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BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

XVI. KÖTET. 1917. XIl/30. 4-6. FÜZET.

Galambos 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-

lunk. A hazánkban is él Thymelaeaceákhoz tartozó fajok

egyikén-másikán Houlbert M. C. végzett elször részletesebb

anatómiai vizsgálatokat. Munkájának* csak egy fejezetében fog-

lalkozik e családdal. Több külföldi faj anatómiájának többé-

kevésbbé részletes tárgyalása mellett a hazai fajok közül ismer-

teti a Daphne laureola és a Daphne mezereum szárának a szö-

veti szerkezetét. Részletesen leírja az elbbi szárának kereszt-

metszetét, tangenciális és radiális hosszmetszetét, az utóbbinak

pedig keresztmetszetét és tangenciális metszetét. Az említetteken

kívül még nyolc fajnak anatómiai vizsgálata alapján megálla-

pítja, hogy ha a rendszertani felosztás alapjául a másodlagos

fa kialakulását veszi, a „Thyméléacées"-hez tartozó fajokat a

„Thyméléées" és az „Aquilariées" alrendjébe oszthatja. Meg-
jegyzi, 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. Másodlagos fa háncsszigetek nélkül . . . Thyméléées

2. Másodlagos fa háncsszigetekkel .... Aquilariées.

A „Thyméléées" alrendjén bell két fajcsoportot különt

böztet meg ; az egyiket a különálló edények vagy elkülönült

csapatokban elhelyezett edények jellemzik, a másik fajcsopor-

^ 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.

Botanikai Közlemények 4—6. füzet. 8



70 GALAMBOS M.

farészében az edények alkotta szabálytalan csoportok szinte

érintkeznek egymással. A hazai fajokat az utóbb említettek

közé osztja be. A Thymelaeaceák fáját \izsg-álatai szerint

fleg a vastagfalú edények jellemzik, amelyek vagy elkülönül-

ten, 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 ana-

tómiai 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 anatómiá-

jával aránytalanul behatóbban foglalkozik. Amíg ezeket bséges
anyagon vizsgálja, addig a gyökér szöveti szerkezetét néhány
faj vizsgálata alapján vázolja. Anatómiai vizsgálatai eredménye-
képen közli a Thymelaeaceák rendszertani beosztását.

Eendszerét kizárólag anatómiai alapon építi fel. Rendszer-
tani érték anatómiai jellemvonásnak tartja a pára képzdését
(périderme épidermique et exodermique). a kristályok jelenlétét

vagy hiányát, a kristályok alakját, a spikuláris sejteknek a leve-

lekben való elfordulását vagy hiányát, az epidermiszsejtek elnyál-

kásodását, az endodermisz fásodott vagy nem fásodott voltát.

A Thymelaea arvensis gyökerérl megjegyzi, hogy a háncs-
rostjai 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 és némi figyelem szükséges az észrevételükhöz.

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 tekin-

tettel, amelyeket már elbb felsoroltam volt.

A Thymelaeaceák rendszerének helyesebbé tétele érdeké-
ben végezte Supprian is a vizsgálatait.^ A szöveteket a
Haberlandt ^ megállapította élettani sorrendben tárgyalja. A hazai

fajokra aránylag kevésszer hivatkozik. A brszövetrendszer tár-

gyalásakor említi a Daphne mezereumot és a Daphne cneoru-
niot, a váladéktartókkal foglalkozó fejezetben pedig a Thyme-
laea arvensis-t. Supprian szerint a Thymelaeaceák szöveti

szerkezetét a következk jellemzik: bikollaterális nyalábok, ver-

mes libriformsejtek. az edények egyszer perforációja, egysoros
bélsugarak, a másodlagos háncs sajátságos helyzete, egysejt
trichomák.

' P h. van Tieghem: Recherches sur la structure et les affinités

des Thvméléaeées et des Pénéacées. (Ann. se. nat. Botanique. S. 7. T. 17.

1893. 185—294. old.)

- Kari Supprian: Beitrage zur Kenntnis der Thvmeleaceae und
Penaeaceae. Bot. Jahrb. f. Systematik. 18. B. 1894. (806—353. old)

' Haberlandt: Physiologische Pflanzenanatomie. Leipzig.
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Rendszere különbözik van T i e g h e m é-tl, mert míg van
T i e g h e m rendszere kizárólag csak anatómiai alapon épül fel,

addig Siipprian anatómiai jellemvonások mellett makroszko-

pikus morfológiai bélyegeket is figyelembe vesz. A két alcsalád

elkülönítése (I. „Der Holzkörper umschliesst Leptominseln",

II. „Der Holzkörper ist normál gebaut") teljesen megegyezik
Houlbert felosztásával.

Supprian még ismerteti és bírálja van Tieghem
munkáját. Véleménye szerint van Tieghem túlértékeli a

kristályok alakját, a pára képzdését és a spikuláris sejtek

esetleges elfordulását.

Gilg^ munkája ugyan nem anatómiai értekezés, de még-
sem 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

felhasználni.'^ Kimutatja, hogy a van Tieghem megállapította

rendszerben sok tévedés van. A hibás beosztásnak pedig G-ilg
szerint az az oka, hogy van Tieghem kizárólag anatómiai,

még pedig túlértékelt szöveti jellegek alapján különbözteti meg
a fajokat.

Von Kessler K.^ munkája szintén rendszertani. De
három szubszekció (Oleoides, 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 van-

nak. „Fólia albo-puncticulata" névvel különbözteti meg e fajok

leveleit a többitl (ellentétben másokkal, akik a „gianduloso-punc-

tata" elnevezést használják). Szerinte e jelenségnek az az oka,

hogy a levegnyílásokat az epidermiszsejteknek kis szemölcs-

szer kidudorodásai alkotta koszorú veszi körül.

Jancic* egyes idetartozó fajoknak a háncsrostjaival fog-

lalkozik. Részletes vizsgálatokat végez 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.

Daphne Blagayana Freyer, Daphne cneorum L., Daphne lau-

reola L., Daphne mezereum L., de éppen csak felemlíti a vizs-

' E r n s t G i 1 g : Studien über die Verwandtschaftsverhaltnisse der
Thymelaeales und über die „anatomische Methode". Bot. Jahrb. f. Syst.

18. B. 1894. (488—574. old.)

2 L. még E. G i 1 g : Thyraelaeaceae. Engler : Die nat. Pflanzenfam.
III. T. Abt. Via. (217. old.)

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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gcált anyag között a neveiket anélkül, hogy vizsgálatainak az

eredményét közölné.

Nitsche W/ anatómiai vizsgálatai alapján a Daphne-
nemre nézve rendszertani értéknek tartja a kristályok, a scle-

renchymsejtek és a levelekben a bikollaterális nyalábok hiá-
nyát Ismerteti az egyes fajok ökológiai viszonyait s evvel kap-

csolatban a többi között a hazánkban is él Daphne-fajok leve-

lének 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 hemi-

cellulozébl állanak, de a hemicelhiloze faanyaggal észterezett.

A Daphne pendnla rostjai klórcinkjód kezeléssel vörösibolya-

s/.ínek lesznek és gyenge fareakciót adnak. A gyengén savr.s

kifzés után a klórcinkjód csak sárga színezést ad, a florogiucinos

fareakció ersebb lesz.

VogP a monarchiában elforduló Daphne-fajok háncs-

rostjait tanulmányozza. Nemcsak a háncsrostok alakjára vonat-

rozólag végez összehasonlító vizsgálatokat, hanem a háncs-

rostoknak a levélben, a levélnyélben és a szárban való elhelyez-

kedését is figyelembe veszi és több-kevesebb részletességgel az

említett fajok levelének, levélnyelének és szárának az anatómiá-

jával is foglalkozik. A Thymelaea passerina kivételével az

említett irányban vizsgálja az összes hazai Thynielaeaceákat.

Tuzson J. * a „Daphne-génusz Cneorum Keissl. sub-

sectióját" 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 vonatko-

zásokat említ a Daphne alpinával kapcsolatban.

,,A Daphne arbuscula Cel. és rokonfajainak összehasonlító

alak-, alkat- és háztartástani viszonyai "-val foglalkozik Bogsch
Sándor értekezése."'' Többek között részletesen leírja a Daphne
arbuscula Cel. és a Daphne cneorum 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.

Breslau, 1907. 1—34. old. Just Bot. Jahresb. 1907. XXXV. 1. 69. old.

*Aisslinger H. Beitr. z Kenntn. wenig bekanuter Pllanzen-

fasern Diss. Zürich 1907. (Tunnmaim, Píianzenmikrochemie 1903. 540. 560,

562. old.)

^ Dr. Kari Vogl: Anatomische Studien über Blatt und Achse der

einheimischen Dapline-Arten, mit besonderer Berücksichtigung der Bastfasern.

Sep. aus dem OberhoUabrunner Gymnasial-Programm 1909 ÍO. 1—29. (Ref.

Bot. Cblatt 1910. B. 114. 481.)
^ Tuzson J. : A Daphne-génusz Cneorum szubszekciójáról. Bota-

nikai Közlemények. 1911. 5—6. füzet. 136—152. old.

* Kolozsvár, 1913.
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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 vonat-

kozik, mivel dolgozatom csak a vegetatív szervekre terjesz-

kedik ki.

II. 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. tüze-

tesen foglalkoztak a gyógyszertani, vagy pedig ipari szempontból
fontos fajok anatómiai viszonyaival,^ 2. a többi faj mellett több-

kevesebb részletességgel vizsgálták a hazánkban is elforduló
Daphne-fajok levelének és szárának anatómiáját és 3. a Thy-
melaea passerína csak futólag érintve szerepel a vizsgálati auyag
között (van Tieghem).

A hazai Thymelaeaceákra vonatkozó anatómiai eredménye-
ket kiegészítend, a hazai Daphne-fajok gyökerének és a Thy-
melaea passerína vegetatív szerveinek a szöveti szerkezetét

vizsgáltam.

A vizsgált fajok a következk :

A) Thymelaea passerína (L.) C o s s. et Gren.
B) Daphne mesereum L.

C) Daphne alpina L.

D) Daphne Blagaijana F r e y e r.

^E) Dajjhne laureola L.

F) Daphne cneorum L.

G) Daphne arbuscula C e 1.

A növényeket túlnyomó részben a budapesti tud. egyetem
növénykertjébl, részint a budapesti tud. egyetem növényrend-
szertani, a kolozsvári tud. egyetem növénytani, a zágrábi és a

^ V. ö. T u n n m a n n i. m. 364. old.
^ R u s s e 1 : Essai sur la localisation de la daphnine chez le Daphne

laureola (Rev. gén. de Botauique 1902, 420 old.).

3 Id. m. 190. old.

* Id. m. 28. old.

* J. Möller. : Lignum aloes, in Pharmaz. Post. 1897., 1898.

J. Wiesner: Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. Zweiter Bánd.
1903. p. 226., 432.

Thouvenin: Bois d'aloes et d'aigle, in Journ. de pharm. et de

'

chim. 1893. n. 1—2.
F r m m e 1 : Plantas text. ehil. 1905. p. 85.
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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 vonat-

kozó anatómiai vizsgálatok eredményét, vagy amennyiben nincse-

nek erre vonatkozó adatok, a saját vizsgálataimat ; 4. mivel a Thy-
melaeaceákra nagyon jellemzk a háncsrostok alaki és méreti

viszonyai, azért minden egyes fajnál külön megemlítem a mace-

rált rostokra vonatkozó adatokat.

A gyökerekre vonatkozólag megjegyzem, hogy minden faj-

nak csak a keresztmetszeti képét írom le, mert a keresztmetszet-

ben láthatók világosan az egyes fajok közötti eltérések. A hossz-

metszetre vonatkozó vizsgálatok eredményét csak egy faj, a

Daphne arbuscula gyökerének leírásakor ismertetem részletesen.

Azért egy fajnál, mert akár a radiális, akár a tangenciális hossz-

metszeteket hasonlítjuk össze, az egyes fajok között csak azokat a

nagyobb eltéréseket találjuk meg, amelyek mára keresztmetszeten

is feltnnek. Az eredményt azért írom le éppen a Daphne
arbusculával kapcsolatban, mert ez Magyarországban endemikus

faj; kívánatos tehát, hogy a reá vonatkozó vizsgálatok minden
irányban kiegészíttessenek.^

Minden fajnak különböz korú és vastagságú gyökerét vizs-

gáltam. A közöli vizsgálati eredmények lehetleg egyenl korú

és vastagságú gyökerekre vonatkoznak. A gyökereknek fels

(alapi), középs és alsó (hegyi) részébl egyaránt készítettem

metszeteket.

A Daphne-fajok gyökerében feltn nagy mennyiségben

lév keményítre vonatkozólag azért közlöm az adatokat, mert

ezek N á g e 1 i ^ munkájában nincsenek felemlítve.

A cellulózét, fát, párát stb. az általánosan ismert eljárások

szerint vizsgáltam.* A használt oldószereket, festékeket és reagen-

^ Él növényt kaptam a következ fajokból: D. mezereiim, D. lau-

reola, D. oneoriim. A D. cneorumot magam is gyjtöttem Tétény mellett.

Alkoholban, illetleg ecetsav és alkohol keverékében megrzött vizs-

gálati anyag a következ fajokból : D. alpina, D. Blagayana, D. laureola,

D. cneorum, D. arbuscnla.

ílerbáriumi anyagon vizsgáltam a Thymelaea passerinát, a D. aibus-

culát és a D. laureolát.

- L. Richter A. : Eg^'• magvar természetbúvár útinaplójáb3l. II.

1905. 415. old.

T n z s n J. dr. id. m.

B g s eh S. id. m.

^ N a g e 1 i : Pflanzenphysiologische Untersuchungen. 2. Heft. Die
Starkekörner. 1858. 550. old.

* A következ munkák megfelel fejezeteinek útmutatása szerint

:

E. Strasburger: Das botanische Praktikum. 1902.

A. M e y e r : Erstes mikroskopisches Praktikum. II. Auflage. 1907.
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seket Behrens^ nmiikájábaii leírt módon készítettem el kivéve

a parareagensül használt sudanglycerint, amelynek az elkészíté-

sénél és a használat módjára vonatkozóan Kroemer'^ utasí-

tásait követtem. A felmangánsavas káliummal való fareakciót,

amelyet fzerzje „manganatreakció"-nak nevez, Máule^ érteke-

zésének útmutatása szerint végeztem.

^) 1. A Thymelaea passerina^ gyökerében bél nincs. Fel-

tn a 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 fa-

rész 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 háló-

zatos vastagodásúnak látszik. Az elsdleges bélsugarak a kéreg-

ben ékalakúvá szélesednek ki (mint a Tilia-szár keresztmetszetén).

E n z y k 1 p a d i e d e r m i k r o s k o p i s c h e n T e c h n i k. 1910.

II. Aufl.

T b 1 e r - W 1 f : Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung von
Pflanzenfasern. (Berlin, 1912.)

H. B e h r e n s : Anleitung zur mikroehemiscíien Analyse der wich-

tigsten organischen Verbindungen. (Zweites Heft : Die wichtigsten Faser-

stoffe.)

' W. Behrens: Tabellen zum Gebrauch bei mikroskopischen
Arbeiten. IV. verb. Aufl. 1908.

^ K. Kroemer: Wuizelhaut, Hypodermis und Endodermiy der
Angiospermenwurzel. Bibi. Bot. B. XII. H. 59. p. 9.

' C. Ma u 1 e : Das Verhalten verholzter Membránén gegen Kalium-
permanganat, 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
;

Koch Syn. Ed. 2. 719. (1844.) Maly. FI. Steierm. 78. (1868.)

Lygia Passerina Fasano in Atti Acad. Nap. (1787) 235. T. 19. Beck.
FI. N.-Ö. II. 1. 596. (1891.)
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A közöttük fennmaradó helyen lágy háncs alig van. a helyet

majdnem 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.

2. A s^ár csöves. Az üreget legbell laza bélsejtek bélelik.

E sejtek ellipszisalakúak, elég nagyok (átmérik átlag 18 f és

30 /'). A béldiaphragma laza parenchymatikns sejtekbl áll.

A bélszövet néhány épen maradt sejtjéhez csatlakozik az intraxy-

láris háncs, amely több vékonyfalú sejtbl és néhány (egy cso-

1. rajz. Részlet a Thymelaea passerina gyökerének keresztmetszetébl.

(A gyökér átmérje 2 mm.)

a = paraszövet, b = háncs a tölcséralakúan kiszélesedett világos bd-
sugarakkal és közöttük a rostban dús háncsrészletekkel, c = cambium,

d = fatest. (Nagyítás 225 : 1.)

portban 1—2, de legfeljebb 5) háncsrostból áll. Az egy sejtsor

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

' Id. m. 550. old.

- A gyökér-epidermiszt a régebbi szerzk (pl. Schleiden, 1861) epi-

blema névvel különböztették meg a szár-epidermisztl. Késbb de Bary
(1877), Schwendener (1882) csak az epidermisz elnevezést használták.

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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Dincsenek ; b) a farésznek minden eleme egyformán adja a

floroglucin-sósavas, 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
(1 mm átmérj) szárban 32 /', illetve 14 /-<-uál nagyobb hosz-

szúságú, illetve szélesség háncsparenchymasejteket nem találtam,

mig vastagabb (3 mm átmérj) szárban 84 // hosszú és 30 «

szélesek is elfordulnak. A háncsrostok mennyiségét és elhelyez-

kedését illetleg különbözik a vastagabb szár a vékonyabbtól.
Nevezetesen a vékonyabb szárban a háncsrostok egy koszorúban
helyezkednek el, a nagyobb átmérj szárban két koszorút alkot-

nak 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 er-
sebben fásodottak.

Az elsdleges kéregben feltnik a nagy, klorofilltartalmú,

inkább radiális irányban megnyúlt sejtekbl álló réteg. ^ Az epi-

dermiszsejtek nagysága különösen a tangenciális irányban tág

határok között ingadozik. A kerület felé es falukon vastag-

kutikula van (a 20 />«-t is eléri) aránylag elég egyenletes vastag-
sággal. Az epidermiszsejteknek befelé es tangenciális fala sok-

kal vastagabb, mint radiális sejtfalai. Az epidermiszsejtek
sötét barnápvörös szín tartalma nyálkareakciót ad. A szár epi-

dermiszének 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.

3. A levelek aprók (hosszuk 8—15 mm, szélességük
2—4 mm), lándzsaalakúak. A levelek a fér mentén jóval vas-

tagabbak, 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 képü-

kön 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 vastag-

ságának (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 levé-

len, 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 nagy-

ságukkal feltnnek az aránylag elég nagy számban elforduló

háncsrostok. (Pl. egy átlag 130 // vastagságú levélben, ahol a

maximális kiterjedés a férben 180 /', 30 // átmérj háncsrostok

is vannak.) A levélben nincsenek sklereidák és kristályok.^

A levélen gyéren szrképletek is vannak. Magam három eset-

ben találtam egysejt, hosszú, vastagfalú trichomát.

4. A gyökér, szár és levél háncsrostjai már a kereszt-

metszeten is feltnnek nagy számuknál és elhelyezkedésüknél

fogva. Keresztmetszetben is megfigyelhet az alakjuk és meg-

mérhet a falvastagságuk. De teljes képet csak akkor kapunk,

ha a macerált rostokon megállapítható adatokat is figyelembe

vesszük.

A gyökér háncsrostjai között vannak rövidebbek és hosz-

szabbak. A rövidebbek a két végükön elhegyesedk, a hosszab-

bakra jellemz a tompa végzdés, a keskenyebb és szélesebb

részek váltakozása, a tág üreg. A fal vastagsága mindegyiknél

egyenletes. A rövidebbekre vonatkozó mérési adatok a követ-

kezk : hosszúság 0"5 mm, átlagos szélesség 18 /^ átlagos vas-

tagság 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 szélesed-

nek 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

eléri. Ezeket jellemzi, hogy a végük felé elkeskenyednek, a

közép felé fokozatos átmenettel kiszélesednek ; faluk vastagsága

végig egyenletes. A keskenyebb rostok kisebb számmal fordul-

nak el. Lefutásuk egyenetlen, átlag 10 /^ szélesek. Kivételes,

azaz sokkal kisebb számban megjelen, de nagyon jellemz

1 Van T i e g h e m id. m. 227. old.
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alakú rostok azok, amelyek egyenes lefutásúak és a két végü-

kön ersen kiszélesedk.

A levél háncsrostjaiuak nagysága és falvastagsága a mace-
rált rostokon is feltn. Alakjuk a tipikus háncsrostalak. Maxi-

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 be-

fzdés helyén is ugyanakkora marad, mint a rost többi részén.

