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NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

VI. KÖTET. 1907. 4. FÜZET.

Fr. Bubák: Adatok Magyarország gombaflórájához.*

A Bécsben tartott második nemzetközi botanikai kongresszus (1905.

június) alkalmából Budapest köinyékére és Délmagyarország vidékére is volt

kirándulás.

Magam is részt vettem ezeken a kirándulásokon, nemcsak azért, hogy

ennek a termékeny országnak szépségében gyönyörködhessem, hanem azért

is, hogy növényzetévei megismerkedjem. Különösen a gombák Ígértek gazdag

zsákmányt.

Az utazás Bécsben 1905. június 19-én vette kezdetét. Gombagyüjtésre

els alkalmam Budapesten volt, a hol is június 20-án délután a Dunakeszi-

.íMag és Káposztásmegyer közötti érdekes pusztát látogattam meg Dr. Filarszky

és Dr. Kümmerle urak szíves vezetésével.

Az itt megfigyelt gombák közül kiemelem a következket : Aecidiitm

Planlginis C e s. a Pnccini Cynodontis D e s m. uredo- és telentospórái-

val együtt. Ez az együttes elfordulás azt a gondolatot ébresztette bennem,

hogy esetleg ez a két gomba genetice összefügg egymással. Ezt a feltevésemet

az 1906. év folyamán infekcziós kísérletekkel, melyekhez a telentospórákat

Dr. Tuzson úr küldte, be is igazoltam. Közelebbit a gombák részletes felsorolása

(Beiblatt, 30. szám) közöl.

Igen érdekes itt a Polyponts rhizophilns P a t. elfordulása, a mely csak

Tunisból volt ismeretes. Egyéb ritkaság volna még ; Uroinyccs Jordaiiiana

Bubák, Astragaliis exscapiis-on : Uroiiiyces Viciac craccae Constanti neanu,

mely eddig csak .Tassyból volt ismeretes, — ez a második termhelye ; Puc-

ciiiia Barkhausiae rhoeadifoliae Bubák, mely itt új gazdanövényen, Crepis

rhoeadifolia-n él ; Pestalozzia Mágocsyi n. sp. Seseli glaucum száraz szárain stb.

Június 21 én Báziás felé tartottunk. A következ nap reggelén a báziási

állomás feletti lejtkön gyjtöttem, többek között az igen szép En/yloiiia

Mágocsyniiiii F5 u b á k példáit a Tordvütnn maxiiniiiu levelein. Ezen kívül

megemlítem a Phyllosticia imim-rsa-i n. sp. Cdlis levelekrl ;
Phyllosticla Melissae

n. sp. Mi'lissa officiiiahs levelekrl.

Déleltt 10 órakor Orsovára hajóztunk, a hol egész délután az Allion-

hegyen botanizáltunk. Itt a következket gyüjlöltem : Eiilyloiiia .Míigocsyantiin

Bubák; Piiccinia Galii silvatici Otth. Galiiiiit arislaluinon
;

Pliyllosticta

* Elterjesztette Mágocsy-Dietz Sándor a nfivénytani szakosztály 1907. április

10-én tartott ülésén.
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eryngiella n. sp. és Ph. oyngiicola n. sp. ; Ph. vehita n. sp. Cvdonia vul-

garis-on
;
Macrophoina fusispora Quercus conftita-n ; Ascochyta Klcinii n. sp.

Calystegia Sepiiini-on ; Ovidaria Rubi n. sp. Rtibiis-on és más ritka gomba-

fajokat.

Herkulesfürdn töltöttük az egész napot június 23-án. Fleg a Cserna

völgyében botanizáltunk, a hol a viszonyok a gombák fejldésére igen el-

nyösek. Ennek a közleménynek a legtöbb líj alakja innen való. Megemlíten-

dk a következk: Coleosporiuiii Teh'kiae (Thüm.) Bubák; Mkrophyinu

Bitbúkii Rt'hiii n. sp. ; PhyUost'uia banatica n. sp. \'ei-bascuin banaíiciiin

levelérl; Phyll. Rc-hiiiii n. sp. LainpanuJa Trai:heUiiiit-on
; Ph. variicolor

n. sp. Stachys geiiiianica-n ; Plioiiia dipsacina n. sp. LUpsacus pilosus

száraz szárain ; a remek Pyroiochaele Filarszkyi n. sp. Tilia parvifulia

levelein ; Placosphacria Tiliae n. sp. ugyanarról ; Ascoliyta Dulcamarae

n. sp. Solanitui Dulcainara-n ; Asc. Asperiac taiirinae n. sp. ; a szép

Seploria Calariae n. sp. Nepeta Cataria-n; Sept. pnsillíi (T r a c h.) Bubák
Melandyyitiii nibnitu-on ; Srpt. Tanaceli inacropihvUi n. sp. ; Staganospora

Calystfgiae n. sp. ; Cylindrospo)iiiin oiobicoluin (S a c c.) Bubák Orobiis

verntis-ió\ ; Ramiaria Libanotidis Bubák, és még sok egyéb, eddig csak

ezegyszer gyjtött gombafajok.

Június 24 én Domogled és Suskuluj hegyeket másztuk meg. Az elsn

több érdekes gombát gyjtöttem. Ilyen a Piiccinia asperidina (F u e 1)

Lagerh. egy új gazdanövényen, az Aspenila ciUata-n. Igen érdekes lelet ez,

mert ezideig ez a gomba Gotland és Oeland szigetekrl volt csak ismeretes;

a Pucciiiia Libauolidts L i n d r o t h ; Pucc. Saxifragae S c h 1 e c h t. Saxi-

fraga Heuffeliana-n ; Polypoiiis pergainencns V r. forma eiiiopaea B r e s.
;

Claviceps Sesleriae Stáger; Phyllosticta Onii n. sp. ; Ascochyta Vodáhü

n. sp. Hepatica IriJoba-n ; Seploria phyctaenifonnis Bubák et Kabát,
Laserpitiiiin lalifoliuin-on; DipJodia hitngarica n. sp. Fruxiiius Orntis levelén;

ezeken kivül még egyéb ritkaságok. E között a két hegy között kiterjedt s-
erdk vannak, a melyek Po/v/'onís-okban, Pvivj/o»;ri.-fía-kban és Myxomy-

ceta-kbín gazdagok. Különböz évszakokban való hosszabb ideig tartó gomba-

gyüjtés igen eredményes lehetne.

A román határ közelében emelked Suskuluj hegyen szintén több rit-

kább és új növényt találtam, ilyenek : Piiccinia doronicclla S y d o \v ; Phyl-

losticta doronicigena Bubák Doyonicum cordatiiinon : Phyllosticta lateiiiarcusis

Kabát et Bubák (eddig csak Tirolból volt ismeretes) Colchicitiii pannoni-

cuin-on ; Phyllosticta Tuzsoni n. sp. Annii italicniii-on : Phlcospoia liungarica

n. sp. VincetoxicHui officinalc-n ; Rautulatia Ccnlanreae atropuipureae n. sp.

és még egy pár ritka és elterjedését illetleg érdekes alak.

A német szövegben közölt felsorolás 27S faj és néhány fajváltozatot

foglal magában.

Ezek közül harmincz új faj van és 5 már régebben leirt fajt más

nemzetségbe osztottam be.

Nagy köszönettel tartozom Dr. M á g o c s y-L) i e t z Sándor professzor

úrnak, hogy jelen dolgozatomat a növénytani szakosztály ülésén elterjesztette.
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Köszönettel tartozom B r e s a d o 1 a G. ftisztelend úrnak, ki a kétséges

bazidiomycetákat határozta meg részemre, szintúgy Dr. R e h m H. úrnak a

szép Micropliyiiui megnevezéséért.

Tábor, Csehország, 1907. márczius 24.

Lengyel Géza: Az európai Corispermum és Campho-
rosma fajok anatómiája.*

Hosszabb ideje érdekldéssel foglalkozom a Chenopodiaceae anatómiá-

jával és fejldéstanával, mert eredeti tervem az volt, hogy ezen család

Camphorosiiit-ae és Corisperineae tribusát az anatómiai viszonyok tekintetében

feldolgozzam. Jelen alkalommal azonban csupán a czímben megjelölt szkebb

körre szorítkozom s mellzöm az ugyancsak idetartozó hazai génusznak, a

A'oc/n'íi-nak fajait, mint olyanokat, melyeknek anatómiai viszonyai már nagyobb-

részt ismeretesek az irodalomban.

Két szempont szolgáltatott indítékot a czímben megjelölt tárgygyal való

foglalkozáshoz. Az egyik pusztán tudományos szempont, mely ezen behatóan

még nem ismert csoport anatómiai viszonyainak felderítését czélozza, kiváló

tekintettel az egyes fajok megkülönböztet anatómiai bélyegeire, továbbá a

rendes kétszik typustól eltér módon alakuló tengelyszerkezetre. Ez utóbbi

ismeretes ugyan általánosan a CJicnopodiaceae tagjairól, de szükségesnek

mutatkozik az egyes génuszoknál és fajoknál való részletes földerítése

;

különben is a kambiális mködés pontosabb menete s az e kérdés körül fel-

merült különböz eltér vélemények tisztázása még közelebbi vizsgálatokra vár.

.\ második, a mi dolgozatomban vezetett, sajátos nemzeti szempont,

mely ezeknek az igazi magyarföldi növényeknek feldolgozására serkent. Nem

éppen csak az endemikusokat értem ezen, hanem azokat is, melyek éppen hazánk

területén való tömeges megjelenésükkel egyes formácziókra s ezáltal az egész

flórára kiválóan jellemzk. Hasonló — tehát egyes génuszok hazai fontos

vagy endemikus fajainak anatómiai feldolgozására való — törekvés az utóbbi

években gyakrabban mutatkozott irodalmunkban. Ez a törekvés vezetett már

eddig is a hazai PoJygoiiiiin, Asparagiis, Polygonaltnn, Dapline, Rhododeu-

áron, Hepaíica stb. fajok feldolgozására ; ez a törekvés vezetett oly növények

vizsgálatában, melyek közül az egyik homokos tereinknek (Corispermum). a

másik szikes mezeinknek (Camphorosma ovala), tehát hazánk két legeredetibb

formácziójának jellemz tagja, s a melyeket auctorjuk'* ugyancsak onnan is irt le.

* Eladta a szerz az értekezés egy részét nHazcii Corispermum és Caiiiplio-

rosiiia fajaink anatomiája« czimmel a növénytani szakosztály 1907. április 10.-én tar-

tott ülésén.

** Campliorosina ovala W. K. Plánt. Rar. Hung. I. pag. (j4. T. 03: Crescit

in pratis et pascuis Comitatus Bacsiensis et Békésiensis.

Corispermum niiiduiii Kit. in Schultes Österr. Flóra, Wien 1814, vol. I.

pag. 7 : »in Ungern«.

Corisperinuin cancscens Kit. 1. c. : ;>Unter den vorigen im Flugsande in Ungern.«
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A többiek mellett ezekkel a fajokkal foglalkozom behatóbban, nemcsak

a most említett szempontokból, hanem azért is, mivel az irodalom úgyszól-

ván sehol sem érinti ket.

A Chc-nopodiaccae egyike azoknak a kevésszámú kétszik családok-

nak, melyeknek szerkezete már az anatómia zsenge korában magára vonta

a búvárok tigyelmét. Már a XIX. század els tizedében, tehát az anatómiának

még a sejt kell megismerése eltt való korszakában, megemlékezik Link' a

Chenopodiaccae tengelyszerkezetének sajátos alakulásáról. A hetvenes évekig

De B a r y munkájának megjelenéséig szintén többen [Regnault, ünger,
Van Tieghem, Schacht, .Sanio stb. | foglalkoztak ezzel a targygyal,

a nélkül, hogy a kérdés mélyebb megvitatásába bementek volna. Az els

azonban, ki a Clieiiopodiactfuc szállító szövetei elhelyezkedésének sajátos

alakjait rendszerbe, typusokba szedni s azt fejldéstanilag megmagyarázni

igyekezett, 1 ) e B a r y volt.

De Bary" a Chenopodiacfae s a. rokon Amarantaceac, Nyctaginaceae,

Mesatnbryautht'uiaccac tengelye anatómiai szerkezetének megértetésére 4 typust

állit fel.

Az els typusnál a szárban elsdleges nyalábgyúr, a gyökérben elsd-

leges axilis nyaláb foglal helyet ; mindkettnél a kambium normális módon

mködik. Bizonyos id multán azonban beszünteti tevékenységét s helyébe

a kerületen sukcessziv módon centrifugális irányban új mköd, majd m-
ködésében sorban kialvó kambiumgyrk jönnek létre, a melyek mindegyike

befelé egy-egy edénynyalábkört fejleszt. Ide sorozza De Bary az összes

idetartozó növények gyökereit.

A második typusba a szárak egy része tartozik, a hol szintén elször

primer nyalábkör van, mely levélnyomnyalábokból és olykor köztes nyalá-

bokból áll. Még az elsdleges koUateralis nyalábok képzése alatt .i háncs-

részek küls széle körül egy e.xtrafascicularis kambiumgyr fejldik, mely

azután állandóan mködik s befele váltakozva koUateralis edénynyalábokat s

köztes szövetet hoz létre, kifelé pedig — de nem mindenütt — csekély

mennyiség kemény háncsot.

E két ftypus között De Bary két átmeneti typust különböztet meg.

A harmadik typusban ugyanis az els mód szerint fejld kambium e.xtra-

fascicularis része állandóan mködésben marad s így ebben a másodikat

követi.

A negyedik typus tagjainak eleinte normális primer nyalábgyrjük és

normális másodlagos vastagodásuk van, késbb azonban a második typus

szerint növekednek.

* I. i n k : Gniiidlehren der Anatnmie und l'hysiologie Jer l'llanzen , Gottiii-

gen, 1807.
" De Bary: Vergleicheiide .Aiiatomie der \'egctatíonsorgaiie dei l'lianerogamen

und Farne.
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Vilaiíos, hogy De H a r y nak az els két typusa fontos, mert a másik

kett csupán lényegtelen módosulata a két ftypusnak. A fejldés szempont-

jából az egészbl legfontosabb De Hary-nak az a magyarázata, mely szerint

a Clu-nopodiaccM szöveti kialakulása koUateralis edénynyaláboknak a másod-

lagos kambium hefcU- való Iccpzése által jön létre. De Bary szerint tehát a

jelen esetben a másodlagos kambium éppen olyan monopleurikus. akárcsak a

paranemz (phellogen).

