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M.:

A

hazai Thymelaeaceák szövettana*

(Hat eredeti rajzzal.)

I.

A szövettani yizsgálatok

története.

A Thymelaeaceák anatómiájára vonatkozó egyes adatokat
(hogy ugyanis bikollaterális edénynyalábjaik vannak) már de Bary^
(1877), Petersen -(1882) és Solereder^ (1885) mveiben is talá-

A

lunk.

hazánkban

is

él Thymelaeaceákhoz

tartozó

fajok

egyikén-másikán Houlbert M. C. végzett elször részletesebb
anatómiai vizsgálatokat. Munkájának* csak egy fejezetében foglalkozik e családdal. Több külföldi faj anatómiájának többékevésbbé részletes tárgyalása mellett a hazai fajok közül ismerteti a Daphne laureola és a Daphne mezereum szárának a szöveti szerkezetét. Részletesen leírja az elbbi szárának keresztmetszetét, tangenciális és radiális hosszmetszetét, az utóbbinak
pedig keresztmetszetét és tangenciális metszetét. Az említetteken
kívül még nyolc fajnak anatómiai vizsgálata alapján megállaa másodlagos
pítja, hogy ha a rendszertani felosztás alapjául
fa kialakulását veszi, a „Thyméléacées"-hez tartozó fajokat a
„Thyméléées" és az „Aquilariées" alrendjébe oszthatja. Megjegyzi, hogy ez egyszersmind igazolja az addig alkalmazott, de
makroszkopikus jellemvonásokon („la structure monocarpellée ou
bicarpellée de l'ovaire") nyugvó felosztás helyességét, A két
„alrend" a következ:
1.

2.

Másodlagos
Másodlagos

fa háncsszigetek nélkül

fa háncsszigetekkel

.

.

.

....

Thyméléées
Aquilariées.

A

„Thyméléées" alrendjén bell két fajcsoportot különt
az egyiket a különálló edények vagy elkülönült
csapatokban elhelyezett edények jellemzik, a másik fajcsopor-

meg

böztet

^

;

De B a r y

:

Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane. Leipzig,

1877, 352. old.
'
Petersen: Über das Auftreten bicollateraler Gefassbündeln
(Botanische Jahrbücher, 1882. III,)
* Solereder: tJber den systematischen Wert der Ilolzstruktur bei
.

den Dicotyledonen

.

.

(1885).

M. C. Houlbert: Recherches sur la structure comparée du bois
seeondaire dans les Apétales. Ann. se. nat. Bot. Série 7. T. 17. 1
188. old.
*

—
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farészében az edények
érintkeznek egymással.

alkotta

A

hazai

M.

csoportok szinte
utóbb említettek

szabálytalan
fajokat az

közé osztja be. A Thymelaeaceák fáját \izsg-álatai szerint
fleg a vastagfalú edények jellemzik, amelyek vagy elkülönülten, vagy csopoitokban jelennek meg. A fásodott elemek között
megkülönböztet tágabb és szkebb üregeket
az elsk ellip:

tikusak és megközelítleg radiálisán helyezkednek el, a kis üregek
szinte csak pontok gyanánt tnnek fel a többiekhez arányítva.
Sokkal részletesebben foglalkozik a Thymelaeaceák anatómiai viszonyaival Ph. van Tieghem. Munkájának^ els
fejezete a „Thyméléacées*-rl szól.
Tárgyalja 1. a gyökér,
2. a szár és 3. a levél szerkezetét. A szár és a levél anatómiájával aránytalanul behatóbban foglalkozik. Amíg ezeket bséges
anyagon vizsgálja, addig a gyökér szöveti szerkezetét néhány
faj vizsgálata alapján vázolja. Anatómiai vizsgálatai eredményeképen közli a Thymelaeaceák rendszertani beosztását.
Eendszerét kizárólag anatómiai alapon építi fel. Rendszertani érték anatómiai jellemvonásnak tartja a pára képzdését
(périderme épidermique et exodermique). a kristályok jelenlétét
vagy hiányát, a kristályok alakját, a spikuláris sejteknek a levelekben való elfordulását vagy hiányát, az epidermiszsejtek elnyálkásodását, az endodermisz fásodott vagy nem fásodott voltát.
A Thymelaea arvensis gyökerérl megjegyzi, hogy a háncsrostjai elég ersen fásodottak. A Daphne-fajok (D. mezereum,
alpina, Blagayana) gyökerének szöveti szerkezetérl pedig annyit
említ meg. hogv az elsdleo-es háncsrostok különállók, nem
fásodottak
az észrevételükhöz.
és némi figyelem szükséges
A g}'ökérre vonatkozó adatait nem használja fel a rendszertani
beosztásban. A szár és a levél részletes anatómiai vizsgálatában az
általa rendszertani értékeknek tartott jellemvonásokra van tekintettel, amelyeket már elbb felsoroltam volt.
A Thymelaeaceák rendszerének helyesebbé tétele érdekében végezte Supprian is a vizsgálatait.^ A szöveteket a
Haberlandt ^ megállapította élettani sorrendben tárgyalja. A hazai
fajokra aránylag kevésszer hivatkozik. A brszövetrendszer tárgyalásakor említi a Daphne mezereumot és a Daphne cneoruniot, a váladéktartókkal foglalkozó fejezetben pedig a Thymelaea arvensis-t. Supprian szerint a Thymelaeaceák szöveti
szerkezetét a következk jellemzik: bikollaterális nyalábok, ver-

mes

edények egyszer perforációja, egysoros
másodlagos háncs sajátságos helyzete, egysejt

libriformsejtek. az

bélsugarak,
trichomák.
'

P

h.

a

van Tieghem:

Recherches sur

des Thvméléaeées et des Pénéacées. (Ann.
1893.

185—294.
-

la structure et les affinités

nat. Botanique. S. 7. T. 17.

old.)

Kari Supprian:

Penaeaceae. Bot. Jahrb.
'

se.

f.

Haberlandt:

Beitrage zur Kenntnis der Thvmeleaceae und
Systematik. 18. B. 1894. (806—353. old)
Physiologische Pflanzenanatomie. Leipzig.
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van T i e g h e m é-tl, mert míg van
rendszere kizárólag csak anatómiai alapon épül fel,
addig Siipprian anatómiai jellemvonások mellett makroszkopikus morfológiai bélyegeket is figyelembe vesz. A két alcsalád
elkülönítése (I. „Der Holzkörper umschliesst Leptominseln",
„Der Holzkörper ist normál gebaut") teljesen megegyezik
II.
Rendszere különbözik

T

i

e

gh

e

m

Houlbert felosztásával.
Supprian még ismerteti és bírálja van Tieghem
munkáját. Véleménye szerint van Tieghem túlértékeli a
kristályok alakját, a pára
esetleges elfordulását.

képzdését

a

és

spikuláris

sejtek

Gilg^ munkája ugyan nem anatómiai értekezés, de mégsem hagyható figyelmen kívül, mert bírálja a v a n T i e g h e m
felhasználta anatómiai jellemvonások rendszertani értékét, még
pedig nagj^on részletesen. Szerinte csak nagyobb rendszertani
egységeknek (család) a jellemzésére szabad anatómiai jellegeket

Kimutatja, hogy a

van Tieghem

megállapította
hibás beosztásnak pedig G-ilg
kizárólag anatómiai,
szerint az az oka, hogy van
még pedig túlértékelt szöveti jellegek alapján különbözteti meg
a fajokat.
felhasználni.'^

rendszerben sok tévedés van.

A

Tieghem

Von Kessler
három szubszekció

K.^

munkája

szintén

rendszertani.

De

Gnidium, Cneorum) jellemzésére
felhasznál egy olyan anatómiai jellemvonást, amelyet az elbbi
szerzk nem említenek. E három szubszekcióba tartozó fajok
levelein ugyanis kis nagyítással jól látható áttetsz pontok vannak. „Fólia albo-puncticulata" névvel különbözteti meg e fajok
leveleit a többitl (ellentétben másokkal, akik a „gianduloso-punctata" elnevezést használják). Szerinte e jelenségnek az az oka,
hogy a levegnyílásokat az epidermiszsejteknek kis szemölcsszer kidudorodásai alkotta koszorú veszi körül.
(Oleoides,

Jancic*

egyes idetartozó fajoknak a háncsrostjaival fogvégez erre vonatkozóan egyes
tropikus Thymelaeaceákon (Edgeworthia papyrifera S. & Z. stb.).
Megemlíti ugyan, hogy ebbl a szempontból herbáriumi anyagon
vizsgálta többek között a következ fajokat is
Daphne alpina L.

lalkozik.

