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(3 eredeti rajzzal.)

A Tournefort** felállította Querciis génusz fajait Linné*** választotta

szét. Ezeknek a fajoknak ismerete Linné idejében nagyon kezdetleges volt,

az ismert és a leírt fajok száma alig szorult 11 re; jelenleg az ismert fajok

száma már a 300-at is felülmúlja. Willdenow,t E n d 1 i c h e r tt A. de

Candollettt munkálkodásaikkal nagyban járultak a Querciis-íajok isme-

retének a tökéletesbítéséhez.

A sok faj között megfigyelt morfológiai és élettani különbségek alapján

osztották fel a Qiiercits génuszt sectio-kra. Bentham és Hooker*§ a

Ciipnliferae-csoport harmadik tribus-ában a Q iiercus-faiokat hat sectio-ba osztja.

A. de C an d 11 e§§ tekintetbe véve a termésérés idtartamát, valamint az

elcsenevészedett magrügyeknek a makkban való helyzetét, hat sectio-t létesít.

I-'elosztása a következ :

1. Lepidobalantis Endl.

2. Androgyne D. C.

3. Pasania Miou.

4. Cyclobalanus Endl.

5. Chlaiitidobalanus Endl.

6. Lithocarpiis Bl.

Az els sectio-ban foglaltatnak az európai tölgyfajok. Sok botanikus az

A. de C a n d 1 1 e felosztását nagyjában ma is megtartja ; legfölebb az

egyes sectio-kat más névvel jelölik.

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1905. évi május 10-ikén tar-

tott ülésén.

** Tournefort: Institut. 1700, p. 394.
*** Linné: Species plantarum 1753, p. 994—997.

t Wildenow: Linné species .plantarum IV. 1805.

tt Endlicher: Genera plantarum Suppl. W. pars 11.

ttt A. de C a n d o 1 1 e : Prodromus systematis naturális regni vegetabilis XVI.

p. 2—108.
§ Bentham et Hooker: Gcncra Plantarum III. p. 409.

§§ A. de Candolle 1. c. p. 40.
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Engler-nél* az A. de CandoUe els sectio-ját, a Lepidobalamis

Endl.-í : sectio II. Erythrobalaniis ÖRST. és sectio III. Lepidobalamis Endl.

alatt találjuk.

Simon kai** a Lcpidohalaniis Endl. fajait még négy szakaszba

osztja, ú. m. :

A) Rohur Endl. Gen. plán. suppl. IV. pars. II, p. 24.

B) Suher Spach. Hist. veg. phanerog. XI. 1842. p. 171.

C) Cerris Spach. 1. c. p. 171.

D) Coccifera Endl. 1. c. p. 24.

B o r b á s a termés (cupula) tekintetbe vételével a Stenolepidobalanus

sectio-t létesíti a Qii. conferta Kit. számára.

Vizsgálódásom kiinduló pontja az volt, hogy a Linné*** egy

fajnak leírta, de késbb az E h r h a r d t kettéválasztotta Oíi. i?o&7/r-terméseken

bels, esetleg küls morfológiai jellegeket keressek, melyek alapján a

Quercus peduncítlata-X és a Quercus sessiliflora-i egymástól meg lehessen külön-

böztetni. Mivel azonban a Ou. lamiginosa, a Qu. conferta és a Qii. Cerris

terméseinek anatómiájára vonatkozólag semminem irodalmi adatot nem találtam,

és mivel ezek teszik hazai tölgyeseink zömét, azért vizsgálódásaim keretébe

ezeket is bevontam.

Az A. de C a n d 1 1 e- és az E n g 1 e r-féle Lepidobalamis Endl. sec-

tio-ba tartozó öt faj, melyeken vizsgálódásaimat végeztem :

1. Quercus pedunculata Ehkh.,

2. Quercus sessiliflora Sm.,

3. Quercus lanuginosa Lam.,

4. Quercus couferta Kit. és

5. Quercus Cerris L. — Erre az öt ftípusra voltam tekintettel, az alfajokat

(subspecies) és a változatokat nem vontam vizsgálódásaim keretébe.

A vizsgálathoz szükséges anyag hazánk több helyérl származik,

nevezetesen a budapesti tud.-egyetem botanikai kertjébl a Qn. pedunculata,

és Qu . Cerris

;

Népligetbl: Qu. pedunculata
\

Budai Állatkert-hegyrl: Qu. Cerris, Qu. sessiliflora és Qu. lanuginosa;

Hárs-hegyrl : Qu. pedunctilata, Qu. Cerris és Qu. lanuginosa ;

Fazekas-hegyrl : Qu. pedunculata és Qu. lanuginosa
;

Farkas-völgybl : Qu. Cerris
;

Kamara-erdbl : Qu. Cerris
;

Monori erdbl : Qu. pedunculata és Qu. lanuginosa
;

Selmeczbányáról : Qu. pedunculata, Qu. sessiliflora, Qu. lanuginosa és

Qu. Cerris
;

Zentárói : Qu. pedunculata
;

* E n g 1 e r u. P r a n 1 1 : Die natürlichen Pnanzenfamilien. III. Theil 1 . H.

S. 52—58.
** S i m o n k a i L. : Hazánk tölgyfajai és tölgyerdei 9. old.

*** Linné K. : Spacies plantaruín 1753, p. 994-997.
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Cerevicbl (Szerém-m.) : Qtt. peditnculala, Qu. conferta;

Simánd és Kladováról : Qu. pcdnnailata, Qn. lanughiosa és On. con-

ferta

Verseczrl : Qu. pediincitlata és Qii. sessüijlora.

Már a vizsgálati anyag összegyjtésekor tapasztaltam, hogy a termések

alakja, nagysága, a termésfalak anyaga, tapintata némi különbségekre engedtek

következtetni. Ez indított arra, hogy elször a küls morfológiai faji sajátság

alapján igyekezzem megtalálni a kulcsot, melylyel az egyes fajok termését egy-

mástól meg lehessen különböztetni. Kevés eredménynyel kecsegtetett ebbeli

vállalkozásom, mert a tölgy termésének morfológiai faji sajátságát már régebben

is igyekeztek faji jellegekül felhasználni, de a vizsgálódók nagyon kétes

eredményeket értek el.

így Kari H e y e r * azt állítja, hogy a makknak hovátartozandóságát annak

küls morfológiai jellegei után nem lehet megállapítani. Illés Nándor** is

foglalkozott ezzel a kérdéssel, és azt állítja Kari Heyer-rel szemben, hogy

minden egyes makkról meg lehet állapítani a faji hovátartozandóságát. De

már 1886-ban, amikor visszatér erre a kérdésre, belátja, hogy elbbi fel-

fogása nem általános érvény. Ugyanezzel a kérdéssel foglalkoznak Will-

komm*** és Kienitz+ is, akik végeredményben H eyer nézetét

támogatják.

Qiterctis-a^m]í termésének küls morfológiai jellegei a következkben

nyilvánulnak, természetesen mindig a nem szabályellenes, hanem a rendes

termések nagy átlagát véve figyelembe. Eme jellegek megállapításakor a saját

tapasztalataimon kívül a rendelkezésemre álló irodalmattt is felhasználtam.

A Qitercns pediincitlata Ehrh. {(^. Robiir a L.) makkja hengeres alakú,

az alapi és csúcsi résztl való egyenl távolságában a keresztmetszet körének

sugara alig árul el némi különbséget. Nem ritka az ellipszoid, tojásdad, a

hosszúkás orsóalakú, st a gömbalakú makk sem. Az alapi végettt lapos vagy

domború
;
jellemzi az élesen határolt kerek, néha lapítottan ívezett fehéres

alapterület, melyet rövidség okáért köldöknek neveznek, és mely lehet finoman

pontozott vagy sugarasan barázdált szél. A makk köldökének egészen meg-

felel a kupacs (cupula) alja is. A termés fels része kúpalakú vagy kihegyesed.

A héj tapintata sima, de barázdált is lehet, a bibe körüli részén szrös. A termés

* Kari Heyer: Die Forstpflanzenzucht 1876.
** Illés Nándor:A tölgyfajok makkja. — Erdészeti lapok. 1878. 100. old.

1886, 677. old., 1889. V. füzet.

*** Willko mm : Forstliche Flóra 1875, S. 329.

t K 1 e n i t z : Über Formen u.fAhartcn heimischer Waldbáume. — Berlin, 1879.

tt Fekete-Mágocsy: Erdészeti Növénytan. — II. rész. 1896,

G. H e m p e 1 und K. W i 1 h e 1 m : Báume und .Stráucher dcs Waldes. H. Teil.

J. Heuffel; Beitr, z. Kenntnis d. i. Ungarn vorkomm. Artcn d.ílattung

Quercus L.

Ball Ion: Hist. des Plantes. VI. p. 227—236.

P. Kitaibel: Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungáriáé,

Charles Spague Sargent: The silva of North .\merica. VIII.

ttt Fekete-Mágocsy: Erdészeti Növénytan II. r. 417. old.
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tökéletes megérése eltt a termésfalon (pericarpium) viaszbevonat van;* azon

kívül csíkoltság is észlelhet rajta, mely csíkok a makk hosszirányában haladó

edénynyaláboktól erednek ; a számuk nem állandó, külön jellegnek nem vehetk,

számuk 13— 19 között váltakozik. A makk hosszúsági és szélességi tengelyeinek

aránya nagyon változó. Átlagos alakja hosszúkás ; a makk hossza 2—3 cm,

szélessége pedig 1— 1*5 cm között változik.

A hosszú kocsányú kupacs a termést ötödéig burkolja
;

pikkelyei sz-

rösek, domborúak, rövidek, a kupacs pereme felé kisebbedk, csavarosán

elhelyezettek, a kupacs bels felülete is szrös ; rendesen 3—5-ével ülnek

egy kocsányon.