Sajátságos, hogy ez az elmélet, mert másnak, mint elméletnek, kell

fejldéstani vizsgálatok híján, nem nevezhet, oly sokáig fenntartotta magát,

így Volkens — e család monográfusa* — ridegen, a már idközben meg-

jelent vizsgálatok ellenére is"* De Bary felfogásához tér vissza, a midn a

szerkezetet ügy magyarázza, hogy az elsdleges kambium mködésének meg-

sznése után, vagy mar elbb is, kivül az összeköttetés nélkül maradt kambium-

csoportokon egy másodlagos kambiumgyr j létre, mely kifelé csak nagyon

kevés vaí;y éppen semmi kéregelemet sem hoz létre, befelé pedig koUateralis

nyalábokat és köztes szövetet.

H a b e r 1 a n d t ismert munkájának régebbi kiadásaiban szintén De
Bary hívéül szegdik s egyszeren átveszi annak typusait.

A Clieuopoiücic tengelyszerkczote kialakulásának tisztázásában leg-

fbb érdem kétségkívül Morot és llérail vizsgálatait illeti, melyekel

újabban L c i s e r i n g ersített meg.

Morot'" kimutatta, hogy De Bary által felállított két ftypus egyre

vezethet vissza. Azoknál a növényeknél ugyanis, melyeknél egymásután

centrifugális irányban több kambiumgyr lép fel, a másodlagos kambium

ritkán képez teljes gyrt, rendszerint csupán gyrürészleteket s a szomszé-

dos gyrk érintkeznek egymással s ívszeren illeszkednek a már meglev

fatesthez. Ilyen kisebb-nagyobb ívek keletkezése által sajátos hálózat alakul,

melynek mködése folytán nagy fatest s ebben elszórt kisebb nagyobb háncs-

csoportok jönnek létre. Ezek azonban korántsem a De Bary-féle felfogás

szerint befelé való osztódás utján jönnek létre, lianem a rendes dipleurikusan

mköd kambium módjára, annak kifelé való osztódása folytán.

n é r a i 1 +T megersíti Morot eredményeit, csak egyes részletekben tér

el tle ; erre azonban majd csak a tengelyszerkezet tárgyalásakor a fejldés

finomabb fázisainak vizsgálásaban térünk rá.

S 1 e r e d e r"!"!"!" nagy munkájában elfogadja M o r o t-nak a merisztéma-

ívekrl szóló véleményét s szintén kiemeli, hogy a másodlagos edénynyaláb

farészei mindig a másodlagos merisztéma bels, a háncsrászek pedig a küls

* Engler: Natüriichc Pfhin-enfamilicn. Chenopodiaceae (T. lII, .^bth. la.. 39. 1.)

** Egyáltalában meg sem emlékezik róluk, úgy látszik nem ismerte ókét.

*** G. Habcrlandt; Physiologische Ptk-mzenanatomie I. és II. kiadás.

T M o r o t ; Rechorches sur le péricyclc (Annál, scienc. natúr, Sér. 6. Botan.

T. XX. 217. 1.)

tt H é r a i 1 : Recherches sur IWnatomio comparée de la tige Jes Dico-

tyledones.

ttt Solereder Hans : Systematische Anatomie der Dikotylen.
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oldalon jönnek Iclie. A keresztmetszeti képben ezek után Solcreder a

»koztcs szövete s a merisztéma mivolta szerint ket typust különbüztct meg.

Az els esetben (pl. ('ainphorosiud) radiális irányban váltakozó líyrket

találunk faszövctbl, melyeket keskeny vagy széles s olykor ugyanazon gyr
edénynyalábjainak l'arészeit egymástól elszakító, elfásodott vagy vékonyfalú

bélsugarak járnak át és ilyen gyrket vékonyfal szövetbl, melynek kép-

zésében a nyaláb háncsrészei mellett vékonyfalú köztes szövet különböz

mértékben vesz részt.

A második esetben, mely az elsvel közbüls, összeköt typusok révén

all kapcsolatba és a Chenopodinceae többségénél fordul el, az edénynyalábok

konczentrikus, spirális, vagy szabálytalan elrendezdésben, prozenchymatikus

köztes szövetbe vannak ágyazva.

Ebben az irodalmi áttekintésben nagy altalánosságban képet nyertünk

a Clu'iiopodiacfac tengelyének kialakulásáról ; a fejldés pontosabb menetével

majd a tengelyszerkezet tárgyalásában foglalkozunk.

S o 1 e r e d e r-nek fentebb tárgyalt véleményébl világosan kitnik, hogy

az két typusa között lev különbség pusztán az ú. n. közlcs szövcl^' fogal-

mában rejlik, mert konczentrikus váltakozó gyrk a második typusnál is

elfordulhatnak s el is fordulnak abban az esetben, a midn a kambium-

ivek nem rendetlenül, hanem zónákban helyezkednek el. Hogy a köztes

szövet mivoltával tisztába jöjjünk, vegyük talán szemügyre közelebbrl e

szövetet.

Prozenchyma természet, nem nagyon vastagfalú sejtekbl álló, aránylag

nagy kiterjedés szövet ez, mely az edények s a háncsrészek között lev tért

kitölti s a másodlagos nyaláb szöveteinek flömegét alkotja. Igaz ugyan, hogy

az els typus fatestében elforduló farostoknál (libriform) vékonyabb falú, de

ez még nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy a másodlagos kam-

bium befelé való osztódása folytán létrejött oly szövetet, mely nem másod-

lagos bélsugár és a mely fareaktiót és fafestést mutat, az edénynyaláb fatestéhez

ne sorozzuk, mint ahhoz tartozó rostelemet. Természetesen ebben az esetben

az odatartozás a fatest (.\ylem) anatomiai-topographiai felfogásában van értel-

mezve, melynek mechanikus részét teszi s nem pedig Hziologiai értelemben.

Az utóbbi felfogás ugyan szétválasztaná ezt a szövetet az edénynyaláb szál-

lító farészétl (hadrom), de még mindig nem tenné megokoltta a külön

anatómiai fogalom (»köztes szövet«) felállítását.

Fentebbiek után tehát véleményem szerint, miként azt M o r o t a De
Bary typusaival tette, Solercder két typusa is egyesítend legalább a

szóban forgó csoportokra nézve egyetlen (Jhenopodiaceae typusba, mely a

sorozatosan egymásra következ (olykor csak egy, vagy egészen hiányzó)

másodlagos kambiumoknak keletkezése folytán j létre.

Szükségesnek tartottam elrebocsátani vizsgalataim eredményein alapuló

véleményemet, hogy az irodalmi áttekintés során kialakult nézetek kiegészí-

téséül szolgáljon.

A fentebb már felsorolt inkább a tengely szöveteinek szerkezetére

vonatkozó irodalmon kivül ki kell emelnem még, mint legfontosabbakat

:
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Ge o l-g h i c t'f,* Volkens,'" Dangeard, Solcreder"' munkáit. Ezek

ugyan tárgyunkat többé-kevcsbbé érintik, mégis inkább a rokon gcnu-

szokkal foglalkoznak s tartalmukra nézve fleg leiro anatómiai természetek.

.Annál gazdagabb irodalma van a .S'«/it-o////i;-knak és a Béla viilgai is-na.k.

Bár rendszertani fejtegetésekbe dolgozatom folyamán nem bocsátkozom,

ki kell emelnem, hogy a nagy szisztematikai munkákon (Endlicher,

H c 11 1 h a m et 1 1 o o k e r, B a i 1 1 o n) kiviJl ennek a családnak csak egy teljes

monographiája van ; a M o q u i n - T a n d o n-c.t Rajta kivül fleg Volkens
szerzett érdemeket a rendszer tisztázása körül.

Az anatómiai tárgyalás során nagyjából olyan értelemben fogok az

idetartozó fajokkal foglalkozni, mint azokat OürkcTt felsorolásában találjuk.

Tárgyalom az öt európai Ccimpliorosina-{ai\. \C. pnciiiiis I'all. llluslr. l'l.

pag. Ö6. tab. 57 (1803), C. moiispcHaca L. Spec. Pl. ed. I. pag. 122 (1753),

C. rnthcnica M. Bieb. FI. Taur. Cauc. 111. pag. 112 (1819), C. ovala W. K.

1. c, ('. diuiiia I'all. 1. c. pag. (i7, tab. 58 (1803)]; a Corispenuniu-ok közül

azonban a C. filifoliinn ('. A. Mev. fajból nem sikerült vizsgálati anyagot

szereznem. A hazai C. oricntalc La.\l (Encycl. 11. pag. 111 [1786]) úgy

látszik, mint azt K eme r is gyanítja, kisebb jelentség varietasa vagy

formája a C. nitidiiin-nak, melytl csupán szárnyatlan termésében különbözik.

Átmeneti, különböz fejlettség alakok azonban gyakran akadnak s nem is

tárgyalom ezt a C<iiispenntnn-o\., melyet különben egy rendelkezésemre álló

magyar herbáriumban sem láttam. A gyakran közölt és említett C. Marschiillii-t

Stew+t''' (Mém. Soc. Nat. Mosc. V. pag. 3o<.i, 1811) szintén csak formának

tartom, mely a '.'. an/csaíis alá tartozna, melytl tömöttebb virágzatával és

elágazóbb termetével nem nagyon élesen tér el. Ilyen módon a ' V<rí,^y't•);;(/l);^ok

" Gcorghictt': Verglcicheade .Anatomii; der l'henopodiaceeii, Botan. Central-

blatt l.S,S7 11. IIÍ,

* Volkens; Flóra der aegyptisch-arabischcn Wuste, Berlin, 1887.
' "

' S o 1 e r e d c r : Holzstruktur.

t M o q 11 i II - T a n d o n : Chcuopoiliaccantni monographica enumeratio, Paris

1840. L'gyanö dolgozta fel De CandoUc Prodromusában a Saholacene családot,

ti Ritter-Gürke: Planlae Etiropacac, Tom. II, fasc. 1, Leipzig 1897.

ttt Egy alkalommal szerencsém volt dr. D e g e n .X r p ú d egyetemi magántanár-

ral az saját herbariumi anyaga alapján megvizsgálni a Corispcrmitm MarschaHii és

a C. cancsccns között lev kiilonhségeket. .Az erre vonatkozó irodalom néhány jelenték-

telen cs éles határt nem képez jellemvonáson kivül azt az egyetlen abszolút elhatároló

bélyeget emeli ki, hogy a C. Mayscliallii virágjában a lepel hiányzik. A lomblevelek

és murvalcvelek alakjára vonatkozó különbségek nagyon ingadozók s számos átmenetet

mutatnak, szintúgy nem állja meg a helyét az a bélyeg sem, hogy a C. MarschanH ter-

mései nagyobbak volnának, mivel mindkét fajnál elfordulnak kisebbre és nagyobbra

növekedett termések. A perigonra nézve pedig meggyzdhettünk, hogy mindkét fajnál

találhatiik oly virágok, a hol a lepel hiányzik s ez a jelenség bizonyára a különböz
fejlettségi fokkal áll összefüggésben. Ezekbl is már világosan kitirnik, hogy e csoport

pontos rendszertani feldolgozásához elbb még virág- és termésfejldési vizsgálatok

válnak szükségessé.
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sorából közelebbi anatómiai tárgyalásra kerül a C. hysíopifoliuui L. Spec. Pl.

ed. I. pag. 4 (1753), C. iniciincdiiiin Schweigg. (Königsb. Arcli. Naturw. I.

pag. 211 |1812J), C nilidnin Kit. 1. c, C. cancsccus Kit. 1. c. Ezek közül

az irodalom némileg részletesen csak a Corispcrinnin liyssopifuUiiin-mal,' át-

tekinten pedig a Cainplioroíinu monspcliiica-xsX" foglalkozik, a többiek közül

csak egyet-kettt érint némely helyen.

A 1 e V é 1 s z e r k e z e t.

A Coiispi-niiiiiii-ok levelei xcrophyta typusuknak megfelelen húsosak,

a legtöbb fajnál laposak, rendszerint a féren kivül még egy-egy, néha két

oldalér látható a két oldalon ; a levél alsó és fels lapjának küls rnorpho-

logiai kiképzésében különbségeket nem találunk. A Corispcnnum nilidnin

1. álMa ; .\ Cuiispcrniniii iiiliJinii loniblcvclénck keresztmetszete; 90-szercs

nagyítással.

leveleinek alakjában s ezek fellépésében heteroblastikus jelenségek észlel-

hetk ; nevezetesen az elsd-levelek, továbbá az alsó szártagokon fellép,

késbb lehulló levelek az els typusnak megfelel alkotásüak, laposak,

míg a késbb megjelen, a virágzó tengelyrendszeren levk félhengeresek, s

így húsosabbak. Ez utóbbiakon kívülrl csak egy ér észlelhet, de ez is

csak homályosan. Ez a jelenség a Cainphorosiiia-iaiokon nem észlelhet. Az

egyéves fajok (C. aimna, C. ovata) levelei szálasok, laposan félhengeresek,

csúcsuk felé egyenletesen keskenyedk. a legalsó szártagon levk valamivel

szélesebbek, a virágzó tengelyeken levk pedig fokozatosan mennek át a

szélesebb murvalevelekbe. Az ével Cainpliotosiiia-{a.lok (C. perennis, tnons-

peliaca, rnlhcnica) idei, nem virágzó hajtásai tüalakú, de szintén félhengeres

' Georghieffl. c.

** Cassan Félix: Etude siir le C. iiionspdiaca, Montpellier 1901.
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leveleket viselnek ; hasonlók a virágzó tengelyeken levk is, mely ágak azon-

ban szélesebb s a fejlettebb fér folytán merevebb, támasztó levelek liónaljá-

ban állnak. Az átmenet a szélesebb murvaleveickhez itt is fokozatosan,

lassan történik.

A Coriffi-rmniii-ok murvalevclei a virágzati tengely támasztólcvelctöl a

legfels virágok murvaleveleiig, kezdve a lándsás és tojásdad alaktol majd-

nem korszerig számtalan átmenetet mutatnak. Szemben a szárlevelckkel

sokkal merevebb állományúak s valamennyi fajnak többé-kevésbbc széles

hártyaszegélye van. Az egyéves Caiiipliorosiiuikniú a murvalevelek alakja

jobban közeledik a lomblevelekéhez s ez a hártyás szegély is hiányzik náluk.

