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P. ohioense t gyjtött volt hazánkban J. Roll több helyen, de ezek

P. decipiensek voltak valószínleg; gyjtötte az erdélyi részekben a »Besineu«

(1950 m) tetején nedves sziklán (Szebeni havasok)* és a Magas-Tátrában

a Zöld-tó és Öt-tó környékén.**

Péter fi Márton: Adatok az Oligotrichum incurvum
anatómiájához/**

(7 eredeti rajzzal.)

A Polytrichum-félék,"^ ahová az Oligotrichum'^^ génusz is tartozik, köz-

tudomás szerint a lombosmohák ama családja, mely a szerkezetileg legfej-

lettebb alakokat foglalja magában.

A többi családba tartozó lombosmoháknál ugyanis a szárban a nyaláb

vagy egyáltalában hiányzik, {Hedwigia, Hypniini-íajok, Sphagnum stb.) vagy

homogén- és így felette egyszer szerkezet (Dicramtm, Mniitni, Philonotis

stb.) E homogén szerkezet nyalábok, miként azt H a b e r-1 a n d t^tt kimu-

tatta, csupán csak vizet vezetnek, plasztikus anyagokat azonban nem. Ezekkel

szemben a Polytrichum-íéXék szárának és toknyelének a nyalábja már jóval

fejlettebb. A Haberlandt§ vizsgálta Caiharinaea- (Atrichum-), Fogonatnm-,

Polytrichum- és Z)a;ysoH/a-fajoknál már olyan nyalábokra akadunk, melyek-

nél úgy a vizet, mint a plasztikus anyagokat vezet részek — habár elemeik

még felette egyszerek is — jól és biztosan felismerhetk. Haberlandt
alapvet vizsgálatai a föntebb említett génuszok csak néhány (5) fajára vonat-

koznak ugyan, de Limpricht§^ mvébl tudjuk, hogy e génuszok többi

* Dr. J. Roll: Beitráge zur Moosílora der Transsilvanischen Alpen. — Hed-

wigia Bnd, XLII. 1903. p. 301.
** Dr. J. Roll: Beitráge zur Laubmoos- und Torfnioosflora der Hohen-Tátra.

Hedwigia XLIII. Bnd, p. 135.
*** Elterjesztette Jávor ka Sándor a növénytani szakosztálynak 1906. évi

márczius 14-ikén tartott ülésén.

t Brotherus (Engl.-Pr. Nat. Pnanzenfam. I. Teil, 3. Abt. 698. 1.) a Daw-
sonia génuszt kiszakítja a PolytrichaceaecsaXkáhóX. A Dawsonia-k nemcsak peristomiumuk

alkotása és minémsége, hanem nyalábjaik szerkezete révén is elütnek a többi

Polytrichum-íélétl, és így bár közel rokonok azokkal, természetszerleg mégis külön

családot képeznek.

tt Az Oligotrichum Lam. et de Cand. génusznak Brotherus (i. h. 673 1.)

szerint 10, Roth (Die europ. Laubm. Bd. 11. 252. 1.) szerint pedig mintegy 16 faja

ismeretes, melyek közül Európa területén csak egyetlenegy alig változó faj, az alhavasi

és havasi tájak árnyékos, nedvesebb gyéren füves vagy kopár helyein nálunk is gya-

kori Oligotr. incurvum (Huds.) Lindb., (Bryum incurv. Huds. 1778= Catharinaea hercynica

Ehrh. 1787.) fordul el.

ttt Haberlandt: Beitráge zur Anat. u. Physiol. d. Laubm. (Pringsh. Jahrb.

Bd. XVII. Heft 3.) 379—380. és 485. 11.

§ i. m. 392. s köv. 11.

§§ Limpricht: Die Laubmoose (Rabenh. Krypt fi. ed, 2. Bd. IV.) II. Abt.

587. s köv. 11.
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fajai is többé-kevésbé hasonló szerkezet — Limpricht terminológiájával

élve — polylrichoid nyalíbúak. Ilyen nyalábok vannak Brotherus* szerint a

Bartramiopsis-, LyeJlia-, DendroUgotrichum-, Polytrichadelphus- és Racelopus-

fajok, tehát az összes Európán kívüli Polylrichnm-fé\ék szárában is.

A nyalábok szerkezetének fejlettebb volta ilyenformán az egész családra

jellemznek látszik.

