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CONSTANTIN PAPP

Autorul aduce, pe bază de literatură, o completare a inventarului

de denumiri populare pentru muşchi, conţinute în „Dicţionarul etnobo-

tanic" (Al. Borza, 1968), cu 28 de denumiri populare noi pentru 20

specii de muşchi din tara noastră.

între numirile populare ale briofitelor, grup cunoscut sub numele

de „muşchi", din literatură, afară de cele publicate de AL. BORZA (1)

în Dicţionarul etnobotanic, Bucureşti 1968, se mai cunosc şi următoarele

numiri, ce fac subiectul acestei note.

Speciile respective sunt trecute în ordinea alfabetică :

Anthoceros punctatus L. : lepra lupului pătat, corneţel (7), acest

nume este aluzie la capsula încă nedeschisă, alungită, ca nişte coarne.

Catharinaea undulata (L.) W. M. : muşchi stelat (7).

Dicranum scoparium (L.) Hedw. : două capuri (3), muşchi de pă-
dure (2).

D. longijolium Ehrh. : două capuri (3).
D. montanum Hedw. : două capuri (3).

Didymodon cernuum Sw. : doi peri (16), aluzie la dinţii peristomului,

divizaţi în două.

Encalypta Ehrh. : caliptra acopere capsula ca o căciulă, de aceia se

numeşte „Scufiţă" (cf. inf. de pe muntele Ceahlău, Cabana Dochia).
Fissidens taxijolius Wils. : crăpăţică (3), muşchi lăţit, aluzie la dis-

poziţia frunzişoarelor pe 2 rînduri pe tulpiniţă.

Fontinalis antipyretica L. : brădişor de apă (3), fîntînic (6).

Hylocomium splendens (Hedw.) Br. cur. : hipnă strălucitoare (8),

etajat, căci ramurile sunt întrerupte în ramificaţia lor, dispuse astfel în

etaje (cf. inf. verbale de pe muntele Ceahlău, Cabana Dochia).
Leucodon sciuroides (L.) Achw. : Muşchi de copac cu ramurile secun-

dare arcuite ca nişte ghiare.

Marchanda polymorpha L. : Funuces (10) Triercii (17).
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Mnium undulatum L. Weis : muşchi stelat (15).
Philonotis fontana Brid. : Aţa apei de fîntînă (17).
Polytrichum commune L. : Făchiuţă (15), muşchi comun (17), muşchi

frunzos.

P. commune L. var. perigoniale Michx. : Jabghie (14).

Sphagnum acutifolium Ehrh. : Muşchi de tiriş (4), Muşchi de turbă

(11).

S. quinquefarium (Lindb.) Wtf. : Muşchi de turbă (2).
S. squarrosum Pers. : Muşchi de turbă, gros (2).
Tortula muralis L. Hedw. : torturiţă (3), nume ce provine probabil

din peristomul răsucit.
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ETHNOBRYOLOGISCHE BEITRÄGE FÜR RUMÄNIEN

Zusammenfassung

Der Verfasser bringt auf Grund von Literaturangaben 28 neue

rumänische Volksbenennungen für 20 Moos-Arten und erweitert hiemit

unsere diesbezüglichen Kenntnisse, welche in dem von Al. Borza (1968).

„Dicţionarul etnobotanic", aufgezählt werden.