Ellenben annál ersebben fejlett a ével fajoknál, melyeken még a lomb-

leveleknél is meicvebb. Abban is eltérnek a murvák a szárlevelektl, hogy sz-

rözetet mindig találunk rajtuk. Gyengén szrösek a Corispcrmnm niliduin,

2. ábra : .\ Caiiiphorosina ovaia levelének keresztmetszete ;
55-szorös nagyítással.

C hyssupifoliitin. Cainphorosma orala és '". ií/í/í/ííz murvái, erosebben szrösek

ellenben a Curispcnniiin canescens, C. inlciiiii-Jtnin, Cainpliorosma nioiispcUaca,

C. perennis és a C rulhenica fajoké.

A levelek anatómiai szerkezetét illetleg úgy a Caiiipliorosiiui-U, mint a

CorispenmiiH-ok izolateralisak, mely nemcsak a palliszádszövet kiképzésében,

hanem a szájnyílások elhelyezkedésében is jelentkezik. Olyan fejlett izolateralis-

must azonban, liol a fels és alsó oldalon nemcsak a palliszád-, hanem a többi

szövetek is teljesen azonos elhelyezések, itt nem találunk. Az izolateralis-

mus fejlettségének foka különben függ a chlorophyll szövet s az edény-

nyaláb felett és alatt lev szövet viszonyától. Legelrehaladottabb az izolatera-

lísmus aránylag a Corispciintiin niliduin levelén, a hol a ferek felett és

alatt a megszakadó palliszádszövet helyét hasonló alkotású (bár nem egészen

azonos mennyiség) szövet tölti ki. Kiemelend azonban, hogy ez a viszony

csak a levél legalsó harmadára áll ; mert a levél középs részén csupán az



110 LENGVEL ÜÉZA

also lapon szakad meg a palliszádszövet, s a fels oldalon összefügg sort képez,

a levél fels harmadában pedig a levél egész kerületén egy összefügg palllszád

övet találunk. A Corisperuiuin cancsccns, C. liyssopifoliiim és C. iittí'tincdiuin

levelén a palliszádszövet felül és alól hasonló kiképzés ugyan, de mivel ezeknek

jól kiemelked ferük van, az edénynyaláb felett és alatt másként alakulnak

meg a szövetek. Hasonló viszonyokat mutatnak a Cainp/ioiosiiia-k is ; ezek

sorában az egyéves fajokon felül teljes sorú asszimiláló szövet fejldik.

A levelek szövetcinek imént vázolt viszonyából kitnik, hogy kivált a

Coiispcrmuin iiilidnm-on határozott törekvést látunk olynem hengeres levél-

szerkezet felé, mint a mint a Clunopodiaccac-Saholcac csoportjában észlel-

hetünk. Még inkább áll ez a megfigyelés a C'a;;i/'/ío;os;)ic;-fajokra nézve, a

hol az oldalerek elrendezdése folytán határozott közeledést észlelhetünk a

radiális levélszorkezet felé. Elsegíti ezt a törekvést a koncentrikus fekvés

víztartó szövet s az e körül sugarasan elhelyezett oldalerek.

A levelek oekologiai viszonyair.T nézve két berendezkedés! elvet látunk

e csoportban megvalósulni. A Corispiiiiiiiin iiitidniii, C. canesccus, C. iiitcr-

lucdiiiiit, C. Iiyssopifoliiiiii, Caiiipliorosm anniia. C. iidhcnica, C. pcreiinis s

az igazán tiszta halophyta C. ovala levelének közepén fejlett víztartó szövetet

találunk, melyhez a Caiiiplioros>iia-fa]okon még víztartó hypoderma is járul.

Rendkívül fontos ökológiai szerepe van ennek a berendezkedésnek a halo-

phyta s ezeknél a napnak legersebben kitett helyeken tenyész .xcrophyta-

fajoknál annál is inkább, mivel a Corispeniumi -ok epidermiszéi csak nagyon

gyönge és vékony kutikula borítja, mely így alig szerepelhet védelmül a

fölösleges kipárolgás ellen. A vékony kutikulához járul még a Corispennum-ok-

nál az a xerophyta életmóddal homlokegyenest álló berendezkedés, hogy a

szájnyílások nem bemélyedtek, mert alig vannak az epidermisz sejtek

felszíne alatt. Ezekkel áll a fejlett víztartószövet korrelációban ; hasonló

szerepet gyanítok a Coiispcniitnn iiitidniii rendes epidermisz sejtjei között

izoláltan vagy összefüggen megjelen feltn nagy, a rendesnél olykor

5— 6-szor akkora sejteknek, melyeknek befelé es fala a víztartalom folytán

ersen ki van duzzadva (3. ábra'). A bels víztartót mutató typust, mint

már fennebb említem, megtaláljuk a felsorolt Cainphoiosinák levelében is, de

legkifejezettebben a halophyta Caiiiphujosnia orala levelében, míg a többiek

mar mechanikus elemeket is tartalmaznak. Ezzel szemben a tenger közelében

lev sziklákon él Cainphoiosuia tiwiispdiiica levelében a szöveteknek mecha-

nikus szerepre való alakulása tnik szem elé, a mennyiben nemcsak a levél

bels szövetei, hanem még az asszimiláló szöveteknek egy része aránylag

ersen megvastagodott falú.

A következkben most már részletesen ismertetem a levél szöveteit,

nevezetesen: 1. az epidcniiisst a. vele összefügg mechanikus elemekkel, 2. a

* Egyes rajzok készítésénél való szíves segítségükért Hoffmann ."^lice

kisasszonynak és Spcrgcly Béla úrnak tartozom köszönettel.
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szájnyilásokal, 3. a víztartó hypodcrmút, 4. az ass::imiláló szöveteket, 5. az

edcnynyalábnkat, 6. a iiusopliyll legbels szöveti-'it. A levél szrképlcteit a

következ fejezetben a szar szrképlctcivel egyetemben tárgyalom.

1. A:: cpidi-niiiíz.

A Coiispí-rmnin-okon ügy az alsó, mint a fels epidermisz sejtjei sza-

bálytalan sokszög alakúak, minden határozott typus nélkül s a legkijlönbö-

zbb nagyságban. Mégis feltnnek az apróbb, fleg a szájnyílásokat környé

kez sejtek között, egyes feltn nagy sejtek, melyeket már fennebb emiitnk.

A hosszirányban megnyúlásra vonatkozó törekvéssel gyakran találkozunk,

kivált egyes foltokon, a hol ily nagy sejtekbl egész sorok keletkeznek,

azonban minden szabályosabb elrendezdés nélkül. Ily epidermisz sejtek oly-

kor annyira megnyúlnak, hogy hossztengelyük 4— 5— 6-szorosára is emelkedik

szélességüknek. Ezek a viszonyok valamennyi Corispermum-fajnál megtalál-

hatók ugyan, de különösen a Curispcnniim nitidiim-nk\. Ez utóbbi faj levele

küls szerkezetének megfelelen abban tér el a többitl, hogy fels epider-

misz sejtjei az egész felületen egyöntet szerkezetek. A többi fajnál mind-

két oldalon, szintúgy a Coiispcrmuin niliduin alsó epidermiszén az erek

3. ábra; Nagy epidermisz-sejt a Coiii-pcnnuin nitiduin levelébl; l.S-szoros na-

gyítással.

felett azt az általánosan elterjedt jelenséget látjuk, hogy az ér felett lev

epidermisz-sejtek ersen megnyúltak. A C. uitidnm-niiX pusztán a fér felett,

a többinél egy-egy oldalér felett is láthatók ezek a megnyúlt epidermisz-

sejtek. Ezeknek terjedelme azután az ér fejlettségétl függ. Az epidermisz-

sejtek hasonló módosulását észlelhetjük a levélszéleken is.

Kis gödörkéket a sejtfalakon, szétszórva az epidermisz egész felületén,

csupán a C. niíidiini-nkl észleltem, a többinél hiányzik.

Az epidermisz-sejtek küls fala valamivel vastagabb ugyan a belsnél,

de csak rendkívül vékony kutikula vonja be felületét, jóllehet e csoportba igazi

xerophyták tartoznak.

A Caiiiphorosiiia-kon a Corispíiiiinm-ok imént vázolt viszonyaival szem-

ben némi eltérésekre bukkanunk. Nevezetesen a sejtek általában kisebbek és

sokkal egyöntetbb alakúak, gödörkéket nem mutatnak. Különösen aprósejt,

igen vastagfalú epidermiszével tnik ki a Cainphoiosma monspeliaca levele
;

hosszirányban nyúltak a C. rtitlieiiica, C. pi'yfiniis és a C. anniia epidermisz

sejtjei. A küls fal a Covi^periniim okt\\oz hasonló, a kutikula szintén

vékony.
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A iiuirvalevelek szólen az epidermisz hosszan kinyúló hártyás szegélyt

alkot, melynek képzéséhen a Cori»pcnnuin uiliJiim-niú csupán a két sor epider-

misz, a Cnrispcnniim caiwsccns, C. hyssupifoliuiii, ('. iiilrriiicdiuin és a Cainpho-

joíWrf-fajoknál az epidermiszen kivül még 1—3 sor vastayfalú, olykor koUen-

chymatikus sejtsor vesz részt. Hasonló jelenséget latunk a Camphorosma inon-

spi'liacd lomhlevelén is. A CorispíTiiniin oknál a loniblcveleken ilyen kinyúló sze-

gély nem található ugyan, de mégis néhány kollenchymasejt jelzi ott a levél szélét.

A Coi ispi-nniiin-ok alsó epidermisze alatt kollenchymacsoport található,

mely átmegy a levél közepét kitölt parenchymába. A C. niíhíuin-nixl ez a

koUenchyma nagyon gyengén fejldött, ersen kialakult ellenben a C. cancs-

Cí-ns és C. liyssopifulÍ!ii!i-ná\. Az elbbinél jól kialakult még a fels epider-

misznél is, a többinél itt csak a víztartó szövet sejtjei folytatódnak. A mm^va-

leveleken ez a koUenchymaborda szintén föllelhet.

2. A szújnyilásol;.

A tárgyalt csoport egyik legfontosabb szisztematikai anatómiai bélyege

a szájnyílások szabályos elrendezdése. Ugyanis, ha nem is Icivétel nélkül,

de túlnyomó többségben mégis a szájnyílások pontosan keresztben helyez-

kednek el a levél hosszanti tengelyére. Hasonló elrendezdéssel találkozunk

a C'oy í'.sy'í'; <;i//;j;-fajok szárún is.

A szájnyilasük körül typikus melléksejtckct nem látunk. Ugyanannak a

törekvésnek eredményeképp, hogy az epidermisz sejtek gyakran hosszirányban

megnyúlnak, a zárósejtek körül kisebb epidermisz sejteket találunk, de még-

sem tartliatúk ezek elhelyezésüknél fogva mclléksejteknek, a mint azt néhány

rodalmi forrás említi. A szájnyiláskészülék felületi képe az összes Coriípi-r

iiiniuiikmú s a L\implior<jsina-k többségénél ugyanaz, csak a Cainpliorosiita

ovtila szájnyílása üt el a többitl feltn kicsiny voltával és alakjával (a

Ciiinphoiosinaké általában kisebb). Míg a többiek a rendes — általánosan

elterjedt széles ellipszisalakot mutatják, addig az utóbbi majdnem köralakú,

mert kereszt- és hossztengelye igen közel áll egymáshoz, gyakran teljesen

egyforma. Néhány számadal fogja legjobban megvilágítani ezt a jelenséget

:

Corispt-nnum nilulum : szájnyiláskészülék hossz- és kereszttengelye

42-64 (( — '26-14 ,«; a.'>-08 /( — 22-06 /(; 20.52 // - 22-06 ((. A zárosejt magas-

sága; 22-06 /i, 10-6S^i, 16-40 ((.

Cainplioiosina ovíila : szájnyiláskészülék hossz- és kereszttengelye :

26-14,(1 — 22-Otí/í ; 22-96^1 — J2'Jn,, 22-06/( — 10-68/í
;
VJ-hS /( — 19-68^1.

A zárósejtek magassága 13-20 /(.

Caiiiphorosiiia iíuini.pc-Uaía : 10-68 (í — 16-40//; 16-40,(1 — 13-20//.

Annál feltnbb ez, mert a Caiiipliorosiiiu urala epidermisz sejtjeinek

átmérje 00— 100|((-ra is emelkedik.

A Ctirispi'rmiiiihok szájnyilasai' nincsenek bemélyedve a levél szövetébe,

hanem a felület közelében helyezkednek el. Miként a kutikula csekély fejlett-

* A szájnyilásk saJ:itos elhelyezkedése folytán keresztmetszetben egy teljes

légnyiláskcszuléket {zárósejtek, szájnyílás) nem kaphatunk ; hi>gy ilyet nyeljünk, hossz-

metszet készítéséhez kell fordulnunk.
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sége, Úgy ez a tény is éles ellentétben áll e növények határozott xerophyta

természetével. Hogy azonban a túlságos elpárulogtatásbol ilyen módon ered

veszély ne fenyegethesse a növényt, arról a levél víztartó szövete gon-

doskodik.

A Caiiiphorosina-k szájnyílása már be van mélyedve körülbelül az epi-

dermisz sejtek magasságának feléig, vagy azon túl is.

A zárósejteknek a 2 rendes vastagodási lécze van alul és felül, minden

különlegesebb berendezkedés nélkül.

3. Hypodctiiui.

A Cainphoroíina fajok levelét jellemzi az epidermisz s az asszimiláló

szövet között jelentkez víztartó hypoderma, mely a rokon Corispi-iiiiinii

génusznal azonban teljesen hiányzik. Hasonló berendezkedést találunk

Cluiiopodiamic-Salsoleai- csoportjában, itt azonban a sejtek buzogányfejalakú

calciumo.xalat-kristálycsoportokkal vannak kitöltve. Ez az epidermisz alatti

víztartó szövet a család egyes tagjainak érdekes sajátsága ;
másoknál az epi-

dermisz a víztartó szövet (egyes .4/n/7/c,v-fajok') sajátos hólyagszrök alakjában.