B) \. A Daphne mezereum gyökerének anatómiai viszonyait

a következk jellemzik : Bél nincs. A fatest egészen a szár

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 irá-

nyában. 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 trachei-

dák 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 sejt-

sornyi tangenciális irányban megnyúlt sejtekbl áll. A háncsra
jellemzk a keményítvel zsúfolásig telt nagy háncsparenchyma-
sejtek és a háncsrostok. A háncsparenchyma sejtjei laza, háló-

szer szövetet alkotnak. A kerület felé es sejtek inkább tan-

genciális, a belsk inkább radiális irányban nyúltak meg. Külö-
nösen 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 háncsparenchyma-
sejtek között. A farészhez közelebb esk gyengén fásodottak.

Az egyenletes pararéteg vékonyfalú sejtekbl áll. Nyolc-tíz-

sejtsor van egymás fölött, A küls 2—3 sejtsor színezdése sár-

gásbarna. A jellemz parareakciókat jól mutatja.

2. A szárra jellemz az i-ntraxyláris háncs, a farészben az

évgyrk jól határolt kialakulása, a kéregben 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 hiá-

nyoznak."

1 Részben V o g 1 id. m. 6. old.
^ Részben Nitsche id. m. 15. old. és V o g 1. id. m' 5. old.
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4. A gyökér liáncsrostiaiuak lefutása hullámos. Leggyako-
riljb a buzogáiiyalakúau végzd rost, de elég gyakoriak a hegyes,
st a szabálytalan végzdések is. A szélesség ugyanazon ros-

ton is változó. A falvastagság egyenletes. A rostok hosszú-
ságának fels határértéke 3 mm, a szélességé 10 //, a falvas-

tagságé 4 i'.

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 észre-

vehet, hogy a sejtfalaknak körülbelül egyenl vastagsága elle-

nére azért látunk eltér színezdést, mert míg a sötétebbre fes-

td nagyobb 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 bél-

sugarak nagyon feltnök, egy sejtsor'szélességek. Keményítt tar-

talmaznak, mint a háncspareuchyma sejtjei.

A lazán elhelyezked szabálytalan háncsparenchymasejtek
között vannak a vastagfalú háncsrostok. A közép felé a háncs-

rostok srbben, a kerület felé ritkábban, elszórtan jelennek

meg. Manganatreakcióval savas fzés nélkül halványvörösre színe-

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 van-

nak, bemélyedtek. A levél fonákán az epidermiszsejtek kidom-
borodók. Trichomák vannak.^

4. A gyökér háncsrostjaira jellemz a sejtfalak nagyfokú vas-

tagodása. 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 legtöbb-

jének elhegyesed vége van. Gyakori a rost közepe felé a ki-

szélesedés. Elfordul az is, hogy a sejtüreg nem folytatódik

egészen a rost végéig. A rostok átlagos hossza 17 mm; kivéte-

lesen 2 mm ; átlagos szélességük 22 //, a maximális szélesség

56 !'- ; a sejtfalvastagság átlag 9 i'^ de 24 [i is van.

-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 jel-

lemz reakciót, míg a manganatreakcióval ugyanezek az elemek

' T u z s n id. m. 144. old.

N i t s c h id. m. 10. old.
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l

sötétvörösre, a többi elemek pedig' világosabb vörösre színezd-

nek. A farész keresztmetszetének határvonala jellemzen hullámos.

A manganatreakcióval sötétebbre színezd szigeteket vastagíalú

nagyobb edények (maximális átmér 20 //. illetve 30 !') és a hal-

ványabbra 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 észre-

vehetk. A kambium jól elkülönült. A háncs nagyobb terjedelm
a fánál. Pl. egy 4 mm átmérj gyökérben a keresztmetszet suga-

rán mérve, a háncs terjedelme úgy aránylik a fáéhoz, mint 9:5.

A háncsparenchymasejtek nagyok (maximális hosszúságuk 120 //,

szélességük 48 i>). Sok keményítt tartalmaznak ; a keményít-
szemecskék 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.)

2. A szárban a fatestnek az intraxyláris háncsot körül-

vev része 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
helyezdnek el, a kerület felé szélesednek és tangenciális irány-

ban lépcsszer eltolódást mutatnak. Mennyiségileg a vékony-
falú kisebb faelemek a uralkodók. A kisebb tracheidák egyen-
letes nagyságúak, a sugár irányában egyenes vonalban rende-

zdnek el. Az edények hosszúságának fels határértéke 50 /^ a
szélességé 26 /j.. Az évgyrk jól határoltak. A szöveti szer-

kezet egyebekben hasonló a többi faj száráéhoz.

A hypocotylban fokozatos az átmenet a szár és a gyökér
anatómiai viszonyai között. Az epikotylhoz közelebb es részé-

ben eléggé fejlett bél van intraxyláris hánccsal, amelyben háncs-
rostok is vannak. Az epikotyltól távolabb es részlet kereszt-

metszetén 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. Leveg-
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.
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4. A Daphne Blagayana szárának háncsrostjai a' leghosz-

szabbak (4 mm)^ valamennyi rost között, amelyeket a hazai

Daphue-fajokban megfigyeltek.

A gyökér liáncsrostjai hosszúak, vékonyak, a legtöbb eset-

ben tompán végzdnek és gyakran elágaznak a végük felé es
részen. Falvastagságuk a rost egész lefutásában egyenletes. Hosz-
szúságuk átlag 8 mm, szélességük átlag 8 // és átlagos falvas-

tagságuk 2 [i.

E) \. k Daphne laiireola gyökerében sincs bél. A fareak-

€iók eredményeképen ennél is különbözen színezdnek a nag3'obb

edények és az ket körülvev tracheidák a kisebb átmérj
tracheidákkal és libriformsejtekkel összehasonlítva, de ez a

különbség nem nagyfokú. A nagyobb edények (max. h. átm.

76 // ; sz. 46 [í) a kisebbekkel váltakozva és pedig többé-

kevésbé körre emlékeztet alakban helyezkednek el. A bélsugár-

sejtek eléggé észrevehetk, radiális irányban kissé nyúltak, faluk

gödörkésen vastagodott. Legfeljebb 40 /< hosszúak és 20 /-« szé-

lesek. 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 háncs-

parenchyma sejtjei pol3'gonálisak, kisebbek (15—20 // átm.) és

közöttük sok háncsrost van. A bels öv háncsrostjai a manga-
natreakcióval rózsaszínre festdnek. A háncsparenchymasejtekben
sok a keményít. A keményítszemek kagylóalakúak, 22 // max.
átmérvel (a legtöbb 4—5 n átmérj). A phellogen tangenciá-

lisan megnyúlt 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

Hansen és Baccarini észlelte sphárokristályokat.^

.

2. A 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 meg-
törés. A fal vastagsága mindenütt egyenletes. Némelyik roston

szinte lemezszerén kiszélesedett (31 ;>) részek váltakoznak er-
sen elkeskenyedett (9 //) részekkel. A keskeny részekben a sejt-

üreg csak egy vonalnyi. A kiszélesedett részeken a legtöbb eset-

1 Vogl. id. m. 11. old.

^ Dr. Hans Solereder: Systeinatische Anatomie der Dicotyle-

'donen. 1899. p. 809.
•'' Vogl id. m. 9. old. — N i t s c h e id. m. 19. old.

^M. Lamou netté: Recherches sur l'origine morphologique du
liber interné. Ann. se. nat. Bot. S. 7. T. 11. Pl. 12. fig. 40. „Le liber interné

resté dans la tige."
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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 er-
sebben 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.) cso-

portban helyezdik el, amelyek a középs részbl indulnak ki

és a kerület felé kiszélesednek. A keniényittartalmú bélsugarak

sejtjein gödörkés sejtfalvastagodás látszik, A keményítszemecs-
kék korongalakúak, 4—6 '' átmérvel. A háncs bels részében

nagyon srn vannak eléggé fásodott háncsrostok, míg a kerü-

lethez közelebb es részben kevéssé, vagy egyáltalában nem
fásodott háncsrostok vannak lazábban. Jellemz még a 10— 12

egymás fölött álló parasejtekbl alakult pararéteg. 4 mm átmé-

rj gyökér keresztmetszetének a sugarán mérve a háncs három-

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 bélsugár-

sejtek fala gödörkés.

3. A levelek bifaciálisak.'^ „Vékonyabb levelei a nagyobb

elnyálkásodott sejtek helyén loupéval kivehet áttetsz pontokat

mutatnak."^ A levegnyílások bemélyítettek.

4. A háncsrostok nem egyenesek ; ugyanazon rost széles-

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.

(t) 1. A Daphne arbuscula gyökerében a farész terjedel-

mesebb a háncsnál. Vékonyabb gyökereken a keresztmetszet

sugarán mérve a háncs átmérje félakkora, mint a farészé.

Nagyobb, 1 cm átmérj gyökér keresztmetszetén a háncs átmé-

rje 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 sejtfalvas-

tagságuk 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 fareak-

ciót, de világosabb színben, mint a vastagfalú elemek. A bél-

^ Tuzson J. id. m. 141. old.

* N i t s c h e id. m. 84. old.

^Tuzson J. id. m. 141. old.
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sugarak egy sejtsor szélességek, sejtjeik fala gödörkésen vas-

tagodott. A többi fajhoz viszonyítva a háncsparenchymasejtek
kicsik (20—30 '> maximális átmérvel). A háncsrostok vékony-
falúak

;
átmérjük átlag 10 /'. A pára jól fejlett, a pararéteg

átmérje kb. olyan, mint a háncsé.

A pararéteg és a háncs egyforma terjedelme a hossz-

metszeten 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 hossz-

metszeten egymással váltakozó, különböz szélesség, sötétebb

a

c

d

a =

2. rajz. A Daphne arbuscula gyökérkeresztmetszetének képe

ötször nagyítva.

pára, b = háncs, cd — fatest, c = a fatest vastagabb falú elemei
alkotta csoportok, cl = a vékonyfalú elemek csoportjai.

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 lépcszete-

sen 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 üre-

gekkel. Az intraxyláris háncs sejtjei a benne itt-ott elforduló háncs-

rostok kivételével vékonyfalúak. A farészben minden mikrokémiai

reakció alkalmazása nélkül is feltnik a vastagabb falú és véko-

nyabb 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 van-

nak. 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 kitürem-

kednek. A levél mindkét oldalán itt-oit szrök emelkednek ki az

epidermiszsejtek közül. ^ A levegnyílások zárósejtjei jól bemé-
lyednek az epidermisz színvonala alá.*

4. A háncsrostok elég hosszúak (2'5 mm), keskenyek (átla-

gos 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 össze-

hasonlításakor különbségek mutatkoznak Á) egyrészt a Daphne-
fajok és a Thymelaea passerina között, B) másrészt eltérések

vannak az egyes Daphne-fajok jellemz szöveti szerkezetében.

A) Különbségek a hazai Daphne-fajok és a Thymelaea
passerina között.

1. A gyökér, a) A Thymelaea passerina és a Daphne-
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 egy-

ségnek vesszük a háncs átmérjét, akkor a farész átmérje
átlag öt egységnyi.) h) A Daphne-íajok gyökerének keresztmet-

szetén feltn, hogy a farésznek nem minden eleme adja egy-

formán az ú. n. fareakciókat. A vastagabbfalú edények és a
velük szomszédos kisebb átmérj, de szintén vastagabbfalú
faelemek a sósavas florogiucinnal, anilin szulfáttal és felmangán-
savas káliummal megadják a jellemz fareakciót. A fatest vékony-
falú elemei sósavas florogiucinnal, kénsavas anilinnal nem adják
a fareakciót; a manganatreakciót megadják, de világosabbra szí-

nezdnek a vastagfalú elemeknél. AThymelaea passerina gyökerének
elemei az összes ú. n. fareakciókat egyformán adják, c) A háncs-

^ T u z s n id. m. p. 140. — B o g s c li id. m. p. 24.
^ N i t s c h e id. m. p. 34. — V o g 1 id. m. p. 19, — T u z s o n id.

m, p. 137.
' T u z s o n id. m. p. 188.
* B o g s c h id. m. p. 16.

Botanikai Közlemények. 4—6 füzet. 9
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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 háncs-

rostja elég ersen fásodott. d) ADaphne-fajok gyökerében a háncsros-

tok elszórtan, vagy kisebb csoportokban lépnek fel, a Thymelaea gyö-
kerében lényegesen nagyobb tömeg rost alkotegy-egy csoportot, e) A
háncsrostok elrendezdésében is eltérés van, amennyiben a Daphne-
fajokban a háncsrostok a laza hálózatot alkotó háncsparenchyma-
sejtek között helyezkednek el kisebb-nagyobb csoportokban úgy,
hogy a két elem együttes megjelenése kis nagyítással koUenchymára

l^-W _;^r5^_

;^ V5~

?^?%'

3. rajz. Részlet a Daphne laureola gyö-

kerének keresztmetszetébl.

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

letek a háncsrostcsoportok helyét jelzik.

4. rajz. A 3. rajzon feltünte-

tett háncsrész egj részlete

225-szörö8 nagyítással. A 3.

rajzon pontozott területnek a

háncsrostcsoportok felelnek

meg.

emlékeztet (3— 4. rajz), a Thymelaea gyökerében pedig az ékalakúan
kiszélesedett bélsngarak között lev terület túlnyomó részét háncs-

rostok töltik ki. f) A Daphne-fajok fáját alkotó faelemek sejt-

falvastagságai között feltn nagy különbségek vannak, míg
a Thymelaea minden faelemének sejtfalvastagsága közelítleg

egyenl. (L. 5—6. rajz.)

2. A szár anatómiájára jellemz, a) hogy míg a hazai Daphne-
fajok 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.

'Van T i e gh e m szerint (id. m. p, 189.) a Daphne-fajok gyöke-
rének háncsrostjai nem fásodottak.
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c) 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 cso-

portjai, 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

rajz. Részlet a Dapktie arbuscula

gyökerének fatestébl.

(Nagyítás 225 - 1.)

rajz. Részlet a Thymelaea passe-

rina gyökerének fatestébl.

(Nagyítás 225 : 1.)

izolateralisak, a Daphne-k levelei bifaciálisak; h) hogy a Daphne-
fajok leveleinek csak a íonákán vannak levegnyílások, a Thyme-
laea 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.

(3) Az egyes fajok gyökerei között különbség van: a) a
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 fest-

anyagokkal 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 paren-

chymatikus 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.

P) Az egyes Daphne-fajok szára között eltérés van: a) a

bélsejtek alakjában és nagyságában; b) az erí^ebben festd fa-

elemek csoportjainak az elhelyezdésében; c) a nagyobb faedé-

nyek 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 részle-

tesen foglalkozik már W i e s n e r^ is. Nagyrészt az vizsgá-

latainak az eredmén^-ét közli Supprian is az idézett munkájá-

ban, 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 érte-

kezése. 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 i e s n e r id. ra.
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árnyalatú vörösre.^ 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 észre-

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 ket-

tsen 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 Mitzu-

mata—Edgeworthia papyrifera Migu.) háncsrostjaiból készítik.^

A papirosgyártáshoz használt Thymelaeaceák háncsrostjaira

vonatkozó adatokat a hazai fajokon végzett hasonló irányú vizsgá-

latok eredményével összehasonlítva feltnik, hogy nincs lényeges

eltérés a tropikus és hazai fajok háncsrostjainak alaki és méreti

viszonyai, fizikai és kémiai tuhíjdonságai között. Minthogy els-
rangú papirosanyagról van szó, indokoltnak tartom azt a gon-

dolatot, miszerint érdemes lenne kísérleteket végezni arra nézve,

vájjon a hazai Thymelaeaceae valamelyikének a háncsrostjai

használhatók-e papirosgyártásra, akár agyárainkban szokásos eljá-

rással, 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.

Y. A Daphne-magvak-csiráztatásának kísérlete.

A hazai Thvmelaeaceák gvökerére vonatkozó vizsgálatai-

inat kiegészítend, az edénynyalábok fejldését is meg akartam
vizsgálni. Ehhez szükségem lett volna csiranövénykékre. Az álta-

lánosan ismert csiráztató módokon próbáltam csiráztatni több

' 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 .manga-
natreakciót", 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 n g e r i. m.
* D r. T. F. Hanauschek: Lehrbuch der technischen Mikroskopie

1900. p. 112. Lueger's Lexikon der ges. T e c h n i 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 hasz-

nált 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
ideig áztattam szobahmérsékleten közönséges vízben ; 2. külön-

böz ideig tartottam termosztátban 30—35 C°-ou ; 8. állandóan

páratelt légkörben tartva ket, váltogatva —5 C° hfokon és

-[-85 C°-on tartottam ; 4. ammóniák, gyenge savak, gyenge
lúgok hatásának tettem ki rövidebb ideig ; 5. különböz hosz-

szúságú ideig éthergözök hatásának tettem ki a magvakat. Az
így kezelt magvakat próbáltam csiráztatni szíírpapiron, frész-
porban, frészpor- és homok keverékében, kerti földben. Minden
esetben ügyeltem arra, hogy a magvak lélegzése ne akadályoz-

tassék. 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 próbál-

gatások negatív eredménye feljogosít arra a feltevésre, hogy a

Daphne-fajok magvai nagyon rövid ideig tartják meg csírázó

képességüket,^
*

Értekezésem befejezése eltt kedves kötelességemnek tartom,

hogy e helyen is hálás köszönetemet fejezzem ki dr. Mágocsy-
Dietz Sándor tud. egyetemi ny. r. tanár úrnak, amiért

a növényeket és a vizsgálati anyagot rendelkezésemre bocsá-

totta és a miért engem munkámban útbaigazításaival és taná-

csaival mindenkor támogatni szíves volt. Hálás köszönettel adó-

zom e helyen mindezekért dr. Szabó Zoltán adjunktus

úrnak is.

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 össze-
fonnyadnak és elpusztulnak, mint azt ö néhány esetben tapasztalta.
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Schiller Zs. : Thalíctrum minus Jacq* non L.

Mindenki, aki a Thalíctrum génusszal behatóbban foglal-

kozott, tudja, hogy ez az allogám és aneniofil növénynem mily

makacsul áll ellent mindenféle szisztematizáló kísérletnek. Nagy-

mértékben áll ez különösen arról a Thalidrum-CíiopoviYÓl, melyet

Linné a Thalictrum minus gyjtfogalom alá foglalt össze.

De M a s s a s^-tól kezdve Val de Lievr e'^-ig minden Tha-

lidrum-kntsitó, de különösen RegeP és Lecoyer,* megfigye-

léseinek és tanulmányainak eredményéül kijelenti, hogy a 2ha-

lidrum minus alakcsoportjában a gyökértl kezdve fel a bibéig

egyetlen egy jegy sincs, mely állandóságánál fogva rendszertani

beosztás alapjául szolgálhatna. Itt még minden forrongásban

van; hiányzik a vegetatív egyensiíly, a kiegyenlített alakítóer,

amely a rendszertani csoportosítás legbiztosabb alapja.

Mégis megfigyeléseim alapján rá mernék mutatni két oly

bélyegre, amelyekrl ugyan nem akarom állítani, hogy már
állandók, de amelyek a legtöbb esetben mégis egész jól szolgál-

hatnak az egyes csoportok beosztására és megkülönböztetésére.

Ez a két jegy olyan, hogy már külsleg, a habitus kialakulá-

sában érvényesül. És pedig

:

1. A virágzat (inflorescentia) alakja és

2. A szárlevelek elrendezdésének módja.

Emellett mindenekeltt meg kell jegyeznem, hogy különb-

séget kell tennünk a Thalidrum minus L. Spec. plaut. és azon

Thalidrum minus közt. mely Linné herbáriumában van. Az
utóbbi persze csak egyéni alak/' mely az újabb kutatások sze-

rint leginkább a Thalidrum porphyretum S c h u 1 z-hoz közel-

álló tengerparti növény. A Thalidrum minus L. Spec. plaut.

ed. n. p. 769. ezzel szemben gyjtneve számtalan alaknak,

melyeknek elterjedési köre északi és keleti Ázsiától egész az

Atlanti-óceánig húzódik, tehát egész Európát, st Japánt, Kinát

és Afrika északi részét is magában foglalja. Ezen tanulmány

további során Thalidrum minus alatt mindig ezen utóbbi Tha-
lidrumot fogom érteni.

Ez a Thalidrum minus L. már most, nézetem szerint két

csoportra oszlik. Az egyik csoport jellemz bélyegei

:

^De Massas: Ann. des sciences natúr. (1858.) ^52. o.

-Val de LievreA. : Beitrage zur Kenntnis der Ranunculaceen-
formen der Flóra Tridentina in Öst. Bot. Zeitschr. XXI. (1871.) o45. o.

^ E. Regei; Übersicht der Arten der Gattung Thalictrum, welche
im russischen Reiche und in den angrenzenden Landern wachsen. Moskau
1861. 2. 0.

* J. C. Lecoyer: Monographie du génre Thalictrum, Bulletin de
la société royale de botanique de Belgique, XXIV. (1885.) 107—108. o. és

az egyes fajok leírását illetleg a m még sok más helyén.
* J. C. L e c y e r : 1. c. 2U4. o.
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.4) Szétterjedt virágzat, melynek feltn csúcsa nincs

;

kevés és lazán álló virág; a virágzat másod- és harmadrend
ágacskáinak ernys vagy örves állása.