Erésideje szeptember— október, tavaszig tartó csírázó tehetséggel.**

A Qiierciis sessiliflora Sm. {Q. Rohiir [S L.) olajbarna szín makkja

némileg eltér a peduncalata-étl, nem olyan hengeres, inkább kihegyesed.

A sima tapintatú, hamvas bevonatú makkon, hosszirányban lefutó és változó

számú edény-nyalábokat találunk. Vizsgálataim szerint a hamvasság viasz-

tól ered.

A termésfal csúcsa, a bibe körüli részén szrös, fiatalon még a

csúcstól távolabb es részén is elvétve találhatók egyszer szrök. A csúcs

domború, st csücskösj de horpadt is lehet. A termés harmad részében

kupacscsal fedett. A kupacs csészealakú, a rövid kocsányon 3—5ével vagy

többesével ülk. A pikkelyek rajta csavaros elhelyezések, a hegyeik a kupacs

fels részén oda simulok, míg alapi részén elállók. A kupacs küls
és bels felülete szrös. A Qu. sessiliflora a magasabban fekv, száraz

helyeket kedveli, érésidejére és a csírázó tehetség idtartamára nézve meg-

egyezik a Qu. pedímculata-val.

Á Quercus lanuginosa Lam. makkja az elbbiekénél kisebb, megnyúlt

és vörhenyes barna szín. A makk nagysága szerint B o r b á s dasymicro-

carpa-t és dasymacrocarpa-i különböztet meg ; csúcsi részén kihegyezett,

puha makkhéjú, az alapi részén lev köldök könnyen lefejthet. A makk
csúcsa domború, behorpadt, és sárgás-szürke szrökkel van borítva. A makk
hosszirányában edénynyalábok haladnak ; kupacsának hosszabb pikkely-

levelei vannak, melyek laposabbak az elbb említettekénél ; úgy a küls,

mint a bels felülete molyhos.

A Quercus conferta Kit. sárgás-barna makkja közepe táján kidudoro-

dott, csúcsa felé kihegyesed, sima tapintatú. A makkhéjnak hosszirányában futó

edénynyalábjai vannak ; termésfala tömöttebb, a csúcsán a nagyobb betüremlés

és annak szrtelensége jellemz. A kihegyesed alakú kupacsnak hosszú, kes-

keny, lapos és szürke pikkelyei vannak.

A Quercus Cerris L. termése az elbbieknél rendszerint nagyobb, vas-

kosabb
; termésfala sötét szín, tapintata érdes, fiatalon viaszbevonat van

rajta ; csúcsi részén szrös, a makk héja nagyon vastag. Az alapi rész köl-

* G. Hempel u. K. Wilhelm: Die Báume u. Striiucher d. Waldes. II. Teil.

.S. 51—80.
** Tiibeuf: .Samen, Krüchte u. Keimlinge, S. 44—45.
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döke széles és lapos ; a makk hosszúsági és szélességi tengelyeinek aránj^a 4 : 2.

Kupacsát] hosszú elálló, lapított vagy hengeres pikkelyek jellemzik. A kupacs

nagysága a termés nagyságának felét vagy harmadát teszi. Két évig érleld

termése van.

Mivel az egyes fajok egyedeinek termései között, st ugyanannak az

egyednek egyes évi termései között is nagy különbségeket találunk, és mivel

a nagyság, alak, szín, a felület minsége, a termésfalak anyaga és a rajta

lév barázdák mindannyian nagy változatosságot mutatnak, — olyannyira,

hogy az egyes fajoknak pontos megkülönböztetésére nem alkalmasak, — azért

az anatómiához kellett fordulnom, hogy az esetleg kideríthet bélyegek

alapján lehessen a fajokra nézve állandó jellegeket megállapítani.

Vizsgálati módszerem keretébe vontam én is mindazokat a segédesz-

közöket, melyeket eddig is sikerrel alkalmaztak, úgy a maceratio-t, felületi

hossz- és keresztmetszetek készítését. Ki kell azonban emelnem, hogy a hossz-

as keresztmetszetek készítésében nem csekély technikai nehézséget gördí-

tettek vizsgálódásaim elé a termés sejtfalainak ellenállása és azok merevsége.

Kémlel-szerekl szolgált az alkohol, aether, 5o/o-kaliumhydroxid, eczetsav, jód,

chlorzinkjód, boraxanilin, picronigrosin, anilin-szulfát, sósav, phloroglucin, vas-

chlorid és vasszulfát. A méréseket a R e i c h e r t - féle mikroszkópon (ocul. III.,

obj. 7a-val) végeztem.

Rendszertani, anatómiai* és dendrológiai munkákban feltn jelenség,

hogy általában a magvak és a termések anatómiáját mellzik, minek okát

egyrészt a technikai nehézségekben kell keresnünk, másrészt, hogy eddig arra

kevés súlyt helyeztek.

A vizsgálódás elé gördül technikai nehézségek daczára általában a

magvak és termések anatómiája egészen még sem hevert parlagon.

Malpighi** volt az els, aki a termésfalak összehasonlító anatómiájá-

val foglalkozott. A termés sejtes szerkezetét és az edénynyalábok eloszlását

helyesen fogja fel.

L. C. Richárd,*** De Candolle,t M. S. S c h 1 e i d e n,1-t

újabban L o h d e, ttt B a c h m a n n, § F i c k e 1, S§ C h a t i n, 8S§ S e m p o -

* Hans Solereder: Systematische Anat. d. Dicotyledonen. 1899.

** Malpighi: Opp. Luyd Bot. anat. plánt.

*** Richárd: Analyse des fruits. — Paris. 1808.

t De Candolle: Organographie végctal. — Paris. 1827.

tt S c h 1 e i d e n : Grundz. d. wiss. Botanik. 11. T. — Leipzig 1850.

ttt Lohde u. H e g e 1 m a y e r : Über die Samenschalen. — Bot. Ztg. 1875.

L o h d e : Über die Entwicklungsgeschichte und Bau der Samenschalen in

Schenk-Luerssen Mittheilung. II. 1.

§ Bachmann: Darsteliung der Entwicklungsgesch. und des Baucs d. Samen-

schalen der Scrophulariae. — Halle 1881.

§§ F i c k e 1 : Anat. u. Entwicklungsgesch. d. Samenschalen der Cucurbitaceen.

Bot. Ztg. 187f).

§§§ J. Chat in: Ann. des Se. Nat. Séric V. 1874. Vol. 19. p. 1.



128 SZTANKOVITS KEZS

lowsky,* S t r an dm ark, V. H ö hn e r* és többen foglalkoztak a magvak

és termések anatómiájával.

A vizsgálódások legnagyobb része fejldéstani szempontból indul ki, de

eredményeik anatómiai értékek is. Szükségesnek is bizonyult a termés-fej-

ldés vizsgálata, mert a termés keletkezésének vizsgálata nélkül sokszor lehe-

tetlenné válik a termés rétegeinek a helyes morfológiai értelmezése. Aki csupán

az analógiára támaszkodva igyekszik valamely növény szaporodási szervének

az alkotó részét magyarázni, olyan hibás eredményekre juthat, mint L e s t i-

b u d o i s*** is, aki a termések burkának a szerkezetét a levél szerkezetére

vezeti vissza, és analógiából igyekszik a termlevelet a levelek szerkezetével

magyarázni.

De C a n d o 11 e,+ aki nagyon helyes alapból indul ki, amikor azt

mondja, hogy a termést a magház anatómiájával lehet megmagyarázni,

hibát követett el, amidn azt nem vizsgálta mikroszkopiailag, hanem abból

indul ki, hogy a magházat levelek alkotják; és mivel szerinte a levelek három-

rétegek, ennélfogva a termés falának is háromrétegnek kell lennie. Hibás

alapból kiindulva, az eredmény csak hibás lett.

Fölmerül most az a kérdés, hogy a terméseknek és a magvaknak,

anatómiai szerkezetüknél fogva van-e rendszertani értékük ? Schroeder és

Magnus,i"t késbb Lohde és Hegelmayer tit hangsúlyozták azt, hogy

ugyanegy növénygénuszhoz tartozó fajok magvaiban lényeges különbségek

mutatkozhatnak, de nem általános érvények; st Lohde,§ késbb B a c h-

man n^§ kijelentette, hogy a termések és a magvak anatómiájának a rendszer-

tanra nézve csak alárendelt szerepük lehet.

A Quercus génusz termésének anatómiáját érdemlegesen tárgyaló munkák

száma azonban olyan csekély, hogy az irodalomban csak egy-két munkára aka-

dunk, aminek okát a kevés érdekldésben kell keresnünk.

A Quercus termésének anatómiai feldolgozásával H a r z,§^§ K r a u s,*

* S e m p o 1 o w s k }' : Beitráge zur Keiintnis d. Baues d. Samenschalen. Leipzig

1874. — Landwirtsch. Jahrb. 1874. III.

** V. H ö h n e 1 : Bau de r Samenschalen der Brassica-arten. — Wiss. prakt.

Unters. auf d. Geb. des Pflanzenbaues, v. P^ r. H a b e r I a n d t. I. Bd. 1875. S. 149.

*"* Lestiboudois: Carpographie anatomique. — Ann. d. Se. Nat. S. IV. T.

2. é. p. 3.

t De C a n d o 11 e : i. m. 4. old. Paris 1854.

tt Schröder: Landw. Vers.-Stat. S. 10 und 14., 493 und 170.

ttt Lohde: Hegelmayer: Bot. Ztg. 1875.

§ Lohde: Über die Entwicklungsgesch. und Bau der Samenschalen in Schcnk-

Luerssen Mittheilungen. II. 1.