A Camphorosiiui-k hypoderma-sejtjeiben elvétve itt-ott látható egy-egy buzo-

gányfejalakú kristalycsoport, de korántsem oly nagy mennyiségben, mint az

Volkens a Sa/sohi longifolia FoR.SK. levelének rajzán feltünteti.

Ennek a hypodermának jelents szerepe a túlságos transpiralio vesze-

delmének elhárításában világosan szembeötl.

4. A Icvt'l asszimiláló szövelci.

.\ tárgyalt fajolí levelei asszimiláló szövetének kialakulásában a két

génusznal két typust latunk megtestesülve.

A Corispernnini-oV asszimiláló szövetét közvetlen az epidermisz alatt

elhelyezked palliszádsejtek képezik. Ezt az asszimiláló szövetet több réteg-

ben, de nem szabályosan elhelyezett különböz nagyságú, egymáshoz többé-

kevésbbé szorosan csatlakozó palliszádsejtek alkotják, melyek sok apn) (a

Caniphonisiiia-kr\k\ csekélyebb számú, de nagyobb) chlorophyllszemecskékkel

telvék. A palliszádsejteknek karszer csoportokban" való elhelyezkedésével

itt nem találkozunk, szintúgy hiányzanak a különlegesen alakult gyjt-

sejtek is."" A palliszádsejtek az egyes fajok s a levelek régiói (alapi,

csúcsi és középs rész) szerint teljes, csupán alól megszakadt, vagy az erek

felett és alatt megszakadt övet képeznek.

A Camphorosina-k asszimiláló szövetei nem következnek közvetlenül az

epidermiszre, mivel közöttük a víztartó hypoderma helyezkedik el. Az asszi-

miláló szövet itt két különböz sejtsorból áll. A küls sejtsor rendes alko-

tású, bár feltnen apró sejtü, palliszádréteg, melyre befelé egy négyszög,

egymáshoz szorosan csatlakozó sejtekbl álló réteg következik ; e rétegnek és

a palliszádsornak sejtjei között intercellularis járatok vannak és mindkett dús

' Volkens; Flóra der ügypt.-arabischen Wüste.

H a b e r 1 a 11 d t : Asslmilaforisches Gewebesystem (l'ringsheini, Jahrbiicher,

tiAnnpaUisadiuparfHchyiii «

.

*" aSammelzellenK : H a h e r 1 a n d t, 1. c.

Növénytani Knzleniények. 19U7. VI. köttt. 4. íüzet. o
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klorophylltartalmú. Az asszimiláló szövet elemeinek nagyságát a Corispennmn-

okkal összehasonlítva, a következ számok mutatják :

A Corispeimuiii iiilidinn palliszádsejtjeinek magassága és szélessége :

98-4 (( — 13-12,(í; 5',:iü4(( — 2'.'-06/(
;
49-20 (í — l(r4U((.

A Camphorosina ovala palliszádsejtjeinek magassága és szélessége :

4920|(i — 13'12/ii; 45'92,«( — 13-12|H. A bels asszimiláló sejtsor magassága

és szélessége: 38-36 /( — 45 02 u ; 32-8 ,(i — 55-76 ,(«; 32-80 ,u — 20-14 ;(.

A C. mouspcliaca palliszádsejtjeinek magassága és szélessége: 26-14,(1

— 13-12 lí ; 22-96 /( — 9-82 i(.

A mint e táblázatból látliató, a Camphurosnia-k asszimiláló szövete a

Coiispennum ma.\ szemben ersen redukálódik, kivált az ersen xerophyta

ével fajokon. Még inkább szembeötl ez a jelenség, ha tekintetbe veszszük,

hogy a C(í;;Sj!ic'í;;/;í»/-oknak fejlett asszimiláló szövetük van a szárban is, a

mi a Cainplioiosina-kniú. ugyancsak hiányzik.

Sajátos különbség van azonban az egyéves C. ovala, C. anniia s az

ével C. inoiispdiaca, C. i iitheiiica és C. pc)ruiiis között. Míg az elzknél

a bels asszimiláló sejtsor fala, mint a palliszád- s általában az asszimiláló

szövetek, vékony, addig az utóbbiaknai, melyeknek lomblevele két éven át

marad meg, aránylag ersen megvastagodott (legjobban a C. pereutiis-nél).

Önkénytelenül is emlékeztet ez a jelenség arra a mködésváltozásra, melyet

a palliszád-szövet bizonyos ^4/oi' fajok levelében szenvedett, a hol a levelek szélén

tetemesen vastag fallal alakulva, annak védelmére szolgál." Mindenesetre

azonban, ha nem is egészen hasonló szerepe van is, mégis ezekben a sejtek-

ben átmenetet kell tekintenünk az asszimiláló szövet s a stereoma között.

A CampJionisina-k asszimiláló szövetei hol teljes, hol megszakított övet

képeznek.

A murvalevelek asszimiláló szövetei ugyanilyen eloszlásúak, csakhogy

itt aránylag már redukálódnak s a levél bels parenchymaszövetei lépnek eltérbe.

5. A mesuphyll bels szövetei.

A Corispe>iu:i)it-ok, Camphorosina aunita és a C. ovala levelének

belsejét vékonyfalú nagy parenchymatikus sejtek töltik ki, melyeknek fontos

víztartó szerepét már többször érintettem. A C7/í';;o/'Oi//i:7tYi7í'-családban igen

változatos alakú víztartók fordulnak el, melyeket \' o 1 k e n s (1. c.) három

typusba sorol. Bár pontosan ezek egyikébe sem illenek, de mégis növényeink

legközelebb a .S'tí/íü/a-typushoz tartoznak. .A mesopliyll parenchyma-sejtjei az

erek felett koUenchymatikus sejtekbe mennek át. A Cüj/í!/;t'/-;;i/(;;i-oknál a

palliszád-szövettel szomszédos sejtekben gyakran láthatunk nagy buzogányfej-

alakú calciumo.xalat-kristálycsoportokat. A C. canesceus és C. Iiyssopifulinin-ná.1 a

rendes nagy buzogányfejek mellett egész aprók is láthatók (38 (i átmérjtl

egészen a 0-5 mikronosig) ; a C. nilidtmi levelében ritkán magános kristályok

is elfordulnak.

Az ével Cainp!ioiosina-ld']o\i mesophyllának bels szövete, miként az

asszimiláló szövet bels rétege is, vastagfalú. Huzogányfejalakú calciumoxalat

H u b e r 1 a n d t : IMiysiulogischc IMlanzenanatomie, III.
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szintén elfordul benne, de ezekhez még itt magános kristályok is sorakoz-

nak. Ily magános kristály a C. inonspeliaca levelében csak nagyon ritkán

látható, gyéren fordul el a C. rulhciiica-han is, annál nagyobb tömegben

azonban a C. pcnmitis levelében, melynek keresztmetszeti képét majdnem

teljesen ellepik a calciumoxalat buzogányfejek s a hasonló nagyságú magános

kristályok. (Volkens szerint a négyzetes rendszerbe tartozók.)

6. A h'vél edi-nynyalábjai.

A leveleket szállító szövetekkel a szár elsdleges edénynyalábjai látják

el, melyek mind levélnyomnyalábok.

A Co;/s/'f;-;«/í»í-okban mindegyik elsdleges nyalábnak egy hosszanti

collenchymaborda felel meg a szár keri^ileti részén, mely — mint már láttuk

— egy levél alján veszi kezdetét. A levélbe a szarból egyetlen levélnyom-

4. ábru : .\ Caiiip^horosiiia inonspeliaca lomblevelének keresztmetszete; 9ü-szeres

nagyitcissal.

nyaláb lép be, mely közvetlen azután, hogy a lehágó része átmegy a fel

hágóba, megoszlik s jobbra-balra oldalereket képez ; ez a jelenség azután

sokszor ismétldik s eredményekép a médián nyalábból nagyszámú oldalér

j létre, melyek párhuzamosan vagy szabálytalanul futnak s egymással sok-

félekép anasztomizálnak. Az els stádiumban, a szárból való belépéskor, a

levél alapi részén az edénynyalábok az alsó lapon helyezkednek el s szorosan

simulnak az alsó epidermiszhez s az ott lev csekély coUenchymához. Késbb

azonban a levél belsejébe nyomulnak s ilyen módon valamennyi edény-

nyalábot a színtelen parenchyma-szövetbe látjuk beágyazva (1. ábra).

A Caiiiphorosma-kniú ('2. és 4. ábra) a levél edénynyalábjai másként

helyezkednek el. A médián nyaláb itt is a színfelen parenchymába van

ágyazva, az oldalerek azonban szorosan hozzáfeküdnek az asszimiláló szövethez,

melynek bels sejtrétegéhez csatlakoznak. Míg azonban a médián nyaláb

8*
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farésze a rendes szabály szerint fell, a háncsrésze pedig alól van, addig az

oldalerek itt radiális elrendezdést mutatnak oly módon, hogy a nyaláb fa-

része kifelé, húncsrésze befelé tekinl. Ezáltal az alsó oldalon az a sajátos

állapot j létre, hogy a nyaláb farésze az alsó, a háncsrésze pedig a fels

oldalra kerül. Murvalevelekben s a levelek alapi részén olykor az asszimiláló

szövet redukczió folytán oldalra tolódván, 1— 2 oldalér is látható a színtelen

szövetbe beágyazva.

Jóllehet számos oldalér van s ezek egymással gazdag hálózatot is

képeznek, kívülrl nem észlelhetk kiemelked erek alakjában. Leg-

többször csak a fér látható ; a Corisperiniim canesceiií, C. iiilenneiliittti és

C. hyssopijoliutii levelén gyakran még 1— 1 oldalér már kivülrl is szem elé

tnik.

Különleges nyalabhüvelyt az edénynyaláb körül a Coiispenini>n-í?í']o'k-

nál nem találunk. A környez szövetek a fa és a háncs felett ugyan kisebb

sejtekbe mennek át gyakran, de határozott hüvelyt nem alkotnak. Ugyanezt

mondhatjuk az egyéves Caiiiphofosina-\ívó\ is. jóllehet az irodalom a Cam-

phorosineae csoportnak egyik jellegéül sorolja fel a nyalábhüvelyt. Az ével

Cainphorosina-k azzal ütnek el társaiktól, hogy a médián nyaláb háncsrészét

hatalmas sklerenchymatikus rostköteg övezi, melynek terjedelme a nyaláb

vezet részét többszörösen felülmúlja. Nyomai ennek olykor egyes oldalerek

nyalábjain is fellelhetk, néhány sklerencb.ymasejt alakjában. Ez a sajátság

nemcsak a kétéves lombleveleken, hanem a murvaleveleken is megtalálható.

A nyaláb két részének egymáshoz való viszonyáról csak annyit jegyez-

hetünk meg, hogy a háncsrész igen csekély kifejldés.

A farész elemeit spirális edények, tracheidak és gödörkés vastagodású

faparenchymasejtek alkotják, melyek külön csoportokban, sorokban helyez-

kednek el.

Az itt tárgyalt növények levelei egyenletesen keskenyednek csúcsuk

felé ; egyes esetekben azonban hirtelen, mintegy szálkahegybe mennek át.

A levélhegy a fér s a levélszegéiy megnyúlt, vastagabbfalú epidermisz-sejtjei-

bl s még néhány vastagfalú sejtbl áll.

Az olyan leveleknél, melyek csúcsuk felé tompák, vagy lekerekítettek,

a levél többi részének rendes szövetei találhatók ott is.

Aszrképletek.

.Szrképleteket valamennyi általam vizsgált fajnál találunk. .Még az álta-

lánosan kopasznak ismert Corispei Jiiuiii niiidum fiatal levelein és szárain

szrök fordulnak el ; késbb ugyan teljesen lekopaszodik, de a murvalevelek

szélén mégis találunk néhány elálló szrt. Szintén ilyen lekopaszodó a

Corispeniitiiii liyssopifoliuin is, ellenben mindig szrösek a Corispermum

iiilennediinii és a C. caru'scens, kivált az utóbbi, melynek levelei és szára

sr szrbundától olvkor egészen bozontos.
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A kifejlett Cainphorosma ovala és C. annua szárán csak elvétve akad-

nak szrképletek (5. ábra), de a niurvaleveleken mindig feltalálhatók. A Cam-
phorosina moiispeliaca, C. riitht-iiica és C'. pereiinis szára s kivált murva-

levelei mindig sr szrtakaróval bon'tvák.

A Corispcnniiiii-ok szárán és levelén található szrképletek teljesen

azonosak
; rövidebb-hosszabb nyéllel biró, többször és ki.ilönböz magasságban

elágazó, többsejt csillagszrök (olyan alkotásúak, mint a Verbascuin Thapsus-é).

Faluk aránylag vastag, ügy hogy a hegyes csúcsuk pusztán a vastag sejt-

falra szorítkozik. (5. ábra; C)

Az egyes fajok levelének és szárának sr szortakarója, a vékony

5. ábra : SzrJiéple/eJ; : A = Camplwyosiiia ovala murvalevelérl ; B = Canipliorosnta

moiispcJ/aía száráról ; C = Coiispcrminn cancsceus murvalevelérl. 63-szoros nagyítás.

kutikula s a be nem mélyedett szájnyilasok folytán, ökológiai szempontból

nagyon fontos berendezkedés.

A Caiiiphorosma-k szre hosszú egysejt képlet, mely egy, vagy

néhány, kiemelkedett s így párnát alkotó epidermisz sejten iil. A levelek

szrei aránylag rövidebbek ugyan, de szélesebbek és merevebbek is. Nagy-

számú, centrifugális csapos vastagodások felületét egészen elborítják. (5.

ábra : A). Nagyon hasonlítanak azokra a szrökre, melyeket V o 1 k e n s a

Kiriloívia eriantha BUNGE növényrl irt le, csakhogy ez utóbbiak többsejtek.

A szárak szrképletei szintén ilyen ostorszerek, de sokkal hosszabbak és

puhábbak, mivel a csapos vastagodások ritkábbak s olykor egészen hiány-

zanak. A Camphorosma nilíiciiica-i\á\ olykor elfordul, hogy e szrök köze-
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pükön elágazók. E hosszú puha szrök össze-vissza fonódnak egymással

;

alattuk az epidermisz nem emelkedik ki oly határozott párnaszeren (5.

ábra: B).

Tengely szerkezet.

