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(27 eredeti rajzzal.)

A tzegmohák több tekintetben (nyalábosán álló ágaik, felemás levél-

sejtjeik, antheridiumaik szerkezete és termésük sajátságos alakulása révén)

olyannyira elütnek a többi lombosmoháktól, hogy Lindberg** a máj- és

lombosmohák közé helyezi, mint ezekkel egészen egyenl érték alosztályt.

A régebbi bryologusok a tzegmohafajok megállapításakor a küls

morfológiai jellemz tulajdonságokra voltak leginkább tekintettel. Innen magya-

rázható, hogy ugyanazon név alatt nem egyszer különböz, vagy más-más

nevek alatt gyakran ugyanazokat a fajokat értették és közölték munkáikban.

Világosság a fajokra csak akkor derült, a mikor a megkülönböztetés a mikrosz-

kópot is igénybe véve, a bels morfológiára is tekintettel volt. Ma a meg-

különböztetés a fajokat illetleg majdnem tisztán anatómiai, és küls jellegekre

(termet, gyepszín, ágak alakja, levelezettsége stb.) csakis a változások külön-

böz alakjainak megállapításakor vagyunk figyelemmel. A részletesebb élettani-

anatómiai fejtegetéseket mellzve, lássuk milyenek a tzegmohák ama részei,

melyeknek minémüségei a fajokat vagy ezek csoportjait szabják meg.

A szár. A tzegmohák szárában (törzs [H a z s 1 i n s z k yj) a követ-

kez részeket találjuk. Legbelül van a lombosmohák középfonalát helyettesít

bél. Ennek vékonyfalú színtelen parenchymás sejtjei kissé collenchym-szeren

megvastagodottak és a szár tengelj'ének irányában megnyúltak. A belet u. n. fa-

henger (fakemény
| H a z s 1 i n s z k y|) veszi körül, mely az egyes fajokra

jellemzen színezett (sárgás, pirosas, barnás vagy zöldes), vastagfalú. szk
üreg prosenchymás sejtekbl alakul. Legkívül van végre a színtelen, vékony-

falú és a bélhez hasonlóan parenchymás és gyakran azonos-átmérj sejtekbl

való kéreg, mely 1— 5-réteg. A kéregsejtek egymással a legtöbb fajnál likacskákkal

(pórus) közlekednek, és nem ritkán a felületi réteg sejtjeinek a küls fala

is likacskás. A Cyinbifolia-csoporí fajainál a kéregsejtek rostosak, azaz

csavarosán és gyrsen vastagodottak, mint mindegyik faj ágieveiének a

hyalin-sejtjei ; a többi csoportnál e rostok hiányzanak. A Ciispidalu caopoví

némely fajánál {S. irciirviiui és rokonai) a kéreg fejletlen, vagyis sejtjei

inkább csak nagyságban különböznek a fahenger sejtjeitl. E miatt e csoport

* Elterjesztette .S c h i 1 h e r s z k y k' á r o 1 y a iKÍvénytani szakosztálynak

• 1904. évi október 14-ikén tartott ülésén.
** Musci .Scand. in syst. novo. nat. disp. llps. 1<S79.
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némely fajánál a kéreg jelenlétének vag\' hiányának a felismerése sokszor

nagyon nehéz, és kétes esetekben a keresztmetszeten kívül hosszmetszetek

vizsgálata is szükséges. A felületi kéregsejtek küls falán lév likacskák

felületi metszeten, vagy a lehántott és kiterített kérgen tnnek fel legjobban.

A tzegmohák szára alig elágazó és leginkább hosszúságában változó.

A szárak hossza egyszersmind a gyepek magasságát is megszabván, leginkább

feltnk egyes fajok compactum-formái tömött, alacsony. — és s/m-/?/w/-formái

m..gas gyepekkel.

Az ágak hasonló szerkezetek, mint a szár, de kérgük csak egyréteg.

A kéregsejtek aprók és csak a i?;^;V/a-csoport fajainál hasonlók a szárkéreg sejt-

jeihez, a mennyiben majdnem olyan alakúak, és a küls faluk fels vége likacskás.

Az ágkéreg apró sejtjei közé (a Cy7»/7//b//a-csoportbe[i fajok kivételével,

a hol az említend sejtek egyáltalában hiányzanak) nagyobb tömlalakú,

többé-kevésbé görbenyakú, nyakuk végén likacskás u. n. »retorta sejtek«

keverednek. Levelektl megfosztott ágakon e sejtek könnyen észlelhetk.

Az ágak nyalábos-állása az összes fajok közös tulajdonsága. A szár egy-

egy pontjából, rendesen minden negyedik szárlevél töve szélébl 2—7 (a Poh-

t-ZJt? csoportbeli S. WuJfiantim nk\ 7— 13) ág n ki, melyek közül 1—4 vasta-

gabb, vízszintesen vagy lefelé, illetleg fölfelé irányozottan elálló, a többi

vékonyabb, hosszabb, csüng, és a szárhoz simul. Az elálló ágak alakja külö-

nösen változó, és a szerint a mint hosszúak és vékonyak vagy ostorformák,

rövidek cs vastagok, hegyes- \'agy tompavégek, leveleik mindenfelé állók,

vagy sarlósán egyoldalra görbültek, lazán vagy srn levelesek; — meg lehet

különböztetni ugyanama faj körében Icpio-, inastigo-, bracliy-, dasy-, fiiry-,

ortlio- és drepanoclad-, illetleg laxiiin- és imbricatum alakokat.

.4 levelek. A tzegmohák levelei kétfélék: »szár-« és »áglevelek«.

A harmadik neme a leveleknek : a perichaetialis levél, a fajok megkülönböz-

tetésekor alig kerül figyelembe. Mind a szár-, mind az áglevelek éretlenek,

egy-sejtrétegek, de kétféle sejtbl alakulvák.

A szárlevelek (törzslevelek [H a z s 1 i n s z k y]) változatos alakúak és

a fajok megkülönböztetése közben felette lényegesek. Rendesen szegélyesek,

szegélyök egyenletes vagy aláfelé szélesed. Gyakran nyelv-, háromszög-, nagyon

ritkán tojásdad-alakúak, és még ritkábban szélesed végek. Hegjáik. de egy4íét

fajnál oldaluk, szélük is rongyosan-rojtos, vagyis a hyalin-sejtek falai eltnvén,

a zöld-sejtek minden összeköttetés nélkül, rojtszálak módjára nyúlnak ki a

levélbl. A hyalin-sejtek gyakran osztottak, rendesen rosttalanok és ilyenkor

likacskák sincsenek rajtuk ; sokszor azonban - különösen a levél hegye, — de

néha egész lemezében rostosak és likacskások. A szárlevelek fel- vagy elállók,

néha le is hajlanak és a szárhoz simulnak.

Az áglevelek alakja általában tojásdad-lándzsás, rövidebb vagy hosszab-

ban kitolt hegygyei, szegélyük egyenletes. Többnyire nagyon teknsek, ép

vagy fogas szélük róna, vagy a gyakran levágott és fogas csúcs felé hehajló,

vagy végre ritkábban csövesen összehajló. Nagyon gyakran szabályosan öt

sorban állanak, bizonyos fajoknál közepüktl visszatörvék, mi miatt az ág

borzasán leveles. A lecsüng ágak levelei általában keskenyebbek mint az elállóké.
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A levél-sejtek (a perichaetialis levelek gyakori kivételével) mindig kétfélék,

u. m. keskenyebb, régebben sejtfalnak tartott, oszlopszer és chlorophyll- tartalmú

u. n. »zöld-sejtek«, melyek a levéllemezben a háló szálainak módjára helyez-

kedvék el, és közeikben a nagy, tágas színtelen u. n. »hyalin-sejtek«, melyek-

nek tartalma nincsen. Rendszertani szempontból a zöld sejtek elhelyezésük és

keresztmetszeti alakjuk, a hyalin-sejtek pedig likacskáik, ezek alakja is helye

révén nagyon lényegesek.

A »zöld-sejtek« a szerint a mint a levél színe vagy fonáka felé, vagy

végül a hyalin-sejtek között éppen középen vannak elhelyezve, eiido- vagy

exoph'iiiiis, illetleg centriciis beágyazásúak. Mind a három beágyazás mellett

lehetnek mindakét fell szabadok, vagy egyik oldalon a hyalin-sejtektl takartak.

A középponti (centricus) beágyazási! zöld-sejteket a hyalin-sejtek némely esetben

egészen körülzárják. A zöld-sejtek alakja nagyrészt beágyazásuk módjától függ; így

az endo- vagy exopleurus, levélfonák, illetleg szín fell fedett zöld-sejtek kereszt-

metszetben rendesen háromszögek, a mindakét fell szabadok trapézalakúak. A
középponti (centricus) elhelyezés zöld-sejtek a szerint a mint mindakét fell szaba-

dok vagy zártak, orsó- vagy kerülékalakúak. A zöld-sejtek falai rendesen egyenl

vastagok, néha azonban a szabadon fekv falak vastagabbak, mint a többiek.

A hyalin-sejtek keresztmetszeti alakja rendesen kerek, néha négyszögletes,

máskor kétoldalt kissé lapított. A rostoknak nevezett csavaros vastagodási-

lemezek metszetben gyakran tnnek fel. A falak az a része, mely a zöld-

sejtekkel össze van nve, és melyeket érintkez-falaknak nevezhetünk, az esetek

többségében sima, néha azonban (hosszmetszetben különösen jól feltnen)

szemölcsös ; a .S. imbricatiim-náX az érintkez-falon tövisszer vastagodási ter-

mékek vannak.

A hyalin-sejtek szabad falain lév »likacsok« különbözek ; így vannak

nagy, keskenyszegély, -- vagy apró, szélesszegélyü »gyrs-likacsok« a sze-

gélytelenek mellett. .A likacsoktól elüt a »hártyavékonyodás«. a midn csak a

likacs határát jelz vastagodás van meg, de a sejtfal valóban nincsen átlikadva.

A likacsok legtöbbször a sejt széle felé vannak, és ilyen esetben » varrat-

menti likacsok«-ról szólunk; máskor a sejt alsó vagy fels végén mint

»zug-likacsok« és csak nagyon ritkán vannak elhelyezve a sejtfal közép-

vonala mentén, mint »falközépi-likacsok«. Néha sorban állanak akár a var-

ratok, akár a sejtfal középvonala mentén ; máskor e mellett még aprók is

és olyan srn vannak egymás mellett, mint a gyöngysor szemei. A likacsok

elterjedése fajonként változó és jellemz.

Általában a levél hegyi-része leggazdagabb likacsokban, hol a színén, hol

a fonákán ; máskor a levélszín vagy fonák széle a likacsosabb, sokszor pedig

a szín vagy a fonák egészen likacstalan. A levélalja felé a likacsok mindig

nagyobbak, mint föntebb. A lecsüng ágak levelei szintén likacsosak, néha

éppen úgy, mint az elálló ágakon, máskor meg ezekétl eltéren. A szárlevelek

hyalin-sejtjein, különösen ha azok rostosak, szinten vannak likacsok, melyek

alak, elterjedés és elhelyezdés tekintetében éppen olyan változók az egj^es

fajoknál, mint az áglevelek likacsai. Meghatározáskor az áglevelek likacsai

irányadók.
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\^irüL!,::ati viszonyok^ /cniiés. A tzegmohák kivétel nélkül egy- vagy két-

lakiak. Az antheridium-ok külön ágacskákon vannak elhelyezve a levelek tö-

vében és a többi lombos mohától eltéröleg tojásdad-gömbös alakúak, vékony-

és hosszúnyelüek. Kinyílásuk akként történik, hogy a tet- rész felhasad és az

így keletkezett lebenyek kifelé kunkorodnak. Az antheridium okát visel ágacskák

vaskosak, bunkóalakúak és sötétebb vagy más színek, mint a gyep; néha a szár

tetején a fejecskévé összeszorult ágak között, máskor a fejecske alatt egy-egy

ágnyalábban vannak elhelyezve. Hasonló elhelyezések a n rügyek is ; az

iirchegonitini-ok o\yanok, minta többi lombosmoháknál, de a termés másképpen

fejldik bellük. A tok a rügyalakú ni ágacska egyenes folytatását képez

tartó (pseudopodium) végén ízi nagyon rövid, talpszer, és a nyélnek meg-

felel része által ; fiatal korában gömbös, késbb poháralakví, éretten kupak-

kal nyílik, de szája csupasz, nincsen szájpárkányzata (peristoniium), sem

gyrje. Az archegonium falazata, mely a tokot hosszabb ideig zárja körös-

körül, utóbb szabálytalanul fölreped, és többnyire csak foszlányaira akadhatni

a tok alján ; a toknak tehát nincsen süvege (calyptra). A négylapú, egyik

oldalukon domború (vízben fonálszer, szárazon telepkép protonemát ver)

spórák* az amphithecium-ban képzdnek; az endothecium a félgömbös-párnás

középoszlopot alkotja, mely azonban nem töri át a spóraképz réteget, hanem

az alatt, mint boltozat alatt húzódik meg.