Részletes vizsgálatokat

:

Daphne Blagayana Freyer, Daphne cneorum L., Daphne laureola L., Daphne mezereum L., de éppen csak felemlíti a vizsE rn
Thymelaeales
'

18. B.

G i 1 g Studien über die Verwandtschaftsverhaltnisse der
und über die „anatomische Methode". Bot. Jahrb. f. Syst.

s t

:

1894. (488—574. old.)

G

i 1 g
L. még E.
Thyraelaeaceae.
T. Abt. Via. (217. old.)

2

III.

:

Engler

:

Die

nat.

Pflanzenfam.

3 D r. Kari v. Kessler:
Die Arten der Gattung aus der Sektion
Daphnanthes. Engler. Bot. Jahrb. f. Syst. 1898. (29—125. old.)
J a n c i c Beitrage zur Kenntnis der Bastfasei'n der Thymelaeaceae.
••

:

Öst. Bot. Zeitschrift 1902. (151., 228. old.)

8*
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anyag között a neveiket
eredményét közölné.
gcált

Nitsche

M.

anélkül,

hogy

vizsgálatainak

az

W/

anatómiai vizsgálatai alapján a Daphnetartja a kristályok, a sclerenchymsejtek és a levelekben a bikollaterális nyalábok hiányát Ismerteti az egyes fajok ökológiai viszonyait s evvel kapcsolatban a többi között a hazánkban is él Daphne-fajok levelének szöveti szerkezetét. A levelek anatómiai viszonyainak alapján
a fajokat áttekinthet „kulcs"-ban foglalja össze (p. 32 34.).
A i s s 1 i n g e r H.-^ T u n n m a n n szerint megállapítja, hogy
a Thymelaeaceák rostjainak
vastagodott sejtfalrétegei hemicellulozébl állanak, de a hemicelhiloze faanyaggal észterezett.
A Daphne pendnla rostjai klórcinkjód kezeléssel vörösibolyas/.ínek lesznek és gyenge fareakciót adnak. A gyengén savr.s
kifzés után a klórcinkjód csak sárga színezést ad, a florogiucinos
fareakció ersebb lesz.
a monarchiában elforduló Daphne-fajok háncsrostjait tanulmányozza. Nemcsak a háncsrostok alakjára vonatrozólag végez összehasonlító vizsgálatokat, hanem a háncsrostoknak a levélben, a levélnyélben és a szárban való elhelyezkedését is figyelembe veszi és több-kevesebb részletességgel az
említett fajok levelének, levélnyelének és szárának az anatómiájával is foglalkozik.
A Thymelaea passerina kivételével az
említett irányban vizsgálja az összes hazai Thynielaeaceákat.
Tuzson J. * a „Daphne-génusz Cneorum Keissl. subsectióját" vizsgálja behatóbban, hogy „a murányi mészksziklák
endemikus Daphne arbuscula fajának rokonságát s ez alapon
fejldéstörténetét" megállapítsa. Ebbl a célból beható anatómiai
vizsgálatokat végez többek között a Daphne arbuscula C e 1. és
a Daphne cneorum L. levelén és szárán és anatómiai vonatkozásokat említ a Daphne alpinával kapcsolatban.
,,A Daphne arbuscula Cel. és rokonfajainak összehasonlító

nemre nézve rendszertani értéknek

—

VogP

alak-, alkat- és háztartástani viszonyai "-val foglalkozik

Sándor

Többek között
a Daphne cneorum

értekezése."''

Bogsch

részletesen leírja a

Daphne

arbuscula Cel. és
L. szövettani viszonyait.
A V a u q n e 1 i n felfedezte daphnin glykosida elterjedésére
és elfordulására nem terjeszkedem ki, egyrészt azért, mert ezzel

W. Nitsche:

Beitrage zur Kenntnis der Gattung „Daphne". Diss.
Just Bot. Jahresb. 1907. XXXV. 1. 69. old.
*Aisslinger H. Beitr. z Kenntn. wenig bekanuter Pllanzenfasern Diss. Zürich 1907. (Tunnmaim, Píianzenmikrochemie 1903. 540. 560,
^

Breslau, 1907.

1—34.

old.

562. old.)
^ Dr. Kari Vogl: Anatomische Studien über Blatt und Achse der
einheimischen Dapline-Arten, mit besonderer Berücksichtigung der Bastfasern.
29. (Ref.
Sep. aus dem OberhoUabrunner Gymnasial-Programm 1909 ÍO. 1

—

Bot. Cblatt
^

1910. B. 114. 481.)

Tuzson

J.

:

A

nikai Közlemények. 1911.
* Kolozsvár,
1913.

Daphne-génusz Cneorum szubszekciójáról. Botafüzet. 136—152. old.

5—6.
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b

irodalom foglalkozik/ másrészt, mert szövettani tárgyamat
közelebbrl nem érinti. R u s s e 1,'^ aki a daphnin elfordulását
a Daphne laureolában vizsgálta, szövettni részletekre nem ter-

jeszkedik

ki.

Hasonlóképen nem veszem tekintetbe azt az irodalmat sem
amely kizárólagosan a reproduktiv szervek szövettanára vonatkozik, mivel dolgozatom csak a vegetatív szervekre terjeszkedik
II.

ki.

A

hazai fajok vegetatív szerveinek szöveti szerkezete.

A felsorolt szerzk fleg a Thymelaeaceák szárának és
levelének szöveti szerkezetét vizsgálták. A gyökérre vonatkozólag
alig találunk itt-ott néhány említésreméltó adatot (van Tieghem,^
Bogsch^).
Ami a vizsgált fajokat illeti, megállapítliató, hogy 1. tüzetesen foglalkoztak a gyógyszertani, vagy pedig ipari szempontból
fontos fajok anatómiai viszonyaival,^ 2. a többi faj mellett többkevesebb részletességgel vizsgálták a hazánkban is elforduló
Daphne-fajok levelének és szárának anatómiáját és 3. a Thymelaea passerína csak futólag érintve szerepel a vizsgálati auyag
között (van Tieghem).
A hazai Thymelaeaceákra vonatkozó anatómiai eredményeket kiegészítend, a hazai Daphne-fajok gyökerének és a Thymelaea passerína vegetatív szerveinek a szöveti szerkezetét
vizsgáltam.
A vizsgált fajok a következk
:

A) Thymelaea passerína (L.) C o
B) Daphne mesereum L.
C) Daphne alpina L.
D) Daphne Blagaijana F r e y e r.
^E) Dajjhne laureola L.

Daphne cneorum L.
Daphne arbuscula C

F)

G)

e

s s.

et

Gren.

1.

A növényeket túlnyomó részben a budapesti tud. egyetem
növénykertjébl, részint a budapesti tud. egyetem növényrendszertani, a kolozsvári tud. egyetem növénytani, a zágrábi és a
m

Tunn

a n n i. m. 364. old.
Essai sur la localisation de la daphnine chez
laureola (Rev. gén. de Botauique 1902, 420 old.).
^

V.

^

Rus

3

Id.

*

Id.

*

J.

J.

ö.

s e

1

:

le

Daphne

m. 190. old.
m. 28. old.

Möller.

:

Wiesner:

Lignum

Pharmaz. Post. 1897., 1898.
des Pflanzenreiches. Zweiter

aloes, in

Die Rohstoffe

Bánd.

1903. p. 226., 432.

Thouvenin:
chim. 1893.

Fr

n.

Bois

d'aloes et d'aigle, in

1—2.

mme

1

:

Plantas text.

ehil.

1905. p. 85.

