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Gregiíss P,: Az Ephedrák cpídíaphragmájának

ökológiai jelentsége.

Ismert jelenség, hogy az Ephedra-fajok, mint pl. az E.
vulgáris, nehrodeiisis, trifurca, fragilis, campylopoda stb., egyes
ága csonka és liogy ezen csonkok feje sírna, mintha valaki az;

ágakat késsel vagdalta volna le. Ilyen csonkokat úgy a fiatalabb,

mint az idsebb ágakon is találhatunk. A fiatalabb ágakon mégis
csak általánosabb ez a jelenség és pedig különösen kés sszel,
amikor vékonyabb zöld ágak és hajtások alig vannak az Ephedra
törzsén. Ilyenkor csupán a barnás, chlorofillt alig vagy már nem
is tartalmazó ágak láthatók rajta. Ha egy ilyen Ephedra ép haj-

tásait, különösen a fiatalabbjait, a tengely irányában egy kissé

meghúzzuk, akkor azt, mint valamely zsurlót, könnyedén izekre

tagolhatjuk szét. Jellemz azonban, hogy az elszakadás mindig
közvetlenül a csomó felett történik és pedig a levélhüvely tövé-

nél, ahol egy gyrs barázda van a fa testén. Emiatt azután,

ahány csomó, illetleg barázdagyr van az Ephedra szárán,

annyi ízre lehet azt szétszaggatni. Vagyis a barázdagyrvel a
leválás, illetleg az elszakadás helye külsleg már elre meg-
állapítottnak látszik.

Ezen küls barázda magasságában bent a fa testében egy— a többi sejtektl elüt, 3-4 sejtsorból álló — harántlemezt
találunk, amely a bélen keresztül húzódik, st késbb a farészbe
is belenyúlik. A megfigyelk az ilyen tányéralakúan kiszélesedett,
3—4 sejtvastagságú korongot a ZsurlóTc-how és a kihalt Cala-
mites-hQw is alkalmazott névvel a diaphragma elnevezéssel illet-

ték. Azonban a diaphragma szót a morphologia már lefoglalta,

amennyiben ezen szó alatt általában, magában a csomóban^
található elkülönült, rekeszt és feszít szövetréteget értik. így
például Mágocsy professzor úr a „Kétszik fás növénvek
béldiaphragmája" (Mathemat. és természettud. Értesít 1899)
c. dolgozatában részletesen foglalkozva a diaphragma jelentségé-
vel és anatómiai viszonyaival, kimutatja, hogy diaphragma lehet

1 J. D u V a 1-J o u V e : Histoire naturelle des Equistum de Francé. Pl. 7.
"^ C. S c h n e i-d e r : Illustiiertes Handwörterbuch der Botanik. IL Aufl.

1917. p. 166.
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raktározó szövet(Ficus, Forsythia), szilárdító szövet, de védelmi beren-
dezés, st szisztematikai bélyeg gyanánt is felfogható. Az Ephedrá-
ban azonban a csomókon kívül, nevezetesen azok felett is talál-

ható egy ilyen harántsejtréteg s így egészen indokoltnak látszik,

h i az Ephedrában található csomó feletti harántsejtréteget más-
ként nevezzük. Ez a sejtréteg is elválasztó szövet. ^ Megkülön-
böztetésül azonban a közönséges értelemben vett diaphragmától,
nevezzük ezután a csomókban lev elválasztó szövetréteget egy-
szeren diaphragmának, míg az Ephedrának a csomó felett talál-

ható ágleválasztó rétegét epidiaphragmának. Az Ephedra ágainak
leválása és elszakadása mindig ezen epidiaphragma mentén követ-

kezik be. Minthogy az ágak leválása s az Ephedra életkörül-

ményei között határozott ökológiai kapcsolat van, — S t a p f és

a többiek idevonatkozó leírásait kiegészítve és részben helyesb-

bítve — megkísérlem e jelenség tüzetesebb leírását és értelme-

zését úgy hisztológiai, mint élettani szempontból.

*

I. Az epidiaphragma fejldése.

a) A megalakidás.

Az epidiaphragma kezdeménye már a tenyészkúp alatti

csomókban vehet észre. A fejldés kezdetén az els csomó-
sejtek kicsinyek, többnyire kockaalaknak és plazmában dúsak.

Ezen csomósejtek felett a tengely irányában téglaalakú sej-

tek sorakoznak, amelyekben még bven van plazma. A csomó
felett 4—5 sejthosszúságnyi távolságban már ilyen fiatal álla-

