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Az Asparagoideae monográfiái feldolgozása közben úgy találtam, hogy

anatómiai szerkezetükre vonatkozólag az eddigi nézetektl némi tekintetben

eltér elvi eredmények állapíthatók meg. Ez elvi eredmények helyességét csak

többnél több részlet ismertetésével lehet alaposan bebizonyítani. Idevágó néze-

teimet részben már a »Növénytani Közlemények* 1904 ik évfolyamában közölt

dolgozatomban fejtegettem. Kiemeltem, hogy a Polygonalum és vele rokon növé-

nyek anatómiai szerkezete rendszertanilag jól felhasználható ; az illet növé-

nyek a legtöbb esetben egyetlen szerv, levél, szár, gyökértörzs, gyökér ana-

tómiai szerkezete alapján is meghatározhatók. Ámde akkor csak a levél és

gyökér szerkezetét tárgyaltam. A következkben mind a négy szerv anatómiai

szerkezetére vonatkozó újabb vizsgálataim eredményérl számolok be, ami

annál is inkább válik kötelességemmé, mivel azóta többfell újabb vizsgálati

anyagot kaptam. Vizsgálati anyag szolgáltatásáért vagy külön begyjtéséért

a budapesti tudomány-egyetemi botanikai kerten, a berlini kir. botanikai kerten és

a M. N. Múzeum növénytani osztálya tisztviselin kívül Moesz G., Szabó
Z., Roth R., Gyrffy \. és Lange J o n. (Dánia) uraknak tartozom hálás

köszönetlel. Dolgozatom terjedelmére való tekintetbl az egyes szervek álta-

lános anatómiai leírását mellzöm, és csak a megkülönböztet jellemvonások, a

rendszertanilag, vagy esetleg más szempontból nevezetesebb adatok tárgyalá-

sára szorítkozom.

Mieltt a részletek tárgyalására áttérek, a Polygonatnm-iéXék és még

több rokon növénycsoport anatómiai szerkezetére vonatkozó elvi jelentség

nézeteimet a következ pontokban foglalom össze :

1. Minden rendszertanilag élesen határolt faj, génusz vagy család analómiai-

Jag is meghatározható, ha sértetlen és egészséges vizsgálati anyagunk van.

2. Anatómiai meghatározásra egyetlen szerv, mint t. i. levél, szár

gyökértörzs, gyökér a legtöbb esetben elegend.

3. Az anatómiai szerkezet a természetes rendszertani helyzetet is vissza-

tükrözi, úgy hogy phylogenetikai következtetésekre alkalmas, erre vonatkozólag

azonban ajánlatos az egész növény összes szerveit megvizsgálni.

* Elterjesztette Tuzson János a növénytani szakosztálynak 1905. évi

decze.Tiber 13-ikán tartott ülésén.
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4. Az anatómiai szerkezet a rendszertani jellemvonások melletl a növény

és egyes szerveinek morphologiai mivoltát és élettani sajátságait is vissza-

tükrözi ; mivelhogy azonban a rendszertani, alaktani és élettani Jellentvonások

nem mindig födik egymást, azért az anatómiai jellemvonásokat minden egyes

szempontból külön-külön kell mérlegelni.

5. Rendszertani következtetésekre egyetlen, vagy csak egy-két szövet-

rendszernek h'itérium gyanánt való felállítása elégtelen. Az összehasonlítás

körébe kell vonni az összes szövetrendszereket, és éppen azért kívánatos, hogy

egészséges, valamint ép anyagot dolgozzunk fel.

I. S z á r.

1. Majanlhemum bifolium.

A szár keresztmetszeti képén több kiszögellés van, még pedig a lomb-

levelek alatti részben többnyire éppen nyolcz kiszögell fokot találtam ; legalsó

részében azonban a szár simább. A szár alakjának az edénynyalábok száma

is megfelel, mert a közelítleg két körben elhelyezett nyalábok számának

összege sokszor éppen 16, még pedig a küls körre körülbelül 12 nyaláb jut.

A felbr, valamint az ezalatt következ 1— 3 sejtsor, különösen a

kiszögellésekben, vastagfalú sejtekbl való. A felbrsejlek hossza a szélességük-

höz úgy aránylik, mint 8—10: 1. Valamint minden idetartozó növény szárá-

ban, úgy a Majanthenium szárában is stereom-gyr van, azonban itt azt a

benyomást teszi, mintha meg megszakadna, ugyanis a küls körben elhelyezett

nyalábokat küls oldalukon ers stereom kíséri, míg a nyalábok közé es
részen a stereom igen gyenge, sejtjei tágüregek és vékonyabbfalúak.

Természetesen a szár legalsó részében a stercomgyrü ersen kifejl-

dött, és itt a bels körben fekv mestom-nyalábokhoz is járul egy kevés

stereom.

A hadrom V-alakjának szöge igen tompa, két kara pedig igen rövid és

vastag. A tangencziális irányban nyúlt leptom-ot küls széles oldalán stereom,

bels szintén széles oldalán a hadrom határolja, két keskeny sugaras oldalán

pedig meglehetsen szabadon érintkezik parenchyma- szövettel.

A faelemek rendkívül szkek, ami a szár lassú növekedésére enged

következtetni. A legtágabb faelemek átmérjének és falvastagságának méretei :

ISitt— l-5jtt.

2. Smilacina stellala.

A felbrsejtek hossza a szélességükhöz úgy viszonylik, mint körülbelül

2—4:1. A hadrom küls oldalával a leptom-ot félholdalakúan körülfogja;

szöge nagyon tompa. Az edények között vékonyfalú parenchyma is van.

Méretek : 48|ii— S^tt >.
A legszkebb faelemek ritkásan csavaros vastagodásúak, a többiek

lépcszetesen-gyrsen vastagodottak.

A bélszövet idsebb szárban roppant laza-szövet, nagy sejtközötti

üregek vannak, még pedig két-két üreget csak egy-egy sejtréteg választ el

egymástól.
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3. Polygonatnm latifoVuiui.