*

A tzegmohákra vonatkozó els hazai adatok W a h l c n b e r g-tl
'*

származnak, és ettl kezdve a legtöbb, mohákat is felölel florisztikai vagy

tisztán bryologiai munkjiban akadhatni ilyennem adatokra. Iilz adatok össze-

gez összeállításáról azonban le k'ellett mondanom, mivel meggyzdtem, hogy

úgy a régibb, mint az újabb hazai dolgozatok és munkák ,S'/Vuí,;'7? ;//;/ adatai

hosszadalmas revíziót igényelnek, a mennyiben a közölt nevek alatt rendszerint

más fajok lappanganak. E munka pedig — föltéve, ha minden példához hozzá

IS lehetne jutni — hosszú ideig tartana ; tzegmoha flóránkról már most

számot adandó, megelégedtem ama fajokkal, melyeket a Magyar Nemzeti Mú-

zeum herbáriumában és saját gyjteményemben találtam. De ezeken a herbá-

riumi adatokon kívül fölvettem az újabb hazai irodalom némely biztos adatait is.

nevezetesen Demeteréit*** és azokat, melyek W'a r n s t o r f'' vagy R ö 1

1"'"''

meghatározta vagy gyjtötte "''''"'' anyagra vonatkoznak. E példák vizsgálata és

* .A tzegniohak ú. n. niikrosporái N a w a s c h i n (liot. Centrulbl. XLIII. 2^0.)

szerint egy í/'^^//a^j'o-félének, a Tilldia Spliagiií Xaw :-nak spíJrái.

** G. W a h 1 e n b c r g : Flóra Carpatorum princ. Göttingae, 1S14.
*'* Demeter K. : l'j adatok hazánk mohtlnrájdhoz. (")rv.-term.-tud. Ert. 1887.

320-322.
i" W a r n s t o r f határozta anyagot közölnek: Csati) .1.: .\ .Mluha nev U\

és virán\M. Magyar Növt. Lapok ( I.SSS) : C h a 1 u b i n s k i : Enum inusc. frond.

Tatr. Warszawa (1886) 171 — 176.

tt Roll, .1 u 1 i u s : Beitr. zur Laubmoosll. d. Ifohen Tatra; Hedwigia (1904)

p. 137—139.
ttt Roll. .1 u l i u s : Pjeitr. /ur .Moostl. J. tmiissilvanischcn Alpen ; 1-fcdwigia

(U»03) p. 304-.").
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hiteles irodalmi adatok szerint hazáni<ban 'M íaj ' tzegiiioha terem, a mi te-

kintettel arra, hogy hazánkban a Xcmetország északi részein g3^akran óriási

nagy területeket ellep tzeglápok. — a tzegmohafajok e valóságos melegágyai,

—

egyáltalában liiílnyzanak, valaminthogy alantabb fekv lápjaink, ha vannak

is nagyobbak, más természetek, tözcgmohakban nem a leggazdagabbak :

elég szép szám, és a mellett tesz tanúságot, hogy a Kárpátok hegykoszorú-

jában — tehát a hegyi-havasi tájakban — elég sok tzegmuhafaj otthonos.

\"égül a hála aJ()ját rovom le, a midn I<" i 1 a r s z k y N á n d o r dr.

úrnak, nemzeti múzeumi növénytani osztályigazgatónak a szükségeltem iro-

dalom és a Magj'ar Nemzeti Múzeum .S/77:i,o///;;i-gyjteményének áttanulmá-

nyozhatasáért, Gyr fi"}' István dr. tanár úrnak pedig gazdag tátrai, illetleg

erdélyi gyjtése átengedéseért köszönetet mondok.

Sphagnales. - Tzegmohák.

Egyetlen ide tartozó génusz : Spliagiiuni Eurh. in Hannov. Mag. ( 1 "iSO; 'io.l.

A fcsoportok áliu'rjele.

\a. A szár és az ágak kérgének sejtjei rostosak. Inopliloca Kl'SSüW.

1/'. A szár és az ágak kéregsejtjeiben nincsen rost.

Litop/ilin'Li Kr.ssow.

I. ioesoport. InopliJoea Ru.S.SOW.

Zur Anat. etc. 1887.

Ív u s t s k é r g ú t z e g m o h á K'

.

A szár és az ága;<, vagy csak az utóbbinak kéregsejtjei rostosak. F'bbe

a fcsoportba csak egy csoport tartozik.

1. csoport. Sphagna cyinbifoUci LiXüB.

Torfm. byg. ulbred och. ,syst. uppst. IStíl ; Limpr. l.aubni. I. I(i2
;

Warnst. Engl.-Pr. Xat. ini.-fam. 1. 3. 251.

Kérgük erteljesen kifejldött. 3—5-rétegü ; a kéregsejtek rostosak. ;i

kerületen fekvk küls fala pedig mindig likacskás : az ágak kérge hasonló

szerkezet, de egyréteg. retíHtasejtek hiányzanak. A szárlevelek nagj'ok,

nyelvalakúak, hegyük kerekített, rendesen rongyosan-rojtos. Aglevelek tojás-

dadok ersen teknsek, szegélytelenek vagy színtelen szcgélyüek. végükön

csuklyamódra összehajló széllel. Zöld-sejtjeik keresztmetszetben háromszögek,

trapéz- vagy orsóalakúak néha kerülékesek, centrikus vagy excentrikus (endo-

pleurus) üreggel. Elhelyezésük módját tekintve egy vagy mind a két oldalon

Ha z í, 1 i n s z k y (A Mugy. biroJ. mohn. 271 274. old. ( egész hazánkból

S, illetleg a változatokként szereplket is beleszámítva. 1 1 fajt közöl.
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szabadok, néha a hyalin-sejtektl egészen körülzártak. A hyalin-sejtek érint-

kez-fala sírna, szemölcsös vagy tüskés.

Az idetartozó tzegmohák valamennyien kétlakiak ; a legtermetesebb

és legszebb tzegmoháink.

.4 fajok niegliaiározó ktilcsJ.

\a. A zöld-sejteket a hyalin-sejtek egészen körülzárják.

5. médium LlMPK.

\b. A zöld-sejteket a hyalin-sejtek nem, vagy csak a levél fonáka fell

zárják be ... 2.

2a. A zöld-sejtek min dákét felé szabadok, orsóalakúak, centrikus üreg-

gel, szabad falaik ersen meg vannak vastagodva . . . o

2b. A zöld-sejtek csak a levélszín felé szabadok, fonák fell a hyalin-

sejtektl takartak ... 4.

3. A hyalin-sejtek érintkez-fala sima, 5. siibhicolor Hampe.

'ib. A hyalin-sejtek érintkez-fala szemölcsös. vS. papillosiim LiNDB.

Aa. A hyalin-sejtek érintkez-fala sima. vS". cymbifolimn Ehrh.

4b. A hyaUn-sejtek érintkez-fala tüskés. S. imbricatum HoRNSCH.

Sphagniim imbricalnin HoRNSCH.

In Flóra (1830) 516; Russow Beitr. (I8(3n) 21; L i m p r. Laubm. I.

106 ; W a r n s t. Engl.-Pr. Nat. Píl.-fam. I. 3. 251 ;
6'. Anstini SuLL. Aust,

Musc. appal. (1870) 3.

Gyep zöldes, okker- vagy tajtékszín sárgás. Kéreg 3—5-rétegü, a felületi

sejtek küls fala két sorban álló 3—6 likacscsal. Fahenger sárgás barna.

Ága 3—4, ezekbl 2 elálló, srn és fedelékesen leveles. Szárlevél hyalin-

sejtjei ritkán rostosak és likacsosok. Áglevelei tojásdadok, szegélyesek,

hegyük széle behajtó. Zöld-sejtek kereszímetszetben háromszögek, egyenl

vastag falúak, a levél színe fele ágyazottak, fonák felöl a kétszer olyan magas

31. rajz. Keresztmetszet a .S. imbricatiiin ágleveléböl.

hyalin-sejtektl takartak, vagy trapézalakúak és mindakét fell szabadok. A
hyalin sejtek érintkez fala tüskés. Likacsok a levél színén a sejtfal közepén,

fonákán a varratok mellett vannak, egyszerek, nagyok.

Magyarországból való példáit nem láttam, de kétségtelenül nálunk is

elfordul hazánk északibb részein.
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1. l'aj. Spliaguiiiii cviiihifd/iiiin .HRH.

tJTI
.(X^

Hannov. Mag. (1780) 230
;
S c h i m p. Knlw. (18r)8) (i'J ; 1. i ni p r. l.aubni.

]. 103; Warnst. Engl. Pr. Nat. I'll.-fam. I. 3. 252; H a z s I. Mohfl. 274;

.S'. paJnslri' L. vSp. pl. ed. 2. llOCi; .S'. obliisifoliiiiii \'A\ri\. l'l. crypt. (1793)

no 241 ; S. lalifoliiiui Hedw. vSp. Musc. (1801) 27.

Gyep zöldes vagy különböz arnyékiatban sárgás, felül barnás vagy

veresed. Kéreg 2—4-rétegü, a felületi sejtek küls falán 1--2 sorban álló

4— 10 likacs. Fahenger sárgás vagy világos barna, Ag 3— ö, ezekbl 2- 3 eláll('),

vékonyodó véggel. Szárlevelei-

ben a hyalin-sejtek ritkán ros-

tosak és likacsosok. Aglevelei

tojásdadok, szegélytelenek,

heg^í^ük széle összehajló,

.4 zöld-sejtek keresztmetszet-

ben hosszúkás háromszögek,

egyenl vastag falakkal, fél-

olyan magosak^ mint a hyalin-

sejtek, alcvéhzínhe ágyazotiak,

fonák fell takartak. A hyalin-

sejtek érintkez-fala mindig

sírna. A varratmenti likacsok

fonákon mindenütt, színen

csak a szélek felé vannak.

Közönséges és nagyon változó.

Variatio. compactum Schlikfu. ct Warnst.: gyep csak 2—8 cm

magas (a takiknál 10—30 cm) ; laxnm Warnst. : olyan magas, mint a t-

alak, de elálló ágai nagyon lazán levelesek ; brachycladuni Warnst. : elálló

ágai rövidek, vastagok, tompavégüek ;
piirpnrascens Warnst. : gyep bíbor-

szín
;
fnsccsccns VVarnst. : gyep dohányszín sárgásbarna ; inibricatum Köll :

az elálló ágak levelei ersen fedelékesek.

Elfordulás: I.
* Pozsony környéke (B ii u m 1 e r), Podspady,

Salgó, Késmárk (H a z s 1 i n s z k y), Bánsági havasok (R o c h e 1), Pinkaf

(Márton). 11. Kukojszás, Szent Anna- tó, Hideghavas: Surului, 'forda. \'iság

a Vlegyászában (Oyrffy) Déva (Péterfi). III. Magas-Tátra (K r u p a et

( h a 1 u b i n s k i, Chalub. En. 175.); compactum : M.-Tátra (C h a 1 u b i n s k i

En. 17().); imbricatnm : vStufengraben és Rox (G r e s c h i k apud P ii 1 1.

Hcdwigia XLIII. 139.)

B a 11 m g a r t c n

K i t a i b c 1

\\M c r z b i c k i

K a 1 c lib r c II n c r

S i m o n k a i

32. rajz. Kct keresztmetszet a ,s'.

aalcvelébid.

\'inl)il'i)liuiii

tvinbifi'liu/iui Erdélybl

Sclmcczrl

D ei :e n

»

»

»

»

* I., A M. N. .Múz. herbáriuiiuinak,

lapon említett irodalmi adatok.

S. sqtuirrosiiin

S. Girgciisolutii.

a l)ánságh(')l .S\ ronipactinn,

a Tátráb()I i\ síibbicotor,

a Retyezátról N. platyphylhiin,

a 'r;itráb()l S. coinpactmti.

II., saját gyjteményem adatai. 111. a l-ili.
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2. faj. SpJiagtium subbicolor Hampe.

in Flóra (1880) 440; L i m p r. Laubm. III. 605; S. inlennediitin Rvssow

Zur. Anat. (1887.) 28; S. papillosiiin var. intermediinn Warnst. in Hed-

wigia (1891) 159 ; ,S'. inlermediiim Russow Zur Kenntniss (1894) 108 — non

Hoffm. Deutschl. FI. (1795) II. 22; S. papillosum var. laeve Warnst. Eur.

Torfm. Exs. et var. sublaeve Limpr. Mscr. ; 5 cymbifoliiiui Kalchbr. Fxs. in

herb. Mus. nat. Hung.

Gyep nagi'on halavány zöld vagy sárgás, leggyakrabban fehéres. Kéreg

2—3-réteg, a felületi sejtek küls fala 1—2 sorban álló 2—6 likacscsal.

Ág 3—6, ezekbl 2—4 elálló és középen dagadt. Fahenger halaványsárgás.

Szárlevelek mint az elbbi fajnál. Áglevelei nagyok, szegélyesek, szélük felül

o3. rajz. Keresztmetszet a .S'. subhicolor áglevelébl.

összehajlik. A zöld-sejtek vaskos orsóformák, iiüinlakél felöl szabadok cs olyan

magasak mini a liyalin-sejlek, keriilékes üregük centrikus, szabad faluk ersen

megvastagodott. A hyalin-sejtek érintkez fala sima. Likacsok a levélfonákon

a varratok mellett, a levél színén szórv^ányosak vagy hiányzanak.

Variatio. brachycladmn M. : gyep alul fehéres-zöld, felül zöld,

elálló ágak rövidek, hasasok, hegyük tompa, kurta ; subfuscescens M. : gyep

világos dohánysárga, felül barna.