potban is érdekes jelenséget figyelhetünk meg. E sejtek alsó

falai ugyanis úgy helyezkednek el, hogy azok többé-kevésbbé

harántvonalat alkotnak. Ez a vonal azonban nem teljesen össze-

függ, hanem megtört. Ha ugyanis a bélnek megfelel részén

balról jobbra megszámozzuk a sejtsorokat, akkor pl. a negyedik

sorban a nodustól számított ötödik sejt fels lapja valamivel

feljebb van, mint az ötödik sor hatodik sejtjének alsó lapja ; a

hatodik sor sejtjeinek fels oldala pedig olyan magasságban van,

mint a negyediké, nyolcadiké, tizediké stb. Vagyis azt lehetne

mondani, hogy az egymás mellett lév sejtek minden másodika

többé-kevésbbé egy magasságban végzdik ; mert ha pl. a páros

számú sorok sejtjeinek alsó lapjait vesszük, akkor is egy szag-

gatott vonalat kapunk, s ha a páratlanokét, akkor is. Ezen két

szaggatott vonal által pedig már meg van állapítva az epidia-

phragma helye. Az epidiaphragma további kialakulása úgy tör-

ténik, hogy a páros sejtek alsó s a páratlanok fels végein

harántosztódás áll be, miáltal egy harántsejtsor keletkezik. Ez a

harántsejtsor azután rendesen kétszer egymásután osztódik,

' S t a p f 0. : Die Arten der Gattung Ephedra. (Wien, 1889, p. 9.
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miáltal létrejön a 4—6 sejtsorból álló epidiaphragma. Az epidia-

phragma eleinte csakis a bélnek megfelel részén alakul meg
és mint állandóan osztódó szövet, az internodiumok kialakulását

idézi el.

A fejldés további menete, hogy ezen középs meriszte-

matikus sejtekhez csatlakozó kerületen lev szomszédos sejtek

oly módon osztódnak, hogy az epidiaphragma ezen kezdeményé-

vel egyenl magasságban — tehát folytatásképen — az epidia-

phragma sejtjeihez hasonlóak keletkeznek, amelyek azután oldalt

a fiatal farészben is észrevehetk, majd a kéregben egész az

apidermiszig is folytatódnak. Ezen harántsejtsorok magasságában

e hajtás felületén — közvetlenül a levél eredése felett — bef-

zdés vehet észre, amely befzdés közvetlenül csatlakozik az

epidiaphragma sejtjeihez, de oly módon, hogy ezen sejtek fele

a befzdés fölött, másik fele az alatt helyezkedik el. Ezen

barázdának jelentségérl késbb lesz szó.

Az igen fiatal ágakon tehát ez a befzdés az egész szárat

gyrsen fogja körül. Megjegyzend azonban, hogy az epidia-

phragma alatti sejtek még nem jellegzetes bélsejtek, amit abból

lehet következtetni^ hogy míg az epidiaphragma felett a bélnek

megfelel részén a sejtek hosszúak, keskenyek, vakuolásak.

addig az epidiaphragma alattiak az elbbieknél kisebbek és

plazmás tartalommal telvék. Az epidiaphragma alatti résznek

továbbá a csomó középs részének cellulózé természete van, mert

sósavas phloroglucinnal kezelve, nem festdik meg, míg a körül-

övez farész szép meggypiros lesz. A csomósejtek azonban csakis

ebben az állapotban nem festdnek. Az idsebb ágakban, de

fképen a törzsben, ahol már teljesen megfásodtak, tökéletesen

reagálnak a fareakcióra. Idsebb állapotban a bélsejtek is meg-

fásodnak. Az epidiaphragma sejtjei azonban sohasem fásodnak

meg még a legidsebb törzsben sem. Tehát bizonyosnak lehet

te Inteni — s így E v a u s ^ feltevése helyes — , hogy az epidia-

phragma úgy keletkezésekor, mint a legidsebb törzs nodusai-

ban is megtartja háncs-, illetve fától eltér jellegét. Az epidia-

phragma azután a kambiumon át érintkezik a kéregparenchimá-

val, melynek sejtjei bven tartalmaznak chloroplastákat, kivéve

az epidiaphragma megnyújtásában levket, A zöld kéregparen-

chima ezen sejteknél mintha megszakadna, de a harántsejtrétegen

alul aztán ismét folytatódik.

» E V a u s, Walter H. : The Stem of Ephedra (The Bot. Gaz
ToL XII. 1888.)
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b) A másodlagos vastagodás.

Fiatal korban semmiféle faelem nem húzódik keresztül
az epidiaphragmán, legföljebb csak akkor, ha egy-két béledény-
nyaláb (saját) a bélbe nyomulva átüti magát az epidiaphrag-
mát is. Ezen edénynyalábok farésze pedig fleg spirális, ille-

tleg gyrs tracheidákból vagy edényekbl áll. A farész a
csomó táján nagyon összeszkül s az alulról jöv fanyalábok

f

ep d

áOOO
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1. ábra. Agcsomó lim. az E. campylopoda-b6\ (40-szei' nagyítva).

n nodu8Sejtek, epd ágleválasztó réteg, e epidermis, k kéreg, c kambium^
/ xylem, h bél, s sklerenchym.

nem folytatódnak függlegesen fölfelé, lianem a nodusnál kikanya-

rodnak a kambium felé, amint ez az 1. ábrában látható. A farész

az epidiaphragmánál teljesen megszakad, s ha mégis van kap-

csolat a két megszakadt vég között, az csakis a kambiumnál

van, amikor az áthidalást csupán az apró spirális és gyrs
tracheidák végzik.

