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— herliatea-virág (Fotós, Három-

szék m.).

Sainbitcus nigra termése : esete (Vesz-

prém).

Solanuin titberosuiii L. : bolyóka (Kis-

Kapiis, Kolozs m.).

Sonckus oleraceus L. : disznókáposzta

(Fotós, Háromszék m.).

Stellaria Holostea L.: mezei szegf

(Kis-Kapus, Kolozs in ).

Stellaria média L.: pipehúr (Szucsák,

Kis-Kapus, Kolozs m.).

65. Syinphoricarpns raceinosus : zsidó-

cseresznye (Veszprém).

Symphytnin officináié L. : czigány-

picsa (Arad).

SyiíiphyÍHni tnherosiuii L. : mch-virág

(M.-Gyeró'-Vásárhely).

Taraxacuui officinák L. : kutyatej

(Veszprém).

— czikória (Fotós, Háromszék m.).

— pipevirág (Kó'rispatak, Udvar-

hely m.)

— békavirág (Zilah. \.-Károly, Kolozs-

vár, Kis-Kapus).

—
• pimpó (F.-Méra, Abaúj-T. m.).

Tilia : zádogfa-virág (Fotós, Három-

szék m.).

70. Tragopogon pratensis L. : bakszaka

(Fotós, Háromszék m.).

Trifolium sp. : bornyúvirág (Fotós,

Háromszék m.).

Titssilago Farfara L. : marti lapu*

(Torda, Kolozsvár, Betlen, Szucsák).

* Levele összevágva széltében-hosszá-

ban, mint káposzta, ismert eledel.

— tyúkvirág vagy marti lapu (Fotós,

Háromszék m.).

Typha angustifolia L. : nádi botyikó

vagy botikó (Fotós, Háromszék m.).

Veráimul iiigriiin L. : tyúkbolondító

(Betlen, Szolnok-Ü. m.).

— zászpa (Kis-Kapus, Kolozs m.).

75. Verbascmn Thapsns L. : sárga kökör-

csin (Debreczen).

Viscum album L. : enyves bogyó

(Veszprém)

.

— lép (Nagy-Károl}^).

Viola tricolor v. hortensis : árvácska,

papszakáll (Nagy-Károly).

— császárszakáll (Szucsák, Kolozs

m. ; Fotós, Háromszék m).

Péter fi Márton: A magyarországi Weisia-fajokról.*

H a z s 1 i n s z k y a magyar birodalom lombos mohairól írott munkájá-

ban hat Weisia-fajt ismertet. A hat közül egy Rhabdotveisia Br. enr. (Rh.

fugax. [Hedw.] Br. cur.), három meg Dicranoweisia Límlb. [D. cirrhata (L.)

Lindb., crispula (Hedw.) Lindb., compacta (vScheich.) Schimp.] génuszbeli faj.

Mint ilyenek közelrl rokonok ugyan a TF^ís/a-fajokkal, de az újabb

bryologia generikusan is elkülöníti ezektl. Marad tehát igazi HV/s/a-fajunk

kett. Egyik a mindenütt elforduló Weisia viridiila {L.) Hedw., másik a

csak Déváról is nemrég ismertettem** Weisia rutilaus {Hediv.) Lindb., mely

hazai lombosmoh-flóránk egyik ritkábban elforduló tagja. E két Weisia-

fajunkhoz most két, hazánk egész területére nézve új fajt csatolhatok. Az egyik

faj a »Bryologia germanica« szerzi által elször leírt Weisia erispala (Br.

germ.) .Tiir., a másik pedig Juratzka Weisia Ganderi-jQ, mely Európa

legritkább Weisia-ja.