Elfordulás: I. Tátra-Füred (Istvánffi), Szepes-Olaszi, Zöld-Tó

(K a 1 c h b r e n n e r, 5. cymbifoliiim, illetleg 6\ cymb. pycnoclad. alatt);

subfuscescens : Alsótatrafüredi-Láp, Rókuszi-Erd és Láp (F i 1 a r s z k y) Grüne-

wald (Bernátsky). II. Surului a Hideghavas alatt, Kukojszás (G y r f f y) ;

brachycladnm : Surului (G y r f f y).

3. faj. Sphagmwi papillosum Lindb.

Acta soc. se. fenn. 10, (1872) 280; Limpr. Laubm. I. 105;

Warnst. Engl-Pr. Nat. Pl.-fam. I. 253 5 cymbifotium var. papillosum

SCHIMP. Syn. (1876.) 848.

34. rajz. Keresztmetszet a S. papillosum ágleveléliól.

Gyep halavány okkersárga vagy barna. Kéreg 3—4-réteg, felületi sejt-

jeinek küls fala 1—2 sorban álló 2—7 likacscsal. Fahenger sárgásbarna.
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Ag 2—3, ebbl 1 — 2 elálló, vaskos és rövid. Szárleveleinek hyalin-sejtjei

üresek, likacsuk nincsen. Aglevelek rövid tojásdadok, szegélyesek. .4 zöld-

sejU'k olyanok, mini a S. siibhicolor-nál, a hyalín-scjlek crintkez-fala azonhau

nagyon szcinölcsös. Likacsok, mint az elbbi fajnál.

Minden tekintetben olyan, mint az elbbi, de szeniölcsös érintkez-

falú hyalin-sejtjei révén ersen elüt attól.

Elfordulás: ÍI. Bory-Mocsár (Hollós.) III. A .M.-Tátrából

C h a 1 u b i n s k i 'En. 17H.) említi.

4. faj. Sphagnitnt niediiiiu Limi^k.

Bot. Ccntralbl. 7.(1881) 313; Laubm. 1. 104; W a r n s t. Engl.4'r. Xat.

Pn.4am. I. 3. 253.

Gyep mindig pirosas szín, ritkán tisztán sárgás, de a hím-ágacskák

ilyenkor is piroslók. Kérge 3— 5-rétegLÍ, a felületi sejtek küls fala 1—

2

likacscsal. Fahenger rózsaszín vagy piros. Ága 3— 5, a 2-—3 elálló vaskos

tompavég.

Szárlevelei végén a hyalin- sejtek gyéren likacsosok és tökélet-

lenül rojtosak. Aglevelei szélük egész hosszában behajolvák. A zöld-sejtek

aprók, egészen körülzárlak, üregük kerülékes és centriktts. A hyulin sejtek

érintkez fala sima. Likacsok leginkább a levélfonákon.

35. rajz. Keresztmetszet a .S. médium áglevelcböl.

Egészen körülzárt zöld sejtjei vannak a S. conipacluin-nak is, de ennek

kérge rostnélküli és zöld-sejtjei inkább a levélfonákhoz feküsznek közelebb.

Varia tio. pallescens Warxst.: gyep halavány vagy sötétebb okkersárga

szín; pnrpurascens Warxst. : gyep sötét bíborszín; congestmn Schlieph. et

\\'arn.ST. : gyep vereses, 2— <S cm ; strictinn RöLL : gyep nagyon magas :

brachyclada RöLL : elálló ágai rövidek, hasasok ; iinbi icahiin Rol.i, : elálló

ágak levelei ersen fedelékesek.

Elfordulás: 1. Csorba (I s t v á n f f i); II. 1 Jobrin : iJe asupra

Dobrinului ; Kukojszás (Gyrffy), Fáring-havas (l'éterfi). Szelicsci-Tó

Kolozsvár m. (W a 1 z, Gyrffy, Péterfi); pallescens: Kukojszás

(Gyrffy); III. Mluha-Tó (Csató, Magy. Növt. Lapok IX. ti.), Besinoi

(Roll, in Hedwigia XLII. 3U5.) ;
piirpíirascens : M. -Tátra (C ha 1 u b i n s k i,

En. 17t).); congestum : IM. -Tátra ((' h a 1 u b i n s k i 1. c), Besinoi (Roll,

in Hedwigia XLII. 305.); brachycladunt : Besinoi (Roll 1. c.) ;
intbriealttni :

Ta.rpat&k\\'ö\gy, ()t-T(') (Roll in Hedwigia XLIII. 130.) ; slricliiin : Besinoi

(Roll, in Hedwigia XLII. 3(J5).

Növénvtani Kozleménvcli. li'04. III. kötet, 4. füzet. 10
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II. fcsoport : LitopJiluea Russüvv.

Zur Anat. etc. 1887.

vS í in a k é r g ü t z e g m o h á k.

A szár és ágak kérgének sejtjeiben nincsen rost.

.4 csoportok uieghatáror.ó kulcsa :

\a. A zöld-sejteket a h\^alin-sejtek egészen körülzárják .... 2

íb. A zöld-sejtek mindakét fell szabadok, vagy csak egyfell zártak 3

2a. A zöld-sejtek ürege kissé a levélfonákhoz közeledik ; az ágkéreg

sejtjei egyformák, mindeniknek küls fala fels végén likacsos ; ág 3—4,

ebbl 1—2 elálló. Sphagna rigida LiNDB.

2b. A zöld-sejtek ürege centrikus ; az ágkéreg retorta-sejtekkel ; ág

7—13, ezek közül 3—6 elálló. Sphagna polyclada RuSSOW.

3d. A zöld-sejtek a hyalin-sejtek között középen feküsznek, mindakét

fell szabadok, sejtüreg centrikus -^

Zb. A zöld-sejtek a levél-fonáka vagy színe felé feküsznek, mindakét

fell vagy csak egyfell szabadok, sejtüreg excentrikus 5

4. A hyalin-sejtek érintkez-fala gyengén szemölcsös ; a szárlevcl

kerekített- és rongyosan rojtosvég. Sphagna sqtiarrosa Schlieph.

4b. A hyalin-sejtek érintkez-fala sima, — a szárlevél vége hegyes

vagy tompa, de sohasem rojtos. Sphagna subsecunda SCHLIEPH.

5a. A zöld-sejtek a levél színe felé feküsznek, fonák felé szabadok

vagy a hyalin-sejtektl takartak. i-Iyalin-sejtek a levél fonáka felé domborúak.

Sphagna acutifolia Schlieph.

5é. A zöld-sejtek a levélfonáka felé feküsznek, a levél színe felé sza-

badok vagy a hyalin sejtektl takartak, utóbbiak a levél színe felé domborúak.

Sphagna cuspidata SCHLIEPH.

A) Diplagta RuSSOW. 1. c.

A zöld-sejtek körülzártak vagy mindakét oldalon szabadok, sejtüregük

centrikus.

a) Pericleista Russow. 1. c.

A zöld-sejteket minden oldalról körülzárják a hyalin-sejtek.

2. csoport : Sphagna rigida Lindb.

Torf. byg. utbred. och. syst. uppst. 1861; L i m p r. Laubm. 1. 116;

Warnst. Engl.-Pr. Nat. PH.-fam. I. 3. 253.

Szerkezet tekintetében a 2— 3-rétegü szár- és az egyréteg ágkéreg

majdnem azonos, a mennyiben az ágkéreg sejtjeinek küls falán is egy-egy

likacs van, és a retorta-sejtek hiányzanak. A szárlevelek aprók, háromszög-

alakúak, hegyük kerekített, kissé rojtos, szegélyük alul nagyon széles. Áglevelek

tojásdad-lándzsások, keskenyszegélyek. Az ide tartozó egyetlen faj egylaki.
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."). faj. SphagmiiH coiiipactiiiii Hmi).

Sp. inu5c. (1800) I. IS ; L i m p r. Laubm. 1. 1 17 ; W a r n s t. Engl.-Pr.

Nat. Pn.-fam. I. 3. 243; 5. rigicíuni ScHlMl'. Entw. (1<S58) 65; Hazsl.

Mohfl. 273. ; 5 latifolium Wierzb. ; >S". cymhifolium Degkn. ; S moUc Kalchbr.

et S. sqitarrosum Wiekzb. Exs. in herb. Mus. nat. Hung.

riyep zöldes vagy fehéres, néha okkerszín-sárga, 10--- 15 cm. Fahenger

veresbarna. .4 zöld sejtek kerülékesek, kissé excentrikusok, amennyiben a levél

fonákához közelebb feküsznek , mint a színéhez. A hyalin-sejtek érintkez-fala sima.

Likacsok a levélfonákon számosak, aprók és a varratok mentén sorakozvák
;

a levélszínen a hyalin-sejtek zugaiban, a levélaljában a falak közepén.

3ti. rajz. .S. compactum : keresztmetszet az áglevélbl.

Zöld-sejtjei és ágkérge révén könnyen felismerhet.

Variatio. ambigiiiim HüB. : (squarrosum Russow), gyep laza. ág-

levelci berzcdten állók; brachycladum RÖLL : elálló ágai rövidek; compactum

DC. : gyep tömött, alacsony 2—8 cm ; cymbifolioides Jens. : termete olyan.

mint a S. cymbifolinm-é vagy papillosnm-é, melyektl csakis mikroszkóppal

különböztethetni meg.

Elfordulás: I. Nagy-Tarpatak (D c g e n. .S'. cymbifoliiimj, Zöld-Tó

(K a 1 c h b r e n n e r, .S'. molle) V . ott (K a 1 c h b r e n n e r, in Rabenh. Bryoth.

cur. Nr. 602.), Thörichtergern (K a 1 c h b r e n n c r), Hinszka-\'ölgy (I. o j k a),

Muntye Szemenik (Wierzbicki, S. latifolium \cymbifolium] ct S. squar-

rosum): amhiguum : Késmárki-Nagy-Erd (Filarszky); cymbifolioides:

Kopa-Szoros (Lojka). II. ambiguum : Zöld-Tó (Gyrffy), Ili. M. -Tátra

több helye (Chalubinski En. 17ö.); ambiguum : U. ott (C h a 1 u b i n s k i

En. 175.), Öt Tó (Roll in Hedwigia XLIII. 139.); brachycladum: V . ott

(Roll 1. c); compactum: Zöld-Tó. Öt-Tó fG r c s c h i k ap. Roll. I. c.)

Sphagna polyclada Russow.

Zur Kenntniss etc, 1994; W a r n s t. Engl.-Pr. Nat. IMT-tám. I.

3. 254.

Águk 7—13, tehát a többi tzegmohákhoz képest nagyon sok. Kéreg

2—3 réteg ; a kerületen fekv sejtek küls fala ép. Az ágak kérgében re-

tortasejtek is vannak, Szárlcvelek aprók, háromszögüek. kerekcsúcsúak ; ág-

levelek aprók, tojásdad-lándzsások. keskenyszegélyüek. A hyalinsejtektül

egészen körülzárt zöld-sejtek ürege centrikus. A hyalin sejtek érintkez fala kissé

szemölcsös.

10*
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Ebbe a csoportba csak az egylaki

SpJiagiiinii W iilfuuunii GlKwEXS.

Arch. Naí. Liv-, Est- u. Kurlands (1860) 17ö ; 1. i ni p r. Laubm. 1.

118; Warnst. Engl. Pr. Nat. Píl-fam. I. 3. 245. -- .S. pyciiodadum

AoNGSTR. Mscr.

tartozik, mely hazánkból ugyan nem ismeretes, de mivel Breidlcr (Ost.

bot. Zeitsciir. 181tO. 151) Bukovinában liatarunkhoz közel szedte, nálunk való

elfordulása valószín.

Limpricht (I. 110.) Szepes-Olaszi melll említi hazánkból Hazs-
linszky után. de ezt az adatot munkája pótlékában (111. 6lo.) törli.

Hazslinszky Sz.-Olaszi melll ered példája (S. cymbifoUimi var. pycno-

iiadtiiu} nem más. mint a ,S'. siibhicolor.

hj AcJeisla RuS.SüW. 1. c.

A zöld-sejtek fonák és szín fell szabadok: a hyalin-sejtek nem takarják.

3. csoport. Sphagiui sqiuirrosa ScHLlEFH.

Heitr. 1865.; L i m p r. Laubm. I. 123; Warnst. Engl.-Pr. Xat.

Pn.-fam. I. 3. 255.

A szár kérge 2—-4-réteg, a felületi sejtek küls fala 1—2 hártya-

vékonyodást vagy likacsot mutat. Szárlevél nyelvalakú, kerek vége rongyo-

san rojtos. Áglevelek tojásdad aljból lándzsásak, egész hosszukban fedik egy-

mást, vagy végük bcrzedten eláll. A zöld-sejtek a hj'alin-sejtek között középen

állanak, háromszögek vagy trapéz-alakúak (a háromszög vagy trapéz alapja

mindig a levél fonáka felé irányul), mindakét fell szabadok. A hyalin-sejtek

érintkez fala gyengén szemölcsös. Az ide tartozó fajok egy- vagy kétlakiak.

A fajol^ meghatározó kiilc^i.

{a. A szárkércg felületi sejtjei küls faluk mindkét végén egy-egy (2)

likacscsal. ^'. squarruíulmn Eksou.

\h. A szárkéreg felületi sejtjei küls faluk fels végén körszer hártya-

vékonyodással vagy egy likacscsal 2.

2a. Egylaki. Az elálló ágak a berzedt vég levelektl borzasok.

