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Bernátsky vien: A Polygonatum és vele rokon

növények rendszertani anatómiája.*

A »Természetrajzi Füzetek« XXIII ik (1900.) kölctében megjelent dolgo-

zatomban kimutattam, hogy a hazai Polvgonatiim-faiok leveleik anatómiai

szerkezete alapján jól elválaszthatók egymástól. Igaz ugyan, hogy a hazai

Polygonalum-fajokíit morfológiailag könny meghatározni, kiváltképpen friss,

virágzó példák alapján. Vannak azonban esetek, a mikor az anatómiai mód-

szer alkalmazása kívánatosnak mutatkozik. Az anatómiai megkülönböztetésnek

ki.ilönben magasabb rendszertani értéke is van, és ezenkívül az alkalmazott

botanikában is mindinkább nagyobb tért hódít.

Annak idején kifejeztem ama nézetemet is, hogy a PoJygonatum génusz

rokon növényei is anatómiai szerkezetükben jó megkülönböztet bélyegeket

nyújtanak. R. S c h u 1 z e, a ki terjedelmesebb dolgozatban (Engler's Bot.

Jahrb. XVII, 1893) az összes Liliaceae anatómiáját tárgyalja, bizonyos tekin-

tetben deduktív úton haladó vizsgálataiban arra az eredményre jut, hogy

e növénycsaládban az anatómiai szerkezet rendszertanilag nem értékesíthet

nagy mértékben, és rámutat arra, hogy kevés a tökéletesen megkülönböztet

bélyeg. Ugyanezt kimondotta már eltte E n g 1 e r (Nat. Pllanzenf. li). Így pél-

dául a Parideae csoport a közeli rokon Polygonateae és ConvaUarieae cso-

portokkal szemben a mechanikai szövet teljes hiánya révén kizárólagos különb-

séget mutatna, — ha az egy MedeoJa virginica szárában stereom nem volna
;

de ez utóbbi miatt a tökéletes különbség nem állhat meg. A megnevezett

szerz különben nem foglalkozott az egyes fajok anatómiai meghatározásával,

és vizsgálataiban fleg csak a földfeletti tenyészeti szervekre volt tekintettel.

A mióta a hazai Polygonatum-íaiok levelének anatómiai szerkezetét tanulmá-

nyoztam, ismételten foglalkoztam e kérdéssel. A Polygonateae, a Parideae és

a ConvaUarieae sok faját vizsgáltam meg annak a megállapítása czéljából, vájjon

anatómiai szerkezetük alapján meghatarozhatók-e vagy nem. Nemcsak a föld-

feletti, hanem a földalatti szerveket is tekintetbe vettem, és így igyekeztem

a fajokat esetleg csak a gyökértörzs, vagy csak a gyökér alapján meg-

határozni. Erre a czélra él vagy formaldehyd-ben, esetleg borszeszben

elrakott anyag bizonyult a legjobbnak, míg agyonsajtolt és nyomott szer-

vek, különösen ha nagyon zsenge alkotásúak, finomabb anatómiai meg-

különböztetésekre nem használhatók fel. Formaldehyd-ben elrakott anyagon

például a vízszövet és a chlorenchym nagyon jól, a természetes viszo-

nyoknak teljesen megfelelen figyelhet meg ; a belle készített glycerin-

praeparatumokban az egyes chlorophyl-szemecskék zöld színknél fogva még

évek múlva mégis mérhetk. Alkalmas anyag részben a M. N. Múzeum

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1904. évi februárius 10-ikén

tartott (100-adik) ülésén.

Növénytani Közlemények. 1904. III. kötet, 1—2. füzet. ^
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növénytani osztályában volt rendelkezésemre, másrészrl a budapesti, vala-

mint a berlini botanikai kerteknek köszönhettem. Kivételes esetben szárított

anyagot is használtam.

A kisebb körre szorítkozó, de lehet részletességgel megejtett vizsgá-

lataim közben bizonyos tekintetben hasonló eredményre jutottam, mint

R. S c h u 1 z e, a mennyiben a tökéletes megkülönböztet bélyeg csakug_yan

kevésnek mutatkozott. így például a szrképletek hiánya vagy létezése, az

epidermisz-sejt alakja stb. nem fogadhatók el minden esetben biztos jellegekl.

Ha azonban méretbeli különbségekre is támaszkodunk, és nemcsak éppen

egyetlen egy jellegzetes vonásra fordítjuk figyelmünket, hanem több ilyet

összefoglalunk, akkor minden esetben biztosan czélt érünk. Ilyen úton-módon

sikerült az összes eddig vizsgált fajokat anatómiailag egj^mástól élesen elvá-

lasztani, még pedig sok esetben pusztán csak egy szerv (levél, szár, gyökér-

törzs vagy gyökér) alapján.

