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Az Iskolai Filmin~ézet diafilm sorozata
99.szám
ZUZM6K ÉS MOHÁK
NBvénytani sorozat: ·4.
K~s~ül t: J~5~ ttvbetn
1, If Zuzmcft
-A ".züzm6kugy keletkeznek, hogya zuzmógombasp6rája olyan
helyre hullik, ahol egysejtü, vagy többsejtü fonalas, kék, vagy
zöld moszatok vannak. A spróáb61 kihajt a gomba liejtfonala Ihifájaj és az a moazatsejtet körülöleli; sót szivóesapjával be is hatel a moszatsejtbe. /szivócsap :i: haus-ti9rium/.Ezután a gomba lát~
ja el sóoldatokkal és vizze). a meaz atot, amely kl.oro:f'~ll
te8teeskéivel aes~imilálva a s6el~atokb61 ée a levegő széndio~idjáb61
kész szepves anyagot készit. A szel:'V'ee
anyag egy :réQzét visszaadja a g(lmbának. Igy k~lest)nt1sensegi tik e_gymáat, lI.e~ta gomba
adja asóQldatot a talajtól elszakitott moszatnak, a moszat pe-.
dig kész táp:tálek~t ad, amelyet a geraba nem t udaa tdkészi t end ,
Az ilyen e.gyültélés /szimb1ozis/ mindkét félre haazJll~s.
!zuzm6telep többféleképen szaporodhat,Igy:~itkán leszaka~
dozhatnak a telepr51 ~ egyes részek és önál16 'letet tólytathat~
.nak tovább, A leggyakrabban sorediumokkal,vagy
isi~i~okkal 'sza-porodnak. A a~redium9k a telep fe~ületén hoeszukás,vagy kerek,
domboru, iagy hQmoru lisztes, vagy szemcsés foltokat alko~ak.
Az isiditlIllok
a telep fel.ületén s'zemö;LcSSZ6;rÜ,
hengenea ,-egysze~
vagy korallszertien é.1ágaz~ képződmények •• 1ndkettó a.telepről leszakadva néhány mo~zatsejtet jgonidiuml és gombafonalat /hital
visz magá.val -ésQsztódással uj zuzm6telep~t h()z"létre,A fenti
szaporodás~ módok~n kivül a gomba te;rmőtestében spr6likat-1s ter..•
mel, a.moszat pedig osztódással szapol'04ik. A keletkezett gomba .•.
sp6rákb61 szétszór6dás után csak akkor lesz uj zuzmótelep, ha vé~
letl~nül a nekik megfele16 moszatok közelébe kerültek. Ellenkező
esetben a spÓl'áb61 kihajtó hita önál16 életrE! képtelen és ezért
eLpuaz tuk , ~ moaz atek eLl.anban 6náll~an is képesek megélni. ~sze'!'"
::'inta zuzm6alkotáa a g~mbának életszükséglete , a moaz atnak nem.
A zuzmókban '~16 gombák, .tömlősgombák, csak ki'vételeeen bazidiumoa
gombák, ez l1t6bbi~k önállóan is életképesek. Ezek ~eak a t6rpuson
élnek.
.
.
.

.