'

Késbb, amikor a farész jobban gyarapodik, az epidia-

phragma felett és alatt, az epidiaphragma megtartva eredeti szé-

lességét a faelem mindinkább összeszkül, miáltal az epidia-

])hragma harántul mintegy beleékeldik a xylembe, amint ez az

1. ábrában is jól látható. Fiatal korban tehát, udvaros gödörkés
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traoheida úgyszólván soha, a késbbi korbaif is csakis nagyon

kivételes esetben húzódik az epidiaphragmán keresztül. Ha ez a

nagyon ids törzsekben mégis elfordnl, akkor ezen udvaros

gödörkés tracheidák az epidiaphragmában megváltoznak. Vagy
élesen szembetnve, tompán végzdnek az epidiaphragmába s

akkor ezen végzdéshez valamivel vékonyabb falú sejtek csatla-

koznak, vagy pedig ezen udvaros gödörkés tracheidáknak az

epidiaphragmába nyúló végeit — egyes helyeken az epidia-

phragma szélességében — spirális tracheidák hidalják át.

Öregebb ágakon az epidiaphragma egykori parenchimatikus

sejtjei megváltoznak s ez fleg azon helyeken tapasztalható,

ahol a „kiszáradás veszedelme" elmúlt, azaz ahol az epidia-

phragmától oldalt már meglehetsen jól kialakult xylemet talá-

lunk. A kéreg-parenchimában — ha ez még megvan — nehezen

vagy egyáltalán nem lehet észrevenni már az epidiaphragmának

megfelel, illetve a hozzája csatlakozó sejteket, csupán a bef-
zdött epidermisz s a jobban fénytör sejtfalak sejttetik velünk,

hol is történhet a leválás.

Késbb, 5—6 év multán, az epidermisz elpusztul s helyét a

kéreg foglalja el. Ilyen ids állapotban, tehát amikor a farész a

kéreghez képest jobban van kifejldve, a kéregén kívülrl nem
lehet már észrevenni az epidiaphragma helyét, t. i. azt a befz-
dést, ahol a leválás bekövetkezhetett volna. Az epidiaphragma

csupán a fa belsejében vehet észre (5. ábra).

c) Az epidermisz nélküli ágak és törzsek.

Amikor a „szárazság veszedelme" végleg elmúlt — vagyis

a vastag ágakban, avagy a törzsben — az epidiaphragma széle —
tangenciális metszetben kis nag3átással vizsgálva — mint valami

fényei sáv jelenik meg. Ezen fényességet, a sávot alkotó rövidke

spirális tracheidák alkotják, vagyis az epidiaphragmának meg-

felel magasságban spirális tracheidák vannak, amelyek a töb-

biekhez képest jóval rövidebbek s a csavarmenetek száma is

nagyobb. Ezekkel az apró spirális tracheidákkal azután közvet-

lenül érintkeznek a bélsugarak is. Minthogy a bélsugársejteknek

azt a feladatot tulajdonítják, hogy a tápláló anyagokat a centrum

(bél) és a periféria (kéreg) között közvetítsék s mivel ezek az

epidiaphragma spirális sejtjeivel is összefüggésben vannak, közel-

fekv a gondolat, hogy ezek az apró spirális vastagodású tra-

cheidák talán arra is szolgálnak, hogy a kívülrl kapott tápláló

anyagokat tovább szállítsák, illetve a fába fölvezetett vizet át-

adják a bélsugárnak, illetve a kambiumnak s a kéregnek.

Az egészen ids fában tehát ott, ahol a fa túlnyomó,

az epidiaphragma sejtjein más érdekes jelenség is észlelhet.

Ezen sejtek falai u. i. meglehetsen megvastagodnak. Vagyis,

amikor a szárazság veszedelme már végleg elmúlt, azon a részen,

ahol fiatal állapotban éppen a legvékonyabb falú sejtek voltak,
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megfá-azok ersen megvastagodnak, anélkül azonban, hogy

sodnának, mert a fa reakcióját még ezen ids állapotban sem
mutatják és a jellemz fénytör tulajdonságukat is mindvégig

megtartják. Az epidiaphragma tehát feltétlenül cellulózé jelleg,

míg a körülöttük lév bél és csomó összes sejtjei megfásodtak.

d) Áz oldalhajtások epidiapJiragmájainak csatlakozása.

Ha olyan nodusbau figyeljük meg az epidiaphragma kiala-

kulását és elrendezdését, ahol oldalág keletkezik, érdekes és

az epidiaphragma ökológiai jelentségét megvilágító jelenséggel

2. ábra. Az oldalágak elhelyezkedése. {E. campylopoda ) c epidiaphragma.

(35-ször nagyítva.)

találkozunk. Egy nodusból u. i. rendesen csak két oldalág kelet-

kezik ugyanazon magasságban. (Ha esetleg több fejldik, akkor
a két elsn kívül a többi feltétlenül ezen kett után keletkezett.)

Az elsrend tengelynek is megvan a maga epidiaphragmája,

amely teljesen azonos módon van kialakulva^ mint azt a 2. ábra

mutatja. Az oldalágak keletkezésére itt nem terjeszkedhetem ki,

hiszen azzal Thompson^ és Kirchner* részletesen foglalko-

zott, csupán az epidiaphragmák egymással való kapcsolódásával

óhajtok foglalkozni. Az oldalágaknak is van epidiaphragmájuk

és pedig mindjárt az ág eredésénél, ahogy ezt a 2. ábra jól mutatja.