A Polygonateae csoportjában például a levél epidermisz-sejtjének fölületi

képe nagyon jól használható meghatározásra, ha némely esetben hossz-

és szélességi méretük arányát is figyelembe veszszük. A Polygoualiiin offici-

náié epidermisz-sejtje közelítleg téglaalakú, még pedig hossza úgy viszonylik a

szélességéhez, mint 2 : 1, st úgy is mint 1:1. A P. iniiltiforuui epider-

misz-sejtje az elbbiéhez hasonló, de hosszabb és keskenyebb, a hossza úgy

viszonylik a szélességéhez, mint 3—4: 1, st 5--G : 1. Az erek mentében a sejtek

mindig jobban nyúltak és ezeket meghatározáskor csak másodsorban vagy

egyáltalában nem veszszük figyelembe. A P. Jatifoliuiu epidermisz-sejtjének

oldalfalai zegzugosak, a Majautheimint bifolium epidermisz-sejtje fölületi

képen négyszögletesen tört vonalú, a Slreptopus ampIexifoJius epidermisz-

sejtjeinek oldalfalai szabályosan hullámosak. A Smilacina stellata epidermisz-

sejtje fölületi képen többé-kevésbé a Polygonaliim q/ficinaJis-éhoz hasonló,

azonban a Smilacina stellata alsó epidermiszén szrképletek is vannak,

A Polygonatuin verticillatuni epidermisz sejtje hosszú és keskeny, a kereszt-

metszeti képen pedig csücskösen kidomborodó. Szrképletek itt is vannak,

úgyszintén a Majanthemuui bifolium és a Polygonatuin latifotiuni levelén

is találhatók ; ezek mind egyszerek és egysejtek ; a Polygonatiim irrti-

cillatnm levelén rövidek és hajlottak, a Polygonatiim latifolium levelén

hosszúak és egyenesek, a Snii/ucina stellata levelén hosszúak és csúcsukon

hajlottak.

A g^í^ökérben — melynek anatómiai megkülönböztetése elzetesen leg-

nehezebbnek tetszhetik — egyebek között a faedények: nagysága és a falainak

vastagsága kitn megkülönböztet bélyegeket nyújt, mit mikromillimeterrel

mérni lehet.

Szolgáljanak példákúl a megnevezend fajok gyökerében a viszony-

lagosan legnagyobb faedények átlagos nagyságának (küls átmérjének) és

faluk vastagságának a méretei :
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sejtekhez képest hol csekély, hol nagyon tekintélyes. Az endodermisz fölött

következ kéregréteg az endodermiszhez hasonlóan alakult át a Speiranthe

convaUarioides gyökerében, a legbels 2—3 kéregréteg sejtjei roppantul vas-

tagak és fásodottak a Theropogon paliidus gyökerében. A bél a Convallarieae

csoportban tekintélyes kifejldés, st a Titpistra macrosiigma és Aspidistra

elatior gyökerében ketts, a mennyiben belül vékonyfalú, kerületén pedig vastag

falú sejtekbl van alakulva. A Parideae és Polygonateae csoportban a gyökérbél

többnyire csekély terjedelm, mert az edénynyalábok, nevezetesen a hadrom-

sugarak a középhenger fél-sugarán túl terjednek és közel a gyökér legköze-

péig nyúlhatnak, a midn is a bélbl elenyész kevés marad meg. A végs

esetben a hadrom-sugaraknak a gyökér középpontjában egy közös, legnagyobb

faedényük van, a mire a Majaniheimtni bifoliitm szolgáltat példát. A tetemes

kifejldés bél (a gyökér többi szöveteihez hasonlítva) általában a fiatal gyö-

kerekre jellemz, a nyalábsugaraknak elhatalmasodása és a bél elnyomása

úgylátszik másodlagos jelenség, a mi phylogeniai következtetésekre is nyújt

alkalmat.

Ismétlem, hogy vizsgálataim eredeti czélja a fajok anatómiai meghatá-

rozása volt. Ez, a mint jeleztem, sikerült. Vizsgálataim közben azonban azt

is észrevettem, hogy anatómiailag nemcsak speczifikus, hanem generikus és

magasabbrend rendszertani jellegzetes vonások is állapíthatók meg, st hogy

az anatómiai alapon való csoportosítás a természetes rendszerrel egyez. Ezt

az eredményt jó vizsgálati anyag és szigorú induktív módszerrel érhettem el.

Hangsúlyozom, hogy nem szabad kezdetben egyes tökéletes megkülönböztet

jeleket keresni, vagy ha ilyeneket találtunk, nem szabad azokban föltétlenül

bízni, hanem lehetleg sok jellegzetes vonásnak a kombinácziójára kell

támaszkodnunk ; azonkívül a növényt lehetleg tökéletesen, azaz minden

szervében kell vizsgálnunk, hogy így mintegy a faj epharmonia-jába pillanthassunk

be. Vizsgálataink sorrendjében tanácsos bizonyos czélszerséget követni ; így

ha valamely növény szerkezetét vizsgáljuk, a vele összehasonlítandó növény

szerkezete még élénk emlékezetünkben legyen, valamint hogy a mikor az illet

növényfaj egyik szervét vizsgáljuk, a többi szerv sajátságai is szemünk eltt

legyenek.

