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Tehát ez a hely már a második vohia a Közép-Kárpátokban, ahol

inlerglaciális növényzet sleppe-elemekkel fordul el. A két Hóra különbségét

Gánócz és Lucski akkori klimatikai eltérése okozta volt.

A Chocs klíma-viszonyai kedvezbbek voltak a jégkorszakban és azután,

mint a Tátráé, így a bevándorlás a Vág-völgyben hosszabb ideig tarthatott,

és sokkal hamarabb volt biztosítva ott, mint a Szepességben.

Emez elsorolt lerakodások kincsei csak akkor fognak egész képet adni a

Kárpátok növényzetének történetérl, ha azok szorgos kutatókra és feldolgozókra

találnak. Nagy érdekességük és nevezetességük kétségtelen, most már csak a

beható vizsgálódás szükséges.

Gyrffy István: Hymenostylium curvirostre (Ehrh.)

Lindb. var. l^- scabrum Lindb. újabb elfordulásáról ha-

zánkban, különös tekintettel a szár és levél anatómiai

viszonyaira.*

(4 eredeti rajzzal.)

A Weisiaceae-csaXkánOiíi I., — a peristomium-fogak hiánya miatt elneve-

zett Gymnoweisicac — csoportjába tartozik a Hymenostyliimi génusz, mely

monotypikus, amennyiben csak egy faja : H. curvirostre van, néhány ide tar-

tozó változattal.

Egyik ritka változata a H. curvirostre (Ehrh.) Lindb. var. (^. scabrum

Lindb.,** melyet csak nemrégiben közöltem*** az erdélyi részekbl t. i. a Vle-

gyászáról,''' mely termhely egyetlen volt hazánkból. Újabban Erdélynek egy

másik pontján is gyjtötték, t. i. Degen szedte Rodna mellett a »Galatiu«

havason. ít

Ezt a szemölcsökkel (papilla) srn borított szárú és level mohát

Chalubinskittt nem látta a Magas-Tátrában, mert körültekint és aprólékos

megfigyeléseirl bizonyságot tev munkájában nem találjuk meg.

J. Roll a Magas-Tátrából még a talakot sem említi. ^ — E var.-t nem

említi Hazslinszky sem.^§

* Eló'terjesztette S c h i 1 b e r s z k y Károly a növénytani szakosztálynak

1905. évi május 31-ikén tartott ülésén.
** S. O. Lindberg: Musci Scandinaviae in sj^steinate novo dispositi. 1879.p.22.
*** Magyar Botanikai Lapok, III, évf. p. 124.

t Gyjtöttem a ;>Valea Saca« völgy »Priporu Ursului« nev részen 1902.

szept.-ben.

tt Magyar Botanikai Lapok, IV. évf. 4—5. sz. p. 80.

ttt D r. F. C h a 1 u b i n s k i ; Enumeratio muscorum frondosorum Tatrensium

hucusque cognitorum etc. Warszawa. 1886. p. 8.

§ Hedwigia, Bd. XLIII. (1904), Beitr. z. LaubmostL d. Hohen Tátra.

s§ A magyar birodalom mohílórája, Budapest, 1885. pp. 85—6 sub gen. Gymno-

stonmm.
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A Magas-Tátra galicziai oldalán gyjtötték volt ugyan,* de mivel ez

nem hazai termhely, figyelmen kívül kell hagynunk.

Eme, a szárból bségesen ered rhizoíd-októl ellepett, alul rozsdabarna,

felül halavány sárgás-zöld gyep mohát ismét a M. -Tátrában gyjtöttem, de

szintén csak medd állapotban (1904. aug. 18-ikán). E mohán a rhizoíd-ok dúsan

elágaznak és barnák, csakis a csúcsaik fehérek és szemecskés plazma-

tartalmúak.

