1861. — Hypnum Lindbergii Mitten 1864. — Drepanium
Lindbergii Roth 1905. — Stereodon Lindbergii Warnst. 1906.)

Lcse mellett, Greschik in Hedwigia 1904.

Stereodon cupressiformis (L.) Brid., Bryol. univ. L p. 605.
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(1827). — {Hypnum eupressiforme L. 1753. — Drepanium cupres-

siforme R o t h 1905.)

Közönséges, igen elterjedt faj. Mint epifita különböz fák

kérgén, humuszos földön, homokos aljazaton egyaránt megél, még
zsindely- és szalmatetkön is megtelepszik. Lcse (Kereszthegy,

Várhegy), Leibitz mellett (Greschik Homalia trichomanoi-

(les (Schreb.) Bryol. eur. in Verhandl. d. zool. bot. Ges.

Wien, 1900).

Stereodon fastigiatus (B r i d.) — (Hypnum Stereodon fasti-

giatus Erid. 1827. — Drepanium fastigiatum Roth 1905.)

6. ábra. Stereodom fastigiatus (Brid.) szárának keresztmetszete.

A Drevenyik meszes talaján 600 m. magasságban, bár Lim-
prich t szerint^ havasi lakó. Szárának keresztmetszetét a 6. ábra

mutatja. A Magas-Tátrából többen emiitik. '^

67. Ctenidium (Schimp.) Mitten (1879).

Ctenidium moUuscum (H e d w.) Mitten in L i n d b. Musci

scand. p. 38. (1879). — {Hypnum molluscum Hedw. 1797.)

A Katschelag-erd árnyékos-agyagos talaján.

68. Hygrohypmum (L i n d b.) L o e s k e. (1903).

Hygrophíjpnum molle (D i c k s.) — {Hypnum molle D i c k s

1790. — Limnohium molle R o t h (1905.)

A Kereszthegyen, nedves-sziklás talajon.

Hygrohypnum ochraceiim (Huds.) Loeske, Moosfl. d.

Harzes p. 319. (1903). — {Hypnum ochraceum Turn. 1855. —
Limnohiíim ochraceum Bryol eur. 1855.)

A Bicirvölgyben homokos-agyagos talajon.

Hyqrohy2mum palustre (Huds.) Loeske, Moosfl. d. Har-

zes p. 319. (1903.) — {Hypnum palustre Huds. 1762. — Lim-

nohium palustre Bryol. eur. 1853.)

Vízi faszerkezeten malomban Lcse mellett.

1 Limpricht: I. c. III. p. 467.
* Rehmann, Fritze, Limpricht, Chalubinski.
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69. Chrysohypnum (H a m p e) R o t h (1899).

Chrysohypnum chrysophyllum (Brid.) Loeske in Moos-
flora d. Hiírzes p. 303. (1903). — [Hyjmum chrysophyllum Brid.
1801.)

Mezei köveken Lcse mellett, Greschik in Hedwigia 1904.

Chrysohypnum Hallerí (Schwartz) Roth in Hedwigia
Bd, 38. 1899. Beibl. no 1. p. 7. — {Hyjmum Ralieri Schwartz
1781.)

A Drevenyiken.

70. Hypnum Dili. ex p. (1718).

Hypnum purum L. Spec. plánt. p. 1594. (1763). — {Scle-

ropodium purum (L.) L i m p r. 1896.)

Közönséges, fen3'ö-, különösen lúczfenyerd lakója. Igen

elterjedt, sok helyen tömegvegetácziót alkot.

Hypnum Schreheri Will d., Prodr. fl. Berol. p. 325. (1787. —
{Hylocomium Schreheri De N o t. 1869.)

Fenyvesek, különö>:en lúczfenyerdk jellemz lakója, hol

száraz talajon tömegvegetácziót alkot.

71. Hylocomium Bryol. eur. (1852),

Hylocomium splendens (H e d w.) Bryol eur. fasc 49—51.

p. 5. t. 1. (1852). — [Hypnum splendens Hedw. 1801)
Igen elterjedt közönséges faj, tömegvegetácziót alkot; sok-

szor Hypnum purum és Hypnum Schreheri társaságában.

Hylocomium squarrosum (L.) Bryol. eur. fasc 49—51.

Mon. p. 9. t. 6. (1852). — [Hypnum squarrosum L. 1753.)

Erdk füves helyein, réteken igen gyakori, tömegvegetácziót

is alkot.

Hylocomium triquetrum (L.) Bryol. eur. fasc. 49—51.

Mon. j). 8. t. 5. (1852). — {Hypnum triquetrum L. 1753.)

Árnyékos erdei talajon igen srn fordul el, sokszor

tömegvegetácziót alkot.

A dolgozat részben a budapesti m. kir. tud. egyet, növénytani intéze-

tében, részben a M. Nemz. Múzeum növénytani osztályában készült. Dr.Mágócsy-
Dietz Sándor egyet, nyilv. r. tanár és dr. Filarszky Nándor M. Nemz. Múzeum
növénytani osztály-igazgató uraknak, kik dolgozatom elkészítésénél útbaigazí-

tással szolgáltak, hálás köszönettel tartozom, melynek e helyen is kifeje-

zést adok.

(A szakosztálynak 1907. deczember 11-én tartott ülésébl.)