A Parideae vélt megkülönböztet jellegét, t. i. a sztereóm hiányát

S c h u 1 z e méltán elvetette, mert a Medeola vi) ginica szárában jól kifej-

ldött sztereom-gyr van. Mindazonáltal a Parideae csoport úgy a Con-

vallarieae, mind a Polygonateae csoportoktól mégis megkülönböztethet, nem
ugyan a sztereóm tökéletes hiánya révén, hanem egyrészt annak ritka kifejl-

dése és jelenléte, másrészt a levél, a gyökértörzs és a gyökér egynémely egyéb

sajátsága alapján. Igaz ugyan, hogy a Medeola virginica szárában, st mint

arról magam gyzdtem meg, terméskocsányában is sztereóm van, de már a

levelében, valamint a gyökértörzsében (és valószínleg gyökerében) annak

nyoma sincsen, míg a többi két csoportba tartozó növények legtöbb szervé-

ben — hol nagyon gyenge, hol meg ers kifejldés — sztereóm vagy

sztereomjelleg szövetek (például legalább elfásodott endodermisz) találhatók.

Ehhez járul az is, hogy a Parideae levelében a lélegznyílások zárósejtjei a
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többi epidermisz-sejthez hasonlítva nagyon nagyok és kissé kiemelkedk, a

vékonyfalú epidermisz-sejtek oldalfalai meg nagyon hullámosak, mélyre

terjed öblökkel és nagy karéjokkal. A gyökérben pedig a típusos endo-

dermisz hiánya és ezzel karöltve járólag a bels kéregrétegek egyenletesen

megvastagodott sejtjei ismét jellemz vonások a Parideae csoportra nézve.

Ebbl a példából láthatni, hogy egyes feltn jellegzetes vonások alapján nem

lehet ugyan anatómiai-rendszertani eredményhez jutni, de a fönt említett mód-

szerrel és elvek alapján mégis czélt érünk. Hiszen küls morfológiai szem-

pontból is éppen a Mcdeola virginica üt cl némileg a Parideae típusától és

a Polygonateac csoporthoz közeledik.

Hogy a Polygonaleae, Parideae és Convallarieae csoportok egj'etlen

egy szerv alapján is anatómiailag jellegezhetk, arra vonatkozólag csak a levél

(mint a morfológiailag legkönnyebben megkülönböztethet szerv) és a gyökér

(mint a morfológiailag legnehezebben megkülönböztethet szerv) fbb vonásai-

ról emlékezem meg.

A Convallarieae levelében a fedénynyaláb alatt, azaz a férben többé-

kevésbé zöld chlorenchym van, és a fér nem emelkedik ki domborúan.

Némely esetben a fér ersen kidomborodik ugyan, de ebben az esetben is

chlorenchym ból van alkotva az alapszövete, és benne több edénynyaláb

vonul végig.

A Polygonaleae és Parideae levelében a fedénynyalábot (valamint

a többi ersebb nyalábot) alulról színtelen vízszövet kíséri, mely akkora ter-

jedelm, hogy a fér ennek következtében mindig domborúan kiemelkedik

és egynél több edénynyaláb a férben soha sincsen. Az említett érmenti víz-

szövet különösen az alsó epidermisz szomszédságában némelykor kissé vastag-

falú — de el nem fásodó — sejtekbl való, azért a collenchym-hez hasonló

mechanikai szerepe van, azonban ezek a vastagabbfalú sejtek színtelenek, nem

sárgás színek mint a típusos háncs, és semmiféle részleges vastagodást nem

látunk rajtuk.

A Convallarieae levelében a lélegznyílások zárósejtjei az epidermisz-

sejtekkel közelítleg egyenl nagyok és a keresztmetszeti képen velük egy

szinten vannak. Azonkívül a legtöbb esetben mind fölül mind alul vannak

lélegznyilások. — A Polygonaleae levelében a zárósejtek apróbbak a többi

epidermiszsejtnél, és alsó falukkal magasabban vannak, mint az epidermisz-

sejteknek befelé ersen domborodó alsó falaik (keresztmetszeti képen). Ehhez

járul az is, hogy a Convallarieae levelében az epidermisz-sejtek mindig egyenes

vagy legfölebb gyöngén hajlott oldalfalúak, a Parideae levelén pedig mindig

ersen, sokszor torzítottan hullámosak, a Polygonaleae levelén meg hol

egyenes, hol gyengén hajlott, hol szabályosan hullámosak, gyakran zögzúgos

vagy tört vonalúak az oldalfalak (fölületi képen). Szrképletek csak a Polygonateae-