' T h o m p s n W. P. : The genus Ephedra. Ann. of Bot. XXVI. p. 953.
* Kirchner: Lebensgeschichte der Bliitenpflanzen. Bd. I. Abt. 1.

(1908) p. 337.
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E rajzból kitnik, hogy az összes epidiaphragnia és a kam-

bium egymással közvetett kapcsolatban áll, A szár epidiaphrag-

niája oldalt a kambiummal érintkezik. Az epidiaphragma magas-

ságában köröskörül a háncsban már nem igen találjuk meg a

hozzája csatlakozó sejteket egész az epidermiszig, mivel a kéreg-

parenchima itt némi átalakuláson ment keresztül s egészen meg-
vékonyodott. A vékonyodás — mely a mechanikai nyomás követ-

kezménye — mint a rajz is mutatja — a két másodrend ág
tövénél a legnagyobb, úgy, hogyha az elválás az epidiaphragmá-

ban már megtörtént, a teljes leesés ellen csupán a kambiumsej-

tek és még egy-két kéregsejt tartja az ágat. A leválás a rajz-

ban mindenkor a pontozott vonal mentén történik, vagyis úgy
az els, mint a két másodrend ág epidiaphragmája nem vala-

mely epidermisz-befüzdés felé igazodik, mint ez az elsrend
ág esetében történni szokott, hanem a másodrend ág eredési

helyéhez, mert a teljes elválásra ez a legrövidebb út. Az ágak

küls részén azonban van befzcdés és így a leválás is ebben

az irányban fog megtörténni. A rajzban párhuzamos pontozott

vonal jelzi a leválás helyét. Hogy a leválás tényleg ebben az

irányban történik az is bizonyítja, hogy a sejtek éppen ebben

az irányban kissé megnyúltak, miáltal a leválás helye már elre
meg van állapítva.

e) Rendellenességek.

Néha a bélben egy-két edénynyaláb húzódik, amely termé-

szetesen az epidiaphragmát is átüti. Ezen edénynyalábok lefutása

oly módon történik, hogy a csomókban látszólag villásan ágaz-

nak el, többé-kevésbbé úgy, amint ez a Zsurlók nódusaiban is

történni szokott. Megjegyzend, hogy amikor valamely nyaláb a
csomón keresztül halad, a spirális és gyrs elemek elmaradnak

s helyettük túlnyomóan, st kizárólagosan a srn gödörkés, vagy
udvaros gödörkés tracheidák találhatók.

A nagyon ids törzsekben az epidiaphragmák elágazhatnak,

amelyen elágazási nyúlványok a csomó fájába is behatolnak s

mintegy behálózzák azt. Ezt a jelenséget a szokásos fareakciók

tárják szemünk elé, amikor u. i. a fát megszakító s egymással
összefügg fényes, színtelen sejtsorokat látunk. Ez is az epidia-

phragmának fától eltér tulajdonságát mutatja.

Néha még az epidiaphragma sejtjei is, de a mellette lév
sejtek is pusztulni kezdenek, a sejtek fala egyenetlen lesz, ami

a sejtek pusztulásának a jele. Érdekes, hogy az epidiaphragma
sejtjei akkor tnnek el különösen, ha a bélben edénynyalábok
húzódnak. A sejtek eltnése az epidiaphragma sejtjeiben általában

a bél szélén centripetálisan s gyrszerén történik, míg végre

a középen a befzdési gyr összeér s egybeolvad. Ezáltal

— mivel az epidiaphragma sejtanyaga eltnt — helyén tányér-

alakú harántüreg keletkezik, amely üreg mind nagyobb és nagyobb
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lesz úgy, hogy magában a fában is tovább terjed, míg végre az

epidiaphragma egész helyét elfoglalja.

Azonban rendes körülmények között a fels és alsórész

elválása a farészben indul meg és pedig elször ott, ahol az

.

epidiaphragma a legvastagabb. Ezen helyeken u. i. a parenchi-

matikus sejtek eltnnek, de leginkább egymástól eltávolodnak,

miáltal ott üreg keletkezik. Azaz az epidiaphragma-nak közepén

lev sejtjei, melyek az idsebb fában már vastagabb falúakká

lettek, rendesen olyképen különülnek két részre, hogy 1, vagy 2

sejtsor a fels, 1, vagy 2 pedig az alsó internódinmhoz csatla-

kozik, amiáltal az els és második, — avagy ha az epidiaphragma

négy sejtsorból áll. a második és harmadik — sejtsor harántfalai

egymástól elválnak. Hogy a farészbeu az epidiaphragmán fleg
spirális tracheidák haladnak át, azt ilyen állapotban lehet a leg-

jobban látni, mert amikor az epidiaphragma-sejtek eltntek, a

spirális tracheidák az epidiaphragma üregében szabadon végzd-
nek vagy pedig áthidalják azt. Az epidiaphragma küls széleinél

fleg vermes tracheidák vannak, st a fa többi részében már
csakis ezek szerepelnek kizárólagosan, azaz a fa rész küls
részeiben már csakis ezen udvaros gödörkés tracheidák végzik a

vízszállítást.