B) A szárlevelek nem a szár alsó végén állnak, hanem
annak els harmadában s az internódinmok rövidsége miatt

csaknem egy pontban csoportosulnak. A szár többi részén vagy
teljesen hiányzanak a levelek, vagy csak feltn gyorsan kiseb-

bed alakban mutatkoznak.

C) A virágzás ideje korai ; csaknem egy teljes hónappal
korábban következik el, mint a Thalictrum minus L. egyéb
alakjainál.

Ez a csoport a A) -{- B) -\- C) jegyekkel a Thalictrum
monfanuM Wallr. (Schedae criticae de píantis florae halensis,

(1822.) 255. 0.) nak felel meg.

A második csoport f bélyegei

:

a) A virágzat fürtös ; a virágzat ágai és ágacskái felállók

vagy felfelé elállók, ezért az egész virágzat körvonalában gula-

alak (piramidális) bugát alkot, amely feltn csúcsban végzdik.
A virágok srbben állanak, a másod- és harmadrend virágzati

ágacskák sokszor szintén fürtösen, igen gyakran pedig örvesen

vagy ernysen helyezkednek el.

h) A ssárlevelek már a szár alsó végén is megvannak, az

egész száron egyenletes távolságban oszlanak el, úgy hogy a

brakteáktól és brakteolumoktól könnyen megkülönböztethetk.
c) A virágzás ideje csaknem egy hónappal késbbre esik,

mint a TJialictrum montanum Wallr.-nál.
Ez a második csoport íx a) -\- h) -\- c) f jegyekkel a

Thalictrum collinum Wallr. (1. c. 259. o.)-nak a megfelelje.

Azért nevezem így, mert W a 1 1 r o t h volt az els, aki a Tha-

lictrum mmws-hoz tartozó alakokat úgy választotta szét, hogy
az én beosztásom a legfontosabb pontokban az övével meg-
egyezik. '

Ezek szerint tehát két csoportot különböztetünk meg

:

Thalictrum montanum Wall r. (M) = A -\- B -^ C é?,

Thalictrum collinum Wallr. (Cj = a ^ h -[- c.

^ Sokan a Thalictrum collinum név helyett a Thalictrum fexuosum
Bernhardi nevet használják. Ám én ezt a nomenklatúrát helytelennek

tartom. Bernhardi az ö Thalictrum flexuosum-kt ugyan már 1815-ben

állította fel, csakhogy ez a név, amely leírás és kép nélkül egy növény-

kerti katalógusban fordul elö, mint nomen nuduni nem használható. Ezzel

szemben W a 1 1 r o t h az ö Thalictrum collinum-iit 1822-ben kimerí-

ten leírta.

Késbb (1830. és 1832. közt) ugyan Reichenbach az Flóra

excursoriája 728. o.-án kimeríten leírta a Thalictrum flexuosum Bern h.-t,

de ezen R e i c h e n b a c h-féle Thalictrum fiexuosum K o c h tanúsága sze-

rint nem azonos Bernhardi hasonnev növényével. Az utóbbinak

ugyanis határozottan pálhácskái vannak, holott ezek a Reichenbach-
féle Thalictrum fíexuosum-on hiányzanak. (Koch: ..Flóra" XXIV. 2. k.

(1841.) 417. o. és Synops. ed. sec. (1849.) I. k. 5. o.)
'
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A felsorolt három bélyeg természetesen nem merít ki min-

den létez megkülönböztet jegyet; de itt a formulák egyszer-

sítése kedvéért csak ezen hárommal foglalkozunk.

Ezzel végezve, tulajdonképeni tárgyunkhoz értünk.

Crantz kivételével, aki már 1769-ben állította fel az ö

TJialictriim majus-'Ái (Stirpes austriacae, fasc. 11. 108. o.)

Jacquin-t tekinthetjük az elsnek, aki a Thalictrum minus cso-

portjába tartozó alakokat behatóan és rendszeresen taglalta. Négy
fíajt írt le és pedig a Thalictrum elatum-ot és a Thalictrum

medium-oi a Hortus Vindobonensisben (1776.) a Thalictrum

majus-t és Thalictrum minus-t pedig a Flóra austriacaban (1778.)

E helyütt csak az utóbbi helyen említett Thalictrum-ms\ szán-

dékozunk foglalkozni. A Jacquin-féle Thalictrum minus leírá-

sában elször a virágzás idejére vonatkozó következ pont

tnik fel: „Floret Junio et initio Julii" — holott a Thalictrum

montanum csoportjába tartozó alakok — s a Jacqui n-féle

Thalictrum minus leírása és képe alapján kétségkívül ide tarto-

zik — egy hónappal korábban virágzanak. A Thalictrum május

leírásánál J a c q u i n ezeket mondja : „Duo momenta observo

constatissima, quibus a Thalictro minori distinguo . . . maximé

autem tenipus florendi constatissime diversum, etiam quando

juxta invicem coluntur in horto . . . adeo ut antea jam perdi-

derit hoc május flores omnes, quam minus explicare primos

incipiat". Ha már most a 419. táblát, ahová Jacquin az

Thalictrum miniis-At lerajzolta, közelebbrl megtekintjük, akkor

észre fogjuk venni, hogy a virágzat a fentebb megjelölt .1)

jegynek, a szárlevelek eloszlása a B) jegynek, végül a virágzás

ideje a c) bélyegnek felel meg. A Jacquin által leírt és

lerajzolt alakot tehát az

A) + B) + c)

formulával kell kifejeznünk. Csakhogy ily alak sem a Thalictrum

monta'tmm, Wallr.-tal, sem a Thalictrum collinum Wallr.-
tal nem azonos (Az utóbbit szoros értelemben véve).^

1 Ezen ellentmondás már K o c h-nak is feltnt : Rölilings Deutsch-

lands Flora-jában (IV. |1883.] 126. és 130. o.), úgy akarta a kérdést meg-
oldani, hogy azt állította, hogy Jacquin a tulaj donképeni Thalictrum

minus L.-t (= Thalictrum montanum W a 1 1 r., K o c h) nem is ismerte, ezért

ö az eltte lev Thalictrum minus-t Thalictrum niajus-nak nevezte; a

Jacqui n-féle Thalictrum minus pedig nem más, mint Thalictrum collinum

Wall r., mert késbb virágzik és mert a leírás meg a 419. tábla szerint

még pálhácskái is vannak, amelyek pedig a Thalictrum m.ontanum-on soha-

sem fordulnak el. Azonban Koch ezen felfogása téves, ami az alább

mondottakból ki fog világlani, már csak azért is, mert egy a collinum-cso-

portba tartozó Thalictrum- nak nem lehet szétterjedt, lazafürtíí virágzata;

a K c h-említette állítólagos pálhácskák sem találhatók a 419. tábla képén.

(Lásd Regei 1. c. p. 22.) Különben is úgy látszik, hogy Koch a Tha-

Uctrum minus L. csoportba tartozó alakok tekintetében nem volt magá-
val tisztában, amiért is az erre vonatkozó nézeteit többször megvál-
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Tehát feltolul a kérdés : Mi is tulajdonképeu a Thalidrum
minus J a c q. ? Az ezen kérdésre adandó felelet dönt lesz a

többi Jacquin-féle Thalictrúm-fa,^ ismeretére és rendszertani

beosztására nézve is.

De hogy erre a kérdésre a helyes felelet megadható
legyen, szükségesnek látom, hogy elször behatóbban foglalkoz-

zak egy theoretikus kérdéssel és egy kis kirándulást tegyek

elméleti területre. Ez nemcsak lehetvé fogja tenni a felve-

tett konkrét kérdés megoldását, hanem tán élesebb fényt fog

vetni az autogám-növények variációinak lehetségeire és az úgy-

nevezett földrajzi fajok keletkezésére is. Mert míg az allogám

növényeknél, ahol az örökldésen kívül a keresztezés is szerepel

variációt elidéz tényezként, új fajok keletkezése könnyen

megérthet ; addig az autogám növényeknél, ahol keresztezésrl

nem lehet szó, felmerül a kérdés, hogy mily faktorok lehetnek

azok, melyek ebben az esetben elidézik az oly óriási számú

változatokat és alakokat.

Maradjunk a mi esetünknél.

A Thalidrum minus J a c q. részére talált

A) + B) + c)

formula azt mutatja, hogy itt oly Thalidrum montanumW si II v.-

tal van dolgunk, melynél a Thalidrum collinum Wall r. egyes

bélyegei is érvényesülnek.^ Csakhogy itt egészen különös eset

forog fenn, minthogy a Thalidrum montanum Wallr. egy

hónappal korábban virágzik, mint a Thalidrum collinum Wallr.
Ezek után a keresztezés a mi esetünkben tökéletesen kizártnak

látszik. Kérdésünk tehát ebben a mondatban csúcsosodik ki

:

Hogy keletkezik a Thalidrum minus Jacq.-alak?

Ha valamely növény megváltozásáról, variációjáról van szó,

akkor azt mondják, hogy a növény megváltozott küls behatások

alá került és ezekhez alkalmazkodik. Csakhogy a szónak : alkal-

mazkodás, semmi fogalmi tartalma nincs, üres szó marad addig,

amíg közelebbrl meg nem tudjuk jelölni, hogy mely természeti

toztatta. Ez kétségtelenül kiviláglik, ha az idézett miiben nyilvánuló

felfogását azokkal hasonlítjuk össze, melyek különböz idben a „Flóra"

i. h. és a Synopsis különböz kiadásaiban találhatók. K o c h o t késbb sok,

a magyar flórát kutató botanikus követte. Ebbe a hibába esett egy

különben oly kiváló botanikus, mint B o r b á s Vince is, mert ha pl.

„Buda-Pestnek és környékének flórája" (1879.) cím müvét, „A Balaton

flórájáéval (1890.) hasonlítjuk össze, akkor lehetetlen észre nem venni a

nagy különbségeket, melyek a Thalidrum minus-csojiort alakjairól való

felfogásában nyilvánulnak.
1 Azt is mondhatnók, hogy oly Thalidrum collinum Wall r.-ról van

szó, amelynél a Thalidrum montanum Wallr. egy bélyege is jelen van.

Minthogy azonban mi faji megkülönböztet jegyül a virágzatot ismerjük el

— ez pedig a Thalidrum minus J a c q u.-nál szétálló, szegényvirágú buga

— , következetesen járva el, növényünket a »io«<awíí»w-csoporthoz kell

vonnunk.
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folyamatok azok, melyek a növényben az alkalmazkodást létre-

hozzák ; azaz addig, amíg nem bontjuk elemeikre a küls inge-

reket, amelyek a növényben reakciót váltanak ki s amig nem
részletezzük a növény azon képességét, hogy bizonyos ingerekre

bizonyos módon reagál. Ez a képessége minden teremtménynek
megvan. Ingerhatás és megfelel ellenhatás, reakció alkot minden
természeti történést ; ezek az okai a; természeti teremtmények
oly hihetetlen sokféle alakja keletkezésének.

Vegyünk egy növényt, mely nálunk a hegyvidéken n s

az ott reá ható ingerek következtében azt az alakot vette fel,

amelyet mi a

A) + B) + C)

formulával fejeztünk ki, amely tehát Thalidrum inontanum
Wallr. Ezzel szemben a dombvidéken, az ott mköd, egész
másmilyen befolyások hatása alatt egy más alakja fejldik ki

ugyanennek a növényfajnak, amely formát mi a

a) -f b) -f c)

formulával jelöltünk meg, tehát a Thalidrum collínum Wallr.
Mindkét növényalaknak megvan az a képessége, hogy a reája

ható küls ingerekhez megfelel módon alkalmazkodjék, azaz,

hogy azokra reagáljon. Ezt a megfelel reakciót jelöljük a Tha-
lidrum montanum Wallr.-nál

if = A) + B) + C)-

vel, a Thalidrum collinum Wallr.-nál pedig

(7 = a) 4- b) -f c)-

vel. Minthogy mindkét alak egy és ugyanazon faj {Thalidrum
minus L.) két változata, fel kell tételeznünk, hogy ezen emlí-

tett alakok mindegyikéuek megvan a faj valamennyi képessége,
csakhogy ezek a képességek mindegyik alaknál más és más
formában érvényesülnek. Ezek szerint a Thalidrum montanum
Wallr. és a Thalidrum collinum Wallr. helyes formulái
ilyenek lesznek

:

M

C --^

\
A) + B) + C)

(
a) + b) + c),

\
a) + b) + c)

\
A) + B) -f- C).

Ez azt jelenti, hogy a i¥-nál csak a A) -f- B) -(- C) képes-
ségek vannak aktív állapotban, minthogy a hegyvidéken csak
az ezen képességeknek megfelel L, II., Ili. küls ingerek mköd-
nek, amelyekre kizárólag csak A) -)- B) + C) képességek tud-
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iiak reagálni. Ebbeu a növéuj'ben a a) -}- b) -\- c) képességek

nem lépnek akcióba, nyugszanak, mert a neldk megfelel, a

reájuk ható. tehát az ket kiváltó 1., 2., 3. tényezk ezen a

vidéken nem mködnek.
A dombvidéken viszont, ahol nem a I., II., III. tényezk,

hanem az 1., 2., 3. ingerek mködnek és hatnak az ott term
növényre, a a) -f- b) -f~ c) képességek lesznek aktív állapotban,

ellenben a A) 4" JB) -[- C) képességek, a reájuk ható ingerek hiá-

nyában, nyugvó állapotban találhatók.^

Ha már most egy il/-növény a hegyvidékrl a dombvidékre

kerül, akkor szükségszeren hozzá kell alkalmazkodnia az új

viszonyokhoz. Azaz a reá ható 1., 2., 3. új tényezk hatása alatt,

ezeknek mértéke szerint és megfelelen nekik, képességeinek

érvényesülési módját meg kell változtatnia, mert ha erre kép
telén lenne, feltétlenül tönkre kell mennie. Ez pedig oly módon
történik, hogy a A) -|- B) -|- C) képességek, amelyek eddig a 31
növényben mködtek, most, amikor a nekik megfelel, az ket
kiváltó ingerek nincsenek jelen, az aktív állapotból nyugvóba
térnek. Az eddig nyugalomban volt a) -f- b) -f- c) képességek pedig,

a most reájuk ható ingereknek megfelelen, aktív állapotba lép-

nek. Az a növény tehát, amelynek eddig

-^^ -
í a) + b) + c)

formula felelt meg, a közben végbement alkalmazkodás követ-

keztében a

j a) + b) 4- c)

^ -
( A) 4 B) -h C)

formulával lesz kifejezhet. A Thalictrum montanum Wallr.-
ból tehát Thalictrum coUinum Wallr. lesz.

Ez persze nem máról holnapra történik meg, talán nem is

évszázadok, hanem csak évezredek alatt. Oly növényeken, melyek

bizonyos határok közt egymást helyettesítik, ez a folyamat elég

simán mehet végbe és minden további nélkül megérthet, hogy

példa okáért a Helleborus viridis L. Helleboriis dumetorwn
W. K.-á változik át. Ez a két növény ugj'anis két különböz,

egymástól földrajzilag elhatárolt területen helyettesíti egymást,

st az egyik a másikat ki is zárja. Ám a mi esetünkben, a

Thalictrum montanum Wallr. és a Thalictrum collinum

Wall r. esetében, kissé bonyolultabban áll a dolog, minthogy

' A mondottak jobb szemléltetése céljából egy zongora szerkezetét

vegyük hasonlatul. Minden zongorának annyi liangképessége van, ahány
billentyje : de aktív csak az a billenty lesz, amelyre megfelel inger

hat; a többi nyugalomban marad, addig, amig nem hat reájuk megfelel
inger. Innen van a zongoránál a hangalakok és ezek összetételének óriási

száma lehetsége.
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ez a két növény egyazon területen egymás közt n s így látszó-

lag mindkett ngyanazon körülmények közt tenyészik.

Maradjnnk meg a mi konkrét példánknál : valamely oknál

fogva a Thalictrum montanum Wall r. magva a Thalicirum

coUinum Wal Ír. területére kerül. Az új ingerek hatása alatt az eddig

aktív C) helyébe az eddig nyngvó c) képesség fog kerülni. A for-

mnlál)aii tehát C) és c) helyet cserélnek. Ez azt jelenti, hogy a

növény azon képessége, hogy korán fejldjék ki, s így egy

hónappal korábban virágozzék, nyngalomba kerül. Ennek helyébe

lép a késbbi fejldés és egy hónappal késbbi virágzás eddig

nyugvó képessége. Ugyanez érvényes, mntatis mntandis a B)

képességre is: helyet cserél a b) képességgel. De hogyan áll a

dolog a A) képességgel "? Két lehetség van : az nj területen

vagy csak az egyetlen : 1) inger hat a Thalictrum montanum
Wallr.-ra, de a A) képesség örökld ereje oly r.agy, hogy

noha líj inger hat reá, mégis megmarad. Vagy pedig a M új

hazájában mindkét: I) és 1) inger íiat, amelyek a A) és a) képes-

ségeket váltják ki. Az 1) inger a C-ben a a) képességet váltotta

ki és tette aktívvá, mivel erre a képességre nagyobb intenzivitás-

sal hatott, mint a I) inger. Ellenben a M. amely a A) képesség-

aktivitását örökölte, inkább lesz képes a I) ingerre reagálni, ha

ez kevésbbé intenziven is hat ; ezért a A) képessége tovább is

aktív fog maradni. Tehát oly Thalictrum montanum fog kelet-

kezni, melvet a

A) 4- b) 4- c)

a) + B) + C)

formula fejez ki, azaz a Thalictrum minus Jacq. Ez tehát nem
más, mint a Tlialicirum montanum W a 1 1 r. oly alakja, amelyen

a TJialictrum coUinum Wal Ír. két bélyege (a szárlevelek elren-

dezése és a virágzás késbbi ideje) mutatkozik. Most a kétségek

is eltnnek, amelyeket Koch és követi a Thalictrum minus
J a c q.-t illetleg kifejtettek. Mert valóban itt oly Thalictrum

minus L.-rl van szó, mely késöbl)i virágzási idejével tnik fel.

Most, amikor már pontosan tudjuk, hogy mi a Thalictrum

minus Jacq. non L., a nyert mérték segítségével lehetséges

lesz a többi, Jacquin által felállított s ebbe a csoportba tartozó

Thalictrum-ot felismernünk és rendszertanilag osztályoznunk. Ki

fog tnni, hogy a Thalicirum május Crantz, Jacquin a mon-
dottak után nem más, mint egy ersebben kifejlett nagyobblevelü

Thalictrum, montanum A^^allr.' így érthet, ha Koch azt

mondja, hogy Jacquin nem ismerte a Thalictrum minus L.-t

' Criiiitz és Jacquin leírásaiban a TJialictrum majus-t ilIetöleg^

legfontosabbnak a következ tény van feltüntetve : „Fere semper ex eodem
caulis et ramorum principorum modo bini vei térni egrediuntiir rami : qni

in minre fere semper solitarii sünt". (Jacquin) és .... rami ex uno
vagina perpetuo térni qui in priori (se Thalictrum minori) solitarius sünt."

(Crantz). — Nyilvánvalóan jobb táplálkozási viszonyok következménye ez.
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(azaz Kocli értelmében s az akkori felfogásának megfelelen
a Thalictrum montnnum Wallr. ot), mert a Thalictrum május
C r a n t z a Tlialictrum montanum W

a

II r. (= Thalictrum
minus L. K o c li felfogása szerint) csoportjának csak egy külön
alakja. Ellenben — anélkül, hogy ebben a tekintetben ma már
végérvényesen állást foglalnék — inkább azokhoz csatlakoznék,

akik a Thalictrum elatum J a c q.-t és a Thalictrum médium
J a c q.-t, mely növényeket J a c q n i n, mint maga elbeszéli, neki

Thalictrum sihh'icum L. néven beküldött magvakból nevelt fel,

egyes alakjaiként fogják fel a Thalictrum minus L. azon
csoportjának, amelyet késbb W a 1 1 r o t h a Thalictrum collinum

néven foglalt össze. Ezen felfogás mellett két körülmény szól.