csoportban vannak. Az epidermisz-sejtek rendesen aprók és vastagfalúak a

Convallarieae csoportban, rendesen nagyok, sokszor feltn nagyok és nyilván

(Streptopiis) vizet rejt szövetként is szerepelnek a Polygonaleae-cso^ovihan
;

a Parideae epidermisz-sejtjei mindig nagyon vékonyfalúak, és hogy itt az oldal-

falak mindig nagy mértékben hullámosak, az mechanikai korrelácziónak látszik.
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A Convallarieae levelében a mcsophyll-sejtek a keresztmetszeti képen

rendesen nyúltak, és a középrétegeket nem chlorenchym, hanem nagyscjtü,

színtelen vízszövet foglalja el. — A Polygonateae és Parideae levelében a

mesophyll nagyobbára közelítleg négyszöglet vagy sokszöglet és azonos

átmérj sejtekbl való, a középrétegekben pedig semmiféle vízszövet nincsen.

A gyökérre vonatkozólag a Coiivallarieaf-csopori a nagytömeg bél, az

egyenes, pontosan sugaras helyzet, soha egymással össze nem olvadó és rendesen

sok, de szkebb elembl (tracheid-ok) alakult hadrom-sugarak, valamint a többnyire

nagysejt pericambium révén tér el a többiektl. A Parideae gyökerét külö-

nösen az endodermisz szabálytalan, a típustól eltér kifejldése vagy inkább

tökéletes hiánya, ezzel együtt a legbels kéregsejtek falainak egyenletes meg-

vastagodása (a mi az endodermiszt helyettesíti) és a megfásodás hiánya jellemzi.

A Polygonaleac gyökerében a bél — úgy mint a Parideae gyökerében is — nagyon

csekély terjedelm, mert a hadrom-sugarak mélyre behatolnak a gyökér közepe

felé, sokszor a legbels, rendesen nagyobb edényeivel össze is olvadnak, egymásba

átmennek. Azonban a Parideac-vol szemben a Polygonateae gyökerében a kéreg

egyenletesen fejldik ki és az endodermisz típusos kifejldés.

Mellékesen megemlíthet, hogy a Rhodea japonica gyökerében másod-

lagos szövetképzdést volt alkalmam megfigyelni. Ugyanis nyilván sérült helyen

a kéregparenchym több sejtje merisztémás jelleget öltött és új, másodlagos

kéregparenchymo-t létesített.

Az eddigiekbl látható, hogy a Convallarieae, Parideae és Polygoualeae

anatómiailag is természetes rendszerüknek megfelelen csoportosulnak. Hogy

ennek mi a jelentsége, azt különösen a Convallaria és Polygonatuin külön-

választásának az esete bizonyítja. A régebbi rendszerekben a Convallaria génusz

alá a mai Polygonatum-fajok is tartoztak, így például a Polygonatuin officináié

régebbi neve Convallaria Polygonalum, a Polygonatnni latifoliuni-é C. latifolia

volt stb. Tekintettel arra, hogy a Convallaria majális és a Polygonatmn-íaiok

virágai olyan hasonlók egymáshoz, hogy azt generikus különbségnek nem

tekintették, st az él nyelvszokás is ezt a két génuszt egyesíti »gyöngyvirág«

és »vad gyöngyvirága néven, a két génusz különválasztása, st külön csoportba

való osztása bvebb igazolást követel. Itt csak annyi említhet meg, hogy ez

a különválasztás a tenyészeti szervek alapján, ontogeniailag és növény-

földrajzi szempontból jogosult. Az összes Convallarieae gyökértörzse mono-

podiumosan terjed és földfeletti virágzó szára oldalrügybl ered ; a Polygonateae

gyökértörzse pedig sympodiumosan terjed medd korában és a földfeletti szára

a frügybl ered. Azonkívül a Convallarieae elterjedési köre az extratropikus

Kelet Ázsiára szorítkozik a Himalaja-val együtt, csak az egy Convallaria majális

jutott el egészen Európa partjaiig és Észak-Amerikába (AUeghany-hegység).

Ezzel szemben a Polygonateae az egész északi Földgömb körül terjedtek el,

úgy hogy tehát Észak-Amerikában is bven vannak, st a Monsun-vidéken,

Kelet-Indiában az egyenlítt is átlépték ; Európában több génuszuk van, közöttük

a Polygonalum génusz több fajjal. Hogy az említett csoportosítást ezenkívül

az anatómiai szerkezet is igazolja, az eme csoportosításnak a természetszer-

ségét megersíti.
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Az eddig vizsgált fajok leveleinek fbb megkülönböztet anatómiai

jellegei a következk :

Convallarieae.

Convallaria inajalis. Az epidermisz-sejt hossza a szélességéhez úgy
viszonylik, mint körülbelül 3—6 : 1.