2. A zuzm~telep keietkezés6 és kifejlődése. A kép~n a zuzm6telep
kialakulását"látj~k·sp6rát41-a-term6testig.
Részletképekt 1~ A
zuzm6alkot6 gomba sp6rái megfelelő hómérsék~et-é8-nedves8ég mel~
lett kihajtanak, 2: Ha a fejlőd6 gombafonal Ihifal nem talál a
közelben moszatsejtet, els()rvad. ;:·4: Amelyik SP():ramoszatsej"
tek közelébe hullott, annak a sejtfonalazuzmóvá tud fej15dn~. A
Bziv6csapOk behatolnak a moszatsejtekbe~ 5~ 6: A gombafonale.k fel-
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emelik a talajról a m~szatsejteket /gonidium~kat/G ?:A zuzm6"
telep keresztmetszetéb~n
j6l látjuk a be~álózottmoszatsejteket
és az alzatb-a behatoló gombat,'onalakat. Ezek a fonalak savaik~
kal feloldják a kózetet. A zuzmók ezzel a roüködésükkel a legsimább szikla felületén is meginditják a talajképzódést. Ez a zuz~
mók egyik leg~óbb jelentősége. 8~: A zuzm6teleprol Le azakad Lvar-talan sarjak a 'talajra jutva megtelepednek és uj zuzmóteleppé fej16dnek. 9: A 'zuzm6telep felületén termótest fejlődik /~ képen'
tál alakul. Ebben keletkeznek a ;gombaspprák. A telep felső és
als6 rétege tömöttebb, belseje, ahol a moszatsejtek vannak, szivacsosabb szövetü, l~c A tányér zuzmó laz előbbi részletrajzok
is ebből a zuzm6b6l valókl, fák kérgén köz~nséges.
/Dr.Csapody Vera rajzaI;
,
é

3, Dermatocarpon

miniatum. Mész, dole.mi"\és andezit sziklákon
igen el terj edt zuzmófajt. Ter~ótestet h9z.

4, Tud5zuzmó ILobaria pulrnonaria/. A tüd6 felületáre emlékeztet~
külseje van. Lombos fákon, mohes sziklákon; erd6kben közönséges.
Gy6gyteaként használt~k, főleg tüdőbaj ellen, me~t régen azt hitték, hogyatermészetpen
a szervi betegségekei a be~eg szervre
hasonlit6 növ'nyek gyógyitják.
5, Kutyazuzmp

IPel iligera ean i.nay , Gyepes he lyeken és mezőkön, r:
utak.szélén,-mohos
szik~ákon, erdőkben, bokros he11eken, de in-.
kább árnyékos és nedves talajon igen elterjedt faj. Nálunk a nép
veszettség ellen használta4
.

,

6. Rénszarvas zuzm6 /Cladonia rangiferina/. Nálunk is e16fordul.
-Hazájában a sarkvidéken a rénszarvasok legfontosabb lakarmánya,
szükség eseténazonban
az eszkimók is táplálkoznak vel e. Skandináviában,alkoholt
gyártanak belőle. Száraz erdőkben, tózeglápokon, hegyoldalakon szélesen kiterjeszkedó gyepeket alkot, de
csak elvétve hoz termőtestet.

7. Tölcsér zuzmó /éladonia fimbriata/. Humusz~s talajon, tőzeg •.•
lápokon, napfényes erdőkben, mohos sziklákon, korhadt fatönk5kön
és száraz fákon, legtöbbször száraz helyen találhat6. A barnás
gömb vagy félgömbalaku termótestek a tölcsér peremén rövid nyelecskéken ülnek.
8. 'Tölcsér zuzmó ICladonia fimbriata/. A kép közepén j 61 láthatók a termőtest nyelecsk'isek-kezdeményei.
Ez okozza a tölcsérek
csipkézettségét. A kép balszélén lehullott tölgylevelek vannak.
IDr. Vajda Ernő felvétele,Mecsékt
Misinal.
'