A szár keresztmetszeti képén több szabálytalanul elosztott, hol kisebb,

hol nagyon messzire kinyúló kiszögellés van ; azonkívül a kéreg átmérjénél

jóval hosszabb egysejt, egyszer, küls szrképletek vannak, amelyek fino-

man csíkolt felületek.

A felbrsejtek hossza a szélességükhöz körülbelül úgy viszonylik, mint

5-7: 1.

A szájnyílások némely esetben kissé fölemelkednek ; a zárósejtek

szomszédsejtjei legalább küls falaikkal kissé a felbr színe fölé emelkednek.

Utóbbiak nem szélesek, de bels tangencziális falaikkal is domborodnak, úgy
hogy a szájnyílások szomszédsejtjeikkel ebben a tekintetben mégis külön-

böznek a Coni'allarieae megfelel szerveitl.

A nagyobb kiszögellések csúcsában a kéregsejtek vastagabb falúak.

A stereom általában nagy arányokat ölt, a stereom-gyr 4—6 sejt-

sornyi. Beléje tekintélyes nagyságú mestom-nj'^alábok vannak ágyazva és

a többi mestom-nyalábokhoz is jól kifejldött stereom járul annyira, hogy

sokszor az egész niestom-nyalábot stereom veszi körül.

A legtágabb faedények srn, hálózatosán vastagodottak ; a vékonyabbak

vastagodási módja átmenetet mulat a gyrs vastagodásba. Méretek : 42 /i— 2|t£;

36 X 48^u-2-4ití>.

A legfels virágzat alatti szártagban a stereom-gyr csak 2—3 sejt-

sorú, a beh fekvés mestom-nyaláboknak már alig, vagy egyáltalán nem

jut stereom, magában a stereom-gyrben pedig csak apróbb mestom-nyalá-

bok vannak ágyazva. A faedények nagyobbrészt csavaros, csak a legtágabbak

hálózatos vastagodásúak ; méreteik: 3títí— 2'1/t.

Fiatal, hároméves, kétlevel növényke szárának alsó tagjain nincsen

szr, de az els lomblevél fölött már van. A felbrsejtek nagyon tág-

üregüek, a stereom nagyon gyenge, a középhenger belsejében csak 2—3

edénynyaláb van. Faedény mérete: 24/t— l'2,t/.

Ebbl látható, hogy egyrészt a szár különböz magasságában viszony-

lagos különbségek vannak, másrészt az egyéni fejldés kezdetleges álla-

potában az anatómiai szerkezet is kezdetlegesebb és gyengébb. Rendszertani

vizsgálatokra azért — tévedések elkerülése okából ^ tökéletesen kifejldött,

virágzó növény szervei és azoknak bizonj'os meghatározott részei hasonlítan-

dók össze.

4. P. officináié.

A »szögletes« szár keresztmetszeti képén több kiszögellés van, még

pedig nem egészen szabálytalanul elrendezve. Sok esetben három nagyobb,

nyelvalakú, messzire kinyúló és velük váltakozva három kisebb kiszögell

fokot találunk. Szr nincsen, de a felbrsejtek kidomborodnak, különösen a

fokok csúcsán némelykor szemölcsszerüek ; a szemölcsszerén kidomborodó

felbrsejlek nagyon kezdetleges kifejldés szrképletekre emlékeztetnek.

A felbrsejtek h : sz= 3—4 : 1.

A kéregparenchyma a szögletek csúcsában vastagfalú, albrszer.

Növénytani Közlemények. 1906. V. kötet, 4. füzet. o
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A stereom-gyr 3—4 sejtsorú. Ahol mestom-nyaláb van beleágyazva,

ott vagy kifelé vagy befelé kidomborodik.

A hadrom két karja nagy, mindegyik végére egy-egy kiválóan nagy

faedény esik ; a hadrom V-alakjának csúcsában sokszor nem elfasodolt ele-

mek, hanem zsenge parenchyma van. Faedényméreíek : 60 X 48 ^ti—23 jií
;

54 X 48jtt-2-3/t.

A kiszögellésekben némelykor a stereom gyrn kívül álló, magános

edénynyalábot találunk, melyet stereom vesz körül. Ez levélnyomnyaláb, mely

jó darabig a kéregben marad, míg végre a középhengerbe kerül. Ez a jelen-

ség phylogeniai szempontból nevezetes, mert a Rusctts szárában fokozódik, és

a szár ellaposodásának els feltétele.

Nagyon fiatal, egylevel szárban a felbrsejtek üregeinek sugárirányú

méretei nagyobbak mint a tangens-irányúak, a falak nagyon vékonyak

és különösen a kuükulás réteg nagyon gyenge. Egyáltalában az összes

szövetek zsengék. A stereom-gyrbe helyezett nyalábokon kívül a bélben

még csak 3 edénynyaláb van. A faedény mérete: 20|tí <;— 12 ^it. Az egyik,

kiváló hosszú kiszögellésben, amely fölfelé a levélbe megyén át, egy edény-

nyaláb van.

5. P. muUiflorum.

A szár kerek ; csak egyetlen gyenge kiszögellés van.

A stereom-gyrvel közvetetlenül érintkez nyalábok száma 12-nél, a

bélben fekvknek száma 20-nál valamivel több.

A felbrsejtek nem nagyon domborodnak ki, nagyon hosszúak. A kéreg

3—5 sejtsorú.

A stereom-gyr 3—4 sejtsorú, de az egyes sejtek meglehets gyengék,

faluk vékony és üregük tág. A vele közvetetlenül érintkez mestom nyalá-

bokat a stereom nem egészen fogja körül, hanem csak félig-meddig.

Az edénynyalábban sok a zsenge parenchyma. A hadrom V-alakjában

a két kart sok zsenge parenchyma választja el egymástól. A kar csúcsát

nagyon tág edény foglalja el; ezzel 1—2 szkebb, ezekkel 3— 10 még sokkal

szkebb fás elem határos. A hadrom nyaláb eme kifejldése élesen elüt a

Convallarieae megfelel szerkezetétl és az Asparagus megfelel szerkezetére

emlékeztet. Faedény méretei : 40 /t— 2jií > ; 48 X 54 >> ^tt— 2 ^t ^ ; 42 X
54 jít— 1'5 II. A kerületi mestom-nyalábok némelykor oldalt érintkeznek

egymással, amely esetben a hadrom W-alakot ölt.