A sztereóm ers.

A mcsophyllben íölül átlag 3, alul 3 chlorenchymréteg van ; a víz-

sejtek gyöngén zöldek.

RJiodea japonica. Lélegznyílás a fels epidermiszben nincsen. (Ez kivétel

a legtöbb Convallarieae- cso^oúhoW novénynyel szemben.)

Az cpidcrmisz-sejt hossza a szélességéhez úgy viszonNí^lik, mint körül-

belül 3-5:1.

Az edénynyalábokat alul ers, fölül gyengébb sztereóm kíséri ; az egész

edénynyaláb km-ben nagyon magas, keskeny ; a faelemek aprók, vastagfalúak.

A mesophyllben fölül átlag 3—4, alul 3 chlorenchym-réteg van ; a víz-

szövet 1—2, st több tetemesen nagysejt rétegbl való.

Reineckea carnea. A kidomborodó epidermisz-sejtek hossza a szélességük-

höz úgy viszonylik, mint körülbelül 10 : 1.

A sztereóm gyenge.

A mesophyllben fölül átlag 2—3, alul 2 chlorenchym-réteg van.

Theropogon pallidns. Az epidermisz-sejtek kiválóan keskenyek, a sejtfal

kifelé ersen, magas púp alakjára kiemelkedik; lélegznyílás fölül nincsen.

Az edénynyaláb km-ben köralakú, nem keskeny ; alul sztereóm kíséri.

Az epidermisz alatt vastag — de fehérfalú -- sejtekbl álló széles, vékony

szalagok vannak.

A mesophyllben fölül átlag 3, alul 2 chlorenchym-réteg van, a legfels

réteg gyengén oszlopszerü ; a vízszövet két sejtrétegbl való, sejtjei nagyok.

SpeirantJic coiivallarioides. Az epidermisz-sejtek hossza a szélességükhöz

úgy viszonylik, mint körülbelül 4—7 : 1.

A sztereóm ers.

A mesophyllben fölül átlag 3—4 st több, alul 2 vagy több chlorenchym-

réteg van.

Az összes sejtek általában apróbbak, a szövet tömöttebb, mint a Con-

vallaria majális szerveiben ; a vízsejtek egészen színtelenek.

Tiipistra niacrosiigina. Az epidermisz-sejtek a lélegznyílások körül ív-

alakúan hajlottak.

A vízszövet majdnem elenyész.

A férben sok edénynyaláb van.

Az epidermisz alatt, tle 1—2 chlorenchym-rétegtl elválasztva, jókora

nagy sztereóm-szalagok vannak.

Aspidistra elatior. Az epidermisz-sejtek hossza a szélességükhöz úgy

viszonylik, mint körülbelül 1—3 : 1, azonfelül némileg tojásdad alakúak és

nagyon vastagfalúak, a cuticula is nagyon vastag.

A mesophyllben fölül átlag 4, alul 3, ersen megnyúlt sejtekbl álló chlor-

enchym-réteg van; a vízszövet átlag 2, nem nagysejt rcte.nhl van íilalulva
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A férben sok edénynyaláb van ; a sztereóm jóformán az egész mesz-

tomot körülfogja és az epidermiszig nyúlik.

Az összes sejtfalak vastagocskák.

Parideae.

Medeola virginica. Az epidermisz-sejtek és lélegznyílások a levél hosszá-

val többé-kevésbé párvonalosan vannak elhelyezve ; az epidermisz-sejtek oldal-

falai nagyon hullámosak.

Paris quadrifolia. A szabálytalan csillagalakú epidermisz-sejtek és lélegz-

nyílások a levél hossztengelyével nem párvonalosan, hanem szabálytalanul

vannak elhelyezve.

Polygonateae.

Majanthcmum bifoVuim. Az epidermisz-sejtek oldalfalai törtvonalúak

;

rövid cs vékony egyenes szrképletek láthatók.

A mesophyll átlag 4 sejtsorból van alakulva.

Smilacina stellala.

Az epidermisz-sejtek hossza a szélességükhöz úgy viszonylik, mint

körülbelül 1—3 : 1, az erek mentén is csak mint 4:1; csúcsukon hajlott

szrképletek vannak.

A mesophyll 6—7 sorból van alakulva, nagyon tömött.

Az edénynyalábokat fölül és alul gyenge kifejldés sztereóm kíséri.

A faedények tágak.

PoJygonatiini mnUiflonim.

Az epidermisz-sejtek hossza a szélességükhöz úgy viszonylik, mint

3-6 : 1.

A férben alul csak vagy 3 réteg vízszövet van.

A mesophyll 4—6 sejtsorból van alakulva.

A sztereóm gyenge.

Polygonatiim officináié.

Az epidermisz-sejtek hossza a szélességükhöz úgy viszonylik, mint

1—3 : 1 ; faluk vastag.