Journ. de pharm. et de

:
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bécsi egyetem növénytani intézetétl kaptam, részint magam
gyjtöttem.^ A nevezett intézetek igazgatóinak e helyen is szinte
hálás köszönetet mondok szíves segítségükért.
Az alábbiakban 1. ismertetem az említett fajok gyökerének
szöveti szerkezetére vonatkozó vizsgálataim eredményét
2. rövid
összefoglalásban közlöm ugyanazon fajok szárára, 3. levelére vonatkozó anatómiai vizsgálatok eredményét, vagy amennyiben nincsenek erre vonatkozó adatok, a saját vizsgálataimat 4. mivel a Thymelaeaceákra nagyon jellemzk a háncsrostok alaki és méreti
viszonyai, azért minden egyes fajnál külön megemlítem a macerált rostokra vonatkozó adatokat.
A gyökerekre vonatkozólag megjegyzem, hogy minden fajnak csak a keresztmetszeti képét írom le, mert a keresztmetszetben láthatók világosan az egyes fajok közötti eltérések. A hosszmetszetre vonatkozó vizsgálatok eredményét csak egy faj, a
Daphne arbuscula gyökerének leírásakor ismertetem részletesen.
Azért egy fajnál, mert akár a radiális, akár a tangenciális hosszmetszeteket hasonlítjuk össze, az egyes fajok között csak azokat a
nagyobb eltéréseket találjuk meg, amelyek mára keresztmetszeten
Az eredményt azért írom le éppen a Daphne
is feltnnek.
arbusculával kapcsolatban, mert ez Magyarországban endemikus
faj; kívánatos tehát, hogy a reá vonatkozó vizsgálatok minden
irányban kiegészíttessenek.^
Minden fajnak különböz korú és vastagságú gyökerét vizsgáltam. A közöli vizsgálati eredmények lehetleg egyenl korú
és vastagságú gyökerekre vonatkoznak. A gyökereknek fels
egyaránt készítettem
(alapi), középs és alsó (hegyi) részébl
;

;

metszeteket.

A Daphne-fajok gyökerében feltn nagy mennyiségben
lév keményítre vonatkozólag azért közlöm az adatokat, mert
ezek

Náge
A

munkájában nincsenek

1 i ^

cellulózét,

fát,

szerint vizsgáltam.*

A

felemlítve.

párát stb. az általánosan ismert eljárások
használt oldószereket, festékeket és reagen-

Él

növényt kaptam a következ fajokból: D. mezereiim, D. lauA D. cneorumot magam is gyjtöttem Tétény mellett.
Alkoholban, illetleg ecetsav és alkohol keverékében megrzött vizsD. alpina, D. Blagayana, D. laureola,
gálati anyag a következ fajokból
D. cneorum, D. arbuscnla.
ílerbáriumi anyagon vizsgáltam a Thymelaea passerinát, a D. aibus^

reola,

D. oneoriim.

:

culát és a D. laureolát.
-

L.

Richter

A.

Eg^'•

:

magvar természetbúvár

útinaplójáb3l.

II.

1905. 415. old.

Tnzs n
B g s eh

J.

dr. id.

S. id.

m.

m.

^
N a g e 1 i Pflanzenphysiologische
Starkekörner. 1858. 550. old.
:

*

A

Untersuchungen.

2.

következ munkák megfelel fejezeteinek útmutatása
Das botanische Praktikum. 1902.

E.

Strasburger:

A.

Meyer

:

Erstes mikroskopisches Praktikum.

II.

Die

Heft.

szerint

Auflage.

1907.
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seket Behrens^ nmiikájábaii leírt módon készítettem el kivéve
a parareagensül használt sudanglycerint, amelynek az elkészítésénél és a használat módjára vonatkozóan Kroemer'^ utasításait követtem. A felmangánsavas káliummal való fareakciót,
amelyet fzerzje „manganatreakció"-nak nevez, Máule^ értekezésének útmutatása szerint végeztem.

^) 1. A Thymelaea passerina^ gyökerében bél nincs. Fela farész nagy terjedelme. (A keresztmetszet sugarán mérve,
majdnem háromszor akkora átméröjíí, mint a keresztmetszet többi
része együttvéve.) A farész elemei vékonyfalak, A nagyobb
edények és a kisebb tracheidák sejtfalvastagsága egyenl. A farész összes elemei egyformán adják a fareakciókat. Fiatalabb
gyökerek (legfeljebb 2 mm átmérvel) farészében a középen
helyezkednek el a nagyobb edények (maximális átmér 70 n h.
és 42 // sz.), a kerület felé a szkebk üreg faelemek. Idsebb
gyökerek keresztmetszetén (átmér 3 4 mm) a nagyobb edények
szintén a farész közepét foglalják el, de ezenkívül még radiális
sorokban elhelyezked edények is vannak. A farész többi elemei
(faparenchyma és tracheidák) keresztmetszetben jóval kisebb
átmérjek (átmér maximális értéke 22 //). Jellemz, hogy a
farésznek a kerülethez közelebb es felében nagyobb edények
nincsenek, csak szküreg faelemek. A bélsugársejteken nagyobb
gödörkék vannak olyan srn, hogy a sejtek fala szinte hálózatos vastagodásúnak látszik. Az elsdleges bélsugarak a kéregben ékalakúvá szélesednek ki (mint a Tilia-szár keresztmetszetén).
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Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung von

Pflanzenfasern. (Berlin, 1912.)
Anleitung
H. B e h r e n s
:

tigsten organischen Verbindungen.

zur mikroehemiscíien Analyse der wich(Zweites Heft
Die wichtigsten Faser:

stoffe.)
'
W. Behrens: Tabellen
Arbeiten. IV. verb. Aufl. 1908.

^

K.

Kroemer:

Angiospermenwurzel.

zum

Wuizelhaut,

Gebrauch

Hypodermis

bei

und

mikroskopischen

Endodermiy

der

Bibi. Bot. B. XII. H. 59. p. 9.

' C. Ma u 1 e
Das Verhalten verholzter Membránén gegen Kaliumpermanganat, eine Holzreaktion neuer Art. Beitrage zur Wissenschaftlichen
Botanik. Herausgegeben von Prof. Dr. M. Fünfstück. Bánd IV. 1901.
:

p.

166-185.
*

S y n. (H a y e k Flóra von Steiermark. Bd. I. p. 1098.)
Stellaria Passerina L. Sp. pl. Ed. 1. 559. (1753.)
Thymelea Passerina Coss. Germ. Introd. íl. anal. 180. (1787).
:

Th. arvensis Lam. FI. frang. III. 218. (1778.)
Tb. annua Wickstr. in Svensk. Vetensk, Akad. Hand. (1820.) 320
Syn. Ed. 2. 719. (1844.) Maly. FI. Steierm. 78. (1868.)
Lygia Passerina Fasano in Atti Acad. Nap. (1787) 235. T. 19. Beck.
;

Koch

FI. N.-Ö.

II.

1.

596. (1891.)
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A

közöttük fennmaradó helyen lágy háncs alig van. a helyet
teljesen a háncsrostok alkotta kemény háncs foglalja
el (1. rajz). A gyökérben keményít nincs, mint azt már Nágeli
is megemlítette.^
Fiatal gyökerek felületén még az epiblema^
tangenciális irányban megnyúlt sejtjei is láthatók. Az idsebb
gyökereket a meglehetsen egyenletes vékony pararéteg határolja.

majdnem

2. A s^ár csöves. Az üreget legbell laza bélsejtek bélelik.
sejtek ellipszisalakúak, elég nagyok (átmérik átlag 18 f és

E

A béldiaphragma laza parenchymatikns sejtekbl áll.
/').
bélszövet néhány épen maradt sejtjéhez csatlakozik az intraxyláris háncs, amely több vékonyfalú sejtbl és néhány (egy cso30

A

1.

a

rajz.

=

Részlet

a

és

keresztmetszetébl.

=

háncs a tölcséralakúan kiszélesedett világos bdközöttük a rostban dús háncsrészletekkel, c
cambium,
d
fatest. (Nagyítás 225
1.)

paraszövet, b

sugarakkal

Thymelaea passerina gyökerének
(A gyökér átmérje 2 mm.)

=

=

:

—

Az egy sejtsor
2, de legfeljebb 5) háncsrostból áll.
szélesség bélsugarak jól látszanak. A bélsugársejtek maximális
hossza (km) 36 /^, szélessége 10
A bélsugársejtek fala szinte
hálózatosnak látszik a gödörkéktl. A farészre jellemz, hogy
a) a kerülékes nagyobb edények (legfeljebb 70
hosszú és 10 fi
széles) az intrax3'láris háncshoz közelebb es részen vannak, a
farésznek a kéreghez közelebb es felében nagyobb edények
portban 1

/'-.

/>-

'

Id.

A

m. 550.

old.

gyökér-epidermiszt a régebbi szerzk (pl. Schleiden, 1861) epiblema névvel különböztették meg a szár-epidermisztl. Késbb de Bary
Schwendener (1882) csak az epidermisz elnevezést használták.
(1877),
Wiesner (1898) már ismét alkalmazza a megkülönböztetést. A gyökerek
anatómiájával foglalkozó újabb német munkák szerzi a gyökér-epidermiszt
A. Meyer után „rhizodermis'"-nek nevezik és a rhizodermisz egyik alakját,
nevezetesen a normális gyökér-epidermiszt jelölik az „epiblema" névvel.
(A francia szerzk ugyanezt Olivier (1880) után „assise piliíére"-nek
-

nevezik.)