6. P. verticiUatiim.

A vastag száron több, gyenge, tompa kiszögellés van. Az edénynyalá-

bok száma tetemesen — kétszer-háromszor — több mint a többi faj szárában.

A kutikula az oldalfalak mentén kissé betüremlik, úgy hogy ott g^í^enge

kis csatorna alakul, a sejt középvonala fölött pedig sokszor gyenge csücsök-

kel emelkedik ki, minélfogva a felbrsejt felületi képén hosszú sáv mutatkozik.

A felbrsejtek nagyon keskenyek, 12— 24|ft szélesek, amellett azonban nem
nagyon hosszúak ; küls faluk nagyon ers. A kéreg 4—6 sejtsorú.

A stereom gyr befelé kevésbé élesen határolt mint kifelé ; átlag 5 sejt-

sor alkotja.
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A kisebb mestomnyalábok egészen belé vannak helyezve, a nagyob-

bakat pedig kinyúló stereom fogja körül. A stereom-gyrtl valamivel

távolabb es mestom nyaláboknak már csak küls oldalukon, a leptom

körül jut egy kevés stereom, a legbelül fekvknek semmi.

Az edénynyalábok hadrom-része nagyon tekintélyes, barna, számos tág

fás elem alkotja. A V-alak két karjának végpontján rendesen 1— l leg-

tágabb edény van, melyet l-gytl jelölök. Ennek széles falával a V-alak

csúcsa felé következleg, 2—2 szkebb edény határos (II) ; velük körülbelül

3 — 3 még szkebb (III), ezekkel ismét 3—3 szkebb (IV) edény határos, és

végül még 1 -(- 2 — 1 -f- 2 alig valamivel szkebb, barna, fás elem (V)

következik. A II, vagy legalább III, valamint IV és V alatt említett fás elemek

között már nincs leptom ; ott a két kar már egymással érintkezik és nagyon

tömör csúcsrészt alkot. I-'aedények méretei : 50 X 42 << — 2 jtt > ; CO X
48/t — 2/í.

A szár felsbb részeiben a stereom gyengébb. A középponti helyzet

nyalábokban a hadrom V-alakja nagyon tompacsúcsú, babszemalakú, a csúcsát

parenchyma foglalja el.

7. Slreptoptts amplexifolius.

A kerek szár nagyon símafelület. A felbrsejtek tágüregek. Gyenge

albr itt is van.

A 7—8 sejtsorú kéregben tág levegjáratok vannak (ids szárban).

A stereom-gyr 4—5 sejtsorú, de különösen bels sejtjei tágüregek,

vékonyabb falúak.

Az edénynyalábokban a hadrom V-alakja félkör-, st patkóalakú, tehát

a leptom-ot jól körülfogja ; az egész patkót vagy 6, egy sorban elhelyezett

faedény alkotja, amelyek meglehetsen egyenl tágak ; a faedények több-

nyire csavaros és hálózatos vastagodásúak, meglehetsen gyengefalúak. Mére-

tek : 42|tt— l'3íí. Sokszor rendkívül ritkásan csavaros vastagodásúak ; ez eset-

ben a szomszédos sejtek feszít nyomása folytán az edény fala gyengén

benyomódik.

II. Levél.

1. Majatíthemiitn bifolium.

A levél nagyon vékony, a chlorenchyma csak 4-sejtsorú.

A levél alsó oldalán egyszer, egysejt, gyenge szrök vannak, külö-

nösen az erek mentén.

A levél alsó lapján a felbrsejtek oldalfalai felületi képen tört-

vonalúak. Ennélfogva a felbrsejtek a keresztmetszeti képen különböz

szélességek ; mind meglehetsen vékonyfalúak és magassági méretük a

chlorenchym-sejtek megfelel méreteivel megegyezik. A zárósejtek nagyon tág-

üregek, ami arra utal, hogy árnyéknövénynyel van dolgunk.

A chlorenchyma sejtjei alakjukra és nagyságukra nézve meglehetsen

megegyeznek a felbrsejtekkel. A legalsó réteg sejtjei fölületi képen (a felbrrel és

a lemez síkjával párvonalas metszeten) 5—8 rövid, tompa kart mutatnak,

ami némileg még emlékeztet a Convallarieae típusára. A legfels sejtsor a

8*
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legsrbb, legalább a legzöldebb, a harmadik (fölülrl) a legvilágosabb szín,

st az edénynyalábok közelében vízszövetet alkot, ami ismét élénken emlé-

keztet a Convallarieae típusára és feltn összhangzásban van azzal, hogy ez a

növény morfológiailag is még legközelebb áll a Convallarieae-htz és a Poly-

gonateae-c^o^ovion belül a phylogeniailag legalsóbb fokon van. Mindezzel

egyezik az is, hogy az edénynyalábot kísér feszítszövet gyenge, kevéssé

differencziálódott, azaz kezdetleges fejldés.

2. Smilacina slellata.

A felbrsejtek h : sz= 1

—

3:1, még az erek mentén is csak= 4:l.

Faluk vékony, üregük tág. A levél fonákán szétszórtan egysejt, érdes

felület, csúcsukon gyengén hajlott szrök vannak. A zárósejtek alatt és

különösen fölöttük lélegzési üreg van.

A mesophyll 6—7 sor tömör chlorenchyma-ból van alkotva.

Az edénynyaláb fölött és alatt gyenge kifejldés stereoma van ; a

férben alul kissé vastagfal, színtelen sejtek nagy tömege mutatkozik, a

miért is az domborúan kiemelkedik. Ez a feszítszövet még nincsen olyan

mértékben kifejldve, mint a következ fajokon. A faelemek tágak.