S. sqiiarrostiiu Pkr.s.

2/\ K'clhiki. Az elálló ágak hengeresek. .S'. Icrcs (ScHlMP.) Aüngstr.

tí. faj : Sphagnuin sqiiarro^am Pkrs.

in Schrad. .lourn. Bot. (1800) 3Ü8 ; S c h i m p. Entw. (1858) 63:

L i m p r. Laubm. 1. 124 ; H a z s 1. Mohtl. 273 ; W a r n s t. Engl.-1'r. Nat. Ptl.-fam.

1. 3. 255. — .S'. obtiisifoUiiiii (cyinbifoUnm) Baumg. Exs. in herb. Mus.

nat. Hung.
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Gyep mindig zöldes, ritkán sárgás-barna. Kéreg 2— 3-rétegLÍ, a felületi

sejtek kiilsü fala rendesen húiiyavékouyodással, ritkán I likacscsal. Fahenger

zöldes va.ny barna. Ag ;í—ö, ezek közül 1
-'_' elálló, hosszú hegy. Szár-

leveleinek hyalin sejtjeiben vagy semmi vapy kevés a rost. Aglevclei sze-

gélyesek, széles tojásdadok, teknsök, a középsk hegye visszahajlik, mi

miatt az ag borzas.

37. rajz. Keresztmetszet a .S". sqtiarrosuin ágieveiébl.

.\ zöld-sejtek keskeny trapéz- vagy^^háromszög-alakúak, mindakét fell szaba-

dok, üregük centrikus. .A hyalin-sejtek érintkez-fala gyengén szerriöl-

csös. Likacsok nagyok, a varratok mentén vagy a sejtzugokban állanak,

szín- és fonákfell gyakoriak. Egylaki.

Egészben kevéssé változó, nagyon jellegzetes faj.

Variatio. fuscencens Jen.S. : gyep okker-szín sárgásbarna, hyalin-

sejtjeinek érintkez-falai ersen szemölcsösek.

E 1 f rd u 1 á s : I. Fehér Tó (H a z s 1 i n s z k y), Zöld-Tó (Ka 1 c h b r e n-

n e r), Máramaros (H a z s 1 i n s z k yj ;
fiiscescens : Erdély (B a u m g a r t e n,

.9. ohtnsifoHuni.), II. l'"ehérvíz-\'ölgy, Oyalui-havasok, I-Tuitinella-tisztás, \\alea-

Száká a Vlegyászahegységben, Retyiczel (Gyrffy) Kodnaihavasok (Pé-

té r fi) ;
fiiscescens : Szent Anna-Tó ((i y r f fy). Hl. Rókuszi-Láp (G r t- s c h i k

ap. Köll ielep,an^l in Mcdwigia XLIll. 139.).

I; a II 111 g a r t c n .S'. squarrosnnui a Paringró! 5. subseciinJuu'

\V i e !' z b i c k i •.• a Munl3'e .Szemenikrl .'?. cuinpiuiu.n

M a í: s 1 i n s z 1; y > Rodna melll i9. reciirvnin

B a u ir. 1 c r » l'ozsony m. .S". iitiicmiiafinii

7. faj Sphagnnui teres (ScHIMP.) AoNGSTR.

in llartm. Scand. I'e. ed (ISOn ii7: !. i m p r. Laubm. 1. ILT) ; H a z s 1.

Alohtl. "27;;; W a r n s t. Fngl. I'r. Nat. PtT-fam. 1. 3. 255. — .S'. squarrnsinn

var. teres vSc'lU.MF, l^ntw. (1.S58) 64 ;
.S'. porosinn Lindb. l8t)2.

Gyep sárgásbarna, néha zöldes. Kéreg 3—5-réteg, a felületi sejtek

kiitsi") fala egy likacscsat. Fahenger vereses vagy barna. Ag 3—5, az 1-2

eláné) kerekded hengeres. Szárlevél mint az

elbbi i'ajnál. Aglevelei tojásdad-lándzsások,

szegélyesek, hegyük fedelékesen megfekszi az

alatta lévt, azért az elálló ágak hengeresek.

Zöld-sejtek', hyalin-sejtek és likacsok, mint a

.S". squarrosiini-nál. Keltáid.

Szemre nagyon hasonló a S. acniífoliiini

és S. (firgensohnii némely formáihoz, zöld-

sejtjei elhelyezése révén azonban könny ezektl

megkülönböztetni. Nálunk még alig gyjtötték.

Elfordulás: I . ,\lsótátrafüredi-Láp (!•' i 1 a r s z k y).

3S. rajz. Keresztmetszet a

.s'. lercs ágieveiébl.
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S. faj. Sphagnitin sqnarrosulimt LesOU.

in Moug. et Nestl. Crypt. (1854) no 1305; Klinggraeff Leb.- u.

Laubm. West- u. Ost.-Pr. (1.S93) 90.-5. lenellumVEm': Rruch Flóra 1825 ;

S. /eres var. sqiiarrosnhim (Lesou) Schlieph. Mss. Limpr. Laubm. 1. 12().

3V). rajz. Keresztmetszet .S. squarmsiilitm áglevelébl.

Gyep mindig zöldes. Kéreg 3-réteg, a feliilcli sejtek küls falánál:

mindakét végén 1— 1 likacs. Fahenger halaványsárga vagy színtelen. Ag

3 — 6, ezek közül a 2—3 elálló, kissé berzedten-leveles. Szárlavél mint az

elbbieknél. Áglevelei hirtelen kihegyezettek, szegélyesek, hegyük lelapul vagy

borzasán áll. Zöld- és hyalin-sejtjei, meg likacsai mint a 5. sqiiarrosuiii-v\k\.

Kétlaki.

A S. Girgensohnii var. speciosiint-hoz csalódásig hasonlít és attól csak

zöld-sejtjei elhelyezése révén különböztetheti meg.

Elfordulás: II. Dobrin : De asupra Dobrinului (Gyrffy).

4. csoport. Sphagna subsecunda ScHLlEPH.

Beitr. 1865; L i m p i'- i^aubm. I. 119; W a rn s t. Engl.-Pr. Nat.

Pfl.-fam. 1.3. 260.

A szár kérge vagy 1-, vagy 2—3-réteg. A felületen fekv sejtek küls

fala hártyavékonyodást mutat, vagy likacsos ; az ágak kérge retorta-sejtekkel.

Szárlevelek aprók, kerekített végek, háromszögek vagy nagyok, nyelva'a-

kúak, tojásdadok, néha fülesek. Az áglevelek szintén változó nagyságúak,

kerek-tojásdadok, tojásdad-lándzsások szegélyesek, hegyük fogas
;
gyakran

egy oldalra hajlottak. Zöld-sejtek mindakét fell szabadon feküsznek, szabad

faluk megvastagodott, üregük centrikus; a hyalin sejtek között középen van-

nak elhelyezve. Hyalin-sejtek érintkez-fala sima. Az ide tartozó fajok mind

kétlakiak.

A fajok meghaláro-^ó kulcsa.

\. A szárkéreg eg^í^rétegü 2.

\h. A szárkéreg 2—3-réteg 4.

2a. A szárlevelek aprók, szegélyük aláfelé nagyon elszélesedik ; csak

csúcsuk rostos és likacsos. S. subseciinduin Nees.

2b. A szárlevelek nagyok, szegélyük egyenletes ; fels felük vagy egész

lemezük rostos és likacsos 3.

3. vSzárlevelei nagyon fülesek, fonákukon több a likacs, mint a színükön.

S. aurictdahmi SCHIMP.

3^. A szárlevelek alig fülesek, színükön több a likacs, mint fonákukon.

.S'. riifescens (Br. germ.) Limpr.
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4a. Az apró szárlevél szegélye aláfelé szélesedik, hyalin sejtjeiben alig,

vagy csak a csúcsban van rost. .S'. contorlíim ScHULTZ.

4h. A szárlevéi nagy, tojásdad, szegélye egyenletes ; egész lemeze rostos.

•S'. phityphyllum (SULLIV.) WaRNST.

9. faj. SpluigiiuHi síibsraiiulinii Nf:eS.

in vSturm Deutschl. V[. fasc. 2. 17. (1810); S c h i m p. Entw. (1858) 74;
Hazsl. Mohtl. 273; L i m p r. ]>aubm. 1. 119; Warnst. Engl.-Pr. Nat. Pll.-

fam. I. 3. 261. - .S'. subsccitndum v. heteiophyUum RuS.S. Beitr (1865) 72;

5. cavifoliiiin Warnst. Eur. Torfm. (1881) 79. — S. sqiiarrosntn fÍAUMG.

E.xs. in szerb. Mus. nat. Hung.

Gyep zöldessárga vagy barnás. Kcreg egyréteg: fahenger sötétbarna.

Aga 3^5, ebbl 2—3 elálló, hegye felé a levelek gyakran egy oldalra hajlottak.

Szárlevelei aprók, háromszögek, csúcsuk kerekített, szegélyük aláfelé nagyon

DoOoOoQoC

lüQoQOC

40. rajz. .S. suhseciindiim : a— h keresztmetszet az :iglevelekból, c sziirlcvél.

c

elszélesed, csúcsukban a hyalin-sejtek többnyire rostosak és likacsosok.

Aglevelek tojásdadok, szegélyesek, fels részük széle behajlott. A zöld-sejtek

a hyalin-sejtek között középen feküsznek, mindakét fell szabadok, keskeny

négyszögek. A hyalin-sejtek érintkez-fala sima. A likacsok aprók, a levél

fonákán a varratok mentén, sr sorokban vannak.

Variatio. tenella Schlieph. : minden része finomabb, mint a t-

alaké, gyep barnássárga ; flavescens M. . gyep okkersárga szín, fenn veres-

barna.

Elfordulás: I. AI.-Tátra (R e h m a n n), Ruszkahavas (Simonkai),

Páringhavas (Baumgarten, S. sqnarrostim) \ U. flavescens : Szent Anna-Tó

(G y r f f y) ; III. Alsó-Tátrafüred (L i m p r i c h t Laubm. d. Hohen Tátra

1874. 13.); tenella: Tarpataki -V()lgy és az (U-Tó között (Roll in Hedwigia

XLIIl. 139.)

10. faj. Sphagnujii nifescens (Rr. Gkrm.) Limpr.

Laubm. III. 614; — S. coiitortiim (j rnfescens Br. Gkrm. (1823) I. 15;

S. contortiim Limpr. 1. c. I. 120 et auct. omn. - non Schultz Fi. starg.

Suppl. (1819) 64.; .S". immdatum Ru.sS()W : Zur Kenntniss etc. (1894) 45;

Warnst. Engl.-Pr. Nat. Pfl.-fam. 1. 3. 261. p. p. - .S'. aqiiatile WarnST.

Verh. bot. Ver. Prov. Rrand. (1899) 31.
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oox
OC

41. rajz. .S'. rnfescens : a keresztmet-

szet az áglevelekbl, /' szárlevcl.

Gyep mindig rozsdabarna vagy vereses rozsdaszinü, néha fenn vagy az

ágalv vége zöld. Kéreg egyréteg; fahenger vercsbarna. Aga 3—5, ebbl

'i— 3 elálló, fedeiékesen leveles és csavart. Szarlevelei hároinszögü-nyelvalakiiak,

aljukon a legszélesebbek, szegélyük egyenletes, alul is keskeny, néha az egész

lemez, gyakran azonban csak a lemez fels

felének hyalin-sejtjei rostosak és likacso-

sok. Aglevelek nagyok, keskenyszegélyek.

A zöld-sejtek négyzetesek vagy keskeny-

négyszögüek, elhelyezésüket tekintve olya-

nok, mint az elbbi fajnál. Likacsok a

szárlevelek fonákán a varratok mentén

vannak sorban, a csúcs felé a két varrat-

menti likacssor között egy harmadik is

van a fal középvonala mentén; a szárlevelek

színén kevesebb a likacs, mint a fonákon ;

ezek is varratmentiek, de a levél alja felé

inkább a zugokban vannak. Az aglevelek

fonáka is gazdagabb likacsokban, mint a

színük. Fonákon a likacsok aprók, varratmentiek, színén csak a lemez széle

felé vannak.

Elfordulás: 11. Kukojszás (Gyrffy). Szelicsci-Tn Kolozsvár

mellett (Gyrffy és Péter fi.)

11. faj. Spliaiiniiin aiiricuhiliiui SCHIMP.

Entw. (1858) 77; L i m p r. Laubm. 111. 615; — 5. iniiuchiínin Russow.

Zur Kenntniss etc. (1894) 45. p. p. — .S. crassicladiun Warnst. Bot. Centralbl.

(1889) 165. — 5. batuntense VVarn.st. in Danz. Naturf-Ges. 1896.

Gyep fehéres, felül vagy az ágak vége világoszöld. Kéreg egyréteg:

fahenger világos sárgásbarna. Ag 3—5, ebbl 2—3 elálló, nem csavarodott.

Szárlevelei nagyok, nyelvalakúak,

-^—''""-—--'""v_''—\_/—\_/— Híigyon fülesek, szegélyük egyeii-

O^O^O'^O^O^C ^^^^^^ ' l^rne^ük fels V2— ^, 3-ában

a hyalin-sejtek rostosak és lika-

csosok. Aglevelei csapoltvégek,

többfogú csúcscsal, szegélyesek.