;
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a farésznek minden eleme egyformán adja a
az anilinszulfátos és a manganatreakciót
e) a faelemek sejtfalvastagsága egyenl.
A másodlagos kérget a bélsugaraknak itt-ott ékalakúan
kiszélesedett részeit
meg lágy és kemény háncs alkotják.
A kemény háncsot alkotó háncsrostok ersen fénytör sejtfaluk
miatt minden fest eljárás nélkül is jól megkülönböztethetk a
többi elemtl. A háncs parenchymasejtjei nagyok, szabálytalan
alakúak, inkább tangenciális irányban nyúltak meg. Vékonyabb

Dincsenek

;

b)

floroglucin-sósavas,

mm

átmérj) szárban 32 /', illetve 14 /-<-uál nagyobb hoszszúságú, illetve szélesség háncsparenchymasejteket nem találtam,
mig vastagabb (3
átmérj) szárban 84 // hosszú és 30 «
szélesek is elfordulnak. A háncsrostok mennyiségét és elhelyezkedését illetleg különbözik a vastagabb szár a vékonyabbtól.
Nevezetesen a vékonyabb szárban a háncsrostok egy koszorúban
helyezkednek el, a nagyobb átmérj szárban két koszorút alkotnak a keresztmetszetben. A háncsrostok nem különállóan, hanem
csoportokban helyezkednek el. Ezek a háncsrostcsoportok a
vékonyabb szár háncsrost koszorújában és a vastagabb szár bels
háncskoszorújában érintkeznek egymással, míg a küls körben
lev háncsrostcsoportok különállók. A küls körben átlag 25
háncsrost van egy csoportban, a bels koszorúban még több
rost alkot egy-egy csoportot. A háncsrostok a küls körben ersebben fásodottak.

(1

mm

Az elsdleges kéregben feltnik a nagy, klorofilltartalmú,
inkább radiális irányban megnyúlt sejtekbl álló réteg. ^ Az epidermiszsejtek nagysága különösen a tangenciális irányban tág
határok között ingadozik. A kerület felé es falukon vastagkutikula van (a 20 />«-t is eléri) aránylag elég egyenletes vastagsággal. Az epidermiszsejteknek befelé es tangenciális fala sokkal vastagabb, mint
radiális
sejtfalai.
Az epidermiszsejtek
sötét barnápvörös szín tartalma nyálkareakciót ad. A szár epidermiszének levegnyílásai a levéléhez hasonlók.
A hypocotyl a szár és a gyökér szöveti szerkezete közötti
átmenetnek megfelel anatómiai viszonyokat mutatja. A szárhoz
közelebb es részében még van intraxyláris háncs, majd ez
eltnik és csak bélsejtek láthatók a keresztmetszet közepén
majd ennek az átmérje is fokozatosan kisebbedik, míg végre
teljesen eltnik a bél.
A levelek aprók (hosszuk 8 15 mm, szélességük
3.
2 4 mm), lándzsaalakúak. A levelek a fér mentén jóval vastagabbak, mint a széleik felé. (Pl. egy átlag 130
vastag levélnek
a férnél 180 /^ a vastagsága.) Az epidermisz felületi nézetben
a levél színén és fonákán megegyez az epidermiszsejtek alakját
és a levegnyílások jelenlétét illetleg. Az epidermiszsejtek alakja
és nagysága nagyon különböz. Vannak téglalapalakú nagyobb
;

—

—

[>.

'

L.

van Tieghem

id.

m.

p.

198.
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sejtek és szabálytalan alakú kisebbek. Különösen hosszú sejtek
vaunak a foér mentén. (Egy-egy ilyen nagyobb sejt hossza a
140 " hosszúságot is eléri a 24 n átlagos szélesség mellett.)
A felületié merleges sejtfalak hullámos lefutásúak, felületi képükön nagyon jól látszik az egyszer gödörkés sejtfalvastagodás.
A levegnyílások a levél színén és fonákán elég egyenletesen
és meglehetsen srn vannak. Az epidermiszsejtek különböz
nagysága a keresztmetszeten is feltnik. A levél egész vastagságának (km) a férnél lév szélesebb rész kivételévei '^4 -a
esik az epidermiszsejtekre és ^'^-a a mezoíillumra. A nagyobb
epidermiszsejtek átmérje 30 o- is van. A kutikula aránylag
nagyon vastag. Pl. 12 n az átlagos vastagsága egy olyan levélen, amelynek a legnagyobb szélessége 180 f. A levegnyílások
kissé bemélyítettek. A levelek izolaterálisak. Az edénynyalábok

a levélben a szár nyalábjaival ellentétben nem bikollaterálisak,
hanem kollaterálisak. Az edénynyalábok keresztmetszetén nagyságukkal feltnnek az aránylag elég nagy számban elforduló
háncsrostok. (Pl. egy átlag 130 // vastagságú levélben, ahol a
maximális kiterjedés a férben 180 /', 30 // átmérj háncsrostok
levélben nincsenek sklereidák és kristályok.^
is vannak.) A
A levélen gyéren szrképletek is vannak. Magam három esetben találtam egysejt, hosszú, vastagfalú trichomát.
a kereszt4. A gyökér, szár és levél háncsrostjai már
metszeten is feltnnek nagy számuknál és elhelyezkedésüknél
fogva. Keresztmetszetben is megfigyelhet az alakjuk és megmérhet a falvastagságuk. De teljes képet csak akkor kapunk,
ha a macerált rostokon megállapítható adatokat is figyelembe

vesszük.

A

gyökér háncsrostjai között vannak rövidebbek és hoszA rövidebbek a két végükön elhegyesedk, a hosszabbakra jellemz a tompa végzdés, a keskenyebb és szélesebb
részek váltakozása, a tág üreg. A fal vastagsága mindegyiknél
egyenletes. A rövidebbekre vonatkozó mérési adatok a következk hosszúság 0"5 mm, átlagos szélesség 18 /^ átlagos vastagság 3 n. A nagyobb rostok legfeljebb 1"5 mm hosszúak,
23 // szélesek, faluk vastagsága pedig 3 4 /'. Vannak még
kisebb számban olyan rostok is, amelyek a végük felé szélesednek ki (e helyeken 27 n-t is elér a szélességük).
A szárban lev háncsrostok felületi nézetben különböz
alakúak és nagyságúak. A legtöbb rost hosszú, a 3"5 mm-t is
hogy a végük felé elkeskenyednek, a
eléri. Ezeket jellemzi,
közép felé fokozatos átmenettel kiszélesednek faluk vastagsága
végig egyenletes. A keskenyebb rostok kisebb számmal fordulnak el. Lefutásuk egyenetlen, átlag 10 /^ szélesek. Kivételes,
azaz sokkal kisebb számban megjelen, de nagyon jellemz
szabbak.

:

—

;

1
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alakú rostok azok, amelyek egyenes lefutásúak és a két végükön ersen kiszélesedk.
A levél háncsrostjaiuak nagysága és falvastagsága a maceMaxirált rostokon is feltn. Alakjuk a tipikus háncsrostalak.
mális hosszúságuk 2'5 mm, szélességük 4:^ //, vastagságuk 1 1 n.
A fal vastagsága ugyanazon rostban állandó. Jellemz, hogy
némely roston befzdést látunk, de a sejtfal vastagsága a befzdés helyén is ugyanakkora marad, mint a rost többi részén.