3. Polygonahim latifoliiim.

A felbrsejtek oldalfalai fölületi képen zeg-zugos vonalúak. Keresztmetszeti

képen nem nagyon domborodnak ki és nagyon laposak, azaz magassági

méretük nagyon csekély. Ez fként a szájnyílás szomszédsejtjein tnik fel,

amelyek 3-szor, 4-szer olyan szélesek, mint a zárósejtek. Közben mutat-

toznak keskenyebb sejtek is a keresztmetszeti képen, ami akként magyará-

zandó, hogy az oldalfalak zeg-zugosak, úgy hogy ugyanaz a sejt különböz

helyen majd szélesebb majd keskenyebb : kiváltképpen pedig a zárósejtekkel

szélesen kinyúló karral függ össze az illet szomszédsejt. Az alsó és még

inkább a fels lélegzési üreg nagyon alacsony ; a sejtfalak általában vékonyak.

Alul fleg az erek mentén finoman csíkolt szrök vannak.

A chlorenchyma csak 5, legfölebb 6—7 sejtsorból való.

A levél alsó lapján a fér mentén a felborsejtek falai roppant

vastagok ; úgyszintén a közvetetlenül határos mesophyll-réteg sejtjei is.

A következ sejtsorokban a sejtek fokozatosan vékonyabb falúak és egyúttal

nagyobbodnak, úgy hogy a harmadik és negyedik sejtsorban aránylag óriási

nagy, vékonyfalú sejtek vannak. Ez az egész szövettömeg színtelen, alsó

részében inkább coUenchyma-ra, fels részében inkább vízszövetre emlékeztet,

és élettani fszerepének megfelelen feszít szövetnek nevezhet. A fels felbr

hasonló az alsóhoz, de gyengébb és alatta csak egy színtelen, parenchymás

sejtréteg van. Következik alul és fölül a jóddal sárgára festd, tehát fásodott

stereoma, amely azonban gyenge, sejtüregeinek átmérje nagyobb mint a

sejtfal. (szi növény !) A két stereoma-smen belül végre a mestom-nyalab

foglal helyet. A faelemek nagyok és számosak.

4. P. officináié.

A feibrsejtek oldalfalai többé-kevésbé egyenesek. Hosszuk úgy

viszonylik a szélességükhöz, mint körülbelül 1—4 : 1 ; az erek mentén

azonban jóval hosszabbak. Keresztmetszeti képen látjuk, hogy küls faluk
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kissé vastag és viasz-szemecskék borítják, magassági méretük pedig tetemes,

a chlorenchyma-sejteknél jóval magasabbak ; az alsók sokszor domborúan ki

is emelkednek ; magasságuk a szélességükhöz sok esetben úgy viszonylik,

mint 1:1. A szájnyílás fölött magas lélegzési odú van.

A chlorenchyma 4— 8-sejtréteg, sejtjei a keresztmetszeti képen laposak

cs szabálytalan alakúak. Fölületi képen (a lemezzel párvonalas metszeten) a

legfels sejrétegben nagyon apró sejtközötti levegjáratok mutatkoznak, mert a

sejtek csak egyszeren befzdnek több helyen. Az alsó sejtrétegben azonban

nagyon tágas levegjáratok vannak, mert a sejtek nagyon szabálytalan csillag-

alakúa'v vagy legalább sokkarúak. A fels réteg sejtjein való kis befzdések

helyett itt mély beöblösödések vannak, és ennek megfelelen kinyúló széles karok

támadnak. Tehát a fels és az alsó sejtréteg között nincsen olyan lényeges különb-

ség, mint általában a kétszik levél pallisad és szivacsos mesophyll-scjtjei között,

a különbság azonban mégis nagyobb, m'mt a. Convallaneae levelében, ahol az

áthasonító sejtek még egyszerbb alakúak és kevésbé változatosak. Kiemelem

végül, hogy ezekre az eredményekre csak úgy juthatunk, ha nem elégedünk meg

a keresztmetszeti képpel, amely a vázolt jelenségeket nem tükrözi vissza,

hanem a levéllemezzel vagy a felbrrel párvonalas metszetet kell fképpen

vizsgálnunk és kell nagyítást (200-nál nagyobbat) alkalmaznunk.

A nagyobb erek feltnen kiemelkednek, mert különösen az alsó

oldalon a stereom nagyon tekintélyes. Alul az erek . mentén a felbrsejtek

kidomborodnak és amellett vastagfalúak. A feszítszövet is tekintélyes,

6—7 sejtsorból való.

5. P. mitltiflontm.

A felbrsejtek hossza a szélességükhöz úgy viszonylik mint 3—8 : 1
;

az erek mentén még hosszabbak. Keresztmetszeti képen nem olyan laposak,

mint a P. latifoliuin levelén, mert a fels felbrsejteknek különösen bels

falai feltnen domborodnak ; az alsó felbrsejtek pedig úgy kifelé mind

befelé domborodnak, azonban mégsem olyan mértékben, mint a P. officináié

levelén, úgy hogy a felbrsejt csak valamivel magasabb a chlorenchyma-sejtnél,

és szélessége úgy viszonylik a magasságához, mint körülbelül 2:1. A léleg-

zési odú is valamivel alacsonyabb, mint a P. officináié levelén.

A mesophyllréteg 4—6 sejtsorból áll.

A fér mentén a felbrsejtek keskenyebbek, de úgy ezek, mint az egész

feszítszövet, valamint pedig a stereom sejtjei aránylag nagyon vékonyfalúak;

a feszítszövet csak vagy három réteget alkot, de a sejtek nagyon tekintélyes

nagyságánál fogva a fér mégis nagyon ersen domborodik.

6. P. verticiUatiim.

A felbrsejtek hossza szélességükhöz úgy viszonylik körülbelül, mint

4—5: 1. A fels felbrön a sejtek hosszanti középvonalában a kutikula keskeny

léczalakban kiemelkedik, ami keresztmetszeti képen is gyenge kis csücsök

gyanánt látható. A sejt szélessége közelítleg egyenl a magasságával, de az

alsó felbrön laposabb, kevésbé magas. Az erek mentén rövid szrkép-

letek vannak.
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A mesophyll rendszerint csak 4-sejtsorú.

