
A hézagok mesterséges pótlásával minden természetes fel
újításnál mindig számolnunk kell. Minden természetes felujulásra 
jellemző, hogy a csemeték eloszlása egyenlőtlen, egyik helyen 
kendersürün állanak, másutt hézagok maradnak. A hézagokat 
vagy elegyítésre használjuk fel, különösen ha már előbbre hala
dott a település, mely esetben gyorsan növő fafajok csemetéivel 
ültetjük b e ; vagy pedig a sürün álló csoportokból ott a hely
színén veszünk ki csemetéket és azokkal pótoljuk a hiányokat. 
Ez utóbbi esetben csak a gomos ültetés ajánlatos, mert a sürün 
álló csemeték szétszedése és egyenként való ültetése nagyon 
gyenge eredményeket szokott adni. Viszont a gomos ültetés 
sikere biztos. Erre a czélra bemutatok egy uj szerkezetű ültető 
vasat, amelyet magam is állandóan használok és amely nagyon 
czélszerünek bizonyult. Evvel, Uraim, befejeztem a természetes fel
újítás előkészítésének ismertetését, sőt már nagyon átkalandoztam 
a kivitel terére is, az így előkészített munkának folytatását és be
fejezését Bund titkár ur fogja holnap önök elé tárni. 
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Vizsgálatok a hazai nyárfafajok fiatal hajtásain 
tapasztalható gyantakiválasztásról.1) 

Irta: Dr. Fehér Dániel, oki. erdőmérnök, főisk. tanársegéd. 

Bevezetés. 
Daczára azon intenzív kutató munkának, amely különösen a 

XIX. század közepe táján a különböző mirigyszövetek anatómiai 
és fiziológiai viszonyainak felkutatása terén tapasztalható, a nyárfák 
fiatal hajtásain észlelhető gyantakiválasztás mégsem lett tüzetesebb 
vizsgálatnak alávetve. Hanstein?) aki először foglalkozott a külön
böző nyárfafajok rügypikkelyein tapasztalható gyantakiválasztással, 
az idevonatkozó munkájában a következőket állapította meg: 

„A nyárfák rügyeit zöldes szinü és gyantában gazdag balzsam borítja, 
amely a rügypikkelyeket és á fiatal lombleveket szorosan összeragasztja. A külső 

*) A tanulmányhoz tartozó ábrák közül a mai viszonyok között csak a 
négy legszükségesebbet közölhettük. Szerk. 

2 ) Hanstein: Über die Organe der Harz- und Schleimabsonderung in 
den Laubknospen. Bot. Ztg. 1868. p. 708 és köv. 



») Reincke: Über die Funktion der Blattzahne und murph. Wertigkeit 
einiger Laubblattnektarien. Bot. Ztg. 1874. 47—53. old. 

rügypikkelyek hátulsó részén pararéteget találunk; a belső pikkelyeken sajátságos 
szövetű felületek képződnek, melyeket a közönséges epidermisztől teljesen elütő 
sejtszövet alkot. Ezen sejtrétegnek (szövetnek) a sejtjei hosszúkás alakúak, bol
tozatosak és a külső felületre merőlegesek és vékony kutikula alatt feküsznek, 
amely gyantával van boriivá és több helyen fel van szakítva. Ezt a kutikulái 
alulról újonnan képződött fiatal sejtrétegek regenerálják. A sejtek belsejében 
gyantacseppeket észlelhetünk. Ezeket a sejteket mirigysejteknek kell tekintenünk, 
bár a szomszédos normális alakú epidermisz-sejtek, amelyek vastagabb kutikula 
alatt feküsznek, a gyantakiválasztásban hasonló módon résztvesznek. Gum mi
kiválasztást itt nem lehet konstatálni." 

Ami most már magát a váladékot illeti, úgy Hanstein ezt 
„BIastokolla"-nak nevezi, amely az ő véleménye szerint általában 
gyanta és nyálka keverékéből áll. Az ő vizsgálatai szerint a váladék-
kiválasztás oly módon megy végbe, hogy a kiválasztott anyag 
először a kutikula alatt felgyülemlik, ezt hólyagszerüen felhajtja 
és végül elszakítja; mindazonáltal ő lehetségesnek tartja azt is, 
hogy a mirigysejtek belsejében képződött váladék molekuláris 
kicsiségü részek alakjában a sejtfalon és kutikulán áthatolhat és 
ilyen módon a növény külső felületére juthat. A kutikula feleme
lésére vonatkozólag azt állitja, hogy ezt a szomszédos sejtfalrészek 
elnyálkásodása készíti elő. A váladék-, illetve gyantakiválaszlás az 
ő véleménye szerint a fiatal növényrészeket a túlságos párolgás 
ellen védi. 

Meglehetősen behatóan foglalkozott a levélfogak váladék
kiválasztó tulajdonságaival Reincke,1) aki többek között a Populus 
balsamifera és laurifolia fiatal hajtásait is megvizsgálta. Az ő meg
állapításai szerint mind a két nyárfafaj fiatal levelein rendkívül 
gazdag gyantakiválasztás található, amelynek főforrása kétségen-
kivül a mirigyekké átalakult levélfogakban keresendő. A rügyek
ben a fiatal levelek hosszirányban be vannak göngyölve, a levél
fogak a levelek felső lapjára hajolnak és igy ezeket a kiválasztott 
gyantával bekenik. A tulajdonképeni mirigyszövetet itt is, mint 
az általa különösen behatóan vizsgált különböző Salix-fajoknál, az 
epidermisz sajátságosan kifejlődött mirigysejtjei képezik. Ezek a 
sejtek az ő adatai alapján szintén hosszúkásak és prizmaalakuak 



sürü plazmát tartalmaznak, amelyből a váladék képződik. A ki
választott gyanta a kutikula alatt összegyűl és végül ezt felszakítja. 

Az idevonatkozó munkájának általános részében a mirigy-
szerű levélfogakat aszerint, amint ezek kiemelkedők, vagy szöveti 
mélyedésekbe vannak sülyesztve, osztályozza. A váladék közelebbi 
kémiai tulajdonságait ő nem vizsgálta meg, általánosságban csak 
annyit mond róla, hogy ez a rügyben kevesebb vizet tartalmaz 
és nehezen folyó, mig a kifejlődött leveleken egy vizenyős folyadék 
észlelhető. A gyantakiválasztás fiziológiai folyamatát egyébként 
ő éppen ugy irja le, mint Hanstein, ő is megállapítja, hogy a 
kutikula alatt felgyülemlett gyanta ezt felszakítja. 

Tschirch1) a gyantakiválasztással részletesen és nagyon be
hatóan foglalkozott. Neki és tanítványainak az irodalom minden 
tekintetben kimerítő szakmunkát köszönhet. Sajnos, a nyárfa
fajokkal ő sem foglalkozott elég tüzetesen. Vizsgálatait csak a 
Populus nigra-ra és balsamifera-ra terjesztette ki, amelyekre vonat
kozólag röviden a következőket állapította meg: 

»A téli riigyei ezeknek a fajoknak gyaniaszerü anyaggal vannak bevonva, 
amelyet a rügypikkelyek mirigyfelületei termelnek. A mirigyfelületeket csak a 
pikkelyek belső felületén találhatjuk, ahol ezek a pikkelyek csúcsától ezeknek a 
bázisáig terjednek. A mirigyfelületek sejtjei a közönséges epidermisz-sejtekből 
keletkeznek oly módon, hogy ezek hosszúkás alakot nyernek és a kifejlődésük 
végén rendszerint magasságuk a szélességük kétszeresét teszi ki. 