9. Izlandi zuzmó /Cetraria islandica/. Gyógyteának használják.
Nyálkaoldó, légutakat tisztitó, köhögé~esillapitó hatásu, emellett az étvágyatis
fokozza. E~d5kben,ktilönösen
tUlevelti erdőkben, homok-, tózeg- és humuszos talajon, r1.tkárimohos'fákon és
idősebb fák törzsének alján nÓf Meddő.
- 2 ~
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10 •.Tölgyfa zuzmó lEverni. prunaatri/. Nagy mennyiségben gyüjtik
illatszer- gyártására. Lombos fák és bakr-ek kérgén és fiatal ágai.n,
ritkán holt fán élq zuz,mó. Igen gyakori, de elvétve termő.
ll. Sárga tányérzuzmo /Santhoria parietina/ •.1gen kiilönböző a.lzaton nó.Egyike-·a-legelte~jedtebbzuzmóknak.
Lombos fákkérgén,
köveken, sziklákQn,' faépitményeken, kőfalakon,' zsi.nde1yen,szalma és cseréptetón, bőrön, vason, üvegen, kertben. mezőn, fasorokban igen közönséges.
.
.
12. Szakál zuzmó /Usnea longissima/. ~Ulevelü és lombos fák á"
ga í,n és .kérgén ,-főleg magasabb hegyYidékeken fordul elő. Mindi,g
meddő, Gyak~an az 1-2 m hosszuság~t is eléri.
13. Parmelia physodes a lucfenyő ágain. /Dr.,Vájda Ernő·felvétele,
Bükkhegység; Feketesár/.
14. Betü Zuzm6. IGraphia scripta/., Sima kérgU~ ~~mbos fákon gyakrabban,tülevelU"~"fákon
ri tkábban található. Héber vagy török betükre emlékeztető termóteste van.
15. Lecanora subfusca. Lombos fák kérgén ígen közönséges.
kerek foltok a term5testek.

A sötét,

i6. Manna zuzm6. /Leeanora eaculerita/. A Krim félazigettól

Kisázsián, Perzsián, Arábián keresz"tUI az Északafrikai homoksi va ta •.
gokig és a sztyepeken mindenütt honos és emberi táplálékul is
szolgál. Nagy tömegekben él a puszták es sivatagok homokján 15
cm magasan is fedi a talajt. Száraz állapotban kemény, a szél·
a homokkal együtt többszáz kilométerre továbbsodorja, azután a '
szélcS~ndes helyeken ~ talajra hull. Ez a mannaes6. Nedvesen
megpuhul, megduzzad. Ez szolgáltatta minden bizonnyal, a zsid6k
bibliájában szereplő mannát.

17. Lakmusz zuzmó IRocella fucif~rmis/. A FöldkGz1tenger és Átlanti óceán szIklás partjain éle Ez szeigáltatja az 6rseille és
lakmusz festékéj.nyagait;;
.
.
RészletrajzokJ B: Termótest hosszmetszet, C: Másik faj termótest keresztmetszete.
18. KUl8nféle kéregal~ku ~s leveles telepü zuzm6k társulása."
/Dr. Vajda Ernő felvétele. Mátraszentimre/ .•
19. II. Mohák. A mohák kistermetü, száraz, leveles, igazi gyB.kér nélkü11~növények, A gyökeret hosszura nyult sejtekkel, illetve sejtsorokkal
rizoidákkal pótolják. Nagy tömegekben
élnekegytitt. A moháknak fontes sz~repük van a t5zegalkotásban
és az erdei talaj'nedvességtartalmának
megőrzésében. A hegyekről
nem engedik lefelyni a megolvadt hólevet, hánem magukbaszivják:
Általában az árnyékos, hüvös területeket szeretik, de egyes fajok a szárazságcit is jól birják. Ha az erdő fáit kiirtják, az
erős fényben a legtöbb moha is elpusztul, ezért hóolvadáskor a
hegyekről lezudulé viztömegeket nemállithatja
meg semmi. Igy

un.
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idézi e16 a mértéktelen erd61~tás a hegyek tövében elte~U16 sikságokon és völgyekben a kataaztrofálisméretü
árvizeket. Fontos
szerep jut a mE>hának ~ talaj e16készitésében ie. Azuzmdi
által
megkezdett k6zetboritó munkát folyta~ják ~s tetemUkkel. valamint
a mohaszónyegben
összegyült porral el~készitik a talajt a virá~
gos n6vények megtelepedéséhez.
A mohák ugYAevezett nemzedékváltással
szaporodnak, Ez
azt jelenti, hegy egy ivarosés
egy ivartalan ~zakasz, vagy másezóval nemzedék szabály~~an váltogatja egymást. Elnevezésüket
arrdl kapták, hOgy milyen uton hoznak~t6dokat.

