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A növén3'tani szakosztály czélja és

mködése.

1. Czélj;i a Kir. M. Természettudományi

Társulat keretén belül alkalmat n3'újtani

szakszer közlemények elterjesztésére, vo-

natkozzanak azok akár eredeti megfigyelé-

sekre, akár a szakirodalomban megjelent

értekezésekre, avagy elre kitzött tudomá-

nyos kérdések megvitatására; továbbá, hogy

ezzel kapcsolatban alkalom adassék az

ugyanazon szakban munkiilkodóknak egy-

mással való fesztelen érintkczcsi-c és tudo-

mányos eszmecserérc.

2. Az osztály-ülések, a Társulat szün-

idejét kivéve, havonként egyszer, és pedig

szakosztáljn határozat szerint minden lió-

napnah uiásodik szerdáján tartandók ; szá-

muk ;i bejelentett eladások számához ké-

pest szaporítható, nem elegend bejelentés

esetén csökkenthet. A választm:ui}'i ülés

napján osztillylés nem tartható.

3. .\ szakosztálynak tisztviseli a kö-

vetkezk :

a) az elnök, li) a másodelnök, c) a jegy-

z. ,'\ szakosztály szükséghez képest vá-

laszthat még egy hel\'ettes elnökeit és egy

segédjegyzt.

4. A tisztviselket a szakosztálv ren-

des tagjai három-évenként, a Társulat évi köz-

gylését követ értekezleten titkos szavazás

útján általános szótöbbséggel választják, és

a választmánynak bejelentik.

5. A jegyz nyih'ántartja a tagok név-

sorát. Eladásokról gondoskodik. Össze-

állítja az ülés tárgyait és azok czímét öt

nappal az ülés eltt a Társulat titkárságával

kinyomatás végett közli. A meghívókat az

ülés eltt kell idben megküldi a szak-

osztály tagjainak ; e czélra igénybe veheti

a Társulat irodáját.

0. Eladást tartani óhajtó tagok az

eladás tárgyát legalább nyolcz nappal

elbb a jegyznek (Kümmerle J. Béla,

Budapest, V., Váczi-út 12. szám) bejelea-

teni tartoznak.

7. \'idéki tagok, akik dolgozataikat

felolvastatni kivánják, ezt lehetleg rövid

kivonat kíséretében a jegyznek küldik,

aki e dolgozatot ismertetés czcljáliól a

szakoszt.'ily \alamclyik, az illet tárg}'gyal

foglalkozó rendes tagjának adja ;it.
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Bernátsky J. : A Polygonatum-félék rendszertani

anatómiája.*

Az Asparagoideae monográfiái feldolgozása közben úgy találtam, hogy

anatómiai szerkezetükre vonatkozólag az eddigi nézetektl némi tekintetben

eltér elvi eredmények állapíthatók meg. Ez elvi eredmények helyességét csak

többnél több részlet ismertetésével lehet alaposan bebizonyítani. Idevágó néze-

teimet részben már a »Növénytani Közlemények* 1904 ik évfolyamában közölt

dolgozatomban fejtegettem. Kiemeltem, hogy a Polygonalum és vele rokon növé-

nyek anatómiai szerkezete rendszertanilag jól felhasználható ; az illet növé-

nyek a legtöbb esetben egyetlen szerv, levél, szár, gyökértörzs, gyökér ana-

tómiai szerkezete alapján is meghatározhatók. Ámde akkor csak a levél és

gyökér szerkezetét tárgyaltam. A következkben mind a négy szerv anatómiai

szerkezetére vonatkozó újabb vizsgálataim eredményérl számolok be, ami

annál is inkább válik kötelességemmé, mivel azóta többfell újabb vizsgálati

anyagot kaptam. Vizsgálati anyag szolgáltatásáért vagy külön begyjtéséért

a budapesti tudomány-egyetemi botanikai kerten, a berlini kir. botanikai kerten és

a M. N. Múzeum növénytani osztálya tisztviselin kívül Moesz G., Szabó
Z., Roth R., Gyrffy \. és Lange J o n. (Dánia) uraknak tartozom hálás

köszönetlel. Dolgozatom terjedelmére való tekintetbl az egyes szervek álta-

lános anatómiai leírását mellzöm, és csak a megkülönböztet jellemvonások, a

rendszertanilag, vagy esetleg más szempontból nevezetesebb adatok tárgyalá-

sára szorítkozom.

Mieltt a részletek tárgyalására áttérek, a Polygonatnm-iéXék és még

több rokon növénycsoport anatómiai szerkezetére vonatkozó elvi jelentség

nézeteimet a következ pontokban foglalom össze :

1. Minden rendszertanilag élesen határolt faj, génusz vagy család analómiai-

Jag is meghatározható, ha sértetlen és egészséges vizsgálati anyagunk van.

2. Anatómiai meghatározásra egyetlen szerv, mint t. i. levél, szár

gyökértörzs, gyökér a legtöbb esetben elegend.

3. Az anatómiai szerkezet a természetes rendszertani helyzetet is vissza-

tükrözi, úgy hogy phylogenetikai következtetésekre alkalmas, erre vonatkozólag

azonban ajánlatos az egész növény összes szerveit megvizsgálni.

* Elterjesztette Tuzson János a növénytani szakosztálynak 1905. évi

decze.Tiber 13-ikán tartott ülésén.
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4. Az anatómiai szerkezet a rendszertani jellemvonások melletl a növény

és egyes szerveinek morphologiai mivoltát és élettani sajátságait is vissza-

tükrözi ; mivelhogy azonban a rendszertani, alaktani és élettani Jellentvonások

nem mindig födik egymást, azért az anatómiai jellemvonásokat minden egyes

szempontból külön-külön kell mérlegelni.

5. Rendszertani következtetésekre egyetlen, vagy csak egy-két szövet-

rendszernek h'itérium gyanánt való felállítása elégtelen. Az összehasonlítás

körébe kell vonni az összes szövetrendszereket, és éppen azért kívánatos, hogy

egészséges, valamint ép anyagot dolgozzunk fel.

I. S z á r.

1. Majanlhemum bifolium.

A szár keresztmetszeti képén több kiszögellés van, még pedig a lomb-

levelek alatti részben többnyire éppen nyolcz kiszögell fokot találtam ; legalsó

részében azonban a szár simább. A szár alakjának az edénynyalábok száma

is megfelel, mert a közelítleg két körben elhelyezett nyalábok számának

összege sokszor éppen 16, még pedig a küls körre körülbelül 12 nyaláb jut.

A felbr, valamint az ezalatt következ 1— 3 sejtsor, különösen a

kiszögellésekben, vastagfalú sejtekbl való. A felbrsejlek hossza a szélességük-

höz úgy aránylik, mint 8—10: 1. Valamint minden idetartozó növény szárá-

ban, úgy a Majanthenium szárában is stereom-gyr van, azonban itt azt a

benyomást teszi, mintha meg megszakadna, ugyanis a küls körben elhelyezett

nyalábokat küls oldalukon ers stereom kíséri, míg a nyalábok közé es
részen a stereom igen gyenge, sejtjei tágüregek és vékonyabbfalúak.

Természetesen a szár legalsó részében a stercomgyrü ersen kifejl-

dött, és itt a bels körben fekv mestom-nyalábokhoz is járul egy kevés

stereom.

A hadrom V-alakjának szöge igen tompa, két kara pedig igen rövid és

vastag. A tangencziális irányban nyúlt leptom-ot küls széles oldalán stereom,

bels szintén széles oldalán a hadrom határolja, két keskeny sugaras oldalán

pedig meglehetsen szabadon érintkezik parenchyma- szövettel.

A faelemek rendkívül szkek, ami a szár lassú növekedésére enged

következtetni. A legtágabb faelemek átmérjének és falvastagságának méretei :

ISitt— l-5jtt.

2. Smilacina stellala.

A felbrsejtek hossza a szélességükhöz úgy viszonylik, mint körülbelül

2—4:1. A hadrom küls oldalával a leptom-ot félholdalakúan körülfogja;

szöge nagyon tompa. Az edények között vékonyfalú parenchyma is van.

Méretek : 48|ii— S^tt >.
A legszkebb faelemek ritkásan csavaros vastagodásúak, a többiek

lépcszetesen-gyrsen vastagodottak.

A bélszövet idsebb szárban roppant laza-szövet, nagy sejtközötti

üregek vannak, még pedig két-két üreget csak egy-egy sejtréteg választ el

egymástól.
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3. Polygonatnm latifoVuiui.

A szár keresztmetszeti képén több szabálytalanul elosztott, hol kisebb,

hol nagyon messzire kinyúló kiszögellés van ; azonkívül a kéreg átmérjénél

jóval hosszabb egysejt, egyszer, küls szrképletek vannak, amelyek fino-

man csíkolt felületek.

A felbrsejtek hossza a szélességükhöz körülbelül úgy viszonylik, mint

5-7: 1.

A szájnyílások némely esetben kissé fölemelkednek ; a zárósejtek

szomszédsejtjei legalább küls falaikkal kissé a felbr színe fölé emelkednek.

Utóbbiak nem szélesek, de bels tangencziális falaikkal is domborodnak, úgy
hogy a szájnyílások szomszédsejtjeikkel ebben a tekintetben mégis külön-

böznek a Coni'allarieae megfelel szerveitl.

A nagyobb kiszögellések csúcsában a kéregsejtek vastagabb falúak.

A stereom általában nagy arányokat ölt, a stereom-gyr 4—6 sejt-

sornyi. Beléje tekintélyes nagyságú mestom-nj'^alábok vannak ágyazva és

a többi mestom-nyalábokhoz is jól kifejldött stereom járul annyira, hogy

sokszor az egész niestom-nyalábot stereom veszi körül.

A legtágabb faedények srn, hálózatosán vastagodottak ; a vékonyabbak

vastagodási módja átmenetet mulat a gyrs vastagodásba. Méretek : 42 /i— 2|t£;

36 X 48^u-2-4ití>.

A legfels virágzat alatti szártagban a stereom-gyr csak 2—3 sejt-

sorú, a beh fekvés mestom-nyaláboknak már alig, vagy egyáltalán nem

jut stereom, magában a stereom-gyrben pedig csak apróbb mestom-nyalá-

bok vannak ágyazva. A faedények nagyobbrészt csavaros, csak a legtágabbak

hálózatos vastagodásúak ; méreteik: 3títí— 2'1/t.

Fiatal, hároméves, kétlevel növényke szárának alsó tagjain nincsen

szr, de az els lomblevél fölött már van. A felbrsejtek nagyon tág-

üregüek, a stereom nagyon gyenge, a középhenger belsejében csak 2—3

edénynyaláb van. Faedény mérete: 24/t— l'2,t/.

Ebbl látható, hogy egyrészt a szár különböz magasságában viszony-

lagos különbségek vannak, másrészt az egyéni fejldés kezdetleges álla-

potában az anatómiai szerkezet is kezdetlegesebb és gyengébb. Rendszertani

vizsgálatokra azért — tévedések elkerülése okából ^ tökéletesen kifejldött,

virágzó növény szervei és azoknak bizonj'os meghatározott részei hasonlítan-

dók össze.

4. P. officináié.

A »szögletes« szár keresztmetszeti képén több kiszögellés van, még

pedig nem egészen szabálytalanul elrendezve. Sok esetben három nagyobb,

nyelvalakú, messzire kinyúló és velük váltakozva három kisebb kiszögell

fokot találunk. Szr nincsen, de a felbrsejtek kidomborodnak, különösen a

fokok csúcsán némelykor szemölcsszerüek ; a szemölcsszerén kidomborodó

felbrsejlek nagyon kezdetleges kifejldés szrképletekre emlékeztetnek.

A felbrsejtek h : sz= 3—4 : 1.

A kéregparenchyma a szögletek csúcsában vastagfalú, albrszer.

Növénytani Közlemények. 1906. V. kötet, 4. füzet. o
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A stereom-gyr 3—4 sejtsorú. Ahol mestom-nyaláb van beleágyazva,

ott vagy kifelé vagy befelé kidomborodik.

A hadrom két karja nagy, mindegyik végére egy-egy kiválóan nagy

faedény esik ; a hadrom V-alakjának csúcsában sokszor nem elfasodolt ele-

mek, hanem zsenge parenchyma van. Faedényméreíek : 60 X 48 ^ti—23 jií
;

54 X 48jtt-2-3/t.

A kiszögellésekben némelykor a stereom gyrn kívül álló, magános

edénynyalábot találunk, melyet stereom vesz körül. Ez levélnyomnyaláb, mely

jó darabig a kéregben marad, míg végre a középhengerbe kerül. Ez a jelen-

ség phylogeniai szempontból nevezetes, mert a Rusctts szárában fokozódik, és

a szár ellaposodásának els feltétele.

Nagyon fiatal, egylevel szárban a felbrsejtek üregeinek sugárirányú

méretei nagyobbak mint a tangens-irányúak, a falak nagyon vékonyak

és különösen a kuükulás réteg nagyon gyenge. Egyáltalában az összes

szövetek zsengék. A stereom-gyrbe helyezett nyalábokon kívül a bélben

még csak 3 edénynyaláb van. A faedény mérete: 20|tí <;— 12 ^it. Az egyik,

kiváló hosszú kiszögellésben, amely fölfelé a levélbe megyén át, egy edény-

nyaláb van.

5. P. muUiflorum.

A szár kerek ; csak egyetlen gyenge kiszögellés van.

A stereom-gyrvel közvetetlenül érintkez nyalábok száma 12-nél, a

bélben fekvknek száma 20-nál valamivel több.

A felbrsejtek nem nagyon domborodnak ki, nagyon hosszúak. A kéreg

3—5 sejtsorú.

A stereom-gyr 3—4 sejtsorú, de az egyes sejtek meglehets gyengék,

faluk vékony és üregük tág. A vele közvetetlenül érintkez mestom nyalá-

bokat a stereom nem egészen fogja körül, hanem csak félig-meddig.

Az edénynyalábban sok a zsenge parenchyma. A hadrom V-alakjában

a két kart sok zsenge parenchyma választja el egymástól. A kar csúcsát

nagyon tág edény foglalja el; ezzel 1—2 szkebb, ezekkel 3— 10 még sokkal

szkebb fás elem határos. A hadrom nyaláb eme kifejldése élesen elüt a

Convallarieae megfelel szerkezetétl és az Asparagus megfelel szerkezetére

emlékeztet. Faedény méretei : 40 /t— 2jií > ; 48 X 54 >> ^tt— 2 ^t ^ ; 42 X
54 jít— 1'5 II. A kerületi mestom-nyalábok némelykor oldalt érintkeznek

egymással, amely esetben a hadrom W-alakot ölt.

6. P. verticiUatiim.

A vastag száron több, gyenge, tompa kiszögellés van. Az edénynyalá-

bok száma tetemesen — kétszer-háromszor — több mint a többi faj szárában.

A kutikula az oldalfalak mentén kissé betüremlik, úgy hogy ott g^í^enge

kis csatorna alakul, a sejt középvonala fölött pedig sokszor gyenge csücsök-

kel emelkedik ki, minélfogva a felbrsejt felületi képén hosszú sáv mutatkozik.

A felbrsejtek nagyon keskenyek, 12— 24|ft szélesek, amellett azonban nem
nagyon hosszúak ; küls faluk nagyon ers. A kéreg 4—6 sejtsorú.

A stereom gyr befelé kevésbé élesen határolt mint kifelé ; átlag 5 sejt-

sor alkotja.
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A kisebb mestomnyalábok egészen belé vannak helyezve, a nagyob-

bakat pedig kinyúló stereom fogja körül. A stereom-gyrtl valamivel

távolabb es mestom nyaláboknak már csak küls oldalukon, a leptom

körül jut egy kevés stereom, a legbelül fekvknek semmi.

Az edénynyalábok hadrom-része nagyon tekintélyes, barna, számos tág

fás elem alkotja. A V-alak két karjának végpontján rendesen 1— l leg-

tágabb edény van, melyet l-gytl jelölök. Ennek széles falával a V-alak

csúcsa felé következleg, 2—2 szkebb edény határos (II) ; velük körülbelül

3 — 3 még szkebb (III), ezekkel ismét 3—3 szkebb (IV) edény határos, és

végül még 1 -(- 2 — 1 -f- 2 alig valamivel szkebb, barna, fás elem (V)

következik. A II, vagy legalább III, valamint IV és V alatt említett fás elemek

között már nincs leptom ; ott a két kar már egymással érintkezik és nagyon

tömör csúcsrészt alkot. I-'aedények méretei : 50 X 42 << — 2 jtt > ; CO X
48/t — 2/í.

A szár felsbb részeiben a stereom gyengébb. A középponti helyzet

nyalábokban a hadrom V-alakja nagyon tompacsúcsú, babszemalakú, a csúcsát

parenchyma foglalja el.

7. Slreptoptts amplexifolius.

A kerek szár nagyon símafelület. A felbrsejtek tágüregek. Gyenge

albr itt is van.

A 7—8 sejtsorú kéregben tág levegjáratok vannak (ids szárban).

A stereom-gyr 4—5 sejtsorú, de különösen bels sejtjei tágüregek,

vékonyabb falúak.

Az edénynyalábokban a hadrom V-alakja félkör-, st patkóalakú, tehát

a leptom-ot jól körülfogja ; az egész patkót vagy 6, egy sorban elhelyezett

faedény alkotja, amelyek meglehetsen egyenl tágak ; a faedények több-

nyire csavaros és hálózatos vastagodásúak, meglehetsen gyengefalúak. Mére-

tek : 42|tt— l'3íí. Sokszor rendkívül ritkásan csavaros vastagodásúak ; ez eset-

ben a szomszédos sejtek feszít nyomása folytán az edény fala gyengén

benyomódik.

II. Levél.

1. Majatíthemiitn bifolium.

A levél nagyon vékony, a chlorenchyma csak 4-sejtsorú.

A levél alsó oldalán egyszer, egysejt, gyenge szrök vannak, külö-

nösen az erek mentén.

A levél alsó lapján a felbrsejtek oldalfalai felületi képen tört-

vonalúak. Ennélfogva a felbrsejtek a keresztmetszeti képen különböz

szélességek ; mind meglehetsen vékonyfalúak és magassági méretük a

chlorenchym-sejtek megfelel méreteivel megegyezik. A zárósejtek nagyon tág-

üregek, ami arra utal, hogy árnyéknövénynyel van dolgunk.

A chlorenchyma sejtjei alakjukra és nagyságukra nézve meglehetsen

megegyeznek a felbrsejtekkel. A legalsó réteg sejtjei fölületi képen (a felbrrel és

a lemez síkjával párvonalas metszeten) 5—8 rövid, tompa kart mutatnak,

ami némileg még emlékeztet a Convallarieae típusára. A legfels sejtsor a

8*
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legsrbb, legalább a legzöldebb, a harmadik (fölülrl) a legvilágosabb szín,

st az edénynyalábok közelében vízszövetet alkot, ami ismét élénken emlé-

keztet a Convallarieae típusára és feltn összhangzásban van azzal, hogy ez a

növény morfológiailag is még legközelebb áll a Convallarieae-htz és a Poly-

gonateae-c^o^ovion belül a phylogeniailag legalsóbb fokon van. Mindezzel

egyezik az is, hogy az edénynyalábot kísér feszítszövet gyenge, kevéssé

differencziálódott, azaz kezdetleges fejldés.