A bevezetésben az irodalmi áttekintés kapcsán már ismertettem nagy

általánosságban a Clioiopodiaceae szállító szöveteinek kialakulását. Hogy

azonban ezeknek közelebbi fejldésére, a fejldésnek pontosabb menetére

rámutathassak, szükségesnek tartom elbb ismertetni a kifejlett szár és gyökér

anatómiai szerkezetét.

A) A szár sxuiieleiiu'k aiialóniiai képe.

1. .4; epidermisz. Az epidermisz nagyjában ugyanazokat a sajátságokat

mutatja, mint a milyeneket már a levél epidermiszén megfigyelhettünk. Itt azon-

ban többnyire határozottabb törekvést látunk a sejteknek a hossztengely irányában

való nyúlására. A Corispcrmiiiii oknál szájnyílások is találhatók az epidermisz

egész felületén, megfelelen a szar epidermisz alatt lév asszimiláló szöveteinek.

A szájnyílások itt majdnem pontosan keresztben állanak a száz hossztenge-

lyére s csak a kollenchymabordák felett hiányzanak. A szájnyílások körül

kisebb epidermisz sejtek láthatók, de ezeknek melléksejtekként való felfogása,

mint azt némely búvár teszi, nem tekinthet eléggé megokoltnak. .Azok az

epidermisz-sejtek, melyek mellett szájnyílások nem fordulnak el, a tengely irá-

nyában ersebben megnyúltak s hosszanti sorokat képeznek. A koUenchyma

bordák felett lev epidermisz sejtek, éppen úgy, mint a levélerek felett, ersen

megnyúltak. Az utóbbiak hosszfalán szép sorokban, de elvétve a többi

epidermisz sejteken is apró gödörKék láthatók (Corisperininn nilidum).

A Corispermnin canescens szárának epidermiszén ezek a gödörkek nem talál-

hatók fel ; ellenben epidermisz-sejtjei vastagabb falúak, a koUencliymaborda

felett levk pedig sokkal nagyobbak.

Az epidermisz-sejtek hosszirányban való megnyúlása jól észlelhet a

Camplwrosnia-kon, kivált az egyéves fajoknál ; viszont az évelknél a fal

sokkal vastagabb. Szájnyílások a Camphorosiiia-k szárán nem találhatók,

mivel a szárnak külön asszimiláló szövetei nincsenek
;
gödörkéket az epidermisz-

sejtek falán szintén nem észleltem.

Egyes feltn nagy epidermisz-sejtek, mint a mint a Corispennnm

uilidiiDi levelén láttunk, itt is akadnak.

A kulikiilaréteg a Coris;7íT;;n(;;í-fajoknál itt is vékony, ellenben az

epidermisz-sejtek küls fala sokkal vastagabb, mint a leveleken, kivált a

C. hvssupifoHiim-ná.1. A CaiitpJiorosina-knak fejlettebb kutikulájuk van, mely-

hez az ével fajoknál még az epidermisz-sejtek nagyon ers küls fala is

járul. (Különösen a C. inoitspeliaca-ná\.)

2. Hypoderina.

Összefügg mechanikus hypoderma-öv csak a Campharosina-knk\

fordul el ; a Corispennitin-oknkX csupán bordák alakjában jelentkezik.
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A Ccniiphorosnui-k hypodermáját néhány sejtsor koUenchyma alkotja, gyen-

gébben fejlett a C. ovata és C. annua-niá, ersebben az ével fajoknál
;

különösen ers hypodermájával tnik ki a Caiitplíorosma pc'iennis szára.

A Corispermumok szárának küls ersítésére kollenchymabordák szol-

gálnak, melyek mindegyike egy-egy szárlevél* alapján kezddik s hossz-

irányban, egymással párhuzamosan fut le. Ilyen módon az alsó szártagokon

C. ábra : Keresztmetszet a Corispermiim niiiditin legals(.i szártagjahol
; 75-sz(irös

nagyítással,

szabályosan több és több borda jelenkezik, míg felfelé számuk egyre redu-

kálódik. Eredetüket a bordák koUenchymatikus sejtjei abban a néhány
kollenchymában találják, melyek a levél alsó lapján az edenynyaláb felett,

közvetlen az alsó epidermisz alatt fordulnak el ; a levélér felett lev alsó

epidermisz-sejtek folytatódnak a borda felett lev szár-epidermisz hasonló alko-

tású sejtjeiben. Legkisebbek a Corispermuin iiitiJiim bordái, erteljesebbek a

Erre a jelenségre a <\ Iiyssopifolinm esetében már Georghieff is rámuta-
tott idézett munkájában.
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C. intermi'dinm és C. canescciisé, legnagyobbak tnlálhatók azonban a

C. hyssopifoUuin-niú. Ez a jelenség szoros kapcsolatban van azzal, hogy az

utóbbi fajok levelében az epidermisz alatt a foér felett ersebb koUencliyma-

nyaláb fejldött. A bordák kollenchymasejtjei rendszerint közvetlenül átmen-

nek az elsdleges kéreg parenchymájába ; a gyengébb bordáknál és kivált a

fels szártagokon azonban olykor az asszimiláló szövet szakítja el a kettt

egymástól. Olykor elvétve az epidermisz s az asszimiláló szövet között is akad

egy-egy koUenchymasejt.

3. Pai-a.

Parakéreg csupán az ével Cai]iphoiosma-ía.]o\í legalsó szártagjain fej-

ldik. A párára vonatkozólag mondhatjuk, ho.gy közvetlen az epidermisz alatt lev

sejtrétegek válnak phellogénné és fejlesztenek párát. A parafejldés meg-

indulása körülbelül egy idbe esik a központi henger második fagyrje

képzésének kezdetével. Mire azonban ez már látható kezd válni, rendszerint

sok sejtréteg vastag pára vonja be már a szarát, mely a Caiuphorosina

inonspeliaca-n sötét, majdnem feketés-barna, a többieknél világosabb, halvá-

nyabb szín.

Az egyéves fajoknál paraképzés nincsen.

4. A szár a^sziiniláJi) sxüvelfi.

A Coriípcnnuin-ok szárában az epidermisz alatt külön — palliszád-

sejtekbl álló — asszimiláló szövet fejldött, mely szoros kapcsolatban van

a szár epidermiszén fellép szájnyílásokkal. Elhelyezésükre nézve a palliszád-

sejtek a legfels szártagokon majdnem teljes övet képeznek a szár kerületi

részén, rendszerint azonban a kollenchymabordák alatt nem találhatók,

miáltal csoportokra tagolódnak. Több sorban szabálytalanul helyezkednek el

ezek a palliszádsejtek, melyek, miként a levélben, itt is különböz nagy-

ságúak. Befelé az elsdleges kéreg parenchymatikus elemeivel érintkeznek,

a nélkül, hogy ott különleges gyjt sejtek fejldnének.

5. xl; elsdleges kéreg.

Kollenchymatikus és palliszád szövetérl most volt szó. Az alsó szár-

tagokon ersebben alakul meg, mert itt palliszádszövet nem fejldött ; a fels

szártagokon néhány sorra redukálódik. Középs zónájában, a hol asszimiláló

szövet van, ott a palliszádszüvettcl közvetlen érintkez sejtsorban gyakran talál-

hatunk buzogányfejalakú calciumo.xalat-kristálycsoportokat, melyek olykor

teljes összefügg gyrt alkotnak, mint az a Corispeniiitni liyssopijoliiim

szárában látható. (.'sekély mennyiségben ez a szövet is tartalmaz chlo-

rophyllt.

A Cajiiphorosinu-k elsdleges kérge fejlettebb, mint a Coiispenmtm-

oké, vastagabb falú s fiatalon chlorophyllt tartalmaz. Sejtjei csak fiatalon

isodiametrialisak, késbb ersen összenyomódva, tangentialis irányban meg-

nyúlnak. Buzogányfejalakú calciumoxalat-kristálycsoport a Caiiiphorosnia ovala

és a C. perennis kérgében található. E mellett azonban az elbbi két fajnál

is, továbbá a C. nitheniea és C. inonspeliaea kérgében apró kristályok s ezek

törmelékének halmaza látható (nem kristalyhomok !). egyes sejteket egészen

kitöltve.
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A Camphorosina ovata és C. annua kérgének legbelsejében srn egy-

más mellett sklerenchymatikus rostkötegek láthatok, melyek a Corispcniiuin-ok

küls bordáinak pótlására is vannak részben hivatva. Hasonlók találhatók a

többi Cuinpliorosina-k szárában is ; a C'. inouspcHaca-nál ezeket a pamatot

másnem alkotású, szinten vastagfalú (olykor sajátszer kollenchymatikus)

mechanikus sejtek kötik össze és egészítik ki teljes gyrvé. Az ével fajok

sklerenchymatikus rostjainak fala jóval vastagabb, mint az egyéveseké.

6. .4- edénynyaláhok.

Az edénvnvaláb szöveteinek elrendezdésében a Corispennuin és

7. ábra : A Camphorosnia oViit,i szárának keresztmetszete ; 75-szorüS nagyítással.

Catnphorosma génuszok különálló typusokat képviselnek, melyek azonban,

mint már a bevezetésben kiemeltem, egyetlen alaptypusra, a Cheiwpodiaceac-

typusra vezethetk vissza. Eltéréseket észlelünk azonban még az egyéves s

az ével Campliorosina-k között is.

Az els typusnak legjellemzbb képviselje például a Corispcnnum

nitidiun : keresztmetszetben a központi henger legnagyobb részét a nagy-

mennyiség fatest tölti ki, míg bélszövet itt aránylag — szemben a többi

fajokkal — gyengébb fejlettség. A fatestet kifelé többnyire teljesen zárt

háncsgyr övezi, míg belsejében szétszórva nagyobb számú háncsnyalábok

helyezkednek el. Ezek az intraxylaris háncsnyalábok rendszerint csak kisebb
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pamatok alakjában jelentkeznek, máskor mintegy összeolvadva, kisebb öveket,

íveket képeznek, melyek tangentiális irányban terjednek, néha azonban iv-

szeren befelé liajolva s így a bels háncspamatokkal összeköttetést nyerve,

radiális irányban is húzódnak. Elhelyezkedésük a fatestben rendszerint minden

szabályos elrendezdést nélkülöz, legfeljebb az elsdleges nyalábok háncs-

részei, e nyalábok körben való fellépésének megfelelen, szintén körben

helyezkednek el. Olykor azonban a másodlagos nyalábok is tangentiális sorok-

ban, körívekben lépnek fel, a mi a másodlagos kambium fellépési helyével

áll kapcsolatban ; egész gyrt azonban ezek a intraxylaris háncsnyalábok

itt nem szoktak alkotni. A Coiispenuiim caiiescens és C. intermediuin másod-

lagos szállítószöveteinek elrendezdése a Corispcnnum uiliduitt-hoz hasonló,

legfeljebb olykor az intraxylaris háncsnyalábok mennyisége némileg redukálódik.

A Corispermuin hyssopifolium tengelyszerkezetének fontos jellemz vonása az,

hogy a szár szöveteinek nagy része a bélre esik, melynek tömege több-

szörösen felülmúlja a másodlagos vastagodás nyomán keletkezett edénynyaláb-

szövetet, így van ez ennél a fajnál nemcsak a fiatal szárrészeken, hanem a

legalsó szártagokon is.

Az elsdleges nyalábok bár nem alkotnak élesen szembeötl bélkoronát,

mégis az el nem fásodó parenchymatikus elemek folytán lazább összeállá-

sukkal a másodlagos fatesttl jol elütnek. Élesebb ez a bélkorona azonban

a Corispennitm caHesccns-T\Q\ és C. interinediuin-náX, kivált pedig — a nyaláb

parenchymatikus elemeinek a bélbe való benyomulása folytán — a Corispcr-

in um Ityssopifoliii »i -nál.

Az elsdleges edénynyaláb farészének elemeit spirális falú edények és

tracheidák és gödörkés vastagodású — sokszor meg nem fásodó — faparen-

chyma teszi. A másodlagos hadromban ezekhez elfásodó ersebb, szintén

gödörkés vastagodású faparenchyma és lépcss edények járulnak. Az edények

perforatiójára jellemz, hogy egyszer, centrális és horizontálisan vagy

ferdén álló.

A másodlagos hadromelemek prosenchymatikus szövetbe vannak

ágyazva, melyet az irodalom rendesen, mint vközles szüveUi's szokott említeni.

Kzt az elnevezést, mint már a bevezetésben rámutattam, nem tartom meg-

okoltnak s topographiai-anatomiai alapon a fatesthez ixylein) számítom, mert

a kambium befelé való osztódása útján jött létre, fareactiókat és fafestést

mutat. Elemei e szövetnek megnyúlt kihegyesed, bar rendesen nem hosszant

kihegyzett sejtek, melyek egymás köré ékeldnek. Faluk nem oly vastag,

mint a libriform rostoknak rendesen szokott lenni.

A háncs elemeit jellemzi, hogy azokban a parenchymatikus sejtek

dominálnak, a cribralis elemek háttérbe szorulnak s ritkábban jelentkeznek.

A Corispen)intn-ok másodlagos vastagodása folyamán csupán lágy háncs ala-

kul, a kemény háncshoz tartozó háncsrostok nem képzdnek.

Hogy a Caiiiphorosina-k vastagodása más typus szerint halad elre, arról már

az egyszer rátekintéssel is világosan meggyzdhetünk. Regnault és Georghieff

azt vélték, hogy a Camplwrosma monspeliaca normális kambium útján gyarapítja

másodlagos szöveteit. Ez a tévedésök könnyen érthet, mert midn már a
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normális úton — interfascicularis cambium képzésével — tetemes mennyiség

latest, a kerületen pedig már paraszövet is fejldött, csak ekkor indul meg a

többéves szárrészleteken egy új másodlagos kambiumgyrü képzése a központi

henger kerületi részén. Regnault és Georghieff nézetét mar V o 1 k e n s * is

megczdfolta, de egyszersmind általánosan kimondotta a rendellenességet a

Canipho) osituae csoport összes tagjaira. Én azonban a Caiiipho)osina ovata

esetében a legnagyobb határozottsággal meggyzdtem a rcndeUcnesscg hiányá-

ról, mert ennek a növénynek kés szszel gyjtött példányainak legalsó szár-

tagján csupán nonnális másodlagos vastagodást konstatálhattam. Hasonlónak

vélem általában az egyéves Cainphoiosina-'k. másodlagos növekedését, jóllehet

errl a C. aiimia esetében teljesen kifejlett kés szszel gyjtött vizsgálati

anyag híján pozitív módon meg nem gyzdhettem.