§8 Bachmann: Darstellung d. Entvvickelungsgeschichte u. des Baues der

Samenschale der Scrophulariaceen. Halle, 1881.

§§§ Harz: Landwirtschaftliche Samenkunde. II. TeiI, S. 79—81.

* Kraus : Über den Bau trockener Pericarpien, — Pringsh. Jahrbüch. V. S. 83.



ADATOK A HAZAI (JUEKCUS-TERMÉSKK ANATÓMIÁJÁNAK ISMERETÉHEZ. 120

Marloth,* Holfert,** Vogel*'* és Mittlachert foglalkozott, de

nem tisztán és kizárólag összeiiasonlító anatómiai szempontból.

H a r z kissé vázlatosan dolgozta fel a Qii. peduncidala termésének

anatómiáját.

Marloth a Qtietciis-okvól röviden emlékezik meg, amennyiben a

makk szerkezeténél csak a termésfalat vette figyelembe.

Holfert vizsgálata a makk termésfalára terjed ki, bár azt sem

tárgyalja egészen.

V g e 1 a szíklevelek anatómiájával foglalkozik.

W. Mittlacher munkájában a Qiiercus sessiliflora termésének ana-

tómiájával foglalkozott.

Vizsgálódásaimban a következ sorrendet követtem. A makkon kívülrl

befelé haladva vizsgáltam az egyes szöveteket, még pedig : 1) a termésfalat,

2) a maghéjat, 3) a szíkleveleket, végül 4) még a kupacs szöveti szerkezetére

is kiterjeszkedtem.

Általában a termésfalak helyes osztályozásával Richárdot munkájá-

ban találkozunk elször; az els, ki a termésfal négy rétegét különbözteti

meg. De Candollettt a Richárd meso- és endocarpium-át harmadik

rétegnek veszi, hogy a termésfalának levélszerkezetét megmagyarázza.

Schleiden§ Richard-dal egyönteten járt el, és a termés falát

négy-, differencziálódott rétegnek találta. A termlevelek harmadik vagy

negyedik rétegének megkülönböztetése daczára ama termésfalak száma

nagy, melyeken határozott rétegzettséget megkülönböztetni nem lehet. Ezek

folytán Richárd, Schleiden nézete sem emelkedett általános érvényre,

mert a termésfalak rétegeinek a száma változik.

A Qnt'rais-ok terméséil szólva, Marloth a termésfalat vékony br-

szer hártyának találta, mely a makk fiatal korában zöld szín ; késbb annak

érett korában olajbarna, vörhenyes barna vagy sötétbarna szín és brszer.

A makk különböz részeit közelebbrl véve szemügyre, azon három

egymástól eltér övet különböztethetünk meg, és pedig alsót, középst és

felst.

Az els öve a makknak, a kupacscsal érintkez alapi része, mely lapított

vagy domború, és nagymennyiség ksejtbl van alkotva. Ezzel szemben

a makk csúcsán találjuk a fels övet, tompa vagy kihegyezett csúcscsal,

ezen van a bibe, háromszor behasított csücsökkel. A fels öv felbr-sejljei

* Marloth: Über mechanische Schutzeinrichtungen der Samen gegen schiid-

liche Eintlüsse von aiissen. — Engler's Bot. Jahrb. 1883. S. 4.

* Holfert: Die Náhrschichte der Samenschalen. — Flóra. 1890. S. 279—313.
*"* Vegei: Dic wichtigsten vegetabilischen Nahrungs- und Genussmittel.

t Mittlacher W. : Die Fruchthülle der Eichel und ihre mikroskopische

Feststellung als Beimengung zum Eichelkaffee. — Zeitschrift des Allgem. Österr. Apo-

theker-Vereins. Nr. 1—2. Wien. 1901. S. 1—6.

tt L. C. Richárd: i. in.

ttt De C a n d o 1 1 e : i. m.

S S c h 1 e i d c n : i. in.

Növénytani Közlemények. 1905. IV. kötet, 4. füzet. 9
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részben szrökké nttek ki, kivéve a Quercus conferta termésfalának fels

részén. E két öv között terjedelemre nézve a legnagyobb részét a makknak,

középövét tartottam szem eltt, és vizsgálódásaimat ezen végeztem.

A termésfal (pericarpium).

A makk termésfalának középs részén lév szövetébl, mint típusból

kiindulva a következ rétegekre akadunk :

Kívülrl befelé haladva találjuk a felbrt (epidermis), alatta egy sejtsorban a

kristálytartó réteget, ezt követi az ersít sclereida-réteg, alatta van a ter-

mésfal legszélesebb szövetrétege : az edénynyalábokat tartó parenchyma-

sejtek rétege ; ezután következik és gyakran az elbbitl nehezen" megkülön-

böztethet szivacsos parenchyma-réteg ; az egészet a bels felbr-sejtek rétege

zárja be.

A termések küls falán Richárd* különbözteti meg elször az epi-

carpium-ot, mint küls felbrt.

Schleiden** szerint jól elkülönül a küls felbr.

Marloth*** szerint a makk falának küls sejtrétege egysorú, vala-

mivel ersebb falú küls epidermis.

H olfertt szerint a makk falának küls epidermise nagy, vékonyfalú,

egyenl átmérj sejtekbl van alkotva.

A termésfal küls epidermise a második övben, srn egymás mellé

helyezett sejtekbl van alkotva. Az epidermis-sejtek felülete három , négy

vagy sokszöglet ; a makk hosszirányában haladó párvonalas sejtsorok elemei

kevés kivétellel a szélesség irányában nyúltabbak ; legnagyobb kifejldésüket a

sugár irányában érik el.

A felbr-sejtsorok párvonalas elhelyezése csak a középs övön

ismerhet fel, az alapi és a csúcsi övön a sejtek kisebbek és minden szabályos

elrendezdés nélkül valók. E két említett övön a felbr-sejtek át is ala-

kulnak ; az alapi résznek felbr-sejtjei ksejtekké, a csúcsi rész felbr-

sejtjei szrökké alakultak. Egy kivételt találtam, a Quercus conferta vizsgált

termésén, ahol a csúcsi részen még elvétve sem sikerült a szrök jelenlétét

kimutatnom.

Ami pedig az egyes fajok felbr-sejtjeinek a méreteit illeti, azokat az

I. sz. táblázatban közlöm.

A vizsgált fajok felbrének kutikulája nem változik olyan szembe-

tnen, hogy annak méreteit külön kellett volna említenem. Gyakran azonban,

fleg a makk fiatalabb korában a kutikulán hamvas-szürke viaszbevonatot

találunk, melyrl az alkohol- és aetherkémleléssel gyzdtem meg. Errl a

viaszról egyetlen anatómiai munkában sem találtam említést. A kékesbe játszó

* Richárd: i. m.
** S c h 1 e i d e n : i. m.

*** Marloth: i. m.

t Holfert: i, m.
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bevonat a makk érettebb korában is jól észlelhet, különösen a kupacscsal

fedett részen.

Bármennyire ellentétesnek látszik is eddigi ismereteinkkel a viasz jelen-

léte a kupacscsal födött részen, kétségtelen, és magyarázatát valószínleg a

víz ellen való védelemben találjuk.

De B a r y* a termések felbrén elforduló viaszt elsnek tárgyalja,

de a Qtií'rciis-ok viaszbevonatáról nem tesz említést. Qiii'rcus-a'wk viaszbevonala

szemecskés, a szemecskék nagysága még az 1 /t-t is .eléri, alakjuk szabály-

talan, néha egyirányban megnyúltak, szerkezet nélküliek, de ersen fénytörk.

A kutikulára rendesen a hosszabb irányú átmérjével merlegesen

helyezkednek el. Ami az eloszlásukat illeti, egymás mellé sorakoznak, közel

megegyez hézagokkal, de ezek néha jókora nagyok.

Ez a viaszbevonat nagyon könnyen lekopik, miértis különleges és

megkülönböztet jellegnek nem használható. A vizsgált fajok mindegyikén

sikerült a viaszbevonatot megtalálnom, a makk csúcsi részének a kivételével.

A makk csúcsi részén bségesen találunk szröket. A felbr-sejtek

nagyrészt szrökké nttek ki. Linné** ama mondása: »Pubescentia est arma-

túra plantae qua ab externis injuriis defenditur« a Quercus termésén is

beigazolódott. A szrök csak a Quercus conferta makkjának a csúcsán

hiányoznak, ugyancsak hiányzanak az összes fajok kupacscsal fedett termés-

falán is. Az éretlen makk kupacsán kívüli részén is találni elvétve egyes szröket,

így a Qu. sessilijlora-n, érettebb korában csak a bibe körüli részen láthatók.

C. P. S chott*** a (^M^rcMS-ok levél-anatómiájával foglalkozva, a levél-

szröket öt csoportba osztja. Bennünket közelebbrl csak két csoport érdekel,

az egysejt vastagfalú szrök és a többsejt szrök csoportja. A bibekörüli

rész szrei leginkább egysejtek, alapi részükön a szomszédos sejtek nyomása

következtében lapítottak, végük felé kihegyezettek, görbült vagy térdalakúan

hajlott csúcscsal. Az egysejt szröknek az alapi résztl a szr közepe tájáig

vékony fallal körülvett üregük van. Emez üreg alapi részében jól látható

sárga alapanyag van, az üreg a szr közepe tájáig kihegyesedik, és mint

nagyon vékony hasítékszer nyúlvány halad végig a szr csúcsáig. A szrök

fala vastag, kaliumhydroxid-ban, chloralhydrat-ban felduzzad, st jellemz

csavart foszlányokká válik szét.t

A többsejt szrök hossza 50—80 /í, szélességük 8—10 /i^ falvastagságuk

1 1.1. Eme többsejt szrök a kupacsok pikkelyein számosabban jelennek meg.