B) \. A Daphne mezereum gyökerének anatómiai viszonyait
Bél nincs. A fatest egészen a szár
a következk jellemzik
középpontjáig terjed. A farészben már minden festés nélkül is
feltnik, hogy a kisebb átmérj elemek között a nagyobb
edények bizonyos szabályossággal helyezkednek el a sugár irányában. Még feltnbb különbségeket veszünk észre az egyes
faelemek között, ha reagenseket használunk. A felmangánsavas
káliummal, a sósavas floroglucinnal való kezelés után azonnal
vizsgálva a vékony metszetet, a faelemek színezdésében nem'
látunk különbséget. Ha azonban a safranin-anilinkék festést, vagy
a kénsavas anilint alkalmazzuk, élesen kitnik, hogy a nagyobb
edények és a közvetlen szomszédságukban elhelyezked tracheidák ersebben színezdnek, illetve a safranin-anilinkék festéssel
csak ezek festdnek a fásodott elemeket jellemz piros színre.
A bélsugarak elég jól kivehetk, egy sejtsor szélességek,
faluk gödörkésen vastagodott. A kambium jól fejlett, 4
5 sejtsornyi tangenciális irányban megnyúlt sejtekbl áll. A háncsra
jellemzk a keményítvel zsúfolásig telt nagy háncsparenchymasejtek és a háncsrostok. A háncsparenchyma sejtjei laza, hálószer szövetet alkotnak. A kerület felé es sejtek inkább tangenciális, a belsk inkább radiális irányban nyúltak meg. Különösen a kerülettl távolabb es háncsparenchymasejtek tömvék
keményítvel. A keményítszemek elliptikusak és kagylóalakúak,
10 n szélességi és 18
hosszúsági maximális mérettel.
A háncsrostok lazán, elszórtan vannak a háncsparenchymasejtek között. A farészhez közelebb esk gyengén fásodottak.
Az egyenletes pararéteg vékonyfalú sejtekbl áll. Nyolc-tízsejtsor van egymás fölött, A küls 2
3 sejtsor színezdése sárgásbarna. A jellemz parareakciókat jól mutatja.
:

—

/-<

—

2. A szárra jellemz az i-ntraxyláris háncs,
évgyrk jól határolt kialakulása, a kéregben

a farészben az
a háncsrostok
laza elhelyezdése, a collenchyma, az epidermális pára hatalmas
fejlettsége.^
3. Levele bifaciális. Az epidermisz vékonyfalú, a levélnek
csak a fonákán vannak levegnyílások, még pedig félig, vagjr
egészen bemélyedtek. Trichomák, calciumoxylat kristályok hiányoznak."

1

^

Részben
Részben

V o g id. m. 6. old.
Nitsche id. m. 15.
1

old. és

V

o g

1.

id.

m'

5.

old.
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4. A gyökér liáncsrostiaiuak lefutása hullámos. Leggyakoa buzogáiiyalakúau végzd rost, de elég gyakoriak a hegyes,
st a szabálytalan végzdések is. A szélesség ugyanazon roston is változó. A falvastagság egyenletes. A rostok hosszúságának fels határértéke 3 mm, a szélességé 10 //, a falvastagságé 4 i'.

riljb

C) 1. A Daphne alpína gyökerében sincs bél. A farész
elemei közül a manganatreakcióval ersen színezdnek a nagyobb
edények. Ugyanez észlelhet a floroglucin-sósavval való kezelés
után is. Az utóbbi eljárásnál erösebb nag3atással világosan észrevehet, hogy a sejtfalaknak körülbelül egyenl vastagsága ellenére azért látunk eltér színezdést, mert míg a sötétebbre fesnagyobb edények egész sajtfala vörösszín lesz, addig az
ugyanolyan vastag sejtfalú, de világosabbra színezd tracheidák
sejtfalainak csak a középs lemezei színezdnek sötétvörösre, a
többi része sárgás lesz. Jellemz, hogy a nagyobb edények
(max. átm. 45 !>) nem szabálytalan csoportokban helyezdnek el,
hanem koncentrikus körökben. Az évgyíírk jól látszanak. A bélsugarak nagyon feltnök, egy sejtsor'szélességek. Keményítt tartalmaznak, mint a háncspareuchyma sejtjei.
A lazán elhelyezked szabálytalan háncsparenchymasejtek
között vannak a vastagfalú háncsrostok. A közép felé a háncsrostok srbben, a kerület felé ritkábban, elszórtan jelennek
meg. Manganatreakcióval savas fzés nélkül halványvörösre színe-

td

zdnek.

A

pára

aránylag

vékony

gyökereken

is

ersen

fejlett.

A

gyökérkeresztnietszet fél átmérjének átlag V^-része jut a
párára, \'4-része a fára, a fennmaradó 'f ^ a közbees részekre.
2. A szár a többi fajokétól lényegesen nem különbözik.
3. A levél bifáciális. Levegnyílások csak a fonákán vannak, bemélyedtek. A levél fonákán az epidermiszsejtek kidomborodók. Trichomák vannak.^
4. A gyökér háncsrostjaira jellemz a sejtfalak nagyfokú vastagodása. A sejttíreg a legtöbben csak egy vonalnyinak látszik s
csak itt-ott szélesedik ki egy kevéssé. Ez a jellemvonás a rostok
keresztmetszetén is feltnik. A hullámos leifutású rostok legtöbbjének elhegyesed vége van. Gyakori a rost közepe felé a kiszélesedés. Elfordul az is, hogy a sejtüreg nem folytatódik
egészen a rost végéig. A rostok átlagos hossza 17 mm; kivételesen 2
átlagos szélességük 22 //, a maximális szélesség
a sejtfalvastagság átlag 9 i'^ de 24 [i is van.
56

mm

!'-

;

;

-D)

1.

A Daphne Blagayana

gyökerének farészében

is

fel-

tnik, hogy sósavas floroglucin vagy kénsavas anilinnal csak
a nagyobb edények és az ket határoló tracheidák adják a jellemz reakciót, míg a manganatreakcióval ugyanezek az elemek
'

N

Tu
i

t s

z s

n

id.

m. 144.

c h id. m. 10. old.

old.

l

A HAZAI THYMELAEACEÁK SZÖVETTANA

sötétvörösre, a többi

nek.

A

elemek

színezdjellemzen hullámos.

pedig' világosabb vörösre

farész keresztmetszetének határvonala

A manganatreakcióval

8

sötétebbre

színezd

szigeteket vastagíalú

nagyobb edények (maximális átmér 20 //. illetve 30 !') és a halványabbra színez elemeknél sokkal vastagabb falú tracheidák
alkotják. E szigetek idsebb és vastagabb (2 mm-nél nagyobb
átmérjíí) gyökerek keresztmetszetén körülbelül ékalakúak, ahol
az ék hegye a fatest közepén van. A bélsugarak eléggé észrevehetk. A kambium jól elkülönült. A háncs nagyobb terjedelm
a fánál. Pl. egy 4 mm átmérj gyökérben a keresztmetszet sugarán mérve, a háncs terjedelme úgy aránylik a fáéhoz, mint 9:5.
A háncsparenchymasejtek nagyok (maximális hosszúságuk 120 //,
szélességük 48 i>). Sok keményítt tartalmaznak a keményítszemecskék korongalakúak, átmérjük 12 // Egy csomóban kevés
háncsrost van. A háncsrostok a kerület felé es részen nagyobb
csoportokban vannak és ersebben mutatják a manganatreakciót,
mint a fatesthez közelebb esk, amelyek elszórtan vannak a
;

háncsparenchymasejtek között.

A

pára

8-9

sejtsorú.

A

szár járulékos gyökereinek szöveti szerkezete hasonló a
íiatalabb normális gyökerekéhez. A fiatalabb (átlag 2 mm-nél
kisebb átmérj) gyökerekben ugyanis az aránylag egyenletes
nagyságú kisebb átmérj faelemek között szétszórtan igen nagy
edények is vannak (Pl. egy 600 /^ átmérj járulékos gyökérben
az edények között 40 // hosszúak és 24 // szélesek is.)

A szárban a fatestnek az intraxyláris háncsot körülrésze az elbb említett reagensekkel jellemz fareakciót
adó vastagfalú, szküreg elemekbl áll. E jellemz széles övön
kívül a nagyobb edényeket magukban foglaló szigetek sajátságos
szabályos elrendezdést mutatnak^ amennyiben a sugár irányában
2.

vev

helyezdnek el, a kerület felé szélesednek és tangenciális irányban lépcsszer eltolódást mutatnak. Mennyiségileg a vékonyfaelemek a uralkodók. A kisebb tracheidák egyennagyságúak, a sugár irányában egyenes vonalban rendezdnek el. Az edények hosszúságának fels határértéke 50 /^ a
szélességé 26 /j.. Az évgyrk jól határoltak. A szöveti szerkezet egyebekben hasonló a többi faj száráéhoz.

falú

kisebb

letes

A hypocotylban fokozatos az átmenet a szár és a gyökér
anatómiai viszonyai között. Az epikotylhoz közelebb es részében eléggé fejlett bél van intraxyláris hánccsal, amelyben háncsrostok is vannak. Az epikotyltól távolabb es részlet keresztmetszetén a bél már jóval kisebb átmérj és intraxyláris háncs
már nincs a bél és a fa között. A bél átmérje is fokozatosan
kisebbedik, végre már nem is találunk bélállományt.
3. A levelek bifaciálisak. Az epidermisz vastagfalú.
nyílások csak a levélfonákon vannak.^

'

V

g

1.

id.

m. 26 old. és

N

i t

s c

h e

id.

m. 10,

23. old.