A férben alul 6—7 réteg vízszövet van.

A mechanikai szövetek ersebbek, az alsó sztereóm kiválóan ers.

Polygona'.uin latifolinm.

Az epidermisz-sejtek oldalfalai zegzugosak ; egyenes, csíkolt kutikulával

fedett szrképletek vannak ; az epidermisz-sejtek km-ben vékonyak-laposak és

vékonyfalúak.

A mesophyll tömör, 6—7 sejtsorból van alakulva.

Polygonatiim verticillatnm.

A hosszúra nyúlt epidermisz-sejtek km-ben csücskösen kidomborodnak;

rövid hajlott szrképletek vannak.

A mesophyll 3—4 sejtsorú.

x\ fedénynyalábot csak fölül kíséri sztereóm. A faedények tágak.

Az egész szervezetében zsenge szövet.

Streptopiis amplexifoJius. Az epidermisz-sejtek oldalfalai hullámosak

;

a sejtek nagyon nagyok és vékonyfalúak ; a zárósejtek gyengén kiemelkednek.
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A mesophyll ö— 7, zsenge, nyúlt sejtekbl van alakulva, különösen alul

tetemes mértekben szivacsos szerkezet.

Típusos sztereóm nincsen.

Az eddig vizsgált fajok gyökerének fbb megkülönböztet bélyegei :

Convallarieae.

Convallaria majális. 8-sugarú.

A legvastagabb faelemek méretei: 15 /.t (= küls átmér, azaz a fallal

együtt) — 6/t>- (^= a fal vastagsága).

Rhodca japonica. 12-sugarii.

A legvastagabb faelemek méretei : 2-1 /t -~ 4 i.i.

A kéregsejtek gödörkés vastagodásúak.
) Correlativ

Az endodermisz vékonyfalú sejtekbl van alakulva, j jelenség.

Az egész növény szervezetét ers sejtfalak jellemzik, de a spccziális

sztereóm aránylag gyenge.

Reineckea carnea. A sugarak .számát egy esetben 11-nek találtam.

A faelemek méretei: 27jtt — 3ö/fí.

Az endodermisz gyenge.

A bélsejtek vékonyfalúak.

Az egész növény összes elemei gyengefaluak, a faedények még a leg-

vastagabbfalú elemek.

Theropogon pallidns. A sugarak száma 20 vagy több.

A faelemek méretei: 48 |it >— 2'8 (tt. Egy sugárban 4—5 faedény van,

lejebb egy-egy magános faedény is találkozik.

Az endodermisz ers ; a vele szomszédos 1—3 kéregréteg sejtjei kiváló

vastagfalüak ; a perikambium sejtjei szintén ersen gödörkés vastagodásúak.

A bélsejtek nagyon vastagfalúak, csak legbelül nem.

Speiranthe convallarioides. 12-sugarú.

A faelemek méretei: 24 > /í — 2*7|<t.

Az endodermisz nagyon jellemz kifejldés ; az átereszt sejtek száma

tekintélyes, 3—3 vastagfalú sejt után 2—3 átereszt sejt következik ; az endo-

dermisz fölötti sejtréteg az cndodermiszhcz hasonló kifejldés, csak valami-

vel gyengébb.

A bél vastagfaiu. Az összes parenchym-szövetek gödörkés vastagodású

sejtekbl vannak alakulva.

Tupistra macrostigma. 20-sugarú ; vékonyabb gyökerek 15-sugarúak is

lehetnek.

A faelemek méretei: 42 jtt — 4-5jtt.

Az endodermisz ketts, de nem nagyon vastagfalú.

A bél kerületi részeiben vastagfalú, belül vékonyfalú sejtekbl van

alakulva.

A kéregsejtek gödörkés vastagodásúak.

A kéreg több mint 3-szor vastagabb a középhengernél.

Aspidistra elatior. 22-sugarú.

A faelemek méretei: 35/.Í — 3/<.
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A bél kerületi részében vastagfalú, középrészében vékonyfalú sejtekbl

van alakulva.

A bél és kéreg sejtjei göJörkés vastagodásúak.

Paridcae.

TriUium erectum. 6-sugarú.

A faedények méretei: 50/<> — 3/<. Egy sugárban 2—5 faedény van.

A kerületi kéregrétegek sejtjei mind vékonyfalúak.

TriUium grandiflornm. A sugarak száma ö.

A faedények méretei: 54^u > — 2 <^ ^í.

A kéreg legbels sejtsorai is vékonyfalúak. Egy sugárban rendcsen

csak 2 tág faedény van.

Paris qiiadrtfolia. 4-sugarú.

A faedények méretei: 30 j(i ^ — 2-tí /í >-.

Az epidermisz alatt következ második kércgsejlsor kissé vastagialú.

Polygonateae.

MajanthemiiMi bifolium. 3—4-sugarú.