Ezek a sejtek2) termelik azokat az anyagokat, amelyekből a kutikula alatt 
kifejlődő »resinogen" réteg 8) és végül maga a váladék keletkezik. A kutikula 
emelkedni kezd és alatta szemcse- és pálczikaalaku anyagfelhalmozódást lehet 
megfigyelni, amelyet különösen erős fénytörőképesség jellemez. Később a kelet
kezett gyanta az egész teret, amely a felemelt kutikula alatt keletkezik, egyen
letesen megtölti. A fiatal levelek a rügyekben a gyantakiválasztásban nem vesznek 
réízt. A kifejlődött leveleken azonban jelentékeny gyantakiválasztás észlelhető, 
amelyet a levélfogakon és a levelek peremén keletkezett mirigyfelületek okoznak." 

Amint Tschirch elméletének ez a rövid kivonata is mutatja, 
az ő és Hanstein felfogása csak abban egyeznek, hogy mind a 

») Tschirch: Die Harze und Harzbehalter 1906. 1156., 1159. old. 
-) Az eredeti német kifejezés szerint „Papillenzellen". 
3) A resinogen réteg („resinogene Schicht") Tschirch felfogása szerint a 

kutikulár- és a czellulózeréteg között keletkezik. Ez a réteg ő szerinte a gyanta
termelés, jobban mondva kiválasztás helye. Ezen rétegnek a létezését a fenyő
félék gyantajáratainál beható vizsgálatokkal igyekezett kimutatni. 



ketten a gyantának felhalmozódását a kutikula alatt és ez utóbbinak 
a felgyülemlett gyanta által való felemelését és felszakitását álla
pítják meg. A gyanta keletkezésére vonatkozólag azonban lényeges 
az eltérés közöttük. Hanstein szerint a gyanta a mirigysejtekben 
keletkezik, Tschirch tagadja ezt. Az ő véleménye szerint a mirigy
sejtek belsejében csak a gyantaképző (az u. n. resinogen) anyagok 
keletkeznek, amelyek a resinogen rétegbe vándorolnak és ott 
mennek át azokon a kémiai változásokon, amelyek végeredményük
ben a gyantaképződést eredményezik. Tschrich1) és iskolája rész
letes és beható vizsgálatokkal igyekeztek ezen elmélet helyességét 
bizonyítani és kutatásaikat a gyantaképződésnek a növényvilágban 
előforduló minden lehető esetére kiterjesztették. 

De Bary,2) Behrens,3) Tunmann,i) Bonnier5) és Mayr6) ide
vonatkozó vizsgálatai a bőrszöveti mirigyekre vonatkozólag meg
erősítették Hanstein azon nézetét, hogy a váladék először a kutikula 
alatt felgyülemlik és ezt felszakítja, elvetették azonban azon elmé
letet, amely szerint a váladék, illetve gyanta a mirigysejtek belsejé
ben keletkezik. Haberiandt7) szintén az előbb felsorolt kutatók 
nézetét erősítette meg. Behrens az egyedüli, aki az Ononis spinosa 
és a Senecio viscosus vizsgálatánál eltérő eredményeket talált. 
Ő szerinte ezen fajoknál a váladék a mirigysejtek belsejében kelet
kezik és apró cseppek alakjában hatol keresztül a kutikulán. 
A növény külső felületén ezek a kis cseppek összefolynak, meg
nagyobbodnak és végül leesnek. 

!) Lásd még Tschirch: Ober Bildung von Harzen und ath. Ölen im 
Pflanzenkörper, Jahrb. f. w. Botanik. 1893. Bd. XXV. 370. o. 

Angewandte Planzenanatomie 1889. 460. o. 
Beitráge zur Kentnis der Harzbildung. Festschrift für Schwendener 1889. 
Die Einwande der Frau Schwabach gegen meine Theorie der Harzbildung. 

Ber. d. d. bot. ges. Bd. XIX. 1901. 25. o. 
2 ) De Bary: Vergleichende Anatomie 1696. 93—105. o. 
3 ) Behrens: Über einige áth. Öl sezernierende Hautdrüsen. Ber. d. d. 

toot. ges. Bd. IV., 18S6. 400. o. 
4 ) T u n m a n n : Über die Sekretdrüsen. Dissertation Bern 1900. 
5 ) Bonniéi - : Les nectarias, Annales des scienc. Bot. ser. 6. t. VIII. 1879. 
e ) Mayr: Entstehung und Verteilung der Sekretionsorgane der Lárche 

« n d Fichte. Forstw. Ztblatt. 1884. 278. o. 
7 ) Haber iand t : Physiologische Pflanzenanatomie 1918. 503. o. 



Az eddig emiitettektői teljesen eltérő véleményt képvisel 
Volkens.1) Ő ugyan a nyárfafajok gyantakiválasztásával nem fog
lalkozott, mégis szükségesnek tartom a teljesség kedvéért az ő 
felfogását is ismertetni. Volkens tudniillik minden tekintetben két
ségbe vonja Hanstein elméletét és hangsúlyozza, hogy ő a vizs
gálatai folyamán a kutikula felemelését és felszakitását seholsem 
tudta megfigyelni. Az idevonatkozó vizsgálatainak az eredményét 
értekezésének az összefoglaló részében röviden a következőképen 
ismerteti: „Általában semmi nyomát sem találtam annak, hogy 
a gyanta először a kutikula alatt jelenik meg, azt felemeli, felszakítja 
és ilyen módon jut a növény felületére. Pedig ennek a jelenségnek 
rendkívül élesen kellene mutatkozni és az általa különböző növé
nyeknél tapasztalt rendkivül gazdag gyantakiválasztásnál ezen 
jelenség minden átmeneti fázisát meg kellene találni. Azonban ő 
ezt seholsem találta meg. A gyantalerakodás alatt a mirigyek 
állandóan éles kontúrral voltak elhatárolva. Ő inkább azon véle
ményének ad kifejezést, hogy valószínűleg, mint a schizogén 
gyantajáratok epithel sejtjeinél, a gyanta nem mint olyan lép a 
növény külső felületére, hanem valami alkalmas formában keresztül 
hatol a sejtfalon és a kutikulán és a levegő behatására megy át 
a még szükséges kémiai elváltozásokon. 

Volkens ezen felfogásával az irodalomban visszhangra nem 
talált és elszigetelve maradt, anélkül, hogy elméletét később 
konkrét bizonyítékokkal beigazolta volna. Hanstein azon nézetére 
vonatkozólag, hogy a gyanta a mirigysejtek belsejében keletkezik, 

• az ujabb kutatások eltérő eredményeit röviden már megemliteltem. 
Különösen Tschirch és de Bary voltak azok, akik minden kétséget 
kizáróan beigazolták, hogy a gyanta mint olyan a mirigysejtek 
belsejében sohasem lép fel. Ezeket az eredményeket Haberlandt-on 
kivül még Molisch2) is megerősíti. 