A fér feszítszövete vagy hét rétegbl áll ; alsó stereom nincsen

,

helyette apró-sejlü, vékonyfalú parenchyma van ; csak az edénynyaláb fölött

van 1—3 sejt vastagságú stereom és ez is gyenge, sejtjeinek ürege sokkal

nagyobb mint a sejtfal vastagsága, mindazonáltal elfásodott. A faedények

tágak, az egész hadrom tekintélyes. Mindez hegyi, alhavasi típust árul el, a

mely a száraz, forró levegt nem tri.

7. Slreptopus amplexifolws.

Levelének anatómiai szerkezete sok tekintetben megegyezik a Polygo-

íí/wm-levéllel, úgy hogy a közeli rokonság els pillantásra szembe ötlik.

Vannak azonban feltn faji jellemvonások is.

A felbr oldalfalai szépen, szabályosan hullámzatosak. Az alsó felbrön jó

hosszúra nyúltak, felül rövidek és nagyon szélesek. Az erek mentén az

oldalfal többé-kevésbé egyenes. Keresztmetszeti képen az alsó, de különösen a

fels felbr sejtjei kiváló nagyok, kétszer olyan magasak mint a chlorenchyma-

sejtek. Amellett az összes falak nagyon vékonyak, csak éppen a küls,

tangens-irányúak kissé vastagok.

A szájnyílások fölött nincsen lélegzési odú, a zárósejtek inkább

gyengén kiemelkednek. A zárósejtek fels és alsó szarvai is nagyon gyengék,

vékonyak és nem záródnak jól, úgy hogy különösen a fels lélegzési

udvar nyílt.

A mesophyll 6—7 sejtsorú, nagyon szivacsos szövet. Az alsó-oldali

sejtek alakja nagyon változatos, bizarr, sokágú a keresztmetszeti képen is, minél-

fogva a levéllemezzel párvonalos irányban is sok sejtközötti üreg van.

A fels-oldali sejtek keresztmetszeti képen itt is egyszerbb alakúak és

laposak ; a levéllemezre nem merlegesen, hanem vele párhuzamosan nyúltak.

A fér hatalmasan kiemelkedik, azonban a feszítszövet sejtjei nem

igen nagyok. A összes szövetek a férben is nagyon vékonyfalúak, zsen-

gék, valóságos stereom nincsen, amit jóddal külön megvizsgáltam. Csak

éppen a felbr és a vele szomszédos feszítszövet sejtjei emlékeztetnek gyenge

coUenchyma-ra.

Mindez rendszertanilag jól felhasználható, de egyúttal ökológiailag is

érdekes, a földrajzi elterjedéssel és termhelylyel egyez jellemvonás. Meg-

jegyzend, hogy a hullámos oldalfal korrektív jelenség és a falak vékony-

ságával jár, a szilárdítás pótlására szolgál. Páratelt leveg és állandó küls

viszonyok, a hfoknak és nedvességnek csekély ingadozása olyan tényezk,

amelyekhez az ilyen level növény kötve van ; amellett szem eltt kell

tartani azt, hogy a levél ez esetben nagyon rövid ideig él. A rövid nyár

alatt úgy nedvesség mint hmérséklet tekintetében a Slreptopus levele, term-

helyén csakugyan kevés változásnak van alávetve ; a téli hideget azonban

nem bírja ki, erre az idre el is hal. Ebbl a példából jól látni, hogy vala-

mely szerv anatómiai szerkezetébl nem lehet egészen helyesen az illet növény

termhelyének a külviszonyaira következtetni, ha az illet szerv élettartamát

nem veszszük egyúttal tekintetbe. Zsenge szerkezet, nagy sejtek, vékony

falak és tág üregek általában rövid élettartamra engednek következtetni.
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III, Gyök ér törzs (rhizoma).

1. MaJantlii'Jiiiim bifoUtim.

A ConvaJlaria gyökértörzséhez hasonlóan itt is feltn különbség van

hosszú és rövid hajtás között.

Az aránylag tekintélyes kérgen belül egysejtrétegü, egészen endodermis-

szer stereomgyr következik, melyhez közel 10— IG edénynyaláb esik

valamivel beljebb a bélben még 3—4 kisebb edénynyaláb látható.

Hosszú hajtás csomóközében az endodermis aránylag vastagfalú, csak

a küls tangens-irányú fal vékony. A többi szövet pedig aránjiag vékony-

falú. Az edénynyalábok száma vagy 20, aránylag gyengék. A többnyire pettyes

faelemek legnagyobb méretei: 24X12—2'8íí.

Rövid tagban az edénynyalábok száma kevesebb, összesen van 12—14,

de nagyok és összegükben nagy tömeget tesznek ki. Az endodermis vékonyabb-

falú, azonban a vele közvetlenül érintkez bélsejtek vastagfalúak. A faedények

legnagyobb átmérje 25x25/í.

Általában a kerületi, közelítleg egy körben fekv edénynyalábok tan-

gentiális irányban szélesek és nagyon nyúltak, azaz a hadrom V-alakjának

szöge nagyon tompa. A belül fekv Jedénynyalábok leptom-ját, különösen rövid

tagban vastag elemek védik.

2. Smilacina steUata.

A felbrön gyökérszrszer szrképletck vannak.

A kéreg ketts. Kívül 3—4 sejtsorig barnás, üres sejtek vannak, azután

6—8, vastag gyökérlörzsben egészen 20 sor színtelen parenchyma következik,

amely keményítt tartalmaz. A tartalékparenchyma 1— 5 legküls sejtsora

vastagabb falú és kisebb sejt mint a többi.

Az endodermis-szer gyrn belül, közel hozzá sok edénynyaláb van

közelítleg köralakban elhelyezve, amelyek egymással oldalt érintkezhetnek.

A bél közepén is vannak edénynyalábok, amelyek sok esetben konczentrikus

szerkezetek.

A nagyobb faedén3^ek javarészt pettyesen vastagodottak. Sem lépcss, sem

csavaros vastagodású edény nem mutatkozik. Vékonyabb gyökértörzsben az

edények legnagyobb méreteire szolgáló példa: 50 X 30—5 /í, nagyon vastag gyö-

kér törzsben: 48X48— 6 jti.