II. Az ágak leválásának módja.

Ismertettem eddig az epidiaphragma teljes kialakulását, a

legfiatalabb kortól a legidsebb állapotig, most azokat a szövet-

tani sajátságokat tárgyalom, melyek az ágak leválásával járnak,

de kiterjeszkedem arra a kérdésre is, hogy a leválás után a le-

vált ízek milyen küls morphologiái viszonyt mutatnak, mert hiszen

ezekbl a leválás okaira is lehet majd következtetni.

Magára a leválás jelenségére vonatkozólag általában meg-

állapíthatjuk, hogy az lényegében — minden esetben — ugyan-

azon módon történik.

a) Fiatal hajtások.

A legfiatalabb ágakon a leválás feltétlenül az epidiaphragma

rétegében haránt irányban következik be, mivel a fiatal ágakon

az epidiaphragma egész az epidermiszig terjed. A legfiatalabb

ágak leválásának helyén megállapítható, hogy az epidiaphrag-

mába nyúló sejtek végei — az idsebbekétl eltéren — nin-

csenek megvastagodva. Mivel ezek majdnem mind embrionálisak

s a bélsejtek sem vették fel végleges alakjukat, így az epidia-

phragma sem különült el határozottan, úgy, hogy ilyenkor az

elválás magában az epidiaphragmában ill. sejtjei között történik.

Az epidiaphragmának megtelel sejteket már helyzetükbl

is föl lehet ismerni, mert a béltl egész az epidermiszig mint

határozott harántsáv húzódik keresztül. Mivel ilyen fiatal álla-
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pótban sem a fels, sem az alsó rész egymással faelemekkel

összefüggésben nincs, legfeljebb az edénynyaláb kezdeményének

egy-két spirális tracheidája képezi az összeköt kapcsot, így

könnyen érthet, hogy ilyen fiatal korban a leválás minden

nehézség nélkül megtörténhet. Mert ha pl. egy egészen fiatal

száraz Ephedra-ágat ujjunkkal csak egy kissé is megérintünk,

ill. hajlítani próbáljuk, azonnal letörik és ez az eltörés, leválás

mindig az epidiai)liragmában következik be. Vagyis a hajtások

szárazsága, ill. a vízhiány igen fontos tényeznek látszik az ágak

leválásakor.

Ezen leváláskor az epidiaphragma mentén semmi különö-

sebb sejttani elváltozás nincs, csupán csak az, hogy az epidia-

phragma sejtjeinek egy része a fels, másik része pedig az alsó

tagon marad. Nagyon szépen lehet ezt látni a fiatal, szárított

ágak csomóin. Ezekben u. i. a száradás következtében az epidia-

phragmában a sejtek két részre szakadnak egymástól, egy

harántvonal mentén el is távolodnak, miáltal ott egy üreg kelet-

kezik, amely üreg egész a kéregig, de leggyakrabban az epider-

miszig terjed, úgy, hogy a fels és alsó tag egymástól már való-

ban el is vált, csupán még az epidermisz-sejtek tartják az össze-

függést. Ezeknek a legkisebb érintése is elegend, hogy a fels

tag leessen.

b) A 2—5 éves ágak leválásának a módja.

A levált idsebb tagokban így a 2—5 évesekben a leválás

helye már sokkal jellegzetesebb. Az ilyen leválásokban feltétle-

nül meg lehet már állapítani, hogy az egész Ephedra növény

egymásba kapcsolódó ízekbl van összetéve, amely ízesülést a

mellékelt 3. ábra is mutatja. Az els rajz a) a két tagot még
teljesen összefügg állapotban mutatja be, amelybl világosan

látható, hogy a két tag, mint valamely kapocs két vége, telje-

sen egymásba illik. Csupán a pontosabb megfigyelés után veszünk

észre a nodus körül egy hullámos vonalat, amely két emelke-

dést és sülyedést mutat, A két sülyedés nem más, mint a fels

tag lehajló kanyarulata, ill. domborulata, amint elölrl és hátul-

ról ráhajlik az alsótag peremvölgyére s viszont az alsó tag

peremkiemelkedése — amely perem egyszersmind kifelé is haj-

lik — teljesen beleillik a felsíz peremvölgyébe, azaz az egyes

ízeken úgy a völgyek, mint a kiemelkedések váltakoznak egy-

mással és pedig úgy, hogy pl. a fels íz domborulatának az alsó

tagon homorulat felel meg és megfordítva.

A kapcsolódásnak ez, a növényvilágban igen érdekes

ízesülési módja ^ az egyes tagokon meg is látszik, mert ha pl.

a fels tag alsó végén a két peremkiemelkedés ell és hátul

van, akkor a fels tag ezen alsó vége szintén elre-hátra, —

^ W a r m i n g—J ohannsen — Meinecke: Lehrbucli der alig.

Botanik. 1919. p. 88.
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míg az alsó tag fels vége jobb-bal irányban lapos. Ez a lapult-

ság még nagyobb mérték akkor, ha a nodiisból másodrend
áfiak keletkeznek, amikor u. i. a lapultság az ágak térbeli elren-

dezdésének a szükségszer következménye. Megjegyzend azon-

ban, ha a nodusból oldalágak keletkeznek, akkor ezek csakis

a le nem vált tag fels végébl, tehát magából a csomóból
eredhetnek, míg a leváló tag alsó részébl már az epidiaphragma

miatt sohasem.