2. Smilacina slellata.

A felbrsejtek h : sz= 1

—

3:1, még az erek mentén is csak= 4:l.

Faluk vékony, üregük tág. A levél fonákán szétszórtan egysejt, érdes

felület, csúcsukon gyengén hajlott szrök vannak. A zárósejtek alatt és

különösen fölöttük lélegzési üreg van.

A mesophyll 6—7 sor tömör chlorenchyma-ból van alkotva.

Az edénynyaláb fölött és alatt gyenge kifejldés stereoma van ; a

férben alul kissé vastagfal, színtelen sejtek nagy tömege mutatkozik, a

miért is az domborúan kiemelkedik. Ez a feszítszövet még nincsen olyan

mértékben kifejldve, mint a következ fajokon. A faelemek tágak.

3. Polygonahim latifoliiim.

A felbrsejtek oldalfalai fölületi képen zeg-zugos vonalúak. Keresztmetszeti

képen nem nagyon domborodnak ki és nagyon laposak, azaz magassági

méretük nagyon csekély. Ez fként a szájnyílás szomszédsejtjein tnik fel,

amelyek 3-szor, 4-szer olyan szélesek, mint a zárósejtek. Közben mutat-

toznak keskenyebb sejtek is a keresztmetszeti képen, ami akként magyará-

zandó, hogy az oldalfalak zeg-zugosak, úgy hogy ugyanaz a sejt különböz

helyen majd szélesebb majd keskenyebb : kiváltképpen pedig a zárósejtekkel

szélesen kinyúló karral függ össze az illet szomszédsejt. Az alsó és még

inkább a fels lélegzési üreg nagyon alacsony ; a sejtfalak általában vékonyak.

Alul fleg az erek mentén finoman csíkolt szrök vannak.

A chlorenchyma csak 5, legfölebb 6—7 sejtsorból való.

A levél alsó lapján a fér mentén a felborsejtek falai roppant

vastagok ; úgyszintén a közvetetlenül határos mesophyll-réteg sejtjei is.

A következ sejtsorokban a sejtek fokozatosan vékonyabb falúak és egyúttal

nagyobbodnak, úgy hogy a harmadik és negyedik sejtsorban aránylag óriási

nagy, vékonyfalú sejtek vannak. Ez az egész szövettömeg színtelen, alsó

részében inkább coUenchyma-ra, fels részében inkább vízszövetre emlékeztet,

és élettani fszerepének megfelelen feszít szövetnek nevezhet. A fels felbr

hasonló az alsóhoz, de gyengébb és alatta csak egy színtelen, parenchymás

sejtréteg van. Következik alul és fölül a jóddal sárgára festd, tehát fásodott

stereoma, amely azonban gyenge, sejtüregeinek átmérje nagyobb mint a

sejtfal. (szi növény !) A két stereoma-smen belül végre a mestom-nyalab

foglal helyet. A faelemek nagyok és számosak.

4. P. officináié.

A feibrsejtek oldalfalai többé-kevésbé egyenesek. Hosszuk úgy

viszonylik a szélességükhöz, mint körülbelül 1—4 : 1 ; az erek mentén

azonban jóval hosszabbak. Keresztmetszeti képen látjuk, hogy küls faluk
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kissé vastag és viasz-szemecskék borítják, magassági méretük pedig tetemes,

a chlorenchyma-sejteknél jóval magasabbak ; az alsók sokszor domborúan ki

is emelkednek ; magasságuk a szélességükhöz sok esetben úgy viszonylik,

mint 1:1. A szájnyílás fölött magas lélegzési odú van.

A chlorenchyma 4— 8-sejtréteg, sejtjei a keresztmetszeti képen laposak

cs szabálytalan alakúak. Fölületi képen (a lemezzel párvonalas metszeten) a

legfels sejrétegben nagyon apró sejtközötti levegjáratok mutatkoznak, mert a

sejtek csak egyszeren befzdnek több helyen. Az alsó sejtrétegben azonban

nagyon tágas levegjáratok vannak, mert a sejtek nagyon szabálytalan csillag-

alakúa'v vagy legalább sokkarúak. A fels réteg sejtjein való kis befzdések

helyett itt mély beöblösödések vannak, és ennek megfelelen kinyúló széles karok

támadnak. Tehát a fels és az alsó sejtréteg között nincsen olyan lényeges különb-

ség, mint általában a kétszik levél pallisad és szivacsos mesophyll-scjtjei között,

a különbság azonban mégis nagyobb, m'mt a. Convallaneae levelében, ahol az

áthasonító sejtek még egyszerbb alakúak és kevésbé változatosak. Kiemelem

végül, hogy ezekre az eredményekre csak úgy juthatunk, ha nem elégedünk meg

a keresztmetszeti képpel, amely a vázolt jelenségeket nem tükrözi vissza,

hanem a levéllemezzel vagy a felbrrel párvonalas metszetet kell fképpen

vizsgálnunk és kell nagyítást (200-nál nagyobbat) alkalmaznunk.

A nagyobb erek feltnen kiemelkednek, mert különösen az alsó

oldalon a stereom nagyon tekintélyes. Alul az erek . mentén a felbrsejtek

kidomborodnak és amellett vastagfalúak. A feszítszövet is tekintélyes,

6—7 sejtsorból való.

5. P. mitltiflontm.

A felbrsejtek hossza a szélességükhöz úgy viszonylik mint 3—8 : 1
;

az erek mentén még hosszabbak. Keresztmetszeti képen nem olyan laposak,

mint a P. latifoliuin levelén, mert a fels felbrsejteknek különösen bels

falai feltnen domborodnak ; az alsó felbrsejtek pedig úgy kifelé mind

befelé domborodnak, azonban mégsem olyan mértékben, mint a P. officináié

levelén, úgy hogy a felbrsejt csak valamivel magasabb a chlorenchyma-sejtnél,

és szélessége úgy viszonylik a magasságához, mint körülbelül 2:1. A léleg-

zési odú is valamivel alacsonyabb, mint a P. officináié levelén.

A mesophyllréteg 4—6 sejtsorból áll.

A fér mentén a felbrsejtek keskenyebbek, de úgy ezek, mint az egész

feszítszövet, valamint pedig a stereom sejtjei aránylag nagyon vékonyfalúak;

a feszítszövet csak vagy három réteget alkot, de a sejtek nagyon tekintélyes

nagyságánál fogva a fér mégis nagyon ersen domborodik.

6. P. verticiUatiim.

A felbrsejtek hossza szélességükhöz úgy viszonylik körülbelül, mint

4—5: 1. A fels felbrön a sejtek hosszanti középvonalában a kutikula keskeny

léczalakban kiemelkedik, ami keresztmetszeti képen is gyenge kis csücsök

gyanánt látható. A sejt szélessége közelítleg egyenl a magasságával, de az

alsó felbrön laposabb, kevésbé magas. Az erek mentén rövid szrkép-

letek vannak.
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A mesophyll rendszerint csak 4-sejtsorú.

A fér feszítszövete vagy hét rétegbl áll ; alsó stereom nincsen

,

helyette apró-sejlü, vékonyfalú parenchyma van ; csak az edénynyaláb fölött

van 1—3 sejt vastagságú stereom és ez is gyenge, sejtjeinek ürege sokkal

nagyobb mint a sejtfal vastagsága, mindazonáltal elfásodott. A faedények

tágak, az egész hadrom tekintélyes. Mindez hegyi, alhavasi típust árul el, a

mely a száraz, forró levegt nem tri.

7. Slreptopus amplexifolws.

Levelének anatómiai szerkezete sok tekintetben megegyezik a Polygo-

íí/wm-levéllel, úgy hogy a közeli rokonság els pillantásra szembe ötlik.

Vannak azonban feltn faji jellemvonások is.

A felbr oldalfalai szépen, szabályosan hullámzatosak. Az alsó felbrön jó

hosszúra nyúltak, felül rövidek és nagyon szélesek. Az erek mentén az

oldalfal többé-kevésbé egyenes. Keresztmetszeti képen az alsó, de különösen a

fels felbr sejtjei kiváló nagyok, kétszer olyan magasak mint a chlorenchyma-

sejtek. Amellett az összes falak nagyon vékonyak, csak éppen a küls,

tangens-irányúak kissé vastagok.

A szájnyílások fölött nincsen lélegzési odú, a zárósejtek inkább

gyengén kiemelkednek. A zárósejtek fels és alsó szarvai is nagyon gyengék,

vékonyak és nem záródnak jól, úgy hogy különösen a fels lélegzési

udvar nyílt.

A mesophyll 6—7 sejtsorú, nagyon szivacsos szövet. Az alsó-oldali

sejtek alakja nagyon változatos, bizarr, sokágú a keresztmetszeti képen is, minél-

fogva a levéllemezzel párvonalos irányban is sok sejtközötti üreg van.

A fels-oldali sejtek keresztmetszeti képen itt is egyszerbb alakúak és

laposak ; a levéllemezre nem merlegesen, hanem vele párhuzamosan nyúltak.

A fér hatalmasan kiemelkedik, azonban a feszítszövet sejtjei nem

igen nagyok. A összes szövetek a férben is nagyon vékonyfalúak, zsen-

gék, valóságos stereom nincsen, amit jóddal külön megvizsgáltam. Csak

éppen a felbr és a vele szomszédos feszítszövet sejtjei emlékeztetnek gyenge

coUenchyma-ra.

Mindez rendszertanilag jól felhasználható, de egyúttal ökológiailag is

érdekes, a földrajzi elterjedéssel és termhelylyel egyez jellemvonás. Meg-

jegyzend, hogy a hullámos oldalfal korrektív jelenség és a falak vékony-

ságával jár, a szilárdítás pótlására szolgál. Páratelt leveg és állandó küls

viszonyok, a hfoknak és nedvességnek csekély ingadozása olyan tényezk,

amelyekhez az ilyen level növény kötve van ; amellett szem eltt kell

tartani azt, hogy a levél ez esetben nagyon rövid ideig él. A rövid nyár

alatt úgy nedvesség mint hmérséklet tekintetében a Slreptopus levele, term-

helyén csakugyan kevés változásnak van alávetve ; a téli hideget azonban

nem bírja ki, erre az idre el is hal. Ebbl a példából jól látni, hogy vala-

mely szerv anatómiai szerkezetébl nem lehet egészen helyesen az illet növény

termhelyének a külviszonyaira következtetni, ha az illet szerv élettartamát

nem veszszük egyúttal tekintetbe. Zsenge szerkezet, nagy sejtek, vékony

falak és tág üregek általában rövid élettartamra engednek következtetni.
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III, Gyök ér törzs (rhizoma).

1. MaJantlii'Jiiiim bifoUtim.

A ConvaJlaria gyökértörzséhez hasonlóan itt is feltn különbség van

hosszú és rövid hajtás között.

Az aránylag tekintélyes kérgen belül egysejtrétegü, egészen endodermis-

szer stereomgyr következik, melyhez közel 10— IG edénynyaláb esik

valamivel beljebb a bélben még 3—4 kisebb edénynyaláb látható.

Hosszú hajtás csomóközében az endodermis aránylag vastagfalú, csak

a küls tangens-irányú fal vékony. A többi szövet pedig aránjiag vékony-

falú. Az edénynyalábok száma vagy 20, aránylag gyengék. A többnyire pettyes

faelemek legnagyobb méretei: 24X12—2'8íí.

Rövid tagban az edénynyalábok száma kevesebb, összesen van 12—14,

de nagyok és összegükben nagy tömeget tesznek ki. Az endodermis vékonyabb-

falú, azonban a vele közvetlenül érintkez bélsejtek vastagfalúak. A faedények

legnagyobb átmérje 25x25/í.

Általában a kerületi, közelítleg egy körben fekv edénynyalábok tan-

gentiális irányban szélesek és nagyon nyúltak, azaz a hadrom V-alakjának

szöge nagyon tompa. A belül fekv Jedénynyalábok leptom-ját, különösen rövid

tagban vastag elemek védik.

2. Smilacina steUata.

A felbrön gyökérszrszer szrképletck vannak.

A kéreg ketts. Kívül 3—4 sejtsorig barnás, üres sejtek vannak, azután

6—8, vastag gyökérlörzsben egészen 20 sor színtelen parenchyma következik,

amely keményítt tartalmaz. A tartalékparenchyma 1— 5 legküls sejtsora

vastagabb falú és kisebb sejt mint a többi.

Az endodermis-szer gyrn belül, közel hozzá sok edénynyaláb van

közelítleg köralakban elhelyezve, amelyek egymással oldalt érintkezhetnek.

A bél közepén is vannak edénynyalábok, amelyek sok esetben konczentrikus

szerkezetek.

A nagyobb faedén3^ek javarészt pettyesen vastagodottak. Sem lépcss, sem

csavaros vastagodású edény nem mutatkozik. Vékonyabb gyökértörzsben az

edények legnagyobb méreteire szolgáló példa: 50 X 30—5 /í, nagyon vastag gyö-

kér törzsben: 48X48— 6 jti.

Polygonatiini.

A vizsgált Polygonateae gyökértörzse úgy morfológiailag, mint anató-

miailag nagyon változatos cs a gcmiszra nézve jellemz. A Majanthemiim

gyökértörzse sok tekintetben a Convallaria majális gyökértörzsére emlékeztet,

máskülönben pedig nagyon gyenge. A Smilacina stellata-é még némileg emlé-

keztet a Convallaria és Majanthemtim gyökértörzsére, de gyökérszrei és

ketts kérge révén jellemz. A Streptopits amplexifoliiis-é már egészen elüt,

sajátságos mechanikai szövete szintén feltnen jellemz. A Polygonatum
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génusz gj^ökértörzse szintén mindezekétl élesen elüt. »Salamon pecsétje

«

néven a külalakja ismeretes. Anatómiailag pedig a keményít és stereom

hiánya, valam.int a kiemelked szájnyílások alapján azonnal fölismerhet.

Az edénynyalábok minémségéro vonatkozólag e helyen még a követ-

kezket kell megemlítenem. K ny (Verhandl. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg.

XXIII, 1881/2, p. 94—95) arra figyelmeztet, hogy némely növény szárában

ugyanaz az edénynyaláb fels részében koUaterális, alsó részében konczentrikus

szerkezet, és hogy továbbá mindakét széls alak között sok növényben külön-

böz átmeneti alakok fordulnak el. Vizsgálataim szerint az Asparagoideae

szárképleteiben gyakori jelenség, st szinte általános szabály, hogy a kereszt-

metszeti képen a kerülethez közelebb es edénynyaláb inkább koUaterális, a

középponthoz közelebb es pedig inkább konczentrikus szerkezet. Ennek a

mechanikai magyarázata szinte kézzel fogható. A középponti helyzet edény-

njí'alábban a zsenge leptom minden oldal fell egyenl védelemre szorul, a

kerületi edénynyalábot egyoldalú, sugárirányú mechanikai hatások érik, és

ennek megfelelen az egész edénynyaláb szerkezete sugárirányú.

A PoJygonatnm gyökértörzsében az cdénynyalábok eme szerkezetét külö-

nös figyelemmel kell kísérni, mert ennek alapján faji különbségek állapít-

hatók meg. Ha figyelmen kívül hagyjuk, a fajok meghatározása anatómiai

úton alig lehetséges. A P. verlicillalum gyökértörzsében az edénynyalábok általá-

ban konczentrikus, a P. intilliJloriim-gyöktÖTZséhQn pedig legtöbbnyire koUaterális

szerkezetek. Ámde az említett szabály értelmében nem szabad például egyes-

egyedül a kerületi edénynyalábokat hasonlítani össze, mert ezek még a P.

verticillatiim gyökértörzsében is kollateráhs szerkezetek. Másrészt finomabb

rendszertani különbség még erre vonatkozólag is állapítható meg, mert a P.

verticillatiiin gyökértörzsében a széls kerületi edénynyalábokban a hadrom leg-

alább félhold- vagy félköralakúan veszi körül a leptom-ot, ami a P. iiiulti-

Jlorum-ra. vonatkozólag már nem mondható.

3. P. latifolhim.

A szájnyílások a záró- és szomszédsejtekkel a többi fajjal szemben

a leggyengébben emelkednek ki, de a kiemelkedés mégis közelítleg egy sejt

vastagságának felel meg. Itt egyúttal megjegyezzük, hogy a gyökértörzs

felbrében a zárósejtek magassági mérete nem kisebb mint a többi sejté.

Konczentrikus szerkezet edénjmyaláb szinte kivételszámba megy. A hadrom

rendesen többé kevésbé hegyes csúcsú és hosszú karú \'- alakot vagy félkört

alkot. A legtágabb faelemek talált méretei : 30 X 36 jtt — 2—3 /t ^. A leg-

tágabbak rendesen igen srn és aprón pettyezettek.

Medd szart visel gyökértörzsben általában a tömeg kisebb, az edény-

nyalábok száma kevesebb, az edények szkebbek. A kéreg- és bélparenchyma

között észrevehet különbség van, utóbbi nagyobbsejt. Legtágabb faedény

mérete : 26|it — 25 u.

Nagyon gyenge, kétlevel szart hordó gyökértörzsben a kutikuláris réteg

nagyon vékony (holott a felbr küls tangentiális fala ers gyökértörzsön

nagyon vastag), a tartalékszövetek kim.erülteknek látszanak.
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4. P. officináié.

A szájnyílások körülbelül két sejt magasságának megfelelen emel-

kednek ki. A legtágabb tracheida-k méreteire vonatkozó példák: 18 X 36([r,

24 X 3()/f, 24 X 30 ,u — 2— 2-8ií; pettyes vaslagodásúak. Konczentrikus

nyaláb nem igen akad.

5. P. miiltifioriun.

Az edén3'nyalábok nagyon ritkán konczentrikusak ; sokszor a hadrom

\'-alakján kívül a leptom fölött is kevés hadrom van.

A legtágabb tracheida-k ritkásan pettyes vagy srn hálózatos vasta-

godásüak.

A leptom felemei rendkívül vastagok.

Tracheida-méretek : 24,ít, 24 X 30, 30 X 30, 30 X 36 ,tt — 2—2-4/t.

(5. P. vetticillatíim.