Leveg-

.
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4. A Daphne Blagayana szárának háncsrostjai a' leghoszszabbak (4 mm)^ valamennyi rost között, amelyeket a hazai
Daphue-fajokban megfigyeltek.
A gyökér liáncsrostjai hosszúak, vékonyak, a legtöbb esetben tompán végzdnek és gyakran elágaznak a végük felé es
részen. Falvastagságuk a rost egész lefutásában egyenletes. Hoszszúságuk átlag 8 mm, szélességük átlag 8 // és átlagos falvastagságuk 2 [i.

E)

k Daphne

\.

laiireola gyökerében sincs bél.

különbözen színezdnek
az ket körülvev tracheidák a kisebb

€iók eredményeképen ennél

edények és
tracheidákkal

és

is

libriformsejtekkel

összehasonlítva,

A

fareak-

a nag3'obb

átmérj
de

ez

a

különbség nem nagyfokú. A nagyobb edények (max. h. átm.
sz.
46 [í) a kisebbekkel váltakozva és pedig többé76 //
kevésbé körre emlékeztet alakban helyezkednek el. A bélsugársejtek eléggé észrevehetk, radiális irányban kissé nyúltak, faluk
gödörkésen vastagodott. Legfeljebb 40 /< hosszúak és 20
szélesek. Az öt sorból álló kambium sejtjei kissé megnyúltak a
tangenciális irányban. Átlagos nagyságuk 10
20 'i. A háncs
küls részében nagyobb parenchymasejtek (40 n sz. és 180 ['
h.) laza hálózatot alkotnak, a tangenciális irányban nyúltak meg
és elszórtan háncsrostok vannak közöttük. A bels öv háncsparenchyma sejtjei pol3'gonálisak, kisebbek (15 20 // átm.) és
közöttük sok háncsrost van. A bels öv háncsrostjai a manganatreakcióval rózsaszínre festdnek. A háncsparenchymasejtekben
sok a keményít. A keményítszemek kagylóalakúak, 22 // max.
;

/-«

—

—

—

(a legtöbb 4
5 n átmérj). A phellogen tangenciámegnyúlt sejtjei téglalapalakúak (110 n, illetve 30 n max.
átmérvel). A pára átlag 3 4 soros, legfeljebb 9
10 soros.
Sem fiatal, sem idsebb gyökérben nem találtam meg a

átmérvel

lisan

—

—

Hansen

és Baccarini észlelte sphárokristályokat.^
szár anatómiájára vonatkozóan annyit említ V o g 1, hogy
nagyon hasonló a Daphne mezereum szárához.^
3- A levelek bifaciálisak, a színén nincsenek levegnyílások,
trichomák nincsenek rajta, edénynyalábjai kollaterálisak.*^
4. A gyökér háncsrostjai elég hosszúak, lefutásuk hullámos.
Jellemz az egy roston csak egyszer elforduló könyökszer megtörés. A fal vastagsága mindenütt egyenletes. Némelyik roston
szinte lemezszerén kiszélesedett (31 ;>) részek váltakoznak ersen elkeskenyedett (9 //) részekkel. A keskeny részekben a sejtüreg csak egy vonalnyi. A kiszélesedett részeken a legtöbb eset2.

1

A

Vogl.

id.

m. 11. old.

Hans Solereder:

Dr.
'donen. 1899. p. 809.
^

•''

Vogl

^M.

id.

m.

9.

old.

Lamou netté:

liber interné. Ann. se. nat.
resté dans la tige."

Systeinatische Anatomie der Dicotyle-

—

Nitsch
Recherches

Bot. S.

7.

e id.

sur

m.

19. old.

l'origine

morphologique du
„Le liber interné

T. 11. Pl. 12. fig. 40.
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ben egyszer gödörkés vastagodás látható. A hosszúság átlagos
értéke 1 mm. A jellemz alakkal együttjár, hogy a szélességre
vonatkozó adatok nagyon különbözk. Sejtfalvastagság átlag 4 //.

F) 1. A Dapline cneormn gyökerének farészében az ersebben színezd elemek sejtfalai sokkal vastagabbak, mint
a halványabbra színezdök sejtfalai. (Sejtfalvastagság 6 //, ill.
2 fj). A keresztmetszet közepén vastagabb falú edények vannak.
A többi sötétre színezd vastagfalú elem néhány (2 6.) csoportban helyezdik el, amelyek a középs részbl indulnak ki
és a kerület felé kiszélesednek. A keniényittartalmú bélsugarak
sejtjein gödörkés sejtfalvastagodás látszik, A keményítszemecskék korongalakúak, 4—6 '' átmérvel. A háncs bels részében
nagyon
vannak eléggé fásodott háncsrostok, míg a kerülethez közelebb es részben kevéssé, vagy egyáltalában nem
12
fásodott háncsrostok vannak lazábban. Jellemz még a 10
egymás fölött álló parasejtekbl alakult pararéteg. 4 mm átmégyökér keresztmetszetének a sugarán mérve a háncs három-

—

srn

—

rj

szor nagyobb terjedelm a fánál.
2. A s^'ár keresztmetszetén „a bélkoszorún belüli intraxyláris

háncs bels szélén nagyobb, egymáshoz nagyrészt intercelluláris
közök nélkül csatlakozó, vastagfalú sejtek vannak".^ A bélsugársejtek fala gödörkés.
3.

A

levelek

„Vékonyabb

bifaciálisak.'^

levelei a

nagyobb

sejtek helyén loupéval kivehet áttetsz pontokat
mutatnak."^ A levegnyílások bemélyítettek.
ugyanazon rost széles4. A háncsrostok nem egyenesek

elnyálkásodott

;

—

sége elég tág határok között változó (pl. 15 33 //) a sejtfal
vastagsága sem állandó ugyanazon rost egész hosszúságában.
A háncsrostok a végükön elhegyesedk. A legtöbbön jól látható
a sejtfalak csíkoltsága. Maximális hosszúság l'o mm.
;

A Daphne arbuscula gyökerében a farész terjedelháncsnál. Vékonyabb gyökereken a keresztmetszet
sugarán mérve a háncs átmérje félakkora, mint a farészé.
Nagyobb, 1 cm átmérj gyökér keresztmetszetén a háncs átmérje 1"2 mm. A farészben a vastagabb falú nagy edényeket (50 't
átmér) ugyancsak vastagabb falú tracheidák veszik körül. A fa
többi eleme vékonyfalú. (5. rajz.) A vastagfalú elemek csoportokban
való elhelyezdése az 1 cm átmérj gyökerek keresztmetszetén már
nagyítás nélkül is jól látható, mert e csoportok minden festési
eljárás nélkül is sötétebbeknek látszanak a nagyobb sejtfalvastagságuk miatt (2. rajz). A íloroglucin-sósavval a vékonyabb falú
elemek nem adják a fareakciót az anilinszulfát is változatlanul
hagyja ezeket a felmangánsavas káliummal megadják a fareakciót, de világosabb színben, mint a vastagfalú elemek. A bél(t)

mesebb

1.

a

;

;

^

Tuzson

*

N

i

t s

c

h e

^Tuzson

m. 141. old.
m. 84. old.
id. m. 141. old.

J. id.
id.

J.
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sugarak egy sejtsor szélességek, sejtjeik fala gödörkésen vasA többi fajhoz viszonyítva a háncsparenchymasejtek
kicsik (20
maximális átmérvel). A háncsrostok vékony30
falúak
átmérjük átlag 10 /'. A pára jól fejlett, a pararéteg
átmérje kb. olyan, mint a háncsé.
A pararéteg és a háncs egyforma terjedelme a hosszmetszeten is feltnik. A parasejtek (20 25 sor egymás mellett)
a hossztengely irányában megnyúltak, téglaalakúak, hosszúságuk
legfeljebb 60 /<, szélességük legfeljebb 20 f. A háncs sejtjei
inkább a hossztengely irányában nyúltak meg. A bélsugársejtek
nagysága egyenletes
átlag 44 ff hosszúak és 12 // szélesek.
A faelemek különböz mértékben színezd csoportjai a hosszmetszeten egymással váltakozó, különböz szélesség, sötétebb

tagodott.

—

'>

;

—

;

a

c

d

2.

rajz.