Hanstein, Reincke és Tschirch már emiitett munkáin kivül 
a nyárfafajok gyantakiválasztására vonatkozólag csak elszórt, rövid 
adatokat találtam az irodalomban. így Warburg3) megemlíti, hogy 

*) Volkens: Über Pflanzen mit lackierten Blattern. Ber. d. d. bot. Ges. 
Bd. VIII. 1890. 

2 ) Molisch: Mikrochemie der Pflanze. 1913. 153. o. 
s ) W a r b u r g : Die Pflanzenwelt. 



a nyárfák rügyein található gyantás anyagokat régebben „gemrnae 
populi" név alatt mint gyógyszert is használták. Wilhelm1) a 
a fontosabb nyárfafajokat három csoportra osztja be, amely beosz
tásnál a fiatal hajtásokon észlelhető gyantakiválasztást is tekintetbe 
veszi. Ezek a csoportok szerinte a következők: 

1. Fekete nyárfák. 
2. Ezüst nyárfák. 
3. Balzsamos nyárfák. 
Mint különös ismertető jelet megemlíti többek között, hogy 

az 1. csoportba tartozó fajoknál a rügyek és a fiatal hajtások csak 
gyenge szőrözette! vannak ellátva, ennek ellenében azonban gyan
tásak és ragadósak, a 3. csoportba tartozó fajoknál pedig rendkívül 
gazdag gyantakiválasztás észlelhető. Végül a 2. csoportra vonat
kozólag megjegyzi, hogy ezeknél gyantakiválasztás nem észlelhető^ 
de a rügyek és fiatal hajtások erős szőrözettél vannak ellátva. 
Schwartz2) a gyantát kiválasztó fekete nyárfákat „valódi nyárfák"-
nak nevezi az ezüst nyárfákkal szemben. Oombócz3 csak röviden 
emliti meg egyes fajoknál a gyantakiválasztás jelenségét, anélkül, 
hogy ezeknek a tüzetesebb tárgyalásába belemenne. Amint az 
eddig elmondottakból minden további nélkül kiviláglik, a kér
déses jelenség mindezideig nem volt iüzetesebb és összehasonlító 
vizsgálatnak alávetve. Hanstein megállapításai a Populus genusra 
vonatkozólag csak nagy általánosságban mozognak, olyannyira, 
hogy ő még a fajokat sem jelöli meg közelebbről, amelyeket 
megvizsgált. Reincke csak a Populus balsamifera és laurifolia 
leveleinek mirigyfogaival foglalkozott. Tschirch-nék a Populus 
nlgra és balsamifera-xa vonatkozó adatai rövidek és a kérdés 
részleteivel nem foglalkoznak. A Populus alba és trernula ez 
irányban egyáltalában nem lettek megvizsgálva. 

Egyrészt a már meglévő vizsgálatok kiegészítése, másrészt 
a még meg nem oldott kérdések megvizsgálása czéljából az 
1918. és 1919. években a Populus genus legfontosabb hazai fajait 
beható anatómiai és mikrochemiai vizsgálatoknak vetettem alá, 
melyeknek az eredményét az alábbi fejezetekben fogom közölni. 

!) Wilhelm u. Hámpe l : Die Baume und Straucher des Waldes. 129. o. 
2 ) Schwartz: Forstliche Botanik. 1890. 
3 ) Oombócz : A Populus-nem monográfiája. Budapest, 1908. 



A fajok kiválasztásánál a Wilhelm által felállított csoportosítást 
tartottam szem előtt és minden csoportból lehetőleg azokat a 
fajokat vizsgáltam meg, amelyek a gyakorlati erdőművelés, szem
pontjából leginkább tekintetbe jönnek. Ezek a következők voltak: 

1. Fekete nyárfák. Populus nigra, P. nigra var. pyramidalis,1) P. canadensis 
(deltoides)?) 

2. Ezüst nyárfák. Populus tremula, P. alba, P. canescens. 
3. Balzsamos nyárfák. Populus balsamifera var. laurifolia. 

I. A gyantakiválasztást végző szervek anatómiája. 

Az összes megvizsgált fajoknál a gyantát a mirigyekké 
alakult levélfogak, azután a mirigyfelületekkel rendelkező mellék
levelek (stipula) és a rügypikkelyek választják ki. A zárt rügyekben 
csak a rügypikkelyek termelnek gyantát, később, a rügyfakadás 
idejében, mikor az eddig bezárt levelek kellő fejlettséget értek el, 
rövid ideig a rügypikkelyek, levélfogak és melléklevelek egyszerre 
választanak ki gyantát. Később a rügypikkelyek beszüntetik a 
kiválasztást, elszáradnak és ezután a gyantatermelésről csak a 
levélfogak és a melléklevelek gondoskodnak. Ez utóbbiak később 
szintén beszüntetik a gyantakiválasztást ugy, hogy a gyanta elő
állításának a feladata végül teljesen a levélfogakra hárul. Ezek 
gyantát mindaddig termelnek, amig a lomblevelek teljes kifejlő
désüket el nem érték. Egyes fajoknál, mint pl. a P. nigra, cana
densis stb. a levélfogak majdnem teljesen mirigyképződménnyé 
alakultak át. Ha a binokuláris mikroszkóp gyenge nagyításával 
ilyen fiatal levél felső oldalát megfigyeljük, ugy kitűnően ki
vehetjük, amint a levélfogak szorosan egymás mellett állva a 
levél lapjára hajolnak és ezt gyantájukkal bekenik. A levélfogak 
maguk szintén a nehezen folyó gyantás váladékkal vannak vas
tagon befedve. A levélfogak átlagos nagysága az egyes fajoknál 
felette változó. Minden levélfogban egy levélér végződik, amely 
közvetve a levél főereivel kommunikál. Ezeknek a levélérvégző-
déseknek fiziológiai funkcziója valószínűleg abban áll, hogy 
ezek a normális anyagcsere tápsóin kivül a gyantaképzéshez szük-

!) Schneider: Laubholzkunde. Bd. I. 5. o. 
2) U. ö. Laubholzkunde. Bd. I. 7. o. 