A szájnyílások a legersebben emelkediek ki, 3—4 rendes felbr-

sejt magasságának megfelelen, úgy hogy a szájnyílás alatt tágas és nagyon

hosszú scjtközötti levegjárat van. Hasonló szerkezetet Haberlandt említ

a Cticitrbita földfeletti szerveirl, élettani jelentségérl azonban határozottan

nem nyilatkozott. Ha tekintettel vagyunk arra, hogy a kiemelked száj-

nyílás éppen ellenkezje a bemélyesztett szájnyílásnak, hogy utóbbinak

jelentsége szélcsendes leveg biztosítása, hogy továbbá a mi esetünkben az

egész szerkezet önkénytelenül kimagasló kéményre emlékeztet, ketts okunk

van eme szerkezetet élettanilag azzal magyarázni, hogy fokozott szellztetésre

szolgál. A húsos, vastag gyökértörzsben gázcsere is folyik, az erdei lomb és

hulladék alá temetett helyzetében mindig csendes leveg környezi, szél nem
éri, tehát a kívülrl ható tényezk a szerv szellztetését nem segítik el ; de

a sajátos, kéményszeren kiemelked szerkezet és tágas szájnyílások a szervet

a fulladástól óvják.

Megemlítem, hogy a zárósejtekben keményítt találtam, amely jóddal

élénken színezdött.

Az edénynyalábok javarészt konczentrikus szerkezetek ; a leptom körül,

közelítleg kör alakban elhelyezve, 3—5 hadrom-nyaláb van.

A legtágasabb faedény hálózatos-lépcszetes vastagodású, a csavaroshoz

közeledik. Méretek: 30X48|[t, 42 /<, 30 u, 30 -39/t, 24 X 42,u — 2—2-4/t.

A PoJygonatum-íeiiok gyökértörzsében a raphid-sejtek rendkívül nagyok

és számosak, azonban rendszertani jellemvonásul nem jól használhatók fel.

7. Síreptoptis amplexifolitis

.

A nagyon rövidtagú, fás, gyökerekkel borított, »fészekszer« gyökér-

törzs mindenekeltt a roppant durva és rendkívül feltn, élesen határolt,

sárgás stereom alapján ismerhet meg. Ez a durva stereom ids gyökér-

törzsben középponti helyzet ; azonkívül kisebb stereom-nyalábok a mesto-

mot is kísérik. A kéreg legküls sejtsorai szintén nagyon feltnen sárgák

és vastagfalúak.

Az edénynyalábok konczentrikus szerkezetek. Általában mennél rövi-

debb szártagokból épül fel a gyökértörzs, annál inkább találunk benne
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konczentrikus edénynyalábokat, amit a Ruscus-ok vizsgálata közben is

megersíthetünk. A küls kört számos, 1—2 réteget kitev tracheida alkotja,

amelyek nagyon finoman és srn lépcszetes vastagodásúak. A bels rész,

a leptom, tágas és sokszor vastagfalú (de mindig fehér) elemekbl van

alkotva.

A parenchymás szövet is általában vastagíalú, többnyire keményít

van benne.

8. Disponiin lamiginosum. (Berlini botanikai kert.)

A vékony, fás gyökértörzsben a kéreg 10— 12 sejtrétegében keményítt

találunk ; a középhenger vastagabb mint a kéreg, a stereom-gyr 1—2 réteg,

a bél nagysejt, keményítt tartalmaz, az edénynyalábok igen nagyok, a bels

oldalukat, azaz a hadromot, ers stereom fogja körül ; a leptom-ot is gyenge

stereom védi. Az adatok nem eléggé jellemzk, mivelhogy fiatal, fejletlen

növényke állott rendelkezésemre, azonban a középponti helyzet, a hadrom-

oldalon található ers stereom a Streptopns közelségébe utalja a növényt,

ami rendszertani helyzetével feltnen egyezik.

IV. Gyökér.

1. Majanthemum bifoliiim.

A gyenge növényke gyenge gyökere nagyon egyszer és könnyen át-

tekinthet, egyúttal rendszertanilag jellemz szerkezet. A gyökérszröket

visel felbrön belül következik 6 réteg parenchyma-kéreg, a típusosán ki-

fejldött és vagy 16 sejtbl alkotott endodermis (keresztmetszeti képen), jól

észrevehet perikambium és három-négy leptom- meg hadromsugár. A hadrom-

sugarak a gyökér középpontjáig terjednek, amelyet egy különösen nagy, pettyes

vastagodású tracheida foglal el. Tehát bél nincsen.

Hasonló esetet, hogy t. i. a gyökér közepét egy, arán^dag legtágabb

tracheida vagy faedény foglalja el; Haberlandt is említi az Allimn asca-

lonicum-rsi vonatkozólag. Természetes, hogy ennek a feltn és érdekes jelen-

ségnek nem szabad túlságos rendszertani értéket tulajdonítani, hanem általá-

ban gyenge növénykék vékony gyökereit jellemzi. így például füvek

csiragyökereiben is található. Ami a legfeltnbb jelenség, az még nem a

legjellemzbb rendszertani jellemvonás; a gyökérben vannak még más anatómiai

jellemvonások, amelyek például az Allium ascalonicitm-oi az AUitim génusz-

hoz, és így az AUioidcae alcsaládhoz tartozónak, a Majanthemum bifolinm-oi

pedig a Polygonateae csoportból valónak árulják el. Csak utóbbin belül a

középponti helyzet legnagyobb tracheida — és egyúttal még a kevés sugár,

a kevéssejt endodermis, a pettyes vastagodású tracheida-k — lényeges

rendszertani jellemvonások, melyek egyenesen a Majanthemum bifoliiim meg-

határozására szolgálhatnak.

2. Smilacina stellata.

A vékony gyökér vagy hatsugarú. A felbr alatti réteg feltn nagy,

üres sejtekbl alkotott. A középhenger vékon}' ; a bél kevés, vastagfalú és
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aprósejt. A hadrom-sugarak egyike-másika a középpontig hatol, általában

szabálytalanok, úgy hogy a sugaras szerkezet kissé elmosódik. Á hadrom-

sugár kevés, tág faelembl van alkotva. Méretek: 40 /.i — 4|ií.

3. Polygonatiim latifolium.

A gyökér különböz esetekben 7-, 8-, 9-, 10- cs többsugarú. A közép-

henger átmérje és a kéreg vastagsága: lG8/t — .336 jit, 230 — 420 jtí.

A tágabb faelemek száma egy sugárban 1

—

-2; méretei: 28 /t — 2^1,

52 /t — 5|tt.

4. P. officináié.

Különböz esetekben 10-, 12-, 14-sugarú. A középhenger átmérje és a

kéreg vastagsága különböz esetekben: 320 jti — 390^11, 430 jit — 630 /t.

A tágabb faelemek száma egy sugárban vagy 2 ; méretei : 48 u — 4-8 u,

55 |[i — 5 jtí,

5. P. mulliflortim.

5—6-sugarú. A középhenger és kéreg méretei : 196 /i — 420 jtt,

126 jtt — 252 ft. A legtágabb faelemek méretei: 36jIí — 4-8, 24jtt — 'Ábf.i.

6. P. verticillatinn.

4—5-sugarú. A középhenger és kéreg méretei : 154 jtt — 350 f.i,

170 /í — 280 fi. A legtágabb faelemek méretei: 36 u — 2-6 jtt, 40jit — 2-0 |[t.

Általában megjegyzend, hogy a Polygonatitm-^y'ökhThQn a felbrön

belül hatszöglet, üres. nagy sejtekbl való kéregrcteg következik és azon

belül van csak a középhengernél valamivel vastagabb kéreg-parenchyma.

Benne egyes feltn nagy raphid-scjtek tnnek fel. Az endoderniis típusos

kifejldés. A hadrom-sugarak kissé szabálytalan lefutásak, részben a közép-

pontig hatolnak. Az endodermis-en és a hadrom felemein kívül minden sejt vékony-

falú. A fajok megkülönböztetése czéljából nemcsak az abszolút, hanem a viszony-

lagos méretekre is tekintettel kell lannünk. így például feltn a középhenger

és kéreg közötti arány, amely a /'. miiUiflornm gyökerében a legnagyobb;

úgyszintén a faedény átmérje és saját fala közötti arány, amely a P. vcr-

ticilla/iiinon a legnagyobb, t. i. a fal nemcsak abszolút értelemben a legvéko-

nyabb, hanem az illet fadény átmérjéhez viszonyítva is.

7. Slreplopiis amplexifoUus.

A sárga, nagysejt felbr nagyon hosszú gyökérszröket hord. A tete-

mes kéregben aránylag nagy keményítszemek vannak. A perikambium nagy-

sejt. A sugarak száma 4—6. Egy-egy tágabb edény látható, melynek méretei :

40 jtt — 2 jtt. A bél csekély fejlettség és vékony gyökérben elenyészik. A tág

edény hálózatos vastagodású.

8. Disporiiin lanuginosum,

A gyökérszrös felbrön belül 1 réteg barnás, de vékonyfalú albr,

utána vagy 14 sejt keményíttartalmú kéregparenchyma következik. Az endo-

dermis ers
; a perikambiumon belül vagy 10 leptom-nyaláb és hadrom-sugár

van. A bél vastag, sárgás falú sejtekbl alkotott.
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Középponti bél is van. A faelemek vékonyfalúak és számuk csekély
;

méretek : 39 /.i — 2-4
f.i.

A kéreg szerkezete a Polygonateae típusára vall. A vastagfalú bél nyil-

ván fajlagos vagy generikus sajátság. Hogy a középponti bélnek van e rend-

szertani jelentsége, kérdés ; meit a vizsgált példány nagyon fiatal, fejletlen

növény volt, és így a középponti bél jelenléte az ontogéniai fejldés kezd

állapotára is vonatkozhatik.

Péterfi Márton: A tzegmohák ökológiája.*

(9 eredeti rajzzal.)

A tzegmohák (Sphagna) vizet vagy nedves helyeket kedvel növények,

melyek állóvizek, mocsarak szélein, lápokban, nedves réteken, források

locsogóiban, vizenys erdei talajon, víztl áztatott sziklákon tenyésznek. A
termhelyek szerint majd hydro-, illetleg hygrophytak, majd xerophyta-k,**

aszerint, amint állandó vízben, tartósan vagy folyton nedves, illetleg id-

szakonként kiszáradó talajon tenyésznek.

Rendszerint terjedelmes, nagy tömegben élnek együtt, és nagyon jel-

lemz növényegyesületet — a közepükön domboradó tzegesekct (sphagneta) —
alkotják. E tzegesek vezérnövényei, már csak nagy tömegüknél fogva is,

minden esetben a tzegmohák, bár az egyesület más növényeket is foglal

magában. így a mohák közül pl. Bryiiin-, Mniuui-, PolyhicJiiiiit-, Hypnmn-

és Jungermannia-fajok, a virágos növények közül Graiitiiiea-k, Scirjms-ok,

Carex-ek, Calluna, Empetrum, Eriophorttm, vS/ú'-fajok az egyesület tagjai,

nem is szólva azokról a növényekrl, melyek szórványosabban vagy nem

mindenütt élnek az egyesületben. Az egész egyesületnek a maga jellemz

mivoltát a Sphagnnm-ok adják meg, az egyesület többi tagjai csak járulékos

elemek, és a közöttük meg a tzegmohák közötti viszony : életközösség (com-

mensalismus). Ez magától crtetdleg különérték, akár az egyesület zömét

alkotó tzegmohák, akár a járulékos elemek szempontjából nézve. A külön-

érték életközösség vizsgálata arról is könnyen meggyz, hogy a járulékos

elemek az egyesületnek inkább élvez, mint viszonszolgáló tagjai ; mert

bármelyikét is nézzük e növényeknek, mind olyanok, amelyekre nézve az

egyesületben való élhetés egyenesen lételük föltétele. A tzegmohák ellenben

e járulékos elemekre csak a legritkább esetekben — meredekebb hegy-

oldalokon, ahol a tzegest a közéje szövdött pázsitgyepek szilárdítják — van-

nak utalva. Azonban nemcsak élvez, hanem gátoló tagjai is lehetnek a járu-

lékos elemek az egész egyesületnek. Bviz tzegesekben, a kommenzalisták

gyakran elnyomjak a tzegmohákat, azok tenyészését végre is lehetet-

lenné teszik.

* Elterjesztette Schilberszky Károly a növénytani szakosztálynak

1906. évi június 13-ikán tartott ülésén.

** Emez ökológiai alakok nem külön fajok, hanem csak ug3'anazon fajnak külön-

böz változatai.
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Az egyesület létét biztosító két f ökológiai tényeznek — a talajnak

és víznek — alkotását, milyenségét vagy eredetét vizsgálva, szintén elég jelen-

ts körülményekre bukkanunk. A talajt illetleg, a tzeges csak annyiban

válogatós, hogy sós és meszes talajon egyáltalában nem képzdik. Az egye-

sület létföltételei a talajt illetleg ezen kívül nem szorítkoznak szk körre,

mert hiszen szikla-, homok-, agyag- és húmusztalajon egyformán képzd-

hetnek és képzdnek tzegesek.

Hazánk egyes vidékein, ahol a hegységek alkotó kzete különböz geológiai

korú mész (Bihar-, Mecsek-hegység) szintén fordulnak el tzegesek, melyek

tehát amellett tennének tanúságot, hogy az ilyen növény egyesületek mész-

talajra is telepszenek. E kivételek azonban csak látszólagosak, mert az ilyen

tzegesek mésztalajára fiatalabb korú agyag vagy homok van települve, és

így e tzegesek valódi talaja szintén agyag, illetleg homok.

A vizet illetleg, az vagy talaj- vagy csapadékvíz lévén, a tzegmohák

leginkább az utóbbira utaltak. Fejldésük els, protonémás szakában tisztán

talajvízbl táplálkoznak, azért szervezetük is ennek megfelel. Hogy e lét-

föltételt mindig megkapják, spórájuk is tavaszkor csírázik, mikor a talaj szi-

lárd csapadékok olvadása következtében vízben bvelked. A kifejldött

növényre a talaj víztartalma csak másodsorban lényeges. Tagadhatatlan

ugyan, hogy vízben, vagy bviz talajon a talajvízbl is táplálkoznak, de

táplálkozásbeli szükségleteiket — már szervezetüknél fogva is — mégis csak a

csapadékvizekbl fedezik.

Régebben általános volt az a felfogás, hogy a tzegniohák a talajt

kiszárítják, mivel annak vizét idk folyamán lassanként felszívják és elpárolog-

tatják, és ilyen módon a talajt végre is tökéletesen víztelenítik. Ma már tudjuk,

hogy e felfogás alapjában hibás. A tzegmohák szárainak alsó részei a szárnak

hosszban való növekedése miatt folyton elhalnak, lassankint tzeggé alakulnak,

tehát mint eihaltak az él részek feladatát nem teljesítik, és csak általános fizikai

törvényeknek vannak alávetve. A tzeg idvel, fizikai es kémiai behatásokra

inkább szigetel, és a talaj vizét, ha a hajcsövesség törvényénél fogva magába

is veszi, azt saját czéljaira dolgozza fel, használja el. A talajvíz ilyenforma

fölemelésének és az él részek okozta elpárologtatásának különben igazi élet-

tani czélja sem igen volna, mert Ramann E. pontos kísérleteibl* tudjuk,

hogy a tzegmohák csakis olyan vizekben tenyészhetnek, csakis olyan

vizekbl tudnak táplálkozni, melyek 100,000 rész vízben legföljebb 3—4 rész

(0 003— 004%) oldott ásványi anyagot tartalmaznak. Ilyen körülmények között

a talaj vizét, ha ez ásványi tartalmánál fogva megfelel, olyan mértékben

kellene elpárologtatniok, hogy azt a csapadékvizek pótolni képesek nem vol-

nának, és így az egész egyesület léte nagyon véges volna. A tapasztalat pedig

sok százados tzegesrl számol be.**

De ellene mond a talajvízbl való táplálkozásnak a tzegmohák egész

szervezete is ; felszívó rendszerük, bizonyos epiphyta Orchidea-k és Aroidea-k

* Organogene Bildungen der Jetztzeit. Neues Jahrbuch der Mineralogie etc. 1895.
** Limpricht: Laubmoose etc. I. 67. old.
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légi gyökereinek gyökérburkával (velamen radicum) úgy élettani szerep, mint

szerkezet tekintetében egészen azonos. Ezek a növények pedig tudvalevleg

szintén csapadékvizekbl élnek.

A tözegesek Jeteiének nevezetes kelléke tehát a bséges csapadékvíz, mely-

nek csekély mennyiség oldott sóiból táplálkoznak. Valójában így a töze-

gesek, mint óriási szivacsok mködnek, melyek a levegbeli nedvességet

magukba szívják és azután lassan elpárologtatják. Ebbl az életmódból ma-

gyarázható meg az is, hogy hazánkban tzegesck csakis a csapadékokban

általában gazdagabb hegyvidékeken fordulnak el ; míg a száraz, csapadékok-

ban szegényebb alföldeken egyáltalában hiányzanak. Hegyvidékeinken az évi

csapadék közepes magassága átlag 800—1500 (2000) mm, az alföldeké ezen

alul marad. Európa északi részein az alföldek is bvelkednek tzegesekben,

dél felé alsó határa mindig feljebb tolódik, míg végre szárazföldünk déli

részein tözegesek már csakis az alhavasi tájakban fordulnak el. A tözegesek

alsó határának fokozatos emelkedése dél felé kétségkívül szoros kapcsolatban

van az éghajlati viszonyokkal, és e határokon alul az évi közepes hmérséklet,

és így a párolgás is olyan fokú, a csapadékviszonyok olyan kedveztlenek,

hogy a tzegmohák egyáltalában nem élhetnek meg.

A talajon, nedvességen és melegségen kívül a fény is nagy mértékben

befolyásolja a tzegmohákat, melyek általánosságban inkább árnyékot ked-

vel növények. Ers fény ellen a legtöbb Sphagnum-í&j hatásosan védekezik,

nem is egy, hanem többféle módon ; ekként biztosítván a sikeres áthasonítást.

A tzegeseknek közepükön való domborodása, mint jellemz alaki tulaj-

donság, már említve volt. Létrejötte a következ. A tzegmohák jó része két-

laki lévén, ivaros úton csakis a legkedvezbb, aránylag elég ritka körülmé-

nyek között szaporodhatnak. Gyakori tehát még az egylaki fajokon is az

ivartalan szaporodás, mely néha úgy történik, hogy az eltelep szélének

egyik peremsejtje oszolni kezdvén, eltelep-sarjat hajt, ami róla leválik és

önálló másodlagos elteleppé fejldik ; ebbl azután több új növény kelet-

kezik. Gyakoribb ennél az ágsarjakkal való szaporodás. Egyes ágak ugyanis

meghosszabbodnak, a fszár módjára növekednek, az anyanövényrl leválnak

és önálló életet folytatva, új növényekké válnak. Ha most csak egyetlen

gyepkúpra vagyunk figyelemmel, úgy szembetnik, hogy a kúp kima-

gasló közepe a legidsebb, a középtl távolabbi övek pedig a fokozatosan

fiatalabb egyedeket foglalják magukban, melyek alacsonyabbak. Ilyenformán

a gyep széle felé a legfiatalabb egyedek a legalacsonyabbak. Egyetlen gyep-

bl másodlagos gyepek is keletkeznek a régi, az újak közül természetesen

némileg kimagasló, gyep köri. Ilyen módon a tzeges nemcsak terjedelmé-

ben gyarapszik, hanem közepe folyton domborodik is.