A »Gerlachfalvi-Csúcs« (2663 m.) alatt lev » Felkai-Völgy « ben a

»Hosszú-Tó« (Langer See, 1932 m. t. sz. f.) partján lev sziklafalakról, — ahol

a nagy szárazság bár minden tenyészetet kiszikkasztott, mégis nagyon sok

érdekes virágos növény is virított, — különböz Andreaea-k és Grimmia-k**

társaságában gyjtém a H. cnrvirostre var. /?. scabriim LiNDB.-ot.

A Nap hevének (insolatio) nagy mértékben kitett eme hely körülbelül

1940 m. t.-sz. f. magasságban van*** a »Hosszú-Tó« közvetetlen közelében,

mely hely, de az egész F'elkai-Völgy skori gránit-ból való, és csak helyen-

ként van ú. n. gneisz-gránit, illetleg a »Gránátfal« (Granatenwand)-nál grá-

nátvezet pala, felváltva gránit-tal.'í' E helyen elég bven, szép gyepekben

található.

Áttérek most anatómiai viszonyainak a tárgyalására, a mivel részlete-

sebben már csak azért is kell foglalkoznom, mert se H a b e r 1 a n d t+t alap-

vet munkája, se L o r e n t Zj'f'tt se Wichura§ stb. stb. közleményei —
legalább tudtommal — nem foglalkoznak vele.

Sajnos, nincsen módomban, hogy átszellztet és áthasonító rendszerét

megvizsgáljam, mert mint említem, medd állapotban gyjtöttem.

I. Szár km. (= keresztmetszet)-én a Limpricht említette ama

jelleget, hogy a szár keresztmetszete háromél, §§ mely tulajdonság általáno-

san jellemz volna a Hymenostyliiim Brid. nemzetségre is, egyáltalában nem

mondhatjuk.

A szár km.-én látható háromszögletességet voltaképpen nem a szár

okozza, mert ez nem az ú. n. (ha a virágos növényeknél használatos termino-

lógiával élünk) caulis triqueter, hanem hengeres ; km. -ben tehát kör-alakú.

* A »Koscielisko-Völgy«-ben gyjt. Fritze 1868-ban (Limpricht, Die

LaubmoGse Deutschlands, Österreichs u. d. Schweiz. I. B. p. 239.)
** Az e kirándulásomon gyjtött növényekrl és mohákról máskor, részben

másutt fogok megemlékezni.
*** Katonai térkép, 1 : 75,000. Zone 9 col. XXII.

t L. U h 1 i g : Geologie des Tátragebirges. I—IV. Theii, publiciert in den Denk-

schriften der math.-wissensch. Klasse der kais. Akadémia der Wissenschaften LXVIII.

Bánd; in Separatabdruck bei K. Gerolds Sohn, Wien, 1899.

tt Haberlandt: Beitráge zur Anatómia und Physiologie der Laubmoose.

Jahrbücher für wiss. Botanik, Bd. XVII. Heft 3.

ttt P. G. Lorentz: Grundlinien zu einer vergleichenden Anatómia der Laub-

moose. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. VI.

§M. Wichura: Beitráge zur Physiologie der Laubmoose. Jahrb. f. wiss.

Bot. Bd. IL

§§ L i m p r i c h t 1. c. I. p. 238.
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Sokszor láthatunk háromszöglet szárkm.-et, de ennek oka a következ.

A levelek sr csavarvonalban vannak elhelyezve, és ha éppen a levelek

eredési pontján vágjuk ketté a szárat, nagyon sokszor kapunk jellegzetesen

háromszögletes képet olyanformán, hogy közbi van a körkörös szár, melyet

sötétebb kerületi sejtjeirl azonnal felismerünk, — a km.-en látható szögle-

teket pedig az egyes levelek ferének a fonáka teszi, alkotja. Sokszor úgy
találja a metszési sík, hogy csak egy szöglet van és a többi rész kerek, mivel

akkor csak egy levél eredési pontját metszettük át.