A másodrend ágak tehát mindig a perem fölfelé hajló

oldalain keletkeznek, míg a lefelé hajló, vagyis a lapított olda-

lon sohasem, ami tisztán mechanikai alapon magyarázható.

Ha a noduson esetleg 6—8 oldalág van, akkor ezek nem
mindegyike fejldik a csomóból közvetlenül egyszerre, hanem

3. ábra. A fels és az alsó tag izesiilése az ágleválasztó rétegnél.

a oldalt, b ferdén, c felülrl nézve (4"4 : 1).

esakis 2, még pedig mindig az említett szemben fekv oldalon,

ellenben a többiek mint másod-, illetve harmadrend ágak és

keletkezésük succedán. Az ágak ily módon való kialakulása fiatal

korban egészen jól kivehet, míg a késbbi állapotban —
bár még ekkor is kimutatható — nem ilyen határozottan. Az
Ephedra fiatal szárcsomóján u. i. mindig csak két elsrend
oldalág keletkezik, a többiek mind másod-vagy harmadrend
ágak. A szár aztán a maga ^ eredeti vastagságában tovább n,
de a csomóból ered két másodrend ág már az eredése követ-

keztében is lapultságot kell hogy mutasson, mivel a csomó fején

a fágon kívül még két másodrend oldalág is nyugszik (2. ábra.)

Eltávolítva a két szétvált tagot egymástól, megállapít-

ható, hogy itt a két fej alakulata tökéletesen megfelel az epidia-

phragma elbbi elhelyezkedésének, vagyis a megmaradó tag fels
végén egy behorpadás van, amely behorpadás a centrumban a
legmélyebb (3. ábra). Az epidiaphragma u. i. a csomó hossz-

méretében lefelé domborodik, aminek megfelelen a megmaradt
tag alsó fején is egy ilyen alakú homorulatnak kell lenni. Az
öblösödés a bélnek megfelel részén a legmélyebb, majd a fa-
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rész táján észrevehetleg jól kiemelkedik, míg- a perem felé egy
kissé lekanyarodik.

A nodusfej felülete többé-kevésbbé egyenetlen. Az egye-

netlenségek sugár irányban helyezkednek el ; amikor is kiemel-

ked sugarak, a bordák váltakoznak. Ezek a kiemelkedések nem
mások, mint a faresz udvaros-gödörkés tracheidáinak a szabadj

kiálló végei, az árkok pedig a fels levált tagnak az alsó tagba

benyúló tracheida-végek elválásának, ill. elszakadásának meg-
felel gödrei. Hogy az elválás így is megtörténhetik, annak az

a magyarázata, hogy a vékonyfalú bélsu^ársejtek éppen ezen

elválási vonalak irányában, azaz sugárszeren helyezkednek el,^

s így maguk a bélsugársejtek is közrejátszanak a leváláskor.

Az alsó és fels tag kiálló szálkái tehát nem egyebek, mint

4. ábra. A föIsö és az alsó tag elválásának felülete az ágleválasztó
rétegnél. (5—6 éves E. vehrodensis-kg, 50-szer nagyítva.)

megannyi szabad avagy szétszakított s egymást kiegészít tra-

chideák részei (4. ábra),

A leváló tag alsó ízesülése tökéletesen beillik az alsó

ízvápába, azaz minden homorulatba a neki megfelel domboru-
lat, A levált tag als ízesülése közepén egy fej emelkedik ki

(3. ábra) az alsó megmaradó rész homorulatának megfelelen.
A domborulat azután gyenge hajlattal a perem széléig emelkedik
ki. A perem széle ily módon egy kissé hullámos, rajta két emel-
kedés és sülyedés vehet észre. A két peremhegy egymással
szemközt helyezkedik el s mint valami takaró ráfekszik az alsó

tag völgyére. Természetesen a bélnek, illetleg az epidiaphragmá-
nak megfelel részén az elvált felületek simák, míg a xylemben
az ízvápa árkainak és bordáinak megfelelen, bordákat, illetleg

árkokat láthatunk (4, ábra). A bordák között a kapcsolatot, mint
már fentebb is említettem, a bélsugársejtek alkotják.

A leválásnak ez a módja azonban csakis a zöld ágakban
lehetséges, ahol tehát úgy az asszimilálás, mint a párolgás még
elég nagymérték.
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c) Az epidermisznélküli ágak leválása.

A még ennél is idsebb ágakon, ahol tehát az epidermisz

és a zöld parenfhima helyét a héj kéreg foglalta el s ahol szinte

kéregcserepekrl is beszélhetünk, ott az elválás nagyon ritka

esetben történik meg, mivel itt már a sziláí'd faelem az ural-

kodó. Ha ilyen ids állapotban mégis leválás történik, abban
már a bélsugársejtek is közrejátszanak, mint azt már fentebb is

említettem. Minthogy pedig a bélsugársejtek a bélbl, illetleg

az epidiaphragmától sugárszeren ágaznak kifelé egész a kéregig,

vagyis az elválás lehetsége a béltl a kéregig megvan, ily

módon csupán a kéreg sejtjeinek kell úgy alakulniok, hogy
közöttük is a leválás lehetséges legyen.