Elször is az, hogy a Thalictrum sihiricum L. sokkal közelebbi

rokonságban áll a Tlialictrum collinum Wallr.-tal, mint a

Thalictrum montanum Wallr.-tal, másodszor pedig a követ-

kez megjegyzés, melyet a Thalictrum medium-nál tesz J a c q u i n:

„mediam aliquam, speciem inter Thalictrum május et minus
Florae Austriacae (azaz az ö Thalictrum. minus-a. a Thalictrum
collinum Wallr.-tal rokon alak) facit". A Thalictrum collinum

Wall r. ezek után, tekintettel a J a c q n i n-féle beosztásra, Tha-
lictrum médium J a c q.-re (ékalakú levélkék) és Thalictrum ela-

tum J a c q.-re (kerekded-szívalakú levélkék és a másod- és

harmadrend virágzati ágacskák fürtös vagy ernys állása) oszlik.*

Ehelyütt, mint a mondottakból kitnik, S i m o n k a i nézetét

követem, ahogy az „Erdéh' edényes flórájának helyesbített fog-

lalata, (1886.)" címíí mvében kifejezésre jut. ugyanis a Tha-
lictrum médium Jacq.-t a Thalictrum collinum Wallr. alfajá-

nak tartja. Ezzel szemben nem tartom helyesnek azt a beosztást,

melyet Borbás „A Balaton flórája" (1900.) cím míívében ad

;

ugyanis fordítva a Thalictrum collinum Wallr.-ot a Thalic-

trum elatum J a c q. alfajául jelöli meg. Borbás tévedése a

legnagyobb valószínséggel onnan származik, hogy a Thalictrum

elatum J a c q. valóban régebbi név, mint a Thalictrum collinum

Wallr. Csakhogy nem szabad elfelejtenünk, hogy a Thalictrum

collinutn Wallr. tágabb fogalom, mely a Thalictrum elatum

Jacq.-t is magában foglalja; fordítva ellenben nem áll a

dolog. A Thalictrum coliimim Wallr. tehát nem lehet a Iha-

lictrum elatum J a c q. alfaja, az utóbbit ellenben egész jól tart-

hatjuk a Thalictrum collinum Wallr. alfajának.

(.4 növéaytani szakosztály 1917 április 11-én tartott ülésébl.

* Csak mellékesen szeretném itt megjegyezni, hogy a Thalictrum

elatum Wallr. a termés alakja által a Thalictrum elatum J a c q.-töl nagyon
is eltér alak, noha a Thalictrum collinum Wall r.-tal a legközelebbi

rokonságban áll.



SZOLNOKI I.: MÓDSZER NEDVNYOMÁSINGADOZÁöOKHOZ 99

Szolnoki I.: Módszer nedvnyomásíngadozások
kimutatására lágyszárú növényekben.

Már H a 1 e s klasszikus kísérletei óta nyilvánvaló, hogy a

növények nedváramlásának két ftényezje a gyökérnyomás és

a levelek szívása. Ezek a növény belsejében a légköri nyomástól

eltér hidrosztatikai nyomást létesítenek, amelynek ingadozásából

a transzpiráció mértékére következtethetünk. Fás növényeknél a

nyomás manométerrel mérhet, lágyszárúaknái azonban a mano-
méter nem alkalmazható, és így kénytelenek vagyunk közvetett

módszert használni. Az egyik a már Hales-tóP 1723-ban köve-

tett eljárás abból áll, hogy a levágott szárat üvegcsbe ersítve

és azt vízzel megtöltve, az üvegcs szabad végét higanyba márt-

juk és a levélszívás nagyságát a felemelt higanyoszlop magas-

ságából számítjuk ki. A másik eljárás Renneré,"^ aki lég-

szivattyúval összekötött egyszeríí potetométerrel helyettesítette a

manométert. A növény szárát potométerbe helyezte és megmérve
a szívást, levágta a levélzetet. Ezután a szár csonkjára állandó

negatív nyomású légszivattyút kapcsolt és mérte a létesített szívást.

A levélzet szívásából, a légszivattyú szívásából és negatív nyomá-
sából egyszer aránylattal megkapta a levélzet okozta negatív

nyomást.

Mindkét módszernek az a fogyatkozása, hogy levágott részek-

ben lev nyomásokat mér, és így csak az egyik tényezre: a

levélszívásra lehet következtetni. Igaz ugyan, hogy Sachs^
(1873) módjára a szárnak a gyökérzettel összefügg csonkján

egyidejleg meg lehet mérni a gyökérnyomást, ám kétséges,

hogy ez az érték a levágott szár szívásához adva az ép növény-

ben lev nyomást adja-e? Ezenkívül nem alkalmazható szabad-

földi, vagy hosszú tartalmú megfigyelésekre sem.

A budapesti kir. m. tudományegyetem növénytani intézetében

1916-ban a fenti fogyatkozások elkerülésére egy egyszer fogást

próbáltam ki, amelynek lényege az, hogy a lágyszárú növény
pozitív vagy negatív nyomásának változását hegyesvég üveg-

csövön olvashatjuk le.

Alábbiakban ismertetem a módszer kidolgozását.

A tracheák mködését üvegbl készült hajszálcsövekkel

próbáltam utánozni, miközben az az ötletem támadt, hogy ezeket

a vékonyfalú, 0,8— 1,0 mm küls átmérj csövecskéket lágy-

szárú növények tanszpirációs szívásának jelzésére fogom hasz-

nálni. E célból a vízzel megtöltött csövecskéket lágyszárú növé-

nyekbe szúrtam és idrl idre a meniscus állását megmértem.

^ Hales, Statik der Gewachse, 1748. p. 52.
- Ber. d. deutschen botanischen Ges. XXX. p. 576. 1912. Renner,

Versuche zur Mechanik der Wasserversorgung.
• J. Sachs, Vorlesungen über Pflanzen-Physiologie. II. Aiifl. 1887,

p. 331.
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Az eredmény az volt, hogy a növény a csövekbl óránként 3—

6

cm-nyi vízszálat szívott ki, miközben az ellenrzéskép növénybe
nem szúrt csövekben a víz fogyását nem lehetett észrevenni. Azt

is tapasztaltam, hogy ha ugyanazon a száron több csövet alkal-

mazunk, azokból a víz különböz sebességgel szívatott ki. Ennek
oka, a keresztmetszetek készítése közben derült ki ; azokban a

csövekben volt ugyanis gyorsabb a szívás, amelyeknek a vége
közelebb volt az edénynyalábokhoz, vagy éppen edénynyaláb-

nál végzdtek.
A kísérleteknek ebben a stádiumában mutattam be a haj-

szálcsövek mködését M á g o c s y - D i e t z S. professzor úrnak,

akitl azt az utasítást kaptam, hogj' a kísérleteket az egyetemi

növénykertben folytassam és az üvegcsövekben megfigyelt szívá-

sokat összevessem a légköri viszonyokkal.

Mivel az els feladat az üvegcsövek legcélszerbb alak-

jának megválasztása volt, kezdetben a meteorológiai elemeket

csak nagyjából vettem figyelembe.

A hajszálcsöveket paradicsomon, dohányon, vereskáposztán

és szllön helyeztem el. Az észlelésekbl kitnt, hogy általában

a szívás éjjel csekélyebb volt, mint nappal és a déli órákban

nagyobb volt, mint a déleltti és a kés délutáni órákban. Némely-
kor a kora reggeli órákban pozitív nyomásokat is meg lehetett

figyelni.

Ezen elzetes megfigyeléseknél használt hajszálcsöveknek

két hibájuk volt. Elször, hogy könnyen törtek, másodszor, hogy
kevés víz fért beléjük és így csak rövid ideig lehetett velük

dolgozni. Gondoskodni kellett tehát használhatóbb alakról és azért

a következ kísérletekben közönséges, a végükön kihúzott 8 mm
átmérj csöveket használtam. Ezeket a beszúrásnál jobban meg
lehetett fogni, egykönnyen nem törtek el és több víz fért el bennük.

I. Táblázat. — Lycopersicum esculentum Mill.

Egy. növénykert. 1916 június 18-án d. e.

Jh 48"' -kor a vízszál hossza: 29 mm
7 58 „ „ „ 31 „

8 08 „ „ , 37 „

8 13 „ „ .44 ..

8 26 „ , . 58 ,

8 39 „ , . 54 ,

8 47 „ „ . 48 ,

8 56 „ „ „ 41 „ Esik az es
9 06 „ „ „45
9 16 „ , .47

Az id borult

I

í

9 27 „ a cs üres )

9 21 „ . „ 42 „ I

í^o^"l^
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E táblázatból elször is az látható, hogy korán reggel

pozitív nyomás van jelen. Megemlitésreméltó, hogy ezzel egyidejleg

a kísérleti növény ersen könnyezett. Láthatjuk másodszor azt,

hogy a 8'^ 56'"-kor jelentkez csapadék után rövid idre megint

pozitív nyomás jelentkezik, ami arra mutat, hogy a nedvesség
elpárologván a leveg relatív nedvessége emelkedett és így a

transzpiráció annyira csökkent, hogy ismét a gyökérnyomás került

íúlsüiyba.

Általában ugyanis három eset lehetséges.

1. Ha a gyökérnyomás {gy) nagyobb a levélszívásnál (Z).

Ekkor a szárban lev nedvnyomás {p) pozitív.

2. Ha a gyökérnyomás egyenl a levélszívással, akkor a

szárban lev nedvnyomás egyenl a légköri nyomással, vagyis

akkor a manométer nyomást nem jelez, az üvegcsben a meniscus

mozgása megáll.

3. Ha a gyökérnyomás kisebb a levélszívásnál, akkor a nedv-

nyomás negatív.

Algebrailag következkép tüntethetjük fel e három lehetséget:

1. . . gy y\ + gy — l = +i?
2. . . gy = 1 -\-gy — 1 =
3. .

. í72/ < 1 -hgy — i = — p

Az 1-s eset reggel és esután következik be, amikor a

relatív légnedvesség nagy és így a transzpiráció által létesített

szívás csekély. Ugyancsak pozitív nyomás van a szárban, amint
azt F i g d r^ vizsgálatai kiderítették, ess idszakban a trópusok

alatt, amikor a leveg páradús és a talaj átnedvesedése a gyökér-

nyomást elsegíti.

A 2. eset, mint rövid ideig tartó átmeneti állapot, akkor
következi-k be, amikör a relatívnedvesség annyira csökkent, hogy
a transzpiráció erteljesen megindulhat.

A 3. eset, amely a leggyakrabban volt megfigyelhet, a
nappali órákban következik be, mivel ekkor a levelek szívása

már oly ers, hogy azt a gyökérnyomás kiegyenlíteni nem tudja.

A megfigyelésekbl kitnt tehát, hogy a hajszálcsövekkel

és a kihúzott vég üvegcsövekkel ki lehet mutatni a nyomás
ingadozását. Természetesen abból, hogy a növény egyszer több,

másszor kevesebb vizet szívott ki, csupán a nyomások relatív

értékeit ismertük meg. A nyomás abszolút értékének megállapítása

céljából a kihúzott vég üvegcsövet higanyos nyilt mauométerrel
kapcsoltam össze. Ám, sajnos, a mszer még a kipróbálás közben
összetört és így Ógyallán, ahol júliusban végeztem kísérleteket,

csupán a már kipróbált hegyesvég üvegcsöveket vittem magammal.
Ógyallán Kenessey Kálmán dr. úr volt szíves a

meteorológiai intézet termográfjának és hidrográfjának megfelel

' L. 105. 1.

Botanikai Közlen;énvek 4—6. füzet. 10
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hmérsékleti és légnedvességi adatait rendelkezésemre bocsátani

és ezáltal lehetvé tette az els számszer összehasonlítást a
meteorológiai elemek és a nj'omásingadozások által létesített

szívások között.

A kísérleti szabadföldi növény a meteorológiai intézettl

néhány száz lépésnyire fekv kertben volt és így a meteorológiai

intézet kertjében felállított termográf és hidrográf korrespondeáló

értékeket szolgáltatott.

11. Táblázat.

Ógyalla.

Lycopersicum esculentum Mill.

1916 július 29. d. e.-töl 31-e d. e.-ig.

Id
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sebességek úgy viszoiiylanak egymáshoz, mint az átmérk reciprok

négyzetei

V: ^ = T^ • "j7i amibl V = -^

Mivel a fenti összefüggésben csak a D-t változtathatjuk

tetszés szerint, F-re, vagyis a szívás sebességére csak úgy kap-

hatunk nagyobb értéket, ha D-t, vagyis a mércs bels át-

mérjét kisebbnek vesszük. Ezért Budapestre visszatérve a

csöveket következkép módosítottam (1, ábra). A kihúzott üveg-

csövet, amely 4 cm hosszú volt, gummicsvel egy 75 cm hosszú

és 2 mm bels átmérj vastagfalú üvegcsvel kötöttem össze,

amelyre a skálát ersítettem. A csövet vízzel teleszíva villaalakú

fatartókra fektettem vízszintes helyzetben és a kihúzott cs végét

1. kép. Kapilláris potometer felállítása. E heg-yes vég üvegcs. Z gummi-
csö. N mércs.

a növény szárába szúrva, azt a gummicsnél fogva^ a szárhoz

kötöttem, nehogy a szél kitörje vagy kihúzza.

A kísérleti növények 2^^ hónapos, cserépbe ültetett napra-

forgók voltak 1— 1,5 m magas átlag 1 cm vastag szárral.

A relatív nedvesség mérésére Koppe-féle beállítható hajszál-

hygrométert használtam. A hmérsékletet a hygrométer állványára

akasztott Vio"-os hmérn olvastam le, A cserép földjének h-
mérsékletét Vi"-os hmérvel mértem. Mind a légnedvességre,

mind a hfokra vonatkozó adatokat összehasonlítottam a buda-

pesti Meteorológiai Intézet termográf és hidrográf adataival és

a hmérsékleti adatok között olyan párhuzamosság mutatkozott,

hogy ennek alapján néhány hfoJcot intrapolálni lehetett. És
ehelyütt hálás közönetet kell mondanom Endrey Elemér úr-

nak, aki ebben szíves volt támogatni és Marczell György dr.

úrnak, aki szíves volt a hygrométer statikus és dinamikus korrek-

cióit meghatározni.

10^
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III. táblázat. — Helianthus annuus. L.

Eg-yet. Növénykert. 1916 szeptember 26-tól 29-i<í.

Idö**
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A III. táblázatból jól látható, hogy a szívás sebessége, vagyis

az óránként beszívott vízszálnak a hossza, a hmérséklettel ará-

nyosan^ a relatív nedvességgel pedig fordított arányban növekedett,

illetleg fogyott. Kitnik a táblázatból az, hogy a hfok és a

relatív nedvesség ingadozásaira legkevésbbé reagált a II. napra-

forgóban elhelyezett mércs. Ennek magyarázatát megtaláltam

a beszúrás helyén készített szárkeresztmetszet mikroszkópi vizs-

gálatakor. A II. számú napraforgóban ugyanis a cs végén sztereid

szövetbl kiszakadt dugasz volt, viszont az I. és III. naprafor-

gókba szúrt csövek végei a bélszövetben szabadon végzdtek.

Itt megjegyezzük, hogy utólag találtunk utalást arra, hogy
a nyomásra vonatkozó megfigyelések után célszer a megfelel
keresztmetszetet megvizsgálni. Nevezetesen F i g d o r^ pálmákon
végzett manométeres vizsgálatainak tárgyalása során megjegyzi:

„sajnos, elmulasztottam a kísérletek befejezése után a manométer
odaersitésének helyén a pálmatörzset anatomiailag megvizsgálni

és így nem tudom teljes pontossággal megmondani, hogy az

észlelt nyomások a pálmatörzs mely szövetére érvényesek".

Látjuk tehát, hogy a kihúzott vég üvegcsöveké^ segítségével

közvetlenül megmérhetjük a szabadföldi lágyszárú és ép növény
relatív nyomásváltozásait ^ ami az eddig használt módszerekkel
nom volt lehetséges.

Megjegyzend, hogy a csövek átmérinek megválasztásával

a módszer érzékenysége tetszés és szükség szerint fokozható.

Legyen szabad továbbá rámutatni arra, hogy a kapilláris

potométer kiindulásid és alapul szolgálhat oly eszközök konstruá-

lására, amelyek egyrészt az agrármeteorológiának, másrészt a

lágyszárú növények élettanának hasznos szolgálatot tehetnek.

Ugyanis a kapilláris potométerrel v. manométerrel össze-

kapcsolt lágyszárú növény oly összetett mszert alkot, amely
alkalmas a meteorológiai elemeknek a vegetációra kifejtett egyes

hatásainak megítélésére. Ez fás növényeken végzett manométeres
vizsgálatok esetében már megtörtént, ám itt, mint az pl. Figdor^

vizsgálataiból látható, a megegyezés a meteorológiai elemek és

a nedvnyomás között csak nagyjában van meg, mivel a „bels"
faktorok sokkal erösebben módosítják a meteorológiai elemek
hatását a fás növényekre, mint az egyszerbben felépített és

kisebb terjedelm lágyszárúakra. Talán nem csalódom, ha

— szélcsend ill. napfény hiánya ;
^ gyenge szél, amely csak a leveleket,

2 erösebb szél, amely a szárat is megmozgatja ; (N) tompított napfény,
iV teljes napfény; h hervadtság ; A és -^ árnyék és félárnyék; Ö öntözés;
n és sz nedves és száraz föld.

^

^ F i g d o r, Unters. ü. d. Erscheinung des Blutungsdruckes in den
Tropen. Sitzungsber. d. k. Akademie. d. Wiss. Mat -naturw. Classe CVII. Bd.
I. Abt. (1898.) p. 645.

^ Mivel az eszközt mint a potométer egyik módosítását foghatjuk fel,

ajánlatos röviden „kapilláris potométernek" nevezni.
* Elbb idézett munka, 665. old. és a mellékletek.
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azt hiszem, hogy az ismertetett módszert egyszersége fitofeno-

lógiai mérések kivitelére felette alkalmassá teszi és ezek jelent-

ségének kiemelése érdekében legyen szabad S á v o 1 y F e r e n c dr.

nagyérdek cikkére^ hivatkozni, amelyben az agrármeteorológia

egyik feladatát ilyen nem vizsgálatok elvégzésében látja.

Ami másrészt a módszernek a lágyszárú növények élet-

tanában való jelentségét illeti, ez elssorban abban áll, hogy

a lágyszárú növény nedvnyomása abszolút értékének meghatá-

rozására két lehetséget nyújt, míg az eddgi módszerek erre

egyáltalában nem voltak alkalmasak. Az egyik lehetség az

indirekt út, amikor is R e n n er mintájára úgy lehet eljárni, hogy

egy bizonyos idtartamú mérés után a szárat a kapilláris poto-

méter felett lecsonkítva és a csonkra légszivattyút kapcsolva,

megmérjük a légszivattyú által létesített szívást a mércsövön
és azután a légszivattyú negatív nyomásának segítségével egy-

szer aránylattal|kiszámíthatjuk az egyes szívássebességnek meg-

felel nyomási értékeket. A másik lehetség a direkt módszer,

amikor a kapilláris potométert manométerrel kapcsoljuk össze

és a nyomás abszolút értékét a megfelel korrekciók után kapjuk.

A kapilláris potoraéternek másodsorban az a jelentsége, hogy

egyes feltevések, amelyekben egészen biztosak vagyunk ugyan,

de kísérleti bizonyításra eddig alkalmasak nem voltak, kísérleti

úton igazolhatók. így pl. egész l)izonyosnak vesszük, hogy a

lágyszárú növényekben a transzpiráció változásával kapcsolatos

hidrosztatikai nyomásingadozások az edényekben a legersebbek,

de ezt közvetlenül igazolni csak kapilláris potométerrel lehet,

mert ezeket hol rövidebbre, hol mélyebbre szúrva, úgyszólván

elemzés tárgyává tehetjük a szárkeresztmetszet különböz szöve-

teiben uralkodó és egymástól eltér nyomásokat. Azt is biztosra

vesszük Sachs kísérlete után (1. a bevezetést), hogy a nedv-

szállítást a gyökérnyomás és a levélszívás egyidejleg végzi. Ám
ez a feltevés csak akkor lesz szigorúan bebizonyítva, ha kísér-

letkor ugyanazon napraforgóba két hegyesvég mércsövet szúrva,

a szívássebességeket állandó küls feltételek mellett megálla-

pítjuk, és azután a R e n n e r-féle „Klemmversuch" módjára a szárat

a két mércs között összeszorítjuk és ha ekkor a szorító

felett negatív, a szorító alatt pedig pozitív nyomásnak megfelel

szívássebességeket észlelünk. Ki lehetne fejteni azt is, hogy

a kapilláris csövek módszerével hogyan lehetne megközelíteni

azt a nedvszállítási problémát, amit Jóst Quantitásfrage-nak

nevez, ám ez korai volna most, mikor még a fentebb kijelölt

utak nincsenek kísérleti módon kiegyengetve.

Sajnos, nemcsak a fenti lehetségek kipróbálásában aka-

dályoztak meg a viszonyok, hanem az eredeti eszközön végzend
módosításokban is. így a P f e f f e r és Mac D o u g 1 a s-féle

^ Dr. Sávoly Ferenc: Mezöoazdaság és meteorológia. — Földr. Közi.

1915. 8. f. és „Az Idjárás" 1916. 5. f.j e) pont.
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potetométerek^ mintájára a kihúzott vég üvegcs és mércs
közé célszer egy T-alnkú csvel ellátott tölcsért iktatni az el-

fogyott víz könny pótlására (2. rajz). Ekkor a megfigyelés

heteken, hónapokon át folyhat, csupán olyan állványról kell még
gondoskodni, amivel a növény növekedését követni lehet.

