
DICRANUM SENDTNERI UMPR. A MAGYAR FLÓRÁBAN ö

Györffy István: Dícranum Sendtnerí Límpr. a

magyar flórában.

A Dieraniim^ nemzetségnek 127 eddig ismeretes faja közül

Európában 33 faj,"^ nemrégiben az erdélyi részekbl elször közölt^

« egész Európára új adattal együtt összesen 34 ismeretes.

Hazánkból már a 80-as évek eltt 19 faj volt Kánitz össze-

állításában^ kimutatva; a ma ismert fajok száma: 25,^ közte egy

igen ritka, mely Európa területén csak hazánkban fordul el,

különben Észak-Amerikában lionos.*^ Tekintélyes számmal van

tehát képviselve a Dicranum-nemzetség, hiszen Németország,

Ausztria és Schweiz gazdag moh;i flórája is eddigelé csak 2 fajjal

volt gazdagabb,' illetleg ezentúl már csak egy-g\e\ le?z s igy

26 fajjal van most már képviselve nálunk e nemzetség.

Hazai mohflóránknak új tagja a Dicraniim Sendtneri. ^

melyet a következ tulajdonságok jellemeznek.

^ A Dicranum-nemzetség elnevezést Hedwig J. állította fel {Funda-

mentum históriáé naturális Muscorum frondosorum etc. Lipsiae, 1782) ; meg-

határozását pedig arra a jellemz tulajdonságra alapította, hogy a peristoma-

fogak (1. P. II. Tab. VIII. f. 41. 42. Bryi scoparii) kótcsúcsúak (oív.pcívoc (2); de

igy (v. ö. P. II. 92. old.) e nemzetségbe tartozóknak veszi azokat a mohákat

is, melyek most mint külön nemzetségek ismeretesek, t. i. a Ceratodon, Dicra-

nella, Rhacomitrium, Dichodontium és Leucohryum nemzetségeket.
2 V. ö. Die natürlichen Pflanzenfamilien I. T. 3. Abt. 208. Lief. 326. old.

3 „Hedwigia" Bánd XLII. 1803. 299. old. s melyet R o t h G. „Die

europáischen Laubmoose" Leipzig, 1904. ez. munkája nem is említ.

* Valóban nincsenek az irodalomban Magyarországon talált lombmohok
felemlítve!? Erdélyi Múzeum III. évfolyam 1876. 10. szám 170. old.

^ Hazánkból ismeretesek a mai napig a következ fajok : A) Arctoa

(Br. eur.; Lindb. : 1. Dicranum fulvellum (D i c k s.) S m., 2. D. falcatum

Hedw., 3. D. Blyttii S c h i m p., 4. X>. Starkei W e b. et M o h r. ; B) Eudicrana

Mitt. : a\ Dicrana undulata Schimp., 5. D. spurium Hedw., 6. D. Ber-

geri B 1 a n d., 7. D. undulatum E h r h., 8. D. Bonjeani De N o t. ; h) Dicr.

scoparia Schimp. 9. D. május Smith, 10. D. scoparium (L.j Hedw.,
11. D. neglectum Jur., 12. D. Mühlenbeckii Bryol. eur., 13. D congestum

Brid., 14. D. fuscescens Turn, 15. D. elongatum Schleich., 16. IK

scopariiforme K i n d b. ; C) Orthodicrana C. M ü 1 1. a) D. montana ill. tenui-

nervia : 17. D. montanum Hedw., 18. D. flagellare Hedw.; b) D. laevi-

dentata: 19. D. strictum Schleich., 20. D. Scottianum Turn.; c) D.

crassineroia : 21. D. viride (Suli. et L e s qu.) L i n d b., 22. D. fulvum

Hook. ; D) Paraleucobryum L i n d b. : 23. D. longifolium Ehrh-, 24. D.

Sauteri Schimp., 25. D. albicans Bryol. eur.
•^ Ez a faj pedig a : D. scopariiforme Lindberg.
' T. i. a D. Sendtneri L i m p r. és a D. grönlandicum Brid fajokkal.

* A Dicranum Sendtneri L i m p r. els példányát Sendtner 0.

gyjtötte. Az általa gyjtött mohoka „Schlesische Gesellschaft" herbáriumában

vannak ; az egyik Dicranum példányt D. elongatum-n^^s. határozta meg és

Mii de J. : „Bryologia silesiaca'-jábau (Leipzig. 1869. 69, old.) igy is

veszi fel; Juratzka J. : .,Die Laubmoosflora von Oesterreich-Ungarn"

Wien, 1882. — mvében a D ftagellare egyik compactus alakjának tartja.

(45. old. Anm.) L i m p r i c h t fedezte fel, hogy ez voltaképpen a D. fus-

cescens és D. elongatum közé es alak s mint ilyet írta le (Dr. L. Rabenhorst's

Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 11. Aufl.

IV. B. I. Abt. I. Bd. 360—361. oldal).
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3*5—5 cm. magas tömött, sárgás-zöld gyepet alkot; az egyes

egyének szára a kurta, de sr gyökszösz (rhizoTda)-tl barna-

szín. A levelektl egyenletesen borított szára k. m. (=^ keresztmet-

szet)-ben kerekded; kívülrl 5—6 réteg, sötétbarna, sokszegletes,

elég vastagfalú kéregrész borítja, középen világos, kerek teriiletet

alkotnak a vékonyfalú, apró sejtek, a vezetnyalábot alkotva,

mely elég tekintélyes részét teszi a szárnak.