Al

Ivaros nemzedék ••. lehullé sp6rdból., amely a mohák feles
I.,X/ krom9U~z(l)m$.
száaJ.ut ;i.vartalanul keletkezett asaper í.t se-jtje,
e16telep cair'zik ki. /Részleteket lá~d a 25. képenl. Ezen alakult ki a rUgyecskébó} a száraz rész, amelynek szintén valamennyi
sejtje /X/ kromeezóma számu. Ez a közismert mohanövényke. A szár
teteján wagy ~ldalágak~n, ugyancsak /X(kromosz6mS'számu
sejtekb61 fejlődik ki a megtermékenyitó csirasejteket· tartalmazó csirasejttart6 lantheridiuml és az egyetlen petesejtet magába rejtő
pete sej ttal';'t 6 / arehe~onium/. Ez az ugyneve zett. ivarGlS,szak$l!fa
vagy nemze dák. amely számtart6 osztódással megőriztes-/XI
kromoszóm$szám$ta
s,órától-a-petesejtig
éa him~sirasejtik. lA 25~
ös rajzon Ix/ jelzi eo tél kromoszéma számotl a megfelelő n()vény~
részeknél.
! petesejt és cSirasejt a mohák nagy részénél ugyanazen a
példányon legylak11 kisebb részénél kültln-külön példányoken fej-lódik ki /kétlald/. Ha a petesejtek és csirasej tek megértek,bekövetkezik egy vizes$PP Iharmat, esői k"zvetitésével a mEigtermékenyi tés, Ilyenlfor az ostoros him ...
asirasej telt ISl'ermatoz'idák/ ..
kiusznak az antheridiumb6~ és megkeresik az arohegoniwmban lév6
peteaejte~. Azért találnak oda, mert a petesejt tehérjét laájmohal vagy· nádeuker oldatot bocsájt a vizbe /l~mbos mohák/. A him
csirasejtek kémiai érzékenysége felfogja, hogy hel töményebb'az
oldat és arrafel~ tasrekednek. A legtrsménys'bb oldatot keresve
j utnak el a cukorterme16 petesejthez • Az e1s.6 megtermékenyi tó
him csirasejt, amely elérte á petesejtet egybe olvad vele. Az IX/
kremoszóma számu petesejtb61 lXf az ugyancsak IX/ kromoszóma
számu himosirasej'ttel történt egybeolvadás következtében moat
már 12 x/telj es·~kromC)szóma számu megtermékenyi tettpeteaej.L
/zig6tal kelEitkezett. Ha-pl. a petes~jtben és a csirasejtben megtermékenyités elótt külön-ktilijn 5-5 kromoszóma volt, host a megtermékenyitett petesejtben az e,gybéolvadás útá~lo kromoszóma
lesz. lA raj"z ezt jelz~ 12 x/I.,;
.
ő