A zöld-sejtek olyanok, mint az

elbbi fajnál. A hyalin-sejtek

érintkez-fala sima. Likacsok a

szárlevelek színén számosabbak,

mint afonákon, nagyok, (gyakran

olyan szélesek, mint a hyalin-

sejtek) és varratmentiek, a fonákon gyrsek és a csúcs felé gyöngysorban

állanak. Az ágleveleknél a fonák gazdagabb likacsokban, melyek sorban

állanak ; a színen szórványosak és sorban csak a lemez széle felé vannak.

Elfordulás: 1. Gánócz mellett Szepes-megyében. (E i 1 a r s z k y.)

ÓC

42. rajz. ,S'. aiirinílíiiin : a— /' keresztmetszet az

.Iglevelekl-iöj, r szárlevél.
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JOOQC
o-

43. rajz. >S\ contorium: a— h keresztmetszet

az áelevelekbl, c szárlevél.

12. faj. Sphagnum contorium ScHULTZ.

FI. Starg. vSuppJ. (1819) 64; L i m p r. in litt. ad Warnst. et in Laubm.

III. 617; Warnst. in Hedwigia (1888) 267; Engl.-Pr. Nat. Pfl.-fam..

I. 3. 261. — .S. lariciniim Spruce Mscr. 1847; W i 1 s. Bryol. brit. (1855)

23; Schlieph. Beitr. (1865) 26 et auct. omn. exc. Limpr. et Warnst.

Gyep zöldes vagy barnás. Kéreg 2—3-réteg. Fahenger veres vagy

veresbarna. Ága 3—5, ezekbl 2—

3

elálló lazán leveles. Szárlevelei aprók,

háromszögüeli , aláfelé szélesed szegély-

lyel, kerekített véggel és legfeljebb

csúcsban rostos hyalin-sejtekkel. Ág-

levelei tojásdadok, szegélyesek. A zöld-

sejtek és hyalin-sejtek olyanok, mint

az elbbieknél. Likacsok az ágieve-

leken leginkább a fonákon vannak

varratmenti sorokban, a levél színén

hiányzanak vagy nagyon gyéren for-

dulnak el. A szárlevelek fonáka és színe is likacsos, a likacsok nagyok.

Kérgérl és apró szárleveleirl jól fölismerhetni.

Elfordulás: II. Páringhavas (P é t e r f i.)

13. faj. Sphagnum plalyphyllinn (SULLIV.) Warnst.

in Flóra (1884) 481; Limpr. Laubm. L 122; Warnst. Engl.-Pr.

Nat. Píl.-fam. I. 3. 261 ; — 5. platyphyllum SULLIV. Mscr. teste Lindb.
;

S. isophyllnm Ru.SSOW. Zur Kenntniss etc. (1894) 55 ;
S. aequifulium Warnst.

in Hedwigia (1891) 22 ; S. cymhifolium Simk. Exs. in herb. Mus. nat. Hung.

Gyep zöldes vagy sárga. Kéreg

2—3-rétegü ; fahenger barna vagy rozsda-

szín. Ága 1—3, ezek közül 1—2 elálló

vastag. Szárlevelek (akkorák vagy na-

gyobbak, mint az áglevelek) nagyok,

tojásdadok, teknsök, szegélyük egyen-

letes, a lemez aljáig rostosak. Áglevelek

olyanok, mint a szárlevelek, de valamivel

kisebbek. Zöld- és hyalin-sejtek olyanok,

mint az elbbieknél. Likacsok csak a

szárlevelek fels felén vannak ; az ág-

levelek likacsai fonákon számosabbak,

mint színen.

Kérgérl és nagy szárleveleirol az

els pillanatra fölismerhetni. A nyugati

példák zöldek, a retyezáti sárgás, (fus-

vescens M.^

Elfordulás: I. K'etyezát (S i m o n k a i, S. cymhifolium).

c-

44. rajz. .S'. platyphytlum : a keresztmet-

szet az áslevelekbl, b—c szárlevél.
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B. Triplagia Russovv. 1. c.

A zöld-sejtek a levél színe vagy fonáka felé vannak beágyazva, a sejt-

üreg excentrikus.

a) Endopli'ttra RUSSOW. 1. c.

A zöld-sejtek a levélszín felé vannak beágyazva, mindakét fell szabadok,

vagy fonák fell takartak.

5. csoport. Sphagna acntifolia Schlieph.

Beitr. 1865; Schimp. Syn. 1876; Limpr. Laubm. I. 107; Warnst.
Engl.-Pr. xNat. Píl-fam. I. .S. 257.

Kérgük 2—4-réteg, a kerületi sejtek küls fala néha likacsos ; az

ágak kérge retorta-sejtekkel. Szárleveleik háromszögek, hegyesek vagy nyelv-

alakúak, kerekített és gyakran rongyosan-rojtos végek. Szélük szegélyes, ép,

ritkán rojtos. Agleveleik tojásdad-lándzsásak, szegélyesek, néha öt sorban

állanak, hegyük rendesen fekv, ritkán berzedt. A zöld-sejtek mindig a levél

színébe ágyazottak, háromszögek. a fonák fell a hyalin sejtektl takartak,

vagy trapézalakúak és mindakét fell szabadok. A hyalin-sejtek érintkez fala

sírna. Egy- vagy kétalakiak, gyepjük sokszor pirosas vagy piros.

^4 fajok ineghatározó kulcsa.

la. A szárlevelek keskenyed aljból széleslándzsásak, közepükön a leg-

szélesebbek, szegélyük egyenletes. S. molh' vSuLLiw

\h. A szárlevelek hosszú háromszögek. nyelvalakúak vagy végükön

szélesed lapátalakúak, tehát aljukon vagy végükön a legszélesebbek, szegélyük

aláfelé szélesed 2

2a. Az elálló ágak levelei öt jól észrevehet sorban állanak.

5. quinqíicfarium (LlXDB.) WaRN.ST.

2h. Az elálló ágak levelei nem állanak feltn sorokban .... 3

3. A szárkéreg kerületi sejtjeinek küls fala likacsos .... 4

3^. A szárkéreg felületi sejtjeinek küls fala ép 6

4a. A szárlevelek felül szélesed lapátalakúak, szélesen lecsapott hegye

és széle is rojtosan-rongyos. Egylaki. .S'. fimbriatimi WiL.s.

Ab A szárlevelek nyelvalakúak, szélük nem csak végük rojtos. Két-

lakiak 5

5a. Zöld- vagy sárgásszín tzegmohák. A kerületi sejtek mindenike

likacsos küls falán. A szárlevél széles vége egészen rongyosan-rojtos.

S. Girgensohnii RuSSOVV.

hb. A gyep pirosas szín. A kerületi sejtek közül csak egy-egy van

küls falán átlikasztva. A szárlevél széles végének csak közepe rojtos.

S. roseum (Limpr.) Breidl.

^a. Szárlevél nyelvalakú, egyenletesen széles. Kétlakiak .... 7

%b. Szárlevél szélesebb aljból keskenyedve háromszög. Egylakiak . 9
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7ö. A szárlevél hyalin-sejtjeiben (legalább a csúcs felé) rostok vannak
;

az áglevelek többnyire sarlósán egyoldalra hajlottak. Gyep pirosas ; likacsok

egyszerek, leginkább három sejt érintkezésénél. S. ruhelliim WiLS.

Ib. A szárlevél hyalin-sejtjeiben nincsen rost ; az áglevelek mindenfelé

állók. Gyep csokoládébarna, vagy ha pirosas, a likacsok aprók, gyrsek 8

8a. Csokoládébarna. A szárlevél kerek vég. Likacsok egyszerek,

nagyok. S. Juscmn (Schimp.) Klinggr.

8h. Pirosas. A szárlevél lassan keskenyed hegygyei. Likacsok a levél-

hegy fonákán aprók, gyrsek. .S'. Warnstorfii RusSOW.

9a. Gyep fényes ; szárlevelek hirtelen hegyesednek, hyalin-sejtjeik osz-

tottak, rosttalanok. .S. suhnitens RusSOW et Warnst.

\)h. Gyep fénytelen ; szárlevelek lassan hegyesednek hyalin-sejtjeik osz-

tatlanok, de rostosak. S. acutifolium Ehrh.

Sphagnum molle SULLIV.

Musci AUegh. (1846) 50; L i m p r. Laubm. I. 115; Warnst. Engl.-

Pr. Nat. Pn.-fam. I. 3. 259. — S. Millleri Schimp. Entw. (1858) 73.

Ennek a termetében a S. compaclum-hoz nagyon hasonló, zöld-sejtjei

elhelyezése miatt azonban ebbe a csoportba tartozó szép fajnak fjellege az,

hogy egyenletesen szegélyes szárlevelei keskenyed aljból széles lándzsásak,

közepükön a legszélesebbek. Kalchbrenner tátrai példája 5. conipactiuii.

de hazánkban való elfordulása növényföldrajzi okokból sem valószín.

14. faj. Sphagnum subnitens Russow. et Warnst.

in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. (1888) 115; L i m p r. Laubm. III. 609;

Warnst. Engl.-Pr. Nat. Pfl.-fam. I. 3. 259. — 5. capillaceitm Hazsl., 5. acitli-

foliuni Kalchbr. Exs. in herb. Mus. nat. Hung.

Gyep fehéres rózsaszín, selyemfény. Kéreg 3—4-réteg, a küls fala

a kerületi sejteknek ép. Fahenger világosbarna vagy rózsaszín. Aga 3—5,

ezekbl 2—3 elálló, nagyon hosszú. Szárlei'eJei hároniszögiíek, közepükön kissé

45. rajz. 5. subnitens : a keresztmetszet az áglevelekbl,^' szárlevél.

öblösek, hirtelen mennek ál a csapott, meglehetsen széles és rendesen fogas

csúcsba. Hyalin sejtek osztottak, rostjuk nincsen. Áglevelei lándzsásak 3—5-fogú

hegygyei. A zöld sejtek trapézalakúak, mindakét fell szabadok, faluk egyenle-

tesen vastag, félolyan magasak mint a hyalin- sejtek, melyeknek érintkez

fala sima. Likacsok fonákon a varratok mentén mindenütt, színen csak a

széleken, nagyobbak, kissé (keskenyen) szegélyesek. Egylaki.
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Könnyen összetéveszthet a 5. ucntifoliuin-maX, de szárlevelei alakja és

szerkezete révén attól a legtöbbször megkülönböztethet. Leginkább feltn a

gyepek fénye.

V a r i a t i : Jibrosiiiii (."ard. a szárlevél hegyében a hyalin-sejtek rostosak.

Elfordulás. I. Felkai-Völgy (H a z s 1 i n s z k y, S. capillaceum),

Zöld-Tó (K a 1 c h b r e n n e r. S. acntifoliitm), Rókuszi-Láp (F i 1 a r s z k y), fihro-

sitm : Késmárki-Nagyerd (Filarszky; II. l'áringhavas (Péter fi), Magura-

Béles között (GyövHy);
III. A ?\1. -Tátra több helyérl

említi (En. 1 7'2) C h a 1 u-

b i n s k i.

líí. faj. Sphagnum acutifolium

Ehrh.

Pl. crypt. (1788) no.

72 ; S c h i m p. Entw. (1858)

56 ; H a z s 1. Mohfi. 271
;

L i m p r. Laubm. I. 112;

Warnst. Engl.-Pr. Nat.

Pn.-fam. I. ;í 258. -S'. capilli-

foliiim Ehrh. Hannov. Mag.

(1780) 205; .S'. iutcrmcdiitm

Hoffm Deutsch. FI. 2 (17í»5)

22 ;
6". Schimperi RÖLL in

Hedwigia XLII. a()4, XLÍIl

137? 5. cuspidatiim Baumg.

Exs. inherb. Mus. nat. Hung.

Gyep változó, legtöbb-

ször pirosas szín fcnytelen.

Kérge olyan, mint az elbbi

fajnál. Fahenger sárgás, bar-

nás, zöldessárga vagy zöldes.

Ága 3—5, ezek közül 2—3

elálló rendesen vékonyodó

vég. Szárlevelei haromszög-

üt'k, lassan keskenyednek, he-

gyük 3—5-fogú. Hyalin-sejtek

osztatlanok, a levél fels felében, de néha alább is rostosak. Áglevelei 3— 5-fogu

csúcscsal, szegélyesek. A zöld-sejtek háromszögek, a levél fonáka fell fedettek

vagy trapézalakúak és mindakét fell szabadok. Likacsok elhelyezés és eloszlás

tekintetében olyanok, mint az elbbi fajnál, de egyszerek. Egylaki.

Egyike a legközönségesebb és a legváltozóbb tzegmoháknak, melynek

formáit gyakran nagyon nehéz a csoport némely fajától megkülönböztetni. Leg-

jellemzbb a szárlevele meg az áglevelek likacsainak az elrendezése.

40. rajz. S. aeutifotimn : a keresztmetszet az ;igleve-

lekbl, h a szárlevél fonákának, r színe szélének

likacsai ; d— e szárlevél.
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V a r i a t i 0. rohiistnm Russow : gyep rendesen zöld, szára nagyon (l—
.'iUcm) magas; compactitm \\''aií\.st. : gyep zöldespiros, '^ 7 cm

;
piirpiireiiin

ScHiMP. : gyep sötétpiros, !i— 10 cm ; sqnarrosiilum Warxst. : az elálló ágak

borzas levelek ; rirescens Warn'ST. : gyep zöld, az elálló ágak lazán és

majdnem ö sorban levelesek ; alpinitm Milde : gyep hófehér, alacsony ;
ágak

nagyon vastagok.