séges anyagokat is szállítják. Hasonló Ievélérvégződéseket figyelt 
meg Reincke1) egyes P/wzws-fajoknál. Egy ilyen levélfog hossz
metszete rendszerint a következő képet mutatja-(1. 1. sz. ábra): 
A levél dorsiventralis szerkezete a levélfog kezdeténél rendszerint 
véget ér, a pallisád-sejtek és a szivacsparenchym helyére egy 
parenchymatikus jellegű szövet lép, amely hasonló alakú nagy, 
plazmában gazdag és vékonyfalu sejtekből áll. (1. sz. á. pa) A bol
tozatos epidermisz-sejtek hirtelen megkeskenyednek és vékony-

faluakká válnak, alakjuk 
hosszúkás lesz és összessé
gükben a tulajdonképeni 
mirigyszövetet alkotják. (1. 
sz. á. pr.) A kutikula vékony 
és ott, ahol a kiválasztott 
gyanta fel nem emeli, szo
rosan fedi a mirigysejteket. 
A mirigysejtek tartalma szín
telen plazmából és egy a 
sejtek közepe táján elhelyez
kedett, jól látható nagy sejt
magból áll. Vakuolákat csak 
ritkán lehet konstatálni. Ha 
a metszetek készítése előtt a 
kérdéses növényi rész felüle
téről a gyantát hígított alko
hollal el távolítjuk, ugy ez
által még csak a lehetősége 
is ki van zárva annak, hogy 
a gyanta a metszés alkal
mával a sejtek belsejébe 

jusson. Az ilyen módon kezelt metszeteknél tényleg még a leg
intenzívebb gyantakiválasztás esetén sem lehet gyanta- vagy illó-
olajcseppeket a mirigysejtek belsejében kimutatni. Ha azonban a 
friss metszeteket ferrichlorid (Fe Cl<J, vagy ferroszulfát (Fe SOJ 
oldatával kezelik, ugy; csersavas anyagok jelenlétét könnyen ki 

1 . ábra. A Populus pyramidalis mirigyes 
levélfogának hosszmetszete, pa. Alap
szövet, pr. Mirigyfelület, pe. Mirigysejtek. 
g. Edénynyalábvégződés, c. Felemelt 

kutikula. 350-szeres nagyítás. 

*) loco citato. 



lehet mutatni. Ez utóbbi jelenséget Hanstein,1) később Tschirch*) 
és Tunmann3) ismételten megfigyelték. Ezen megfigyelésekből 
kifolyólag Tschirch azon a véleményen van, hogy a csersavas 
anyagoknak a mirigysejtekben való előfordulása és a gyantakép
ződés között szoros összefüggésnek kell léteznie. A gyantás vála
dékot egyébként először mindig a sejtmembrán és a kutikula 
között lehet megfigyelni, miközben ez utóbbit hólyagszerüen fel
hajtja és végül felszakítja. (1. ábra c.) A fiatal és erősen kiválasztó 
mirigyszervek a gyantakiválasztás ezen módjának minden fázisát 
mutatják. < 

A levél fog két epider
misz-rétege közötti tér vé
konyfalu, kerek, plazmában 
gazdag és a legtöbb esetben 
chlorophyllt és keményítőt 
tartalmazó parenchymatikus 
sejtekkel van kitöltve, ame
lyekben gyakran csersavas 
anyagokat és oxálsavas mész
kristályokat is ki lehet mu
tatni. Ezen parenchymatikus 
szövetnek a közepe táján 
egy edénynyaláb végződik, 
amelyet edényeinek csava
ros vastagodásáról könnyen 
fel lehet ismerni. 

A levélfogak médián 
keresztmetszetei rendszerint 
kerekek, a mirigyréteg sejtjei itt is hosszúkásaknak és vékonyfaluaknak 
látszanak. A parenchymatikus alapszövet ugyanazt a képet mutatja, 
mint a hosszmetszet. Amint már emiitettem, a fiatal levelek a 
rügyekben be vannak göngyölve. A levelek kifejlődésénél a miri
gyes levélfogak a levelek felső oldalát gyantájukkal bekenik. Én 
azonban a vizsgálataimnál ugy találtam, hogy a levelek alsó oldala 

2. ábra. A Populus pyramidalis mirigyes 
melléklevelének keresztmetszete semati
kusan, g. Edénynyalábok, pr. Mirigy

felület, mh. Mirigyfelülethullámok. 
80-szoros nagyítás. 

1) 1. c. 
2 ) 1. c. 
3) 1. c. 



is erősen be van a váladékkal fedve. Miután a levelek alsó olda
lainak epidermisz sejtjei teljesen normális alakúak és egyébként 
is anatómiai szempontból semmi eltérő tulajdonsággal nem birnak, 
amelyekből ezeknek a gyantakiválasztóképességére következtet
hettem volna, ugy ezen különös jelenség okát másutt kellett 
keresnem. Az idevonatkozó beható vizsgálataim a továbbiakban 
minden kétséget kizáróan azt mutatták, hogy a gyakran meg
lehetősen erősen kifejlődött melléklevelek (stlpulae) aránylag nagy 
mennyiségű gyantát választanak ki, amelylyel a levelek alsó oldalát 

<* bekenik. Ezen működésüket pedig megkönnyíti azon körülmény, 
hogy fejlődésükben a lombleveleket megelőzik ugy, hogy miköz-

szerveknek mirigytermészetét. A keresztmetszeti kép a legtöbb 
Populus-fajnál félholdalaku. Az alsó 2) epidermisz-sejtek rendes 
alakúak és vastag kutikulával vannak borítva (3. ábra). A felső 
oldalon kifejlődött epidermisz-sejtek alkotják a helyenként kisebb, 
vagy nagyobb mértékben kifejlődött mirigyfelületeket. Ezeknek a 
mirigyfelületeknek a nagysága az egyes fajoknál nagyon külön
böző. Ott, ahol ezek előfordulnak, az őket alkotó epidermisz-sejtek 

*) 1. c. p. 119. 
3 ) A „felső" és „alsó" kifejezések morfológiai értelemben veendők. 

3. ábra. Ugyanazon praeparatum egy részlete 
erősen megnagyítva. 350-szeres nagyítás. 

ep. Epidermis. 

ben ezek kifejlődnek, a 
gyantát kiválasztó mel
léklevelekkel okvetlenül 
érintkezniök kell. A mel
lékleveleknek ezen tulaj
donságát egyes Prunus-
fajoknál már Reinckex) 
is megfigyelte. Az ő általa 
leirt esetekben azonban 
nem a melléklevelek egész 
felső felülete, hanem ezek
nek a fogai választották 
ki a váladékot. Az ilyen 
jól kifejlődött melléklevél 
keresztmetszete jól látha
tóan mutatja ezeknek a 



a mirigysejtek tipikus alakját mutatják. Ezen sejteknek a tartalma 
teljesen azonos a mirigyes levélfogak hasonló sejtjeinek a tartal
mával: finoman szemcsés és színtelen plazma, amely gyantát 
vagy illóolajokat nem, hanem gyakran csersavas anyagokat tar
talmaz. A sejtmagok itt is erősen ki vannak fejlődve. A mirigy
felületeket fedő kutikula rendszerint vékony. A melléklevelek alap
szövetét rendszerint relatíve nagy, kerek és vékonyfalú parenchyma
tikus sejtek képezik. Ezek a sejtek szintén plazmában gazdagok, 
chlorophyllt és keményitőt tartalmaznak. Vizsgálataim folyamán 
gyakran csersavas anyagokat és oxalsavas mészkristályokat találtam 
bennük. A melléklevelek hosszában edénynyalábok húzódnak 
végig. A nyárfák mellékleveleinek 
mirigytermészetét idáig egyetlen 
kutató sem ismerte fel, daczára 
annak, hogy a mellékleveleknek' 
ezen sajátságát más növények
nél már Reincke3) és Volkens*) is 
megfigyelték. Később elveszítik 
a mirigysejtek a kiválasztóképes-
ségüket és éppen ugy, mint a levél
fogak mirigysejtjei, sárgás-barna 
és fekete szinüek lesznek. A levél-