Ellvartalán

szakasz vagy nemzedék. A megtermékenyitett
petesejttel kezdődik áz ivartalan utódokat hozó un. ivartalan nemzedék. A telj és krom.oszóma számu megtermékenyi tett petesej t oszt6dni kezd és cSirává, embrióvá, majd ebból sp6ratart~vá fejlődik.
amelynek minden sejtje teljes ltromoszóma számu'/2 xl. A spóra~
tart6ban sok sp6ra keletkezik, számcsökkentó osztódással és ezek
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ujra 1~/ktomosz6ma számuak. Asp6rák tehát 1,vartalanul kiZl~·';
••
.kezett, ~~á~lel terjed5_ ~zap~ritó s~jtek •• ihthogy a spóra
ivartalan szaporitó sejt, igya spópát termel~ nemzedék/a nyelv
sp6ratart61, jelenti az ivartalan nemzedéket.
."
A spdrákat. j.l1é'Íve ivarsej telet Ipetlgeoj t. hlllilfoÉLil'aaeJt/·.
·termel~ ké~ némzedék .zabály~sart vgltg~atJa e~~máB~, minden mQ~
hanövéIlypé1dány életében. Ezt hi 'ttj nk ne~zedékvá1 tá~nakf .
A~~hákná~ a nemzedékváltás~n~kivül egy másik, teljesen
ivartalan Ivegetativ/ ~zaporodási módot is találunk. ~gyes ré~
szecskék.ugynevezett rügyek, leválnak, a növényr51. és önállo .
uj növényekké fej16dnek. Sz azért fontos, mert nagyen sok moha
~egtöbbszar csak igy szaporodik.
.
A moháknak két asztálya van: májmehák és lQmbosmehák.
2Q?-_~.a:1 moh§,ttvUlet.e.k,•
_~ képen-egy telepes májmahát látunk a geo.1,6giai.középkQrb6S1..-/Pal~~ohepat1ea/.Alatta egy telepes májmoha
kövületét látunk az unk~rból IMarahantites/. A ~9bbfel~6 kép egy
level~s májmQha a geQ1,6giai ujkorb61 /F~Ul~ania/. Jobb als6 ké~
pUnk a legöregebb. Az Ók.orból /kószénko:r/megmaradt lombos moha
.kövülete IMuscites polytriehaQe~s/.

AjmájmohálF.osztálya
.Vagy.telepesek $ vagy szárra és .1apos 1eve·lekre tagelódnak.
2}..a,sillagos májmaha /Marchantla po1ymorpha/. A; Terrilékenyi
t6
Ihim/példány. -13, . Pete$ej tes termópé1dány • A,telep lap os , levél"c
szerü~ a talajh~z x-izoidákkal, gyökérpor szerU képl.etekkel kapcsolódik. A: A him példány nye1e8 ernyószerü tart6ja als6 részán
fejleszti a esira.sejteket termelŐ an ther-Ldáumeka't •. BlAterm6
példányon ~z ernyonek kUllószerüen szétágazÓ, e~illagalaku nye~~s
képződmény fel~l·meg. A ktUlók a1s6 felületén fej15dnek ~ pete .• '
sejttarl6 archegonitun~k,,:t
Később megtermékenyi tés után ezekből
fejlődnek a ~póratartók.
.
~.megte:rméken7it.ésviz utján történik. Ez·a májmoha kétlaki ,
vagyis külön péidányon vannak az antherid1~~k és másekQnaz archegQn~umek. lz ivaros szaporodás csak akkor lehe~ségrs, ha kétfélE3példány elég közel fejlődik ki egymáshoz •.Gyakran vegetativ
uton rpgy,kGsárkákban fejlődő rügytestecskékke1 szapgrodik. lA ké~\
pen b.jelzi/.
.
l

•

22'-Cail1agos májmoha.· Archegoniumos példánya eredeti fényképen.
/Vajda Lászl'-fe1véte1e/.
Ilf

23. Májmoija keresztmetszet.A.kép a telep köz~pér61 való. J6~ lát.haté-rajta-a-gyökérszerü, -egys€jtü szórképletek rhizoj,dQk és
a.t5bbeejtU pikkelyek, Ezek rö~zitenek ~s táplá~ék fe1vátelre
szolgá~nak. ~igyeljük meg a te1ep'~étegezódésétt ~egfe~Ul van· a
fels5 epidermia. ~zk~orofill nélküli egyatlen sejtsorb61 áll~
, ~melyet a kép felső közepén légzőnyilás szakit meg, A ,légzőnyi1ás ~z al~tta lévő klorofi11os sejtekben g~zdag légkamrába ve99
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zet, It" tlSrténi,kaz assz:!Jn.i,lác;lp.
A. .képen 1~that6 'légkamrát a
klQrofil~ nél._Uli vtl~azfalsejtek h$tárolj~k. A klorof~llQs réteg alatt, van ~ több a~jtréteg vasg~taágu raktároz6 sztlvet. Legalq~ talál;ju~ ~z al~ó epidermis szintelen sejtjeit, ID'r.Osapody
Vera rajz$l.
_
"
$záraz májmona /Mad@thee~ platyphyll,al. A száraz, leveles,
'~jmGh~
-felépijése eltér a telepea máj~ohá)tt6l. Hasi el.daLukon,
a lomblevelelf alatt ~l~evelek és mel~ék1evel~k i~ vannak • .;Fakérgen, kGv'i;5n,
eziklán vagy földön élt
24.

