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POHLIA MUYLDERMANSII WILCZEK & DEMARET 1970

— SPECIE NOUĂ PENTRU BRIOFLORA ROMÂNIEI

GH. MOHAN

în urma cercetărilor briofloristice întreprinse în anul 1990 pe

valea Răstoliţei din Munţii Călimani, am identificat la altitudinea

de 1990 m, pe o stîncă umedă, spălată permanent de apele unui izvor,

specia Pohlia muyldermansii Wilcz. & Demar. — nouă pentru brio-

flora României şi rară pentru continentul european, ea fiind semnalata

în cîteva staţiuni din Belgia, Olanda şi Anglia *. -

DESCRIEREA SPECIEI

Plante de 0,5—2,0 cm înălţime (Fig. 1), care formează perniţe laxe,

cu tulpiniţele roşietice, pe care simt dispuse altern frunzele, mai scurte

la vîrf şi la bază (Fig. 2 A, C) şi mai alungite în regiunea mediană

(Fig. 2 В). La uscăciune sînt zbîrcite, la umezeală erecte.

în vîrful frunzei marginea este puţin dinţată. Nervura se termină

sub vîrf.

în vîrful frunzei, celulele laminei sînt rombic alungite, subţiri,
mai scurte în zona mediană şi rectangulare la bază (Fig. 3, A, B, C).

Din analiza materialului găsit în staţiunea mai sus amintită a;

identificat pe tulpină în partea ei superioară, propagule cu aspect vier-

miform, lungi de 400—1.200 u şi late de 25—50 u, formate din 2—4

celule spiralizate, terminate digitiform, de culoare pal-verzuie (Fig. 4),

foarte numeroase.

Din studiul lucrărilor de specialitate care prezintă diagnoza aceste?

specii (1), (2), reiese că pe tulpină sau găsit şi alte două tipuri morfo-

logice de propagule, unele cilindrice în zona mediană şi altele ovoidale

în zona bazală a tulpinii ;
de culoare verzuie, care lipsesc din materialul

analizat de noi.

Materialul identificat de noi în staţiunea amintită este lipsit de

sporofit. I

* Specia a fost confirmată ca bine determinată de D-l dr. HERBAN STIE-

PER.AERE — de la Grădina Botanică Naţională din Meise-Belgia, căruia îi adu-

cem sincere şi cordiale mulţumiri.
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— Aspectul frun-

zelor (A, C) — de la vîr-

..ul şi baza U;.lplinite; ;

— din zona mediană

tulpiniţeoi (origiaaà).

Fig. 2

Fig. 1 — Pohlia muyldermansu Wilczek & Demaret

1970 — habitus (original).
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— Structura ga,metofit(ului : A. structuri

i'ului frunzei ; H. structura zonei mediane a lamim

С ' ira bazală a frunzei (origin ;

Fig. 3

Fig. 4 — Propagée en aspect viermiform

(ori'güinal).



ECOLOGIA SPECIEI

Specie saxi-humicolă, întîlnită pe stînci umede (higromezofilă),

sciafilă ; Brch ; specie nordică şi montană.

Staţiunea prezentată în Carpaţii Orientali româneşti, reprezinţi

poate (?) o limită a arealului său şi ea poate fi găsita şi în alte ţări clin

centrul si estul Europei.
Putem să afirmăm că această staţiune din Carpaţii Româneşti are

o mare importanţă fitogeografică europeană.
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Summary

In the courseof investigations madein tne Calimani Mountain-,

(northern part of the Roumanian Carpathians), the author found a

moss species — Pohlia muyldermansii Wilczek &: Demaret, new for

the Carpathian Mountain system and for Roumanian bryoflora.


