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IRODALMI ISMERTET.
V. F. Brotherus: Neue Laubnioosgattungen. — Öfversigt af

Finska Vetenskaps-Societetens Förhandliogar, LII. 1909—1910. Afd.

A. Nr. 7. p. 1—12. — I— IV. táblán 83 rajzzal.

A kiváló bryologus négy új, rendszertani tekintetben is igen

érdekes moha-nemzetséget állit fel, a melyek a következk :

Tilrckheimia qnatcmaleiisis Broth. n. g. et sp. Legközelebbi

rokona a Pottiaceák körébe tartozó Hyophila Brid. nemzetségnek,

de a levelek szerkezete tekintetében élesen megkülönböztethet. Gyj-
tötte Kelet- Guatemala Livingston-i partvidékén köveken. H. v. Türck-
heim. — A második új moha: Pscudoracelopus phiiippinensis

Broth. n. g. et sp. Középs helyet foglal el a Polytrichaceák Bace-

lojMS D o z. et M 1 k, és a Pogonatum P a 1 i s. nemzetsége között.

Gyjtötte Luzon-Cagayan provincziájában földön Maximo Ramos. —
A harmadik új nemzetség r Pylaisiohrymu Cameruniae Broth. n g.

et sp. Még legjobban az Eutodontaceák Pylaisia Bruch et Schimp.
nemzetsége mellé sorozható

;
peristomiuma szerkezetében élesen külön-

bözik a Mytirüim hehridnrum-iól is, a melyhez küls megjelenése

tekintetében hasonló. Gyjtötte a Kamerun-hegységben fatörzseken

Dr. A. Weberbauer. •— A negyedik és utolsó a Hageniella

sikkimensis Broth. n. g. et sp. A Hylocomiaceák Macroihamnüim
Fleisch. nemzetségével rokon génusz, a melytl elágazási módja,

levelek szerkezete, rövid toknyele, kicsiny és gyengéd tokja által jól

megkülönböztethet. Gyjtötte Rhomoo pro E. L o n g, gyjtési

hely: Sikkim-Himalaya, Darjeeling, Phallut alt. 3353 m. — A dol-

gozathoz csatolt 4 fotolithográfikus tábla közül az I. táblán 2 1 rajz, a

II. táblán 18 rajz, a III. táblán 24 rajz, a IV. táblán 20 rajz vilá-

gosítja meg a részleteket. Az összes eredeti rajzot referáló rajzolta.

Györ/fy (Lcse).

— Július Giowacki (1): Ein Beitrag zur Moosflóra von

Bosnien. — Abdr. aus der Österr. Botan. Zeitschr. Jahrg. 1909, Nr. 2,

p. 1—3.
— D r. G e r g P r o t i c (2) : Beitrag znr Kcnntnis der

Moosflora Bosniens und der Hcrzegovina. — Sep.-Abdr. aus Wissen-

schaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina. XI. Bánd,

1909, p. 518—526. Wien.

Bosznia és Herczegovina mohflórájának ismerete az újabb idben
nagy fellendülésnek indult s az eddig közöltekbl is igen kiválónak

és érdekesnek Ígérkezik ez a terület. Legutóbbi idkben G. Gio-
wacki, marburgi gimnáziumi igazgató, bvíté tetemesen ismeretein-

ket ama munkájával, mel3^et a Növ. Közi. VII. 1908. évfolyama

27—28. oldalán ismertettem volt. E czikkében Giowacki Foca
melll a Ctenídium moluscum (Hedw.) Mitt.-ot is (Giowacki in

Z. B. G. 1907. 57. Bánd, p. 27) felemlíti. E növény késbb történt

pontos átvizsgálásánál, valamint a S trák a útmestertl kapott növények

meghatározásánál kitnt szerz szerint, hogy egy új fajjal van dolga
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s most részletcsen az (1.) czikkben : Cienidium distinguendion Glow.^
néven [G i o \v. (1.), p. 3.] — Glowaeki Jajce mellett a Pliva-víz-

eséseknól gyjtött egy Eucladmm-oi is, a melyet Eudadium verticil-

latum var. angustifolium Jur.-nak tartott s Eucl. angustifolium

(Jur.) Glow. néven igen részletesen leirt volt (Z. B. G. 1906. LVI.,

p. 194— 195). Szerz késbb Dalmáeziában ^rtí -szigetén gyjtve a

J u r at z k a-féle var. angustifolia leírásának teljesen megfelel növényt,

azt a meggyzdést szerzé^ hogy a boszniai növény nem a J u r.-féle

var., hanem egy új faj s Eudadium commutatum-nak kereszteli el

[Glow. (1.), p. 3.].

G. Protic fent idézett (2.) dolgozatának anyagát Bosznia

nyugati részében gyjtötte még 1900-ban három heti kirándulása

alkalmával, a mikor is Bugojno-tól kezdve gyjtött a következ helye-

ken : Kupres, innét Suiza-n át, Livno Vaganj, Prolog, Gubin,

CiTii Lug, Grokovei, Preodac, Rore Glamoc és Hrbljina-n keresztül

vissza Kupres-re. Ez útja alkalmával megmászta a éuljaga (1583 ra),

Meliki Molovan (1828 m), Cincar 200G m), Kamesnica (Konj. 1849 m),

Proglav (1913 ra) s a Veliki Sátor (1872 m) csúcsokat s késbb a

Vranica Planina-t (21()7 m). Az e kiránduláson gyjtött mohok leg-

nagyobb részét már közié a szerz. — 1904-ben ismét felkereste

Protic tanár a Kupres-t, a hol a Veliki Sto/.er megmászása után

Vukorsko-n át Radusa alatt Makljen-en felül Prozor-ra ment, de a

nagy hség és szárazság miatt kénytelen volt hazatérni. — Fenti (2.)

dolgozatában Protic tanár 30 faj májmohát s 106 faj lombosmohát
közöl ; a gyjtött anyag legeslegnagyobb része közönséges.

Gyrffy (Lcse).

NÖVÉNYTANI REPERTÓRRJM.^
(Rovatvezet : KOmmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Degen Árpád dr. : A Pinus Pseudopumilio (W i II k.) B e c k hazai

elfordulásának egyik régebbi adata. Eine áltere Angabe über das Vor-

kommen der Pinus Pseudopumilio (W i 1 1 k.) B e c k ia Ungarn. — Magyar
Botanikai Lapok. IX. köt. 1910., 65. old.

' Ujabban szerz a Julische-havasok területén is szedte (V. ö. Abh.
der k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, Bánd V, H 2. Jena, 1910, p...41) e mohát.
E mohának termését is ismertette már azóta Glowaeki (Ö. B. Z. LIX.
1909, Nr. 3 : 92) ama példányok alapján, melyet a dalmácziai Curzola-szigeten
a „Kom"-hegyen s a trieszti karszton (Gestütswald bei Lipica) még régeb-
ben (1889-ben és 1896-ban) gyjtött volt (1. c. p. 91).

- E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent
hazai eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a
növénytannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
jelent közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent
közlemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. {Szerk.)
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