A szár km .-ének szövettani alakulását illetleg a következket mond-

hatjuk. A H. ciirvirostre var. /?. scabrum Lindb. száraz, kopár sziklán él,

ennek megfelelleg van alkotva minden szerve, így a szára is. Tengelyi

nyalábot még kezdetleges állapotban sem látunk kifejldve. A sziklán él

m-^ll

fi im: '^ ^^ . . i Vpi Ki

Ili V^ i;iu. U

{ 2

Ji

28. rajz. 29. rajz.

26'. rajz. Hymenostylium curvirostre var. /?. scabrum, szár-km. 1 = szemölcsösen ki-

türemkedö sejtfal; 2 = többréteg, sötétbarna szín küls »kéreg«-rész, epidermis

;

3 = tengelyi rész, parenchymás sejtekbl alkotva, a :)Centralstrang« hiányzik.

29. rajz. Hymenostylium curvirostre var. scabrum szár-hosszmetsz. 1 = sötétbarna

kéregrcsz ; 2 =^ plazmával teli középponti rész.

moháknál nyaláb vagy alig van (pl. Hedwigia ciliata, sok Barbtda-, Gymnosto-

imim-, OrthotricJimn-, Hypnum-íai)* vagy egyáltalában nem látunk (pl. Grimmia

leucophaea var. latifolia-ná\, amint ezt vizsgálataimból tudom.)**

Legkívül sötétbarna, többréteg küls szövetet, epidermist látunk (2S.

rajz 2), melynek sejtjein a sejtfal nagyon megvastagodott. A küls sejtek

között szemölcsösen kitüremkedket és olyanokat is láthatunk, melyeknek

küls sejtfala szemölcsösen kitüremkedik, anélkül azonban, hogy a sejtüreg

* H a b e r 1 a n d t 1. c. p. 390.
** »Hedwigia« XLV. B. p. 17.

Növénytani Közlemények. 1905. IV. kötet, 3. füzet.
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is ennek megfelelleg kidomborodnék (28. rajz /). A száron lev eme szemöl-

csök a var, /í. scabrum egyik f-f ismertet jelét teszik.*

E megvastagodott sejtfalakon az egyes rétegeket nagyon jól láthatjuk,

szépen rétegezettek. E vastag sejtfalú kéregrész fogja körül a parenchymás, de

vastagfalú sejtek alkotta középponti részt.

A srn egymás mellett álló szárak és levelek a csapadékot hajszál-

csövességüknél fogva ott tartják, ilyenkor a gyep felduzzad ; e beszívott víz

ott is marad addig, míg a moha vagy fel nem használta, vagy a Nap

heve ki nem szárítja. Nyalábot nem fejleszt, mert állandó vízvezetésrl nem
beszélhetünk, mivel a kopár, a Nap hevének kitett sziklából nem szíhat

nedvességet. Az ilyen mohák az alkalom adta csapadékot (hó, harmat, es
stb.) használják csak ki és fordítják javukra. Nagyon jellemz, hogy levelei,

sarlósán vagy ívesen a szár felé görbülnek, ha teleszívta magát a gyep víz-

zel, a levelek »nedves állapotban visszagörbültek«.**

Bár a tátrai növénykék szárán is jellemzen ki vannak a szemölcsök

fejldve, mégis úgy találtam, hogy a vlegyászai példákon több szemölcs volt.

A szár hosszmetszetén a küls barna szín,

kisebb, és a bels nagyobb méret, de szintén elég

vastag falú, színtelen sejtekbl alkotott tengelyi

részt jól megkülönböztethetjük egymástól. (29. rajz).