Az eddigiekben a tzegeseket, mint a tzegmohák egyesületét általános

szempontok szerint vizsgáltuk ; lássuk már most a tzegmohákat, mint az

egyesület tagjait, szemügyre vévén különösen az anatómiai szerkezetük és

életkörülményeik között fennálló kapcsolatot.

Az eltelep a többi mohákétól alig és csak alakilag különbözik, mert

lemezszer, és ilyen eltelepe más moháknak is van (Georgia, májmohák)
;
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bár bizonyos, hogy amennyire eddig a mohák eltelepeit ismerjütc, a többieknél

a fonalas alak az uralkodó. Az eltelep f életföltétele a nedves talaj. Említve

volt, hogy a spóra csírázása is olyan idre esik, amikor a talaj leginkább

bvelkedik vízben, vagyis tavaszra.

Az eltelep egyréteg sejtlemez melynek sejtjei chlorophyll ban és táp-

láló anyagokban bvelkednek. A sejtek falai vékonyak, színtelenek,' a színen

lév szabad falak fénynek ersebben kitett helyeken azonban sárgásán vagy

vörösesen színezettek, hogy az áthasonító chlorophyll a fény káros hatásai

ellen kellen védve legj'en. Az eltelep — ha a spóra a földön csírázik —
bven gyökérszrös. A gyökérszrök majd tömegesebben, majd gyérebben

jelennek meg, aszerint, amint a talaj vízben szegényes vagy bvelked. A
szabad vízre kerül spórákból nem lemezszer, hanem fonalas eltelep kelet-

kezik, ennek sejtjei szegényebb tartalmúak ; a fonalas eltelep gyengén vagy

alig gyökérszrös.

4-

30. rajz. Keresztmetszet a Sphaguinii fnscum (SnHiMP.) Klinggr. szárából, vázlatosan ;

h bél, s stereoma, c felbr.

Az eltelepek tehát az életkörülmények bizonyos fok változásait ki-

sebb-nagyobb mértékben kibírják, bár ökológiai alkalmazkodási tehetségük

szk határok között mozog. Legfeltnbb a felszívó-rendszer korrelácziója.

Nagyobb fokú változásokat mutatnak az egyes életkörülmények válto-

zásaival szemben az egészen kifejldött növények különböz szervezeti részei.

Brszövet rendszer. Az e rendszerbe tartozandó felbr (epidermis) a

felszívás szolgálatában van. Ide volna továbbá sorozható az egysejtréteg leve-

lek kutikulája. Ez azonban még kitnen xerophil alakoknál is olyan gyen-

gén fejlett, hogy változásai ökológiai szempontból figyelmet nem érdemelnek.

Mechanikai-rendszer . E rendszerbe tartozik a szár és az ágak stereoma-ja,

továbbá a levelek hyalin sejtjeinek, valamint a szár és ágak felbr-sejljeinek

rostszálai ; végül mint a levél lemezének mechanikai ersíti, a zöld sejtek és

a levelek szegélye.

A fszár és ágak stereoma ja háncssejtekbl alkotott; a sejtek fala vastag

és többnyire a gyepéhez hasonlóan színezett. A falak vastagodása és ennek
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révén az egész stereoma erssége határozott korreláczióban van a termhely

nedvességével. Legfejlettebb a xerophil, közepesen fejlett a hygrophil

és végül alig fejlett a hydrophilalakok stereoma-ja, amennyiben az elsknél

a sejtek vastag- és élénken színezett falúak, a többieknél vékonyabb-, kevésbé

színes vagy éppen zöldes falúak, illetleg színtelenek a stereoma sejtjei. Az
ágak stereoma-ja rendszerint hasonló szerkezet és arányos ersség, mint

a száraké ; kivételt csak a csüngágak tesznek, melyek még a xerophil

alakoknál is gyenge stereomájúak, ami abból magyarázható meg, hogy emez

ágak már helyzetüknél fogva sem igényelnek nagyobbfokú ersítést, majd-

nem tisztán a vízvezetés szolgálatában lévén.

A szár és ágak felbrében a sejtfalakon csavarosán vagy (ritkán)

gyrsen elhelyezett rostok szintén a mechanikai rendszerbe sorozhatok.

^^í1^2><í

31. rajz. A Sphagnuin subbicolor Hampe szárának felhre felülrl nézve,

vázlatosan

;

1 Xerophil, 2 Hygrophil alak. A fels sejtekben a likacsok melleit a rostok

is láthatók.

mert feladatuk els sorban kétség kívül a sejtfalak ersítése, és csak másod-

sorban a hajszálcsövesség fokozása. E rostok csak a Sphaguiirn cymbifoJiuui

(Ehrh.) Warnst, és rokonfajain fordulnak el. Számuk, illetleg az, hogy

ritkábban vagy srbben vannak a sejtfalon, ugyancsak a termhely ned-

vesség! viszonyaival egyez. Xerophil alakokon e rostozat hatalmas, hygro-

és hydrophil alakokon gyenge, szegény.

A levelek mechanikai rendszerét els sorban a zöld sejtek teszik, melyek

a levéllemezben a háló szálainak módjára helyezkednek el, a lemez szilárd-

ságát biztosítják. A levéllemez épségét a mindenkor fejlett szegély biztosítja.

A zöld sejtek és a szegély mint az egész levél mechanikai biztosítói, ökológiai

elváltozásoknak — ismétlem, ebbl a szempontból — alig vannak alávetve.
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A zöld sejtek hálójának szemeit a gyengefalú hyalin sejtek* töltik ki,

melyek kivétel nélkül szintén rostosak. E rostok a felbr-sejtek rostjai-

hoz hasonlóan szintén centripetális eredet vastagodás eredményei. A levél

alsó, az alalta álló levél takarta felében a rostok a felbr-sejtek rostjai

módjára csak kevésbé emelkednek ki a sejt üregébe, keresztmetszetben

szintén négyzetes alakot mutatnak. (A levél e felében a zöld sejtek szin-

tén kevéjbé fejlettek, sohasem olyan magasak, mint a hyalin sejtek.) A
levél takaratlan fels szabad felében azonban a rostok már szélesek, szalag-

alakúak, szabad szélük a sejt üregébe mélyen benyúlik, és így a hyalin sejt

jókora szélesség, csavarosán haladó vagy gyrs szalaggal van a behorpa-

dás, összeesés ellen biztosítva. A rostok, mint a falak ersíti, a sejtek

szögleteinél szélesebbek, mint egyebütt. A hyalin sejt hosszúsági tengelyére

merleges rostok gyakran az említett tengelylyel párvonalas anasztomozáló

rostokkal vannak összekötve. Néha a rost nem gyralakú, hanem két fél-

holdalakú darabból alkotott.

A hyalin sejtek rostjai (33. rajz) éppen úgy, mint a felbr-sejtek rostjai

a termhely nedvességének növekedésével úgy mennyiségileg, mint minségileg,

gyengülnek. Legersebbek a .xerophil, leggyengébbek a hydrophil alakokon.

32. rajz. Keresztmetszet-részlet a Sphagnum médium Ltmpu. (elálló-) áglevelébl;**

1 Hygrophil, 2 Xerophil alak ; r rost.

Apsorp/ios rendszer. A többi moháknál olyan gyakori gyökérszrök a

kifejlett tzegmohákon egészen hiányzanak. E hiányt azonban tökéletesen

pótolják a szár és az ágak felbre e czélra különösen átalakult és leg-

fképpen a levelek hyalin sejtjei. A szár felbre 1— 5-réteg, nagyon vékony,

színtelen és víztl könnyen átjárható falú sejtekbl van alkotva, Hydrophil

alakoknál ez a szerkezet egészen elegend is ; mert a szükséges csapadék-

vizet, a víz párolgása következtében a növények gyakran kapják és a levelek,

melyeknek szerkezetére késbb térünk át, könnyen veszik föl. Majdnem hasonlót

mondhatni a hygrophil alakokról is, amelyek azonban már több tekintetben

közelednek a xerophil alakokhoz. A xerophil alakok csapadékhoz ritkábban

jutván, egyszerre nagyobb tömeg vizet gyorsan kénytelenek fölvenni, hogy

tenyészetük biztosítva legyen. A fölvétel gyorsasága szempontjából tehát a felbr-

sejtek falai, úgy a szabadok, mint a köztiek, gazdagon likacsosak. E lika-

* A levelek hyalin sejtjeibl a rostok egészen csak néhány Smcírt-csoportbeli

exotikus fajnál hiánj'zanak.

** A levélkereszttnetszetek fels része a levelek színének, alsó része fonákénak

felel meg.

Növénj'tani Közlemé nyi'k. 1906. V. kötet 4. füzet.
"
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csosság (perforatio) nemcsak a fölveend víz tömegét, hanem a fölvétel

gyorsaságát is biztosítja (31. rajz).

A levelek hyalin sejtjei — amint említve volt — szintén a fölszívás

szolgálatában vannak. Falaik minden esetben likacsosak, a szabad félben

jobban és gazdagabban, mint a takart félben, a csüng ágak levelein er-

sebben, mint az elálló ágakéin.

A termhely nedvességi viszonyaival való korrelácziót semmi sem

mutatja jobban, mint éppen a likacsosság.

Hydrophil alakokon a pórusok majdnem egészen hiányzanak, gyakran

csak a kerületüket jelz gyíir van meg, a bezárt sejtfalrészlet nem tnik

el. Sok esetben, ha meg is vannak, szélüket rostgyrü nem védi, azaz egy-

szerek.

A hygrophil alakok pórusai ritkán egyszerek, rendesen gyrsek, szá-

muk azonban kevés.

lO^/^

33. rajz. Részlet a Sph. papillosum Lindb. (elálló-) ágieveiének lemezébl ; 1 Hygrophil,

2 Xerophil alak. A hyalin sejteken a rostok és a likacsok feltüntetve.

Xerophil alakok pórusai szélesen gyrsek, sokszor nagyok, számosan

vannak.

A likacsosság kellleg tanulmányozva ma sincsen ; bizonyos, hogy

kell tanulmányozás után jelentségük nemcsak rendszertani, de ökológiai

szempontokból is fog emelkedni.

Maga a vízfölvétel nagyjából a következ. Két szomszédos hyalin sejt

közölt, a levél színén vagy fonákán, parányi csatorna keletkezik, melynek

alapját a zöld sejt szabad fala képezi. Ez a kis csatorna a levélre hulló vizet

kapilláris úton vezeti lefelé. Az így vezetett víz, ha tömegében még n, a

hyalin sejtek falainak szélein — tehát a csatorna mellett jobbra-balra — lév

likacsokon át a sejtbe kerül. A megtel hyalin sejt több vizet már föl nem

vehetvén, a víz az alább álló hyalin sejtek képezte csatornán vezetdik tovább,

és egy még üres sejtbe kerül ; ennek megtelése után ismét másba, és így



A TÓZEGMOHÁK ÖKOLÓGIÁJA. 131

tovább. A sejtüreg kapillaritását nagyban fokozza a rostozat, úgy hogy a

sejtek nagyon hamar meglelnek vízzel. A levél hegyétl a töve felé áramló víz

végre az ágak felbrébe jut, melynek retorta-sejtjei azt mohón veszik föl és

vezetik tovább a szárba.

A fölvétel ilyen menete nemcsak nagy tömeg vizet biztosít, de gyors

is. Mindakettre nagy szüksége van a növénynek.

Athasonitórendszer. Az áthasonítást végz chlorophyl-tartalmú zöld sejtek,

mint a levél merevíti már említve voltak. Mechanikai feladatuk azonban csak

másodrangú.

Mint a mohák általában, úgy a tzegmohák is kerülik az ers fénynek

kitett helyeket, és ha mégis ilyen helyeken élnek, a fény káros hatásai ellen

védekeznek. A védekezés egyik gyakori módja a zöld sejteknek a hyalin sejtek

34. rajz. 35. rajz.

34. rajz. Keresztmetszet a Sph. riparium Angstu. levelébl; z zöld sejt, p likacs, h

hyalin sejt, cs csatorna.

35. rajz. Keresztmetszet a Sph. cyuihifoliiim (Ehrh.) Warnst. (elálló-) ágieveleibl

;

1 xerophil, 2 hydrophil alak ; z zöld-, h hyalin sejt.

által való teljes takartatása, mert így a fény gyengülten jut a chlorophyll-

hoz. Mindakét fell szabad (orsó- vagy négyzetes-, illetleg téglaalakú) zöld-

sejtek a levél színe és fonáka felé szabadok lévén, utóbbi helyen ki vannak

téve a fény káros hatásainak, amit azonban a jelentékenyen megvastagodott

sejtfalak kellen mérsékelnek. A levél színébe ágyazott zöld sejtek a fonák

fell való takartatás által védetnek. A fonákba ágyazottak ellenben egészen

védtelenek volnának, ha a szabadon domborodó falak lencsék módjára nem

mködve, nem engednék át a megtört fényt.

A falak vastagsága, a hyalin sejtek által való takartatás szintén viszony-

lagos. Hydrophil alakokon sokszor a zöld sejtek mindakét fell szabadok, a

szabad falak pedig vékonyak. Legersebben jut kifejezésre a védelem a xerophil

alakokon.

9*
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Hasonló viszonylagosságot mutat a hyalin sejtek érintkez falainak sze-

mölcsössége is. E szemölcsösség szintén fény ellen való védelem. Hydrophil

alakokon a szemölcsök egészen hiányzanak is.

A zöld sejtek védelme szempontjából — ha csak másodsorban is —
nevezetes még a hyalin sejtek falainak festék-tartalma. A hydrophil alakok

36. rajz. Keresztmetszetek a zöld sejtek védelmének feltntetésére ; 1 Sphagnum médium
LiMPR. (egész körülzárás), 2 Sph. snisecundiim (Nees) Warnst. (vastag szabad falak

—a— ), 3 Sph. GirgensoJmii Russ. (színbe való ágyazás), 4 Sph. oblusuin Warnst.
(lencse módra kidomborodó szabad falak — b— ).

zöldek, a hygrophil alakok sárgásak, a xerophil alakok pedig barnák, pirosak

vagy bíborszínek. Hogy a hygro- és xerophil alakok színezettsége káros fény

ellen való védelem, azt egyrészt a hydrophil alakok tiszta zöld színe, másrészt a

színezdés fokainak változásai bizonyítják. sztl tavaszig ugyanis, a tzeg-

37. rajz. Keresztmetszetek a zöld sejtek védelmének feltntetésére a Sph. papillosum
LiNDB. (elálló-) ágievelébl ; 1 Hydrophil, 2 Xerophil alak. Az i-nél a hyalin sejtek

érintkez fala sima, a 2-nél szemölcsös; z zöld, h hyalin sejt.

mohák színezdése erejébl és élénkségébl sokat veszít, mivel a fény gyenge,

mérséklésre kisebbfokú színezdés is elegend. Nyáron azonban, mikor a Nap
sugarai nagyobb erejek, a színezdés ers és élénk.

A vezet- és raktározórendszer ökológiai változásokat alig vagy éppen

nem mutat.
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Ami végül a termést illeti, azon szintén alig látni változásokat. Figye-

lemreméltó azonban, hogy a hydiophil alakok terméseinek tartója (pseudo-

podium) rendesen nagyon hosszú, mindig akkora, hogy a termés a víz színe

fié kerüljön. Hygro- és xerophil alakoknak a hosszú terméstartóra szüksé-

gük nincsen.
^ ^

A föntebbi rövid áttekintés után nem lesz most már nehéz a tzeg-

mohák ökológiai sajátságait egybeállítani.

A közös sajátságok: 1. zárt,

középen ersen domborodó növényegyesület

(tzeges-sphagnetum), 2. gyepképzdés, 3.

ásványi anyagokban fölötte szegény vizek-

bl való táplálkozás, 4. táplálékukat a lég-

körbl veszik, 5. gyepjeik szivacsként m-
ködnek.

y -

M

A-

A csoportok sajátságai.

d) Hydrophil alakok: 1. laza gyep,

2. sokszor hullámzó szár, 3. gyengén fejlett

stereoma, 4. alig vagy gyengén fejlett fel-

szívó rendszer, 5. fény ellen való véde-

lemnek majdnem tökéletes hiánya, 6. át-

hasonító sejtek védelmének majdnem teljes

hiánya,

b) Hygrophil alakok: 1. tömött gyep,

2. merev szár, 3. mérsékelten fejlett stereoma,

4. fejlett felszívó rendszer, 5. fény ellen

való védelem és 6. áthasonító sejtek védelme

közepes mértékben.

c) Xerophil alakok : 1. nagyon tömött

gyep, 2. merev szár, 3. ersen fejlett

stereoma, 4. gazdag likacsosság, 5, fény

ellen való fokozott védelem, 6. áthasonító

sejtek védelme tetemes mértékben.

Látható, hogy a hygrophil alakok

jellemz ökológiai sajátsága réven a hydro-

és xerophil alakok között középhelyen álla-

nak, úgy azonban, hogy néha majd ide,

majd oda húznak jobban. E miatt ökológiai sajátságaik pontos megállapítása

is nehéz.

A különböz ökológiai alakok rendszertanilag is kifejezésre jutnak.

Ezt szemlélteti a következ egybeállítás, amelybe azonban csakis hazai

fajainkat vettem föl.

38. rajz. A Sphagnum actdifolium

(EiiRH.) Warnst. kissé megnagyob-

bított termései ; 1 xerophil alak,

2 hydrophil alak ; l perichaetialis-

levelek, p pseudopodium, n tok,

fed, s tokszáj (stomium).
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G o e b e 1 : Die Muscineen. (Schenk : Handb. d. Bot. II.) 1882.

R u s s o w : Zur .Anat. d. Torfm. Dorpat. 1887.

» Zur Kcnnln. d. Subsecundum- u. Cymbifoliumgruppe eur. Torfm.

Dorpat. 1891.

Goebel: Organographie d. Pfl. II. Jena. 1898.

Bernátsky: .A Crociis rcticulatus Stev. mint növényegyesület tagja. Pót-

füzetek. 1898.

\V a r ni i n g : Lehrb. d. ü!í. Pllanzengeogr. Berlin 1902.

Gyrffy István: A Pterygoneurum cavifolium ana-

tómiai szerkezete, élettani viszonyaira való tekintettel.*

(10 eredeti rajzzal.)