4. ábra. A Populus pyramidalis rügy-
pikkelyének keresztmetszete, pr. Mirigy
felület, cf. Felszakított kutikula, cv. 
Vastag kutikula, ep. Alsó kisüregü 
epidermissejtek. 350-szeres nagyítás. 

fogakon és a mellékleveleken 
kivül a legtöbb Populus-fajnál 
még a rügypikkelyek is gyanta-
kiváiasztóképességgel rendelkez
nek. Ezeket a rügypikkelyeket, 
nemcsak a Populus-, hanem más fajokét is, Hanstein és Tschirch 
beható vizsgálatoknak vonták alá. Ezen szerveknek az anatómiai 
szerkezete egyes fajoknál bizonyos eltéréseket mutat. A P. alba és 
canescenstől eltekintve, a legtöbb Populus-fajnál váladék-(gyanta-) 
kiválasztóképességgel rendelkeznek. Keresztmetszetük rendszerint 
félholdalaku. A felső (belső) epidermisz a fekete nyárfáknál majd
nem kizárólag tipikus mirigysejtekből áll. Ezeket a sejteket rend-

3) I. c. 
*) 1. c. 



szerint vékony kutikula borítja, amely helyenkint dudorodásokat 
és szakadásokat mutat. A rügypikkelyek a legtöbb fekete és bal
zsamos nyárfánál az erős gyantakiválasztás következtében formá
lisan össze vannak ragadva. A mirigysejtek itt is hosszura nyiltak 
(4. ábra pr.) és tartalmuk rendszerint finoman szemcsés plazmából 
áll, amelyben néha csersavas anyagokat és egy jól látható sejt
magot lehet kimutatni. Gyanta vagy illóolajok itt is hiányzanak. 
Ezek a mirigysejtek később szintén elhalnak és sárgás-barna vagy 
fekete szinüek lesznek. A mirigysejteknek ezen karakterisztikus 
színváltozását, amely egyúttal ezeknek a halálát jelenti, már 
Mikosch1) is megfigyelte. A rügypikkelyek mirigyfelületei főképen 
abban, különböznek a melléklevelek mirigyfelületeitől, hogy ezek 
sohasem képezik azokat a sajátságos hullámos felületeket, amelyek 
a fekete és a balzsamos nyárfák mellékleveleire annyira jellemzőek. 
Az alsó (külső) epidermisz-sejtek erősen meg vannak vastagodva. 
A külső epidermiszhez közelebb fekvő alapszöveti részek gyakran 
tartalmaznak anthokyánt (Mikosch). A rügypikkelyek alapszövete 
egyébként vékonyfalu parenchimatikus sejtekből áll. Erős sclerenchym 
nyalábok vonulnak a rügypikkelyek hossztengelyével párhuzamo
san, melyeknek nagysága és kiterjedése fajok szerint meglehetősen 
variál.2) Az alapszövetet alkotó parenchymatikus sejtek tartalma 
rendszerint plazmából, chloroplyllból, keményítőből oxálsavas 
mészből és csersavas anyagokból áll. 

Könnyebb áttekintés czéljából a megvizsgált szervek anatómiai 
tulajdonságait fajok szerint egy táblázatban állítottam össze. Ezen 
táblázatra vonatkozólag itt még csak a következőket szeretném 
megemlíteni: méréseket csak a levélfogakon eszközöltem, ahol 
megbízható eredmények elérése czéljából ugy jártam el, hogy 
minden fajnál 100 ilyen levélfogat mértem és ezeknek a közép
értékét vettem. 

Ezek, az adatok tehát nem abszolút nagyságot fejeznek ki, 
hanem elsősorban azon czélt szolgálják, hogy a levélfogak hosszu-
sága és szélessége közötti relatív viszonyt kifejezzék. A mellék
leveleken méréseket nem eszközöltem, miután ezeknek a nagysága 

J ) Mikosch: Beitrage zur Anatomie und Morphologie der Knospendecken 
der dykotylen Holzgewachse. Stzbr. d. W. A. d. W. 1876. I. Abt. 

2 ) L. Oombócz id. értekezését 42. old. 



és alakja még az egyes fajokon belül is jelentékeny eltéréseket 
mutat. 

Amint az a táblázatos összefoglalásból látható (1. 358—359. 
oldalon), a gyantaklválasztás az általam megvizsgált összes 
P. fajoknál kimutatható. 

A kérdéses P. fajokat a rajtuk tapasztalható gyantakiválasztás 
szerint három csoportba lehet osztani: 

/. csoport. 
A fiatal hajtások csak kis mértékben vannak szőrözettél 

borítva, fiatal korukban gyantaréteg fedi őket, amelyet a mirigyes 
levélfogak, továbbá a melléklevelek és a rügypikkelyek mirigy
felületei választanak ki. A levélfogak hosszmérete valamivel nagyobb, 
mint ezeknek a szélessége. A melléklevelek mirigyfelületei gyak
ran erősen hullámosak, amely jelenségnek kétségen kivül a ki
választó felület megnagyobbítása és evvel a gyantaprodukczió 
emelése a czélja. Ezek a hullámok a melléklevelek hossztenge
lyével párhuzamosan sorakoznak, legnagyobb magasságukat a 
a levelek közepe táján érik el és c u t á n a levelek szélei felé el
laposodnak. A gyanta az összes mirigy szerveken szabad szemmel 
jól látható. Ide tartoznak: Populus nigra, P. nigra var. pyramidalis, 
P. canadensis (deltoides), P. balsamifera var. laurifolia. 

2. csoport. 
A fiatal hajtásokat nemcsak gyantaréteg, hanem finom sző

rözet is fedi. A gyantakiválasztás nem olyan intenzív, mint az 
előző csoportnál. A gyantát itt is a levélfogak és a melléklevelek 
továbbá a rügypikkelyek választják ki. A rügypikkelyeken a 
mirigysejtek nincsenek mindig tipikusan kifejlődve. A kiválasztott 
gyanta szabad szemmel még jól látható. A levélfogak szélessége 
nagyobb, mint a hosszúságuk. Mirigyfelületek csak helyenként 
lépnek fel a mellékleveleken és akkor is csak ritkán hullámosak. 
A mellékleveleken gyakran mirigyes levélfogakat lehet találni. 
Ide tartozik: Populus tremula. 

3. csoport. 
A fiatal hajtásokat védő szőrözet erősen ki van fejlődve. 

A gyantakiválasztás nagyon csekély. A gyanta szabad szemmel 
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tulajdonságainak táblázatos összefoglalása. 
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nem látható. Ez utóbbit a már az előző csoportoknál felsorolt 
szervek választják ki. A levélfogak szélessége nagyobb, mint a 
hosszúságuk. A melléklevelek erősen szőrösek, rajtuk mirigyfelü
leteket csak ritkán lehet észlelni. A melléklevelek alsó részén gyakran 
hosszú szőrökhöz hasonló levélfogak vannak kifejlődve, amelyek 
hegyükön mirigyszerüen vannak kiképezve. A rügypikkelyek 
mirigysejtjei nincsenek tipikusan kifejlődve. Ide tartoznak: Populus 
alba és P. canescens. 