A kéregrész sejtjei (29. rajz /) hosszukban

nyúltak, szk üregek, küls faluk sokszor szem-

ölcsösen kitüremkedik, sokszor a harántfalak felett

30. rajz. Hymcnostylium cur- egymás mellett, sajátságos kétfej horoghoz hasonló
virostre var. scabrum levél- alakzatokat képeznek. A középponti részt tev
lemez »sze2élyseitjei« a finom ., , ,

- , a , , ^ ' l

^.. , , / , , ... seitek prosencnvmasak. Az egyes seitek harant-
íureszesseget okozó szemol- o r j oj j

csökkel, ilíetleg azok felül- f^Ia hol egyenes, hol ferde, és néha a vége

rl tekintve. felé a sejtüreg kissé kitágul. Szemecskés plazma-

tartalmuk összezsugorodott ; sokszor a harántfal

felé mindinkább kiszélesedett, és a sejtüreg közepe felé mindinkább elvékonyúl,

úgy hogy a rostás csövek holtképéhez hasonló rajzot látunk magunk eltt ;***

sokszor ide-oda hajolva, egyik vagy másik falhoz közeledik inkább a plazma-

zsineg. A végén tölcséresen kiterül plazmatömlk a fölötte lev sejtek hasonló

módon kiszélesbed plazma-tartalmával egybetalálkozva, egészen h képét

nyújtják a rostás csöveknek.

Külön tengelyi edénynyaláb nincsen, de így is lehet már egyes sejteken

látni, hogy a törekvés arra már megvan, hogy a rostás csövek alakját utá-

nozzák, amennyiben végükön kiszélesednek, kiduzzadnak, habár védhüvelyt

nem látunk, mint pl. a Funaria hygroinetrica-ná\.^

* L i m p r i c h t I. c. I. p. 239.
** L i m p r i c h t 1. c. p. 239.

*** Erdészeti növénytan. Bpest 1891. 1. köt. 63. old. 87. ábra. — .S t r a s b u r g e r

etc. Lehrbuch der Botanik. V. Aufl. p. 76. fig. 102. B., D.

t H a b e r 1 a 11 d t 1. c. p. 382. Taf. XXII. Fig. 6.



HYMENOSTYLIUM CURVIROSTRE (EHRH.) LINDB. VAR. 99

II. Nem fényl száraz állapotban sarlósán görbült levelének km.-én a

fér a fonák felé kidomborodik ; lemeze egyréteg, úgyszintén a szegély-

sejtek* is. A levél széle kissé visszahajló (31. rajz).

Már els pillantásra szembetnik, liogy a levél ferét feltn vastag-

falú sejtek alkotják, ami különben az egész levélre vonatkozik.

A lemeznek sejtjei km.-ben téglásán lapítottak, néha háromszögletesekkel

váltakoznak. A sejtek fala nagyon vastag, legkevésbé vastagodott még a

haránt- — vagyis a levél színére és fonákára merleges — sejtfal ; annál

vastagabbak a vízszintes elhelyezkedések. A sejtfalak szemölcsösen dombo-

rodnak ki, anélkül azonban, hogy a sejtüreg is ezeknek megfelelleg ki-

türemkednék. így a levélnek mindakét felülete a kisebb-nagyobb szemölcs-

domborodásoktól egyenetlen.

A szegélysejteken 2—3 szem-

ölcsöt is láthatunk, (30. rajz). Ezek

a szemölcsök felülrl is élesen

szembetnnek ers fénytörésüknél

fogva, mint parányi dombocskák.

A iemezsejtekben szemecskés

protoplazma van, amelyben chloro-

plast-okat látunk ágyazva, de nagyon

gyéren.

A fér a fonák felé dombo-

rodik ki, melynek sejtjein szem-

ölcsök szintén találhatók.

A levél egész fölületén kifej-

ldött eme szemölcsök, amelyek

már kis nagyítás mellett is olyan

feltnek, okozzák a levél szélének

finom fürészességét, illetleg mivel

elég srn jelennek meg, okozzák,

hogy a levelek »e miatt nem át-

tetszk «.**

A levélen lev szemölcsök bár típusosán kifejlditek, mégis itt is

úgy találom, hogy az erdélyi példákon ersebben és srbben fejldtek ki

valamivel^ mint pl. a tátrai példányokon.