A Weisia erispala (Br. germ.) Jiir. in Lauhmfl. Oest.-Ung. p. 11

{1882.) Európa középtengeri, valamint nyugoti vidékein, a mészksziklák leg-

jellemzbb, gyakori moha és mint ilyen Dalmácziában is no. Fiumei elfordu-

lása is valószín. Hazai területen Boicza (Kisbánya) mellett szedtem Hunyad-

* A növénytani szakosztálynak 1902. évi november 12-iki ülésén eló'terjesz-

tettc Schilberszky Károly.
** Növénytani Közlemények 1902. 60. old.
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megyében. Itt is mészksziklák hasadékában n az Encalypta vulgáris (L.)

Ho^m. feltnen rövid tokocskájú alakjával és a Hyntenostomum torlile

(Schivagr.) Br. eiir. társaságában.

Ez a faj eg3flakú virágzatú, a perichaetium levelei eresek. Egészen olyan

termet, mint az említett Hymenostomiim. Az erdélyi mohocskák minden
tekintetben megegyeznek a külföldi példákkal, csupán tojásdad (nem hengeres)

tokjukkal ütnek el azoktól. Nagyon feltn e faj csenevész peristomiuma,

mely jellemvonás, valamint a levél szerkezetében észlelhet különbségek igen

jól elválasztják a hozzá némileg hasonló Weisia viridiila [L.) Hediv. mész-

kövön növ alakjaitól.

A másik új irí-Zs/-lajunk : a Weisia Ganderi Jiir. (in Verh. k. k.

Zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 1875. p. 780.), mely a dévai \'árhegyen fordul

el laza, homokos talajon. Csak nagyon kis mennyiségben szedhettem, de ennek

vizsgálata is meggyzött L i m p r i c h t felfogásának helyességérl, ki a

Juratzka faját, mint ilyet tartja munkájában, ellentétben több szerzvel,

kik a Juratzka fajában a Weisia rittilans (Hedw.) Lindb. puszta formáját

látják. Bizonyos ugyan, hogy a J u r atzk a-féle faj nagyon közel áll a Ti 'V/s/

rulilans-hoz, de azzal, mint Philibert, Boulay és többen akarják,

formai alárendeltségbe nem vihet. Mindenesetre elég subtilis, de nagyon
állandó bélyegek azok, a melyek az ilyen hozzákapcsolásnak ellene mondanak.

Az exothecium sejtjeinek nagyobb mérete, a spórák állandó kisebbsége, a

kupak csrének a tokhoz viszonyított hossza, de leginkább a levélér szer-

kezete ilyen egyesítést nem engednek meg.

A Weisia Ganderi Jur. nagyon ritka mohfaj. Tirolban fedezte föl

Gander, ugyanott gyjtötte késbben Reyer is. E helyeken kívül Franczia-

országból csupán Philibert közli. Általában hasonló legközelebbi rokoná-

hoz, a Weisia riitilans-hoz, de attól a föntiek szerint jól megkülönböztethet.

IRODALMI ISMERTET.
Róth Róbert : A magyarhoni Erica-félék összehasonliló levélanalomiája.

Kolozsvár, 1902. Doctori dissertatio.

A 46 oldalra terjed és 19 szövegközötti rajzzal kísért értekezés a

hazánk ílórájához tartozó Ericaceae családbeli 10 génusz, 19 fajának levél-

anatomiáját tárgyalja. R ó t h e tárgy feldolgozásakor nem a rendszertani és

földrajzi szempontokra van tekintettel — a milyen szempontokból külföldön

ez irányban már többen foglalkoztak — hanem az anatómiára, a physiologiai

rendszerekre ; ennek megfelelen dolgozata 3 részre oszlik.

Az egyes fajok tárgyaláskor csekély eltéréssel a Bentham és Hookerféle

rendszert követte, arra törekedvén, hogy a hasonló levélszerkezet és egymás

közelében elforduló fajok a dolgozatban is egymás mellé kerüljenek.

Vizsgálatait a lehetség szerint él anj^agon végezte, melyet a hazánk-

beli vadon tenyész növényeken kívül a kolozsvári egyetemi botanikai kert

szolgáltatott.