5. ábra. Egy 30—35 éves E. campylopoda törzs csomója a leválasztó

réteggel (e). b bél (vázlatosan, 20-szor nagyítva.)

dj A törzsek epidiaphragmája.

k?. egészen ids ágakon, mondjuk a 25—30 éves törzseken,

az epidiaphragma magasságában kívülrl már semmiféle barázda-

gyrt nem találunk, mert az már az ág vastagodása következ-

tében teljesen eltnt (5. ábra). Ilyen öreg törzsek ízeinek egy-

mástól való elválásáról már szó sem lehet. Igaz. hogy az epidia-

phragma még ebben a kési állapotban is — bár megvastagodott

sejtekkel, de mégis — megvan a csomó felett ; azonban a xylem
kiterjedése most már oly nagy, hogy az epidiaphragma a xylem
szélességének csupán az V2nad vagy ^/3,,-adát teszi ki. Vagps
ebben az esetben a xylem szilárd, összefügg egészet, fatestet

alkot, amely éppen olyan szilárdságú, mint bármely más fa.

Ebben az állapotban pedig az epidiaphragma sejtjei megvasta-

godnak ugyan, azonban sohasem fásodnak el.

Amint látható tehát, a leválás lehetsége a korral együtt

csökken, azaz minél idsebb az Ephedra valamely ága vagy
törzse, annál kevésbbé lehetséges a leválás,

állapotban ez meg sem történhetik, mert a

lat ezt mintegy lehetetlenné teszi.

st az egészen ids
bels szöveti alaku-
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Az epidiapliragmával összefügg életjelenségek értelmezése.

Amennyire az utolsó 40—O év irodalmát erre vonatkozólag^

átnézhettem, megállapítható, hogy az Ephedra epidiaphragmájá-

val összefüggésben lev jelenséggel ezideig tudtommal még nem
foglalkoztak részletesen. A tárgyhoz a következ kutatók szóltak

hozzá

:

Evans Walther H.^ leírja az Ephedra szárat, szerke-

zetét s a többek között röviden megemlíti, hogy a nodus felett

a bélben, st elég gyakran még a xylemen is egy „diaphragma"

(t. i. az epidiaphragma) húzódik keresztül. Azt hiszi, hogy ez

nem más, mint véd berendezkedés, vagyis sebhegeszt szövet.

Thompson W. P.^ igen részletesen foglalkozik szintén ?a

a szár szerkezetével, s így természetesen az epidiaphragmát is

megemlíti, de is sebet behegeszt, véd berendezkedésnek

tartja. „Very frequently the branch breaks just above the node

and this layer always forms the line of se})aration. It serves no
doubt to protect the surface exposed after the break." („Nagyon
gyakran az ág éppen a csomó felett törik el s a letörés vonalát

mindig a diaphragma fekvése határozza meg. Kétségkívül arra

szolgál, hogy megvédje a törés utáni felületet.") Stapf azon-

ban az monográfiájában ágieválasztó rétegnek nevezi és tartja.

Kétségkívül ez a helyes felfogás, s az alábbiakban éppen ezen

felfogás helyességét szeretném bizonyítani s a kérdést véglege-

sen tisztázni.

Hogy az epidiaphragma ökológiai jelentségét megérthes-

sük, elbb azt kell megállapítanunk, hogy az Ephedrák xero-

phyták. Az Ephedrára annyira jellemz levéltelenséggel s a hen-

geralakú szárral, vagyis a felület megkisebbedésével a párolgás

csökkentése már némileg biztosítva van. A párolgás csökkentése

pedig maga után vonja a levegnyílások kisebb számát s azok-

nak az epidermiszbe való mély sülyedését, amit a termhely
szárazsága még inkább csökkenthet.

Nem akarom a xerophyta növényeket részletesen jellemezni,

csupán a xerophytismust szeretném az epidiaphragmával összefüg-

gésbe hozni. Azok egy része, akik az Ephedrák,epidiaphragmaját
megfigyelték, azt hitték, hogy az epidiaphragma a letörés utáni

sebhegedésre szolgál. Az elmondottak alapján azonban világos,

hogy errl szó sem lehet. Az epidiaphragmának egyetlen egy sejtje

sem vesz részt a sebhegesztésben, mert az elváló két tag végs
sejtjei már elre úgy alakultak meg, hogy a leválási felület

sejtjei érintetlenek maradnak, tehát sértett élsejt a leválás alkal-

mával nincs, nem is lehet, azaz a leváló végeken nem marad

» Evans Walther: ,The stem of Ephedra" (The Bot. Gaz.,
vol.XIII. 1888 p. 265.)

2 W. P. Thompson: „The genus Ephedra" {Ann. of Bot. XXVI.
1912 p. 1077.)
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egyetlen epidiaphragmasejt sem, mely a két levált rész vala-

melyikével össze volna nve. Az epidiaphragmasejíek ugyanis
az elválás után — mivel hivatásukat teljesítették — a levált

felületekrl egyszeren leporlanak. Az 1. ábra, de minden más
harántmetszet is. melyet az epidiaphragmán keresztül készítünk,

világosan mutatja, hogy az epidiaphragma sejtjei nem tartoznak

sem a fels, sem az alsó taghoz, hanem hivatásuk befejezése

után az elváló felületekrl egyszeren elpusztulnak s lehullanak

{4. ábra).