A P. tremula tehát anatómiai szempontból átmenetet képez 
a gyantát erősen kiválasztó fajoktól azokhoz, amelyeknél biológiai 
Okok folytán a gyantakiválasztás háttérbe szorul. A gyantát az 
összes megvizsgált fajoknál a levélfogak, melléklevelek és rügy
pikkelyek mirigysejtjei választják ki. 

II. A vá ladék kémiai tu la jdonságai . 
A nyárfák levelein, ill. rügyein észlelhető váladékot legelőször 

Hanstein1) vizsgálta meg. Ő határozottan hangsúlyozza, hogy ez 
a váladék majdnem kizárólagosan a gyanta természetével bir és. 
meg is emliti, hogy gummit ezekben a váladékokban nem tudott 
kimutatni. Reincke2) az általa megvizsgált váladékok kémiai tulaj
donságaival nem foglalkozott behatóbban. Tschirch3) az általa leirt 
P.-fajok váladékait kémiai szempontból is megvizsgálta és azt 
találta, hogy ezek főképen gyantából állanak. Ezenkívül azonban 
ő azt is megemlíti, hogy az általa vizsgálat tárgyává tett váladé
kok egy mikroszkóppal jól látható alapvázat is tartalmaznak, amely 
nyálkából áll. Ő tehát, ellentétben Hanslein-ne\, a nyárfaváladékok 
nyálka- (gumma-) 5) tartalmát igyekszik kimutatni. Warburg 6 ) meg
említi a nyárfa váladék gyógyító hatását, anélkül, hogy ennek 
kémiai tulajdonságait tárgyalná. Wiesner 7 ) csak annyit mond, hogy 
a P. nigra rügyei a nyárfaolajat (Pappelknospenöl) szolgáltatják. 

i) 1. c. 
s) 1. c. 
3 ) 1. c. 
*) 1. c. 
8 ) A nyálka (Schleim) és a gummi mikrokémiai szempotból Moüsch 

szerint (Mikrochemie der Pflanze. 1913. 313. old.) azonosak. 
«) 1. c. 
') Wiesner: Rohstoffe des Pflanzenreiches. 1903. Bd. II. 579. old. 



Mindezek az adatok elég világosan mutatják, hogy a nyárfák 
váladékának gyantatartalma már korábban és ismételten ki lett 
mutatva, mig a gummitartalomra nem állanak kifogástalan adatok 
rendelkezésre. Én tehát a kérdéses váladékokat ugy a gyanta-, 
mint pedig a gummitartalmukra megvizsgáltam. Ezen vizsgálatok 
alapjául Molisch 1) után a következő mikrokémiai reakcziók 
szolgáltak: 

A) Gyantareakcziók. 
1. Oldhatóság alkoholban, aetherben, chloroformban, benzolban és 6 0 % 

chloralhydrat ( C C / 3 - C O / / + 1 Mol / / 2 0 ) 2 ) oldatban. Oldhatatlanság vízben. 
2. Alkannagyökér + alkohol. Vörös színeződés. 
3 . Alkannatinktura Tschirch 3 ) szerint: 2 rész A.-tinktura + 5 rész dest. 

viz. A gyantákat szintén vörösre festi. 
4. Anilintinktura Hans te in 4 ) szerint: Anilinviolett-f-rosanilin egyenlő-

fészekben. A gyantákat kékre, a nyalkákat pedig husvörösre festi. 
5. Konczentrált czukoroldat tömény kénsav. 6) Intenzív vörös színeződés. 
6. Unverdorben és Franchimont-f. reakczió: eczetsavas réz (Cu [C 2 H3 0 2 k + 

-f- H, O)?) amelyben a metszetek 8—10 napig maradnak. Zöld színeződés. 
7. Ellram-f. reakczió. 7) Vanilin + tömény kénsav. Vörös színeződés. 

B) Gummireakcziők. 
1. Oldhatatlanság alkoholban, aetherben etc. Vizben megdagadnak és alkohol 

hozzáadásakor csapadékot adnak. 
2. Orcin-sósavas reakczió. 8) 4°/o alkoholos orcin (CBHB-CH3-[0 Hs] = 

= 1,3, 5) 9 ) oldat -f- tömény sósav. Ebben az oldatban a vizsgálandó anyagot a 
forrpontig kell hevíteni. Nyálkás anyagok jelenléte esetén intenziv violett 
színeződés lép fel. Nagyon érzékeny reakczió. 

3. Fesíés coralinna). 
Ahol ez lehetséges volt, ott a megvizsgált növényi részekről 

annyi váladékot gyűjtöttem össze, hogy ennek mikrokémiai vizs
gálatát az illető növényi résztől függetlenül végezhettem. Hogy 

i 

!) Molisch: Mikrochemie der Pflanze. 1913. 148—152. és 313—315. old. 
«) Hollemann : Lehrb. der org. Chemie. 1913. 212. o. 
8 ) 1. c. 1119. o. 
4 ) 1. c. 708. és köv. oldal. Csak gyantáknál ád megbízható eredményeket. 
6 ) Molisch: 1. c. 152. o. 
«) Bernthsen: Org . Chemie 1914. 188. o. 
' ) Chemische Zeitung 1899. p . 171. (Molisch nem emliti.) 
8 ) I. m. Wiesner: Über das Oummiferment. Stzbr. d. k. Ak. d. W. Wien 

Bd. 92. Abt. I. 50. és 59. o. 
0) Hol lemann: Lehrb. der org. Chemie 1913. 370. o. 



az ismétléseket elkerüljem, az egyes reakcziókat a csoportosításnak 
megfelelően A/\, A/2... stb. és 5 /1 , B/2 ... stb. fogom jelölni. 
A gyanták vizsgálatát minden növényi résznél (levélfog, mellék
levél és rügypikkelyt külön-külön végeztem. A nyert eredményeket 
itt szintén a könnyebb áttekinthetőség czéljából táblázatosan állí
tottam össze. (L. 363. old.) Az ezen táblázatban foglaltakon kivül még a 
következőket szeretném megemlíteni: A legtöbb megvizsgált váladék 
sárgaszínű volt. Ez a szín egy sajátságos festőanyagtól, a chrysin-től 
(dioxyflavon) C 1 5 H10 0 4 származik.1) A váladékok friss állapotban 
nehezen folyók és nagyon ragadósak. Ha hosszabb ideig a levegőn 
állanak, akkor szilárdabbak lesznek és színük vörösbarnára vál
tozik. Ez a színváltozás Euler2) szerint ezen anyagoknak szilárdabb 
konzistencziáju anyagokká való oxidáczióján alapul. Miután az 
összes gyantareakcziók pozitív eredményt mutattak, az A/6 reakczió 
alkalmazásától eltekintettem, miután ez a legtöbb váladéknál csak 
10—14 nap után adott eredményeket. 

A gummireakcziót az összes váladékoknál negatív eredményt 
adtak, ugy hogy ezek alapján nekem is Hanstein már idézett fel
fogásához kellett csatlakoznom. Ott, ahol lehetséges volt nagyobb 
mennyiségű váladékot összegyüjtenem, megkiséreltem a Molisch3) 
által leirt mikroszublimácziós eljárás segélyével az adott gyanták 
kikristályositását. Ez az eljárás azonban szintén negatív ered
ményeket adott. 

