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G f c g u s s P. : A Funkía cordata rendellenes villás

érelágazása.

Az erezetnek villás elágazása a Májmohák, de különösen

a Páfrányok [Filicmae) jellemz sajátsága. A LomhosmoJiák-,

Zsurlók- és Korpafüveknek nincs villás érelágazásuk, vagy ha

igen. akkor ez mindig visszavezethet a közalaposra, azaz ilyen

esetbeu álvillás elágazással van dolgunk. A Nyitvatermösöknél

is megvan még ez a tulajdonság, pl. a Cycason, a Ginkgon.

az Araucárián és a IVelwítschián. Az Egy- és Kétszik ele között

általában mint egvik megkülönböztet tulajdonságot szokták meg-

1. ábra.

említeni, hogy az Egyszikek érelágazási módja párhuzamos

^

— amely véleményem szerint csakis a villás elágazásra vezet-

het vissza — míg a Kétszíküeké közalapos. Csupán ebbl a fel-

tevésembl kiindulva, régóta kerestem az Egyszikéi- levelem

villás érelágazást. Végre múlt év májusában a prágai 11. számú

helyrségi kórház udvarán megtaláltam azt a Funkia cordata

egyik levelén. Ezen a levélen az egyik oldalér (a jobboldali

els), amint azt az 1. ábra is mutatja, villásan ágazik el. A két

mellékér tökéletesen egyenl egymással, egyformán fejlett. Ez

az érelágazás tökéletesen megegyezik pl. valamely páfrány villás

érelágazásával. Itt tehát egy olyan tulajdonság jelentkezik, amely

a Májmohái-, Páfrányok és Nyitvatermösök csoportjaiban még
általánosan megvan. A villás érelágazás pedig határozottan jellemzi

a Májmohák, Páfrányok, Cycas, Ginkgo, Welwitschia (Araucaria)
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típusait, Iffaz azonban az is, hogy ezen egj'etlen jelenségbl
határozott, messzemen következtetést nem szabad levonnunk,
de mindenesetre felkeltheti azt a kérdést, hogy vájjon a mai
Egyszikek sein nem inkább a villás érelágazás volt-e az ural-

kodó, amelybl a párhuzamos erezet egyik típusa talán a 2-ik

ábrában látható sor szerint is kialakulhatott. Ezt a gondolatot

nem tartom lehetetlennek.

Az sem lehetetlen, hogy ez az elágazás valami ismeretlen

okból történt teratológiai eset. Mindenesetre érdekes és érdemei

Marchantia Angiopterís Stangeria

2. ábra.

Funfria

volna az Egyszikek levélerezetét e tekintetben megfigyelni, nem
fordul-e el többször ez a villás érelágazás, mert ha igen, akkor
az az elbbeni feltevést látszana igazolni annyival is inkább,

mert hiszen már többen is hozták a mai egyszíkeket szárma-

zástani összefüggésbe az említett villás érelágazású sorozattal.

Mindenesetre akár mint teratológiai, akár atavisztikus jelen-

ség, a megemlítésre érdemes.

(A növ. szakosztály 1918. évi január hó 9-én tartott ülésébl.)

IRODALMI ISMERTET.

Fekete L. és B 1 a 1 1 n y T. As erdészeti jelentség fák és

cserjék elterjedése a magí/ar állam területén. I. 1— 793. old., 18

mümelléklettel és szövegközötti rajzokkal; 11. 1— 150. old.. 5 tér-

képpel. A ni. kir. földmívelésügyi miniszter kiadványa. Nyomt.

Joerges A. özv. és tía cég Selmecbányán.

A munka közel 160, hazánkban shonos fás növényfaj hazai

földrajzi elterjedését tartalmazza ; még pedig fcélja az, hogy különösen

az erdészetileg fontos fajok hazai elterjedését ismertesse behatóan.

Egy ily munka megírására való törekvés nálunk már régibb

kelet, azonban e szándék megvalósulásához a dönt impulzust az

erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetkezetének 189.)-ban Bécs-

ben tartott els kongresszusa adta meg. Ezen határozták el, hogy az

egyes ott képviselt államok területére vonatkozólag írassék meg a fenti

címben kifejezett munka. Ehhez a m. kir. földmivelésiigyi minisztérium

1896-ban járult hozzá és a munkálatok csakhamar meg is indultak.

Eleinte csupán önként jelentkez erdészeti tisztviselk végezték a