A szrök falának a vastagsága csak a Qu. Ccrris-Qn valamivel szembe-

tnbb. Az üreg tartalma egyszín plazmatikus anyag, melyben idegen

anyagokat nem találunk ; vaschlorid-tól zöld szín lesz, úgy a fal mint az üreg

tartalma tehát annak a bizonysága, hogy nagymennyiség cseranyagot tar-

* De Bary; Wachsüberzüge der Epidermis. — Bot. Ztg. 1871. S. 128,

** Linné: Philos. bot. 1751. p. 108.

*** C. P. S c h o 1 1 : Der anatomische Bau der Blátter der Gattung Quercus.

1891. .S. 12.

t M i 1 1 1 a c h e r : i. m.
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per

rar{

talmaz. A szrök mennyisége tetemes, gyakran olyan sürün vannak elhelyezve,

hogy az alattuk lév felbr-sejtek alakjának körvonalát is egészen elfödik.

A termésfal csúcsi részén lev szrök jelenlétérl Harz* csak futó-

lagosan tesz említést, M i 1 1 1 a c h e r** azonban behatóan tárgyalja azokat a

Qucrciis sessiliflora-n.

A Qiiercus lanuginosa és a Qii. Cerris termésfalának csúcsi részén a

sok egysejtfszrön kívül találunk többsejt szröket is. Mindezektl legjobban

üt el a Querciis conferta, szrtelenségével (lásd : II. sz. táblázat).

Az eddigi vizsgálók a termésfal küls

felbrén szájnyílást nem találtak. Vizsgá-

lataim folyamán sikerült azok jelenlétét ki-

mutatnom, a Qiiercus conforta makkjának

csúcsi részén, ahol is a szájnyílás záró-

sejtjeinek a hossza 28—32jtt között váltako

zik, a záró sejtek szélessége 9— 12 fi. A
szájnyílások a leveleken elforduló száj-

nyílásokhoz hasonlók.

A termésfal küls felbrét követi a

kristályokat tartalmazó sejtek rétege, melyek

folytonossági sorrendjét az alatta lév

sclereida-sejtek megbontják. A felbr alatti

sejtek fala vékony és kevés kivétellel tar-

ohip talom nélküliek, rendesen rombus- vagy

oktaéder-alakú oxalsavas mésztartalmú kris-

tályokkal. A vizsgált fajokon a felbr alatti

sejtek hossza, szélessége, sugárirányú hossza

és a falak vastagsága csekély eltéréseket

mutatnak. Az ezekre vonatkozólag tett mérési

eredményeket az ide mellékelt II. sz. táblázat,

mutatja.

A termésfal véd, szilárdító rétege a

sclerida-sejtek rétege, mely már hatalma-

sabb rétegben burkolja az alatta fekv

szöveteket. Alkotó elemei a ksejtek, scle-

reida-k, melyek 6—7—8 sorban helyezked-

nek el.

A kristálytartó sejtekkel közvetetlenül

érintkez sclereida-sejtek hosszúak, falaik

aránylag vastagok, üregük majdnem semmivé

vált. Az edénynyaláb-tartalmú rétegek felé

haladva, a sclereida-sejtek szélességi méretei

33. rajz. Quercus lanuginosa Lam.

termésfal- és maghéj-keresztmet-

szete; ep = felbr, hyp ^ kristály-

tartó sejtréteg, scl = sclereida-

réteg, V = edénynyaláb, lír =
buzogányfejalakú kristály, ohl.

p. = oblit. parenchyma, ae = szi-

vacsos parenchyma, per — termés-

fal (pericarpiuni), t -^ maghéj

(testaj.

nagyobbodnak, hosszúságuk csökken és üregük tetemesen megnagyobbodott.

* Harz: i. m.
** Mittlacher : i. m.
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A sciercida-sejtek eme rétege

gát, mely reá jellemz.

A sclereida-sejtek rétege alatt

rétege, az edény-nyalábokat tartalmazó

parenchymás sejtek.

A parenchymás sejtek rétegé-

nek helyes megkülönböztetése L. C.

Richárd* érdeme. O különíti el

elször a parenchymát mint meso-

carpium-ot, a felbrtl és a kréteg-

tl. S c h 1 e i d e n a két felbr között

megkülönbözteti a parenchymát mint

küls parenchymát, ezen kívül még

negyediknek a bels parenchymát veszi.

Marloth** szerint a küls felbr

alatt van a meglehetsen megvasta-

godott parenchyma, sejtjei elég vastag-

falúak, az egész szövet brszerü, több

sejtréteg. H o 1 f e r t*** szerint a felbr

alatt 10—14 sejtsorban vékonyfalú, nem

obliterált parenchyma következik. E

számokra vonatkozólag megkell emlí-

tenem, hogy én még a legkeskenyebb

parenchyma-réteg sejtsorainak a számát

is 30-on felül találtam.

Harzt szerint a parenchymás

sejtek rétege azonos átmérj, vékony-

falú sejtekbl alkotott, melyek sokszor

sclerenchymába mennek át; a Qn.

pedunculata-nQO—80 sejtsorúnak találta

az edény-nyalábokat tartó parenchyma-

réteget.

A termésfal sclereida- rétege

és a bels felbre között talál-

hatók a parenchyma-sejtek, a ter-

mésfal legvastagabb rétege ; két

részre különül ; a fels az edénj'-

nyalábokat tartalmazó terjedelmesebb,

és a szivacsos parenchyma, a bels

felbrt megfekv sejtek rétege.

Az edénynyalábtartó parenchymasejt-

kölcsönzi a termésfalnak azt a szívossá-

* L. C. R i c h a r d :

*• Marloth: i. m.
*»* Hol fért: Flóra.

t H a r z : i. ni.

1. m.

következik a termésfal legvastagabb

idiühl

per

>bl p

<bl p

obi /

>c-

hyp

^cl

ki-

kr

ga^^ par

ep

ep

ep

1890. .S. 279.

34. rajz. Qucrcns confcrta Krr. ter-

mésfal- és maghéjkeresztmetszete;

per — termésfal (pericarpium),

t ^- maghéj (testa), cp — felbr

(epidermis), c — kutikula, kr =
kristály, idbl ^ idioblast, obi.

p. = oblit.-parenchyma, ae — szi-

vacsos parenchyma, v = edény-

nyaláb, par - parenchyma.
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réteg elemei sokszögck, vékonyfalúak és oxalsavas mészbl való buzogányfej-

alakú kristálycsoportot tartalmaznak.

Az edénynyalábot tartó sejtrétegnek alapi és csúcsi táján jelennek meg

szétszórtan vagy nagyobb tömegekben a macrosclereida-k.

Harz* vizsgálatainak eredménye gyanánt az edénynyalábot tartó paren-

chyma-rétegben a sejteken bizonyos szabályszer elhelyezés mutatkozik, melyeket

az összes Qiiercus-fa.iokon megtaláltam és kimutattam, és amelyeket (miként

a mellékelt rajzokon is látható) obliterált parenchyma-nak jelöltem. A Qti. pedun-

culata termésfalának kérdéses rétegében azt találta, hogy 1—2 keskeny

sejtsorban a sejtek merleges irányban nyúltak, ezekkel váltakoznak 5—9
sejtsorban elhelyezett nagyobb, szélesebb és m.erleges irányban kevéssé meg-

nyúlt parenchymás sejtek ; rendszerint ez utóbbiakból lesz a vastagfalú scleren-

chyma.

A sejtek elhelyezésében inkább a kívülrl befelé haladó sorrendet volnék

hajlandó elfogadni. Ugyanazt tapasztaljuk itt, mint a sclereida-réteg sejt-

jeinek elhelyezésében. A kisebb méret sejtek egyúttal nagyobb számban is

helyezkednek el a sclereida alatt közvetetlenül, míg a nagyobb üreg sejtek

csak jóval beljebb következnek.

Az edénynyalábokat tartó parenchyma-sejtek rétege alatt, és a bels

felbr között találjuk a szivacsos parenchyma-réteget, amelyben sejtközötti

járatok vannak; Harz szerint e szövetréteg csak akkor van jelen, amikor

az edénynyalábokat tartó parenchyma-sejtek legnagyobb része már ksejtekké

alakult át ; ez a szövetréteg mindig jelen van, sejtjei a szélességi irányban

megnyúltak, vékonyfalúak, sokszor oxalsavas mészkristályokat tartalmaznak.

Harz szerint a parenchyma-sejtek rétegében, kevéssé a makk érése

eltt keményít foglaltatik, a makk érett korában barna chlorophyll-marad-

ványok találhatók.

Ezt az állítást nem ersíthetem meg.

A parenchyma-sejtek két réteget alkotó elemeinek méreteit lásd az I. sz.

táblázaton.

A termésfal edénynyalábjairól anatómiai szempontból Harz** emlé-

kezik meg, de csak annyit említ, hogy ennek parenchyma-rétegében halad-

nak végig az edénynyalábok. Már Illés*** is említi azokat, midn a

»pásztázat« jelenléte vagy hiánya alapján igyekezett a makk morfológiai

jellegét megállapítani.

A Qiiercus sessiliflora termésfalának redukált csavaros tracheida-kkal biró

edénynyalábok anatómiai szerkezetét M i 1 1 1 a c h e r"í' közli, a többi fajok

edénynyalábjai a Quercus sessiliflora-éval egyezk.

A makk héjában az edénynyalábok száma nem állandó, 13— 19 között

váltakozik ; ha a makk vastagabb, számuk is nagyobb.

* Harz: i. m.
** Harz: i. m.