Az egyéves Cainplioiosina-k szárában normáhs módon alakuló össze-

függ másodlagos fatestet látimk, melyet a háncs teljes gyrben, avagy

csak itt-ott megszakadva övez. A faszerkezet abban tér el a Corispcnuuiit-

októl, hogy igazi - tehát vastagabb falú — libriform rostok töltik ki az

edénynyaláb szállító részének közeit. A bélkorona igen jól láthatóan alakult

meg. Az egyes elemeken radiális elhelyezdés észlelhet.

Az ével Ca;«/>/íoro5;;/a fajok szárának anatómiai szerkezete jó ideig

nem tér el az egyéves fajoktól. Csak késbb lépnek fel olyan másodlagos

edénynyalábelemek, melyek nem csatlakoznak az elbb képzettekhez, hanem

azokkal váltakozó külön gyrkbe helyezkedtek el. A másodlagos elemeknek

ez a szabályos elrendezdése az egyedüli fontos sajátság, mely a Campliorosina-

kat a Corispt-niiiiiii-októl elkülöníti. Az ével Campltorosinu-k libriform rojt-

jainak vastagabb fala van, mint az egyéveseknek.

7. .4 bélszövet.

A bél aránya a többi szövethez majdnem az összes fajoknál ugyanaz.

A kifejlett szártagokon ugyanis a fatest tömege rendszerint túlhaladja a bél-

szövetet; csak a Corispermtmi hyssupifoliiiin képezi a már említett kivételt,

hogy a bélszövet tömege sugár irányban 5—6-szorosan felülmúlja a fatestet.

A bélszövetet tengely irányában megnyúlt parenchymasejtek alkotják, melyek-

nek falán olykor apró gödörkék észlelhetk. Felülrl tekintve e gödörkéket,

kerek vagy hasítékszer pórusoknak látszódnak. A sejtekben — éppen úgy

mint az elsdleges kéregben — buzogányfejalaku calciumo.\alat-kristály-

csoportok s apró kristályok halmazai lordulnak el.

B) A gyökcy szóvelciiu'k a?iaiúiniai képe.

1. .4- epiílennisz-t megnyúlt, vékonyfalú sejtek alkotják. Exoderma va.uy

hypoderma nem fejldött.

2. Pára az elsdleges kéregben fejldik.

3. Az elsdleges kéreg.

* Engler: Natürliche Pflanzenfaniilien : Chenopodiaceae. • ^
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Egynem parenchymatikus sejtekbl áll, melyek a másodlagos vasta-

godás folyamán egyre jobban összeszorulnak s végül leválnak. ]gcn gyakran

tartalmaz buzogányfejalakú calciumoxalat-kristály csoportokat,

4. A gyökér központi hengere.

A gyökérben diarch axilis nyalábot találunk, mely igen korán másod-

lagos növekedésnek indul, úgy hogy már a sziklevelek feslésének idején az

elsdleges háncsrészckkel másodlagos faedények állanak szemközt. Ezt a

jelenséget a xerophyta életmódhoz való alkalmazkodásnak tekinthetjük,*

miáltal a könnyen száraz tenyészeti viszonyok közé kerül növény gyökere

S. ábra : .^ Corispcrinniu iiitidnin ids gyökerének keresztmetszete.

már igen fiatalon ersen kifejldött szállító szövettel bir. Hasonló tényt kon-

statált l)r. Lefflcr András is a Corisperinnnt-okkal teljesen hasonló

viszonyok között él Polygonuni arenarium W. K.-nál.

A gyökér másodlagos fatestének szerkezete teljesen azonos a száréval.

Ugyanolyan az edények alaki viszonyai, szintúgy az ezek közeit kitölt

elemeké is. A háncs elhelyezkedésében azonban sokkal nagyobb egyöntet-

séget találunk. A Corisperninm-okríáX ugyanis nem izolált, magánosan álló

pamalokban. hanem hosszú ívekben jelennek meg a háncsrészek, úgy hogy

* Ezt .1 vélenicnyt értekezésemnek u iiótéiiytaiii szakosztályban valci felolvas.isát

követ megbeszélésen dr. B e r n á t s k y Jen egyet, magántanár vetette fel s én is

nagyon valószínnek tartom.
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sokszor közel állanak ahhoz, hogy egymást kiegészítve, teljes gyrt képez-

zenek. Más esetben a szomszédos háncsövek ívszerü kapcsolat folytan egy-

mással összeköttetésbe lépnek s egy teljes spirális vonalat alkotnak, melynek

kiindulása az els — tehát legbels — háncsnyalábnál van s tart a legküls,

teljes kört képez háncsövig. E háncs spirális közeit azután faszövet tölti ki.

A Cdinplioyosina-k gyökerében a fát és háncsot váltakozó övekben

látjuk elhelyezve úgy az ével, mint az egyéves fajoknál. Ezek az övek teljes

gyrket képeznek, legfeljebb a legküls fagyr van itt-ott megszakadozva.

C) A szár és a gyiikcr száUilú szi'meteinch kialakulása.

Már a bevezetésben az irodalmi áttekintés kapcsán ismertettem a

Chenopodiaccac másodlagos edénynyalábszövetei kialakulásának fbb elveit,

mely szerint a másodlagos kambiumgyrk nem ügy, a hogy azt De Bary

képzelte, hanem normális dipleurikus kambialis mködéssel hoznak létre kifelé

háncsot, befelé fát.

Közelebbrl tekintve a fejldést, ha a fennebb már kifejtett okok alapján

mellzzük a köztes szövet fogalmát, ügy az összes fajok növekedése — az

egyéves Cainphorosiita-k kivételével — ugyanazokra az elvekre vezethet

vissza.

Ez utóbbiaknál az elsdleges nyalábok teljes kifejldése után vagy

még annak tartama alatt, a normális módon az elsdleges bélsugarakban

keletkez másodlagos kambium teljes gyrvé egészíti ki a prokambiumot,

mely azután rendes módon befelé hadromot és libriformot. kifelé leptomot

hoz létre.

A többi összes fajok másodlagos növekedése extrafascicularis kambium

fellépése által történik, melynek különböz helyeken és különféle mértékben

való megjelenése által jönnek létre a különböz tengelyszerkezetek. Kombi-

nálódhatik az e.xtrafasciculáns kambium fellépése azzal, hogy a növény bizo-

nyos ideig normális másodlagos vastagodással fejldik s csak késbb áll be

az anomália.

A fejldés menetének részletezésére talán legalkalmasabb lesz a leg-

bonj'olultabb szerkezet eset, mely a Coiispennntn-ok szárában látható.

Rendszerint még az elsdleges nyalábok kambiumának mködése alatt

kifelé több ponton kambiumívek lépnek fel, melyek befelé fát, kifelé háncsot

hoznak létre. Ezek a kambiumívek némely esetben az elsdleges nyalábok

közé is illeszkedhetnek s ilyenkor interfascicularis kambium gyanánt szere-

pelnek. A másodlagos kambiumívek mködésének megsznte után vagy még

alatta is kifelé hasonló módon különböz nagyságü új kambiumívek fejld-

nek, melyek háncsot szintén csak egyes helyeken hoznak létre minden tör-

vényszerség nélkül. A másodlagos kambiumívek többsége tangentialis irány-

ban helyezkedik el ; egyesek azonban radiális irányban való osztódásból

keletkeznek s ezáltal összekötik a különböz mélységben lev kambiumiveket.

A másodlagos kambiumíveknek úgy a radiális, mint a tangentialis irányban

egyaránt való fellépése sajátságos hálózatot hoz létre, melynek kifelé es
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oldalán elszórva, különböz hosszúságú háncsrészek láthatók. Az új kam-

biumívek a másodlagos háncs legküls részén alakulnak.

Még egy feltn jelenségnek kell okát adnunk, t. i. mily módon tör-

ténik az elz háncsrészeknek a késbb fejld fába való besülyedése

és beágyazása. A kambiumivek, már említk, hogy nem minden ponton

hoznak létre háncsot ; azonban a hol fejlesztenek, ott sem állandóan, hanem

bizonyos id múlva beszüntetik mködésüket s e helyett a háncs felett

új kambiumív fejldik, mely csatlakozva az elzhöz, mintegy áthidalja azt.

Ez a kambiumhíd azután a többi kambium módjára mködik s az osztódása

folytán létrejöv fatesttel egészen bezárja a háncsrészt. Csak az vár még

tisztázásra, hogy honnan indul meg ennek a kambiumívnek a fejldése.

Morot szerint felül a háncs közepén, indul meg s onnan terjed kétoldalt

a másik kambiumív felé. Hérail szerint azonban a háncs egyik oldalán

kezddik a kambium, innen, megkerülve a háncsot, halad körül s a másik

oldalon hozzácsatlakozik a régi kambiumívhez. Helyesen jegyzi meg

Lei sering," hogy ez esetben nagyon nehéz a pontos eldöntés. Ugyanis e

kis háncscsoportok küls sejtjei, a hol a kambium keletkezik, oly gyengéd

alkotásúak s annyira hasonlók a kamiiiumhoz, hogy valóban nehéz, ha ugyan

olykor egyáltalában lehetséges is, az új kambium fellépésének idpontját

megállapítani. A fejld kambiumívek felett sokszor konstatálhattam, hogy

az új fatestelemek legelször a kambiumív közepén, tehát a fatestbe sülyed

háncs fels részén jelennek meg s csak késbb alakulnak meg az oldalt

levk. Ebbl a ténybl világosan következik, hogy az új kambiumív fejldése,

a háncsív kerületének középen indul meg s innen terjed a szélek felé.

A többi fajok szerkezeti viszonyai csupán módosulatai a ftypusnak.

A Corispc-niuiiii-ok gyökerében, miután az elsdleges axilis nyaláb helye

normális módon másodlagos fával töltdött ki, a kerület felé egymásután nagy

körivekben, olykor majdnem teljes körökben lépnek fel a másodlagos kam-

biumcsoportok, melyek majdnem az egész hosszukban hoznak létre kifelé

háncsot. Ez a szabályos fellépés okozza azután a gyökér szállító szöveteinek

nagyobb egyöntetségét. A kambiumívek vagy körök rendszerint itt nem

állanak egymással radiális ívek által oly sokféle összeköttetésben, mint a

szárban. Elfordul azonban oly eset is, hogy a nem teljes körökben fellép

másodlagos kambiumívek megfelel helyen tangentiális irányú falakkal való

osztódás útján érintkezésbe jutnak a belsvel s ezáltal egymást kambium-

spirálissá egészítik ki, melynek mködése folytán szokatlan szerkezet áll el.

A Camphorosma-k gyökerében a másodlagos kambium váltakozó teljes

körökben lép fel. mely egész hosszában fejleszt kifelé háncsot, befelé fát.

Az ével Cmphorosma-{a}ok jó ideig csak rendes kambiummal vas-

tagodnak ; csak a másodlagos vastagodás elrehaladt fokán, mikor kerületén

a phellogén már régen megalakult s tetemes párát fejlesztett, indul az új másodla-

gos kambiumgyr alakulása a másodlagos kéreg legkülsbb sejtsorai mentén.

* Leisering: Über die Eiitwickclungsgeschichte des interxyláren Leptoms

bei den Dicotyledonen. (Botan. Centralbl. 1899, LII.)
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A termés analumiája.

A vegetatív szervek szerkezetének áttekintése után csupán a termések-

kel óhajtok foglalkozni, mert a virágrészek szerkezetét csak a fejldéstani

vizsgálataimmal kapcsolatosan óhajtom majd más alkalommal közzéadni.

A Corisperiiium oVi termése szemtermés, melynek fala szorosan össze-

ntt a mag falával. Alakjuk lapos, lencseszerü ; a tengely felé lapított, a

kifel es oldal pedig domború. Az egész termést hártyaszegély övezi,

mely egészen az alapján lev hilumig tart s fels részén két kiálló kis

szarvacskában szakad meg. Ersebb a hártyaszegély a Corispennuiti canescciis

és C". ititcnncdiiiiii on, gyengébb a C. inicnncdium s a C. hy&sopifolinm

termésén. Ez utóbbiak nagyobbak is, 4—5 mm hosszúak, az elbbiek .-!-4

milliméteresek.

A termésfallal összentt maghéj falának szerkezete aránylag egy-

szer s a következ rétegek különböztethetk meg rajta: t. Két — paren-

chymatikus sejtekbl összeálló — laza sejtsor, melyek közül az els sornak

vastagabb küls fala s nagyobb sejtjei vannak, míg a bels sor sejtjei sokkal

kisebbek ; olykor e második rétegben némely helyen még több apró gömböly

parenchymasejt látható. 2. hz els — laza — rétegre ersen mechanikus termé-

szet réteg következik, melyet több sorban csupa összenyomott vastagfalú

rostszer hosszú sejtek alkotnak. Felülrl tekintve meggyzdhetünk arról,

hogy e sorok sejtjei nem párhuzamosan lialadnak, hanem keresztezik egy-

mást s ezáltal lelülrl tekintve hálószer szerkezet látszódik. Falaik egész

hosszukban egyenletesen vannak megvastagodva s gödörkéket nem mutat-

nak. Ez a réteg kiválóan ersen fejlett a termés hártyaszegélyében, mely-

nek alkotásában az els réteggel kapcsolatosan vesz részt ; itt a mag alsó és

fels lapján húzódó két réteg egyesül. Fejlettségének foka szerint a hártya-

szegély többé-kevésbbé átlátszó ; ugyancsak ez okozza a hártya merevségét

is. A mag kerületi részén a hártyaszegélyen beljebb köröskörül egy edény-

nyaláb fut. 3. Az elbbiekhez vastagfalú sklerenchymatikus sejtekbl álló

réteg csatlakozik, mely a szegély felé megkettzdik, majd a nyalábok táján

nagyobbtömeg hasonló alkotású sejtekbe megy át, melyekbe az edénynyaláb

egészen beágyazódva látszik lenni. Ez a réteg felel meg a termésfal leg-

bels sejtsorának. 4. A sklerenchymatikus réteghez fapad a összeesett barna

sejtekbl álló réteg, mely a szegélyeken, az embryo felé duzzadtabb, nagyobb

sejtekbl áll s olykor az embryo körül kissé be is türemlik az endospermium

belsejébe. Ezzel a réteggel már az endospermium kerületi sejtjeinek a többitl

eltér vastag fala érintkezik.