A Poltiaceae család III. csoportjába, a Potlieae közé tartozik Engler
természetes rendszere," C. Müller szerint"* a Pottiaceae LamelUpotlia

csoportjába a Plerygonenrum^ JUR. nemzetség, melynek összesen 5 faja közül 3

Európában is,''"'' 2 azon kívül él.'^tt Az európai Plerygonetintm 3 faja közül

mind a három megvan hazánkban is; ezeknek egyik közönségesebbike a »calyptra

cucullata«-val ellátott, szájpárkányzati fogak nélküli :
§

Pterygoneiirnin cavifoliiiin (Ehrh.) Jur. §§ (L i m p r i c h t I. Bnd 523. odl.

G. Roth I. Bnd 283. old. Hazslinszky p. 111, E n gl e r - P r a n 1 1 : Die

nat. Pnanzenfam. I. T. 3. Abt. 42ü. ol.).

Társnevei: Pottia cavifoUa Ehrh.§§§

Fiedleria síibsessilis Rabh.

GyinnosloiiiiDn siihsessiJe Brid.

Gyniiiostomiim acaide KlÖRKE.

El nem ágazó szárán akii foglalnak helyet a teknalakú, épszélü

levelek, amelyeknek színén az ér mentén több (2—6) lamella emelkedik,

* Elterjesztette Schilberszky Károly a növénytani szakosztálynak 1906.

évi május 9-ikén tartott ülésén.

Részletet bemutatott a szerz a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Szegeden

tartott XXXIII. vándorgylése természettudománvi szaklésén, 1905. augusztus 29-ikén.
** Die natürlichen Pflanzenfamilien. I. 3. 425. old.

*** Dr. C. Müller Hal.: Genera muscorum frondosorum. Leipzig. 1901.

386—7. old.

t Pterygoneuritin a helyes és nem : Pterigoneuruin, mint sok helyen olvashatjuk,

származván : Ttxéqv^ vyoS, í] = szárny szóból.

tt T. i. a Pterygoneiirutn suhsessile (Bkid.) Jur., Pt. lainellahiiii (Lindh.) Jur. és

a Pt. cavifolium (Ehrh.) Jur.

ttt Pt. chotticum (Trab. Pottia mint) Jcr. (hazája Algier) és Pt. médium (Salm.

mint Tortuld) (hazája : Afganistán).

§ Ezért nevezték B r i d e 1 és F 1 ö r k e : Gymnostomum-nak.

§§ Juratzka: Laubmoosflora von Oesterreich-Ungarn. Wien. 1882. 96. old.

§§§ F r. E h r h a r t : Beitráge zur Naturkunde u. den damit verw. Wiss. etc. etc.

I. (1787). 187. old.



136 GYRFFY ISTVÁN

mint pl. a Catharinaea, Polylrichiim, Alo'ina, vagy a Crossidmin-nál. 2—5 mm
magas sárgás-piros vagy barnás-piros, balra csavarodott toknyélen (séta) ül a

hosszasan hengeres sötétbarnás-pirosas tok, amely hosszant redzött. Fátyol-

kája (calyptra) ú, n. »calyptra cucullata«. Szájpárkányzata (peristomium) nin-

csen. A spórák kihullása után valami símaszél kehelyhez hasonlít a spóratok.

Spórái nem szabályosak, hanem tojásdad lekerekítettek, okkersárgák, finoman

szemecskés szerkezetük van; 15—16
f.i szélesek, 22—27 /.i hosszúak a spórák,

amelyek tavasszal érnek.

E közlésem tulajdonképpeni tárgya e mohának sok tekintetben nagyon

érdekes anatómiai viszonyainak az ismertetése. Mindenekeltt elre kell bocsá-

tanom, hogy vizsgálataimat él anyagon végeztem. Vizsgálataim csak a már

kifejldött ivaros és ivartalan ivadékot illetik.

A) Az ivaros ivadék anatómiai viszonyai.

A levél anatómiai szerkezete. — A levél finomabb szerkezetét illetleg

a Plerygoneurum cavifolium-va. a következket mondhatjuk jellemznek. A
levéllemez egyréteg (39., 40. rajz), a sejtek vékonyfalúak, mindakét szí-

39. rajz. Ptetygoneuruin cavifolium levelének az alapi részhez közelebb es kereszt-

metszete. Az egyréteg levéllemez szegélysejtje gömbded, a fonák felé es vastagfalú

sejtek és a levél színén kiképzdött »jelz-sejtek« között néhány vékonyfalú sejtbl

álló nyaláb van ; a »je]z-sejtek« fölött az áthasonítást végz, el nem ágazó bels

lamellák foglalnak helyet (120 n.).

nükön boltozatosán kidomborodók ; a levéllemez széle felé mindinkább kisebbek

a sejtek, és ezeknek sejtfala is eltér alkotású, de csakis a levél középs

részletébl készített keresztmetszeten (40. rajz). A levél fels részébl készített

km.-en a szegélysejtek és a levéllemez sejtjei tökéletesen egyenl alkotásúak

(39. rajz). Ha a levél színén, az érfölötl kifejldött bels lamellák alsó vége

felé (tehát a levél alja felé es részébl) készítünk km.-et, a következket

látjuk (39. rajz).

A levéllemezt nagyüreg, vékonyfalú, boltozatosán kidomborodó és

kevés chlorophyllt tartalmazó sejtek alkotják ; a szegélysejtek majdnem gömb-

alakúak. A levél erén helyet foglaló ú. n. bels lamellák szintén vékonyfalú,

nagy üreg, szemecskés plazmával telt sejtekbl alkotvák, amelyekben nagyon

sok chlorophyll van. Az áthasonítást legfbbképpen a levélerébl kiemelked
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lamellák teljesítik ; ezek itt csak meggörbült sejtsor képét mutatják, ezzel

is nagyobbítván a felületet.

Egészen más viszonyokat látunk, ha a levélbl azon a helyen készítünk

km.-et, ahol 4—5 lamella van kifejldve, tehát följebb a levél csúcsa felé

(40. rajz). A Icvéllemez sejtjei a levél széle felé kisebbek, sejtfaluk meg-

vastagodott, de nem egyenletesen, mint a 40. rajz mutatja. A levélér fölött

lev lamellák száma is más : 4 (de lehet 6), amelyeknek eltér alakja

els pillantásra is nagyon feltn, szerkezetük más. Változatosan elága-

zók, ágasbogasak e lamellák ;* egyes sejtjei nagy szemölcsök (papilla)

módjára dudorodnak ki, mások harántfalakkal történ oszlás útján 2—3—4
sejtüekké lesznek, és ilyen kisebb sejtsorok állanak ki a lamellák oldalából

;

vagy sokszor haránt, majd hosszanti sejtfalakkal történ oszlások útján

gömbös fejek állanak ki belle, mirígyszrre emlékeztet alakkal. E lamellák

nagyon gazdagok chlorophyllban. Ilyen elágazásuk révén a legnagyobb »anyag-

megtakarítás« mellett a lehet legnagyobb felületet érik el. E kisebb kidudo-

rodások felülete bár nagyon tekintélyes, mégis elhelyezésénél fogva olyan,

40. rajz. Pt. cavifoUuin levele fels részletébl vett kernsztmetszet. Az egyréteg levél-

lemez {1) szegély-sejtjei eltérk a lemez többi sejtjeitl. A »jelz-sejtck« fölött (2)

helyet foglaló bels lamellák ágas-bogasak (120 n.).

hogy a rájuk es napfény érje bár akármelyik oldalról, árnyékot nem
igen vet a szomszédos sejtekre, így azoknak áthasonító tevékenységét cseppet

sem csökkenti.

A lamellákra vonatkozólag Llmpricht** a következket mondja

:

»2, 4 vagy G lamelláján elágazódások vannak« ; G. Roth*** szerint szintén

elágozódók a lamellák; Engler csak általános nemzetségi jellemzést ad. +

* Lehetségesnek gondolják, hogy e lamellákkal tenyészeti (vegetatív) úton is

szaporodik e moha.
** Limpricht: Laubmoose I. 524 old.
*** G. Roth: Die europáischen Laubmoose. Leipzig. 1903. I. 283. old.

t Dle natürl. Pílanzenfam. L 3. 425. old.
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E mohánál tehát el nem ágazó és elágazó lamellák vannak, ami nagyon

nevezetes, mert a vele testvérfaj Pterygoueiiriim snbsessile (Brid.) JuR.-ra

vonatkozólag G. Roth* azt mondja: »lamellák függelék nélkül«, t. i. hogy el

nem ágazók, és ezt faji különbségnek is tartja, miként vázlatos ábráiból kitnik
;

ugyanis a Ft. cavifoliiwi lamelláit elágazóknak, a Pt. subsessile lemczkéit el

nem ágazóknak rajzolja/*

A Pl. cavifoUíUH-ból készített 39. rajzunk, és a Pt. subsessile-hl készített

G. RothésLimpric h t-féle*** rajzok egymással egyezk; bár L i m p r i c h t

leírása olyan határozottan nem állítja a tényt, mert szerinte » . . lamellák

(2—4) oldalsó ágak nélkül (?)»* fejldnek ki.

A levélere ersen kidomborodik a fonák felé (39. és 40. rajz), amely

részen ers stereoma-nyaláb fejldött ki, ennek sejtjei nagyon vastagfalú,

szküregLÍ, sokszeglet háncssejtek. E mechanikai sejtek fölött kétoldalt

néhány vastagabbfalú sejtet látunk, s ezek azután a vezet nyalábot,

Lorentztt szavával élve: a »comites«-sejteket zárják közre; a vizet

vezetik, T+t és elemei nagyon vékonyfalú sejtek, de nem egészen egyenl

nagyságúak egymás között ; a kívül levk nagyobbak, a belül lev néhány

sejt kisebb. Felül a levél erét »jelz sejtek« (Deuter) § borítják, amelyek

azután a lamellákkal függenek össze.

A levélét alkotó elemek ilyen eloszlása révén a Ft. cavifolium abba

a csoportba tartozik, amelyet Haberlandt a saját és Lorentz vizsgá-

latai alapján mint L-t állított fel,§§ amelynél a stereoma egy a fonák felé

ersen kidomborodó nyalábot alkot,§§§ és amilyent viszont nagyon sok más

mohán is láthatni. *+

A levélér fölött helyet foglaló lamelláknak az áthasonítás nevezetes

munkáján kívül van még egyéb hivatása. E moha inkább száraz, agyagos

helyen vagy falakon, általában tehát nem nagyon nedves helyeken él.**"*" E

lamellák egyik más hivatása, — de a teknszerleg görbült levélnek is — , hogy

a csapadék útján odajutó vizet ott tartsa, amire emez ágas-bogas lamellák és

* G. R o t h 1. c. I. 283. old.

** G. Roth 1. c. Taf. XVII. 5., 6. ábra.
*** Limpricht 1. c. 522 old. 159. ábra. d, Die natürl. Pflanzenfam. 425 old.

Fig. 279 c.

t Limpricht 1. c. 1. 522 old.

tt Lorentz: Grundlinien zu einer vergleichenden Anatomie der Laubmoose.
— Pringsheim's Jahrbücher L wiss. Bot. VI. 378 old.

ttt Haberlandt: Beitriige zur Anatomie und Fhysiologie der Laubmoose. —
Jahrb. L wiss. Bot. XVII. 384. old.

§ Lorentz Grundlinien etc. 374. old.

§§ Haberlandt Beitráge etc. 385. old.

§§§ Haberlandt Beitráge etc. 370. old.

'*'
így, hogy csak példát emlitsek, a következknél : Pottia Heimii (Lorentz

Grundlinien, Taf. XXII. Fig. 21), Barhula recurvala (Lorentz 1. c. TaL XXII.

Fig. 34) etc.

**t L i m p r i c h t 1. c. I. 524. old. Roth 1. c. I. 284. old. Die Natürl. Pllanzen-

fam. 214. LieL 425—6. old.
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a teknalakú levéllemez nagyon alkalmatosak, éppúgy mint sok más Pottia

félénél.*

Ha a moha vízben gazdagabb helyen él, nem kell annyira kihasználnia

a csapadék alakjában hozzá jutó vizet, ekkor a lamellák kisebb fejlettségek
;

ellenben ha napos, homokos helyen gyjtött növényeket figyelünk meg, akkor

a lamellák jobban kifejldnek, jobban kell magát biztosítani, és a több lamella

segítségével több vizet is tud a levél öblében tartani. Ezért ingadozik 2—6

között a lamellák száma. Tisztán alkalmazkodásra vezethet vissza a számuk-

ban mutatkozó ingadozás.

A levéllemez összecsukható és szétnyitható, aszerint, hogy száraz,

avagy nedves id van ; mozgási szerkezetét pedig leginkább a fonákon

jobban megvastagodott sejtfalak végzik. A lemez széle felülrl tekintve

ép, de ha tetemesebb nagyítással nézzük, a szegélysejtek kutikuláján apró,

1/2 gyöngyszemhez hasonló vastagodásokat látunk, amelj^ek kissé frészessé

is teszik a lemez élét.

A szár mialómiai viszonyai. — A szár alsó részébl készített kereszt-

metszeten (41. rajz), ahol már a rhizoid-ok erednek, a szárat legkívül

41. rajz. 42. raiz.

41. rajz. Pt. cavifoliunt szárának alsó részletébl vett keresztmetszet. Kívül 2 rhizoid

eredési pontja látható ; a középen a vezet-nyaláb sejtjei már elkülönültek (120 n.).

42. rajz. Pt. cavifolitiin szár-keresztmetszet azon a részletén, ahol a »bulbus« kifejl-

dött ; / felbr, 2 kéregparenchyma, 3 a »bulbus« vastag küls rétege, melyen belül

a középen a vezet-nyaláb sejtjei különültek el (120 n.).

középvastagfalú, sötétbarna szín, tágüregü felbr borítja, amelyen belül

a sokszöglet sejtekbl álló kéregparenchymát látjuk, legbelül pedig a vezet

nyalábot, melynek sejtjei aprók, nagyon vékonyfalúak és amelyek hullá-

mosan ide oda görbül sejtfalaik miatt nagyon feltnk. Mindamellett éles határ

a vezet nyaláb és a kéregparenchyma között nincsen.

Ha a szár fels részletébl készítünk keresztmetszetet, úgy hogy a

metszési sík az ú. n. bulbiis-részt is találja, a következ viszonyokat látni

(42. raj^).

Dr. K. G o e b e 1 : Organographie der Pflanzen. Jena 1901. II. 1. 364. old.
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Legkívül a körded körvonalú szárat nagyon vastagfalú, egyréteg felbr

borítja (/) ; ennek sejtjei sugarasan lapítottak, hosszúdad tojásdadok, kívül

vastag kutikulával. A felbr alatt vékonyfalú szögletes sejtekbl álló kéreg-

parenchyma van (2), amelyen belül a »bulbus« vastagfalú, egysejtsornyi küls

rétegét (3) találjuk. Ezen belül egy bels vezet parenchyma következik,

amelytl azután éles vonallal, ersebben megvastagodott falú sejtek által elkü-

lönítve a középpontban látjuk a vezet-nyalábot.

A vezet-nyaláb nagyon vékonyfalú sejtekbl alkotott, amelyek a körül-

vev bels vezet-parenchyma vastag sejtfalaival ellentétet képeznek.

A szár e részletébl vett keresztmetszeti kép olyan, mintha a vezet-

nyalábot védhüvely venné körül.

Ha már most az egyes szerzk erre vonatkozó megfigyeléseit sorra

vesszük, a fentiekkel nem egészen egyez eredményeket találunk.

L i m p r i c h t* a Pterygoneurum nemzetség általános jellemzésével a

következket mondja : »a szár-km. kerek, a vezet-nyaláb hiányzik a levél-

telen részeken, a levéllel ellátottakon jól elkülönült* ; E n g 1 c r-nél :"" »szára

lefelé hiányzó, fent jól különült vezet-nyalábbal«. G. Roth-nál:*** »szá-

racska fels, levéllel ellátott részén vezet-nyalábbal, levélnélkli részeken

nyalábnélküli.

«

A vezet-nyaláb nagyon jól elkülönült, a szár bármelyik magasságában

is nézzük, sejtjeit különbözknek, eltérknek látjuk els tekintetre is
;
persze a

szár alsó részében nem lehet olyannyira elkülönült, mint a szár fels rész-

letén, ahol a felszívott anyagnak az erre czélszer pályákon való veze-

tésérl inkább lehet szó. A vezet nyaláb nem húzódhatik a szár aljáig egyenl

kifejldésben, hanem mindinkább elmosódik a sejtek különbözsége a környez

vezet-parenchymáétól, míg végre azzal majdnem egészen egyenlalakúvá válik.

B.) Az ivartalan ivadék anatómiai viszonyai.

A loknyél (sela) anatóiiüai szerkezete. — A toknyél anatómiai viszonyok

tekintetében valami nagy változatosságot nem mutat, »a legtöbb mohánál

nagyon hasonló «
"í" szerkezet.

A 2—5 mm-es, fiatal állapotában hengeres, km. -ben köralakú toknyél,

mikor a tok érett, sokszegletvé válik és balra csavarodik el.'í't Ilyen, már

balra csavarodott toknyélnek nagyított km.-i képét látjuk a 43. rajzon.

A toknyelet kívül borító felbr egyréteg ; nagyon apró három-, négy-

szögalakú sejtek alkotják ; az egyes sejtek fala tekintélyes vastagságú, külö-

nösen megvastagodottak a sejtfal kifelé es oldalai. Azokon a példányokon,

amelyek nagy mérvben vannak a Nap hevének kitéve, a toknyél felbr-

* L i m p r i c h t i. h. I. köt., 520. old.

*• Die natürl. Pnanzenfam. I. 3. 425. old.

*** G. Roth Die europáischen Laubmoose I. köt., 282. old.

t Lorentz Grundlinien etc. 393. old.

tt L i m p r i c h t i. h. I. köt., 524. old. G. Roth i. h. I. köt., 283. old.
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sejtjeinek fala sötétfeketébe hajló bíborszín ; amely növények árnyékosabb

helyen élnek, azoknak a toknyele sokkal világosabb, inkább téglaveres.

A felbrön belül a vezet-parenchymát és azon belül, élesen elkülö-

nülve a vezetü-parenchyma sejtjeibl látjuk az egyszer vezet-nyalábot,

melynek körvonala szintén kissé lapított.

A toknyél alsó részét a hosszú hüvely (vaginula) borítja, amelyen

belül a szövetileg is elkülönült . n. »bulbus«-rész van, mely hosszúkás,

folytonosan hegyesed kúpot képez. A »bulbus«-nak szövete a mechanikai

megersít szerepén kívül fleg a táplálkozás szolgálatában áll ; ezt mint

valami haustorium ot kell felfognunk ; a környez vezet parenchyma által

oda jutott nedveket gyjti magába.* Hogy e czélnak inkább megfelelnek a

vékonyfalú sejttel borított »bulbus«-részek — természetes. Vastagabb sejt-

falat csak a hosszabb toknyel mohánál találunk a bulbus-on.