N

2. kép. Kapilláris potometer T-alakú csövei összekapcsolva az elfogyasztott
víz pótlása^céljából. E hegyes vég üvegcs. Z gummicsö.. iV mércs.

S tölcsérrel és csappal ellátott T alakú cs.

Végül hálás köszönetet kell mondanom Mágocsy-Dietz
Sándor egyetemi tanár úrnak, a budapesti m. kir. tud. egyetemi
Növénytani Intézet és Növénykert igazgatójának szíves útba-

igazításaiért és azért, hogy a vezetése alatt álló intézetben a
módszeremet kipróbálhattam.

LíndauG. : A tószegi Laposhalom történclemelttí

növényi leletei,

(Eredeti német szöveg a [37]. oldalon.)

A dolgozatomban tárgyalt történelemeltti idbl származó
növényi leletek a tószegi Laposhalom (Pest vármegye) egykori

stelepének feltárásából kerültek napfényre. Valamennyi növényi
lelet a halom egykori lakótelepének ú. n. katlantzhelyeirl való.

A szakszer feltárást Márton Lajos dr., a Magyar Nemzeti
Múzeum régiségtárának segédre végezte 1906-ban szeptembertl
októberig. Ásatásairól a Magyar Nemzeti Múzeum 1906. évi jelen-

tésében (170—173. oldal) számolt be. A halom betelepülése az

úgynevezett magyar terramárák idszakában történt, körülbelül

abban a korban, amely a neolithkor és az elhaladottabb bronz-

' Ernáhrungspliysiologisches Praktikum d. höheren Pflanzen v. G r a f e

(1914), 438. old.
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,
A TÓSZEGI LAPOSHALOM LELETEI

kor közé esik. Ezen az stelepen a vaskor maradványait nem
találták.

A növényi leletek legnagyobb része árjyát {Hordeum vul-

garé) és borsót {Pisum sativwni) tartalmaz. Mindkett megvan tiszta

állapotban és meglehetsen ersen elszenesedve fordul el.

Az elszenesedés, bár a növényi részek a katlantzhelyekrl

valók, mégis valószínleg késbb történt, amikor ugyanis a lakó-

helyek leégtek. Az elszenesedési állapot a leletek szerint válto-

zik. Legersebben szenesedtek el a magvak, közülök különösen

a 3-, 5- és 6-os jelzés próbák, továbbá a surló szárai és az

árpa szalmája.

A növényi leletek közül feltn az Onopordon acanthium

(1. sz.) kaszatterméseinek jelenléte, amelyrl alig mondha-

tunk valamit, mert nem tudjuk, hogy miféle állat hordhatta a

kaszatterméseket arra a rejtekhelyre, amely a prehisztorikus

magvak közelében feküdt. Épp úgy nem mondhatok véleményt

a 15. számú IcristálykákróL mert keletkezésük módjáról nin-

csen tudomásunk. A körtét (16. sz.) minden bizonnyal mint ele-

séget gyjtötték, ellenben a gubacsról (17. sz.) nem tudjuk, mire

használhatták.

A leletek száma 17, melyek meghatározásaim szerint a

következk : Onopordon acanthium L. kaszattermései (1. sz.) ; a

lencse (Ervum lens L.) magvai (2. sz.) ; a borsó {Pisum saii-

vum L.) magvai (3., 4. és 14. sz.), melyek közül a 4-es számú

próbában Lathyrus sativus L. magvai és az 5, számúban pedig

Polygonum convolvulus L. és Atriplex paiidum L. var. magvai

is fordulnak el ; az árjja {Hordeum vulgare L.) szemtermései

(5., 6., 7., 8., 12. és 13. sz.), a 8-as számúban még lencse is

van jelen ; a surló {Equisetum arvense L. var.) szárai (9. sz.), az

árpa (Hordeum vulgare L.) szárrészletei (10. és 11. sz.) ; kris-

tálykák (15. sz.) ; körte (16. sz.) és végre a Biorrhiza paliida

Oliv. okozta tölgygubacs (17. sz.).

A prehisztorikus növényi leleteket kérésemre dr. F i 1 a r s z k y

Nándor magyar nemzeti múzeumi növénytani osztály igazgató úr

volt szíves rendelkezésemre bocsájtani, akinek ezért köszönetet

mondok. K.
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Mihalusz V. : A gyermekláncf tökocsányán rend-

ellenesen megjelen levélke.

A gyermekláncf (Taraxacum officináié) tökocsányán ren-

des körülmények között, eltekintve a csúcsán ül virágfészektöl,

semminem képzdmény nem észlelhet. Ritka esetben, miként

ez K. A. Rudolphi „Anatomie der Pflanzen" cím mvébl isme-

retes (139. old.), a kocsány különböz magasságában levélke fej-

ldik. Mivel ügy tapasztaltam, hogy ez egyáltalában nem ritka,

st igen gyakori jelenség, azt hiszem, nem lesz érdektelen rész-

letesebb megvizsgálása, már csak azért is, mivel az irodalomban

még teljesen ismeretlen.

Megfigyeléseim azt bizonyítják, hogy ezen teratológiai jelen-

ség elidézésében, miként ez az alább elmondottakból kitnik, a

fényhiánynak van a legfontosabb szerepe. Azon egyedek, ame-

lyeken ilyen rendellenes levélke észlelhet, minden esetben árnyé-

kos helyen nttek s aszerint, hogy a növény fejldésének mely

idszakában és mekkora mértékben jelentkezett a beárnyékolás,

a levélke is más és más alakban fejldött ki. Több száz eset

kapcsán az alább részletezett három csoportba oszthatók a levélke

különböz formái. Mindazokban az esetekben, amikor a növény
normálisan fejldhetett, tehát sem fényben, sem vízben nem sz-
kölködött, rajta semminem rendellenes elváltozás észlelhet

nem volt.

A tapasztalatok hosszú sora alapján mondhatom, hogy
ez a jelenség nem pathologiai, hanem tisztán teratológiai.

Hogy a levélke formáit megállapíthassam, mértékül úgy az

egész növény, valamint a levélke habitusát vettem tekintetbe.

Ezen formák a következk :

1. A levélke lomhlevélnemü. Ezen esetben a növény mindig

ers, jól fejlett példány, melynek tlevelei teljesen kifejldtek,

tkocsánya pedig nagy, ers és zöldszín. A magas és vastag

tkocsány fels negyedében a mélyen hasogatott, majdnem szár-

nyasán metszett lomblevélszer levélke foglal helyet, mely minden
esetben nagyobb, vagy legalább is akkora, mint a fészekpikkely-

levélkéi (1. ábra, baloldali kép). Anatómiailag is ez a legfejlettebb,

mert szerkezete a lomblevelek szerkezetéhez nagyon hasonló. Alsó

epidermiszén sok. a felsn alig négy-öt szájnyílást találunk.

MezofiUuma, vagyis asszimiláló szövete klorofiUban dús, alap-

szövetszer, tömött, tehát nem szivacsparenchima.

Minden jel arra mutat, hogy a növény tlevelei már telje-

sen fejlettek s a tkocsány is kialakulófélben volt, amikor vagy
a magasratör f, vagy a mellette lev bokor ágai majdnem tel-

jesen elzárták a növényt, nemcsak a direkt, hanem a szórt fény-

tl is. Az ilyen levélke mindenkor a legkorábban megjelen pél-

dányokon észlelhet, mint ahogy a vázolt helyzet is csak kora

tavasszal állhat el.
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Ezen megfigyelések önkéntelenül azt a gondolatot ébresztik

a szemlélben, hogy a fejlett, a legtöbb esetben már virágzó,

de lomboktól srn betakart tölevel növény meglehets siker-

rel fejleszt asszimiláló szervet, mely azt a kevés anyagot, amelyre

^/irM:;:;;'::^'^'

1. ábra.

a fejld magoknak még szükségük van, termelni ^^**

é-s elkészíteni képes.

Mi sem természetesebb, mint az, hogy

ilyenkor a levélke a kocsány fejldésének utolsó pillanatában s

ennek megfelelen annak a fészekhez legközelebb es negyedé-

ben jelenik meg.

2. A levélke merev, börnemü. Ilyenkor a növény habitusa

a következkben foglalható össze : a tlevelek keskenyek, meg-

nyúltak, etioláltak; a tkocsány alsó része ugyancsak vékony.
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etiolált, fels, a f vagy lombok fölé emelked része vastagabb

s csak a levélke megjelenési helyén túl vékonyodik újra, töré-

keny, anthocyantól pirosszín, igen kevés kloroíillal.

A levélke mereven eláll a tkocsánytól s végén majd min-

dig száradó, csavarodott (1. ábra, középs kép). Epidermisze jól fejlett

és anthocyant tartalmaz. A levélke fonákján szájnyílásokat találunk,

ám színén egy esetben sem. Mezofilhima, miként az els eset-

ben, tömören egymás mellé sorakozó, kloroíillszemecskés paren-

cliymasejtekbl áll. Az alapszövet úgy a levélke csúcsa, vala-

mint a szélei felé prosenchymajelleg koUenchymába megy át s

ez merevíti az egész levélkét (2. ábra).

Ez az eset azt a benyomást teszi, hogy a beárnyékolás az

egyedet sokkal elbb érte, mint az els esetben, de a növény

még elég korán képes volt megmenekülni a teljes fényhiány

veszedelmétl, s még elég anyag állt rendelkezésére, hogy úgy

ábra.

óvószervet, valamint ennek segélyével életképes nemzedéket tud-

jon fejleszteni.

3. A levélke hártyás, satnya. Ez esetben a növény teljesen

szabadon áll, alacsony bokroktól, ftl beárnyékolva nincsen,

de direkt fényt majdnem sohasem kap, mivel magas fák vetik

rá árnyékukat. A növény teljesen csenevész, sápadt, kicsiny,

tlevelei igen vékonyak, tkocsánya alacsony, satnya s majdnem
mindig csavarodott. Maga a levélke hártyás, vékony, keskeny,

hegyes, a levélhüvely széleinek megfelel két szrnem karély-

kával (1. ábra, jobboldali kép).

Epidermisze vastag, sejtjeinek küls fele azonban nem kuti-

kulás ; mezofiUuma 4—G sejtsorból álló paíenchyma (3. ábra)

klorofill csak az epidermisz alatt lév els parenchymás sejt-

sorban van s csak ritkán a másodikban is ; sokszor azonban telje-

sen hiányzik. Csak az alsó epidermiszen s itt is csak sok keresés

után találunk egynéhány szájnyílást. Bizonyos, hogy az egész

növényke sohasem kapott hosszabb ideig direkt fényt s ez után

való törekvése miatt tüntet fel a tkocsány csavarodást.
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Általában ez esetben az a benyomásunk, hogy az ilyen

szegényes fényviszonyok közé került növény mindent megkísé-

relt, csakhogy életképes nemzedéket hozhasson létre, de minden

törekvése, legalább is a legtöbb esetben, különösen ha száradó

talajon tenyészett, kárba veszett, st óvintézkedésekre pazarolta

azon anyagait is, amelyek voltaképpen a jöv nemzedék létre-

hozására lettek volna szükségesek. A csiráztatási kísérletek leg-

alább ezt bizonyítják, mert amíg az els két esetben a kaszáto-

kat mindenkor életképeseknek és csiraképeseknek találtam, addig

ez esetben több mint 200 megfigyelés közül csak egyetlen egy

egyednek volt egynehány olyan kaszattermése, melyek — bár

nyomorúságos — csiranövénykét szolgáltattak.

3. ábra.

Minden a növényen megfigyelhet s mint a bels életnek a

külszínen való rögzítéseként megjelen jelenség, így a levélke

teljesen szabálytalan fellépése, a kocsánynak hol vastagabb, hol

vékonyabb volta, különböz csavarodása és sok más jelenség szinte

az egyed kapkodásaként fest.

Hogy a levélke mikor és hogyan jelenik meg, eldön-

tenem egy esetben sem sikerült s tovább való vizsgálódá-

sokra már nincs módom. Néha úgy fest, hogy a tenyész csúcs-

ról, máskor meg mintha utólagosan a tkocsányból fejldött volna.

Ezek után nézzük a levélke közös sajátságait. A levélke

minden esetben hasogatott. Tövén a levélhüvely széleinek meg-

felelen, mindenkor két karélykája van. Ezen karélykák sok-

szor igen hosszúak, szrnemek, hengerdedek, alig 2— 3 sejtnyi

vastagok, pöndörödöttek. A levélke epidermisze jól fejlett, a

levél fonákján mindenkor, a színén csak ritkán találunk száj-

nyílásokat s ilyenkor is csak keveset. Ha a levélkérl felületi

metszetet készítünk, még pedig a fonákjáról, de úgy, hogy a

levélke szélei is rajta legyenek, úgy találjuk, hogy a levélke
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szélén hosszirányba helyezkedett 6—8 sejtsor van, melyeken nem
látunk szájnyíhisokat (4. ábra). Szájnyílások csak a levéllemez

közepét elfoglaló epidermiszen észlelhetk s nagyságuk különböz.

A levél keresztmetszete csak epidermiszt és alapszövetet

tüntet fel s csak olykor kollenchymát is (2. és 3. ábra).

Az alapszövet legtöbbnyire egész tömegében asszimiláló szö-

vet s benne futnak az edénynyalábok, a levélke erei is.

A levélkébe mindenkor három edénynyaláb hatol, egy — s

ez a legvastagabb — a levéllemeznek megfelelen s kett a

•timsnti

4. ábra.

levélhüvely két szélében fut végig. Ezen levélerek számos ágra

bomlanak, ám az érelágazások nem hatolnak a levélke széléig,

hanem 2—8 sejtsorral eltte visszahajlanak. Rendkívül érdekes

a levélke elválása a tkocsánytól (5. ábra). A levélke legelsbb

is a fér táján, tehát a levélnyél közepén válik el a kocsánytól,

a mellékerek még egy ideig a tkocsánybau futnak, majd ezek

is elválnak, s csak a levélhüvely szélei maradnak összenve a

tkocsánnyal. Ez tart rendesen 2—15 milliméteren át s csak

azután válik el az egész levél a tkocsánytól. Több esetben ez

az együttmaradása a levélkének 2—5 cm-en át is tart s az egész

úgy fest, mintha egy elsatnyult tlevél odantt volna a kocsány-

hoz, máskor meg azt a benyomást teszi, mintha az egész egy

lecsúszott fészekpikkelynél nem volna egyéb. Némely esetben s

a 3 alatt említett esetek legtöbbjében a levélke lemeze teljesen

szabadon áll már, mikor a levélhüvely szélei még sokáig, néha
5—6 mm-en is át oda nve maradnak, azt a benyomást keltve,

mintha a levélke legalsóbb két karélya odantt volna a tko-
csányhoz s csak a hegyes csúcsaik szabadok.
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Általában jellemz még, liogy a tkocsány epidermisze alatt

lev kollenchyma mindenkor behatol a vele összentt, helyeseb-

ben a tle még el nem vált levéllemez széleibe is. Ha ilyen

kollenchyma nincs, amit ritkán s csak az 1 és 3 alatt említett

esetekben lehet észlelni, akkor a levélkében sem található.

A kollenchyma a levélhüvelyben legfeljebb a két legszélsbb

edénynyalábig hatol, míg a levélkébe csak a 2. alatt jellemzett

esetekben hatol s itt a levélkének legfeljebb 3—4 sejt vastag-

ságú merev szélét alkotja.

A levélke támasztéka, habár a szár üres, nem egy haránt

fíil, miként ezt már Rudolphi is megíigyelte (elbbi idézet), ha-

5. ábra.

nem a levélhüvely s néha a levélke széleibe is hatoló kollen-

chyma, fleg pedig a levélhüvely széleivel a kocsányhoz való

odanövés. Ez talán a legérdekesebb mechanizmus, habár nem

egyedülálló, mert hiszen a héjakút levelei hasonlatos berende-

zést mutatnak, csakhogy itt a két levél alsó szélei egymás-

sal, a mi levélkénk alsó szélei pedig a tkocsánnyal vannak

összenve.
Amit az egész megfigyelésben fontosnak találok, az az,

hogy ebben a levélkében egy bizonyítékkal többet nyertem a

Taraxacum és a Leontodon között való vérrokonsághoz. Jel-

lemz, hogy a Leontodon levéltelen tkocsányú fajai szintén ilyen

rendellenességeket tüntetnek fel. A tisztán teratológiai jelenségek

legnagyobb részét igen alkalmasoknak találtam arra, hogy segít-

ségükkel és útmutatásuk nyomán megállapíthassuk nemcsak a

fajok, hanem a nemek valódi rokonságát, ezért gondolom, hogy

megfigyeléseim eme közlésével nem végeztem egészen haszonta-

lan munkát.
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V o u k V. : A Rossí-féle horvát herbárium.

Rossi Lajos azok közé a botanikusok közé tartozik,

akik csakis bels liajlamukat és rokonszenvüket követve lettek

azzá. Rossi pályája a katonatiszti, mint ilyen a m. k. horvát

honvédségnél szolgál. Fiatal ^korában is természetkedvel volt és

a gimnázium elvégeztével a tudományos és a gyakorlati pályák

között ingadozott. A horvátországi múzeumban gyakornok, a dél-

szláv Akadémiának hivatalnoka, a nápolyi állattani állomás kon-

zervátora volt, míg katonai szolgálata hazájába hívta. Habár
tiszt lett, szívében természetbúvár maradt és szabad óráiban a

növénj^tannal foglalkozott. Igen sokat és szorgalmasan gyjtött

elbb hivatalos útjain, majd külön kutatóutakon, amelyeket

saját költségén szabadságainak idején rendezett. Kutatásainak ftere

Horvátország déli része és a tengerpart volt, fképen a Pljesivica

és a Velebit-hegylánc. Ez a florisztikai kutató mködés több mint

40 évig tartott, st még most is, mint nyugalmazott rnagy,
tiszteletreméltó öregségében sétaútjain Karlovac környékének
flóráját tanulmányozza. Ezen id alatt Rossi több florisztikai

munkát publikált, amelyek révén a horvát flóra kutatójának hír-

nevét Ijiztosította a maga részére. Pontosabb munkái

:

„U tiiikarshoj dulibi''. „Glasnik" a horvát természettud.

egyesület kiadványa 1911.

„Floristicka istrazivanja po Jugoistocnoj Hrvatskoj" (Flo-

risztikai kutatások délkeleti Horvátországban). „Glasnik" 1915.

„Beitrage zur Kenntnis cler Pteridophyten Südkroatiens"'

(Magyar Botan. Lapok 1911).

„Die Pljesivica und der Verhindimgszuy mit Velebit".

U. 0. 1913.

Legnagyobb mve, amely a botanikus körök eltt is isme-

retlen lehet, a horvát flóra gyjteménye : a „Herbárium croati-

vum Eossianum'\ Ez a herbárium 28,000 példány 240 csomag-

ban, nagy fólióformátumban van gondosan preparálva és kon-

zerválva. Minden faj pontosan van cédulázva „Flóra croatica ex

Jierbario Ludovico Rossi" cím névjelzkkel, amely a termhely
és gyjtés pontos adatait tartalmazza. A növények nagy-

részének revíziójában résztvett több kiváló botanikus (mint

D e g e n, Z a h n stb.). A herbárium Dél-Horvátország Kupától

délre es részének teljes flóráját tartalmazza, de van közöttük

olyan növény is, amelyet Rossi Horvátország más vidékén.

Zagreb, Samobor, Topuska, Varazdin stb. környékén gyjtött.

Az egész herbárium rendezett, hozzá Rossi katalógust is készí-

tett és további megrzésre most a zágrábi kir. Ferenc József-

tudományegyetem növénytani intézetébe került. Nemrégen ugyanis

a horvát kormányzat a gyjteményt a nevezett intézet részére

megvásárolta. Ez a nagy gyjtemény lesz az alapja az általános
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„Herbárium Florae Croaticae"-nak, mert ebbe sorozzák be
Sclilosser, Vukotinovié, Klinggraff, Hirc és mások
gyjteményeit.

(Ford. Ssabó Z.)

(A növénytani szakosztály 1917. évi november hó 14-én tartott ülésébl.)

Boros Á. : Újabb adatok Budapest környéke

növényzetéhez.

'

Budapest közelebbi és távolabbi környékén botanizálva^

1916-ban több érdekes növényre akadtam, melyek közül a Carex

elongata, a Raniinculus i'epens f. viJlosus és a Verbasciim gran-

dicalix (F. austriacum X hlattaria) területünkrl még nem voltak

ismeretesek.

A gyjtött anyag érdekesebbjeibl a Nemzeti Múzeum-
nak is juttattam példányokat ; a Carex elougatának és a Selagi-

nella helveticának egyetlen példánya szintén ott van.

szinte köszönetemet fejezem ki Jávorka Sándor mii-

zeumi r úrnak lekötelez támogatásáért, valamint a Nemzeti

Múzeum Növénytárának, hol dolgozatom készült, hogy herbáriu-

mát és könyvtárát rendelkezésemre bocsátani szíves volt.