Polygonatiini.

A vizsgált Polygonateae gyökértörzse úgy morfológiailag, mint anató-

miailag nagyon változatos cs a gcmiszra nézve jellemz. A Majanthemiim

gyökértörzse sok tekintetben a Convallaria majális gyökértörzsére emlékeztet,

máskülönben pedig nagyon gyenge. A Smilacina stellata-é még némileg emlé-

keztet a Convallaria és Majanthemtim gyökértörzsére, de gyökérszrei és

ketts kérge révén jellemz. A Streptopits amplexifoliiis-é már egészen elüt,

sajátságos mechanikai szövete szintén feltnen jellemz. A Polygonatum
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génusz gj^ökértörzse szintén mindezekétl élesen elüt. »Salamon pecsétje

«

néven a külalakja ismeretes. Anatómiailag pedig a keményít és stereom

hiánya, valam.int a kiemelked szájnyílások alapján azonnal fölismerhet.

Az edénynyalábok minémségéro vonatkozólag e helyen még a követ-

kezket kell megemlítenem. K ny (Verhandl. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg.

XXIII, 1881/2, p. 94—95) arra figyelmeztet, hogy némely növény szárában

ugyanaz az edénynyaláb fels részében koUaterális, alsó részében konczentrikus

szerkezet, és hogy továbbá mindakét széls alak között sok növényben külön-

böz átmeneti alakok fordulnak el. Vizsgálataim szerint az Asparagoideae

szárképleteiben gyakori jelenség, st szinte általános szabály, hogy a kereszt-

metszeti képen a kerülethez közelebb es edénynyaláb inkább koUaterális, a

középponthoz közelebb es pedig inkább konczentrikus szerkezet. Ennek a

mechanikai magyarázata szinte kézzel fogható. A középponti helyzet edény-

njí'alábban a zsenge leptom minden oldal fell egyenl védelemre szorul, a

kerületi edénynyalábot egyoldalú, sugárirányú mechanikai hatások érik, és

ennek megfelelen az egész edénynyaláb szerkezete sugárirányú.

A PoJygonatnm gyökértörzsében az cdénynyalábok eme szerkezetét külö-

nös figyelemmel kell kísérni, mert ennek alapján faji különbségek állapít-

hatók meg. Ha figyelmen kívül hagyjuk, a fajok meghatározása anatómiai

úton alig lehetséges. A P. verlicillalum gyökértörzsében az edénynyalábok általá-

ban konczentrikus, a P. intilliJloriim-gyöktÖTZséhQn pedig legtöbbnyire koUaterális

szerkezetek. Ámde az említett szabály értelmében nem szabad például egyes-

egyedül a kerületi edénynyalábokat hasonlítani össze, mert ezek még a P.

verticillatiim gyökértörzsében is kollateráhs szerkezetek. Másrészt finomabb

rendszertani különbség még erre vonatkozólag is állapítható meg, mert a P.

verticillatiiin gyökértörzsében a széls kerületi edénynyalábokban a hadrom leg-

alább félhold- vagy félköralakúan veszi körül a leptom-ot, ami a P. iiiulti-

Jlorum-ra. vonatkozólag már nem mondható.

3. P. latifolhim.

A szájnyílások a záró- és szomszédsejtekkel a többi fajjal szemben

a leggyengébben emelkednek ki, de a kiemelkedés mégis közelítleg egy sejt

vastagságának felel meg. Itt egyúttal megjegyezzük, hogy a gyökértörzs

felbrében a zárósejtek magassági mérete nem kisebb mint a többi sejté.

Konczentrikus szerkezet edénjmyaláb szinte kivételszámba megy. A hadrom

rendesen többé kevésbé hegyes csúcsú és hosszú karú \'- alakot vagy félkört

alkot. A legtágabb faelemek talált méretei : 30 X 36 jtt — 2—3 /t ^. A leg-

tágabbak rendesen igen srn és aprón pettyezettek.

Medd szart visel gyökértörzsben általában a tömeg kisebb, az edény-

nyalábok száma kevesebb, az edények szkebbek. A kéreg- és bélparenchyma

között észrevehet különbség van, utóbbi nagyobbsejt. Legtágabb faedény

mérete : 26|it — 25 u.

Nagyon gyenge, kétlevel szart hordó gyökértörzsben a kutikuláris réteg

nagyon vékony (holott a felbr küls tangentiális fala ers gyökértörzsön

nagyon vastag), a tartalékszövetek kim.erülteknek látszanak.
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4. P. officináié.

A szájnyílások körülbelül két sejt magasságának megfelelen emel-

kednek ki. A legtágabb tracheida-k méreteire vonatkozó példák: 18 X 36([r,

24 X 3()/f, 24 X 30 ,u — 2— 2-8ií; pettyes vaslagodásúak. Konczentrikus

nyaláb nem igen akad.

5. P. miiltifioriun.

Az edén3'nyalábok nagyon ritkán konczentrikusak ; sokszor a hadrom

\'-alakján kívül a leptom fölött is kevés hadrom van.

A legtágabb tracheida-k ritkásan pettyes vagy srn hálózatos vasta-

godásüak.

A leptom felemei rendkívül vastagok.

Tracheida-méretek : 24,ít, 24 X 30, 30 X 30, 30 X 36 ,tt — 2—2-4/t.

(5. P. vetticillatíim.

A szájnyílások a legersebben emelkediek ki, 3—4 rendes felbr-

sejt magasságának megfelelen, úgy hogy a szájnyílás alatt tágas és nagyon

hosszú scjtközötti levegjárat van. Hasonló szerkezetet Haberlandt említ

a Cticitrbita földfeletti szerveirl, élettani jelentségérl azonban határozottan

nem nyilatkozott. Ha tekintettel vagyunk arra, hogy a kiemelked száj-

nyílás éppen ellenkezje a bemélyesztett szájnyílásnak, hogy utóbbinak

jelentsége szélcsendes leveg biztosítása, hogy továbbá a mi esetünkben az

egész szerkezet önkénytelenül kimagasló kéményre emlékeztet, ketts okunk

van eme szerkezetet élettanilag azzal magyarázni, hogy fokozott szellztetésre

szolgál. A húsos, vastag gyökértörzsben gázcsere is folyik, az erdei lomb és

hulladék alá temetett helyzetében mindig csendes leveg környezi, szél nem
éri, tehát a kívülrl ható tényezk a szerv szellztetését nem segítik el ; de

a sajátos, kéményszeren kiemelked szerkezet és tágas szájnyílások a szervet

a fulladástól óvják.