Annál meglepbb és feltnbb, hogy Limpricht** szerint a Cathari-

naea tenella, C. crispa, Oligolrichiim inciirvum, Psilopihim laevigatttm,

Pogonatum nanuin, P. aloides (ideértve mint változatot a L impricht-nél

fajként szerepl P. Briosianum-ot is) szárai homogén nyalábúak s így

a család többi tagjaitól e tekintetben élesen elütnek. Emez adatok közül

C

'CP'

Ím
DoQOpC

23. rajz. 24. rajz.

23. rajz. Az Oligotrichum incurvum szára keresztmetszetének részlete, h hadroma,

Z leptoma, k kéreg.

24. rajz. Az Oligotrichum incurvum nyalábja keresztmetszetének részlete.

h hadroma, l leptoma.

a Pogonatum alo ides-ve yonatkozó, Haberlandt említett vizsgálatai után***

magától elesik, a többi pedig még szigorü vizsgálatra szorul, daczára annak,

hogy az újabb nagyobb bryologiai munkák ^ is átveszik.

Czéiul tzvén ki magamnak különösen a hazánkban is elforduló

Polylrichumíélék anatómiájának tanulmányozását, önkéntelenül is elször

e kivételek ragadták meg érdekldésemet és els sorban is a czímben jelzett

fajt vizgáltam meg.

* Brotherus in Engler-Pr. Nat. Pilanzenfam. I. Teil, 3. Abt. 677, 679, 681

és 684. 11.

**
i. m. 598—599, 602, 605 és 608. 11.

***
i. m. 392. 1.

t Roth: Die europ. Laubm. Bd. II. (1905) és Brotherus i. h. 673, 676. 11.
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Ászár nyalábja.

A szár keresztmetszetén els sorban is a tengelyi nyaláb tnik fel, nemcsak

a nyalábot alkotó sejtek alakja, hanem azoknak színezése révén is. A nyaláb

középponti részének, a hadroma-nak sejtjei többnyire csoportokban vannak.

A csoportokat rendszerint 2, elég gyakran 3, st néha több sejt (4—5)

is alkotja (23, és 24. rajz h), melyek — ha a csoportok 3 vagy több

sejtbl állanak — kissé görbe sorba helyezkedvék el. Nem ritka a magános-

nak látszó sejt sem. Ugy a magános sejtek, mint a csoportok körít falai

ersen vastagok, vörösbarna színek, ellentétben a csoportok egyes sejtjeit

egymástól elválasztó nagyon vékony és mindenkor színtelen falakkal. A hadroma

sejtjei prosenchymásak, hosszabbak, mindakét végükön kihegyezettek. A
sejteknek ezen alkotása hosszanti metszeten (25.

rajz h) tüstént szembeötlik. A falak közül a ha-

rántfalak kivétel nélkül mindig nagyon vékonyak,

egyenletesek, színtelenek, és ezek azok, melyek a

hadroma keresztmetszetén a sejtcsoportok egyes

sejtjeit egymástól elválasztják. Különösen feltnik

ez a két sejtbl álló csoportokon. Az oldalfalak

már más alkotásnak. Legtöbbször jelentékenyen

meg vannak vastagodva. E vastagodás a falak kö-

zepe táján van meg leginkább, a végek felé a fa-

lak egyenletesen és lassan vékonyodók, halavá-

nyabb színek, mint egyebütt, vagy éppen szín-

telenek is.

A hadroma sejtjei vastagodásának, mely

mintegy elképe a magasabb rangú növények

nyalábjaiban elforduló tracheid-ok vastagodásá-

nak, a szerepe ketts. A meg nem vastagodott

sejtfalrészek a víznek oldalra való vezetése szol-

gálatában állanak, míg ellenben a vastag fal-

részek feladata mechanikai, ami onnan is ki-

tnik, hogy a i)7fsoM/a- féléknél, melyeknek hadro-

masejtjei mindenütt vékonyfalúak, e vastagodást külön mechanikai szövet

helyettesíti.**

A hadroma egész kiterjedésében homogén, sejtjei mindenütt egyformák,

úgy hogy az O 1 1 m an n s-tól*** és H ab er lan d-tól+ némely Polytriclmm-

fajon észlelt körít részt megkülönböztetni, fölismerni nem lehet.

25. rajz. Az Oligotrichum

incurvuin nyalábja hosszanti

metszetének részlete ; h ha-

droma, l leptoma
; p szár-

parenchyma.