Gyjtésem nevezetesebb eredményét a következ felsoro-

lásban közlöm :

1. Ceterach oíficinarum Willd. Biztos termhelye a

máriaremetei Remete-hegy, ahol Borbáson kívül mások is

gyjtötték. Magam a Flóra Hungarica Exsiccata részére is be-

gyííjtöttem. Borbás a nagykovácsii sziklákról is említi (Bpest

növ. 43. old.). Szépligetinek a Nemzeti Múzeumban lev herbá-

riumának egy példánya szerint a váci Naszálon is találták.

Ezt az adatot magam is megersíthetem, mivel a n3'ár folyamán

két ízben is gyjtöttem ezt a növényt ezen a helyen (aug. 31,

szept. 10).

A közelebbi környékrl ismeretes még a Bakonyból (B o r-

b á s, Balaton növ.) és Fehér megyébl, Bodajk melll (Czakó.
herbárium.)

2. Equisetum hyemale L. f. Moorei (New.). Szedtem Peta-

sites hyhridus és Anemone hepatica társaságában a pomázi K-
hegy alatt, a Snsnjar-patak mellékén (márc. 20). Eddig csak a

Csepels/.igetröl volt ismetes. (Soroksárral szemben gyjtötte

J á v r k a, Csép és Tököl körül S i m o a i és T a u s c h e r.

Borbás a talakot említi Szigetszentmiklósról és a tököli

erdbl, azonban az adata is bizonyára a f. Moorei-re vonat-

kozik, amint azt Simonkai is a Magy. Bot. Lapok III. (1904.)

74. lapján megjegyzi.



BOROS Á.: ÚJABB ADATOK 117

3. Selaginella helvetica (L.) Lk. Ezt mint líjabb adatot

már ismertettem Aquincumból (Bot. Közi. 1916, XV. köt. 70.

old.). Az idén megállapítottam, hogy innen eltnt.

4. Potamogeton coloratiis Horn. Tömegesen n Óbuda
több pontján ; Rákospalota mellett is gyjtötték (B o h á t s ; B o r-

bás: Bpest növ. 67. old.). Én az Alagi major patakjában szed-

tem, ott, ahol az államvasút keresztezi ; Ranunculus lingua és

Jímcus subnodulosus Schrk. társaságában (jún. 13).

5. Potamogeton lucens L. Ismeretes Budafok melll (B o r -

bás: Bp. növ. 67. old.; Simon kai herb.), a Csepelszigetrl

(Tauscher, herb.) és Garamkövesdrl (Borbás, herb.). El-
került a Veresegyházi tóból (jún. 25), melynek hínárját fleg a

Potamogeton lucens alkotja, közéje kevés Myryophyllum verticil-

latum is vegyül. A tavacska nevezetesebb növényei még a Ca-

stalia álba, Hydrocharis morsus ranaef Lemna trisulca ; a tó

mocsaras partján u Parnassia palustns, Cyperus flavesceyis és a

Menyanthes trifoliata L. Utóbbi tömegesen n itt.

6. Carex elongataL. Hegyvidéki mocsarakban tenyész növény,

vidékünkrl nem volt ismeretes ; legközelebbi termhelye a Mátra.

Szedtem Dömös fölött a Dobogók tetején egy állandó tócsában,

közel 700 m magasságban. Carex remota, Athyrium Filix femina,

Ranunculus repens^ Callitriche verna slb. társaságában (jún. 2).

7. Scilla t)ifolía L. Nálunk a Duna partmellékén nem ritka,

az újpesti szigeten (épp úgy az esztergomi szigeteken), Duna-
haraszti, Szigetszentmiklós, Soroksár stb. mellett bven n, ezekre

a helyekre bizonyára a Duna vize hozta, de ráakadtam a hegy-

ségben is, a Guggerhegy északi oldalán (az erdri lak mellett

1914—1916. években, márc. 10 és ápr. \'^ között).

8. Iris graniinea L. ad pseudoGyperus Scliur. verr/ens.

Ismeretes a Pilishegyrl, de megtaláltam a Dobogókn is, még
pedig annak két különböz pontján (a kéibükkfanyergi út mel-

lett, közel a nyereghez és a dömösi út mellett, közel a csúcshoz

(jún. 2). Borbás (Bp. növ. 64. old.) a talakot említi a Farkas-

völgybl és a Remetehegyrl.
9. Cucubalus baccifer L. f. glandulifer Jáv. (Bot. Közi.

XIII. [1914], 25. old.) A vidékrl Esztergom és Dorog környé-

kérl Jávor ka ismertette. Szedtem a gödi szigeten Vihurnum
opulus és Vitis sylvestris (?) társaságában (júl. 11).

10. Ranunculus repens L. f. YÍllosusLamotte {=R.Haynaldi
Menyh.). M e n y h á r t a kalocsai érseki kertben találta és mint

új fajt írta le R. Haynaldi néven (Kalocsa növényzete 28. old.).

A R. repens száraz talajon növ szrös alakjának tartható s

véleményem szerint a R. repens L. f. villosus Lamotte-\e\ azonos.

Szedtem a Rózsadomb két különböz kertjében, a Szilágyi Dezs-
tér parkjában és az egyetemi növénykert pázsitjában. A Flóra

Hungarica Exsiccata számára begyjtöttem. Az a'körülmény, hogy
hazánkban csak mesterséges gyepben fordul el, azt a feltevést

engedi meg, hogy fmaggal behurcolt és terjesztett gyom.

Botanikai Közlemények 4-6 füzet. 11
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11. Saxifraga aizoon Jacq. Ráakadtam a váci Naszálon
(aug. 31, szept. 10), hol a Ceterach ofi'icinarum társaságában n.
Tkés Lajos-nak adata (Vác növényzete 35. old.) ezzel meg-
ersítést nyert.

12. (xentiana cílíata L. Régóta ismeretes a Svábhegyrl
ez a ritka hegyi növény (Borbás: Bp. növ. 103. old.). Fleg
a Normafa mellett elterül réten n. Ezenkívül 1914 okt. 11-én
a Háromluitárhegy csúcsának DK-i oldalán is ráakadtam. Innen
azonban az erdítmények építése következtében, ügy látszik,

kipusztult.

Találtam még a dömösi Dobogók hegyirétjén is a két-

bükkfanyergi út mellett, a Gentiana austriaca f. Grundliana
Bégen termhelyén (szept. 26).

13. Gentiana cruciata L. Régente sokkal gyakoribb lehe-

tett területünkön, újabban, úgy látszik, pusztul. Sem a Sváb-
hegyrl (Kerékgyártó), sem a Lipót-mezrl (Entz, herb.),

sem Máriaremetérl (B orljás. Bp. növ. 103. old.), sem a Farkas-
völgybl (Borbás: ugyanott) stb. nem került el újabban. Elég
gyakori a Pilishegyen, ahol magam is megtaláltam. Jávorka
és Trautmann a Háromhatárhegyen találták (1916). Szép
számban láttam virítani a nagykovácsii Nagyszénáshegy északi

oldalán (júl. 24, aug. 24).

14. Anchusa italica Retz. Borbás véleménye szerint (Bp.

növ. 110. old.) meghonosodott növényünk. „Buda és Szentendre

körül" megjelöléssel közli. 1891-ben (Pótfüzetek a Term.-tud.

Közlönyhöz XXIII. köt. 12. és. 13. old.) csak mint története-

sen jelentkezt tárgyalja („vasúti töltésen", „Újpest"). Ujabban
Filarszky Tétény és Buda közt szedte (herb.). Találtam a

Guggerhegy és a Kecskehegy közt, tarlón (jún. 29).

15. Verbaseum grandicalíx {V. subamtriacum X hlatta-

ria) Simk. A V. austríacum Schott és a T". hlattaria L. közt

S i m n k a i két hybridet írt le : a F. grandicalix-oX, mely az

austriacum-hoz áll közelebb (Oe. B. Z. XXXIX. [1889] 138. old.)

és a V. Vidavense-t, mely inkább a blattariá-ra. üt. A V. grandi-

calíx csak Arad megyébl volt ismeretes (S i m o n k a i id. hely.).

Találtam Monor mellett az alább említend hybriddel együtt.

16. Verbaseum rubiginosum W. et K. (F. austrincuni X
phoeniceum.) Vidékünkrl Borbás (Bp. növ. 113. old.) a pesti

„Ördögmalma" melll említi, Müller Dunakeszi mellett gyj-
tötte (Borbás u. ott).

17. Sherardia arvensis L. Budapest közelebbi környékén

elég ritka. Gyjtötte Borbás és Simon kai (Hárshegy alatt.

Nagykovácsi és Máriaremete mellett). Gyííjtöttem a Rózsadomb
egy kertjében. Lehet, hogy fmag révén került oda.

(A növénytani íízakosztály 1916 dec. 13-án tartott ülésébl.)
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NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM. ^

(Rovatvezet : Kümmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom.

Ajtay Jen: A delibláti kincstári homokpuszta befásításának

i'^mertetése. Képekkel. Die Auíforstung' der árarischen Sandpuszta Deliblát.

Mit Bildern. — Fekete. Lajos és Blattny Tibor: Az erdészet

jelentség fák és cserjék elterjedése stb. 754—765. old. és a német szö-

vegben 808—819. old.

A sikárgyökér termelése a delibláti homokpusztán. — Erdészeti

Lapok. LVL évf. 1917., 327—329. old.

Anonymus: A vöröshagyma új gombaellenségéröl. — A Kert.

XXIIL évf. 1917., 344. old.

Az els tavaszi séta a botanikuskertben. — A Kert. XXllI.

évf. 1917., 239—240. old.

— — Der Aupark als botanischer Garten. — Westongarischer

Grenzbote. Nr. 15,504 46. Jahrg. 30 Mai 1917., 3. old.

— — Der stadtische Aupark als botanischer Garten. Ein lebens-

fahiges Projekt. — Westungarischer Grenzbote. Nr. 15,502. 46. Jahrg.

27 Mai 1917. 3—4. old.

Ballenegger Róbert dr. : Az Alföld erdeinek hajdani elter-

jedésérl. — Erdészeti Lapok. LVI. évf. 1917., 319—326. old.

B e r n á t 3 k y J e n ö dr. : Az akác és a fekete dió fájának ellenálló-

tehetsége a házigombával szemben. — Természettudományi Közlöny. XLIX.

köt. 1917., 384—385. old.

Arnyékadó fák az Alföldön és a Balaton vidékén. — Termé-

szettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 643-644. old.

Blattny Tibor: Az erdészeti jelentség fák és cserjék elter-

jedése a magyar állam területén. — Erdészeti Lapok. LVI. évf. 1917

420—430. és 464—473. old.

Borza Sándor dr. : Cánd rázoarele ínfloresc. (Mikor a hegy-

oldalak virágban állanak.) — Unirea. XXVII. évf. 1917., 35. sz.

— — Comorile botanice dela Belioara. (A bélavári növénykincsek.)

— Convorbiri ^tiintifice. I. évf. 1917., 87—94. old.

— — Floarea Lotus dela Oradea. (A nagyváradi tündérrózsa.) —
Unirea. XXVII. évf. 1917., 4. sz.

— — Plantele de leac. (A gyógynövények.) — Unirea. XXVI. évf.

1916., 37. sz.

— — Qaspeti nechemati ín flóra noastrá. (Hívatlan vendégek flóránk-

ban.) — Unirea. XXVll. évf. 1917., 1. sz.

^ E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent
hazai eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a

növénytannak minden ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent
közleményeiket a rovatvezetnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közle-
mények forrásáról öt értesíteni szíveskedjenek.

11*
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Budai József: Néhány adat a hazai flórához. Einig-e Angaben
zur Flóra von Ungarn. — Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 1916.

260—264. old.

Degen Árpád dr. : A Centaurium tiircicum (Velen.) Ronn. el-

fordulása hazánkban. Über das Vorkommen von Centaurium (Velen.) Eonn.

in Ungarn. — Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 1916., 268—269. old.

A szerz a növényt a „Nagy Nyir''-ben, Kecskemét mellett gyjtötte.

— — A Woodsia glabella R. Br. felfedezése Erdélyben. Über die

Entdeckung der "Wodasia glabella R. Br. in Siebenbürgen. — Magyar

Botanikai Lapok. XV. köt. 1916 , 270. old.

— — Dr. Josef Pantocsek. Ein Nachruf. Mit Portrait. (Megemlékezés

dr. Pantocsek Józsefrl. Arcképpel.) Magyar Botanikai Lapok. XV. köt.

1916., 213—228. old.

• — — Megjegyzések néhány keleti növényfajról. Bemerkungen über

einige oi'ientalische Píianzenarten. LXXVIIL Veroidcd spieata L. subsp.

Prodani. — Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 1916 ,
250—251. old.

Dornyay Béla d r. : Tata-Tóváros egyiptomi kék tündérrózsája.

— Komáromi Újság. XVIL évf. 39. és 40. szám, 1917 szept 27 és. 28.

Entz Géza dr., ifj. : A Polytoma uvella cytologiai viszonyairól és

mitoticus osztódásáról. Két táblával. (Über die cytologischen Verháltnisse

und die Mitose von Polytoma uvella. Mit 2 Tafeln.) — Mathematikai és Ter-

mészettudományi Értesít. XXXIII. köt. 1915., 611—653. old.

A véglények színérl. Über Fárbung der Protisten. — Állattani Köz-

lemények. XV. köt. 1916., 65-95. és 198-200. old.

Fekete Lajos és Blattny Tibor: Az erdészeti jelentség

fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén. A m. kir. földmívelés-

ügyi miniszter megbízásából. Fekete Lajos miniszteri tanácsos, nyugal-

mazott fiskolai tanár vezetése alatt végzett erdészeti növényföldrajzi meg-

figyelések adatainak felhasználásával írták . . . Öt térképpel, tizennyolc

mümelléklettel és számos szövegközti képpel. A m. kir. földmivelésügyi minisz-

ter kiadványa. Selmecbánya, 1913. Joerges Ágost özvegye és fia könyv-

nyomdája. 8 rét. \. köt. VIII. 4- 793. old., II. köt. (táblázatok) 150 old. Ára

30 korona. — Die Verbreitung der forstlich wichtigen Biiume und Stráucher

im ungarischen Staate. lm Auftvage des königl. ung. Ackerbauministeriums,

mit Benützung der unter der Leitung des Ministerialrat, Hochschulprofessors

i. P. L u d w f g Fekete vorgenommenen forstlichen Planzengcographischen

Erhebungen verfasst von .... Selmecbánya, 1914. Buchdruckerei d.

Wwe A. Joerges und Sohn. 8° Bánd I. mit IX. -\- 845 Seiten, Bánd IL

(Tabellen) mit 150 Seiten. Preis 3840 Kronen = 32 Mark.

A szerzk az els kötet túlnyomó részében a fontosabb fák é.'S

cserjék vízszintes elterjedésének és magassági elterjedésének határait tár-

gyalják fajok szerint részletesen és összehasonlitólag. Az országot, mint

vizsgálati területet 14 vidékre osztják és mindegyikben minden fajra külön-

külön állapítják meg a nagymennyiség magasságmérésre alapított átlagos

határokat. A termhelyek különös helyzete és expozíciója okozta átlagtól

való eltéréseket, a szerzk szintén külön-külön számításba veszik. Külön

fejezetet szentelnek a magassági határokat befolyásoló fbb tenyészeti
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tényezkre és a mesterséges tényezk behatása által átalakult erdötájra.

Az els kötetbe, a szerzkön kívül, tanulmányokat írtak még : J á v o r k a

Sándor az „Ericaccdk"-vó\, Kiss Ferenc „Az alföldi homokterülelck

erdsíiésénél követend újabb eljárások" yó\, Ajtay Jen „A delihláti

kincstári homokpuszta befásításá"-vó\ és N y i t r a i Uttó „.4 Karszterdö-

sités"-Y'ó\. A második kötet az els kötetbe foglalt eredményeknek tabel-

láris összeállítását nyújtja.

lm überwiegenden Teil des ersten Bandes erörtern Verfasser die Gren-

zen der horizontalen und vertikalen Verbreitung der forstlich wichtigen

Baume und Stráucher je nacli Arten einzeln und zusammen vergleichend.

Das Land wird als Untersuchungs-Komplex in 14 Gebiete geteilt, und in

jeden diesen werden für die Grenze bei jeder Art die auf unzahligen Höhen-

messunsren sich stützenden Mittelwerte bestimmt. Die durch die ausserordent-

Hehe Lage und Exposition der Standorte verursachten Abweichungen von Mit-

telwerte werden von Verfassern ira jeden Falle sorgfaltig inBetracht genommen.

In Extra-Kapiteln werden behandelt die auf die Höhengrenze Einfluss neh-

mende wichtigeren Vegetationsfaktoren und die durch die Einwirkung

künstlicher Faktorén verursachte Physionomie-Ánderung des Waldes. Ausser

den Verfassern sind Artikeln noch von J. Jávor ka über ^Encaceen",

F. Kiss über „Ncnere Verfahren bei der Auff'orstung der Alfölder Sand-

flachen", J. Ajtay über „Die Aufforstung der arariscJien Sandpuszta Deli-

hkU" und 0. Nyitrai über „Karstaufforsiung" vorhanden. Der zweite

Bánd entbiilt tabellarische Zusammenstellungen der im ersten Bande erör-

terten Ergebnisse.

F o r e n b a c h e r Aurél dr. : Beitrag zurKenntnis der wildwachsenden

Griiser, der Umgebung von Zagreb (Agramj. Adatok a Zagreb környékén

vadon term füvek ismeretéhez. — Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 1916.,

243—250. old.

Gáti Béla: A kutj^atejfélék kaucsuktartalma. — Természettudo-

mányi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 516. old.

G á y e r Gyúl a dr. : Amerikanische Einwanderer in der Umgebung

von Pozsony. — Presburger Zeitung. 152 Jahrg. Nr 334., Beilage 3—4. old.

Dr. Waisbecker Antal. (Emlékezés). Arcképpel. (Ein Nachruf.)

Mit Portrait. Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 1916., 207—213. old.

— — Viola Riviniana Reichb. forma Waisbeckeri n. f. — Magyar

Botanikai Lapok. XV. köt. 1916., 270-271. old.

G o r k a Sándor dr. : A mocsári gólyahír mérges volta és gyakor-

lati felhasználhatósága. — Természettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917.,

294—295. old.

— — A növények megöregedése. — Természettudományi Közlöny

XLIX. köt. 1917., 579—580. old.

— — A növények zöld festanyagának chemiai összetétele. — Ter-

mészettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 1-2. (CXXV—CXXVI.) pót-

füzet, 91. old.

^- — Az állatok és moszatok együttélésébl ered élettani haszon

kísérleti bizonyítása. — Természettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917.

1—2. (CXXV—CXXVL) pótfüzet, 81—82. old.
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Az ember szerepe a növények elterjesztésében. — Természet-

tudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 1—2. (CXXV-CXXVI.) pótfüzet,

89-91. old.

G r a b n e r Emil: A kerti növények magtermesztéséröl. I— II. —
Kertészet. V. évf. 1917., 88—89. és 107—109. old.

— — A növénynemesités alaptételei és módszerei. 18 képpel. —
Természettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917. 725—743. old.

G y ö r f f y István: Beitrage zur Moosflora des Balaton (Platten)-

Sees und seiner Umgebung. I. Mit 16 Orig.-Abbild. auf einer Tafel. Adatok

a Balaton és környéke moliflórájához. I. — Magyar Botanikai Lapok. XV.

köt. 1916., 235—242. old.

Szerz a Fontinalis liypnoides R. Hartm. nevíí mohát gyjtötte

Tapolca mellett, mely hazánknak második elfordulási helye. Róla kimerít

leírást ad.

— — Bibliographia botanica Tatraensis IV. A Magas-Tátra Flórájára

vonatkozó botanikai irodalom ismertetése. IV. rész. — Magyarországi Kár-

pátegj'let Évkönyve. XLIII. évf. 1916. 28—43. old.

Ketts pártájú terebélyes csengetyke. Ábrákkal. Campanula

patula mit verdoppelter Blumenkrone. Mit Abbildungen. — Botanikai Köz-

lemények. XVI. köt. 1917., 33—35. és (11)- (12.) old.

Halász Pál dr. : A növényi tej oltókról. — Természettudományi

Közlöny. XLIX. köt. 1917., 711—713. old.

Havas Géza: A hereféléken és más növényeken is elforduló

azonos rendellenességekrl. 10 eredeti rajzzal. Über gleichartige teratolo-

gische Fálle bei den Klee-Arten und anderen Pflanzen. Mit 10 Origiiial-

Abbildiuigen. — Botanikai Közlemények. XVI. köt. 1917., 20—33. és

(7)-(ll.)'old.

H 1 1 e n d n n e r Ferenc dr. : Az aquincumi római szövet

anyaga. Der Stoft" eines römischen Gewebes von Aquincum. — Botanikai

Közlemények. XVI. köt. 1917., 35—37. és (13)— (15.) old.