P2 1 f r d Li 1 á s : I. Fehérvízvölgy (F i 1 a r s z k y^ H a z s I i n s z k y),

Hinszkavölgj^ Kralova-Hola (Lojka), Orlova (S c h e r f l'c 1), Szepes-

Ülaszi (K a 1 c h b r e n n er), Lipócz (H a z s 1 i n s z k y), Koritnicza (B o-

thár), Nemes-Podhrágy (H o 1 u b y), Csalhó (Demeter); squarrosiilinn :

Rókuszi Láp (Filarszky), Máramaros (H a z s 1 i n s z k y) ;
ptirptireiun : Zöld-Tó

(F i 1 a r s z k y), Csorba (István f f i), Podspady (H a z s 1 i n s z k y), Rókuszi-

Láp, Fehérvíz-Völgy (F i 1 a r s z k y) ; viirsceus : Rókuszi-Í.áp (F i 1 a r s z k y),

Pécs (Simonkai). II. Magura- Béles, Magura-\'illatelep, Szent Anna-Tó

(Gyrffy), Páringhavas (P é t e r f i)
;

;;//r/7/;/í7/;// : Dobrin, Magura, Kukoj-

szás (Gyrffy) ; rirescens: Zöld-Tó, Magura- Villatelep, Hidegszamos (üyrffy).

III. Besinoi (Roll. in Hedwigia XLII. ;^04.) ;
compacliim : Stézsia mezeje

(Demeter Orv. Termtud. Ért. 1887. -Vl'!.), Ro\ (gracilis), Stufengraben

{pulchriim), Bélai-havasok (capitalum) (Greschik ap. Roll. in Hedwigia.

XLIII. 137.).

.S". acntifolium Hazsl (Exs ) -^ S. quinqucfariuin cs nibelluin

S. acutifolinm L.ojka (Exs.) -^ S. quinquefariuiii és nibrlluni.

Sp/iagniiin Schiiiipcri RöLL.

Zur. Syst. (1886) 7. .S'. aculifolinni var. Schiinpcri Waknst. Fur.

Torfm. (1881) öl; L i m p r. Laubm. I. 111.

Kétes és elttem ismeretlen faj, mely Limpricht (1. 111.) szerint a

,S'. roseiim hoz állana közel. A M. Nemz. Múzeum herbáriumában van egy

N. aculifoUnm var. Schiinpcii jelzés példa (Ptacnik leg. Kmet.), mely a

,S". qiiinqiirfariiimma.1, illetleg a .S'. acutifolinm var. virescens-sztX mutat

rokonságot. RöU Erdélybl a Besinoiról (Hedwigia XLII. ;i04.) és a M. -Tátrá-

ból (1. c. XLIII. 137.) említi e faját.

16. faj. Sphagiiutti quinqucfai iimi (LiNDB.) Warnst.

in Hedwigia (1886) *2'22
; L i m p r. Laubm. 111. 61 1 ;

Warnst. Engl. Pr. Xat.

Ptl.-fam. I. 3. '259; S. acutifoUum var. quinqucfariuin Li.xdb. in Braithw. The

Sphagn. (1880) 71. S. Jlmhriatum et acutifoUum Hazsl. S. aculifotium Lojka

Exs. in herb. Mus. nat. Hung.

Gyep sárgás vagy zöldes, bíborral futtatva, néha tiszta zöld. Kéreg

;{_4.i-éteg ; a tccrlilcli scjtclc tcuziil cgyiiclc-cgynel.' tdilsö fata liártyavélionyodásl

mutat. Fahenger sárgás vagy zöldes. Szárlcvctci hosszúl^as háromszögiiek^

lassan kcskcnycdöl<, hegyük fogacskás. szélük behajlott. Aglevelek lándzsásak és

a 2—3 elálló ágon üt sorban vannak. A zöld-sejtek trapézalakúak, mindakét

fell szabadok, félolyan magasak, mint a hyalin-sejtek. Likacsai olyanok mint

az elbbi fajoknál — elrendezés, eloszlás stb. tekintetében,— J^éO'"'^"'^^^'- Egylaki.
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Öt sorban leveles ágairól szabad szemmel is fölismerhet ; nagyon

változó faj.

Variatio. strictttm Card. : gyep magas, 15—25 cm; ágai rövidek,

vízszintesen elállók.

^_
47. rajz. X. qitiiiquefarhim : a keresztmetszet az áglevelekbó'l, h szárlcvél.

Elfordulás: I. Podspady, Retyezát (H a z s 1 i n s z k y, vS'. aculifo-

linin); strictiiiii : Feketevág (Lojka. S. actitifolinm), Ilva (Demeter); II.

Pálfalva Liptó-m. (Jaloveczky Pété r), Zöld-Tó, Funtinella-tisztás, Dobrin,

Hidegszamos (G y r ff y) ;
strictnm : Hideghavas (Gyrffy); III. A Magas-

Tátrából Chalubinski (En. 172) és Roll (Hedwigia XLIII. 137) említik.

Utóbbi G r e s c h i k és saját anyaga nyomán nem kevesebb mint 7 változatot

sorol el 10 forma-val és több subforma-val.

17. faj. Sphagmitn Warnstorfii RuSSOW

in Sitzungber. Naturf. Ges. Dorpat. (1887) 315; L i m p r. Laubm. III. 612;

Warnst Engl.-Pr. Nat. Pfl.-fam. I. 3. 258. — S. aciitifolium var. gracile RusSOW

Beitr. (1865) 44 ; 5. acutiforiiic var. tcncJhtiu Schlieph. et Warnst. Flóra 1884.

au

48. rajz. .S. Warnstorfii : a ;i levélfonáU hegyi részének, /' alsóbb részének likacsai.

c szárlevél.

Gyep sárgás vagy zöldes, pirossal futtatott. Kcreg 3—4-réteg, likacs-

lalaii küls falú felületi sejtekkel. Fahenger sárgás vagy zöldes. Aga 3—5,

ezek közül 2—3 elálló. Szárlevelei nyelvalakúak, hegyükön fogazottak ;
hyalin-

sejtek rosttalanok, többnyire osztottak. Áglevelek lándzsásak, néha majdnem
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-sorosak, hegyük többnyire ívesen hajlott és mindenfelé irányuló. Zöld-

sejtek trapézalakúak, mindakét fell szabadok, majdnem olyan magasak, mint

a hyalin-sejtek. Likacsok leginkább a fonákon, fölfeli' aprók, gyrsek, aláfelé

nagyobbak és egys::erek. Kétlaki.

Az áglevelek likacsairól ismerhet fel a legjobban.

Variatio. purpiirascens Russow ; gyep pirosas; viresceiis Russovv:

gyep zöldes.

Elfordulás: I. piirpurasccns : Kókuszi-Láp, Alsótátrafüredi-Láp (F i-

1 a r s z k y) ; III. Mluha-Tó ((
' s a t ó, Magy. Növt. Lapok. IX. (>.)

;
purpurascens :

Stufengraben (Greschik ap. Roll in Hedwigia XLIII. \'^7. ), virescens : Rox

(G r e s c h i k ap. Roll 1. c.)

18. faj. Sphagniuii nibelliim WiLS.

Bryol. brit. (ISti) 19; S c h i m p. Entw. (1658) 71; L i m p r. Laubm.

1. 114; Warnst. Engl.-Pr. Xat. Pll.-fam. I. 3. 258. -^ S. acutifoliiun leiwl-

liiiii S c h i m p. Entw. (1S5<S) 57; .S'. aciitiformc SfiiLiEPH. et Warnst. Flóra

1884. p. p. ; S. citspidatiiin Baumg. ; S. aciitifolium IIazsl., Degen et Lojka

Exs. in herb. Mus. nat. Hung.

Gj'ep pirosas, néha sötétebb, bíborszín. Kéreg 3 —4-réteg, a feliildi

scjlck küls fala ép. Fahenger barnás. Szúrlevelei nyelralakiiak, hegyük kerek

és gyengén rongyos-rojtos. Hyalin-sejtjeik osztottak, rostjuk nincs. Áglevelek

tojásdadok, 3-csúcsúak, az elálló ágakon sokszor sarlósán egy oldalra hajlot-

tak. Zöld-sejtek olyanok mint az elbbi fajnál. Likacsok aprók, ritkák és leg-

inkább 3—3 hyalin-sejt összeérési helyén vannak. Kétlaki.

Szárleveieirl és likacsairól mindig biztosan felismerhet és megkülön-

böztethet az elbbitl, melyhez különben külsleg nagyon hasonló.

Variatio. pallens Gravet : gyepje sárgászöld, nagyon halavány,

hasonló a .S'. molle-hoz.

Elfordulás: I. Csorba (Istvánt fi), Schlechte Grund (H a z s-

1 i n s z k y, -S'. acutifoliiim), Rókuszi-Láp (F i l á r s z k y), Feketevág (L o j k a

S. acutifolinm), Koritnicza (D e g e n, 5. acutifoUum). Szent Anna-Tó (B a u m-

garten, -S. cuspidatum): pallens: Cserna (Bernútsky); II. Csukás (B u-

t u j á s (í y u 1 o).

19. faj. SphagHHHi fuscinn (ScHlMP.) KliN'GGR. '

in Schrift. phys.-ök. Ges. Königsb. (1872) 4; L i m p r. Laubm.

I. 114; Warnst. Engl.-Pr. Nat. Píl.-fam. 1. 3. 258. —
,S'. acittifoliuni var. fuscnni vScillMP. Entw. (1858) 57 ; S. acuti-

forme ScHLiEPH. et Warn.st. in Flóra 1884. p. p. /
Gyep mindig világos vagy sötétebb szín csokoládébarna.

Kérge olyan mint a S". rubellnni-é. F'ahenger sárgásbarna. Aga ^, 'fusciiiii

3—5, ezek közül 2— 3 elálló, rendesen ívesen görbe. Szárlevelei szárlevelc.

nyelvalakúak. kerekített végükön rongyosan-rojtosak. Hyalin sejtek

osztottak, rost nincsen bennük. Zöld-sejtjeik háromszögek, fonák fell takartak,

vagy trapézalakúak, mindakét fetól szabadok. 3—4-szer olyan alacsonyak,



160 PÉTERFl MÁRTON

/0(í<S{ÍJ^

mint a hyalin-sejtek. .4 likacsod nagyobb fajták, sokszor félkörlap-alakúak,

fonákon és színen a varratok mellett. Kétlaki.

Legjellegzetesebb e fajra a gyep színe, a szárlevelek alakja és a

likacsok.

Alig változik.

Elfordul ás: I. Pribilinai-Láp (F i 1 a r s z k y), 11. Zöld-Tó (G y rf fy),

Ili. Mluha-Tó (C s a t ó Magy. Növt. Lapok. IX. 6.), Bélai-lnavasok (G r e s c li i k

ap. R ö 1 1. Li. Hedwigia [compactnm, tcnellum\ XLIII. 137.)

20. faj. Sphagnum roseum (Limpr.) Breidl.

in sched. ; Limpr. Laubm. III. (309. — S. acntifolinm var. fallax

Warnst. Eur. Torfm. (1881) 42 ; S. Girgensohnii var. roseum Limpr. Laubm.

I. 109; S. Rnssowii Warnst. in Hedwigia (188H) 225; 5. Warnstorfti RÖLL

in Flóra (1886) 79 — non Russ ! ; S. robiisíiiiii Roll in Hedwigia (1904) 137.

Gyep mindig rózsa-vagy piros-

szín. Kéreg 2—4-réteg, a kerületi

sejtek közül néhánynak (de nem

mindeniknek) küls fala likacsos.

Fahenger piros. Szárlevelek nyelv-

alakúak, kerekített végük csak közé-

pen rongyosan-rojtos. Hyalin-sejtek

nem osztottak, rostjuk nincsen.

Áglevelek lándzsásak, mindenfelé

irányulok. A zöld-sejtek trapéz-

alakúak vagy háromszögek, mind

a két fell szabadok vagy fonák

fell zártak. Likacsok nagyok, fo-

nákon és színen a szélek felé a

varratokon. Kétlaki.

Szárlevelei és kérge révén mindenkor biztosan felismerhet.

Variatio. densa Roll: gyep tömött, az ágak srn állanak ;
lenella

RöLL : az áglevelek likacsai félholdalakúak, sorban állanak, szárlevelek ros-

tosak ; stricta RöLL : (strictiformis et laxa RöLL) : ágak rövidek, vízszintesen

elállók, a szár sudár.

Elfordulás: II. Kukojszás, Szent Anna-Tó, Dobrin : De asupra

Dobrinului (Gyrffy): III. M. -Tátra (C h a 1 u b i n s k i En. 172.), Stézsia

mezeje Toplicza m. (Demeter Orvos-termtud. Ért. 1887. 322), Besinoi (R ö 1 1-

in Hedwigia XLII. 304) ; densttm : Rókuszi-Láp, Zöld-Tó (Roll in Hedwigia

XLIII. 137.); /t-Mí-Z/a : Zöld-Tó (Roll. 1. c); strictum: Zöld-Tó, Tarpataki-Völgy

és Öt-Tó között (Roll. 1. c); Rókuszi-Láp (G r e s c h i k ap. Roll. 1. c.)