A Daphne

arbuscula gyökérkeresztmetszetének képe
ötször nagyítva.

a

=

=

pára, b
háncs, cd
alkotta csoportok,

—
cl

=

a fatest vastagabb falú
a vékonyfalú elemek csoportjai.

fatest, c

=

elemei

és világosabb sávokban helyezdnek el. A világosabb sávokat
10 12 egymás mellett álló sorban elhelyezked faprosenchyma
és kevés faparenchyma alkotja (200 // átl. hossz, és 20 /^ szél.).
Az udvarosán gödörkés sejtfalvastagodás a jellemz. A söté-.
tebbre színezd részben tracheák és libriformrostok vannak.
A tracheák oldalfala udvaros gödörkéket visel, vagy lépcszetesen gödörkés vastagodást mutat. Az edények végén az egyszer
perforáció is jól látható.
2. A szárat a nagyátmérj bél jellemzi, amelyet keresztmet-

—

szetben köralakú bélsejtek alkotnak, közöttük nagy sejtközti üregekkel. Az intraxyláris háncs sejtjei a benne itt-ott elforduló háncsrostok kivételével vékony falúak. A farészben minden mikrokémiai
reakció alkalmazása nélkül is feltnik a vastagabb falú és vékonyabb falú elemek alkotta csoportok sajátos elrendezdése. A fát
csavaros vastagodású és oldalfalukon udvaros gödörkéket visel
edények, vastagfalú és vékonyfalú tracheidák és kevés paren-
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chynia alkotja. A bélsugársejtek falán egyszer gödörkék vannak. A háncs sejtjei tiilnyonióan vékonyfalúak. Aránylag kevés
liáncsrostcsoport van benne. Az elsdleges kéregben feltn a
^
klorofiUt tartalmazó collenchyinatikus sejtekbl álló réteg.
3. A levél bifaciális.^ Levegnyílások a fonákon vannak.
A levegn}álások körül az epidermiszsejtek papillozusan kitüremkednek. A levél mindkét oldalán itt-oit szrök emelkednek ki az
epidermiszsejtek közül. ^ A levegnyílások zárósejtjei jól bemélyednek az epidermisz színvonala alá.*
4. A háncsrostok elég hosszúak (2'5 mm), keskenyek (átlagos szélességük 10 !>.) A legtöbb tompán végzdik. Némelyik el
is ágazik. A sejtfal vékony
ugyanazon roston egyenletes a fal
vastagsága a rost egész lefutásában.
;

III.

A

hazai fajok összehasonlítása.

A hazai Thymelaeceák anatómiai viszonyainak az összehasonlításakor különbségek mutatkoznak Á) egyrészt a Daphnefajok és a Thymelaea passerina között, B) másrészt eltérések
vannak az egyes Daphne-fajok jellemz szöveti szerkezetében.
A) Különbségek a hazai Daphne-fajok
passerina között.

és

a Thymelaea

A gyökér, a) A Thymelaea passerina és a Daphne1.
fajok gyökere között egyik legszembetnbb eltérés a farésznek
és a háncsnak egymáshoz viszonyított méreteiben nyilvánul,
A Daphne-fajok gyökerében a Daphne arbuscula kivételével a
farész kisebb terjedelm, mint a háncs
a Thymelaea passerina
gyökerében ellenkezleg a farész a nagyobb terjedelm. (Ha a
Thymelaea passerina gyökerének keresztmetszetén mérve egységnek vesszük a háncs átmérjét, akkor a farész átmérje
átlag öt egységnyi.) h) A Daphne-íajok gyökerének keresztmetszetén feltn, hogy a farésznek nem minden eleme adja egyformán az ú. n. fareakciókat. A vastagabbfalú edények és a
velük szomszédos kisebb átmérj, de szintén vastagabbfalú
faelemek a sósavas florogiucinnal, anilin szulfáttal és felmangánsavas káliummal megadják a jellemz fareakciót. A fatest vékonyfalú elemei sósavas florogiucinnal, kénsavas anilinnal nem adják
a fareakciót; a manganatreakciót megadják, de világosabbra színezdnek a vastagfalú elemeknél. A Thymelaea passerina gyökerének
elemei az összes ú. n. fareakciókat egyformán adják, c) A háncs;

m,

p.

^

Tu

^
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z s
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n id. m. p. 140.
h e id. m. p. 34.

—
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rostok nagy mennyisége feltnik minden vizsgált faj gyökerének a
háncsában. De a Daphne-fajoknál a háncsrostoknak csak egy része
fásodottésaziskis mértékben/ a Thymelaeának valamennyi háncsrostja elég ersen fásodott. d) ADaphne-fajok gyökerében a háncsrostok elszórtan, vagy kisebb csoportokban lépnek fel, a Thymelaea gyökerében lényegesen nagyobb tömeg rost alkot egy-egy csoportot, e) A
háncsrostok elrendezdésében is eltérés van, amennyiben a Daphnefajokban a háncsrostok a laza hálózatot alkotó háncsparenchymasejtek között helyezkednek el kisebb-nagyobb csoportokban úgy,
hogy a két elem együttes megjelenése kis nagyítással koUenchymára

_;^r5^_

l^-W

;^

V5~

?^?%'
3.

rajz.

Részlet a

Daphne

A 3. rajzon feltünteháncsrész egj részlete
225-szörö8 nagyítással. A 3.
rajzon pontozott területnek a
háncsrostcsoportok felelnek

laureola gyö-

4.

letek a háncsrostcsoportok helyét jelzik.

emlékeztet (3

rajz.

tett

kerének keresztmetszetébl.
A háncs vázlatos nagyítása 60-szoros
nagyítással. A pontokkal kitöltött terü-

meg.

— 4. rajz), a Thymelaea gyökerében pedig az ékalakúan

lev terület túlnyomó részét háncsrostok töltik ki. f) A Daphne-fajok fáját alkotó faelemek sejtfalvastagságai között feltn nagy különbségek vannak, míg
a Thymelaea minden faelemének sejtfalvastagsága közelítleg
egyenl. (L. 5 6. rajz.)
kiszélesedett bélsngarak között

—

A szár anatómiájára jellemz, a) hogy míg

a hazai Daphnefajok szárkeresztmetszetének a közepét a nagy sejtekbl álló bél
foglalja el, addig a Thymelaea passerina szára üreges, b) A
Thymelaea passerina életkorával összefügg jelenség az, hogy
szárán nem képzdik pára, hanem az epidermisz megmarad.
2.

'Van T

i

e

gh

e

m

szerint

rének háncsrostjai nem fásodottak.

(id.

m.

p,

189.)

a

Daphne-fajok gyöke-
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A Daphne-fajok szárában sokkal nagryobb terjedelm a háncs,
mint a Thymelaea szárában, d) A háncsrostok a Thymelaea
szárában ersebben fásodottak, mint a Daphne-fajokéban. e) A
Daphne-fajok fájában feltnk a vastagabb sejtfalú elemek csoportjai, a Thymelaea fájában nincs eltérés az elemek sejtfalának
vastagságában, f) Az elsdleges kéreg a Daphne-fajokban kifelé
kollenchimás, a Thymelaeában pallisad-parenchimás kialakulás.
3. A levél. A hazai Thymelaeaceák levelének anatómiáját
vizsgálva kitnik, a) hogy a hazai Daphne-fajok és a Thymelaea
passerina között lényeges különbség az, hogy a Thymelaea levelei

c)

rajz.

Részlet a Dapktie arbuscula

gyökerének fatestébl.
(Nagyítás 225

izolateralisak, a

-

1.)

Daphne-k

rajz.

Részlet a Thymelaea passe-

rina gyökerének fatestébl.
(Nagyítás 225

levelei bifaciálisak; h)

:

1.)

hogy a Daphne-

fajok leveleinek csak a íonákán vannak levegnyílások, a Thymelaea passerina leveleinek pedig a színén és fonákán egyaránt.

B) Különbségek a hazai Daphne-fajok között.
1. A hazai Daphne-fajok gyökerének szöveti szerkezetében
az egységes alapelv mellett vannak különbségek is,
a).
Valamennyi faj gyökerére jellemz a) a bél hiánya;
h) a farészben a nagyobb, ill, vastagabb falú elemek csoportos
fellépése a jóval kisebb, ill. vékonyabb falúak között; c) egy
sejtsor szélesség bélsugarak; d) a sejtfalak gödörkés vastago-

9*
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:

dása; e) a háncsrostok nagy száma és sajátságos helyzete a
háiícsparenchyma sejtek között.
Az egyes fajok gyökerei között különbség van: a) a
(3)
farész és a liáncsrész méreteinek egymáshoz való arányában.
A Daphne arbuscnla kivételével a hazai Daphne fajok gyökerén
a háncsrész legalább is kétszerte terjedelmesebb a farésznél.
h) Különbség van a farészben a különböz reagensekkel és festanyagokkal sötétebbre, ill. más színre festd elemeknek a
gyengébben színezdök között való elhelyezkedésében és c) a
háncsrostok elhelyezdésében.
2. a) Valamennyi faj szárára jellemz a) a laza parenchymatikus sejtekbl álló bél, b) az intraxyláris háncs, c) a
farészben nagyobb, ill. vastagabb falú elemek csoportos fellépése
a kisebb, ill. a vékonyabb falúak között, d) a collenchyniás rész
kialakulása az elsdleges kéregben.

a) a
P) Az egyes Daphne-fajok szára között eltérés van:
bélsejtek alakjában és nagyságában; b) az erí^ebben festd faelemek csoportjainak az elhelyezdésében; c) a nagyobb faedények átmérinek maximális értékében.
3. A hazai Daphne-fajok levelei bifaciálisak. Az egyes fajok
között mutatkozó különbségek: a
a levegnyílások számában,
b)
elhelyezdésében és kialakulásában és <r) az epidermiszsejtek

különböz fokú elnyálkásodásában nyilvánulnak.

