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keztetni, úgy a virágot megterraékenyitettnek mondhatjuk. Mivel a

virágot a vizsgálat érdekében fel kellett áldozci, magot nem érlelt s

így a rendellenesség átöröklödését nem lehetett vizsgálat tárgyává tenni.

Az elmondottakból kivehet, hogy a Scrophulariaceae család

génuszaiban oly gyakran és sokszor tapasztalt pelóriás virággal van

dolgunk. A Cymbalaria ra urális pelóriáját azonban Heneau-n
kívül, tudtommal csak Masters említi (Pílanzen-Teratologie 275. old.).

Érdekes ez az eset még annál a körülménynél fogva is, amely

a pelória fokára enged következtetni. Míg ugyanis a virág alsó felé-

ben teljes az actinomorphismus azzal, hogy négy sarkantyú, négy

egyforma hosszú porzó és négy nektárium négy mézrejáró ösvénnyel fejl-

dött ki, addig a párta fels felében visszaesés mutatkozik a dorsivent-

ralitáshoz, amennyiben az alsó ajak három karélya igen csökevénye-

sen fejldött ki.

(A növ. szakosztály 1913. márc. 12-én tartott ülésébl.)

IRODALMI ISMERTET,

ür. GeorgMylius. DasPolyderm. (Bibliotheca Botanica

XVIII. kötet 79. füzér. Stuttgart, 1913. 4 táblával.)

A szerz néhány családra jellemz és különleges szövetnek

p 1 y d e r m a nevet ad. A munka három fejezetre oszlik. Az els

fejezet a periderniKról szóló ismeretek összefoglalását tartalmazza.

Mohi, deBary és Sanio felfogásának egybefoglalása sze-

rint a peridermát a pára — a H ö h n e 1 • féle phelloiddal együtt —

,

a phellogia és a phelloderma alkotja,

A legapróbb részletekig men ismertetés a periderma szövetei-

nek kialakulását, a küls és bels alaktani szerkezeti és az élettani

mködése szempontjából tárgyalja.

A murka második részében az endodermist tárgyalja. A gyökér-,

a központi henger- és az edénynyaláb endodermisének kritériumát a

Caspary-féle sávokban látja. Az endodermis fejldésére jellemz

az elsdleges, másodlagos és a harmadlagos állapot, utóbbi leginkább

a gyökerek patkóalakúan vastagodott endodermis sejtjeiben észlelhet.

A normálisan kifejld endodermis mellett még másodlagos, u tó-

én dodermist (Folgeendodermis) is említ.

A munka harmadik részét a polyderma foglalja le. Az új

névvel oly szöveti kialakulást jelöl, mely csak a Rosaceae, Neilliae,

Hypericaceae, Lythraceae, Melostomaceae, Myrtaceae és az Oenothe-

raceae rokonsági csoportjaiban észlelhet, és pedig az idetartozó

fajok gyökerében, rhizomájában, illetleg a földfölötti szárában — a

fejldés bizonyos szakán. Az új névvel jelölt szöveteket már régen

észrevették, de hibásan peridermának írták le. A polyderma lényegét

a szerz a következen határozza meg: „Unter einem Polyderm ver-

stehen wír ein ím standiger Erneuerung begriffenes lebendes Gewebe,

das sích zusammensetít aus einer Folge von in Intervallen nach-
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einander entstandenen Polydermlamellen, die alle untereinander gene-

tisch ira Zusammenhang stehen" ; szóval oly él szövet, a polyderma,

amely bizonyos közökkel ismétldik és amelyet polyderma-lamellák,

nevezetesen a közti szövetek, a másodlagos endodermis és az ezeket

létesített osztódó réteg alkotnak. A polyderma fejldésének tanulságos

példája a Co mm árum palustre rhizomájában van. Ha az egy-

éves rhizomából n^etszetet készítünk és azt eaude Javelle-el való

kezelés után „Sudán III "-mai megfestjük, akkor a metszetben

koncentrikus rétegekben elhelyezett suberin reakciót adó szövetet talá-

lunk. Pontosabb vizsgálat szerint a koncentrikusan elhelyezett körök

tipikus endodermisnek bizonyultak.

A küls endodermis a központi henger endodermise, a többi

endodermis a közte elhelyezett közti szövettel együtt alkotja a poly-

dermát, melyben oxalsavas kristályok sohasem fordulnak el.

Levelekben és levélnyelekben polyderma nem fejldik.

A polyderma-lamellák számára az endodermis szerkezete bír

dönt befolyással. Abban az esetben, ha az endodermis teljesen zárt,

akkor a polyderma-lamellák száma kett, ha azonban az endodermis-

nek átereszt sejtjei vannak, akkor a lamellák száma három.

A közti szövet sejtjei közti járatokkal két sorban helyezked-

nek el.

A polyderma meristemának osztódási folyamata szerint két

típust, az ú. n. rosoid polydermát és a centripetálisan
osztódó polydermát lehet megkülönböztetni. Ezeken belül az

évenkint fejld polyderma-lamellák száma szerint megkülönböztethet

a korlátlan és a korlátolt növekedés polyderma. A polyderma endo-

dermis fejldése azonos a gyökerek endodermisével. Az évenkint

keletkez polyderma endodermisének száma három, ritkán több.

A polyderma egy évig él és évente egy-egy polydermaréteg válik le.

A mondottakat összegezve, a polyderma név oly szöveti kiala-

kulásra vonatkozik, amely csak bizonyos növényeken, bizonyos ideig,

meghatározott helyen észlelhet.

Azokon a növényfajokon, amelyekaek polydermájuk van, seb-

pára sohasem fejldik.

A polyderma a perídermától fejldéstanilag, de topografiailag

is különbözik.

A periderma a paracambíum kétoldali osztódása folytán kelet-

kezik, míg a polydermacambiumnak egyoldalú az osztódása. A poly-

derma a központi henger kerületén veszi kezdetét és a henger belseje

felé folytatódik — sejtjei protoplastákat tartalmaznak. A periderma

pedig a kéregrétegben keletkezik, sejtjei csakhamar elhalnak s proto-

plastákat nem tartalmaznak.

Sztankovits Rezs.

(A növ. szakosztály 1913. évi ápr. 9-én tartott ülésébl.)