**'' Illés: i. m.

t M i 1 1 1 a c h e r : i. m.
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Az cdénynyalábok a tcrmcsfal parcnchymás sejtrétegében körben

elhelyezettek, és egymástól nagyobb hézagok által különítvék cl. Az edény-

nyalábok szélessége, valamint sugárirányú hosszúsági mérete sem állandó.

A tcrmésfal szivacsos parenchyma-rétegét követi a bels felbr (I. sz.

táblázat), ez rekeszti be a termésfal szövetrétegeinek a sorozatát. A termésfal

bels felbrének a megkülönböztetése ugyancsak L. C. R i c h a r d*

érdeme ; az els, aki megkülönbözteti a bels felbrt, mint endocar-

pium-ot. vS c h 1 e i d e n** elkülöníti a bels felbrt, mint epithelium-ot. H a rz"**

és Mittlacher+ említik a Qti. pedtinculata-n és a Qtt. sessüijlora-n.

A termésfal bels felbre egysejtsorú, és az összes vizsgált fajokon

hosszirányban megnyúlt sejtekbl van alkotva. Különben kissé határozatlan

körvonalú és nemcsak a csúcsán, hanem egész felületén srn szrözött, a

mellett még kristályok is vannak benne, melyek úgy mint az eddigiek, oxal-

savas mészbl valók.

Az említett szrök a legtöbb esetben csavarodottak, de néha össze-

esettek, sokkal vékonyabb falúak a küls felbor szreinél, kivétel nélkül

egysejtek, egyesével vagy kettesével erednek a felbr-sejtbl ; az ürege

jókora nagy, színtelen folyadék-tartalmában zárványokat nem találni.

E felbr-szrök még az által is eltérnek a küls felbréitl, hogy széle-

sebbek, hosszabbak, és hogy az üreg a szr egész belsejét elfoglalja. A meg-

ejtett mérések eredményeit átnézhetség czéljából a II. sz. táblázatban találja

az érdekld (^133. old.).

Hogy pedig a küls káros hatások ellen való védelem szempontjából

létesültek, némileg igazolja a két évig érleld termés Qu. Cerris-ünk is, a

hol e szrök számosabban vannak jelen, és emellett hosszúság, szélesség és

falvastagság tekintetében az egy évben érleld termés tölgyeinkét jóval felül-

múlja.

A tárgyalt Qncrctis-íeiiok termésfalának szöveti elrendezdése egészen

megegyez, különbséget csak a méretekben észlelünk. Már a makroszkópos

vizsgálatok közben feltnt a Qiterciis lanuginosa makkhéjának kevésbé merev

volta és a megejtett mérésekbl kitnik, hogy a tárgyalt fajok közül a leg-

vékonyabb termésfala van és szöveteinek elemei, a sclereida-sejtektl eltekintve,

egyenletesen vastagodott falúak, és utóbbiak cseranyaggal infiltrálódottak. A cser-

anyag a nagyon fiatal sejtfalban is megvan, és nem a sejtek elhalásával

keletkez ; úgy a termésben, mint a levélben és a tölgyek fájában kimutatható. "í"*"

A növény szövetében elforduló cseranyag legkönnyebben eczetsavas

vasoxid vagy kettedchromsavas kálival mutatható ki, különben a cseranyagra

vonatkozó pontos kémhatásokat T s c h i r c h^"!"!" is közli. Bármely vassó hasz-

nálható, leginkább a vaschlorid-nak vizes vagy borszeszes oldata. Vasacetát

* L. C. Richárd: i. m.
** S c h 1 e i d e n : i. m.

*** H a r z : i. m.

t M i 1 1 1 a c h e r : i. m.

tt Th. H a r t i g : Über den GerbstolT dcr Eichcl.

ttt Tschirch: .Angewandtc Ptlanzenanatomie. 1889. S. 108.
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tók. Tschirch* azt tartja, hogy a magvak felbrében lév csersav

talán antiszeptikusan hat, hogy a csírázás közben a baktériumok és a

gombák rombolásának jobban ellenálljanak, ami azonban kétes ; inkább az

állatok rongálása ellen való védelemre szolgálhat. V'izsgáiataimmal kimutattam,

hogy a sejtfalak nem fásodottak, csak a sclereida-réteg elemei adták sósav-

val és phloroglucin-nal a várt fa-reakcziót.

Ökológiai jelleget a tárgyalt fajok termésfalának szöveteiben kimu-

tatnom nem sikerült : pedig remélhet volt, hogy a Qtiercus pedtmculata-n és a

Qiierctis scssiliflora-n, tekintettel a tenyészési helyeikre — a felbrön és

az alatta lev szövetrétegeiben néminem különbségek kimutathatók lesznek.

A megejtett vizsgálat és mérések alapján azonban mondhatom, hogy e két faj

együvé tartózandósága már a termés anatómiai jellegei alapján is szembetn.

A termésfal küls felbr-sejtjeinek csak a két évben érleld termé-

seken van vastagabb sejtfaluk ; de még az által is eltér a Qtiercus

Cerris termésfalának küls felbre, hogy a küls tangens-irányú fala nem
sima, hanem, legtöbb esetben gyengén hullámos, miáltal már a puszta tapintással

is érdességet árul el. A többi fajok felbre legfölebb a makk alapi

részén hullámos, de ritkán a födetlen felületén is az. A termésfalak szö-

veteinek elrendezdése egészen egyez. A keresztmetszet sugárirányú méretei-

ben mutatkozik eltérés.

A legpuhább makkhéja, de egyúttal a legvékonyabb termésfala van

a Qu. Jamiginosa-nak, a Qiicrciis pedunculata-nak és a Qnercus sessili-

Jlora-nak ; vagyis a Qucrcus Robtír a és /? L. nagyon csekély számbeli

különbözetet mutatnak ; azonban a Qu. lanuginosa termésfalánál jóval vas-

tagabb, de vékonyabb a Qu. conferta és a Qu. Cerris termésfalánál, melyek

közel egj'^ mm, st ennél nagyobb vastagságot is érnek el (III. sz. táblázat).

Közelfekv fajokban az anyagcsere majdnem egyez lévén, Quercus-aink

termésében ugyancsak élénk és megegyez anyagcsere megyén végbe ; errl

tanúskodnak a calciumoxalat-kristályok, melyek meglehets számosan vannak

jelen a termésfalban.

A két évig érleld termés fajokon nemcsak a termésfal küls, de

a bels felbre is szembetnen elkülönül az egy évig érleld termés

fajainktól. A termés szövetének sejtfal-vastagsága, a szrök hossza és szé-

lessége mindmegannyi különbség, melyek az említett fajokon észlelhetk.

A m a g h é
j (t e s t a).

A Quercus termésének maghéjáról Van T i c g h e m,** Harz*** és

M i 1 1 1 a c h e r'i' emlékeznek meg. \' a n T i c g h e m szerint a köldök edény-

nyalábjai a chalaza-nál oszlanak ujjasán 10— 15 ágra, és a mag csúcsáig

haladnak,

* Tschirch: i. m. 109. old.

** Van Tieghem: Bull. S. B. d. Francé. T. 29. p. 312.

*** Harz: i. m.

t M i 1 1 1 a c h r : i. iii.
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H a r z a Quercus pedunculala maghéjáról azt mondja, hogy fényes

sárgásbarna vagy szürkésbarna szín ; kezdetét veszi a vékonyfalú, azonos

átmérj, meglehets nagy sejtekbl alkotott felbrrel, mely alatt 10—14

sorban hasonló sejtek következnek. Ebben haladnak végig az anasztomizáló

edény-nyalábok.

Mittlacher is vizsgálta a Quercus sessiliflora maghéját ; én végered-

ményében a Qtterais lanuginosa, a Qu. conferta és a Qti. Cerris maghéjával

egyeznek találtam.

A brszer termésfal után a vékony, hártyaszer maghéj következik,

mely a termésfal bels, szrös felbrétl könnyen leválik.

A maghéj a vizsgált fajokon parenchyma-sejtekbl van alkotva. Szöveti

szerkezetét a küls és a bels felbr közé es parenchyma-sejtek rétege teszi.

Mivel a maghéj bels felbrével a szíkleveleket burkolja, és mivel a szik-

levelek ránczos felületek, könnyen érthet a maghéj egyenltlen vastagsága
;

azokon a helyeken, ahol a szíkleveleken mélyebb barázda jól észlelhet,

ott a fölötte lév maghéj tetemesebb vastagságú.

A maghéj felbre egysejtsorú, szorosan záródó, vékonyfalú sejtekbl

alakul ; a sugárirányú hossz- és szélesség méretei a tárgyalt öt fajon alig

mutatnak némi eltérést.

A küls, vagyis a termésfal felé es felbr-felületen leginkább négy-

szöglet terek láthatók. A felbr, valamint a maghéj többi szövete a

mag egész fölületén egynem ; rajta nem különböztetünk meg átalakult

sejtek alkotta öveket. Szájnyílásokat vagy szrképleteket a felbrön nem

találtam. A maghéj küls felbrének méretei az egyes fajok szerint az I. sz.

táblázatban vannak összeállítva.

A felbr alatt van a parenchyma-sejtek szövetrétege, melyben az

edénynyalábok végig haladnak. E réteg sejtjei hosszirányban megnyúltak.

A parenchyma-réteg sejtsorainak a száma nagyon változó, 7— 8, de

15-ig is emelkedhetik, fajlagos jellege nincsen. A parenchyma-rétegeken haladó

edény-nyalábjainak elemei nagyon vékonyfalúak, és a termésfal edény-

nyalábjaival egyez; számuk nem állandó, 13—15 között ingadozik. Az edény-

nyalábok kifejldését, illetve azok sugárirányú és szélességi méreteit a meg-

ejtett mérések alapján nagyon különbözknek találtam.