IV.

A

háncsrostok.

Végül az egyes fíijok meghatározásánál is felhasználható
különbségek vannak az egyes fajokra jellemz alakú háncsrostok
között. Egyes
tropikus Thymelaeaceák háncsrostjaival részlevizsgátesen foglalkozik már
is.
Nagyrészt az
i e s n e r^
latainak az eredmén^-ét közli Supprian is az idézett munkájában, ahol még megjegyzi, hogy: „die Bastfasern zeigen meist
die typische, spindelförmige Gestalt", amely állítást azonban a
késbbi alaposabb vizsgálatok megdöndöttek. Késbb ugyancsak
a Thymelaeaceák háncsrostjaival foglalkozik ,1 a n c i c dolgozata
(1. elbb) és még részletesebben Vogl már elbb említett értekezése. A háncsrostok jellemz alakját és nagyságbeli viszonyait
már az egyes fajok tárgyalásánál leírtam. Segítségükkel némi
gyakorlottsággal fel lehet ismerni az egyes hazai Daphne fajokat.
A rostok kémiai és fizikai tulajdonságaira nézve a következket
észleltem. Klórciukjód a fásodott
rostokat sötétbarnásvörösre,
alkoholos jódoldat sárgára, jódkálium aranysárgára festi. A
fareagensek közül egyedül a felmangánsavas kálium színezi a
fásodott rostokat a fásodás mértékét is feltüntet különböz

W

^

W

i

e s n e r id. ra.

;
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A

"^

fásodás különböz mértéke az Ai s s 1 i u ger
észlelte heraicellulóze rostfalanyag különböz fokú megfásodásán
alapul. A háncsrostok ers fénytörésük miatt külön festés nélkül
is élesen elválnak a többi alkotó elemektl. Ami a rostokon észreárnyalatú vörösre.^

vehet

rétegzettséget és csíkoltságot

illeti,

erre vonatkozó

meg-

figyeléseimnek az eredménye az, hogy krómsavval való kezelés
után minden faj háncsrostjai között találunk olyanokat, amelyeken
a rétegzettség, vagy a csíkoltság jól látszik. A háncsrostok kettsen fénytörek.
A külföldi Thymelaeaceák háncsrostjai jelentékeny szerepet
játszanak a papirosiparban. A japán papirost, amelynek a minsége
minden tekintetben felülmúlja a többi papirosfajtákat, szintén a
Thymelaeaceák-hoz tartozó növény (Mitsumata, helyesebben Mitzumata Edgeworthia papyrifera Migu.) háncsrostjaiból készítik.^
A papirosgyártáshoz használt Thymelaeaceák háncsrostjaira
vonatkozó adatokat a hazai fajokon végzett hasonló irányú vizsgálatok eredményével összehasonlítva feltnik, hogy nincs lényeges
eltérés a tropikus és hazai fajok háncsrostjainak alaki és méreti
viszonyai, fizikai és kémiai tuhíjdonságai között. Minthogy elsrangú papirosanyagról van szó, indokoltnak tartom azt a gondolatot, miszerint érdemes lenne kísérleteket végezni arra nézve,
vájjon a hazai Thymelaeaceae valamelyikének a háncsrostjai
használhatók-e papirosgyártásra, akár agyárainkban szokásos eljárással, akár a Japánban alkalmazott módszerrel. Ha a kísérlet
eredményes volna, természetesen meg kellene állapítani, hogy
melyik erre használható faj tenyésztése lenne gazdaságosabb. Végül
kísérleteknek kellene eldönteniök azt is, hogy hazánknak mely
területén, milyen körülmények figyelembevételével lehetne az illet

—

fajt

eredményesen tenyészteni.

A

Y.

Daphne-magvak-csiráztatásának kísérlete.

A hazai Thvmelaeaceák gvökerére vonatkozó vizsgálataikiegészítend, az edénynyalábok fejldését is meg akartam
vizsgálni. Ehhez szükségem lett volna csiranövénykékre. Az általánosan ismert csiráztató módokon próbáltam csiráztatni több

inat

Wiesner (id. m. 2. B. p. 186. 187.) a fásodott rostoknak a nem
fásodottaktól való megkülönböztetésre két reakciót ajánl; 1. az anilinszulfát
a meg nem fásodott rostokat színtelenül hagyja, a fásodottakat sárgára festi
2. floroglucin és sósav hatására a fásodott rostok vöröslilára színezdnek,
a nem fásodottak nem festdnek. Wiesner nem említi a Maule-féle .manganatreakciót", amelynek a többi „úgynevezett ligninreakcióval" szemben
az az elnye van, hogy azoknál a sejtfalaknál is kimntatható segítségével
a fásodás, amelyek a floroglucin-reakciót nem adják.
'

-

A

i

s s

1 i

ng

e r

i.

m.

Hanauschek: Lehrbuch der technischen Mikroskopie
1900. p. 112. Lueger's Lexikon der ges. T e c h n k. Bánd VI. S.
669, Wiesner id. m. p. 216. Jancic id. m.
*
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:

hazai Daphne-faj magvát, de nem sikerült. Minthogy a magvak
héja nagyon kemény, a gyakorlati kertészetben sokszor használt eljáráshoz folyamodtam és megszúrtam, illetve bevágtam a
maghéjat. De ekkor sem csíráztak. A csírázás eltt hosszabb
pihen idt megkívánó magvakkal fizikai vagy kémiai ingerek
alkalmazásával el lehet érni, hogy a magvak csírázása hamarabb
bekövetkezik, mint a megfelel ingerek hatása nélkül. Ezért a

következ módokhoz folyamodtam

:

1.

A magvakat különböz

2. különideig áztattam szobahmérsékleten közönséges vízben
böz ideig tartottam termosztátban 30 35 C°-ou 8. állandóan
;

—

páratelt légkörben tartva
-[-85 C°-on tartottam
4.
;

—

;

ket, váltogatva
5 C° hfokon és
ammóniák, gyenge savak, gyenge

lúgok hatásának tettem ki rövidebb ideig 5. különböz hoszszúságú ideig éthergözök hatásának tettem ki a magvakat. Az
így kezelt magvakat próbáltam csiráztatni szíírpapiron, frészporban, frészpor- és homok keverékében, kerti földben. Minden
esetben ügyeltem arra, hogy a magvak lélegzése ne akadályoztassék. Az eredmény az volt, hogy egy mag sem csírázott ki.
A magvak között voltak néhány naposak, azután tavalyi és idei
magvak. Igaz ugyan, hogy nem végeztem rendszeres kísérleteket
ez irányban, de azt hiszem, hogy már az elbb említett próbálgatások negatív eredménye feljogosít arra a feltevésre, hogy a
Daphne-fajok magvai nagyon rövid ideig tartják meg csírázó
;

képességüket,^
*

Értekezésem befejezése eltt kedves kötelességemnek tartom,
e helyen is hálás köszönetemet fejezzem ki dr. MágocsyDietz Sándor tud. egyetemi ny. r. tanár úrnak, amiért
a növényeket és a vizsgálati anyagot rendelkezésemre bocsátotta és a miért engem munkámban útbaigazításaival és tanácsaival mindenkor támogatni szíves volt. Hálás köszönettel adózom e helyen mindezekért dr. Szabó Zoltán adjunktus
úrnak is.

hogy

Készült a budapesti

kir.

magy. tudományegyetem növénytani intézetében.

(A növénytani szakosztály 1917 november hó 14-én

tartott ülésébl.)

* B
g s h (id. m. 33.) szerint a D. cneorum csirái hamar összefonnyadnak és elpusztulnak, mint azt ö néhány esetben tapasztalta.