L~mb_e8mohák oEtz.tá1ya
L

'

2~;
.'~.~~~~~~~~~~-i~thatjuk
~E!lept abb6l sz~as növényke

a mpha kifej16dését. A,sp6ráb61 .15fej~liq.ik,-tetajén,arohElgonium~kés
antheridiumok nőnek, A Sejtekben látható egy ••egy X jelzi ~ fél
kromoszóma számot az ivaros nemzedéknél. A,vizoseppen átusznak a
csirasejtek a kanos6 alaku aroh@goniumban lév6 egyetlen petesejt'hez. Amagt~rmékenyités
utáni képeken figyeljük meg a 2 x jelet,
ezz~l jelezzük a sejtekben a teljes krGmoszóma számot~ Az arehe- '
góniumban fejlődő spóratartó ...
nyél megnyulik, eltépi az arohagoniumot és fe~emeli a peteGejtb5l fej16d6 sp6ratartó tokot 12 x/,Ebben ujból Ix/kromQsz6más,sejtek
ke;tetkeznek, "ezek a~p6rák.
Az érett spóratokról lehullik az ar~hegónium aapkaaaeeü marad'ványa, a spórat~k felnyilik ée a spórákkiszóródnak. ,Figyel,tesstik
meg a.képen a két nemze<tékt/ivares és ivartalanl váltását. RészletrajzokI 1. Spó~ák Ix/~ 21 Elóielep rügyeaskékkel Ix/. l: ,RUgyecskékból fej16d6 fiatal növény Ix/! 4: !nth~r~4~umos és ar~
ehegoniumQs moha.szár csucsok, tetfljén vizosepp, uszó termékenyi ..•.
t6 csira~ej tekkel Ix/~. 5: 'Ugyan az hesszmetszetben. 6: megtermékenyi tés er5sen n agy tva' anthe:t'~diumból:
kiusz6 cSirasej tek Ixl.
7: Yegtermékenyitett petesejt 12 xl Izigota/. 8: A megterméke"- '
nyitett petesejtb5l fej16désnek indul' nyeles spóratartd i2 xl.
9: Ivaros Ix/ és iv~talan 1'4xl nemzedék egy növénykén látható.
101,Stiveges'és süveg nélltUli. kupakos spóratart612 xl. 11~A sp6 ....
ratartó fogas szája felnyilik és a sp6rá~ Ixl kiazOr6dnak.
l2l :Sp6rák Ix/',
í,

26.' Moha száresue.s .aroh'egoniumokka1.,A rajzon láthatók a még megtermékenyitetlen-p~tesejtet-tartalmazó
kisebb, palacktormáju
arehegoniumok és a már megtermákenyi tett !3p6ráta,rt6váfejlódó
nagyobb az-ch egendumok , IDr, , Csapody Ve1'"8 rajzaI •. 2.7.Sz5rmsba /Polytrichum 8ttenua~um/, Afelvételen'j~l 1~that6k
a kiemelkedő sp6ra~artók éa a száraeskák(}n ~zátál16 kis, hegyes
levélkék. Figyeljük meg milyen sürü, összefüggő tijme8ben boritf
ják a talajt~ lV:ajda'lászl6 felvétele.1
28; Moha levél és szár felépitése" A. szárban hcaa sura nyul t sej-