H 1 u b y József: Aus der Flóra von Bazin. Bazin Flórájáról. —
Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 1916., 223—230 old.

Horn János: Pótkávét adó növényekrl. — A Kert. XXIII. évf.

1917., 241—243. old.

Höhr Heinrich: Erwiderung. — Magyar Botanikai Lapok XV.

köt. 1916., 291—293. old.

Istvánffi Gyula dr. : A tzeg és értékesítésének módjai. —
Természettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 625—628. old.

— — A vadgesztenye felhasználása. — Természettudományi Köz-

löny XLIX. köt. 1917., 784. old.

J á V r k a Sándor dr. : A Magyar Xemzeti Múzeum növénytárá-

nak újabb gyarapodása. Neuere Bereicherung der botanischen Abteiliing

des Ungarischen Nationalmuseums. — Botanikai Közlemények. XVI. köt.

1917., 40—41. és (18)—(19.) old.

Ericaceák. Hangafélék. Ericaceae. Heidokrauter. Fekete Lajos

és Blattny Tibor : Az erdészeti jelentség fák és cserjék elterjedése a

magyar állam területén. 145—156. old. és a német szövegben 153—165. old.
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Kisebb megjegyzések és újabb adatok. V. közlemény. Kleinere

Bemerkungen und neuere floristische Daten. Fünfte Mitteilung. — Botanikai

Közlemények. XVI. köt. 1917., 1—8. és (Íj— (4.) old.

K a z a y Endre: A frissen szedett növényrészek fermentálása. —

•

Természettudományi Közlöny. XLIX. köt 1917., 658. old.

— — Dohánypótló növények. — Természettudományi Közlöny. XLIX.

köt. 1917., 521—522. old.

Kiss F e r e n c : Az alföldi homokterületek erdsítésénél követend

iijabb eljárások. Neuere Verfahren bei der Autforstung der Alfölder Sand-

flachen. — Fekete Lajos és Blattny Tibor: Az erdészeti jelentség fák és

cserjék elterjedése stb. 742—754. old. és a német szövegben 795—807. old.

L a c s n y I. L. dr. : A jászói halastavak kovamoszatai. Ábrákkal.

Die Bacillarien der Jászóer Fischteiche. Mit Abbildungen — Botanikai

Közlemények. XVI. köt. 1917., 12—20. és (7.) old.

Lányi Béla: Ujabb adatok Csongrád vármegye flórájához. Neuere

Daten zur Flóra des Komitats Csongrád. — Magyar Botanikai Lapok. XV.

köt. 1916., 267-268. old.

Lyka Károly: Kitaibel Pál. Arcképpel. - Üj Idk XXIII. évf.

52. szám. 1917., 531. old.

M e s z Gusztáv dr. : A kerti szegf két veszedelmes betegsége.

Képpel. Zwei verderbliche Kraukheiten der Gartennelke. Mit Abbildung. —
Botanikai Közlemények. XVL köt. 1917., 8—11. és (5)— (6.) old.

Nyitray Ottó: A Karszterdsités. Karstaufforstung. — Fekete

Lajos és Blattny Tibor: Az erdészeti jelentség fák és cserjék elterjedése

stb. 766— 768. old. és a német szövegben 819—821. old.

Pászthy Ferenc: Banksfenyn észlelt gombabetegség. — Erdé-

szeti Lapok. LVI. évf. 1917., ;588—890. old.

Páter Béla dr. : A benedekfü mint olajnövény. Két képpel. —
Természettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 426—431. old.

Az orvosi szélvf (Matricaria Chamomilla L.) értékesítése. —
Természettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 893—394. old.

P r d a n Gyula: Néhány adat hazánk flórájának ismeretéhez.

Einige Beitrage zur Kenntnis der Flóra von Ungarn. — Magyar Botanikai

Lapok. XV. köt. 1916., 251—258. old.

Forma nova : Gagea silvatica P e r s. f. bifolia P r o d. (comit Heves).

Rapaics Raymund dr. : A Cardamine hirsuta L. az Alföldön

(im üngarischen Tieflande). — Magyar Botanikai Lapok. X\^ köt. 1916.,

271—272. old.

— — A Centunculus minimus L. Debrecen flórájában. Centunculus

minimus L. in der Flóra von Debrecen. — Magyar Botanikai Lapok. XV.

1916., 258—260. old.

— — Borbás Vince emlékezete. Erinnerung an Vincenz von Borbás.

— Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 1916., 169—206. old.

Debrecen flórája (Flóra von Debrecen). — Erdészeti Kísér-

letek. XVÍII. évf. 1916. 28—80. old.

Species novae : Achillea Kcrpelyi R a p., A. debreceniensis Rap.,
Arctiuni. art.istic.um Rap., Leonlodon hajdonicalis Rap., Poa pseudopraecox

R a p. et Glyceria scabriglumis D e g. et András.
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— — Csiperkegomba (cliampignon) termesztése pincében. — Ter-

mészettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 655—656. old.

Rechinger Lily: Ein Pfingstausfiiig in die Kleinen-Karpathen.

— We.stungarischer Grenzbote. Nr. 15176. 21. Juni 1916.

Réthly Antal dr. : Az idei téli fagykárok idjárási okairól.

Ábrákkal. — Kertészet. V. évf. 1917.. 166—167., 182—186. és 210—213. old.

R i c h t e r Aladár dr. : A Marcgraviaceae néhány i\j alakjáról,

a származás- és az összehasonlító alkattan alapján, 14 táblával. I. rész: Norantea

Eötvösorum Al. Richt , vonatkozással Gilg Norantea macroscyplia-jára. (Über

einige neue Marcgraviaceen-Arten, auf phylogenetischem und vergleichenden

anatomisclien Grundé. Mit 14 Tafeln. I. Teil : Norantea Eötvösorum Al.

Richt. mit Beziehung auf Gilg's Norantea macroscypha. — Mathematikai

és Természettudományi Értesít. XXXIV. köt. 1916., 551— 586. old.

Species nova : Norantea Eötvösorum A 1. Richt. (in Peruvias ad

Vitoc, leg. Ruiz) A sklerfidák tárgyalása során szerz megkülönböztet

„libro-, {mikro-, makro-), rhizo- és palosklerei(ln"-ksit. Bei der Beschreibung

der Sklereiden unterscheidet Verfasser „Libro
,

{Mikro-, Makro-), Rhizo-

und Palosklereiden"

.

— — A nni. Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszterhez intézett

Emlékirat a pozsonyi ligetnek az Egyetemmel kapcsolatos botanikus kertté

leend átalakítása érdekében. — Nyugatmagyaror.«zági Híradó. 1917 május

27., 1—4. old. — A különlenyomatban is megjelent cikk címe némileg

módosult.

— — Denkschrift an Se. E.xcellenz den Herrn Minister für Kultus

und Lnterricht im Interessé der Umwandiung der Pozsonyer Au im einen

mit der Universitat verbundenen botanischen Garten. — Westungarischer

Grenzbote. Nr. 15502. 46 Jahrg. 27. Mai. 1917., Sonderbeilage.

— — Kót rilka Norantea pliylo^eniájáról. 4 táblával. (Über die

Phylogenie von zwei seltenen Noranteen. Mit 4 Tafeln.) — .Mathematikai

és Természettudományi Értesít. XXXV. köt. 1917, 159-184 old.

— — Phylogenetisch-taxonomische und physiologiscli-anatomische

Studien über Scliizaea. iMit 9 Tafeln. Mathematische und Naturwissen-

schaftliche Berichte aus Ungarn. XXX, Bd. 1912., 214-297. old.

S c li i 1 b e r s z k y Karolj- dr. ; A Clematisok szárrothadásának

és levélfoltosságának az okáról. — A Kert. XXIlI, évf. 1917., 625—626. old.

— — A Douglas-fenyö csúcsaszályáról. — A Kert. XXIII. évf. 1917.,

560. old.

A gyümölcsfák mézgafolyásáról. — A Kert. XXIII. évf. 1917.,

201-203. old.

A gyümölcsök hasadásáról. Két ábrával. — Kertészet. V. évf.

1917., 231—23;. old.

— — A japáni hegyi-cseresnyékröl. — A Kert. XXllI. évf. 1917.,

485—486. old.

A Phaseolus vulgáris és Ph, multiflorus fogékonysága a rozsda-

betegséggel szemben. — A Kert. XXIII. évf. 1917., 271—272. old.

A szelíd gesztenye és az Endolhia parasitica gomba. — Erdé-

szeti Lapok. LVI. évf. 1917., 481—484. old.
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— — Az almafa lii^ztharmatja. — Teimészettiidományi Közlöny.

XLIX. köt. 1917., 644—645. old.

— — Az arankának ellenálló növényekrl. — A Kert. XXIII. évf.

1917., 448-499. old.

— — Dinnyeragya az ugorkán. — Természettudományi Közlöny.

XLIX. köt. 1917., '656—657. old.

— — Levélfodrosodás a Pelargoniumokon. — A Kert. XXIII. évf

1917.," 560—561. old.

— — Palánták és dugványok betegségei. — A Kert. XXIII. évf.

1917., 595—598. old.

— — Védekezés az alma- és körtefák varbetegségei ellen. — A
Kert. XXIII. évf. 1917., 246-247. old.

— — Vizsgálatok a szölöragya körül. — A Kert. XXIII. évf. 1917.,

538—540. old.

Schiller Zsigmond dr. : Kitaibel Pál. 1757 február 3. — 1817

december 13. — Magyar Figyel. VII. évf. 24. szám. 1917., 400—405. old.

— Budapesti Hírlap. XXXVII. évf. 1917 december 19. száma.

Paul Kitaibel. — Neues Pester Journal. XLVI. Jahrg. 1917.

No 307. 14 December, 1—3. old.

Szabó Zoltán dr. : Apró közlemények. [Kleine Mitteilungen.j —
Botanikai Közlemények. XVI. köt. 1917., 56. old.

— — A táplálónövények pótlása és konzerválása. 8 képpel. — Ter-

mészettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 496—503. old.

T o m e k János dr. : A kenyér megnyúlósodása. — Természet-

tudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 522. old.

T p i t z A n t n :] Ungarisclie Minzen. Magyar menták. — Magyar-

Botanikai Lapok. XV. köt. 1916., 125-168. old.

Treitz Péter. Jelentés az 1912. és 1914. évi agrogeologiai mun-

kálatokról. — Bericlite ilber die agrogeologischen Arbeiten in d. J. 1912

und 1914. — A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1913-ról, 1914-röl.

Budapest, 1914, 417—427. old. és 1915, 431—460. old.

A szerz a „hiüló por" theoria botanikai fontosságáról is értekezik.

Der Verfasser erörtert auch die botanische Wichtigkeit der „Fallenden

Staub" Theorie.

T u z s o n János dr. : A budapesti egyetem növényrendszertani

és növény földrajzi intézetének újabb herbárium beszerzései. Neuere Erwer-

bungen im Herbar des Institutes für systematische Botanik und Pflanzen-

geographie der Universitát in Budapest. — Botanikai Közlemények. XVI.

köt. 1917., 37—39. és (15)— (18.) old.

Alpinetumok az Északi- és a Déli-Kárpátokban. [Alpineta in

den Nord- und Südkarpathen.l — Botanikai Közlemények. XVI. köt. 1917.,

55—56. old.

— — A szlavóniai lisztharmatos erdk kérdéseihez. Két ábrával. Zur

Frage der Mehltau-Wiüder von Slavonien. Mit zwei Abbddungen. — Erdé-

szeti Lapok. LVl. évf. 1917., 167—171. old.

A szerz a Fra:rinus ornus és exceZsior-fajokra vonatkozólag meg-

állapítja, hogy a kettnek a levelén az erezet között lényeges különbség

van. Míg ugyanis az utóbbi levelének alsó oldalán csak a fér és a szár-
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nyasan futó másodrend erek domborodnak ki a lemez szövetébl, a har-

madrendííek pedig a lemez szövetébe vannak beágyazva és mint sötét

szín vonáskákból álló hálózat láthatók, addig az elbbi leveleinek alsó

oldalán az összes erek, még a legfinomabbak is, a lemez szövetébl kidom-

borodva kuszálódnak össze-vissza. — Verfasser constatirt, dass in der

Blattnervatur zwischen den Arten Fraxinus ormis und excelsior ein sicht-

barer Unterschied vorhanden ist. Wáhrend bei der letzteren Art aus dem
Blattgewebe nur die Hauptader und die fiederig laufenden Adern zweiter

Ordnung hervortreten, die der dritten Ordnung aber im Blattgewebe liegen

und als dunkel Linien bildende Verastelung zu sehen ist, laufen bei der

ersteren dagegen auf der unteren Seite des Blattes .siimmtliche Adern, auch

die allerfeinsten, hervorragend durcheinander.

Wagner János: Linum dolomiticum Borb. var. parviflorum. —
Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 1916., 273—274. old.

Üj Centaurea-fajvegyülékek. Egy táblával. Neue Flockenblumen-

Bastarde. Mit einer Tafel. — Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 1916.,

231—285. old.

Hybridae novae : Centaurea MargiUaiana (C. pseudospinulosa Borb.

X C. rhenana Bor.) W-agn. cumjcone (Tokaj, leg. Margittal), C. Jávorkae

(C. carniolica Hst X C. oxylepis Wimm. et Grab.) Budai et W a g n.

cum icone (Sajólászlófalva et Sajólád comit. Borsod, leg. Budai).

Zsák Z 0.1 1 á n : A Coiydalis cava (L ) Schw. et K. var. scabri-

caulis Zsák elterjedése. (Über die Verbreitung der gen. Varietiit.) — Magyar

Botanikai Lapok. XV. köt. 1916., 274. old.

— — A Jasminum fruticaus L. nem tnt el Budapest flórájából.

Jasminum frutioans L. ist aus der Budapester Flóra nicht verschwunden. —
Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 1916., 264—267. old.

—
•
— A Sisymbrium otficinale (L.) Scop. var. leiocarpum DC. Bereg-

vármegyében (im Komitate Bereg). — Magyar Botanikai Lapok XV. köt.

1916., 274—275. old.

— — A Spergula pentandra L. Szabolcs vármegyében (im Komitate

Szabolcsa — Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 1916., 271. old.

— — Az Epipactis microphylla (Ebrh.) Sw. pestmegyei újabb el-

fordulása. Über neuere Standorte von Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. im

Pester Komitate. —Magyar Botanikai Lapok. XV. köt. 19J 6., 272—273. old.

b) Külföldi irodalom:

B e c k, G ü n t h e r R. v. : Flóra von Bosnien, der Herzegowina und

des Sandzaks Novibazar. il. Teil, 8. Mit 2 Tafeln. — Wissenschaftliche

.Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina. XIII. Bd. 1916., p. 221—261.

Üj faj : Ranunculus (Batrachium) brattius B e c k (insula Brazza).

II a y e k, D r. A u g u s t : Beitrag zur Kenntnis der Flóra des Alba-

nisch-Montenegrinischen Grenzgebietes. (Bearbeitung der von J. Dörfler im

Jahre 1914 auf einer im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften unternommenen Forschungsreise gesammelten Farn- und Blüten-

pflanzen.) Mit 7 Tafeln. — Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der
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Wissenscliaften in Wien. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. 94.

Bd. 1917., pag. 1—84.

A szerz sok hazai fajjal is foglalkozik behatóan.

I s t V á n f f i Gyula dr. : Gyula Klein. — Berichte der Deutschen

Botanischen Gesellschaft. XXXIV. Bd. 1916., p. (14)— (28.)

M r t o n, Dr. F r i e d r i c h : Beitrage zur Kenntnis der Flóra von

Süddalmatien. Mit 8 Textabbildungen. — Österreichische Botanische Zeit-

schrift. LXVI. Jalirg. 1916., p. 263-266.

R i c h t e r Aladár dr. Eine neue Schizaea aus Borneo- und die

physiologisch-taxonomische Anatomie ihrer Stammesgenossen. Mit 5 Tafeln.

— Mededeelingen van's Rijks Herbárium Leiden. No 28—30., 1916.

Üj faj : Schizaea Hallierí A. R i c h t.

Schiffner, Dr. Viktor: llepaticae Baumgartnerianae dalmatieae.

II. Serié. Mit 13 Textfiguren. — Österreichische Botanische Zeitschrift.

LXVI. Jahrg. 1916., p. 337—353.

W a rn s t r f, C a r 1 : Pottia-Studien. — Hedwigia. LVIII. Bd. 1916.,

p. 35—152.

Új alak : Pntiia truncata (L.) var. minutissima W a r n s t. (Maros-

vásárhely, leg. Demeter; Déva, leg. Péterfi.)

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

Schiller Z s. : Az Euphorbia maculata L. elfordulása
Budapesten. Ennek a növénynek hazája Észak-Amerika, ahonnan

Dél-Franciaországba és Olaszországba hurcolták be. Bizonyára innen

került, olasz földmunkások útján, hazánkba is. Lányi Béla tanár

1906-ban Szegeden találta meg és meghatározás céljából dr. D e g e n-

nek küldte el, aki EupJwibia /»íic?í/a/a L. nek determinálta. (L. Magy.

Bot. Lap. VI, (1907) 47— - 0. o.). Budapesten e sorok irója találta

els Ízben. Nagy tömegben n az utcakövezet repedései közt, a Vár-

hegy délnyugati oldalán, a ftdett lépcs alatt a Lo^as-úion. Úgy
látszik, hogy az idei nyár rendkívül száraz és forró volta csak ked-

vezett a növény fejldésének, mert háboritailanul terjeszkedett, mialatt

körülötte az egész növényzet elperzselödött és tökéletesen megsemmi-
sült. Félig kultivált állapotban egyébként dr. Degen kertjében is

tenyészik, a Városligeti-fasoi'ban.

m. g. A Linaria genistifolia epidermiszében Molisch H.

egy sajátságos szerves vegyületet talált, amely már desztillált víz

hatására is igen könnyen kikristályosodik. Alkohol, glicerin, aether,

cukoroklat és más folyadékok szintén kikristályosítják ezt a vegyü-

letet, amely az epidermisz sejtjeiben majdnem telített oldat formájá-

ban van jelen. A mikroszkópos készítményben ezrével láthatók a

színtelen kristályok, amelyek szódaoldatban élénk sárga színt öltenek,

de nem oldódnak, forró ammoniakoldatban azonban lassan feloldódnak.

Ennek a vegyületnek kémiai szerkezete még ismeretlen. Érdekes,
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Logy 6z a könnyen kristályosodó vegyület a Línaria genistifolián

kívül még csak a L. bipartita és a L. reticulataban van meg. (Ber.

deutsch. bot. Ges. 1917. 99. old.)

m. g. A Tragus racemosus pázsitot és a Ceterach
officinarum harasztot a németek állami védelemben részesítik.

A Tragus racemosus homoklakó növény. Nálunk eléggé elterjedt,

Németországban azonban igen ritka. A Pfal/ tartománybeli Eberstadt

közelében az állam kilencven évi'e kibérelte a Tragus racemosus

termhelyét, hogy ily módon megóvja ezt a pázsitot az elpusztulástól.

m. g. A kékmoszatok sejtfala nem chítin, amint azt sokáig

gondolták. Klein G. szerint a sejtfalat fként cellulózé alkotja.

A nyálkás hüvelyekben azonban hiányzik vagy legalább nem lehetett

kimutatni, helyette fleg pektinanyagok vannak itt jelen. (Sitzber.

Akad. Wien. 1915, 124. 17. old.)

m. g. „Világító" kovamoszat még nem volt ismeretes a

A'ilágító-növények sorában. S c h r ö d e r B. tette azt a megfigyelést,

hogy a Melosira Roeseana kovamoszat, ha nagyobb mennyiségben van

jelen, pompás zöld fényt ver vissza, akárcsak a Schistostega osmun-

dacea moha elötelepe. Nevezeit kovamoszatnak ezt a zöld fénylését

Szászországnak egyik barlangjában észlelte. (Ber. deutsch, bot. Ges.

1916. 79(). old.)

'

m. g. A kucsmag'ombák általában ehetk. Óvatosság okából

tanácsos azonban azokat elbb leforrázni és a vizet, amely a gom-

bában jelenlev mérges anyagot kivonta, kiönteni. Ezen gombák egyik

faja, a Gyromitra esciilenta (Papsapka, Kókistaréj), 1916-ban Német-

országban több mérgezést idézett el, melyek közül néhány eset

balállal végzdött. D itt rí eh G. ezen mérgezések tanulmányozása,

valamint tengeri malacokkal való etetési kísérletek alapján helyesnek

mondja a kucsmagomba leforrázását és a víz kiöntését, egyben óva int

attól, hogy a kucsmagomba élvezése után rövid idn belül újból

éljünk vele, mert kiderült, hogy a kucsmagomba, ha els ízben nem

is ártott, másnapon való ismételt elfogyasztása után biztosan meg-

betegedést okoz. (Ber. deutsch. bot. Ges. 1917. 27. old.)

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A Növénjtaui Szakosztály 1917. évi május hó 9-éu tartott 220. ülése.