A tok (capsula) anatómiai alakulása. — Fölfelé álló, hosszasan tojás-

dad hengeres tokján a nyaki rész (collum) nagyon kurta, a tok alji része

rögtön átmegy a toknyélbe (44. rajz 8)\ a tok fedje (Deckel) ú. n. »opercu-

44. rajz. 45. rajz.43. rajz.

43. rajz. Pt. cavifolium toknyelének keresztmetszete. A vastagfalú felbr alatt helyet foglaló

kéregparenchyma közepén a kifejldött vezet-nyaláb sejtjei láthat(5k (150 n.).

44. rajz. Pt. cavifolium tokjának félig vázlatos hosszmetszete ; / tokcsr ; 2 fed
;

3 a fed leválási iránya ; 4 urna falazata ; 5 columella ; 6 a spóraterm réteg

helyén kifejldött üreg, amikor már a spórái? érettek ; 7 spórák ; 5 a tok nyaki

része (collum) ; 9 a vczeto-nyaláb bunkószerleg kiszélesedett végzdése ; 10 a tok-

nyélen áthaladó vezet-nyaláb; 11 a tok nyele (12 n.).

45. rajz. Pt. cavifolium tokjának nyaki részébl (collum) készített keresztmetszet;

1 a vezet-nyaláb végzdése; 2 felbr; 3 vezet-nyaláb (120 n.).

lum apiculatum« ;** a tokcsr (rostrum) majdnem egyenl hosszú az urna

hosszával (44. rajz 1).

Lássuk már most a tok egyes részeinek anatómiai alakulását.

A tok nyaki részébl készített hosszmetszetben (45. rajz) kívül egy-

réteg, ersen vastagodott falú felbrt {2) látunk, melynek sejtjei egészen

* Engler: Üie nalürl. Pflanzenfam. I. 3. rész, 228. old.

'* Limpricht i. h. I. köt. 49. old.
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lapítottak, a küls sejtfalrészletek feltnen vastagok. Ez alatt találjuk a

szemecskés plazmát és kevés chlorophyllt tartalmazó vezet-parenchymát,

mely különösebben alakult áthasonító szövetté nem különült el. Éppen azért,

mert az áthasonítást nem a tok, hanem a levelek végzik, ha nem is egészen

és kizárólag, de mégis — legnagyobbrészt — az áthasonílással karöltve járó

átszellztetésrl sem kell gondoskodnia. Szivacs parenchymát kifejldve

nem látunk.

Általában a nyaki részt (collum) alkotó szövet nagyon tömör, amint a

45. rajzra vetett tekintet mutatja.

A nyaki rész belsejében a toknyélen keresztül haladó vezet-nyaláb (3)

hatalmasan kiszélesedett, a környezettl élesen elüt végzdését (7) látjuk,

amelynek sejtjei téglásán lapítottak, szögletesek ; és mivel tartalmuk nincsen,

a környezetbl rögtön kiválnak, kitnnek.

A toknyélen keresztül haladó vezet-nyaláb sejtjei (45. rajz 3) hosszában

nyúlt vékonyfalúak és olyanok, amelyek hosszirányukkal a tengellyel pár-

vonalasan helyezkednek el. E vezet-nyaláb bunkószer végzdése a spóraterm

C^

- 2

47. rajz.

46. rajz. Pt. cavifoliiun szájnyílásának kereszünetszete ; 1 felbör ; 2 bels légudvar

(137 n.).

47. rajz. Pt. cavifoliiun fiatal tokjának keresztmetszete ; 1 az amphithecium-ot borító

küls felbr ; 2 kevés chloroph3'llt tartalmazó parenchyma ; 3 az endotheciuni

küls rétege ; 4 spóraterm réteg ; 5 a felbr kutinizált sejtfala (70 n.).

rétegig nem hatol fel, az alatt marad az áthasonító szövetben, úgy hogy a

spóraterm rétegtl, vagy a spórát tartalmazó üregtl néhány sejtréteg

közbeékeldése választja el (44. rajz 9 ; 45. rajz /).

Szájnyílásokat csak a nyaki részen találunk*, melyek a bels szövetek

átszellöztetését végzik, és amelyek felületi metszetben semmi különöset nem

mutatnak. Annál jellemzbb a keresztmetszeti képük, melyet 46. rajzunk tn-

tet fel. A szájnyílások az felbrrel egy színvonalban vannak, tehát . n.

phaneroporus-ak. Melléksejtek meg nem különböztethetk. Nagyon érdekes a
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szájnyílás keresztmetszeti képe, melyet következképpen jellemezhetünk. A
szájnyílás zárósejtjeinek kutikulás sarkantyúi ersen kifejlditek, úgy az

epi-, mint a hypobasalis helyen ; mindakett ers, meggörbült szarvhoz hasonló.

Az epibasalis kutikulás lécz vagy sarkantyú jobban kifejldött, ezért a száj-

nyílás záródásakor érintkeznek is, és meglehets nagy eisodialis udvart képez-

nek. A hátulsó sarkantyúk már nem érintik egymást, de azért ezek is nagyon

fejlettek és határozott opisthialis udvart alkotnak. A zárósejtek, illetleg a

szájnyílás alatt nagy bels légudvar látható (2).

Nagyon feltn, hogy a zárósejteknek ama részletén, ahol a szom-

szédos felbcr-sejtekkel érintkeznek, mély barázda látható ; a kutikulás

réteg itt, e helyen vékonyabb és a zárósejtek kitornyosodnak erre a barázda

felé is, mint valami kutikula-sarkantyúk. A szájnyílás határát — felülrl tekintve

tehát — egy tojásalakú barázda jelzi. Hasonló alkotású szájnyílást az irodalom

nem említ,* nem láttam eddig magam sem.

A tok szerkezetének ismertetése alapjául szolgáljon a 47. rajz, mely egy

fiatal tok urna részébl készített km. -ét tnteti fel. Kívül színtelen sejtfalú, egy-

réteg felbr borítja (1)^ sejtjeinek a küls fala nagyon vastag (5). Az egyes

sejtek sugarasan nj'últak, sejtüregük terjedelmes, tág, és szemölcsösen ki-

domborodnak. A már érett tokon inkább lapítottan négyszögletesek és sejtfaluk

pirosas-barnás ; ezek a téglás sejtek pedig úgy jönnek létre, hogy a sugara-

san nyúlt felbrsejtek tangensirányú falakkal több sejtre oszlanak, amint a

47. rajzon láthatjuk. Az egyréteg felbr alatt sokszöglet sejtskbl álló, majd-

nem színtelen, nagyon kevés chlorophyllt tartalmazó, szemecskés plazmájú,

szintén vékonyfalú parenchyma-t látunk (2), melynek sejtjei minél inkább

közelednek a középrész felé, annál kisebbek.

A felbr (1) és az alatta lev parenchymás rész (2) alkotja az

amphithecium ot. Ezen belül találjuk az endothecium-ot ; a kett közötti ha-

tárvonal nagyon éles (rajzomon a határt képez sejtfalrészleteket pontozva

láthatni). Jellemz, hogy leveg-ürege nincsen, hiszen az áthasonitásban nem

igen vesz részt.

Az endothecium két küls rétege (.V) borítja a spóraterm réteget (4)\

ez utóbbit, valamint az endothecium küls részét alkotó réteg (J) suga-

rasan lapított, vékonyfalú sejtekbl áll, amelyek az amphithecium felé ersen

kidomborodnak, míg a középpont felé es részletei sokszögletek ; az

alatta lev réteg, melynek egyes részlete néha többsoros, nagyon apró

sejtekbl áll. Csak ez alatt találjuk azután a spóraterm réteget {4).

A spóraanyasejtek elég nagy, inkább négyzetes alakú sejtek
;

plazmatar-

talmuk 1, esetleg 2 spórává húzódik össze, amelyek az egymásra gyakorolt

nyomás folytán háromszögletesek. A spóra-anyasejtek nagyon sokszor

tangensirányú falakkal apróbb sejtekre oszlanak, amikor is mindig csak

egy spórává húzódik össze a plazmatartalom.

* Haberlandt Beitráge etc. 465—75 old. XXVL tábla ; — E. Bünger:
Beitríige zur Anatómia der Laubmooskapsel. — Sep.-.'\bdr. aus Bot. Centralblatt 1890.

XLII. No. 20—25., Taf.
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A spórák nem szabályosak, hanem tojásdadon lekerekített háromszögle-

tesek, okker-színek, finom szemecskéj felülettel. Már csekély nagyítással

nagyon feltn bennük a dús tartalék-táplálóanyag, 2—3 színtelen olaj-

csepp. A spórák nagysága: 15— 16jti széles, 22—27 jtt hosszú.

Legbelül a nagyüreg, vékonyfalú sejtekbl alkotott oszlopocska (colu-

mella) foglal helyet (44. rajz 5, 47. rajz, 48. rajz 3).

Amikor már a spóra-anyasejtek tartalma spórává húzódott össze, akkor

a tok belsejében az amphithecium és a cokimella között üreg keletkezik,

amely csöves, hosszmetszetben pedig hengeres (44, rajz 6) ; ebben a spórák

tömege van (44. rajz 7). A columella szövete összeesik, hasonlóképpen

a tok háromréteg falazata is, mivel a szöveti feszültség sokkal kisebb lesz,

tetemesen csökken a spóraterm réteg sejtjeinek kisebb térre való össze-

húzódása, illetleg felszívódása által.

A tok felbre hosszmetszetben nyúlt, téglásán lapított sejtekbl áll.

Ott, ahol az urna-rész végzdik, és ahol a süveg kezddik, tehát ahol

más mohánál a peristom van, és a hengeres tok keskenyedni, össze-

szorulni kezd, ott a felbrsejtektl

eltér alkotású néhány sejtet látunk

(48. rajz).

A ferdén álló tokcsrt (rostrum)

és tokfedt (operculum) kívül téglásán

lapított sejtekbl álló felbr borítja (48.

rajz 1) és belsejükben nagyüreg

parenchymás sejteket látunk.

A pontozott vonal 48. rajzunkon

mutatja azt az irányt, ahol a tok fedje

leválik az urna-ról. A leválás helyén a

rendes felbrsejt helyett néhány sugár

irányában nyúlt, tehát a tok tengelyére

merlegesen, ersen lapított sejt van,

amelyeknek kutikulája különösen egy

helyen jóval vékonyabb, mint a többi

sejt kutikulája. A toksüveg leválási vona-

lához minél inkább közelednek a tok-

csr és az urna felbrsejtjei, annál

szélesebbek lesznek ; de ez csak egy darabig tart, mert azután a sejtek ismét

kurtábbak lesznek. így a felbr-sejtek alapi és tet részén keresztül húzott

képzeletbeli vonal — az urna alúlsó részétl fölfelé haladva — mindinkább

szélesedik, majd összeszkül legkeskenyebb a leválási pontnál és ismét kezd

kiszélesedni, majd keskenyedni ; míg végre a tokcsrön egyenletesen pár-

vonalas.

Az oszlopocska és a spóraterm réteg fölött ismét eltér alakú sej-

teket látunk. A parenchymás sejtekbl alkotott tokfed szövete alatt téglásán

lapított 2—3 sejtréteget látunk ; ezek mentén reped föl a tokfed és esik

le. Még pedig azért, mert az urna szövetének szöveti feszültsége a spórák

48. rajz. Pt. cavifolium tokjának fels

részébl készített keresztmetszet ; 1 fel-

br, 2 tokcsr, 3 columella. (137 n.)
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képzdése által nagyon csökken, ellenben a tokfed szövete, mivel tömör

és nem változik meg, megtartja szöveti feszültségét; az urna sejtjei

pedig összehúzódnak, és összeránczosodásuk következtében lepattantják a pon-

tozott vonallal feltntetett irányban a tokfedt. És mivel peristom-foga nincsen,

az urna széle sima, tarszájú.

E mohának anatómiai alakulása nagyon nevezetes küls tényezkön alap-

szik. Mikor az ivartalan nemzedék fejldni kezd, egészen zöld ; minél inkább

fejldik, minél nagyobb lesz a tok, annál feltnbbé válik a színváltozása.

Eleinte füstös-sárga, majd világos-piros, piros, végi bíborszínvé válik a

tokot burkoló vastagfalú, legküls sejtrétegének és a toknyél fels részén

kivül lev sejteknek a fala. Nagyon feltn ez a színváltozás.

A színsötétedés együttesen halad elre a spóraképzdéssel. Mikor a

spórák elkülönülni kezdenek, a tokfal is kezd színessé válni, és mikorra a

spórák megérettek, lehull a tok fedje, — az urna bíborvörös színvé vált

már akkor. Ez a körülmény adja kezünkbe a megoldás kulcsát is.

A hólepel alatt nagyon jól fejldik e moha, mire ez eltakarodik, a Pt.

cavifolium ivartalan nemzedéke már ersen fejlett. A tél zord hidege és a

szeszélyes idjárás ellen biztos védelmet nyújt a kívülrl kifejldött kutinizált

sejtfal. Mikor a spóra elkülönülésére következik a sor a tok belsejében, akkor

a télutó és a tavasz melegebb napfénye éri e téli mohát ; a meleg veszedelmet

jelent reá nézve — és ez ellen a napsütés ellen védekezik a piros szín

kiválasztásával I Ez mint valami véd, fénytszr ereszti át a tok belsejébe

a fénysugarakat, és így ezeknek káros, chlorophyllt roncsoló hatását elhárítja.

Makó környékén márczius elején az ered Pt. cavifolium tokjait elég

meleg fogadja. E növény termhelyein sok alkalommal megmértem a h-
fokot, és úgy találtam, hogy pl. a Maros szeles, de napsütötte homokos

partján a hfok -f 23o C ; ugyanott védettebb helyen, mélyedésekben -|- 25o C

is volt; a »Bárány«- és »Itató legel«-n szells füves helyen -|- 20—25o C,

széltl védett helyen, pl. töltés oldalán + 30- 32o C is volt egy-egy melegebb

napon a hfok, amelynek e mohák a nappali fölmelegedés maximumánál voltak

kitéve. Ha már most be nem rendezkednek a Nap ers fénye ellen, természetes,

hogy ez pusztulásukat jelentené. Hogy a Nap melege ellen ersen kell véde-

kezniök, a leveleknek — részben a víz visszatartására alakult — lamellája és a

szájnyílások kialakulása is elvitázhatatlanul bizonyítja.

Növénytani Közlemények. 1906. V. kötet, 4. füzet. *"



346 SIMONKAI LAJOS

f

Simonkai Lajos: Éghajlati növényváltozatok.^
(2 eredeti rajzzal.)

Egy alkalommal bemutattam már szakosztályunknak a Tilia morifoUa

SiMK. (Magy. Növ. Lapok XI (1887) 4 old. ; Közlem. XXII. 306) ; nev növényt,

azoknak a példányoknak kíséretében, amelyeket 1889-ben egyazon fáról

szedtem. E növényrl már 1893-ban, Aradmegye flórája 60-ik oldalán ki-

49. rajz. Tilia morifolia Simk.

jelentem, hogy az nem egyéb, mint a 77//a iilmifolia Scop. Carn. (1772) I. 374,

vagy pedig még régibb néven nevezve, a Tilia cordata MiLL, dict. (1768)

No. 1., vagyis a szívlevelü hárs fagyokozta sajátos változata. (Forma T. cor-

datae, frigore vernali causata.) A jelen alkalommal^ hogy lerajzoltassék,

újra bemutatom gyjteményemnek e tárgyra vonatkozó növényeit (49. rajz).

* Elterjesztette Kümmerle J. Béla a növénytani szakosztálynak 1906. évi

november 12-ikén tartott ülésén.
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Ennek az én Tilia morifolia-mmk az esete juttatta eszembe e hó 3-án,

Pünkösd napján, a midn Szt.Ivány és Solymár között botanizáltam, itt Pest-

megyében), hogy az a két feltn level rezg-nyárfa {Popiilns tremula

L.), amely bámulatosképpen megragadta a figyelmemet egy szells domb-

gerinczen, bizonynyal fagyokozta elváltozás lehet. És úgy volt. A két fa

50. rajz. Rhamnus undulata (M.-Dietz exs. 1880 pro. var. Rh. Frangulae) Simk.

ágainak nagy része, a rajtuk maradt és száradt barkákkal együtt el volt

fagyva. De a fiatal törzs egészséges lévén, egyes hajtásrügyek (nem tudom,

hogy nem tartalékos, a kéreg védte nyugvó rügyek-e) kifakadtak rajta.

Ezeket azután az ép gyökér és szár olyan ervel fejleszt ki, hogy

óriásokká, óriáslevelekké fejldtek ki. Egy olyan ágat is sikerült ugyanarról

a fáról levágnom, amely árnyékos oldalon lévén, kisebb, st részben egészen

10*
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rendes alakú és nagyságú leveleket fejlesztett. Mellékelt példáim igazolják a

tavalyi hajtások meg az azokon lev barkák elfagyását, valamint azt a

bámulatomat, amelyet én ama két fa látásakor éreztem.

Ugyanez alkalommal bemutatom a Rhamniis FrangiiJa L. var. tmdiilata

M.-DiETZ exs. ! (1880) ; H. Braun exs. ! (1886) növényt, amely azonban

nem fagyokozta elváltozás, hanem a fajok változékonysági ösztöne által kiala-

kult fajváltozat.* Ez bven virít és csírázásra képes magvakat érlel. Az 50.

rajzon jelzett leveleinek alakja, élük habossága és öblözete jellemzik. Hogy

miként jutott ez el Bécsbe, a botanikai kertbe, arra már tisztán nem emlé-

kezem, de úgy tudom, Fekete Lajos erdtanácsos küldötte azt oda S e 1-

meczbányáról, ahol aztDietz Sándor tanársegédjével együtt találta

egy szells völgy erdejének szélén. Breslau kertjeiben is tenyészik a M. Nemz.

Múzeum egy példánya nyomán, amelyet Breslau mellett Kabát szedett.

Rendkívül változó, bámulatos levelei a kultúrában is megmaradnak, úgy Selmecz-

bányán, ahol sokalakú, valamint — az ide mellékelt példány szerint — Bécs

meg Breslau botanikai kertjeiben is. Hogy mennyire változtatja ez a levele

alakját, azt leírni hiábavaló dolog volna ; rajzokban kell azokat lemásolni

és közzétenni.

Végül még egy hazai növényt említek meg. Ezt sem fagy, hanem ismét

más ok, t. i. a forróság és szárazság idézte el. Tavaly, júliusban Szakái

községben járván Bihar-megyében, a vm látogatásakor, ott egy régi vízér

mentén, amelyben most már kevés a víz, feltn Nuphar híteuin-félét láttam.

Rögtön Nuphar sericeum LANG.-nak véltem, és idehaza annak is határoztam,

de azzal a megjegyzéssel, hogy levelei félakkorák, mint a Nuph. sericeum-éi,

felállók, a vizén — amely ott szinte alig volt — el nem terülök, és a

virágszála 1 arasznyi, vagy amint az idei ess évben gyjtötte a vejem, 1-5

arasznyi. Elneveztem ezért gyjteményemben imígy :

Nuphar sericeum var. ereditm SlMK. — Foliis minoribus erectis, non

natantibus, caule circiter palmari, flore etiam fere duplo quam ad A^. sericeo

minre.