Megemlítem, hogy a zárósejtekben keményítt találtam, amely jóddal

élénken színezdött.

Az edénynyalábok javarészt konczentrikus szerkezetek ; a leptom körül,

közelítleg kör alakban elhelyezve, 3—5 hadrom-nyaláb van.

A legtágasabb faedény hálózatos-lépcszetes vastagodású, a csavaroshoz

közeledik. Méretek: 30X48|[t, 42 /<, 30 u, 30 -39/t, 24 X 42,u — 2—2-4/t.

A PoJygonatum-íeiiok gyökértörzsében a raphid-sejtek rendkívül nagyok

és számosak, azonban rendszertani jellemvonásul nem jól használhatók fel.

7. Síreptoptis amplexifolitis

.

A nagyon rövidtagú, fás, gyökerekkel borított, »fészekszer« gyökér-

törzs mindenekeltt a roppant durva és rendkívül feltn, élesen határolt,

sárgás stereom alapján ismerhet meg. Ez a durva stereom ids gyökér-

törzsben középponti helyzet ; azonkívül kisebb stereom-nyalábok a mesto-

mot is kísérik. A kéreg legküls sejtsorai szintén nagyon feltnen sárgák

és vastagfalúak.

Az edénynyalábok konczentrikus szerkezetek. Általában mennél rövi-

debb szártagokból épül fel a gyökértörzs, annál inkább találunk benne
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konczentrikus edénynyalábokat, amit a Ruscus-ok vizsgálata közben is

megersíthetünk. A küls kört számos, 1—2 réteget kitev tracheida alkotja,

amelyek nagyon finoman és srn lépcszetes vastagodásúak. A bels rész,

a leptom, tágas és sokszor vastagfalú (de mindig fehér) elemekbl van

alkotva.

A parenchymás szövet is általában vastagíalú, többnyire keményít

van benne.

8. Disponiin lamiginosum. (Berlini botanikai kert.)

A vékony, fás gyökértörzsben a kéreg 10— 12 sejtrétegében keményítt

találunk ; a középhenger vastagabb mint a kéreg, a stereom-gyr 1—2 réteg,

a bél nagysejt, keményítt tartalmaz, az edénynyalábok igen nagyok, a bels

oldalukat, azaz a hadromot, ers stereom fogja körül ; a leptom-ot is gyenge

stereom védi. Az adatok nem eléggé jellemzk, mivelhogy fiatal, fejletlen

növényke állott rendelkezésemre, azonban a középponti helyzet, a hadrom-

oldalon található ers stereom a Streptopns közelségébe utalja a növényt,

ami rendszertani helyzetével feltnen egyezik.

IV. Gyökér.

1. Majanthemum bifoliiim.

A gyenge növényke gyenge gyökere nagyon egyszer és könnyen át-

tekinthet, egyúttal rendszertanilag jellemz szerkezet. A gyökérszröket

visel felbrön belül következik 6 réteg parenchyma-kéreg, a típusosán ki-

fejldött és vagy 16 sejtbl alkotott endodermis (keresztmetszeti képen), jól

észrevehet perikambium és három-négy leptom- meg hadromsugár. A hadrom-

sugarak a gyökér középpontjáig terjednek, amelyet egy különösen nagy, pettyes

vastagodású tracheida foglal el. Tehát bél nincsen.

Hasonló esetet, hogy t. i. a gyökér közepét egy, arán^dag legtágabb

tracheida vagy faedény foglalja el; Haberlandt is említi az Allimn asca-

lonicum-rsi vonatkozólag. Természetes, hogy ennek a feltn és érdekes jelen-

ségnek nem szabad túlságos rendszertani értéket tulajdonítani, hanem általá-

ban gyenge növénykék vékony gyökereit jellemzi. így például füvek

csiragyökereiben is található. Ami a legfeltnbb jelenség, az még nem a

legjellemzbb rendszertani jellemvonás; a gyökérben vannak még más anatómiai

jellemvonások, amelyek például az Allium ascalonicitm-oi az AUitim génusz-

hoz, és így az AUioidcae alcsaládhoz tartozónak, a Majanthemum bifolinm-oi

pedig a Polygonateae csoportból valónak árulják el. Csak utóbbin belül a

középponti helyzet legnagyobb tracheida — és egyúttal még a kevés sugár,

a kevéssejt endodermis, a pettyes vastagodású tracheida-k — lényeges

rendszertani jellemvonások, melyek egyenesen a Majanthemum bifoliiim meg-

határozására szolgálhatnak.

2. Smilacina stellata.

A vékony gyökér vagy hatsugarú. A felbr alatti réteg feltn nagy,

üres sejtekbl alkotott. A középhenger vékon}' ; a bél kevés, vastagfalú és
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aprósejt. A hadrom-sugarak egyike-másika a középpontig hatol, általában

szabálytalanok, úgy hogy a sugaras szerkezet kissé elmosódik. Á hadrom-

sugár kevés, tág faelembl van alkotva. Méretek: 40 /.i — 4|ií.

3. Polygonatiim latifolium.

A gyökér különböz esetekben 7-, 8-, 9-, 10- cs többsugarú. A közép-

henger átmérje és a kéreg vastagsága: lG8/t — .336 jit, 230 — 420 jtí.

A tágabb faelemek száma egy sugárban 1

—

-2; méretei: 28 /t — 2^1,

52 /t — 5|tt.

4. P. officináié.

Különböz esetekben 10-, 12-, 14-sugarú. A középhenger átmérje és a

kéreg vastagsága különböz esetekben: 320 jti — 390^11, 430 jit — 630 /t.