Elnök : M á g c s y - D i e t z Sándor. Jegyz : Szabó Zoltán,

Elnök üdvözli F i 1 á r s z k y Nándor szakosztályi másodelnököt

abból az alkalomból, hogy a Magyar Tudományos Akadémia levelez tag-

jává választotta, Hollós Lászlót pedig a Magyar Tudományos Akadémia

Marcibányi-mellékjutalmának elnyerése alkalmából. Hasonlóképen üdvözli a

jegyzt, akit Ö Felsége az állatorvosi fiskolai rendkívüli tanári címmel

tüntetett ki. Bejelenti a szakosztálynak, hogy Richter Lajos buda-

pesti növénygyüjt f. hó 7-én elhunyt.
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1. HolIendonnerF. elterjeszti vizsgálatainak eredményét az

aquincumi római szövet anyagáról (1. Botan. Közi. XVI. köt. 35. old.).

2. Jávorka S. „Botanizálás StajerJak környékén" cimmel ismerteti

az e helyen gyjtött növényeket. (Megjelenik.)

3. Györffy I.: „Ketts pártájú terebélyes csengetyüke" cím köz-

leményét elterjeszti a jegyz (1. Botan. Közlem. XVI. köt. 33. old.).

4. H o r V á t h Z. : „A kétnyári ligetéke virágzása" cím dolgozatát

bemutatja a jegyz.

5. Bemutatások: Kümmerle J. B. bemutat Anemone nemorosa

példányokat, amelyeknek virágai ketts rendellenességet mutatnak. A pél-

dányokat V r a n y V. ny, tanító gyjtötte Soliskon Turócszentmárton mel-

lett. A virágnak egyik jelensége az, hogy a hattagú virágtakaró elzöldült,

illetleg ellombosodott, másika pedig az, hogy a porzók nagyobb része

fehér szirmokká alakult, miáltal az ú. n. „félig dupla", „félig telt' virág-

alak jött létre. Mindkét jelenség e növényen az irodalom szerint gyakori,

de, hogy együttesen is fellép, az nem tnik ki világosan az eddigi iroda-

lomból. — M á g c s y - D i e t z S. bemutat járulékos gyökereket fejleszt

Ficus-\e\eleket, továbbá a kései és ers fagyok okozta sérüléseket a

növénykert fás növényein. — T u z s o n .1. felhívja a szakosztály figyelmét

arra, hogy a Tussüago farfara levele Erdélyben fíizelékül szolgál és alkal-

mas volna fzelékkonzerv elállítására. — E r n y e y J. a Tussilago orvosi

használatát említi, M o e s z G. és S á n t h a L. egyéb fzelékül használható

növényi sorol fel.

6. A szakosztályi ügyek során jegyz jelenti, hogy az Állattani szak-

osztály átiratban köszönte meg részvétiratunkat, továbbá jelenti, hogy a

székesfvárosi kertészet igazgatója átiratában a szakosztály 1917 április^

ülésén hozott határozatát a gellérthegyi Pe^ranMWt harmala tárgyában magáévá

tette és megígérte ennek a növénynek, valamint a fügefák védelmét.

A Növénytani Szakosztály 1917. évi november hó 14-én tartott 221. ülése.

Elnök : M á g o c s y - D i c t z S. Jegyz : Szabó Z.

1. Elnök üdvözli Thaisz Lajos, Lacsny Ince Lajos, Doby
Géza és Kovács Géza tagtársakat elölépésük alkalmából.

2. Galambos Mária elterjeszti „A hazai Thymelaeaceák szö-

vettana" cím értekezését (1. e füzet 69. old.).

3. Thaisz I. „Szakosztályi kirándulás a veresegyházi tóhoz" cimü

eladásában a címben említett termhely igen érdekes flórájának tüzetesebb

tanulmányozására hívja fel a szaktársakat. A tzeges tó geológiai múltjá-

nak rövid ismertetése és az ottani növényszövetkezetekrl készített fény-

képeinek bemutatása után ezúttal csupán három nevezetes növényt sorol

onnan el, és pedig a Cicuta virosát, Menyanthes trifoliatát és az Acorus

calamu^t. Ezeket újabban Bakos Gyula egyetemi növénykerti alkertész

találta ott elször. A Cicuta virosát azonban már S a d 1 e r is említi

ugyanonnan.

Hozzászóltak Boros Ádám, T u z s o n János és Thaisz
Lajos.
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4. Tuzson J. „Az Arpási Havasok két érdekes Carexe" címmel ad

el. (Megjelenik.)

5. Szabó Z. elterjeszti Vouk Valentin zágrábi egyetemi

tanár közleményét a Rossi-féle herbáriumról (I. e füzet 115. old.).

Hozzászóltak Schiller Z s., Szabó Z., M á g o c s y - D i e t z S.

6. S c h i 1 1 e r Z s. bemutatja a budai várhegy nyugati részén, a

Lovas-úton gyííjtött Euphorbia mandatát, melyet Lányi Béla hazánkból

Szegedrl közölt (1. e füzet 127. old).

7. Jegyz jelenti, hogy új lagokul jelentkeztek: Sik Miklós
gazd. tiszt (Magyarboly), Thoroczkay Sándor gyógyszerész (Kapnik-

bányai. Fór is Ferenc tanár fCsát), Bartha József gyógyszerész

(Ökörmez), dr. W o 1 d o r f i Benedek A r t u r alispán (Fogaras), M a n-

d e 1 András gazd. titkár (Nyírcsászári), dr. Szentes Anzelm perjel

(Zirc\ Gimesy Nándor ciszt. r. áldozópap (Budapest), Egyetemi
Növénytani Intézet (Zágráb). — Üj alapítványokat tettek : lOü koronát

dr. Lacsny Ince Lajos fgimn. igazgató (Rozsnyó) és 200 koronát

K o s t k a László szlbirtokos (Izsáki.

A .szakosztály az új alapítóknak köszönetét fejezi ki.

A Növénytani Szakosztály 1917. évi dec. lió 13-án Kitaibel Pál halálának

iszázadik évfordulóján tartott 222. ülése.

Elnök : M á g o c s y - D i e t z Sándor. Jegyz : Szabó
Zoltán.

1. M á g c s y - D i e t z Sándor: Amidn szakosztályunk

mai ülését megnyitva üdvözlöm t. tagtársaimat, bizonyos ünnepi

hangulat vesz rajtam ert. A mai nap ugyanis a magyar bota-

nika mélységes gyászának százados évfordulója ! Ma van éppen
«záz esztendeje .-innak, hogy hazánk egyik legnagyobb botanikai

kutatója, a jellemz magyar növények légióinak felismerje —
Kitaibel Pál elhalálozott! Az ö jelentsége a magyar flóra

kutatásában olyannyira nagyméret, hogy szakosztályimknak els-

rend kötelessége az emlékezés fáklyájával megvilágítani az

munkálkodását. Megtesszük pedig ezt szakosztályunk szk köré-

heu éppen azzal, hogv szigorúan szakszeren foglalkozunk tudo-

mányos hagyatéka jelentségének ismertetésével. Az ünneplés

fényét hazánk legels tudományos társasága gyújtotta meg —
mi, szerény mécsünk gyér világításánál, meleg bels érzelemmel

és meghatottságofal üljük meg csendes munkálkodásunk kereté-

ben Kitaibel halálának százados évfordiüóját.

A megemlékezés keretében nem kívánok Kitaibel Pál éle-

tével emlékezésszeren foglalkozni — csak rá akarok mutatni

egyéniségének jelentségére, a növénytan terén elért eredmé-

nyére, jelességére.

Kitaibel Pál annak ellenére, hogy különlegesen és els-

sorban a haza növényzetének kutatója, még azok közé a már-

már kihalt tudós típusú férfiak sorába tartozott, akik szélesebb

látókörrel bírva, más tudományokban is jeleskedve, a szó igaz
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értelmében tudósok voltak. Ebbeli niivoltához járult minden ter-

mészettudományi téren és emellett általában a kultúra terén

való haladás iránti lelkesedése. És hogy e tekintetben mint

valódi természettudós kell érzülettel járt el, bizonyítja az is,

hogy a magyar kultúra elöbbrevitelét szükségesnek, fontosnak

K i t a i b e 1 Pál mellszobra.

(Márványból készítette Kopits J. mvész.)

tartotta. Vagy nem bizonyítéka ennek az a meleg üdvözlés,

amellyel D i ó s z e g h i Sámuel Magyar Füveskönyvét fogadta,

vagy az a felhívás, amellyel a Magyar Tersiészettudományi,

Gazdasági és Orvosi Társaság megalakításának tervezetét ter-

jesztette a magyar közönség elé ! Tevékenységével, munkásságá-
val a magyar kultúrának jelents tényezje volt. Hiszen sok-
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oldalúságával nemcsak a magyar növénytan történetében állított

magának ércnél maradandóbb emléket, hanem egyformán jeles-

kedett mint* kémikus, mint mineralógus, st még a zoológia

terén is vannak érdemei és az ezektl távolabb es seisnio-

grafia terén is, amennyiben a moóri földrengés alkalmával a

rengések ersségének kartograíikus feltüntetésével jeleskedett.

Ily sokoldalúan jeleskedve maradandó érték eredményeket
ért el nemcsak szellemének nagyságával, búvárkodásának mind
újabb és újabb módszereivel, de különösen törhetlen akaraterejé-

vel és változatlan kitartásával. Más egyéb irodalmi közlésein

kívül ers bizonyítéka ennek a halála ntán közreadott Hydro-

graphia Hungáriáé cím munka, amely nemcsak nagy kémiai

tudásának bizonjátéka. de fáradhatatlan munkálkodásának is.

Bámulatos az a fáradságot nem kímél törekvése, amellyel hazánk
ásványvízforrásait megismerni iparkodott. Jóformán élete java-

részét úton töltötte, ami által hazánk természeti viszonyait ala-

posan megismerhette és ezáltal hazánk növényzeti gazdagságának
mintegy felfedezje.

Elssorban is mint jeles ílorista szisztenuitikai tudásának

ers bizonyítékait szolgáltatta, amelynek tanúságai közreadott

iratain és hátrahagyott bséges jegyzetein kívül gazdag gyjte-

ménye, amelyet Nemzeti Múzeumunk növénytára kegyelettel riz !

A gyjtemény jelentségérl és gazdag tartalmáról nemzeti

.

múzeumi tagtársaink részben már megemlékeztek szakosztályunk

ülésein, részben pedig mai ülésünkön fognak megemlékezni.

Mindezek kell világításba helyezik nemcsak a gyjtemény
jelentségét, de a gyjtnek szellemét, értékét is. Ezért mellzve
a gyjteményrl való részletes megemlékezést, inkább iratainak

azokat a részleteit veszem szemügyre, amelyek hivatvák bizo-

nyítani azt, hogy tudása, tájékozottsága a növénytannak más, a

ílóra ismertetésével nem kapcsolatos terein is mennyire volt

otthonos.

Ezt az otthonosságot különben már eleve is feltételezhetjük,

mert hát Kitaibel ha nem is volt, mondhatnám, mköd egyetemi

tanár, mert hiszen egyetemi eladásokat nem tartott, mégis mint

az egyetemi tanári kar tagja és mint az egyetemi növénykert

igazgatója, de mint kutató, búvárkodó tudós ismerte kora bota-

nikai törekvéseit bizonyára minden irányban. De lehetetlen volt

ezt elkerülnie már csak azért is, mert hiszen Willdenow-val,

Schultes-szel és más külföldi botanikusokkal való összeköttetése

révén ismernie kellett az akkor külföldön megindult élénkebb

botanikai mozgalmak irodalmi jelenségeit, amelyeknek jóformán

foglalata, kifejezje volt W i 1 1 d e n o w közismert kézikönyve. ^

Ezeknek az ismereteknek a birtokában vizsgálja, kutatja

hazánk növényzetét és ezeknek az alapján írja meg legjelent-

sebb munkáját: a „Plantae rariores Hungáriáé" -t.

' WilIdenoAv, Kari Ludwig : Grundriss der Krauterkunde. Berlin, 1792.
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Ebben mint elssorban íitografus és flóraismertetö iparkodik

felhasználni ismereteibl mindazt, ami akár mint sajátos tulajdon-

ság, akár mint értékes jellenség az illet növényre nézve

jellemz.

Még mai haladottabb ismereteink alapján is elismeréssel

olvassuk mindazt, amit munkájában felvett növényeinek elfordu-

lási helyérl, illetleg termhelyérl mond. Nagy munkíijának

els kötetében hazánk ökológiai növényföldrajzi viszonyainak

képét vázolja általánosságban, de már a harmadik kötetben

Horvátország ebbeli viszonyairól részletesebben szól — fel-

sorolva a növényformációkat alkotó növényeket a más for-

mációkkal közös és az endemikus növényekre való utalás-

sal — élénk megfigyeléseinek ers bizonyítékaként. Kémiai

ismereteit felhasználva jellemzi a növények termhelyének
sajátságait. A növények leírásában mindig rámutat a növé-

nyek illatára, st ízére is. Kiterjeszkedik a növények ol«jtartal-

már.i, tejnedv- és gyantatartalmára, végül pedig a nektáriumok-

ról is megemlékezik. Teszi ezt pedig nagyon természetesen a

növény ebbeli sajátosságának kiemelésével és az illet anyag-

nak a növényben vagy a növényen való elfordulásának sokszor

pontos organographiai megjelölésével és a növényre való jelent-

ségének kiemelésével.

Megfigyelésének jelenségével kiterjeszkedik azután a növé-

nyek virítási idejének a pontos megállapítására. Ebben a tekin-

tetben sokszor megjelelöli a virítás tartamát is, st még a ter-

més idejét is Ebbeli megfigyeléseit egyes esetekben egybeveti

más fajokon tett megfigyeléseivel is, st még rámutat a külön-

böz termhelyeken mutatkozó különbségekre is.

Általában a növények sajátságainak megállapításában a

tartós megfigyelésén alapuló tanulmány alapján jár el, lígy hogy
mondhatnám sohasem ;> herbárium szárított és más, tehát elhalt

növénypéldányok alkotják tanulmányának tárgyát, hanem maga
az él növény Ebbeli törekvésében nagy segítje az a felsbb
hatóságai által is kifejezett kívánságnak a teljesítése, hogy
hazánk növényeit az egyetemi növénykertben gyjtse össze. Itt

azután alkalma van a növényeknek a tenyészés alatt való visel-

kedésének a megfigyelésére. És hogy élt is ezzel az alkalom-

mal, tanulsága ennek a számos növény leírásában közölt, a növény
tenyészése alatti változására, vagy sajátságainak megmaradására
vonatkozó megjegyzése, amellyel önkénytelenül is azokhoz

sorakozik, akik nem hívei a növényfajok állandóságának.

Ezalatt, de a szabad természetben is a növények alaki és

egyéb' sajátságait megfigyelve, igen sok értékes ökológiai, fejl-

désbeli, alkalmazkodási, alaki tulajdonságokat is figyelt meg és

írt le, amelyeket a késbbi vizsgálatok jórészt mind igazoltak.

És mindezek után végül még — talán felsbb hatóságai

kívánságának is megfelelend — kiterjeszkedik a gyakorlati

Botanikai Közlemények 4—6. füzet. 12
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szempontok figyelembevételére is, különösen szemmel tartva a

mezgazdasági viszonyokat.

A mondottak kellképen igazolják, hogy Kitaibel széles

látókör, éles megfigyelés és ers következtetésekben felépül

ítélettel bíró botanikus volt. Ez a magyarázata annak, hogy sok

általa megállapított faj között nagyon kevés az olyan, amelyet

ma is ne helyesnek ismerne el a tudós világ. A flóránk gazdag-

ságát bizonyító munkálkodása mellett azonban nem csekélyek

azok az érdemei sem, amelyekkel a hazai növények behatóbb

ismeretét vitte elbbre. Ebbeli érdemeit, tudását mérlegelve, csak

a legnagyobb méltánylással endékezünk meg róla halálának szá-

zados évfordulóján, áldva emlékét, életét, munkáját például állít-

hatjuk magunk és a késbbi nemzedékek elé ! Kitaibel Pált

büszkeséggel valljuk a magunkénak, hálával hangoztatjuk, hogy
„gaude Hungáriáé que talem tulisti."

2. J á V r k a Sándor: „ Kitaibel herbáriumának virágos

növényei" címen vázolja Kitaibel Pál herbáriumának jelentségét,

ismerteti a nagybecs herbárium tartalmát és bejelenti, hogy a

virágos növényeket, melyeknek példányszáma körülbelül 14 ezerre

tehet, a tervbevett Kitaibel-féle emlékm részére feldolgozta.

3. Kümmerle J. B. : „Kitaibel herbáriumának haraszt-

féléi" címmel ismerteti Kitaibel herbáriumában meglév Pteri-

dophytákat. (Megjelenik a Kitaibel emlékmben.)
4. Szabó Z. : „A budapesti növénykert növényállománya

Kitaibel korában és jelenleg" címmel ismerteti a növénykert

növényállományának változását Winterltl kezddleg a mai napig.

A növényállomány hozzávetleges emelkedését és sülyedését

grafikonban ábrázolja, amelynek adatait a megjelent jelentések-

bl, magcserejegyzékekbl, Gombocz Endre mvének és a
növénykerti irattár egykorú feljegyzéseinek adataiból számította

ki. A növényállomány nagyságát jelz hullámvonalnak négy emel-

kedése van. Az els magasabb pontja 1809— 181G-ig, Kitaibel
mködésének idejére (4000—5000 fajszám közé), a második igen

nagy emelkedés 1827 re H a b e r 1 e—R o c h e 1 korára (fajszám

közel 10 ezer), a harmadik kisebb emelkedés 1858-ra, Gerenday
új kertalapításának els évtizedére (fajszám közel 3000) esik, végül

a negyedik nagy emelkedés Linzbauer mködésével kezddik és

Jurányi Lajos igazgató. Fekete József intéz mködésének
idejére esik, amikor az eddig elért legmagasabb fajszám 11 ezer fölé

emelkedett. Minden emelkedés után hirtelen esés áll be, mint Kitaibel

halálakor (3000 alá), R o c h e 1 fkertész távozásakor. Geren-
day mködésének végén és végül a jelenlegi növénykert terü-

letének egyharmadára való csökkenésekor (1907). Az emelkedé-
sek között legjelentsebb a Kitaibel idejére es, aki H u n d s-

rath fkertésszel a magyar flóra jellemz növényeit gyjtötte

össze és nevelte fel a kertben és ezzel kijelölte a magyar
botanikuskertek helyes irányát. Haberle korának nagy faj-

száma a nagy csereforgalomra vezethet vissza, de a 10 ezret

12*
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megközelít szám az akkori kert kis területéiiez (3249 n-öl)
képest kétséges is. Ez a nagy állomány a kerttel együtt R o c h e 1

fkertész halálával elpusztult, az új- (ülli-úti 28228 D-öles)

területen eleinte Gerenday igazgatása alatt felvirágzik kissé

a kert, de igazi lendületet Linzbauer, majd Fekete József
fkertész és Jurányi Lajos igazgatása ad a kertnek. Az
utolsó sülyedést 1907 óta a kert területe nagy részének elvesz-

tése okozta, úgy, hogy a jelenlegi növényállomány körülbelül a

Kitaibel korabeli kert állományának felel meg a 9600 Q-öles
területen.

5. Elnök meleg szavakkal köszöni meg a nagyszámban
megjelent vendégek szíves érdekldését, különösen a Társulat

elnökének megjelenését. Abban a reményben zárja be az ülést,

hogy Kitaibel emlékének felidézése termékenyítleg hat a magyar
botanika további fejldésére és mvelésére. Felajánlja a jelen-

lévknek Gombocz Endre mvét, amely a budapesti bota-

nikuskert és tanszék történetét tárgyalja és bemutatja az érdek-

ldknek Kitaibel mveit, rendelkezésre álló kerti kéziratait,

jegyzeteit.

A Növénytani Szakosztály kirándulásai.

A szakosztály 1917. évi június hó 14-én ülés helyett kirándulást

rendezett a Szent-Endre feletti hegyekre, 1917 szeptember hó 30-án pedig-

a Veresegyháza melletti tavakhoz. Mindkét Idrándulást Jávor ka Sándor
vezette és azokon számos szakosztályi tag vett részt.

hírek.
Thaisz Lajos kisérletügyi állomásvezetö a m. kir. földmíve-

lésiigyi minisztériumban, a kísérletügyi igazgatói címet és jelleget kapta.

Kern Hermann kísérletügyi adjunktust a m. kir. földmíve-

lésügyi miniszter a növényélet és kórtani állomáshoz állomásvezetövé

nevezte ki. »

Lacsny Ince Lajos dr. tanár a rozsnyói kath. fgimnázium

igazgatója lett.

Hollendonner Ferenc dr. megyetemi magántanárt a m. kir.

vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti V. ker. áll. föreál-

iskolához rendes tanárnak nevezte ki.