* Foliorum figura valde varia. Intermedia est inter Rh. Frangulae typum et

inter subspeciem horticultam : Rhamnus asplenifolia (Díppel) Simk. — Fólia glabra, —
excepto petiolo et nervo medio dorsum versus evanide pubescentibus. Ramuli hornotini

dense, — sed minute pubescunt. Ramulus hic delineatus, fructus evolvere inchoens,

mense julio est lectus.
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Tuzson János: A Potentilla reptans L. forma auran-

tiaca Knaf elfordulása Magyarországon/

E növényt legelször Knaf szedte Csehországban, Komotau mellett,

kfalakon. Ismertetve van a Celakovsky Pi'odromus-ában, mint a P.

reptans narancsszín-virágú alakja, megnevezés nélkül.** Késbb ez adat

alapján D o m i n,*** P. reptans L. var. typica f. anranliaca (Knaf) név alatt

írta le, Ascherson és Graebner'*' pedig P. reptans L. var. typica

DoM. § vulgáris, ** aitrantiaca Knaf névvel említik, mint olyan alakot,

amely eddigelé csakis a komotaui elfordulásból ismeretes.

Az itt leírandó növény Monor mellett terem, a pótharaszti erdnél lev

»Pióczás« nev mocsár szélén. Elször egy leszakított virágos szárrész jutott

hozzám Wartha Vincze tanár révén, mire a növény termhelyét ez évi

július 15-ikén fölkerestem. A virágok ekkor már nagyrészt elvirítottak, csak itt-

ott találtam olyanokat, amelyeknek piros sziromlevelei még rá voltak zsugo-

rodva a termésre. Ezekbl ítélve, egy kisebb folton terem ott e növény, körül-

véve és vegyülve a még akkor bven virító, aranysárga virágú típusos P.

reptans egyedekkel.

Míg a komotaui növény sziromlevelei narancsszíneknek vannak leírva,

addig a monori példák sziromlevelei kívül ugyan szintén narancsszínek,

belül azonban majdnem bíborpirosak, és a szirmok hosszában húzódó, narancs-

szín foltocskákkal vannak itt-ott tarkázva. Ezen kívül eltérés látszik a komo-

taui és a monori növény között abban is, hogy amíg amaz az A s c h e r s o n

és Graebner beosztása szerint a r«/^ar/s-csoportba tartozik, addig a

monori növények szára, részben fölegyenesed és elágazó, így tehát az ascen-

í/í^ns-alakokhoz volna sorozandó. A termhelyben pedig, a leírtak szerint,

szintén van eltérés, még pedig nagyon jelentékeny.

A prágai múzeumból összehasonlításra megkaptam az eredeti K n a f-féle

példákat és ezeken megállapíthattam, hogy közöttük nemcsak narancs-

szín, hanem pirosas sziromlevel egyedek is vannak, így tehát e tekin-

tetben a két növény azonosnak mondható, azzal a hozzátevéssel, hogy a

pirosas szín a monori példákon egészen a bíborpiros színig fokozódik.

A monori növény ascendens volta pedig szintén nem képezheti jogos meg-

különböztetés alapját, mert a három növényem közül az egyik nem ascen-

dens, hanem vulgáris. A fölegyenesedésnek, valamint az elágazásnak tehát úgy

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1906. évi október 10-ikén tartott

ülésén.

** Celakovsky, L. Prodromus der Flóra von Böhmen. Prag. 1875, 626 old.

*** D o m i n, K. Beitráge zur Kenntnis der böhmischen Potentillenarten, — Sitzungs-

berichte d. königl. böhm. Ges. d. Wiss. Mathem.-naturwiss. KI. 1903, 42 old.

t Ascherson, P, und Graebner, P. Synopsis der Mitteleuropáischen

Flóra. 1905, 36. Lief., 846. 6. old.
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látszik egyáltalában nincsen rendszertani értéke. Végül a két termhely közötti

különbségre szintén nem eshetik súly, mert a P. repians típusos alakja is

nagyon különböz termhelyeken elfordul.

A virág piros színe, — mely szín, változó mértékben a növény zöld

részein is jelenkezik, annyira kiüt a P. repians L. ismert, rendes válto-

zási körébl, hogy e sajátság létrejöttét mutáczió eredményének kell tekin-

tenünk, és magát a növényt — de V r i e s-féle értelemben vett — elemi fajnak

(Elementarart).

Miután a Komotau-ban elforduló és a monori növény között közvet-

lenebb származási összefüggést nem tételezhetünk fel, kétségtelen, hogy a

P. reptans L. fajnak két különböz helyen, egymástól függetlenül létrejött,

egy és ugyanabban az irányban történt mutácziójával van dolgunk.

A monori növények között a P. reptans típusos alakját és a bíbor-

piros szirmú aitrantiaca-alakot összekapcsoló átmeneti alakok is elfordul-

nak. Ezek jelentségét, és nevezetesen azt, hogy vájjon fokozatos ugrásokkal

történt elváltozás útmutatói-e, csakis kísérletek alapján lehetne biztosan eldön-

tenünk. Éppen úgy lehetnek ezek az átmeneti alakok a típusos P. reptans

és a forma aurantiaca kei-esztezdésének az eredményei, mint olyanok is,

amelyek az utóbbinak rendes változási körébe esnek. Ez esetekben, az

említett átmeneti alakokat nem volna jogos a nevezett progresszív sorozat-

nak fejldéstanilag vett közbüls alakjai gyanánt tekintenünk.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*
(Rovatvezet : Kümmerle J. Béla.)

aJHazai irodalom:

Angyal Dezs : Charlamovszky-alma. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906.,

199—200. old.

— — Doué-i szép szibaraczk. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 243

—

244. old.

Giffard-vaj körte. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 181—182. old.

— — Motte-vadoka körte. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 315—317. old.

Atkinson G. F. : A szegfvek betegségeirl. (4 tábla képpel.) — Kertészeti

Lapok. XII. évf. 1906., 240—244 és 269—276. old.

Bernhárd Adolf: Zámbóné-szibaraczk. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906.,

259—260. old.

Bezdek József: Adatok Szentgyörgy (Pozsony-várm.) edényes növényeihez. II.

rész. — A kegyes-tanítórend vezetése alatt álló szentgyörgyi rom. kath. gymnasium

értesítje az 1905—1906. tanévrl. 1906., 1— 16. old.

* E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent hazai

eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak

minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a

szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közlemények forrásáról értesíteni

szíveskedjenek. (Szerk,)
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Brancsik Károly dr. : Sechs Wochcn durch Dalmatien, Hercegovina und Bos-

nien. — A Tiencsén-vármegyei természettudományi egylet 1904— 1905. évkönyve. 1906.,

136—193. old.

Útleírás, melybe számos értékes botanikai adat van szve.

Budai József: Használ-e a gyep a gyümölcsfának? — Gyümölcskertész. XVI.

évf. 1906., 319—321. old.

Cserev Adolf dr. : A fvárosi parkok. — Kertészeti Lapok. XII, évf. 1906.,

310-314. oid.

Degen Árpád dr. : A Hymenophyllum tunbridgense (L.) Sm. Horvátországban.
— Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 310. old.

— — Megjegyzések néhány keleti növényfajról. XLVII. Aconitum hunyadense.

— Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 196—197. old.

Domin, Dr. Kari : Koleriae aliquot novae in coUectione Dris A. de Degen

ann. 1904-1905. observatae. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 282—285. old.

Feny Béla : A növények légzése. — Délmagyarországi Természettudományi

Füzetek. 1906. 23. sz, 1—29. old.

Gabnay Ferencz, hathalmi : Elpusztult erdk. — Természettudományi Köz-

löny. XXXVIIÍ. kút. 1906., 404—410 old.

Gáyer Gyula : Notitiae praeliminares de Aconitis Lycoctonoidiis novis in opere

quodam ulteriori amplius tractandis. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906.,

232—233. old.

Új faj : Aconiiiiin croaticum a Velebitrl (Sveto Brdo, Badany, Crnopac leg. Degen).

Gugler, Wilhelm : Über das Vorkommen der Centaurea tenuiflora DC. in

Ungarn.A niag3'ar » Centaurea tenuitlora DC.«-ról. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf.

1906., 198-202. old.

Gyrffy István dr. : A Magas-Tátrán gyjtött néhány virágos növénynek új

termhelyi adata (2 eredeti rajzzal). — Növénytani Közlemények. V. köt. 1906.,

61-65. old.

— — Anomodon attenuatus (Schreb.) Hben, forma integer mihi. — Magyar

Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 230. old.

— — A Physcomitrella pátens (Hedw.) Br. et Sch., Physcomitrium pyriforme

(L.) Brid., Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Brid. és a Physcomitrella Hampei Limpr.

[Physcomitrella pátens (Hedw.) 9 X Physcomitrium sphaericum (Ludw.) q , illetleg :

Phj^scomitrella pátens (Hedw.) § X Physcomitrium pyriforme (L.) (;/'] összehasonlító

anatómiai viszonyairól. — A makói állami fgymnasium 1905—-1906. évi értesítje.

1906., 1—18. old.

—
- — Asplenum ruta muraria Arad mellett. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf.

1906., 303—304. old.

— — Az erdélyi részek Soldanella pusilla Baumg.-jának eg}'' új változatáról.

Soldanella pusilla Baumg. nov. var. obliqua mihi. (Ábrával.) — Magyar Botanikai

Lapok. V. évf. 1906., 219—220. old.

— — Betula pubescens Ehrh. var. carpathica Willd. — Magyar Botanikai La-

pok. V. évf. 1906., 306. old.

-— — Bryclogiai adatok a Alagas-Tátra flórájához. III. közlemény. (2 táblával.)

— Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 203—218. old.

— — Catharinaea Hausknechtii (Jur. &. Milde) Broth. — Magyar Botanikai

Lapok. V. évf. 1906., 228—229. old.

Catharinaea undulata Web. et Mohr. var. polycarpa Jaap. — Magyar Bota-

nikai Lapok. V. évf. 1906., 304. old.

— — Elzetes jelentés a Molendoa Hornschuchiana (Funck.) Lindb. magyar-

földi elfordulásáról. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 302—303. old.

Elzetes jelentés hazai mohflóránknak egy újabb polgáráról. Az Amphidium

lapponicum (Hedw.) Schimp. fölfedezése a Magas-Tátrában. — Magyar Botanikai

Lapok. V. évf. 1906., 285 -286. old.
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Gyrffy István dr. : Fissidens decipiens De Not. — Magyar Botanikai Lapok.

V. évf. 1906., 230—231. old.

— — Hylocomium spenlens (Dili. Hedw.) — Magyar Botanikai Lapok. V. évf.

1906., 231. old.

— — Ledum palustre L. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 231—
232. old.

— — Menyanthes trifoliata L. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906.,

305. old.

— — Neckera Besseri (Lob.) Jur. var. B. rotundifolia (Hartm.) Molendo. —
Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 229—230. old.

— — Neckera complanata (L.) Huebener. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf.

1906., 304. old.

— — Polytrichum piliferum Schreb. var. /3. Hoppéi (Hornsch.) Rabh. —
Magyar Botanikai Lapok V. évf, 1906., 228. old.

— — Senecio abrotanifolius var. carpathicus Herb. —• Magj^ar Botanikai Lapok.

V. évf. 1906., 306. old.

— — Taraxacum corniculatum DC. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906.,

305. old.

— — Taraxacum officináié var. nigricans Rchb. — Magyar Botanikai Lapok.

V. évf. 1906., 305. old.

Gyry István dr. : Nem kristályosodó anyagok ösztönz hatása a növények

táplálkozására. — Gyümölcskertész. XVI. évf., 1906., 227— 228. old.

Jávorka Sándor : Hazai Onosma-fajaink. (Species hungaricae generis Onosma.

(2 táblával.) Doctori értekezés. — Annales Musei Nationalis Hungarici. Vol. IV. 1906.,

406—449. old.

Hazánkban elforduló fajok és fajták a következk: Onosma Visianii Clem. ; 0. are-

narimn W. et K.; 0. arcnarium W. et K. ssp. pseudoarenaritím (Schur) Jávorka; 0. are-

narimn W. et K.ss^.fallax (Borb.) Jávorka; 0. Tornense n. sp. ; 0.viride{Bov.ü.)

Jávorka; 0. viride (Borb.) Jávorka var. nov. Baiimgartenii (Heuff.) Jávorka;
0. viride (Borb.) Jávorka var. nov. citrinmn ; 0. viride (Borb.) Jávorka ssp.

nov. Banaticum (Sándor) Jávorka; 0. viride (Borb.) Jávorka ssp. Banaticum

(Sándor) Jávorka var. nov. suhcanescens ; 0. echioides L. ; 0. echioides L. var.

densiflortini Borb. ; 0. echioides L. var. lineare Borb. ; 0. Tauricum Páll. és 0. Stel-

lataium W. et K.

Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1905. évi állapotáról. Közzéteszi a

Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága, 80— 89. old. : Növénytár állapotáról szóló

évi jelentés.

— — 181—201. old. : Filarszky Nándor dr., osztályigazgatónak jelentése a

Bécsben tartott nemzetközi botanikai kongresszusról.

Kardos Árpád : A cseresznyebabér (Prunus laurocerasus). (Képpel.) — Kertészeti

Lapok. XII. évL 1906., 248—250. old.

— — A kucsmagomba termesztése. — Kertészeti Lapok. XII. évf. 1906.,

281—282. old.

— — Budapesti kertek. A királyi palota kertje Budán. (12 képpel.) — Kerté-

szeti Lapok. XII. évL 1906., 305—310 és 333—340. old.

Kerékgyártó Árpád : Állandó meleg összegek a Castanea vulgáris Lam.

növényföldrajzában. — Az Idjárás. X. évf. 1906., 276—280. old.

Kövessi Ferencz dr. : A fák térfogati növekedésének törvénye. — Erdészeti

Kisérletek. VIII. évf. 1906., 82-100. old.

— Das Gesetz des Volumen-Wachstumes der Báume, — Mag3'ar Botanikai

Lapok. V. évf. 1906., 294— 301. old.

Kunszt János : Szemle az ó-kor növényei felett. — A Kert. XII. évf. 1906.,

657—659. old.

Lengyel Géza : A diófa bven term változatáról. — Természettudományi

Közlöny. — XXXVIII. köt. 1906., 701. old.
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Lengyel Géza : Florisztikai adatok Heves-vármegye északi részébl. (Befej.) —
Növénytani Közlemények. V. évf. 1906., 51—61. old.

" Magyar Gyula : Haemanthus. — A Kert. XII. évf. 1906., 342—343 és

711—712. old.

— — Néhány ritkább szépgyümölcs fáról és cserjérl. — Kertészeti Lapok.

XH. évf. 1906., 316-319. old.

Solidago. — Kertészeti Lapok. XII. évf. 1906., 340—342. old.

Ortvay Tivadar: Dr. Kornhuber András: Emlékbeszéd. — A pozsonyi orv.

term. egyesület közleményei. XVII. köt. 1905., 1— 17. old.

Péterli Márton: Adatok hazánk Sphagnum-flórájához. — Magyar Botanikai

Lapok. V. évf. 1906., 260-267. old.

— — Bryologiai közlemények. III. — Növénytani Közlemények. V. köt. 1906.,

46-51. old.

— — Bryu.m Hazslinszkyanum n. sp. a magyarországi Hóra egy új lombos

mohfaja. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906.,' 286—294. old.

Prodán Gyula : A Daphne Blagayana Freyer újabb termhelyei Romániában.

— Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 301—302. old.

Kapaics Kaymund : .adatok Szolnok és vidéke flórájához. — Magj^ar Botanikai

Lapok. V. évi. 1906., 222—227. old.

Sajó Károly : Meleg földövi mívelt növények. (Folyt.) — Uránia. VII. cvf.

1906., 386-390 és 449-452. old.

Schilberszky Károly dr. : A Calla-nyálka betegsége — A Kert. XII. évf. 1906.,

662—663. old.

— — Az orgonafa levelét pusztító gomba. — Természettudományi Közlöny.

XXXVIII. köt. 1906., 589-590. old.

— — Az orgonafa új betegségérl. — A Kert. XII. évf. 1906., 662. old.

— — Az szibarczkfa levélfodrosodásáról és az ellene való védekezésrl. —
Természettudományi Közlöny. XXXVIII. köt. 1906., 421—422. old.

— — Fiatal gyümölcsfák gombabántalma. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906.,

267-268. old.

— — Foltos diógyümölcsök. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 253. old.

— — Gombabetegségek fenyfákon és akáczfán. — Gyümölcskertész. XVI.

évf. 1906., 322—323. old.

— — Lisztharmat-gomba almafán és diófalevél-foltosság. — Gyümölcskertész.

XVI. évf. 1906., 189. old.

— — Rózsafák lisztharmat-betegsége. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906.,

189. old.

— — Szilvafalevelek vörösfoltossága és meggyfalevelek lyukasodása. — Gyü-

mölcskertész. XVI. évf. 1906., 265—266. old.

— — Szlfenésedés. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 304—305. old.

— — Szlhajtáson fenesedés. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 253. old.

— — Új növényalakok keletkezésérl. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906

,

183—185 old.

Simonkai Lajos dr. : A kralováni láp flórájához. — Magyar Botanikai Lapok.

V. évf. 1906., 309. old.

— — Két napi kirándulásaim fbb eredményei Pozsony vidékén. — Magyar
Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 306—308. old.

— — Magyarország Kökörcsinéi. (Pulsatillae Regni-Hungarici.) — Magyar
Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 169—182. old.

— — Pozsony vidéke flórájához. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906.,

308—309. old.

Szigethi-Gyula Andor : A szlfürtök peronoszporabetegsége és az ellene

való védekezési mód. — Természettudományi Közlöny. XXXVIII. köt. 1906., 588

—

589. old.
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Tomek János : A Dasylirion acrotrichum Zucc. virágzása az egyetemi növény-

kertben és néhány szó a Dssylirionokról. (Képpel.) — Kertészeti Lapok. XII. évf.

1906., 372-374. old.

Tuzson János : Staub Móricz. (Arczképpel.) — Növénytani Közlemények. V.

évf. 1906., 39-45. old.

Varga Sándor : Gömör-vármegye zuzmó-flórájának oikologia viszonyai. A szerz

»Gömör-vármegye zuzmó-flórája« czím nagyobb dolgozatának egy fejezete. Doctori

értekezés. Kolozsvár 1906. Stiep Jen és társa könyvsajtója. 4^ 24 old.

Vrgoe, Antun : anatomijskoj gradi teste nekih Acanthaceja. (1 táblával).

— Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga druátva. XVIII. köt. 1906., 8—22. old.