S hogy az ágaknak leválását a párolgással kapcsolatos

vízhiány és szárazság idézi el. legjobb bizonyítéka ennek az,

hogy ezen epidiaphragmasejíek ürege az ágak friss állapotában,

tehát mikor még a párolgáshoz szükséges vizet a növény gyzi
szállítani — mert a talajból elegend vizet kap — , ki van töltve,

ellenben ha a párolgáshoz víz nincs, az üreg kisebb lesz, miáltal

a vékony falak közelebb jutva egymáshoz, elkülönülnek a többi

vastagfalú s érintkez bél- és fasejtektl, s így ott hézag, üreg
keletkezik, amely hézag ezáltal a fels és az alsó tagot egymástól
elválasztja. Ez az állapot a szárazság, illetleg a vízhiány kez-

detén van. A késbbi vízhiányos hónapokban, de különösen télen

ez a sejtösszezsugorodó jelenség még fokozódik s végül átmegy
a kambium, majd a kéreg sejtjeire is. Mivel ezek fala szintén

vékony, tehát az ers párolgás következtében vizüket is köny-
nyebben veszíthetik el, mint az alattuk és felettük lévk, így a

leválás is inkább e helyeken történhetik meg, mert hiszen az

epidiaphragma ürege közvetlenül csatlakozik ezekhez a vékony-
falú kis sejtekhez, ezek pedig a barázdagyrhöz.

Összefoglalás.

Összefoglalva tehát a mondottakat, megállapítható, s így
Stapf felfogása teljesen helyes, hogy az Ephedrák epidiaphrag-

mája nem sebvédszövet, hanem igenis ágleválaszló szöveti

berendezkedés, amely a küls tényezk hatására szinte auto-

matikusan fejti ki feladatát. Itt tehát oly védberendezkedéssel
van dolgunk, amely által a növény párologtató felülete a mini-

mumra redukálódhatik. Hogy pedig ez a magyarázat nagyon is

valószín, bizonyossága ennek az a tény, hogy pl. az E. fragi-

lis, nehrodensis stb. kés sszel egészen leveti zöld ágait, s így

a növény egész életfolyamata a megmaradt s fleg paraszövettel

bevont idsebb ágakban játszódik le, melyekbl a párolgás mini-

mális. Ennek lehet tulajdonítani azt is, hogy télen az Ephedra-

bokrokon számos ágcsonk van, különösen E. fragilis-en, melyek
mindegyike a jellegzetes ízesülést mutatja. Nyáron a túlságos

párolgás és vízhiány miatt következhet be az ághullás — bár

«z a télinél jóval csekélyebb mérték — , míg télen, különösen

a vízfelvétel lehetetlensége az ághullás oka.
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Az Ephedrák ezen esetében is lombhullással állunk szem-
ben. A kett lényege ugyanaz. A kett között semmi különbség,

legfeljebb az, hogy míg a lombhullató fáknál az elválasztó szö-

vet a levél teljes kialakulása után jelenik meg, addig az

Ephedrában ez már a fejldés legfiatalabb állapotában is meg-
található.

Függelék.

Mágocsy professzor úr hívta föl a figyelmemet az Ejjhedra

distachya szárán található bepödrdésre, továbbá arra a kérdésre,

nincs-e valami összefüggés az epidiaphragma és ezen bepödr-
dés között? Több ilyen bekunkorodott példány epidiaphragmáját

vizsgáltam meg, különösen a csavarodás alatti csomókét, de
semmi olyan jelenséget nem vettem rajtuk észre, amelyet e

csavarodással vonatkozásba lehetetett volna hozni. Véleményem
szerint az epidiaphragma nem járul hozzá ezen becsavarodás

létesítéséhez. Itt valami más okok játszanak közre, amelynek
kiderítése esetleg egy másik dolgozat tárgya leend. Annyi azon-

ban bizonyos, hogy pl. az E. distachyá-hsm az epidiaphragma
nincs úgy kifejldve, mint az E. fragilis vagy campylopodá-hs.n,

amit elárul még az is, hogy az E. distachya ághullása nem oly

nagymérték, mint pl, az E. frayilis-é, campylopoda-é, hogy a

bekunkorodott ág minden egyes csomóján, illetleg annak levél

hüvelyén egy, a Fungi imperfecti csoportba tartozó kis gomba
él, amelyet M o e s z Gr. Microdiplodia ephedrae Holló snak
határozott meg. Tény az, hogy ezen gombácska miceliuma az

Ephedra él szárában is elágazik, de csak minimális mérté liben,

úgy hogy M o e s z Gr. tanár úr véleménye szerint is nem való-

szín, hogy ezt a kunkorodást ez a kis gomba okozná, már
csak azért sem, mert ez a gomba normálisan fejldött szárakon
is megtalálható. A bekundorodást eddig ismeretlen okok idéz-,

hetik el.

Végül kedves kötelességemnek tartom, hogy Mágocsy-
Dietz Sándor dr., egyet. ny. r, tanár úrnak és Szabó
Zoltán dr., egyet, adjunktus úrnak hálás köszönetet mond-
jak, akik ezen dolgozatom elkészítésében sokirányú segítséget

nyújtottak.

(A növ. szakosztály 1919. évi január 8-án tartott ülésébl.)