Az edénynyalábokat tartalmazó parenchyma-szövetet a bels felbr

határolja. A vizsgált fajok maghéjának bels felbre nagyon csekély

méret szokott lenni.

A s z í k 1 e V e 1 e k (c o t y 1 e d o n e s).

A Quercus pedunculala és Qu. sessiliflora szíkleveleinek szöveti szer-

kezetével E. A. Vogel* is foglalkozott, és megállapította azok tartalmának

chemiai összetételét is. A Quercus pedunculala szíkleveleinek anatómiájáról

Harz*" is tesz említést.

* E. A. Vogel: Die wichtigsten vegetabilischen Nahrungs- und Genussmittel

.

** H a r z : i. m.
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A szíklevclek kifejldésétl függ a makk alakja is ; és iiogy milyen

határok között változik annak a nagysága, utalok K i c n i t z-re,* aki

kimutatja, hogy olyan makk, mely 4'A mm hosszúságot ért el, gyakran csak

10 mm széles volt ; viszont olyan, amelynek hossza 31 mm-t tett ki, 21 mm
szélességet ért el, és (5—33 g súlyú volt; a legkisebb makk súlya 0-25 g-ot

tett. A termés alakjának évenkénti változhatóságáról már Willkomm**
emlékezett meg, miáltal a szíklevelek nagy változatosságáról közvetve tesz

említést. Ugyancsak a Quercus pedtmculala szíkleveleinek alakját, nagyságát,

szabályellenes kifejldését vizsgálta G. vS t e n z e 1***.

A normális kifejldés makk szíklevelei alak- és nagyságbeli különbsé-

geket mutatnak. Az egyik szikiével rendesen kisebb, az érintési felület ritkán

egyenes, hanem hullámos, homorú vagy domború is lehet.

Döllt szerint a legnagyobb ritkaságok közé tartozik a ketts-csírájú

mag. Erdeinkben hármas-, st többes csírájú mag sem ritka ; hogy a termésben

több mag is lehet, amit már R ö p e r'""'' is említett, az onnan van, mert

a háromrekesz maghonban rendellenes módon több magkezdemény termé-

kenyülhet meg.

A szíklevelek szövetei : a küls és a bels felbr, és a kett között

lév mesophyll. A felbr felületben négyszöglet sejtekbl alkotott, kereszt-

metszetben egy sejtsorban elhelyezett, szorosan záródó sejtek láthatók. H a r z

és V g e 1 is a szíklevélnek csak egyféle felbrérl emlékeznek meg

;

én hajlandó vagyok a szíkleveleken kétféle felbrt, — külst és belst

— megkülönböztetni.

Ami engemet erre késztet, az, hogy a küls, vagyis a szikiével dom-

ború felületén lév felbr alakilag, de még inkább a mikrometeres mére-

tek alapján is élesen megkülönböztethet a bels, vagyis a szíklevelek érint-

kez sima felületén lév felbrtl.

A küls felbr sugárirányban nyúlt négyszöglet sejtekbl alkotott, melyek

plazma-tartalmában nagy sejtmagot és krisztalloidot találunk. A felbr küls,

tangens irányú falának vékony kutikulája van. A bels felbr-sejteknek

ugyanaz a tartalmuk van, mint a külsknek ; sokszögletüek, sugárirányú

hosszanti méretük valamivel kisebb, de a szélesség irányában feltnen meg-

nyúltak. A két felbr-réteg mereteit a vizsgált fajokon a III. sz. táb-

lázaton láthatni.

A szíklevelek küls és bels felbre alatt, közvetetlenül, egy sejt-

sorban elhelyezett felbr alatti sejtréteg következik, amelynek elemei

H a r z szerint a pallisadparenchyma-nak felelnek meg. A sugárirányban kissé

nyúlt sejtek dús plazmatartalmúak, sejtmag és sok apró szemecskéj kemé-

nyít van bennök. V o g e 1 szerint ezek a sejtek keresztmetszetben tan-

* K i e n i t z : i. m.
** Willkomm: i. m.
*** .Stenzel: Samenformen der Eiche (Quercus pedunculata). — Bibliotheca

Botanica. Cassel 1890. S. 46.

t Döll: Plora des Grossherzogt, 15:iden. 11. T. 1859. .S. 543.

n R ö p e r ; Xachtrage zup Klóra Mecklenburgs. — Bot. Zeit. 1846. S. 103.t
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gencziális irányban nyúltabbak. A vizsgált fajokon tett mérések alapján iskább

Harz nézetéhez hajlok, mert miként a méretekbl kitnik (III. sz. táblá-

zat), a felbralatti sejtek sugárirányban érik el nagyobb kifejldésüket.

A felbr alatti sejtek egyez kifejldést mutatnak úgy a küls, mint a

bels felbrön belül. A felbr alatti sejtek határolta területet parenchymás

sejtek töltik ki. Ezek aránylag nagyüregüek és sokszögletek, vagy legörbített

sokszög alakúak, vékony falúak ; csersavtartalmú, plazmaszerü alapanyagban

bségesen találhatók a különböz nagyságú keményít-szemecskék. Az egyenl

átmérj parenchyma-sejtek sugaras és hosszanti irányban vannak jól kifejldve
;

ezt a megejtett mérés igazolja. (III. sz. táblázat.)

Harz szerint a szíklevelek parenchyma-sejtjeiben kevés fehérjét, cser-

anyagot és sok keményítt találunk.

A keményít-szemecskék egyszerek, ritkán összetettek, a hüvelyes

növények keményítjére emlékeztetk, csakhogy bennök a repedések száma

nagyon csekély, vagy egyáltalában nincsenek. A keményít-szemecskéknek

excentrikus magvuk van ; néha a nagyobb szemecskékben a rétegzettség nagyon

jól észrevehet. Alakjuk nagyon változatos, megnyúlt, hosszúkás-tojásdad,

bab- vagy vesealakú. A keményít-szemecskék nagyságra nézve is egyezk.

A Qiiercus peduncitlata keményít-szemecskéinek nagysága 2—25 i-i között

váltakozott.

A (Jíít'/'tMs ivssz7(/7or keményít szemecskéinek ú. n. határértékei 2—27 (.i

között ingadoznak. A Qiiercus lanuginosa-n 2—24 ^i között váltakozik a

keményít-szemecskék nagysága.

A Querciis confería-n 2—22 /<-t is ér el az egyszer keményítszem
;

a

Qtiercus Cerris keményítje hasonló méret, nagysága 2—23 jti között váltakozik.

A szíklevelek parenchyma-szövetében, mint azt Harz* és V o g e T* is

említi, edény-nyalábok találhatók. Vogel szerint csavarosán vastagodott kes-

keny edényekbl van alkotva az edény-nyaláb, melyet vékony kambiform-

sejtek kísérnek. Mivel az egyes szíklevelek edény-nyalábjai kifejldésüket ille-

tleg tetemes különbségeket mutatnak, azért nem is kíséreltem meg azokat

fajok szerint kimutatni. Figyelmen kívül nem hagyhattam a hadrom és a

leptom elemeinek a kifejldési viszonyát. Miután ez edény-nyalábok csírázás

közben a csírához szállítják a felhalmozott tartalék-táplálóanyagokat, ezért egész

joggal elvártuk, hogy a hadrom elemeinek a kifejldése tökéletesebb legyen a

mestom-szövet kifejldésénél, mint ahogy az a vizsgálat eredményébl is

kitnik.

A k u p a c s (c u p u 1 a).

A termést tartó kehely- vagy csészealakú képzdmény eredetérl már

sokat vitatkoztak. E i c h 1 e r*** szerint a magház négy ellevelének korai össze-

* Harz; i. m.
** Vogel: i. m.

*** Eichler A. W. : Über den Blüthenstand der Cupuliferen. — Verh. d. bot.

Ver. der Prov. Brandenburg. XX. 1878. S. 27.
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,

növésébl lesz a kupacs ; S c h a c h t* és B a i 1 1 o n** véleménye szerint a

kupacs kezdeménye a lepel- és a termlevelek kezdeménye után jelenik meg

gyr alakban, és hogy a pikkelyek képzdése eleinte a gyr küls felü-

letén, majd a lapított, st a bels felületén is megindul. Schacht »dis-

cus«-nak jelölte, Payer*** a kocsány kitüremlésének vette. H o f m e i s t e r"*"

szerint a kupacs a körsáncz-szer gyrbl (Ringwulst) lesz, mely a nvirág

alapja és a kevéstagú fellevelek köre közé beiktatott sparenchyma állapo-

tában lév szövetbl alkotott. E szövetben bekövetkezett gyors növekedés követ-

keztében a gyrbl rövid idn belül mély tálalak képzdmény lesz, és a

bels felén, kívülrl befelé, látszólag felülrl lefelé haladó sorrendben folyton

új leveleket hajt. A kupacs alján a folytonosan tartó növekedés következ-

tében annak bels oldala jóval nagyobb lesz mint a küls, és azért a

bels felén létrejött levelek kifelé gyrdnek, minek következtében a leg-

fiatalabb levelek a kupacs szélére kerülnek. A pikkelylevelek E i c h 1 e r szerint

emergencziák, pedig a tengelybl csúcs felé haladóan keletkez edény-nyalábos,

közbeiktatottan növeked levélképletek.

C e 1 ak o V s kyT"!" a Quercus-ok virágzatával a kupacs keletkezését is

tárgyalja, és E i c h 1 e r ama nézetét, hogy a másodlagos virág négy ellevelé-

nek összenövésébl lett a kupacs, elejti ; bebizonyítván azt, hogy a kupacs

tengelyképlet, a pikkelyek levéltermészetek. Szerinte a kupacs egyszer és

nem »cupula composita«, az egyetlen virágtengelynek gyrszer kiemel-

kedésébl keletkezik. A virágrügy a kupacskezdeménynyel együtt átalakult

levélrügy, keletkezése prolepsis-fajtájú ; a virágalakulások gyorsítva kelet-

keznek, még mieltt a pikkelylevelek kifejldésüket elérték volna, — és ezzel

támogatja Hofmeistei nézetét.