Az cndosperiiiimn kisebb kerületi s nagy bels parenchymatikus jelleg

vékonyfalú sejtekbl áll, melyek dúsan keményítvel telvék. Az egyes kemé-

nyítszemek gömb vagy ellipszis alakúak s egymást szorosan megfekszik.

Az embryo az endospermium kerületi részén helyezkedik el oly módon, hogy

kifelé közte és maghéjrétege között csak egy sor összenyomott, a többitl

eltér vastagfalú endospermiuraréteg foglal helyet. Ez a sejtréteg az embryo

körül az endospermium belseje felé is folytatódik.
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Az tinbryo, mint említem, az endospermium kerületi részén helyez-

kedik cl s követvén annak irányát, a mag alakjánál fogva keresztmetszete

patkóalakú, még pedig olyképpen, hogy az ellipszis két ága a mag alsó

felén hajlik egymáshoz. A centralis fekvés endospermium a Chenopodiaceae-

családon kivül még több rokon családnak sajátja, melyeket Centrospermeae

néven szokás összefoglalni. Szintén az embryo alaki viszonyai szerint oszlik

a Chenopodiaceac-csaMxd két fcsoportba. Az els, a hová többek között a

Corispenneac és Cainphoiosiucae is tartozik, a Cvclolobeac ; második a

Spirolobcac (pl. Salsoleae). Az embryo radiculájában három réteget látunk élesen

elkülönödni : legkívül az apró, vastag küls fallal bíró sejtekbl álló, br-

szövetnek megfelel sejtsort, ezen belül a nagysejtü elsdleges kérget és leg-

belül a prokambium apró, vékonyfalú sejtjeit. A sziklevelekben csak küls és

bels övet láthatunk, melyek lassan mennek át egymásba.

A CaiiipJiorosuia-k termése iiiak/cocshi, mert bar fala szorosan illesz-

kedik a maghoz, de nem ntt vele össze. Különbözik abban is a Corispennum-

fajok termésétl, hogy aránylag ersen fejlett s megnöveked virágtakaró

mélyében" marad, míg a Corispcnhiim-o]í termése messze kiáll a csökevé-

nyesen fejldött lepelbl.

A termés barna szín, 1— 15 mm nagyság, kis lencsealakú, két

oldalán domború, hártyaszegélye nincs.

A termés fala 3 rétegbl áll ; a legküls réteg két sejtsorú, a belsk

1— 1 sejtsorúak. Az els réteg vékonyfalú sejtekbl áll; a második réteg

sejtjeinek csupán küls tangentíális fala vékony, míg a bels tangentiális s

a radiális falak jól megvastagodottak. A harmadik réteg sejtjeinek ellenben a

radiális falai vékonyak. A mag falát a Corispermum-o\í'aoz hasonlóan sötét-

barna sejtek képezik, melyek belülrl az endospermium küls sejtjeinek

nagyon vastag falával érintkeznek. Az endospermium sejtjei nem keményítt,

hanem aleuronszemeket tartalmaznak.

Az anatómiai tárgyalás során láthattuk, hogy jelents különbségek

léptek fel a génuszok, st egyes fajok között is melyek szisztematikai szem-

pontból haszonnal értékesíthetk. Nem lesz tehát érdektelen ennek eredményeit

összeállítani. Az aránylag közeli rokonságban álló Corispennum és Cainpho-

rosma szerkezeti különbségeit a következ táblázat mutatja :

Corispcnnuin. Caiiipiiornsina.

Szál-szerkezete mindig anomális, a fá- .... normális vagy anomális, mely

ban szétszórt kisebb-nagyobb háncs- esetben váltakozó gyrkbl áll.

részekkel.

.4 fában vékonyfalú rostok .... vastagfalú rostok.

* .\ (\iiiiphowsiiia-k leplének érdekes anatómiai sajátsága, hogy benne nagy-

számú sklereidák talalhatuk.



AZ F.UkOPAI CORISFKKMUM ES CAMPHOROSMA FAJOK ANATÓMIÁJA. 129

A~ elsödh-gi's khegbi-n kollenchyma-

bordák és palliszádsejtek.

Szörhéph-tfl; elágazó, többsejt csillag-

szrök.

.4 levél epidermisz alatt közvetlen több-

réteg palliszádszövet.

Medián nyaláb alatt mechanikus szö-

vet hiányzik.

Oldalerei; színtelen parenchymába

ágyazva.

Zárósejtek a felszínen.

Termésének fala szorosan a maghéj-

hoz ntt.

. . . . koUenchymabordák hiányza-

nak, helyettük hypoderma fejldött

;

palliszádsejtek szintén hiányzanak.

.4- elsdleges keieg mélyén skleren-

chymatikus rostok.

.... egysejt, csapos vastagodásúak,

üstorszerek.

. . . . hypoderma, küls oszlopos,

bels négyszöges palliszádréteg.

.... sklerenchymatikus rostköteg az

ével fajoknál.

. ... az asszimiláló szövet mentén

helyezkednek el.

.... bemélyedtek.

.... nem ntt a maghéjhoz, csak

szorosan megfekszi azt.

Az egyes fajokat illetleg a Corispermum-ok kivált a levélszerkezet

alapján különböztethetk meg ; erre vonatkozólag két csoportba oszlanak
;
az

elsbe a C. nitiduin, a másodikba a másik három faj tartozik.

.Az ével és egyéves Caniphorosnui-k két külön jól határolt csoportot

alkotnak a következ különbségekkel :

Egvévcsek. Évelk.

Szárszerkezet rendes. .... rendellenes.

Szára gyér szrözet, majdnem kopasz srn szrös.

.4 levél második asszimiláló sejtsora .... vastagfalú.

vékonyfalú.

A fér háncsrésze alatt sklerenchyma-

tikus rostköteg.

Vizsgálataim során tanúsított sokoldalú szíves támogatásáért Dr. Mágocsy-

Dictz Sándor egy. ny. r. tanár, növénytani int. igazgatónak tartozom

mély hálával s nagy köszönettel.

(Dol.wzat a budapesti Kir. M. Tud.-Egyet. növénytani intézetébl.)

Növénytani Közlemények. IWJ7. VI. k«tei, 4. füzet.
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IRODALMI ISMERTET.

Rmer Gy. i> Dü- Flóra des Schuhrs.'í Megjelent a »Jahrbuch des

Siebenbürgischen Karpathenvereinsc XXV. kötelében.

Szerz, mint az erdélyi szász Kárpátegyesület brassói osztályának elnöke

szükségét érezte annak, hogy a turistáskodó közönség figyelmét felhívja a Keresz-

tényhavas nórájának gazdagságára és szépségére. Mint oly iró, ki tollát

ügyesen forgatja, feladatát sikeresen oldotta meg, és mint jeles botanikus, ki

évek hosszú sora óta szorgalmasan gyjtött e területen, ki az európai nagyobb

gyjteményeket ellátta idevaló növényekkel, a Keresztényhavas növényzetérl

részletes enumerációt nyújtott, mely hazánk teljes flórájának megismeréséhez

ismét egy lépéssel közelebb vezet.

A Keresztényhavas, — a szászok Schuler nek nevezik, — Brassó köz-

vetlen közelében emelkedik. 1802 m. magas csúcsát 4—5 óra alatt kényel-

mesen érhetjük el. Sokan is látogatják. Nincs nap, hogy a télen és nyáron

nyitott és jól felszerelt menedékháznak vendége ne volna. Közelsége és a

csúcsáról nyiló pompás kilátás a brassóiak kedves kiránduló helyévé avatta.

Bár örvendetes, ha a közönség ennyire felkarolja a turistáskodást, de a flóra

ezt mindig megsínyli. Rosszul esett látnom, a mint a kirándulók csapatai neki-

estek a havasi rózsa mezjének, tépték a RhoJodendrou Kotschyi ágait, csak-

hogy mindenki jókora csokorral térhessen haza ! A városi erdészeti hivatal

is megsokallotta a pusztítást és elrendelte, hogy egy-egy személy két cso-

kornál többet nem szedhet. A Daphne Blagayana bokrocskák virágos ágyait

sem kíméli a közönség eléggé. Valószín, hogy a havasi gyopár is régebben

közönségesebb növénye lehetett a Keresztényhavasnak. Ma, egy kevésbbé

látogatott sziklás csúcson húzódik meg.

Hogy a botanikus, ha a gyjtési láz meglepi, szintén veszedelmére lehet

a flórának, azt Rmer is megemlíti. Hazai és idegen floristákról mondja,

hogy önz túlbuzgóságukban nem egyszer vétettek a Keresztényhavas flórája

ellen. De a legnagyobb pusztítást mégis csak a vaddisznók végzik, melyek

némely esztendben a gyepes térségeket teljesen feltúrják és ezáltal fképpen

a hagymás és gumós növényeket ritkítják.

A Keresztényhavas botanikai jelentségét Rmer abban látja, hogy a

Barczaság havasainak gazdag mészflórája majdnem teljes számban megvan

rajta. A bükkösben élnek a pontusi növények, míg a balti növények a körül-

belül lOOO m. magasságban kezdd fenyvesben rejtzködnek. A fenyves

egyes szigetei lejebb is húzódnak (körlbeiüi 900 m-re), viszont a bükkfa

egyes példái feljutnak 1450 m. magasságba is.

A /"(//'líwiz-térségen (körülbelül 1000 m. magasságban) keverten élnek

a pontusi és a balti növényzet tagjai. K vegyes növényzet gazdagsága és szín-

pompája már a laikust is meglepi.
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1700 m. magasságban van a fenyves fels határa. Itt kezddik a

havasi növényzet, melynek magassági öve mintegy 100 m., de azért ma-

gában foglalja a jóval magasabb Bucsecs és Királykö majdnem teljes havasi

növényzetét.

Rmer a növények felsorolásában Simonkai Enumeralio-'y<A vette

alapul. Felsorolását nem tekinti teljesnek, a mennyiben lehetségesnek tartja,

hogy néhány növény kikerülte figyelmét. A Cdiik és a KisfuggSk növényeit

nem vette fel, miután azokat 1892-ben külön tárgyalta.

Mindössze 760 edényes növényt sorol fel. Azaz, mint Rmer mondja,

Erdély edényes növényeinek majdnem '/3-ad része él a Keresztényhavason.

Ebbl a számból azonban törölni kell a Hnracium subfuscum S c li u r-t,

melyet Rmer tévedésbl vett fel a Kercsztényhavas flórájába. E növényt

ugyanis Walcz találta, de nem a Keresztényhavason, hanem a görgényi

hegységben lev Kereszthegy-tn.

Levonom továbbá a kéteseket is, melyeket többnyire Baumgarten
és S c h u r említenek, de amelyeket újabban senki sem talált. Ilyen növény

van 43.

Marad tehát, mint a Keresztényhavason biztosan elforduló fajok

száma : 716.

Ehhez azonban hozzá kell adnom azokat, amelyek Rmer munkájában

nincsenek felemlítve, de amelyeket a Keresztényhavas területén megtaláltam.

Ilyen van 44. (A szám megkétszerezdnék, ha felvenném azokat a növénye-

ket is, melyeket a keresztényhavas területének szélén, úgymint a 7'ömiis-

szorosban, Dereslye, Noa, Ho?itei us és /"cz/Uv^Z/tz táján találtam. Rmer ugyanis

ezzel a határral jelzi azt a területet, melyet enumerációja felölel.)

Rmer enumerációjába tehát beillesztendk még a következ fajok :

1. Caiilaniine impatiens L. Hsök sírjánál és a Tömös felé es völ-

gyekben.

2. Hesperu sihiriea. L. A gerincz keleti lejtjének mély szakadékaiban,

3. Hesperis oblusa M n c h. Ugyanott.

4. Melanilrium nemorale Heuff. A Pojánán.

5. Stellaria Holostea L. Az erdkben.

6. Sclt'ian/hus annuiis L A Rojána kocsiútján.

7. Geránium eohimbinum L. A Salamonknél.

8. Trifúlium aureum P o 1 1. A Pojánán.

9. Sempemivum Sitiionkaiantim Degen. A gerinczrl a Tömös felé

es, meredek sziklafalon. S i m o n k a i határozása. Ritka.

10. Sanicula cutopaea L. A Pojána erdiben és az erdk szélén.

11. Adoxa mosehalellina L. A kék úton, a Nagy Krukur táján, körül-

belül 1500 m magasságban. Még júliusban is virágzott !

12. Víjleriatni bijuga S i m k. A fenyvesben, a piros út mentén elég

bven. Ugy vélem, Rmer V. hipleris l,.-jc szintén a S i m k.-féle bijuga.

13. Erigeinn aere L. Az egész területen szálanként. Még a sziklás

gerinczen is találtam I

9"
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14. Lampsana coinmunis L. Erdben.

15. Leoniodon aspei (W. et K.) R e i c h b. A Pojúnába vezet út mentén.

10. Pkris crepoides S a u t. A gerinczen.

17. Hieraciíim perfoliaium F r o e 1. A Pojanán. Találta .S z o n t a g h

(j u s z t á V.

IS. Fyrold lolundifolia L. Az Ördögcsúcs erdejében és a Tömös felé

lejt fenyvesekben.

19. Linaria inUnnedia S c h u r. A Pojánán.

2U Myosolis spaisiflora M i k a n. A Pojana-út elején, Bolgárszeg végén.

21. Thymus marginaius A. Kern. .A gerinczen. Simonkai is

közli innen.

22. Mai rubium vidgare L. Bolgárszeg végén.

23. Pedicularis paluslris L. A Pojána mocsaras helyein.

24. Mentha tcversa R o c h. A Pojána cserjés, nedvesebb helyein.

25. Soldantdld hungarica S i m k. A fels erdhatár táján, bven.

26. Salix fagifolia VV. et K. A Krukur erdben. S i m o n k a i hatá-

rozása.

27. Ceph.alaníhera álba (<.' r.) S i m k. Bükkösben gyéren.

28. Oiihis macxdata L. A Pojánán.

29. Oniithogalinn pyienaiciim L. A Pojána kaszálóin, szálanként.

30. Luzula sudelica (W i 1 1 d.; D c. A Pojána nedves helyein, a Krukur

réten is.