* A szár egyéb rendszereinek szövettani szerkezete a Polytrichum-íé\ékné\ a

típusostól csak alig, vagy éppen nem térvén el, az azokra való kitérést fölöslegesnek

tartom.
**

I. m. 401. old1. III. 1U1. uiu.

*** Oltmanns: Über die Wasserbewegung in der Moospfl. 1884. 34. 1.

t I. m. 394. 1.
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26. rajz. Az üligotrichiun in-

curvum szára keresztmetszének

vázlata ; Ji hadroma, l leptoma,

/; szárkéreg.

Elemei számát és fejlettségét tekintve, a hadroma a szár fels végétl

lefelé menve, fokozatosan gyengül, A szár fels végén a szársugár ^ji—^jh-ii

teszi ki (26. ábra h), lejebb azonban folyton fogyatkozik, úgy hogy bizonyos

határon már csak néhány sejtre szorítkozik,

melyek között csak ritka esetben akadhatni a

kereszmetszeteken olyan jellegzetes és feltn
sejtcsoportokra.

A hadroma-t hengerpalást módjára veszi

körül a leptoma (23. rajz /). Ennek sejtjei

nemcsak élettani feladat, de alkotás és színezés

tekintetében is nagyon elütnek a hadronia sejt-

jeitl.

A míg ugyanis a hadroma sejtjei kereszt-

metszetben kerekdedek, és mint említve volt,

vastagfalúak, addig a leptoma sejtjei (24. rajz /)

sugárirányban kissé lapított négy- vagy sokszögíjek, és csak a legritkább eset-

ben kerekdedek. Hosszanti metszetben a szervi tengely irányában meg-

nyúltak, négyszögek, kisebb nagyobb fokban ferde vagy vízirányos, mindig

színtelen választófalakkal, melyek kissé vékonyabbak, mint

az egyenletesen vastag oldalfalak. -i ^. ^

A hadroma sejtjeivel szemben a leptoma sejtjei általá-

ban vékonyfalúaknak mondhatók. Az oldalfalak szintén vereses-

barnák, de jóval sötétebbek, mint a hadroma-sejtek falai.

A hadroma sejtjei üresek, holtak ; a leptomaé keményít-

és fehérjetartalmúak, a mi úgy friss, mint szárított növények-

nél kémlelszerek alkalmazása nélkül is könnyen észlelhet.

Miként a hadroma, úgy a leptoma is meglehets homo-

gén. A Haberlandt* leírta és bizonyos Calharinaea- és

Polytrichum-ÍBLÍok nyalábjainak leptomajá-ban elforduló, rosta-

cselemekre emlékeztet sejteket nem találhatni, legalább

nem olyan feltn és kifejezett alakban, mint azt H a b e r-

1 a n d t leírta. Ezzel szemben azonban bizonyos, hogy a lep-

toma, végeiken kissé elszélesed, vagy az elszélesedésre haj-

lamot mutató sejtjei már észrevehet közeledést mutatnak a

szitacsövek elemeivé való átalakuláshoz. Erre utalnak a ha-

rántfalakra függeszked plazmatömlk is, melyek a szomszédos

sejteknél a választófalon át összefüggeni látszanak.

A loptoma-nak hadroma-t körít legbels, vagy néha más

rétege is helyenként inkább prosenchymás sejt. E meglehets

ferde választófalú sejtek homályosan emlékeztetnek a kambiform-

sejtekre, habár a hasonlóság csak távoli is.

A leptoma rendszerint 4 (3—5)-réteg, erssége a szársugár V*— V^-ét

teszi (26. rajz /). A szár alsóbb részeiben a hadroma-val lépést tartva, fogyatkozik.

27. rajz.

Olis'oirichuin

incurvum.

A nyaláb ter-

jedése a szár-

ban ;
í' nyaláb,

k kéreg.

* I. m. 396—397. 11.
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A vázoltak a kétlaki Oligotrichnfn incurvitni nivarú egyéneire vonat-

koznak. A hímivarú növények szárában a nyaláb egészen hasonló szer-

kezet, csakhogy a hadroma-sejtek falai aránylag vékonyabbak, maga a

hadroma pedig kisebb kiterjedés, gyengébb. E körülményekkel kapcsolatos

a leptoma gyengébb volta is, úgy kiterjedését, mint fejlettségét illetleg.

Megemlítem, mint mindenesetre csak esetleges körülményt, hogy a

hadroma sejtjeinek falai a o^ -növények szára táplált részében, tehát az anthe-

ridum-ok régiójában rendszerint színtelenek. A $ -növényeknél ez ritkán for-

dul el.

A mi a nyalábnak a szár hosszában való terjedését illeti, az ilyen

szövettani szerkezettel csupán a szár földfeletti részének fels 1/2—Va-ában fordul

el (29. rajz). E tekintetben mindakét ivarú növén}'^ szára azonosan viselkedik.

