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Rezumat: Se relatează identificarea briofitelor Oligotrichum hercynicum var. brevifo/ium şi

Bryum schleichen din alte localităţi decât cele publicate până acum.

Prin prezenta semnalez existenţa în România a doi taxoni din Musci, în localităţi din

care nu au fost raportaţi până acum.

Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. D.C. var. hrevifolium (Hag.) С. Jens. Acest

muşchi l-am identificat între briofite culese de C. Ciolac în împrejurimile cantonului

Cascue, de pe cursul superior al râului Dâmboviţa. Localitatea se află în zona de tranziţie

dintre calcarele Pietrii Craiului şi micaşisturile masivului lezer-Păpuşa.

Plantele corespund întrutotul descrierii oferite de E. Plămadă în volumul I, fasc. I a

"Florei Briologice a României, pagina 129. In stare uscată plantele sunt mici (5-8 mm) şi

foarte puternic încreţite, semănând cu Pottiaceae. In apă se etalează, permiţând stabilirea

caracterelor morfologice. Frunzele au lungime de 1,65 mm până la 2,0 mm. De planta tipică

se deosebesc prin prezenţa unor dinţi mărunţi şi pe porţiunea mijlocie a marginei. Pe

secţiuni am numărat 10 lamele ventrale de ca 75 um înălţime. Pe lungimea lor înălţimea
lamelelor asimilatoare variază oarecum sinusoidal. Celula terminală apare oval-ascuţită cu

pereţi mai groşi. Plantele se află în colecţia personală.

Bryum schleichen Lam. & DC. Acest Bryum a fost cules de către prof. M. Andrei cu

ocazia unor deplasări. Astfel am stabilit prezenţa plantei în judeţul Alba (în vecinătatea

Detunatelor) (1988). In august 1991 tot prof. M. Andrei mi-a adus unele briofite culese în

M-ţii Bucegi (la ca 2000 m alt.), între care l-am identificat şi pe B. schleichen. O populaţie
abundentă de B. schleichen a fost culeasă tot de prof. M. Andrei pe Valea Argeşului, cu

puţin în amonte de şoseaua Rucăr-Câmpulung.

Toate plantele sunt sterile. Frunzele au caractere morfologice, care le disting de mai

toate celelalte specii de Bryum (forma lat-ovată, bordura din 5 rânduri şi apicul răsfrânt, cu

dinţi mărunţi). Planta a fost verificată şi de G. Dihoru.

Abstract: Two moss species: Oligotrichum hercynicum var. hrevifolium and Bryum
schleichen are reported from new localities of Romania, hitherto not published.
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