^
co

50. rajz. .S'. roseiun : a szárkéreg, b szárlevél.

21. faj. Sphagnum Girgensohnii Russow.

Beitr. (1865) 46; Limpr. Laubm. I. 108; Warnst. Engl.-Prantl Nat.

Pfl.-fam. I. 3. 258; — S strictum L i n d b. in Act. soc. se. fenn. (1872)
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263; S. Jimhriatnm var. síricíum Aucj PLVR.; S. cymbifoUnm Kit.; S. acuiifolium

Degen et S. ftmbriatum Hazsl., Rehm., Exs. in herb. Mus. nat. Hung.
Gyep zöldes vagy sárgás, de sohasem pirosas. Kéreg 3— ö-rétegü,

minden fcliileíi sejt küls fala likacsos. Fahenger sárgás vagy barnás. Ág

fi
f^//rW

51. rajz. S. Girgensohnii : a keresztmetszet az áglevelekbol, h szárievél.

3— 5, 2—3 elálló. Szárlevelei nyelvalakúak, kerekitett végükön egészen rongyosan-

rojtosak. Hyalin-sejtjeik osztatlanok, bennük rost alig van. Áglevelek tojásdad-

lándzsásak, végük fekv vagy borzasán elálló. A zöld-sejtek és a likacsok

olyanok, mint az elbbi fajnál. Kétlaki.

Erre a fajra legjellemzbbek a szárlevelek.

V a r i a t i 0. strictum LiNDB. : gyep sárgás, az elálló ágak rövidek, orsó-

formák ; sqn.irrosiihtni Russow : gyep zöld, az elálló ágak borzaslevelek
;

speciosiiin LiMPR. : gyep zöld, ágai hosszúk, ívesen lehajlók ; hasonló a

S. ripariiini-hoz
; compactttm RöLL : gyep alacsony tömött, ágak srn álla-

nak
;
gracilescens Grav. : gyep nagyon mély zöldes, ágak vékonyak, rövidek.

Elfordulás: I. Mengusfalvi-Völgy (De g e n, 5. acutifolium), Tátra

(Rehmann, S. fimhriatum), Vihnye (Kitaibel, S. cywbifoliumj, Tátra-

Füred (B s n i a c k i); speciosiim : Tarpataki-Völgy (H a z s 1 i n s z k y, S. fim-

hriatum)
\ srtictum : Kralova-Hola (L o j k a, .S". fiuibriatuw), Pop-Iván, Petrosza

(H azsl i n s zky, .S". ftmbriatum); II. Zöld-Tó; Reke-Tó, MaguraBéles, Kukoj-

szás, Szent Anna-Tó (G y rffy), Maleja-völgye a Páring-havasban (Péterfi);

speciosiun : Magura-Reketó (Gyrffy); strictum: Magura (Gyrffy)
squarrosuluni : Zöld-Tó; Dobrin (Gy 6 r ff y) ; eompactuin; Zöld-Tó (Gyrffy);
gracilescens : Maleja-Völgy a Páring-havasban (Péterfi); III. Ünök
(Breidl. öst. bot. Zeitschr, 1S9U, 150); strictum: M.-Tátra (C h a 1 u b i n s k i

En. 173.) Besinoi (Roll in Hedvvigia XLII. 304.); squarrosuluni: M.Tátra

(C h al u b i n s k i 1. c.) Zöld-Tó (Roll in Hedwigia XLIII, 13<S.) Rókuszi-

Láp (Greschik ap. RöU. 1. c.) Besinoi (Roll in Hedwigia XLII. 304.),

Nagy-Csíka (Demeter Ürv.-termtud. Ért. \S87. '322.) ; compactum : Zöld-Tó,

Öt-Tó (Roll in Hedwigia XLIII. 138.), Rókuszi-Láp (Greschik ap.

Roll. 1. c.)

Sphagnum fnnbriatnin \\'iL.S.22. fai

39S L i m p r. Laubm. 1(»7 ; W a rn s t. End.-Pr.in Hook. FI. antart. (1847)

Nat. PIL-fam. I. 3. 258.

Gyep sárgásfehér vagy zöldes. Kéreg 3—4-rcteg, minden felületi sejt

küls fala likacsos. Fahenger barnás vagy sárgás. Ag 3—, ezek közül

Növénytani Közlemények. 1904. III. kötet, 4. füzet. II
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2—3 elálló, vékony és ívesen hajlott. Szárlcvdei fölfele szélesedök, felül a

legszélesebbek, kerek hegyük és szélük is rongyosan-rojtos. Hyalin-sejtjeik osztatla-

nok, rostjuk nincs.

Szárleveleik tojás-

dad -lándzsásak. A
zöld -sejtek trapéz-

alakúak. mindakét

fell szabadok,

olyan magasak, mint

a iiyalin-sejtek. Li-

kacsok mindakét

oldalon a varratok

mellett egyszerek,

nagyok. Egylaki.

Legbiztosabban

szárleveleirl ismerhet fel.

Elfordulás: L Szomolnok

( K i 1 a r s z k y) ; IL Kirnyikhegy Veres-

patak mellett (Péterfi).

h) Exopleura Russow. 1. c.

A zöld-sejtek a levélfonák felé

feküsznek, mindakét fell szabadok, vagy

a levélszín fell takartak.

6. csoport. Sphagna cuspidata SCHLIEPH.

Beitr. 1865; L i m p r. Laubm. 1.

127; Warnst. Engl-Pr. Xat. Bl.-fam.

L 3. 255.

A szár kérge vagy kifejldött és jól

elkülönült, vagy tökéletlen és csak hatá-

rozatlanul van elkülönülve. Utóbbi eset-

ben a kéregsejtek fala vastag. Ritkább

esetben a szárkéreg egészen is hiányzik;

ilyenkor a kerületi sejtek sem.miben

sem különböznek a beljebb fekvktl. Az

ágkéreg retorta-sejtjei fejlettek, nyakuk

néha ersen görbül. Szárlevelek apróbb

fajták, leginkább háromszögüek és csú-

csuk kerekített vagy hegyes ; ha kere-

kített, néha kissé rojtos is. Szegélyük

aláfelé szélesed. Az áglevelek keskeny-

iándzsásak, szegélyesek, végük széle rendesen behajlott vagy csövesen össze-

hajlott. A zöld-sejtek trapézalakúak, és ez esetben mindakét fell szabadok.

c^

52, rajz. S. fimbriatuni : a— b kereszt-

metszet az ágievelekbl, c szárkéreg,

d szárlcvél.
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vagy háromszögüek és a levél színe fell zártak, mindig a levél fonákába

ágyazottak. A hyalin-sejtek érintkez-fala mindig sírna. Likacsok gyakoriak

és az egyes fajokra sokszor nagyon jellemz elhelyezések és eloszlásúak.

Az ebbe a csoportba tartozó fajok mind kétlakiak.

A fajob meghatározó kulcsa.

ía. A szárlevelek lapátalakúak, felül a legszélesebbek, kerek végük rojtos.

5. Lindbcrgii SCHIMP.

\b. A szárlevelek nyelvalakúak vagy háromszögüek, alul a legszé-

lesebbek 2

2a. A szárkéreg sejtjei tágasak, vékonyfalúak, élesen különböznek a

fahengertl 3

2b. A szárkéreg sejtjei vastagfalúak, alig vagy nem különböznek (vagy

csak nagyobb sejtüregükkel) a fahenger sejtjeitl 5

3. Az ágak retorta-sejtjei görbenyakúak ; az aglevelek tojásdadok,

hegyük rövid. S. niolliisaini Bruch.

3/^ Az ágak retorta-sejtjei kevésbé fejlettek, nyakuk nem görbe ; az

aglevelek tojásdad-lándzsások, hosszú-hegyüek 4

'la. A szárlevelek vége hegyes ; az aglevelek fonákán csak a hyalin-

sejtek zugaiban vannak likacsok. S. ciispidatnm Ehrh.

4/7. A szárlevelek vége kerekített ; az aglevelek fonákán a hyalin-

sejtek falainak középvonalán sorban álló nagyobb likacsok vannak.

vS. Dusenii (Jens.) Kussow et Warnst.

5a. A szárlevelek vege be van hasadva 6

öb. A szárlevelek vége nincsen behasadva 7

(3a. A szárkéreg fölism.erhet, mivel sejtjei a fahenger sejtjeinél tágasabbak.

S. riparium AoNGSTR.

%b. A szárkéreg nem ismerhet fel, a kerületi sejtek a bennebb fek-

vktl nem különböznek. S. speciosnm (RusSOV\-) Klinggr.

la. A szárlevelek vége hegyes 8

7b. A szárlevelek vége kerekített 9

8a. Az aglevelek sorban állanak, széles-lándzsásak, hirtelen kihe-

gyezettek, rövid hegyük széle alig hajlik be. S. pttlchriim (LlNDB.) W'arnST.

8/7. Az aglevelek nem állanak 5 sorban és keskeny-lándzsások, hosz-

szan kihúzott hegyük széle csövesen hajlik be. N. miicronalnm RuSS.

9a. A szárlevelek nyelvalakúak, jóval hosszabbak, mint a milyen szé-

lesek, hegyük kerek rojtos, az aglevelek színén vagy fonákán a hyalin-sejtek

falán a középvonal mentén likacsok vannak
;

.S". obtttsiim Warnst.

0^. A szárlevelek háromszögüek, csak olyan hosszúak, mint amilyen

szélesek ; likacsok más elrendezések 10

10a. Likacsok csak a hyalin-sejtek zugaiban vannak, a varratok mel-

lett hiányzanak. -S". rccurvum P. Bkauv.

ir

ö
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iOb. Likacsok (színen vagy fonákon) a varratok mellett is vannak. 11

11a. Likacsok az áglevelek színén vannak.

S. aniblyphyllnin (RuSSOW) M.

11/^ Likacsok az áglevelek fonákán vannak. >S". parvifoUmn Sendtx.

Sphagnum molUiscum Bruch.

in Flóra (1825) 2. 633; S c h i m p. Entvv. (1858) 71 ; Limpr Laubm. 1. 128;

Warnst. Engl.-Pr. Nat. Píl.-fam. I. 3. 257; vS'. IcuvUiim (Ehrh.) Lindb.

Öfvers. Vet. Ak. Förh. (1862) 142.

Gyep sárgás, nagyon lágy. Kéreg 2— 3-rétegü, jól elkülönült. Az ága-

kon a ri'torla-sejtt'k ersen fejlettek, nyakuk görlw. Fahenger sárgásbarna.

Szárlevelei nagyok, tojásdadok, szegélyes szélük behajlott. Agleveleik tojás-

dadok, nagyon teknsek, rövid fogas véggel. A zöld-sejtek háromszögek, fél-

olyan magasak, mint a hyalin-sejtek. Likacsok leginkább az áglevelek színén.

Termetében nagyon hasonló a .S'. rubelluni apróbb alakjaihoz, csakhogy

nem pirosas. Legjellemzbb az ágak kérge, a szár- és áglevelek alakja.

A szomszédos Galicziából határunkhoz közel ismeretes i^Rehmann,

Chalubinski En. 175) és így talán nálvmk is lesz lelhet.

23. faj. Sphagnuni iniicroiialiiiti K'ussow.

Sphagn. Stud. (1889) 109; 6". recnrviim var. iiiiieroiiatniii (KUSSOW)

Llmpr. Laubm. III. 629; 5. sqnarrosiun Bauml. Exs. in herb. Mus. nat.

Hung.

Gyep zöld, fenn néha sárgásbarna. Kéreg alig van elkülönülve, mind-

össze a 2—3 kerületi sor sejtjei tágasabbak. Fahenger sárgás vagy barnás.

53. rajz. S. niiicronaium : a keresztmetszet az áglevelekbl, h szárlevcl.

Ág 4—6, ezekbl 2—3 elálló, lazán leveles. Szárlevelei háromszögek, vala-

mivel hosszabbak, mint amilyen szélesek, végük hegyes ; hyalinsejtjeikben

nincsen rost. Áglevelek keskeny lándzsásak, szélük szegélyes, hegyük ersen

behajló. A zöld-sejtek trapézalakúak, mindakétfell szabadok vagy háromszö-

gek, a levél színe fell takartak. Likacsok úgy színen, mint fonákon csak

a hyalin sejtek zugaiban vannak. A lecsüng ágak levelei likacsok tekinteté-

ben hasonlók.
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Variatio. sqarrositlmn M. : elálló ágai borzasok.

Elfordulás: 1. sqitarrosulum : Pozsony (B á u m 1 e r, .S. sqnarro-

.s-;/m;; II. Páring-havas (Péterfi); 111. Besinoi (R ö 1 1 in Hedwigia XLII. 304.)

Sphagnum pv.lchrnni (L.INDB.) Warnst.

Engl.-Pr. Nat. PíL-fam. I. 3. 25(5, — .S'. rcciirvum var. jvilchntiii I.indb.

in Braithw. The Sphagnac. 1880; Limpr Laubm. ill. ()3U.

Hasonló az elbbihez, de ágleveJei 5 sorban állanak, rovidhegyiiek

és hegyük szele alig hajlik be.

A M.-Tátra galicziai oldaláról említi (
' h a 1 u b i n s k i (Kn. 1 73) ; talán

hazai területen is elfordul.

o-

24. faj. Sphagnum recurvuin P. Beauv.