Qitercus-sÁnk tökéletesen kifejldött kupacsának anatómiájáról az iro-

dalomban kevés adatot találtam. M i 1 1 1 a c h e r-nek a Querciis sessilijlom

kupacsának anatómiájával a vizsgált fajok kupacs-anatómiája ki is van merítve.

Csekély eltérést mutatnak a pikkelylevelek hosszai ; azok morfológiai

különbségeire kevéssé, inkább azok anatómiájára voltam tekintettel. A kupacsok

anatómiai szerkezete a küls és a bels felbr között lév edény-nyalá-

bokat magába záró parenchymával ki van merítve. Midn a kupacs küls

felbrérl van szó, tulajdonképpen a pikkelylevelek felbrét tárgyalom.

A küls felbr felülete sokszöglet, azonos átmérj sejtekbl van alkotva
;

keresztmetszetben kissé sugárirányban nyúlt, szorosan záródó sejtekbl alkotott.

A pikkelylevelek hónaljában a Quercus Cerris pikkelyeinek kivételével, a

felbrben szájnyílásokat találtam.

* Schacht H. : Über d. Keimen einiger Waldbaume. — Monatschrift d. k.

Akad. d. Wiss. Berlin. 1852. — Grundriss der Anatomie u. Physiologie d. Gewáchsc.

Berlin. 1859.
*» B a i 11 o n H. : Historie des plants. VI. p. 229.

*** p a y e r : Baillon, Hist. des plants.

t Hofmeister W. : Embryobildung der Phanerogammen. Pringsheim 1. 1858.

tt C e 1 a k o V s k y : Über die Cupula von Cupuliferae. — Sitzgsber. d. kgl. böhni.

Ges. d. Wiss. Prag. S. 604—618.
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A felbrsejtek méretei a vizsgált fajokon nagyon csekély eltérést mutat-

nak (IIL számú táblázat).

A kupacs parenchyma-sejtjei nagyrészben szklereidálódottak és széles-

ségben legjobban kifejlöciöttek. A megejtett mérésekbl kitnik (amint ez a III.

számú táblázatban látható), hogy a sejteknek sugárirányú hossza legkevésbé

dominál.

A kupacs parenchymájában haladnak végig az edény-nyalábok, melyek

a pikkelylevelekben is folytatódnak. A kupacs edény-nyalábjának kifejldése

a vizsgált fajokon belül tökéletesen egyezik a M i 1 1 1 a c h e r közölte Quercus

scssilifloru kupacsának edény-nyalábjaival. A kupacs parenchymájában végig

haladó edény-nyalábok bikollaterális szerkezetek. Az edény-nyaláb kerületén

körben elhelyezett, jól észlelhet üreg, hosszúra nyúlt sclerenchyma-

rostok kísérik.

A sclerenchyma-rost fala ferde állású, hasítékszer gödörkéktl áttöröttnek

látszik. Ezek is a tulajdonképpeni edénynyalábok között, tengelyesen nyúlt,

színtelen, vékonyfalú parenchymában haladnak végig ; apró, buzogányfejalakú

kristályokat tartalmazó rostok.

A kupacs-edénynyalábok sugaras és tangencziális irányú terjedelmének

a viszonya az egyes fajoknál a következ :

A Quercus peduncnlata kupacsa edény-nyalábjának sugárirányú hossza

70—120 f^i, szélessége 120—175 /< között váltakozott.

A Quercus sessiUflora edény-nyalábjának sugárirányú hossza 54—70 ^t<,

szélessége 80—160 i-i.

A Quercus lanuginosa kupacsa edény-nyalábjának sugárirányú hossza

50—120 jfí-ig terjedhet, szélessége pedig 9C— 175 [.i között váltakozik.

A legnagyobb edénynj'^alábokat a Quercus conferta és a Qu. Cerris

kupacsában találjuk.

A Quercus conferta kupacsa edény-nyalábjának sugárirányú hossza

ÜO— 135 |tt-ig terjed, szélessége 130—240 ^tí-ig emelkedhetik.

A Quercus Cerris edény-nyalábjának sugárirányú hossza 94—125 //-ig,

szélessége 135—240 ^u-ig terjedhet. A kupacs bels felbre határolja a

parenchyma-sejtek rétegét. A bels felbr is egysejtrétegü, sejtjei sok-

szögletek, szorosan egymás mellé elhelyezettek, és a hosszúsági irányban

megnyúltak (III. számú táblázat).

A pikkclylevelek bels felbre a vizsgált fajokon nagyon csekély

eltérést mutat ; általában csekély különbség méretek találhatók. A pikkely-

levelek a két felbr közötti részében paranchymás sejtektl vannak kitöltve,

amelyek kevéssé szklereidálódottak és melyekben a pikkelylevelek edény-

nyalábjai anasztomizálódnak.

A kupacs küls felbrében a Quercus Cerris kivételével a többi

fajokon szájnyílások találhatók. A szájnyílások a pikkelylevelek hónaljában van-

nak, de gyakran a pikkelyleveleket borító szröktl egészen elfödetnek.

A Quercus pedunculata kupacsán elforduló szájnyílás félholdalakú

zárósejtjének hossza 27—35 f.i között ingadozik, szélessége 10—14 jtt között

változik.

Növénytani Közlemények. 1905. IV. kötet, 4. füzet. 10
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A Qucrcits sessilifloya kupacsán a küls felbrön lev szájnyílás záró-

sejteinek hossza 38—42 ^.i között, szélessége pedig 15— 17 jri között ingadozik.

A Quercus lanuginosa zárósejteinek hossza 21—3ü jtt között váltakozik,

szélessége 9—13 (tt-ig terjed.

A Quercus conferta kupacsán a küls felbrön lev szájnyílás záró-

sejteinek hossza 24—27 a, szélessége 10—14 jtí.

A kupacs bels felbrében szájnyílás nem fordul el, azonban úgy

a küls, mint a bels felbre szrrel srn födött. A szrök alakra

nézve egészen megegyeznek a termésfal szreivel. Eltérés csak abban mutat-

kozik, hogy míg a termésfalon a bels felbr szrei, addig a kupacson

a küls felbr szrei mutatnak tetemesebb kifejldést, a Quercus Cerris

szreit kivéve.

A vizsgált fajok kupacs-szreinek viszonylagos méreteit az I. számú

táblázaton állítottam össze.

Az említett szrök egysejtek ; egyesével, kettesével vagy többesével

erednek a felbr- sejtbl ; a Quercus Cerris-en különösen nagyobb szám-

mal, de a többi fajokon is fordulnak el többsejt szrök, csakhogy elvétve.

Szerkezetük, nagyságuk tökéletesen egyezik a termésfalon elforduló

többsejt szrökével. Az egyszer szrök üregtérforgata is tökéletesen megegyezik

a termésfal egyszer szreinek az üregével.

A kupacs parenchyma-rétegének elemeiben sok oxalsavas mészbl való

kristály található.

A kupacs alapi részének a szövete megegyezik a vele érintkez ter-

mésfal alapi részével. A bels felbr tökéletesen elváltozott, úgyszintén

az alatta lév parenchymás szövetelemek is egészen szklereidálódottak. A kupacs

alapi részének kifelé való folytatásában találjuk a különböz fajok szerint

hosszabb vagy rövidebb kocsányt, melynek anatómiai szerkezetére azonban

nem terjeszkedtem ki.

Összefoglalás.

A hazai Quercus-termések anatómiájára vonatkozó adatokat egybevetve,

vizsgálódásaimat végeredményi a következkben foglalhatom össze. A vizsgált

fajok termésének megegyez anatómiai szövetelrendezdése van.

A Quercus peduuculata és a Quercus scssiUflora terméseinek anatómiai

jelleg alapján történend elválasztása nem valósulhatott meg. A vizsgált

fajok terméseiben fölmerült anatómiai különbségek csak az egyes szövet-

elemeken belül voltak észlelhetk.

A termésfal küls felbrének sugárirányú kifejldése a Quercus coii-

ferta-n szélességben és a Quercus Cerris-en hosszirányban változik.

A termésfal küls felbrének a makk csúcsa körüli részén az egy

Qíiercus conferta-i kivéve, egyszer szröket találunk.

A Quercus Cerris tn és a Qu. lanuginosa-n még többsejt szrök is for-

dulnak el. Szájnyílást csak a Quercus conferta termésfalának csúcs-körüli
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kopasz részén találtam. A termésfal küls felbrének sejtfalai egyenletes

vastagodásúak, és a küls tangens irányú fal kutikulával borított.

A felbr sejtfalainak vastagsága 2—3 |tt-ig terjed. A felbrön elforduló

szrök csak a (Juetciis Cerris-en mutatnak némi eltérést ; a szrök hosszá-

val és falainak csekély mértékben eltér vastagságával különböznek a többi

fajokon észlelt szrök hossz- és falvastagságának méreteitl.

A felbr alatti kristálytartó sejtek sugárirányban nyúltak, tartalmuk

oxalsavas mészkristályok, melyeknek hossztengelye 8—10 jttig is terjedhet. E

felbr alatti sejtek falvastagsága 2 j.i.

A sclereida-réteg sejtjei sugárirányban nyúltak, szélességük a sugár-

irányú hoszszal fordított viszonyban van ; a Qiwrciis Ccrrisen érik el a

legnagyobb hosszúsági méretüket, a legkisebb szélességi méretük mellett alig

észlelhet üreggel.