tek vezetik,a táplálékot. Ilyeneket a levélérben ie találunk. A
levéllemez többi része egysejtréteg vastagságu.
- 6 .••
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290 Hárommetszéaü vezérsejtésszérmoha
'szár keresztmetszete ..
A szár'estlesán~ -a-tér-3-irányában-oszt6d6-gyarapit6·vezérsejt
lVI van. Ez irányitjaa hosszanti növekedést. Oszt6dásakor sze.letsejtek válnak le 03161e, ezekből alakulnak ki a szár és levél sejtjei. A szár csuesán három, a levelek csuesán kétmetszésli vezérsejt van~ A szórmoha-szárkeresztme~szetében,
középen elrendeződött szállitó-sejtek, az edénynyalábQk ősei. A
szállitósejtek nem igazi edénysejtek még, A középen látható hár-orne zcg Le
szerv az edénysejtek közé lenőtt spóratart6nyél.
üü

Ja. T6zegrnoha~láp Bereg megyéből. A tőzeg ugy keletkezik, hogy
e. t6zegmoha·alsó része elhal, a csucsánr tovább nó a rnohatömego
Az ~ls6bb rétegben az elpusztult, összetömődött moha, a levegőtól elzárva tözeggé érik. 'A kiemelkedő zsombék tetején csak a
legfiatalabb mohanemzedék él, amely alatt évezredek eplusztult
nemzedékei halmozódtak fel~ A zSQmbékok tetején inkább szárazságtürőbb mohák és virágos növények Ipl. tőzegáfonyal teremnek,
a mélyebb z,ombékközi s~mly~~ekben a nedvességigény15 tózegmohák , A moh ás rész körül rezgőnyárfa laposnyelü Leb ul Lo t t levelei
láthatók ,nagy tömegben. Á tőzeglápoknedves
éghajlstl.l,magasabb
hegyvidékekre jellemzők. Nálunk csak lefolyástalan medencékben
keletkeznek a Középhegység északi részén és a ~~njntul nyugati
szélén. A képen láthat6 egyetlen alföldi t5zegmohalápot 1952-be1l
fedezték fel a debrecdni bQtaniktisok. IDr.Vajda Ernő felvátele~
Bereg m~ .Csaroda/.
31. Tőzegmoha egyes példányai. ISphagnum cymbifQlium/,Levelei
szórtan 'állnak, levélér nincs, a szárban nincs s~nl vezető,sem
szilárditó sejtköteg.A szárak csuesán láthatjuk a spóratart6kat~
A tózegmoha növekedése végtelen. A nedvességet a levegőből is ma~
gukhoz szivják_ Színük zöldesfehér. A növények alja elhal és
tőzeggélesz.
32. Vizimoha /Fontinalis antipyretica/.Állandóan vizben, hegyi patak0kbs~. forrásokban élő, nagytermetü, usz6 mohafaj. Hossza 70
cm is lehet. Ala6sony vizálláskor szárazra kerül ésilyenkor
fejleszti a nyeletlen spóratartókat. A kép~n a teljes növény rajza
fölött egy zá~t és egy nyitott spóratok látható. Jobbra lent
egyetlen nagyito~t levél van./Dr.Csapody Vera raj~a/.
33. ~sillagmoha ISyntrichia ruralis/. Száraz, napos gyepeken,
homokpusztán,·háztetők~n
tömegesen élő közönséges moha.Nedves·
időben ki terj ed', száraz időben öaaz ezsugcr-od le; Ez látszik a
képen is. jDr~Pénzes Antal.felvétele/.
í

34. Közönségesebb

lombosmohák. 1: Funaria hygrometrica kissé nedves. ni trogéndus talaj on éle 2: Mnium cuspidatum nedv ea , f cr-r-ás os
he Lye ken , láprét eken köz öris éges. 3: Hypnum cupressif orn.e Aülönösen fat ör-z.ae ken gyakori erde i moha , 4: HyLoc omí.um p r-o Lí f c:c.ü.m
f enyve sekben ;:árnyas sziklagyepekben
L, 5~ Catharinaea undulata
ér!.~eit ala
tölgyesekben
s,
é
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