A gyökér belsejében egy középponti, aránylag legnagyobb faedény van.

Az összes endodermisz vagy Ití sejtbl való (km).

A kéreg vagy 6 sejtsorból van alakulva.

Smilacitia slellata. 6-sugarú.

A faedények méretei: 40/i — 3-5í<.

A bélsejtek nagyon vastagfalúak, aprók.

Polygonatntn mitJtiflorum. Gsugarú.

A faedények méretei: 42 > ft — 3'6 jK.

A középhenger átmérje 90/<, a kéreg sugara 180 /< volt egy adott

esetben (arány körülbelül = 5 : 11).

Polygonalii in officiiiaJc.

A faedények méretei: 48|ii — 4-2 ,í<.

A középhenger átmérje 150//, a kéreg sugara 180,a volt egy adott

esetben (arány körülbell= 5 : 6).

Polygonatitin lalifoUum. Több mint 10-sugarú.

A faedények méretei: 60|(i J> — 6 u >.
A középhenger átmérje 180 jit, a kéreg sugara 264// volt egy adott

esetben (arány körülbelül ^^ 5 : 9).

Polygonaiiun irrlicillaliiiii.

A faedények méretei: 36/t>— 2-4//.

Ez adatok alapján a megnevezett fajok egymástól megkülönböztet-

hetk, és az esetben, ha az illet csoport (Coiivallarieac, Parideac, Poly-

gonateae) általános anatómiai szerkezetérl képet alkottunk magunknak, egye-

nesen meg is határozhatók. Az illet csoport általános anatómiai szerkezeté-

nek ismerete nélkül azonban a fajok az alattuk közölt adatokból nem hatá-

rozhatók meg, mert esetleg összctéveszthetnk más növényekkel, melyek ide

sem tartoznak.

Rendszertani szempontból, — mint láttuk, — az E n g 1 e r-féle természetes

rendszerben megkülönböztetett csoportok és génuszok anatómiailag is egészen



A POLVÜONATUM ÉS V'KLE KOKON XÖVÉNYEK RENDSZIiKTANI ANATüiMIÁJA. 59

jogosultak. Befejezésül a vázoltak alapján meg a phylogeniai és az ökológiai

eredmények, illetleg következtetések összegezhetk.

Phylogeniai szempontból természetesnek találhatjuk, hogy levélben

az egyenesfalú epidermisz-sejt a hullámos vagy zegzugos oldalfalú epidermisz-

sejttel szemben, a többihez nagyság tekintetében egyenl zárósejt a kis mé-

reteivel feltn zárósejttel szemben, a szabályos elrendezés epidermisz sejtek és

lélegznyilások a szabálytalan elrendezésekkel szemben, a gyökérben a tekin

télyes kifejldés bél és az aránylag gyönge edénynyaláb az összetettebb

szerkezet ; a bélszövetet elnyomó edénynyalábokkal szemben kezdetlegesebb

fejldési állapotot jelez ; a szrképletek megjelenése, a csücskösen vagy a dom-

borúan kiemelked epidermisz-sejtek, a bél különös kifejldése, a sok edénynyaláb

a férben mind újabb szerzeményeknek tekinthetk. Ennek alapján

a három szóban forgó csoport közül a Convallarieae a phylogcniailag leg-

régibb volna, míg a Parideae és különösen a Polygonalcae a phylogeniai-

lag fiatalabbaknak tekintendk. A Convallarieae-oio^ovion belül pedig a

Tlieropogon^ valamint a Tiipislra és fleg az Aspidislru génusz a legfiatalabb.

Ezt az eredményt támogatja egyebek között az, hogy a növény morfológiai

szerkezetében és ontogeniai fejldésében a Convallarieae a legegyszerbbek,

a Parideae és különösen a J-'olygonateae a legelrehaladottabbak ; a Conval-

larieae kezdettl végig közalaposan terjednek, a Polygonateae fejldésük

els szakában szintén közalaposan, késbben azonban sympodiumosan terjed-

nek ; a Convallarieae lomblevelei mind tlevelek, a Parideae és Polygonateae

lombleveles fejldésük els szakaszában szinten tlevelek, késbben azonban

szárlevelek, a mikor számuk is tetemesen gyarapodik. A Convallarieae cso-

portján belül pedig a Theropogon kiváló keskeny leveleivel, a Tupistra és kü-

lönösen az Aspidislra sajátságos virágszerkezetével tér el az egyszerbb

típustól. Úgyszintén a Polygonahun génuszon belül a Polygonatiiin verlicil-

laltiin aránylag fiatalabbnak látszik, még pedig anatómiailag fleg epidermisze

alapján és ezzel visszhangban morfológiailag fleg keskeny, örvben álló leve-

leinél fogva. A Polygonaliiin uiultifloruni anatómiailag a legegyszerbb, a

P. officináié például crsebb mechanikai szöveteinél fogva fiatalabbnak, a

P. latifoliiiin végül sajátságos epidermisze alapján még újabb fcjldésnek

látszik. Ezzel vág az, hogy a /'. iniillijlonnn az összes Polygonateae kedvelt

termhelyéhez, azaz üde lomberdhöz legjobban kötve van, a /''. officináié

és fleg a P. latifoliuin félig-meddig xerophil formácziókba is átmennek.