A levéllemez sejtjeinek csekély chloroplast-tartalmából, de meg a

vastag sejtfal jelenlétébl, illetleg kifejldésébl következik e moha sárgás-

zöld színe.

A fér legnagyobb részét (31. rajz) mechanikai sejtek képezik, amelyek

két nagyobb köteggé egyesültek,*** ezek azonban nem egyenlen alko-

tottak. A levél színe felé es stereoma-köteg gyengébben fejldött csak pár

,'7. rajz. Levél km. u. a.-ból. 1-rcteg vastag-

falú szemölcsöktl borított, gyér chloroplas-

tokat tartalmazó levéllemez, melynek széle kissé

hátragörbül ; a fonák felé kidomborodó fér,

melynek mechanikai sejtek alkotta két kötegét c

»duces«-sejtek elválasztják ; a széls sejteken

is láthatók a szemölcsök.

* = Randzellen.
** L i m p r i c h t 1. c. p.
*** A levéltípusok II. csoportjába tartozik tehát. Haberl. 1. c. p. 370.

239.
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sejt alkotja, míg a fonák felé est sokkal több sejt képezi. A két köteget a

vezet parenchyma (duces, Lorentz) sejtjeinek egy rétege választja el, úgy a

mint pl. a Didymodon riifiis, Barbula incUnata, Dicranum iinditlatuni,

Systegiiim crispum nál .

*

A mechanikai sejtek itt is minden sejtközötti üreg nélkül kapcsolódnak

egymásba, vastagfalúak és világosbarna színek. A kerületi sejtek fala szin-

tén szemölcsösen kitüremkedik.

E sejtek, és általánosan a vastag sejtfal jelenléte az összes szöveteknél

biztosítja e mohának a kopár sziklán való fennmaradást, a havasi klíma

alatt is.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A lúczfeny eltorzult toboza.** — A Természettudományi Társulat

növénytani szakosztályának 19U0-ik évben tett selmeczbányai kirándulása alkal-

mával az Erdészeti Kísérleti Állomás gyjteményében sajátságos módon eltorzult

tobozt láttam. Hogy az eltorzulás okát kikutassam, több példára lett volna szük-

ségem, és ismernem kellett volna a termhelyét. Ez irányban való törekvésemnek

azonban csak annyi eredménye lett, hogy megtudtam, miszerint a toboz Mára-

maros-vármegyébl származik, és hogy állítólag

ugyanazon a fán több évben egymásután termett

hasonló toboz. Az irodalomban nem találtam

hasonló torzulást megemlítve, még kevésbé talál-

tam természetesen a torzulás okának a magyará-

zatára. Már-már letettem arról, hogy az eltorzult

toboz torzulásának magyarázatát megtaláljam,

amidn egy legújabban megjelent munkában rá-

akadtam az eltorzult toboz képére.***

A toboz eltorzulását a termpikkelyek rend-

ellenes elhelyezkedése, illetleg alakja okozza. Tudva-

levleg a lúczfeny virágtobozkáján a termpikke-

lyek csúcsukkal lefelé, a toboz kocsánya felé

irányulnak. A magkezdemények megporzása, ille-

tleg megtermékenyítése után a termpikkelyek

csúcsa lassanként fölemelkedik, és végül a toboz

hegye felé irányulva, a pikkelyek fedelékesen

helyezkednek el olyanformán, hogy az alsók fedik

a felsk alsó részét, hozzá feküdve azok hátához.

A kérdéses eltorzult toboz pikkelyei azonban hasonló elhelyezkedést,

illetleg alakot mutatnak mint a virágtobozka pikkelyei, amennyiben meggör-

* Haberlandt 1. c. pp. 370—71.
** Eladta a szerz a növénytani szakosztályoak 1905. évi október 11-ikén

tartott ülésén.

*** Dr. O. K i r c h n e r, Dr. O. L o e \v, Dr. C. Schröter : Lebensgeschichte

der Blütenpflanzen Mitteleuropas 1904, Seite 153.

32. rajz.