III. A gyantakiválasztás fiziológiai folyamata. 

Amint a bevezető részben emiitettem, a nyárfák levelein 
tapasztalható gyantakiválasztással behatóbban csak Hanstein,1) 
Reincke5) és Tschirch*) foglalkoztak. Az ő megfigyeléseik nagyjá
ban megegyeznek, csak Hanstein tér annyiban el, hogy ő a gyanta
képződést már a mirigysejtek belsejében feltételezi. Tschirch ennek 
ellenében a resinogen-réteget jelöli meg mint olyan helyet, ahol 
a gyantaképződés kémiai, jobban mondva fiziológiai folyamata 

Bernthsen: Org. Chemie 1913., 591. o. Euler Pflanzenchemie 1908. 
104. o. Bánd I. 

«) 1. c. Bd. I. 138. és 139. o. 
8 ) 1. c. 26. o. 
*), *), •) 1. a bevezető részben. 





végbemegy. Miután azonban az ő elmélete szerint ez a réteg egy 
sejtfalrész elnyálkásodása folytán keletkezik, egyúttal azt is állitja, 
hogy az igy keletkezett gyanták nyálkaszerü vázat (Schleimnetz) 
is tartalmaznak. Ez a váz az ő leírása szerint a gyanták "oldása 
után visszamarad és akkor jód alkalmazásával kékre festhető.1) 

Ennek a kérdésnek alapos vizsgálata czéljából 1918. tavaszán 
és nyarán több száz Populus-preparátumot vizsgáltam meg és 
pedig az általam emiitett fajok mindegyikéből. Ezen kutatásaim 
folyamán azt tapasztaltam, hogy a gyanta először tényleg mindig 
a sejtet burkoló czellulóze-réteg és a kutikula között jelentkezik, itt 
felgyülemlik és végül a kutikulát felemeli és felszakltja. 

Ezt a jelenséget az általam megvizsgált összes Populus-fajok-
nál konstatáltam. A gyantakiválasztás azonban csak az illető növényi 
szerv bizonyos korhatáráig tart, később a mirigysejtek kiválaszíó-
képességüket elveszítik, elhalnak és ilyen állapotban tartalmuk 
vöröses-barna vagy fekete szineződést nyer. 

Az élő mirigysejtek belsejében gyantát még apró cseppek 
alakjában sem lehet kimutatni. Az idevonatkozó vizsgálataimnál, 
hogy a gyakran jelentkező hibaforrásokat elkerüljem, ugy járíam 
el, hogy higitott alkohollal, amely a sejtek belsejébe nem hatolhat 
és itt kárt nem tehet, a megvizsgálandó növényi részekről a rájuk 
ragadt gyantát eltávolítottam. Ezen eljárással még csak a lehető
ségét is elkerültem annak, hogy metszés közben a metszőkés a 
növényi rész külső felületéről a gyantát a sejtek belsejébe átvigye. 

Teljesség kedvéért még a Tschirch 2) által ajánlott osmium-
savas próbát is alkalmaztam, amely röviden abból áll, hogy az 
esetleg a mirigysejtek belsejében lévő zsíros vagy csersavas anya
gokat 24 óráig vízben és azután 24 óráig higitott kálilugban való 
áztatás utján eltávolítjuk. A csersavas anyagok ilyen módon fel
oldódnak, a zsírok elszappanosodnak és eltávolításukra a metszetek 
48 óráig deszt. vizben áztatjuk. Ha már most az ily módon kezelt 
metszeteket osmiumsavba helyezzük, akkor az összes általam meg-

!) Megjegyzem, hogy Tschirch a fenyőfélék gyantakiválasztásira vonat
kozólag hasonló elméletet állított fel. Csakhogy itt az epithel-sejteknek a gyanta
járatokkal kommunikáló részén tételezi fe! a resinogen-réteg létezését. 1. c. 1114. 
és köv. old. 

«) 1. c. p . 1152. 



vizsgált metszeteknél meg lehetett állapítani, hogy a mirigysejtek 
belsejében fekete szineződést konstatálni nem lehet, ami egyúttal 
azt jelenti, hogy a mirigysejtek belsejében gyantát kimutatni 
nem lehet. 

Ami most már a gyantának a resinogen-rétegben való kelet
kezését és magának ennek a rétegnek a létezését illeti, ugy meg 
kell jegyeznem, hogy a vizsgált P.-fajoknál a gyantákban a resi-
nogen-réteg létezésére jellemző nyálkatartalmat kimutatni nem lehet. 
Éppen olyan kevéssé lehet magát a resinogen-réteget kimutatni. 
Tschirch1) a resinogen-réteg tulajdonságait a következőképen 
határozza meg: „ . . .v ízben , chloralban és kálilugban megdagad, 
alkohol összehúzza, Miliőn reagensével szemben.még felmelegí
téskor is indifferens reakcziót mutat, jód, jódkénsav és chlorzinkjód 
sárgára festi, tehát a valódi nyálkához- tartozik, só- és kénsav 
hatásának ellentáll, a Schultze-féle oldatban oldódik". Én ezen 
adatok alapján végeztem a vizsgálataimat és igyekeztem mindazon 
hibaforrásokat, amelyeket Tschirch emlit, gondosan elkerülni. 

Tudvatevőleg Tschirch elmélete ellen E. Schwabach2) kifogá
sokat emelt. Én a resinoger.-réteg létezésére vonatkozó vizsgála
taimat csak a felsorolt P.-fajokra korlátoztam. Leginkább a gyantát 
legerősebben kiválasztó fajokat, mint a P. pyramidalis és balsa
mifera, vettem behatóbb vizsgálat alá. A vizsgálandó anyagot 
először alkoholban keményítettem, azután a gyanta oldásánál az 
alkohol erősségét mindinkább konczenírált oldat hozzáadásával 
fokoztam. Daczára a többszöri ismétlésnek, azt találtam, hogy a 
resinogen-réteg létezését az általam vizsgált P.-fajoknál még a 
leggondosabb eljárással sem lehet kimutatni. 

A kutatásaim folyamán azt tapasztaltam, hogy a kiválasztott 
gyanta mennyisége sokkal nagyobb, mint azt a kutikulának aránylag 
kisszámú felszakitási helye után várni lehetne. A fiafal leveleket 
aránylag olyan hatalmas gyantaréteg fedi (P. pyramidalis), amely 
néha az egész keresztmetszet egy harmadát is kiteszi. Erre a jelen
ségre már Volkens3) is rámutatott. Ő, hogy erre vonatkozólag 

1) 1. c. 1124. o. 
2 ) E. Schwabach : Bemerkungen zu den Angaben von A. Tschirch über die 

Harzabscheidung in den Conifernnadeln. Ber. d. d. bot. Ges. Bd. XVIIÍ. 417. o 
8 ) 1. c. 



kielégítő magyarázatot adjon, azon a véleményen van, hogy a 
váladékot képző anyagok valamiféle alakban a sejtfalon és kuti
kulán áthatolnak és csak az illető növényi rész külső felületén a 
levegő behatása folytán nyerik él a végső kialakulásukat. Volkens 
elméletét az irodalomban nem igen méltatták. A tényeknek kellő 
vizsgálata mellett azonban be kell ismerni, hogy a gyantaképződés 
már ismert subkutikuláris magyarázatával ez a kérdés még nincsen 
kellőképen megoldva. 