A parenchyma-sejtek fölötti sclereida-sejtek szélessége nagyobbodott, ürege

a legnagyobb, de sugárirányú mérete a legkisebb és a Quercus pedunciilata-n

nagyobb kifejldések a Qit. laniiginosa termésfalának edény-nyalábjai, míg leg-

nagií^obb kifejldések a Qii. conferla és Qii. Cerriséi.

A termésfal szöveteinek sorrendje a bels felbrrel ér véget. A
bels egysejtréteg felbr hossz- és szélesség irányában nyúlt sejtekbl van

alkotva, falainak vastagsága Qii. Cerris-tn az 5 jit-t is eléri, a többi fajokon

2 i-i-X teszen.

Az említett sejtrétegekbl alkotott termésfal szövetének összes vastag-

sága a Qiierciis lanuginosa-n a legkisebb, a Qiiercus pediinciilata-n és a Qit.

SL'ssiliflora-n nagyobb, de egymással közel megegyez. A Querciis conferta-n

és a Qii. Ccnis-en az 1 mm-t, st annál nagyobb vastagságot is ér el. A
maghéj szövetelrendezdése a vizsgált fajokon egészen egyez.

A két felbr közé fogott és edény-nyalábokat tartó parenchyma-

sejtrctegek elemei csekélymérv méretbeli különbségei mellett mindenütt fel-

ismerhetk.

Ha a sclereida-réteg sejtjeinek összes vastagsága átlagát veszem ; leg-

keskenyebbnek a Quercus lamtginosa-é, utána a Qu. peditncnlata-é majd a Qii.

confcrta-é és a Qu. sessiliflora-é, míg legvastagabbnak a Qu. Cerris-é bizonyult.

A pericarpium edénynyalábtartó parenchyma-réteg elemeinek hosszirányú

és szélességi méretei tekintélyes kifejldések, ugyanilyenek a szivacsos

parechyma sejtjei is. A Quercus Cerris az egy kivétel, ahol az említett

méretek mellett még a sejteknek sugárirányú hosszában is tetemes kifejldést

látunk. A sejtfalak vastagsága o ,íí között ingadozik.

Ha az edény-nyalábok méreteit kifejldés tekintetébl közelebbrl figye-

lembe veszszük, azt tapasztaljuk, hogy a sugárirányú méretét a tangens irányú

mérete felülmúlja ; ha pedig a vizsgált fajok edény-nyalábjainak a nagyságát

figyeljük meg, kitnik, hogy a legkisebb méret edény-nyalábok a Qu. sessili-

Jlora-n vannak.

A maghéj küls felbre hossz- és szélességi méreteinek kifejldése

a Qu. conft'rla-n a legnagyobb, ugyanitt éri el a felbr a legnagyobb

sugárirányú hosszát is, miáltal nagyon jellemzen különbözik a többiektl.

10*
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A bels felbr sejtéinek méretei kisebbek a külsénél, és a (Jncrcus

Cerris-en érik el a legnagyobb hosszúsági kifejldésüket. A parenchyma-sejtek

hosszúság és szélesség irányában nyúltak, faluk vastagsága 2 jti.

A vizsgált fajokon a maghéj összes vastagsága 200 a ra tehet, csak

a Qnerciis Cerris-en emelkedik közel 300 ii-ra.

A szíklevelek felbre kétféle kifejldést mutat, minek alapján joggal

megkülönböztethet küls és bels felbrre, amit az elttem vizsgálódók

közül egyik sem tett.

A küls felbr ers sugárirányú kifejldésével szemben a bels fel-

br szélesség és hosszirányú kifejldésével tnik ki.

A szikiével parenchyma-sejtjein a sugárirányú méret ersebb kifejldés

a hosszúsági és szélességi méreteknél, ámbár azok is tetemes kifejldések.

Az öt faj kupacs-szövetelemeinek mérete és anatómiai szerkezete az

egyes fajokon belül számottev különbségeket nem mutat.

Ismételhetem kijelentésemet, hogy mindemez elsorolt adatok egybeve-

tésével arról gyzdtem meg, hogy a hazai Qtieirus-ok terméseinek anatómiai

jellegei megegyezk.

Joggal követelhetjük is, hogy a természetes rendszerbe foglalt növény-

csoportokon belül azok nemcsak tetszés szerint kiválasztott úgynevezett

lényeges ismertet jellegeikben egyezzenek egymással, hanem hogy azok vonat-

kozásának közös alapja is legyen. Mint olyan élesen megkülönböztethet

génusztól, a milyen a Qtiercíis-génusz — elvárjuk, hogy a szaporodási szervei-

nek még kevésbé lényeges ismertet jeleikben is megegyezknek bizonyuljanak.

Vizsgálataim eredményeként megállapíthatom a közölt adatokon kívül,

hogy a Qnercus pedunculaia Ehrh. és a Qiiercus sessiliflora Sjvi. rendes

makkja általánosságban sem küls, sem bels morfológiai viszonyában nem

tér el egymástól.

Ezekhez hasonlít a Querciis laniiginosa, de az elbbiektl különbözik

vékony termésfalával és a makk csúcsán elforduló többsejt egyszer szreivel.

A Quercns Cerris termésfala nagyon vastag és a Qnercus conferta-v&l

egyezen az edény-nyalábokat tartalmazó parenchyma-rétegben az obliterált

parenchymán mint szilárdító mechanikai elemeken kívül sclereida- fészkek is

fokozzák a termésfal szilárdságát.

A Qnercus conferta Kit. termése csúcsán szrtelen és szájnyílások

vannak rajta. A maghéj küls felbrének sugárirányú kifejldése a többinél

nagyobb.

A vizsgált fajok terméseinek szöveti szerkezete, annak ehendezése meg-

egyez.

Tölgyeink termésének összehasonlítására szolgáló adatokról tlem telhe-

tleg beszámolni igyekezvén, kedves kötelességet teljesítik, midn szeretve

tisztelt tanáromnak, dr. M á g o c s y - D i e t z Sándor úrnak, a tudomány-

egyetem nyilv. rendes tanárának és a tud.-egyetemi növénykert igazgatójának

ez úton is kifejezem legnagyobb hálámat a szíves tanácsokért és útbaigazí-

tásokért, melyekkel vizsgálódásaim alatt bven látott el ; valamint azért is,
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hogy a tud. -egyetemi növénytani intézet mszereit és a vizsgálódásaimhoz

szükségelt anyagokat átengedni kegyes volt.

Nagy hálára vagyok kötelezve Vadas Jen selmeczbányai m. kir.

erdészeti fiskolai tanár és ferdtanácsos úrnak, aki szíves volt a vizs-

gálódásaimhoz szükségelt nagymennyiség anyagot rendelkezésemre bocsátani.

Egyttal hálás köszönetet mondok mindazoknak, akik bármilyen módon

járultak és segítettek munkám befejezéséhez.

Ouint József: Adatok a Budapest melletti Római-
fürd Bacillaria-flórájához/

Hazánk moszat-flórája ismeretének gyarapításához vélek hozzájárulni,

midn a Római-fürdbl eddig általam meghatározott Bacillaria- féléket közlöm.

Azért tettem a Római-fürdt kutatásom tárgyává, mert az egyrészt

különálló zárt egész, másrészt meg daczára annak, hogy a magyar tudo-

mány metropolisához olyan közel fekszik, algológiai szempontból még nem

kutatták át. Míg hazánk sok helyének kovamoszatait már ismerjük, részint

Hazslinszky: »Magyarhon s társországai moszatvirányából« , részint

pedig egyes helyek monográfiái földolgozásából (így a Balaton kova-

moszatait Istvánffi és Pantocsek; a tátrai tavakét Schumann és

Gutwinsky; a Fertét G r u n o w vizsgálataiból ismerjük ; Pápa vidé-

kérl Gallik Oszvald, Pozsony-, Nyitra-vármegyékbl P a n t o c s e k, Szepes-

ségbl Kalchbrenner, Erdély csaknem minden megyéjébl Schaar-
schmidt, Tömösváry, Fuss Mihály és Csató János, Herkulesfürd-

bl M i k a Károly, Beszterczebányáról Márkus, Brassóból M o e s z

Gusztáv, stb. közölnek adatokat ; mindezeket kiegészítik Ehrenberg,
Grunow és Rabenhorst munkáiban található magyar vonatkozású megfigye-

lések), addig e mikrobiológiai szempontból mindenesetre érdekes hévvízrl alig

van megbízható adatunk.

1850-ben Heufler és Kotschy gyjtöttek Budán, az anyagot késbb

Grunow dolgozta fel és közölte Abhandlung-jaiban, ahol mindössze 10 fajt

sorol el [Epithemia turgida Kg., Synedra lunaris E., Surirella ovata Kg.,

Nitzschia thermalis E., N. amphhia var. íhermalis Grun., A^. inimita Rbh.,

Tryblionella Hantzschiana Grun., Navicula Kotschy i Grun., A^. sphaerophora

Kg., Surirella ovális Bréb., Himantidium peclinale Kg. (?)/. Emez adatok

azután átvétettek Hazslinszky enumerácziójába, B o r b á s : Budapest

környékének flórájába. Hazslinszky a Surirella ovális és Himantidiiiin

pectinale-i mellzte a Denlimla //zt'r/;/a//5-t** ?-jellel közölte és így kilencz alakot

említ. Borbás az elsorolt 11 alakhoz még a Denticnla thermalis-i vette,

és így 12 adatot közöl. — Míg tehát a Római-fürdbl (illetleg Budáról,

* Lladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1905. évi június 1-én tartott

ülésén.

** Rabenhorst eniliti a magyar hévvizekbl.