A tágabb faelemek száma egy sugárban vagy 2 ; méretei : 48 u — 4-8 u,

55 |[i — 5 jtí,

5. P. mulliflortim.

5—6-sugarú. A középhenger és kéreg méretei : 196 /i — 420 jtt,

126 jtt — 252 ft. A legtágabb faelemek méretei: 36jIí — 4-8, 24jtt — 'Ábf.i.

6. P. verticillatinn.

4—5-sugarú. A középhenger és kéreg méretei : 154 jtt — 350 f.i,

170 /í — 280 fi. A legtágabb faelemek méretei: 36 u — 2-6 jtt, 40jit — 2-0 |[t.

Általában megjegyzend, hogy a Polygonatitm-^y'ökhThQn a felbrön

belül hatszöglet, üres. nagy sejtekbl való kéregrcteg következik és azon

belül van csak a középhengernél valamivel vastagabb kéreg-parenchyma.

Benne egyes feltn nagy raphid-scjtek tnnek fel. Az endoderniis típusos

kifejldés. A hadrom-sugarak kissé szabálytalan lefutásak, részben a közép-

pontig hatolnak. Az endodermis-en és a hadrom felemein kívül minden sejt vékony-

falú. A fajok megkülönböztetése czéljából nemcsak az abszolút, hanem a viszony-

lagos méretekre is tekintettel kell lannünk. így például feltn a középhenger

és kéreg közötti arány, amely a /'. miiUiflornm gyökerében a legnagyobb;

úgyszintén a faedény átmérje és saját fala közötti arány, amely a P. vcr-

ticilla/iiinon a legnagyobb, t. i. a fal nemcsak abszolút értelemben a legvéko-

nyabb, hanem az illet fadény átmérjéhez viszonyítva is.

7. Slreplopiis amplexifoUus.

A sárga, nagysejt felbr nagyon hosszú gyökérszröket hord. A tete-

mes kéregben aránylag nagy keményítszemek vannak. A perikambium nagy-

sejt. A sugarak száma 4—6. Egy-egy tágabb edény látható, melynek méretei :

40 jtt — 2 jtt. A bél csekély fejlettség és vékony gyökérben elenyészik. A tág

edény hálózatos vastagodású.

8. Disporiiin lanuginosum,

A gyökérszrös felbrön belül 1 réteg barnás, de vékonyfalú albr,

utána vagy 14 sejt keményíttartalmú kéregparenchyma következik. Az endo-

dermis ers
; a perikambiumon belül vagy 10 leptom-nyaláb és hadrom-sugár

van. A bél vastag, sárgás falú sejtekbl alkotott.
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Középponti bél is van. A faelemek vékonyfalúak és számuk csekély
;

méretek : 39 /.i — 2-4
f.i.

A kéreg szerkezete a Polygonateae típusára vall. A vastagfalú bél nyil-

ván fajlagos vagy generikus sajátság. Hogy a középponti bélnek van e rend-

szertani jelentsége, kérdés ; meit a vizsgált példány nagyon fiatal, fejletlen

növény volt, és így a középponti bél jelenléte az ontogéniai fejldés kezd

állapotára is vonatkozhatik.

Péterfi Márton: A tzegmohák ökológiája.*

(9 eredeti rajzzal.)

A tzegmohák (Sphagna) vizet vagy nedves helyeket kedvel növények,

melyek állóvizek, mocsarak szélein, lápokban, nedves réteken, források

locsogóiban, vizenys erdei talajon, víztl áztatott sziklákon tenyésznek. A
termhelyek szerint majd hydro-, illetleg hygrophytak, majd xerophyta-k,**

aszerint, amint állandó vízben, tartósan vagy folyton nedves, illetleg id-

szakonként kiszáradó talajon tenyésznek.

Rendszerint terjedelmes, nagy tömegben élnek együtt, és nagyon jel-

lemz növényegyesületet — a közepükön domboradó tzegesekct (sphagneta) —
alkotják. E tzegesek vezérnövényei, már csak nagy tömegüknél fogva is,

minden esetben a tzegmohák, bár az egyesület más növényeket is foglal

magában. így a mohák közül pl. Bryiiin-, Mniuui-, PolyhicJiiiiit-, Hypnmn-

és Jungermannia-fajok, a virágos növények közül Graiitiiiea-k, Scirjms-ok,

Carex-ek, Calluna, Empetrum, Eriophorttm, vS/ú'-fajok az egyesület tagjai,

nem is szólva azokról a növényekrl, melyek szórványosabban vagy nem

mindenütt élnek az egyesületben. Az egész egyesületnek a maga jellemz

mivoltát a Sphagnnm-ok adják meg, az egyesület többi tagjai csak járulékos

elemek, és a közöttük meg a tzegmohák közötti viszony : életközösség (com-

mensalismus). Ez magától crtetdleg különérték, akár az egyesület zömét

alkotó tzegmohák, akár a járulékos elemek szempontjából nézve. A külön-

érték életközösség vizsgálata arról is könnyen meggyz, hogy a járulékos

elemek az egyesületnek inkább élvez, mint viszonszolgáló tagjai ; mert

bármelyikét is nézzük e növényeknek, mind olyanok, amelyekre nézve az

egyesületben való élhetés egyenesen lételük föltétele. A tzegmohák ellenben

e járulékos elemekre csak a legritkább esetekben — meredekebb hegy-

oldalokon, ahol a tzegest a közéje szövdött pázsitgyepek szilárdítják — van-

nak utalva. Azonban nemcsak élvez, hanem gátoló tagjai is lehetnek a járu-

lékos elemek az egész egyesületnek. Bviz tzegesekben, a kommenzalisták

gyakran elnyomjak a tzegmohákat, azok tenyészését végre is lehetet-

lenné teszik.

* Elterjesztette Schilberszky Károly a növénytani szakosztálynak

1906. évi június 13-ikán tartott ülésén.

** Emez ökológiai alakok nem külön fajok, hanem csak ug3'anazon fajnak külön-

böz változatai.