Vizsgálataim folyamán még azt a feltűnő jelenséget is tapasz
taltam, hogy éppen a fiatal leveleken, amelyek pedig tudvalevőleg 
a legerősebben választják ki a gyantát, lehet a legritkábban a 
kutikulának tipikus felszakított részeit találni. Ha tényleg a gyantá
nak a subkutikuláris keletkezése volna az egyetlen módja a gyanta-
produkcziónak, akkor éppen itt kellene ezeket a felszakított helyeket 
a legtömegesebben találni. Különösen a rügypikkelyeknél, amelyek 
pedig igen nagymennyiségű gyantát produkálnak, kellene ezen 
jelenségnek erősen előtérbe lépni. 

Tényleg meg is lehet találni, hanem, amint mondottam 
aránylag ritkán. Különösen feltűnő, mint az előbb emiitettem, hogy 
a gyanta subkutikuláris fellépését a fiatalabb leveleknél ritkábban 
lehet megfigyelni, mint az öregeknél. Mindezek tekintetbevételével 
Volkens gondolatmenetét ujolag fontolóra vettem és azon ered
ményre jutottam, hogy valószínűleg addig, amíg a kutikula elég 
vékony és az erős gyantakiválasztás biológiai okokból szükséges, 
a növény a gyantát, illetve azon anyagokat, amelyekből a gyanta 
képződik (Tschirch szerint „resinogen" anyagok), ugy választja ki, 
hogy ezek molekuláris állapotban a kutikulán áthatolnak és csak 
a növény külső felületén mennek azokon a kémiai fiziológiai 
elváltozásokon keresztül, amelyek végeredményükben a gyanta
képződést eredményezik. Csak a fejlődés későbbi korában, amikor 
a resinogen-anyagok a már megvastagodott kutikulán áthatolni 
nem tudnak, gyűlnek ez alatt össze és szakítják végül fel. Behrens1) 
adatai szintén ezen feltevésem mellett szólnak. Az én felfogásom 
tehát mind a két lehetőséget nyitva hagyja, csak feltételezi, hogy 
a rendes és véleményem szerint a természetesebb módja a gyanta-

i) I. c. 



képződésnek valószínűleg resinogen-anyagoknak a kutikulán való 
áthatolásából áll. 

Ami most a gyanta kiválasztás időbeli sorrendjét illeti, már 
Tschirch1) megállapította az általa megvizsgált nyárfákra vonat
kozólag, hogy a fiatal levélképződmények a rügyekben a gyanta
kiválasztásban nem vesznek részt. Az én megfigyeléseim evvel 
teljesen egyeznek. A még zárt rügyekben csak a rügypikkelyek 
választanak ki gyantát. Amint ezek felnyílnak és a kifejlődött fiatal 
levelek a rügyeket elhagyják, ezek is megkezdik mirigyes levél
fogaikkal a gyanta kiválasztását. Egy darabig ugy a fiatal levelek, 
mint pedig a rügypikkelyek egyidőben választják ki a gyantát. 
Később elveszítik a rügypikkelyek ezen képességüket, elhalnak és 
a mirigysejtjeik egy barnás-fekete anyagot tartalmaznak. Végül a 
pikkelyek leesnek. A levélfogakkal egyidőben választják ki a gyantát 
a melléklevelek, de ezeknek a funkcziója csak addig tart, amíg a 
fiatal lomblevelek teljes fejlődöttségüket el nem érték. A mellék
levelekre hárul azon feladat, hogy a lomblevelek hátát gyantával 
bekenjék. Ha meggondoljak, hogy a gyantakiválasztds biológiai 
szerepe elsősorban a fiatal növényi részeknek a túlságos párolgás 
elleni megvédésében van, ugy első pillanatra világossá válik a 
mellékleveleknek rendkívül fontos biológiai szerepe, mert hiszen 
éppen a levelek hátlapját kenik be gyantával, ahol tudvalevőleg 
a szájnyílások a relatív legnagyobb számban vannak. A teljesen 
kifejlődött lombleveleken a levélfogak választanak ugyan még ki 
gyantát, azonban amilyen mértékben a levelek bőrszöveti elemei 
megerősödnek és igy további védelemre nem szorulnak, ezek 
fokozatosan elhálnak és megkapják azon jellemző vöröses-barna 
szint, amely ezen elhalt mirigyszervekre jellegzetes. 

Az e redmények összefoglalása. 

1. A gyantaklválasztás az összes megvizsgált nyárfafajoknál 
kimutatható közös jelenség. Egyes fajok (P. canadensis, pyrami
dalis, nigra és balsamifera) aránylag nagymennyiségű gyantát 
választanak ki, mig más fajoknál (P. alba, canescens, tremula) ez 
csak kis mértékben állapitható meg. 

1) i. c. 



2. A gyantakiválasztást a mirigyes levélfogak és mellék
levelek, továbbá a rügypikkelyek mirigy felületei végzik. 

3. A gyantakiválasztás mindig a különlegesen kifejlődött 
u. n. miiigysejtek funkcziója folytán jön létre. Ezekben a sejtekben, 
addig mig élnek, gyantát kimutatni nem lehet. A kiválasztott 
gyanta vagy közvetlenül az illető növényi rész külső felületén, 
vagy pedig a kutikula és a sejtmembrán között lép fel, itt fel
gyülemlik, a kutikulát felemeli és végül felszakítja s ilyen módon 
a szabadba jut. 

4. A váladék kifejezetten gyantát és gummit, legalább a ren
delkezésre álló mikrokémiai reakcziókkal kimutatható mennyiség
ben, nem tartalmaz. 

Az itt közölt vizsgálatokat a bécsi egyetem növényélettani 
intézetében 1918 nyarán kezdettem meg és ugyanezen év őszén 
a selmeczbányai főiskola növénytani intézetében folytattam. Két 
kérdést, nevezetesen a gyantakiválasztás biológiai szerepét és azon 
fiziológiai ható okokat, amelyek a gyantakiválasztásra közvetlen 
befolyással birnak, az 1918 telén bekövetkezett szomorú események 
miatt megvizsgálni nem tudtam, a már megkezdett kísérleteimet 
le kellett bontanom, de remélem, hogy nemsokára ismét azon hely
zetben leszek, hogy az akkor félbehagyott munkát folytathatom. 

Ezúttal is kedves kötelességemnek tartom, hogy Dr. Hans 
Molisch egyet, tanár urnák, a bécsi egyetemi növényélettani intézet 
igazgatójának és dr. Kövessi Ferencz főisk. r. tanár urnák szíves 
támogatásukért hálás köszönetet mondjak. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

i. 

Hirdetmény. 

Az 1920. évben az őszi erdészeti államvizsga 1920. november hó 8-án és 
a rákövetkező napokon fog megtartatni. 

Az 1920. év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók felhivatnak, 
hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket az ehhez szükséges engedély iránt a 