Wagner János : A kis kertész fiúk és leányok részére. Budapest, Franklin-

Társulat 1906. 80 189 old.

— — Fritillaria Degeniana nov. sp. (1 táblával). — Magyar Botanikai Lapok.

V. évf. 1906., 182—195. old.

Waisbecker Antal dr. : Scirpus setaceus L. Vas-megyében. — Magyar Botanikai

Lapok. V. évf. 1906., 227. old.

Witasek J. : Studien über einige Arten aus der Verwandtschaft der Campanula

rotundifolia L.

Tanulmányok néhány a Campanula rotundifolia L. rokonságába tartozó fajról.

— Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 236—260. old.

A szerz különböztette fajoknak és formáknak legtöbbje hazai termhelyekre

vonatkozik.

Zahlbruckner Sándor dr. : Neue Beitráge zur Flechtentlora des Pozsonyer

Komitates. — A pozsonyi orv.-term. egyesület közleményei XVI. 1904. évf., 1906.,

119-131. old.

Új zuzmók a következk : Bacidia, inconipta Anzi f. luxurians Zahlbr. és

Physcia ohscura (Ehrh.) var. Georgiensis Zahlbr.



SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

június 13-ikán tartott (CXXII.) ülése.

Elnök : Klein Gyula; h. jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Bernátsky Jen >->Az Ophiopo-

gon- és Coiivalhiiia-félék természetes rolwn-

ságáról« czím dolgozatát T u z s o n János

terjeszti el, amely voltaképpen a szerz
egyik terjedelmesebb dolgozatának kivo-

nata.

2. Csapodi István ».4 Pegannm Har-
mala ügyéiena. felolvassa következ javas-

latát illetleg indítványát .•

Tekintetes Szakosztály !

»Hazánknak egyik botanikai nevezetes-

sége, mondhatnám, történeti kincse a

Pegannm Harmala L. Századok viharai

között megmaradt a Szent-Gellérthegyen,

a török világ emlékéül. A mai botaniku-

sok kötelessége gondoskodni arról, hogy
továbbra is az maradjon. Sajnos, az iránta

való érdekldés annyira megcsappant,

hogy Magyarország virágos növényei

atlaszában sem kapott helj-et a magyar
különlegességek között.

Pedig az igazi tudományt sem lehet és

nem is szabad egy kis sovinizmus nélkül

elképzelni. .'\ természetrajzi tudományok-

nak is hasznára lehet a magyar soviniz-

mus, ha sovinizmusunk riz meg bizonyos

természeti ritkaságokat.*

»Erezte ezt a Természettudományi Tár-

sulat, amikor annak idején K e r k á p o 1 y i

Károlyhoz fordult, hogy a szentgellért-

hegyi telkesítések során óvnák meg a

kipusztulástól ezt az érdekes növényt.

Kerkápolyi azt felelte, hogy amenn)'!-

ben az telkein elfordulna, gondoskodik

róla. .^zóta sokat haladt a hegyen a par-

kozás meg az építkezés, félek, hogy a

Peganum sorsa is koczkáztatottabbá ln.«

»En már gimnazista koromban lelke-

sedtem érte. Most pedig aggódás fog el,

nem pusztul-e ki végképpen.*

».Azért tehát fogadják szívesen a meg-

mentésére irányuló indítványomat.*

» Kérem a vakáczióra szétmen botani-

kusokat :

1. Vállalja el vsásk), hogy a. Peganum-ot

ott a Szent-Gellérthegyen tanulmán3'ozza

olyan formán, mint F' i a 1 o w s k i tanul-

mányozta a szentgellérthegyi FicusX, Gy-
zdjék meg elfordulása körülményeirl,

állapítsa meg, nincs-e kipusztulóban. Tá-

mogassa ebben a szakosztály elnöksége,

esetleg maga a Társulat választmánya.

Öszszel azután írja meg és adja itt el
tanulmányai eredményét.*

»2. Ha mostani termhelyén veszede-

lem fenyegetné, vállalkozzunk többen is,

hogy Magyarország hegyein keressenek

o'.yan alkalmas helyeket, ahová ezt a

magyarrá vált növényt át lehetne plántálni,

és így a magyar flórának megtartani. Erre

nézve már most is lehetne körültekinteni,

de az igazi cselekvés akkorra maradna,

amikorra a mostani lelhely áttanulmá-

nyozása elkészülne.*

A szakosztály élénk figyelemmel hall-

gatja az eladót és határozatilag kifejezi

abbeli óhajtását, hogy botanikusaink ér-

dekldjenek a közel jövben az ügy
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érdemleges elintézés-módja iránt és az

illetékes körökkel való érintkezés után

tegyenek jelentést a szakosztályi ülésen,

hogy a cselekvés terére léphessünk. C s a-

p o d i indítványa végül azzal a megjegy-

zéssel fogadtatott el, hogy a Természet-

tudományi Társulat választmányának egyik

korábbi indítványa alapján a közel jövben
nemcsak a Pcgaimm-vó\, hanem a hazai

területen elforduló összes természeti

ritkaságok megrzésérl is gondoskodva

lesz.

3. Csávolszky Mihály »Adatok

Nagybánya és vidéke növényzetének isme-

retéhcz«. czím dolgozatát K ü m m e r 1 e

J. Béla terjeszti el. Az eladó T h a i s z

Lajos véleménye szerint Csávolszky
dolgozatában olyan nagy hibákról tesz

említést, hogy az ennélfogva közlésre nem
tarthat igényt.

4. P é t e r f i Márton y>A tözegmohák

ökológiája^ czím dolgozatát S c h í 1-

b e r s z k y Károty terjeszti el. Az öko-

lógiai viszonyok kimerít ismertetése ki-

terjed a tzegmohák összes fejldési sza-

kaszaira, melyeknek egybevetésébl P é-

terfi kimutatja, hogy az egyes fajok

rendszertani tagolódása szorosan össze-

függ az ökológiai viszonyokkal.

5. S c h i 1 b e r s z k y Károly él Buxus-

leveleken zuzmiítelepeket mutatott be, mely

epiphyt elfordulás magyarázataként föl-

említi, hogy a zuzmótelep kifejldéséhez

szükségelt táplálékot minségi és mennyi-

ségi tekintetben az él levelek felszínére

a szél vagy egyéb szállító tényeznek
kell betudni.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

október 10-ikén tartott (CXXIII.) ülése.

Elnök : Klein Gyula ; h. jegyz : .S c h 11-

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnök üdvözölvén a

szünet után elször összegylt szakosz-

tályi tagokat, sikeres munkálkodásra buz-

dító b»széde után az ülést megnyitottnak

nyilvánítja.

2. P r o d á n Gyula »Három kleisio-

karp mohának hazai eltérjedéséröl<.<. czím
dolgozatát Schilberszky Károly ter-

jeszti el.

3. T u z s o n János a) i>Potentilla rep-

ians L. f. aurantiaca Knaf elfordulása

Magyarországon « czím eladásában föl-

említi, hogy e növény eddigelé csupán

egy helyrl, a csehországi Kmotauból is-

meretes, ahol Knaf gyjtötte kfalakon.

T u z s o n ismerteti e növénynek a monori

»Pióczás« nev mocsár szélén való el-

fordulását. A piros és narancsvörös szín

a P. reptans L. virágjának normális vál-

tozási körébe nem tartozik és a nevezett

két, különböz helyen elforduló növény

egymással sem állhat közvetlen leszármazási

viszonyban. így tehát majdnem bizonyosra

vehet, hogy a P. reptans-nak két helyen,

egy irányban történt mutácziójával állunk

szemben.

b) »A Daphne Cneornin L. és D. ar-

huscula Cel. rendszertani histologiája«.

A czímben megnevezett két növény

histologiai szerkezete, a hasonlóságok

mellett, egymástól különösen az elsdle-

ges kéreg, a felbr-sejtek, a szájnyílások

és a másodlagos fa bélsugarainak szer-

kezetében különbözik. Egyrészt hasonló-

ságok, másrészt különbségek vannak e

két növény, valamint a D. petraea és D.

striata fajok között is. E hasonlóságok

és különbségek olyan természetek, hogy

ezek alapján — amint a küls mor-

fológiai viszonyok is bizonyítják — mind

a négy faj egymással közeli rokonságban

állónak tekintend, de kétségtelen az is,

hogy ezek egészen önálló és egymás-

mellé, egyenl ranggal sorozandó fajok,

így tehát, ha csak a virágok tövében

helyet foglaló hártyaszer felleveleknek

nagyobb jelentséget nem tulajdonítunk,

és ezen a réven a D. petraea -t a D. ar-

biíscula-víi\ közelebbi vonatkozásba nem
hozzuk, úgy a négy faj egyik vagy má-

sik tagja között különös, köze'ebbi vo-

natkozás alig mutatható ki. E szerint

tehát a D. arhitscula is jó, önálló faj, a

melyet nincsen okunk sem az emiitettek

valamelyikének változata gyanánt tekinte-

nünk, sem pedig arra nincs ok, hogy azt

az elsorolt fajok közül, vagyis a Daph-
nanihes sectio-ból kiemeljük és más sec-

tio-ba, vagy éppen más nembe helyezzük.

4. Simonkai Lajos » Éghajlati nö-

vényváltozatok« czím dolgozatát K ü m-

m e r 1 e J. Béla terjeszti el.

Mágocsy-Dietz Sándor megjegyzi,

hogy a fölemlített növényváltozatok néme-

lyike különleges helyi viszonyok hatásá-

nak a következménye, így pl. a Tilia
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vUifolia és a Kliamnus iindtilata, mely

utóbbi nem egyéb, mint páratelt leveg-

ben tenyészett nyomorult alak.

5. Schilberszky Károly h. jegyz
elterjeszti a szkebbkör bizottság ré-

szérl az 1907. évi márczius 12-ikén, a 100-

éves forduló alkalmából tartandó Diószegi-

ünnepély tárgysorozatát, mely a következ:

1. Elnöki megnyitó.

2. Emlékbeszéd. Mondja dr. Barcsa
János.

3. A »Magyar Füvészkönyv* botanikai

méltatása. Ismerteti T h a i s z Lajos.

4. A »Magyar Fvészkün3'v« nyelvi

méltatása. Ismerteti dr. C s a p o d i István.

5. Elnöki záróbeszéd.

A szakosztály a bemutatott ünnepi dísz-

ülés tárgysorozatát helyeslleg elfogadja és

tudomásul veszi.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

november 14-ikén tartott (CXXIV.)

ülése.

Elnök: Klein Gyula; h. jegyz: Schil-

berszky Károly.

1. Hollendonner Ferencz ^Nehátiy

Evonymus-faj párájának szövettani fejl-

dései czim dolgozatát Tuzson János

terjeszti el.

Hollendonner az Evonymus-oV.

párájával foglalkozva megállapítja, hogy
az E. ciiropaea 4 paraléczének helye a

levélnyelek tövét összeköt 4 collenchj'ma-

léczben kialakuló stereoma által van

megjelölve. Ugyanilyenek a viszonyok

az E. airoptirpurca-n, de a stereida-k

száma kisebb és nem mindig alakulnak

meg. Az E. Biingeaua fajon csak a 4 col-

lenchyma-lécz jelzi a felbr fölrepedésének

és a phellogen megalakulásának helyét,

ezen paralécz nem keletkezik. A E. lati-

folia-n a f collenchyma-jécz mellett,

mellékléczek is alakulnak. A felbr elször
a 4 f-, azután a mellékléczek táján paltan

fel. Ugyanezt a sorrendet követi a para-

kambium megalakulása is. Az E. japonica

phellogen-je nincsen elre megjelölve, bárhol

kialakulhat az elsdleges kéregbl. Végül

az E. verrucosa parabibircseinek parakam-

biuma teknhöz hasonlítható, amely az

elsdleges kéreg különböz mélység ré-

tegeibl alakul. Az E. lalifolia és E.

verrucosa fajt leszámítva, a peiiderma-ban

mindegyiknél megtalálhatók az elfásodott

ú. n. phelloid-sejtek.

2. S i m o n k a i Lajos »Magyarország
korongpár virdgai<.<. czím dolgozatát Len-
gyel Géza terjeszti el.

S i m o n k a i értekezésében korongpár-

virágainkat ekként csoportosítja és külön-

bözteti : I. Sect. Thlaspidia Med. — AJ
Bisctdellac perennes. l/a B. lucida De,
1/b B. Bucsecsi Simk., 1/c B. longifolia

ViLL., 1/d B. saxatilis De, l/e B. seii-

carpa Simk., l/f B. alpestris W. K. —
B) Biscutellae anniiae. Nálunk kultiváltak.

2. B. Colnmnae Tkn., 3. B. apula L., 4.

B. lyrata L. II. Sect. Jondraba Med. —
Egynyáriak. Q. — 5. B. cichoriifolia

Lois. (Croat. Dalm.); 6. B. auriculata L.

(Solum culta.)

3. Tuzson János. »A kleislogamia

egy új eseíéröl« czím eladásában ismer-

teti két, Esztergom mellett ntt, kleistogam-

virágú akáczra vonatkozó dolgozatát. A
Rohinia pseiidacacia-n kleistogam virágok

elfordulása eddig még nem volt ismere-

tes. Az említett két ids fa, — hat évi

megfigyelés adatai szerint, — állandóan,

csupa kleistogam virágot terem. A virágok

egészen a csészébe zárvák, SX"^ "i"^ nagy-

ságúak és ez állapotukban már egészen

érettek. Késbb a csésze felnyílik, részben

bemetszései berepedeznek és a sziromlevelek

kissé a csésze fölé emelkednek. Az érett,

de még egészen zári virágban a por-

tokok rendesen már föl vannak pattanva;

bennük a virágpor-sejtek csíráznak, és

a virág belsejében messzire kihajtják

tömljüket. A maghon is érett. A mag-

rügyeken az a sajátságos jelenség tapasz-

talható, hogy a nucelhts mindig kitolni a

mikropyle-n keresztül a ntaghon üregébe,

holott a megvizsgált rendes virágok mag-

rügj'én ez ritkán fordult el. A megter-

mékenylés esete ritka: átlag 511 mag-

rügyre esik egy, sikeresen megtermékenyült

magrügy, holott a rendes akáczvirágban

ugyanennyire 49 megtermékenyült mag-

rügy jut.

A különböz szerzk, és különösen a

Darwin és Göbel fölfogásának részletes

tárgyalása után Tuzson kifejti abbeli

véleményét, hogy a kleistogam virág bels
okokból ered, morfológiai kifejldésében

visszamaradt képzdmény, amely a hir-

telen fiziológiai kifejldésnek, vagyis az

ivarszervek korai megérésének és a korai
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megtermékenyülésnek a következménye. A
leírt esetet Tuzson véletlen mutácziónak

tartja, ami iránytalan és a jelen esetben

az illet növényre káros. A Robinia pseud-

acacia kleistogam-virágú alakját tudomá-

nyos megnevezéssel is megkülönbözteten-

dnek tartja a tipusos alaktól, és azt

forma cleisiogaina-nak nevezi el.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

deczember 12-ikén tartott (CXXV.) ülése.

Elnök : Klein Gyula ; h. jegyz :

Schilberszky Károly.

1. Mágocsy-Dietz Sándor »A
kenderrel végzett újabb tenyésztési kísér-

letek« czímen tartván eladást, a kísér-

letekbl kitnt, hogy ugyanazon viszonyok

között a növén3'ek nembeli viszonya

ugyanaz marad ; 105 hímre esik 104 n-
egyed (48-820/0 hím és 51 -120/0 n). Föl-

említi továbbá, hogy talált ntermet ken-

dert kizárólag hím virágokkal. M o 1 1 i a r d

növényházi kísérleteit megismételte, kor-

látozott fényben és nagyobb melegben

;

remélte az egylaki alakokat megkapni. Az

eredmény megközelítette a Molli ard- ét

;

a kikelt 1012 növény közül 314 virított;

ebbl 145 volt hím (46-170/o) és 169 n-
egyed c53-82o/o). Tehát lOO hímre jutott

116-55 n.
Klein Gyula a tárgyhoz szólván, em-

líti, hogy ersen hantolt tengerinek a föld

alá temetett ágaiból azok csúcsain tiszta

hím vagy keveredett nem virágok szok-

tak létesülni.

2. .S i m o n k a i Lajos »/l Magyar
Királyság benge-bokrai« czím eladásá-

ban, melyet idevonatkozó gyjteménj'ének

bemutatásával élénkített, kimutatja, hogy

hazánkban a Rhamnus-ok 23 faja díszlik,

részint kertekben (ilyen van : 14 faj, és

néhány fajváltozat) ; részint önként a

szabad természetben: ilyen van 9 fajunk,

elég számos fajváltozatban. Dolgozatában

elbb algénuszok és sectio-k szerint csopor-

tosította bengéinket, majd azután beszámol

fajaik, alfajaik és fajváltozataik ismertet

jellegzésérl és elfordulásuk, terjedés-

körükrl szól.

3. A u g u s t i n Béla bemutatja a >Mezö-

gazdasági Lexikona nyomtatásban meg-

jelent Il-ik kötetét, melynek növénytani,

és gyógyszerészi vonatkozású részeibl

szemelvényeket olvasván fel, ezek tanú-

sága szerint e nyomdai termék tele van

lényeges hibákkal és téves adatokkal. A
szöveg több helyén érthetetlen és meg-

magyarázhatatlan állítások foglaltatnak.

Sajnálni való, hogy ez az els ilynem

és hiányt pótolni törekv munka emez

alakjában kerül az okulni vágyó magyar

olvasóközönség kezébe.

4. Mágocsy-Dietz Sándor föl-

említi, hogy újabb értesülések szerint

Németországban a természeti kincsek ol-

talma tekintetében ol^'an közérdekldés

uralkodik, hogy a birodalmi közoktatás-

ügyi kormány szükségét látta annak, hogy

a természeti kincsek rizetét C o n w e n t z

tanár igazgatására bízta. Követend pél-

dát lat ebben.

5. Ugyan bemutatja a Verbesine virgi-

nica gyökérzetének tetemes nyomási képes-

ségét ; a gyökérnyomás magas foka folytán

t. i. a kéreg megreped, és a most uralkodj

alacsony hmérsékleten a repedéseken ki-

tóduló b nedvek jéggé fagynak.

6. Schilberszky Károly h. jegyz
közli a szakosztál5'nak irodalmilag is mun-

kálkodó tagjaival, hogy a szerkeszt-

bizottság óhajtása szerint az idegennyelv

kivonatos közleményeket tartalmazó tBci-

hlati'í részére az eredeti magyar szöveg

mellé angol, franczia, német avagy ma-

gyar kivonatos szöveget is mellékeljenek.

Fleg a szerzk érdekei vannak ezáltal

támogatva, amennyiben a külföldnek

szóló ismertet szövegekben ezáltal a köz-

léseknek megkívánt lényeges részei dom-

borodnak ki.