31. Carex caryophyllca L a t o u r. A Pojánán.

32. » irrigua S m. A csúcs gyepes lejtin, gyéren.

33. » palh'sceus L. Erdk tisztásain. Rütli.

34. » steUulata G o o d. A Pojána nedvesebb helyein, az úton is.

35. - Goodenoughii G a y. .A Pojánán, csermely mentén.

3(J. ornithopuda W i 1 1 d. A csúcs táján, cserjés helyen.

37. » leporina L. A Pojánán.

38. Sahria Bidzii S c h u r. A gerinczen.

39. Milium effusum L. Az erdkben.

40. Avena decora Janka. A Pojána-út mentén, sziklán.

41. !> flavescens L. A Pojánán.

42 Oynosurus cristatus L. A Pojánán.

43. Festuca pseiid-ovina H a c k e 1. A Pojánán.

44. > vatia H a e n k e. A gerincz gyepes mezin.

Ezekkel egyült a Keresztóiyhavasnak jlio biztosan elforduló edényes

jiövénye van.

Rmer felsorolásában 71 oly fajt számláltam össze, melyeket az iro-

dalom a Keresztényhavas területérl nem említ. Ez a 71 faj tehát Rmer
felfedezése. Ezek leginkább emelik munkájának értékét.

Közülök néhány érdekesebbet ide jegyzek :

Delphmium fissum W. et K. a csúcson, Onobrychis transsilvanica

Simk., Lathyrus Hallersieinii Baumg., Rtibus stilcatus V e s t., Aichemilla

acutiloba Stev., Hennleum angustilobatnm Neilr., Gnaphalium luteoalbum
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L. Erdélybl mindczideig — Baumgarlen közlése nyomán — csupán Lázár-

falvárói és Tusnádról volt ismeretes. Arlemisia erianlha T e n., Hieraciiim

auranliacum L. var. hmgipUouim Péter., Hieraciiim viUostan Jacqu. var.

involucraium Roch., Zahn határozása. Hieracium Coroncnse Z a h n. (= H.

proianthotdts auct. Transs. non Vili.), Zahn határozása. Hieraciian epi-

prasttm Zahn., Gvmnadenia odoraiissima (L.) Rich., Goodyera repens (L. )

R. B r., Slrtpíopus amphxifvlius L., Lloydia serolina L., Scilla tiivalis B o i s s.

A Keresztényhavas egyéb érdekes növényei közül felemlítem még a

következket :

Geránium maerorrhizum L., Draha compac/a S c h o 1 1, Kernera saxa-

lilis (L.) Reichb., Rkodiola Scopolii A. Kern., Heracleum palmatum

Baumg., errl a teiületrl elször Baumgarten említi, azóta senki, R -

m e r sem találta
;

pedig csakugyan található itt, még pedig a gerinczrl a

Tömösszoros felé lejt egyik szakadékban. Leontopodium alpinum C a s s.,

elször Baumgarten emhti innen, hosszú ideig senki sem találta. Leg-

újabban R m c r ráakadt egy kevésbbé látogatott csúcson. AdeiiostyLs orien-

tális Boiss., Hieracium bifidum Kit., .S c h u r említi elször, Rmer nem

találta, Szontagh Gusztáv ráakadt a Pojánán. Erythrichium iergloutnse

Hacqu., ritkaság. Tozzia carpatica \\! o.. Primula longi/lora Ali., Primula Clus-

laua Tausch., találtam a csúcs keleti sziklás lejtjén, ritka. Daphne

Blagiiyana V v cy., Nigrilella nigra {L.) Reichb. f., Spiraníhes spirális (L.)

Koch, Coicilluii rhiza inuata R. Br., A'íZ/fmí/í radiiflorus S a 1 i s b.

Helyesbítendk a következ adatok :

Campanula lanceolata Lap. helyett : Camp. pseudvlanceolala Pánt.

Campíinula consanguinea S c h o t t. helyett : Ca?iip. Kladniana

(S c h u r.) V i t.

Crepis hieracioides L. helyett : Picris hietaeioides L.

Kár, hogy Rmer érdemes munkája egy aránylag szk körben elter-

jedt folyóiratban jelent meg.
MoEsz Gusztáv.
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NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM."
(Rovatvezet : Kümmkri-e J. Iíéi.a.)

ij í H a z a i irodalom:

Degen Árpád dr. : A magvizsgálóknak Hamburgban 190G. év szeptember

hó 9— 14 éig tartolt els nemzctkr>zi konferencziájánJl. — Magyar Botanikai Lapok.

VI. cvf. 1907., 51—85. old.

— — Az Euphorbia maculata L. (F,. thymifolia auct. europ. non Burm.)

hazánknak egy lij bevándorolt gyomja. — Magyar liotanikai Lapok. \'L évL 1907..

47-50. old.

— — Baranyanádasdi Dr. Feichtinger Sándor (1817—1907); (arczképpel). —
Magyar Botanikai Lapok. VI. cvf. 1907., 1—7. old.

Gyrffy István dr. : Bryologiai adatok a Magas Tátra Oórájához. V. közi.

(Ketts táblán 8 ábrával.) — Magyar Botanikai Lapok. VI. cvf. 1907., 17— 47. old.

Hegyi Dezs : Spárg.-i (.Asparagus officinalis L.) betegségeirl. — .\ Kert.

XIII. évf. 1907., 27G— 277. old.

— — Spenót (Spinacia oleracca Mill.) betegségeirl. — .\ Kert. Xlü. évi. 1907.,

270—277. old.

Hollós László dr. : Új gombák Kecskemét vidékérl (Fungi növi regi-inis

Kecskemétiensis). — Növénytani Közlemények. VI. kot. 1907., 59—67. old.

Hrahovszky Kelemen; Krdekes növés erdei fenyfa (1 képpel). — Erdészeti

Lapok. XLVI. évf. 1907., 231—233. old.

Kardos Árpád ; ,'\ Spiraeakrul (4 képpel). — Kertészeti Lapok. XXII. évf. 1907.,

1.36—139. old.

Klein Gyula : .\ növények fényérzéke (20 rajzzal). — Természettudományi

Közlöny. XXXIX. köt. 1907., 289—316. old.

Magyar Gyula : Kertészeti útirajzok. 5. Génua. Az egyetemi füvészkert. —
Kertészeti Lapok. XXll. evL 1907., 132—134. ..Id.

Méhely Lajos : De Vries f.ijkeletkezési elmeletének kritikája — Pótfüzetek a

Természettudi)m:inyi Közlönyhöz. XXXIX. k(it. 1907.. 1— 28. old.

Prodán Gyula : .Adatok K'ománia llorájahoz. — Magyar liotanikai Lapok.

VI. cvf. 1907., 51. old.

Róna Zsigmond dr. : .\z éghajlat és a növényzet. — .\z Idjárás. XI. evL

1907., 60—65. old.

Sajó Károly : Burbank Luther és a nemesit U'ivénytenyésztés legújabb haladása

(10 képpel). — Uránia. VIII. évf. 1907., 49^,57. old.

— — Meleg fuldovi mivelt növények (3 képpel). — Uránia. VIII. évf. 1907.,

149-153. old.

Schilberszky Károly dr. : .\ hüvelyes növények gyökércsomóiról (1 rajzzal).

— Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhoz. X.XXI.X. köt. 1907., 60—63. old.

• E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjeleni hazai

eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak

minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a

szerkesztségnek beküldeni, va.gy pedig a megjelent közlemények forrásáról értesíteni

szíveskedjenek. (Szerk.)
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Simonkai Lajos dr. : A magyar kinilyság shonos cs kultivált beiigefajai.

[Species Rhamnorum in Rcgno Hungarico spontanearum cultaiumqe] (11 abrdvalj. —
Növénytani Közlemények. VI. köt. 1907., 39—58. old.

— — Fiume környékének néhány érdekes Euphorbia-faja. — Magyar Botanikai

Lapok. VI, évf. 1907., 85—86. old.

— — Jávorka Sándor dr. »Hazai Onosma-fajaink«. — Magyar Botanikai Lapok.

V. évf. 1900., 381—387. old.

Az ismertet fontos nomenklatúrái okok miatt az Onosma echioidcs L. pr. p.

m., auct. recent. plur. nevet Onosma Jávorkac Siiiik.-va változtatta.

— — Stirpes nonnullae novae Florae Regni Hungariei. (A magyar királyság

néhány új növényfaja.) — Magyar Botanikai Lapok. VI. évf. 1907., 17. old.

Temek János : Dísz-vadalmafák. — Kertészeti Lapok. XXII. évf. 1907.,

1-19-150. old.

— — Egy ritka Polygonimiról (P. sericcum.). — Kertészeti Lapok. XXII. évf.

1907., 151. old.

Thunbcrgia alata. — Kertészeti Lapok. XXII. évf. 1907., 150—151. old.

Zahlbruckner Sándor dr. : Éine bemerkenswerthe Parmclia der ungarischen

Flechtenllora. .A magyar zuzmöflora egy nevezetes Parnieliájáról. — Magyar Botanikai

Lapok. VI. évf. 1907., 11— 13. old.

^ M\ ü 1 f ö 1 d i i r o d a 1 o m :

Hayek, Dr. August von : über die Vegetationsverháltnisse der ungarischen

Tiefebene. — Verhandlungeti der kaiserlich-königlichen Zoologisch-botanisehen Gesell-

schaft. Bánd LVI. I90G., Seite 364—307.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
.legyzkönyv a növénytani szakosz-

tálynak 1ÍHI7. május S-án tartott CX.XX.

ülésérl.

Elnök : Klein (jyula. Jegyz : T u z s o n

János.

1

.

K ü m m e r I e J. Béla ; »Anglia egy új

harasztján, czimmel a Polyslichuiii fíninnii

(Spenn.) Feé Angliában való elfordu-

lásáról számul be.

2. T u z s o n János : a) DÁdaloh Magyar-
ország fosszilis /lúriijákoz« czimen ismer-

teti és bemutatja a Ruszkabánya melletti

fels krétakorú rétegekbl a Flahellaria

Inngirachis Ung. typusú pálmalevelet

;

továbbá a dobsinai jégbarlang melletti

apyagpalarétegekból a Crypiomeriics htin-

garica nov. typus leveles ágát és magját

;

végül pedig a Veszprém melletti triasz-

korú rétegekben talált Pagiopliyllitin leve-

les ágrészletét.

b) 7>A berlini új botanikai kert és inté.

zei« czimen tanulmányútja alapján ismer-

teti az intézet és múzeum berendezését,

eszközeit és szervezetét, valamint a kert

berendezését, részletesebben kiterjeszkedve

Észak-Amerika, továbbá az .Mpesek és

környezetük növény földrajzi csoportjaira.

Az utóbbi csoport keretében különösen-

kiemelte a bennünket közelebbrl érdekl

pontnsi és pannóniai llóraelemekct.

Az eladáshoz hozzászól K ü m m e r I e

J. Béla, a ki felhívja a szakosztály figyel-

mét a brémai botanikai kert gondosan

összeállított növényföldrajzi csoportjaira.

Az eladás kapcsán M á g o c s y-D i e t z

Sándor szóvá teszi azt a visszás állapotot,

hogy a míg Berlinben egységes botanikus

kert és múzeum van, addig ez a mi sok-

kal szerényebb viszonyaink mellett is két

intézmény alakjában van meg. Ha már az

egyesítés nem is volna lehetséges, szük-

ségesnek látja legalább azt, hogy a két in-

tézmény egymás közelében helyeztessék el.

3. T h a i s z Lajos : aj vAdatok Ma-
gyarország Jlórájának ismeretéheze. czimen

számos éven át folytatott gyjtéseinek fon-

tosabb eredményeit ismerteti.

h) »Uj szerke:etú nvvénygyiijí-táská«-t

mutat be.
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Jegyzkönyv a növénytani szakosz-

tálynak 1907. június hó 12-én tartott

CXXXl. ülésérl.

Elnök : Klein Gyula. .legyzü ; T u z s o n

János.

1. Hathalmi Gíbnay Ferencz :

^Magyarország nevezdeselh fáiróU czim-

niel fényképfelvételeket mutat be, melye-

ket a Mezgazdasági Múzeum részérc az

ország különböz pontjain készittetetf.

Az eladáshoz hozzászól L e n g \' e 1

Géza, a ki megörökítés czéljábol az eladii

figyelmébe ajánlja a budapesti botanikai

kertben lev két, szép és igen ritka Popiihis

iHí(/;íi-példányt.

2. Lengyel Géza : ».4 Mygiiul-

herbárinme czimmel ismerteti a budapesti

tud. -egyet, növénytani intézetének birtoká-

ban lev Mygiiid-íé\e herbárium tiirténetét

és annak jelen állapotát.

Linné-ünnepély. ,\ szakosztál}', az

állattani szakosztálylyal, közös ülésben

ünnepelte 1907. május 23-án Linné
születésének 200-adik évfordulóját. Az
ülést W a r t h a V i n c z c társulati elnök

nyitotta meg, a ki ut.in E n t z Géza
[

i>Megemlékezés Linné Károlyról szü-

letésének 200-adik évfordulóján<! czimmel

mondott emlékbeszédet.* Ezután Klein
Gyula szakosztályi elnök Linné mkö-
dését botanikai, — majd Horváth
Géza az állattani szakosztály alelnöke,

zoológiai szempontokból méltatta."

Az ulés M á g o c s y-D ietz Sándor
szakosztályi alelnök indítványára az up-

salai egyetem rektorához és a stockholmi

akadémia elnökéhez franczia fordításban

a következ táviratot intézte :

j>.'\ K. M. Természettudományi Társulat

állat- és növénytani szakosztálya, ünnepi

ülésén Linné Károly halhatatlan ér-

demeirl megemléke.^ve, hálás kegyelettel

dicsíti áldásos és eredményeiben száza-

dokra kiható mködését.

szinte üdvözletünket jelentve az egybe-

gylt tudós, botanikus és zoológus férfiak-

nak, kérjük Linné emléke ünneplésében

való szerény részvételünket szívesen tudo-

másul venni.

«

* Természettudományi Közlöny, 1907.

34Ü— 350. oldal.

"' Állattani Közieménvek, 1907., 53— 57
oldal.