A négy említett Polygonatinn-ía.] természetesen nem alkot egyenes phylo-

geniai haladó sort, valamint a Convallarieae-Parideae-Polygonateae sem alkot-

nak folytatólagos lánczolatot. Téves volna egyebek között a gyökér fa-

edényeinek méretei alapján a négy említett /\)lygonatum-í&]i eme méreteknek

megfelelen egy haladó sorba helyezni. Több jel kombinácziója alapján azon-

ban valószín, hogy —- csak a rendelkezésre lev négy fajt tartva szem

eltt — a Polygoiiatuin innllifloniin körülbelül kiinduló pontja lehetett ;i

többi faj kifejldésére nézve ; innen ágazott el egyrészt a /-'. verlicillatinn a

vckonyabbfalú faedényekkel, másrészt a /-•. officin.de és majd a P. latifoliuin

a fokozatosan vastagabb faedényekkel.
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Ökológiailag különösen feltn a Parideae zsenge szervezete, vékony

epidcrmisz-sejtfalaik, a gyönge elfásodás, a mellett elég tág faedényeik. Mindez

gyönyören vág azzal, hogy szárazságot nem trnek, határozott mesophil,

árnyéknyújtó, nyugodt levegj formácziókhoz vannak kötve. A Polygona-

leae közül a Strcplopiis rendkívül nagy, de vékonyfalú epidermisz-sejtjeivel

bizonyos tekintetben kiemelked zárósejtjeivcl, tekintélyes vízszövetével, a

levélben a mechanikai szövet hiányával arra utal, hogy állandó nedvességet

nyújtó talajhoz és páratelt leveghöz van kötve. Hogy a PoJygonalniii-fd}ok

közül melyik közelíti meg leginkább a xerophil jelleget és melyik távozik

ettl leginkább, és hogy az idevágó anatómiai adatok a növényföldrajziakkal

vágnak, már szóba került. A Convallaríeac általában vastagfalú sejtekbl való

szövetekkel tnnek fel ; mind az epidermisz, mind az alapszövetek szívós, vastag-

falú sejtekbl vannak alakulva, és specziális mechanikai szövetek is gyako-

riak. Mindezzel vág az, hogy földfeletti áthasonító szervük, a levél, sokkal

több ideig marad meg, állandóbb, mint a Parideae és részben a Polygonaieae-

csoportban, st sokszor örökzöld ; és hogy közülük az Aspidistra elalior leg-

könnyebben tartható el szobában tenyésztett növény gyanánt, ez összefüggés-

ben van e faj szívós anatómiai szerkezetével.

Simonkai Lajos: Fiume és környékének télszaki

tenyészete.*

A folyó 10ü4-ik év januáriusában, tehát éppen az éjszaki Földkerek-

ségen dívó tél derekán, alkalmam nyílt arra három héten át, hogy e közle-

ményem czímében jelzett területen, annak egyes, az északi hideg leveg-

áramlatok ellen meglehetsen védett helyein — üdülésem közben — meg-

figyeljem azt a növénytenyészetet, a mely ott a téli évszakban is elevenen

zöldéi, részben virít is, vagy pedig terméseket fejleszt, st éppen javá-

ban érlel.

Fiume és környékének növényvilága, ebben a téli szakban (»téli saison«-

ban) is sok kellemes szórakozást nyújt, mert c növényvilág egyrészt a

Mediterrán-Tengerben van kifejldve, vagy pedig annak éghajlati enyhít ha-

tása alatt van ; másrészt azért is, mert a növényföldrajz kénytelen e vidék

növényvilágát, úgy földrajzi, mint éghajlati, valamint fvészeti szempontok-

ból, két nagy nórabirodalom határára beilleszteni, a melyeknek három flóra-

vidéke nyújt itt egymásnak találkozót. Egyike c nórabirodalmaknak, a

borealis mikrotherm flórahirodaJom, a mely itt az Karszt-flóravidéke domb-

táji és középhegytáji téli növényzetével szerepel ; másika e nórabirodalmak-

nak, a mediterran-oriensi flórabirodalom, a melynek a Quarucro-flóravidékébe,

valamint a Dahnát-flóravidékébe tartozó sok képviseljével télen is talál-

kozunk itt.

* Elterjesztette Kümmerlc J. 15 é 1 ;i ii növénytani szakosztálynak 1904.

évi februárius 10-ikén tartott (100-adik) ülésén.