28. rajz. 29. rajz.

28. rajz. Az Oligotrichum incurvmn toknyele nyalábjának keresztmetszete; h hadroma,

l leptoma, p p' parenchyma, It levegtér.

29. rajz. Részlet az Oligotrichum incurvum toknyélbeli nyalábjának keresztmetsze-

tébl ; h hadroma, / leptoma, /' parenchyma.

A toknyél nyalábja.

A toknyél szerkezetét L i m p r i c h t* elég részletesen írja le, a nyalábra

vonatkozó adatai azonban némileg kiegészítésre szorulnak.

A toknyél nyalábja (27. rajz) nagyjában, ami a szövettani szerkezetet

illeti, azonos a száréval. A középponti hadroma (28. rajz li) sejtjei azonban

sokkal vékonyabb falúak és színtelenek. Az oldalfalak egyenletesek, nincsenek

megvastagodva ; a harántfalak sem olyan vékonyak, és így keresztmetszeteken

az annyira jellemz sejtcsoportok sem láthatók.

A kevésszámú sejtbl álló hadroma-t az egy, helyenként kétréteg leptoma

veszi körül (28. rajz, /). Ennek sejtjei keresztmetszetben sokszor alig, leg-

följebb tágasabb üregükkel, hossz-metszetben azonban — parenchymás voltuk

révén — jól tnnek fel.

* I. m. 601. 1.
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A toknyél nyalábjának hadroma-ja és leptoma-ja a legnagyobb fokban

homogén.

A láthatóan elég egyszer nyalábot 1—2 rétegnyi tágas és színtelen

sejtü parenchyma köríti. Erre a levegtér, majd ismét parenchyma és leg-

kívül a veresbarna stereom-a következik.

A föntebbiekbl nyilvánvaló hogy az OUgotrichum incurvum szárában

és toknyelében tengelyi helyzet konczentriktis és perileptomás nyaláb van,

mely szövettani szerkezete szerint egészen egyezik pl. a Pogottatum aloides*

nyalábjával.

A Polytrichum-íélék vezetrendszere a nyaláb legegyszerbb típusát**

tárja elénk. Az Oligotr. incurvum és az e tekintetben hozzá hasonló fajok

edénynyalábjai még ezek között is a legkezdetlegesebbek közé tartoznak.***

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

Alföldi Flatt Károly : Baithini Pinax rediviniis sive Clavis ad Pinacent

Theatri Botanici.

Pars I. BauhinianoLinneana ; Bauhin arczképével. Pars II. Linneano-

Bauhiniana ; Linné arczképével. Nem régen elhunyt tagtársunk fenti czím

alatt terjedelmes kéziratot küldött volt be annak idejében a M. T. Akadémiá-

hoz kiadás végett. A nagy szorgalomról és tudásról tanúskodó munka kiadása,

részben nagyon specziális természeténél fogva nem volt lehetséges. Most az

Akadémia Ill-ik osztálya a kéziratot megvette és az Akadémia könyvtárának

adta át, ahol tehát az érdekldknek mindenkor hozzáférhet.

Az els kötetben a Bauhin »Pinax«-ában elforduló növényelnevezé-

sek vannak betrendben felsorolva és mindegyikhez a Linné-féle elnevezés van

csatolva ; a második kötet viszont a Linné-féle növényneveket hozza bet-

rendben és adja hozzá a Bauhin használta elnevezéseket.

Bár csak nagyon kevesen lesznek — nemcsak nálunk, de külföldön is —
akik ezt a kéziratot használni fogják, mindamellett érdekesnek tartottuk az

érdekldket az ilyenféle munka létezésére figyelmeztetni. Kl. Gy.

Secale stachyrhyzon Sándor.t A budapesti k. m. tud. egyetemi nö-

vénykert herbáriumának most folyó rendezése, illetleg modern alakban való

* Habar landt: i. m. 392—393. II.

** Haberlandt: i. m. 392. 1.

*** A csupán a meghatározás czéljaira szolgáló durvább szárkeresztmetszeteken,

továbbá a szár alsóbb részeibl való metszeteken, gyengébb nagyítás mellett a nyaláb

mint tökéletlenül határolt homogénnyaláb tnik fel. A szárított példákból készült met-

szeteken, különösen a hadroma sejtjei ersen össze vannak esve, majdnem fölismer-

hetetlenek.

t Bemutatta a szerz a növénytani szakosztálynak 1904. évi május 11-ikén

tartott ülésén.
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