Prodr. (1805) 88; S c h i m p. Syn. (1870); Limpr. Laubm. 1. 131;

W arnst. Engl.-Pr. Nat. PtL-fam. L 3. 257. — S. cuspidalitm ScHlMP. Entw.

(1858) tiO p. p.; S. variabile Warnst. Eur. Torfm. (1881) 58 p. p. — S.

citspidatunt Kalchbr., S. ftmbiialum et S. squarrosum Hazsl. Exs. in herb.

Mus. nat. Hung.

Gyep rendesen zöld, ritkán felül kissé barnás. Kéreg fejletlen, csak

helyenként ismerhet fel. Fahenger zöldes, a kéreggel összefolyik. Szárlevelei

aprók, háromszögüek, alig olyan

hosszúak, mint amin szélesek,

végük kerekített, rostjuk nincsen. Ag-

levelei tojásdad4ándzsásak, hosszan

kihegyezettek, szegélyesek. A zöld-

sejtek trapézalakúak vagy három-

szögüek, mindakét fell szabadok

vagy szín fell takartak. Likacsok

csak a hyalin-sejtek fels zugában,

leginkább a' levél színén.

Variatio. squarrositliini

RöU : az elálló ágak borzasak ;
fiis-

cescens M. : gyep felül sötét-

barnás.

Elfordulás: I . Zöld-Tó

(K al c h b renner, .S'. citspidatunt),

Csorba (István f f i). Késmárki-

Nagyerd (F i 1 a r s z k y), Baktai-Mocsár Eger m. (H a z s 1 i n s z k y, S. ftm-

liriatum), Kodna (H a z s 1 i n s z k y, >S". sqtiaiTosimt), Büdös (B a u m g a r t e n,

N. intermedium) : fuscesccns : Rókuszi-Lap (F i 1 a r s z k y) ;
II. Szelicsei-To

Kolozsvár m. (Walz, Gyrffy, Péterfi), Dobrin. Kukojszás (Gyrffy);

III. MluhaTÓ (Csató Magy. Növt. Lapok. IX. i:,.) ;
sqttarfostilum :

Rókuszi-

Láp (G r e s c h i k ap. R ö 1 1 in Hedwigia XLIIl. 139.)

54. rajz. 5. reciirviun: a keresztmetszet az

ágicvelekbl, /' szárlevci.
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25. faj. Sphagmim amblyphylhim (Russow). m.

5. recurvum subsp. amhlyphyllnm Russow, Sitzber. Naturf. Ges Dorpat

(1889) 112; 5. recurvum var. amhlyphyUiim (RusSOw) Warnst. Die Cus-

pidat. Gr. (1890) 21(i ; L i m p r. Laubm. III. ()30 ; S. recurvum major ambJy-

phyllum RöLL in Hedwigia XLIII. 139.

Gyep zöldes. Kéreg nincsen elkülönülve : fahenger zöldessárga. Ág

3—5, ebbl 2—3 elálló. Szárlevelei nagyobbak, mint az elbbinél, három-

szögü-nyelvalakúak, végük kerekített, kissé rojtos. Hyalin-sejtjeikben rost nin-

csen. Az áglevelek és zöld-sejtek olyanok, mint az elbbi fajnál. A likacsok

a varratok mentén vannak a levél színén.

Elf or'dulás : III. Tarpataki-Völgy és az Öt-Tó között (Roll 1. c.)

26. faj. Sphagmim parvifoliiim Sendtn.

Msr. in herb. ; Warnst. Verh. bot. Ver. Prov Brand. (1900) 191 ; Engl.-

Pr. Nat. Pn.-fam. I. 3. 27. — .S. angustifolium Jens. Bihang etc (1890)

41 ; 5. brevifolium RöLL. Bot. Centralbl. 1889 ; Hedwigia XLII. 305
;

XLIII. 139.

Gyep zöldes, ritkán barnás. Kéreg a fahengertl, mely zöldes, nincsen

elkülönülve. Szárlevelei aprók, olyanok mint a S. recurvum-néil, néha rostosak.

Áglevelei aprók, lándzsásak, szegélyesek, hegyük csöves. A zöld-sejtek mint

5. recurtmm-ná\. Likacsok a levelek fonákán számosak, aprók, gyrsek és a

varratok mentén vannak.

Variatio. squarrosulum Roll: az elálló ágak borzasak.

Elfordulás. II. Szelicsei-Tó Kolozsvár m. (Péterfi), Dobrin : De

asupra Dobrinuluj (Györffy), III. Tarpataki-\'ölgy—Öt-Tó {Roll in Hedwigia

XLIII. 139.), Rox {Greschik ap. Roll. 1. c), Besinoi {Roll in Hedwigia XLII.

305.), squarrosulum : Tarpatak—Öt-Tó {Roll in Hedwigia XLIII. 139.)

Sphagmim pseudoreciirvum RöLL.

in Hedwigia XLIII. 139 (flagellaris* virescens, Rókuszi-Láp leg. Greschik)

elttem ismeretlen.

27. faj. Sphagmim riparium AoNGSTR.

Mscr. 1862; Öfv. Vet. Ak. Förh. (1864) 198; L i m p r. Laubm. I. 133;

III. 621 ; Warnst. Engl. Pr. Nat. Pfl.-fam. 1. 3. 257. — 5. variabile Warnst,

Eur. Torfm. (1881) 58.

Gyep zöld. Kéreg felismerhet : 2—3 vastagfalú sejtrétegbl ált. Fahenger

világossárga vagy zöldes. Ága 4—6, ebbl 2—3 elálló, tövön vaskos, hosszúra

kinyúló vékony hegy. Szárlevelei nyelvalakíiak , keskenyedk, hegyükön be

vannak hasítva, és e miatt kétcsúcsúak : rostjuk nincsen. Áglevelei tojásdad-

lándzsásak, szegélyesek, hosszú fogas-hegyüek. A zöld-sejtek a levél fels

részében háromszögek, szín fell takartak, a levél alsó részében trapézalakúak,

mindakét fell szabadok. Likacsok a levél színén a varratok mellett, a fonákon

(a levél középrészén) a hyalinsejt falának fels harmadán.
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Elfordulás. II. Dobrin: Üe asupra Dobrinului (Gyorffy).

Sphagnnm spcciosnm (RuSSOW.) Klinggr.

Schrift. phys. ök. Ges. Königsb. (1«72) I. 5; Limpr. 111. 622.

.S". spi'c/abüe SCHIAIP. .Syn. (1876) 834. — S. riparium AucT.

<z

:o\0/.

A>

55. .S'. ripariuui : a keresztmetszet az ;iglcvelekbl, b keresztmetszet a szárból (a kéreg

feltüntetésére) c szárlevél.

Egészen olyan, mint a S. ripariimi, de kérge egészen hiányzik és

zöld-sejtjei a levél hegyében is mindakét fell szabadok. Hazánkban még nem

szedte senkisem.

28. faj. Spliagnniit obíiisiiiii W'arnsl.

Hot. Zeit. (1877) 478 ex. p., R u s s o vv in Sitzber. Naturf. Ges. Dorpat.

(1889) 103—108; Limpr. Laubm. III. ()23 ; W a rn s t. Engl.-Pr. Nat. Pfl.-

fam. I. 3. 257. — S. recurvitm var. obtiisiun Warnst. Kückbl. (1884) 59;

Limpr. 1. c. 1. 132; S. Limprichlii RöLL in Flóra (1886) 42.

Gyep zöld vagy zöldessárga. Kcrcg felismerhet^ 2—3-n'legü, de csak

a sejtek nagyságával ül cl a sárgás fahengertl. Szárlevelei nyelvalakúak,

hosszabbak, mint a milyen szélesek, hegyük kerekiteli és rojtos : rostjuk nincsen.

A zöld-sejtek háromszögüek, a hyalin-sejtektl a levél színe fell takartak.

A likacsok a levél színén és fonákáii a hyalin-sejtek jála közepén, 1—2 sorban

vannak és nagyon aprók.

Elfordulás: 111. ( Csupán C h a 1 u b i n s k i (En. 173) említi a M.-

Tátrából, de kérdés, nem a következ fajhoz tartozik-e, mclylyel maga Warn-
st o r f is összefoglalta régebben ?

29. faj. Sphagniiin Dusenii f.lens). RusSOW K'l WaRNST.

Sitzber. Naturf. Ges. Dorpat. (1889) 107; Limpr. Laubm. 111. 025;

Warnst. Engl.-Pr. Nat. Pll.-fam. I. 3. 257. N. majii.'^ (Ru.SSOW) JRNS.

in Danske Sph.-Arten (1890) 106.
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Gyep olajzöld, fenn mocskos-zöld. Kéreg jól felismerhet, 2—3-rétegü,

a sejtek meglehets vékonyfalúak. Fahenger barnás vagy sárgás. Szár-

levelei nyelvalakúak, hosszabbak mint szélesek, hegyük kerekített. A hyalin-

sejtek néha rostosak. Aglevelei többnyire egy oldalra (a vízbe merült ágakon

/O-

56. rajz. S. Dusenii : a—h keresztmetszet az áglevelekbl. r szárlevél, d az áglevél

fonákának likacsai.

mindenfelé) irányulnak. A zöld-sejtek trapézalakúak, mindakét fell szabadok.

Likacsok csak a levél fonákán vannak, itt nagyok és a hyalin-sejtek falu

közepén -sorban állanak.

Elfordulás: I. Csorba (Istvánffi.)

30. faj. Sphagniim cuspidaium Ehrh.

Pl. crypt. (1701) no. 251; S c h i m p. Entw. (1858) tíi ; H a z s 1. Mohtl.

273 ; Warnst. Engl.-Pr. Nat. Pfl.-fam. I. 3. 257. — S. hypnoides Bruch in

Flóra (1825) t)29 ; S. laxifolium C. MÜLL. Syn. I. (1848) 97; S. variahile

Warnst. Eur. Torfm. (1881) 58 p. p.

M^mA
cc

57. lajz. S. cuspidaium : a— b keresztmetszet az áglevelekbl, c szárlevél.

Gyep zöldes, sárgás vagy barnás. Kéreg 2—3-réteg, a sejtek vékony-

falúak. Fahenger rozsdaszín, sárgás vagy barnás. Aga 1—4, ezekbl 1—

4

elálló és gyakran tollalakú. Szárieveiéi hosszúkás-háromszögüek, csúcstik hegyes ;

rostjuk néha nincsen. A zöld-sejtek trapézalalíúak, mindakét fell szabadok.

Likacsok leginkáhl^ a levél színén a hyalin-sejtek zugaiban vannak.
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Elfordulás: III. M.Tátra (Limpr. Novit. 1874. 52), Besinoi

(RölI in Hedvvigia XLII. 305.)

K a 1 c li b r e n n e r 5. CHspidaiuin-a. a Tátrából S. ircnriuiin.

Spliagnuíu Lindheygii .ScniMP.

Entw. (1858) (;7 ; Limpr. Laubm. I. 127; Warnst. Engl.-Pr. Nat.

Pn.-fam. I. 3. 256,

E csoport legszebb faja, melyre kiválóan jellegzetesek a fölfelé szélesed,

kereken lecsapott és rojtosvégii s::árlevelek. Északi faj, mely a szomszéd

Stiriában is elfordul.

Rapaics Rayniund: Az Aster Pannonicus-ról/

(3 eredeti rajzzal.)

Linné Károly ismert alapvet munkájában*" az Aster génusz alatt

a »Herbacei integrifolii, pedunculis nudis« sectio ban a Tripoliitm fajt a

következképpen jellemzi ; »foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris,

ramis inaequatis, íloribus corymbosis FI. dan. t. 615 m. (Sowerb. engl. bot.

t. 87.) Elterjedésére vonatkozólag termhelyéül a tengerpartot jelöli meg.

Jacquin 1770-ben (Hort. Vindob.) ugyanezen génusznak egy új faját

írja le: »In Hungáriáé comitatu Nitriensi crescentem primus detexit, me-

cumque communicavit Clarissimus F i a n c i s c u s J o s e f u s Lipp, Frihurgensis

nunc Medicináé Professor. Ex radice perenni quotannis caules plures pro-

deunt, uti tota plánta glaberrimi, teretes, suberecti, totis folii.s ramisque

onesti. Illa sünt e.x lanceolato linearia, integerrima acuta, sessilia . . .<;

Ha most az ide vonatkozó irodalm.at tekintjük, meglep az a bábeli

zavar, melylyel e két növényt tárgyalják. Mindjárt a jelzett évek után meg-

találják a külföldön is ezt a növényt, melyet Jacquin locus classicus a

után A. Pannonicus-ricík nevezett el. Egyesek nem találnak különbséget a

két növény között, mások külön faj gyanánt említik, ismét mások az utóbbit

csak változatnak veszik, st - hogy a kérdés megoldását még jobban megne-

hezítsék, —
• egy sereg társnevet (synonym) készítenek ; végül tekintetbe

sem véve a névszerzk (auctorok) leírását, újra meg újra többféleképpen

írják le a növényt.

Ezekben a leírásokban feltnik az, hogy míg mindakét szerz épélü

levelekrl tesz említést, addig a késbbi leírások túlnyomóan frészesen-pil-

lás leveleket emlegetnek. Belevonják a leírásba a tleveleket, és csodálatos

türelemmel figyelik meg ezeknek a tlevcleknek a tulajdonságait.

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 190-1. évi márczius 9-ikén

tartott ülésén.

*" Caroli Linné equitis systcina vegetabilium etc.


