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Ez a néhány irodalmi termhelyi adat, de fleg megfigyelésem alapján

arra a valószín föltevésre, illetleg meggyzdésre jutottam, melyet Juraízka*

is hangoztatott, hogy az Acaulon triquelruin sokkal elterjedtebb mohafaj,

mintsem gondoljuk.

F^mez elszórt és egymástól távol es pontjai hazánknak : Btídapest,

Magas-Tátra, Déva, Kolozsvár ós Mukó, legalább is úgy mutatják, hogj^ a

közéjük foglalt területen is megtalálható e moha, kivált az alföldi részen; hiszen

Makón is milyen tömegesen tenyészik I És ha itt ilyen nagy tömegben él,

élhet más, mélyebben fekv alföldi vidékeinken, de a külföldnek alacsonyab-

ban elterül vidékein is.

/ KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
Florisztikai adatok."* H o 1 u b y .lózsef érdemes nesztorunk 6í» éve

daczára még élénk érdekldéssel foglalkozik tlóránk jelenségeivel. Velem

közölt levélbeli adatai közül megnyert felhatalmazása alapján közlöm a követ-

kezket. Az 1904. év júniusában nagyon megörült az életében elször látott

Rannnculiis inberaiiatns-nak (R. arvensis L. \'ar. tuberciilaiits KoCH., R.

liibcrctilatiis Dr.), melyet szántóföldeken a bazini téglagyár közelében vegye-

sen a vele közel rokonalakkal (R. arvensis L. var. spinosits Neilr.) nagy

mennyiségben talált. Bazin területén a vasút mellett szántóföldön gyjtötte

óriási példányokban az Androsace elongata L., a Myosnnis minimus L. és

néhány Galiiiin parisiense L. növényeket. Ugyancsak itt Bazin körül bukkant

egy nedves árokban a Gratiola officinalis L.-re, továbbá a legelkön és

a szlk közötti utak füves szélein bven szedte B o r b á s Potentilla siib-

argeiita-]ki mindenütt a P. argcntea és P. arenaria társaságában. Az Osztroluczky-

major közelében, amely Nemes-Podhrágyhoz tartozik, a bosáczi völgyben

az elbbi években bven tenyészett a Festiica Mynriis Ehrh., és nem nagyon

ritkán a Filago mixta HoL. a F. canescens JoRD. és arvensis L. között ; most

(1904) ennek a két érdekes növénynek itt nyoma veszett.

Mágocsy-Dietz Sándor.

* Juratzka: Üie Laubmoostlora v. Oesterr.-Ungarn. Wien. 1882. S. 89.

** Felolvastatott a növénytani szakosztálynak 1906. évi januárius 10-én tartott

ülésén.