A3"5—5 mm. hosszúlevelek lemezének alja toiásdad-lándzsás,

mely csúcsa felé egyenletesen, fokozatosan keskenyedve, hosszan

kinyúlt árhegyet képez olyformáu, hogy a levéllemez két fele

vályúszerüleg összehajlik ; az egész levéllemezen végigfut a hatal-

masan fejldött vezetnyaláb, mely a csúcsban végzdik. A levél-

lemez csúcsrészén a lemezsejtekuek és vezetnyalábnak sejtjei sze-

mölcs (papilla) módjára való kiemelkedése következtében fogazott.

A levelek felfelé és oldalt állnak el s mindnyájan egy oldalra

néznek, a mit különösen nedves állapotban lev egyéneknél lát-

hatni igen jól. Ha a levelek víztartalmukat veszíteni kezdik, a

merev-egyenestartású levelek Yég^ része csakhamar befelé kezd

görbülni, majd bekunkorodik, végül elpenderedik és így bodrossá,

borzassá válnak a gyepek, miért is a leveleknek egy oldalra való

hajlása annyira nem lesz szembetnvé. Ha az ilyen összepen-

deredett leveleket vízbe mártjuk, a levelek teljesen kiegyenesed-

nek olyanformán, hogy a kiegyenesedés a levelek közepétl halad

bár fokozatosan, de gyorsan a csúcsok felé.

A levél fels részének összependeredése után igen sokféle

alakot lehet megkülönböztetni. Az 1. kép a Dicranum Sendtneri

száraz állapotban lev leveleit tünteti fel. A rajzra vetett futó-

lagos pillantás is némi fogalmat nyújt arról a változatosságról,

a mit e tekintetben e mohánál tapasztalni lehet. Látunk dugóhúzó
módjára (1.) összecsavarodott, sarlósán meggörbült (2., 4.), kampóra
emlékeztet (3.), vitézkötésszerü (5.), hurokszer (6.), csiga mód-
jára összekunkorodott (7.) és kos-szarvra emlékeztet (8.) s azon-

k'ívül még egyes átmeneti alakokat feltüntet leveleket.
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A levéllemez sejtjei mindenütt egy réteget alkotnak; a sejtek

f;ila középvastagságú. A levél alján a sejtfal nem egyenletes vastag-

ságú, ezért a sejtek ürege sem egyenl átmérj. A sejtfalak gyen-

gén hullámos-lefutásúak (2. kép 1. rajz). De nemcsak felületi képen

látjuk a sejtek sejtüregét egyenetlen átmérjnek, hanem hossz-

metszetben is (2. kép 6. rajz). A levelek alján két oldalt találjuk

a „levélzugsejt"-eket (Blattílügelzellen), a melyek egy jól határolt,

élesen megkülönböztethet, kissé kiálló csoportot alkotnak (2. kép

1, rajz S). Feltnk már színüknél fogva, t. i. világos-sárgásbarna

foltot alkotnak a szemecskékkel telt, zöld sejtek területében.

ÁltM Iában a levéllemez sejtjei nagyságára a következ táb-

lázat szolgáljon felvilágosításul:
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a vezetnyaláb alkotásában és így ez hovatovább inkább kidom-
borodik a levél fonáka felé s így pl. a levél közepe felé haladólag

mind több és több „háti" és „hasi sejt"-et látunk (2. kép 5. rajz).

A „hasi sejf-eknek kisebb s a „háti sejt"-eknek nagyobbfokú
osztódása következtében végül igen sok sejt alkotja a vezet-
nyalábot (2. kép 5. rajz). Rajzunk a levél alsó részének „levél-

zugsejt "-ek felett lev részletébl készített metszet képét adja.

A levéllemez (1) itt is egysejtrétegú, a sejtek téglásak, kerekded-
négyszögletes sejtüreggel, meglehetsen egyforma nagyságúak.
A levéllemez „szegélysejt"-je {=- R;mdzelle) cuticuláján szemölcs-

szer megvastagüdás (2) látható. Igen tekintélyes vastagságú a
levél ere, a vezetönyaláb. Szerkezet tekintetében megegyezik pl. az

Aulacomnium palustre^ Didymodon giqanteus'^ '^agy a Brachys-
teleum polyphyllum'''' és & Hymenostomum squarrosum^ levelével.

A levélér ersen kidomborodik. A vezetnyaláb sokszeglet,
ersen megvastagodott és sárgásszínü falú, egymással minden
sejtközi üreg nélkül összekapcsolódó sejtekbl áll, a melyek több

réteget alkotnak. A levél színe fell két réteget képeznek a „hasi

sejt"-ek (Bauchzellen Lorentz) '
(2. kép 5. rajz 3) és a levéleret

egész széltében beborítják; egymás között alak s nagyság tekin-

tetében teljesen egyenlk, ú. n. „egynemú''-ek (homogeneae), a

fonák fell általában 3 réteget képeznek (2. kép 5. rajz 4). szin-

tén egynemek. A levél színe és fonákja felé es legküls sejt-

réteg nem más, mint epidermis ; az alatta lev réteg, illetleg — a

fonákon — rétegek pedig a hypoderma értékével bírnak. E két

megersít szövet között ívesen meggörbült réteget alkotnak az egy
rétegben kifejldött „jelz"- vagy „ vezet "-sejt-ek (^= Deuter =
duces Lorentz), a melyek parenclyma- sejtek és a melyek Haber-
landt" szerint a vízvezetés szolgálatában álló kezdetleges iiadroma-

elemek. Ezek a vezet-p;irenchyiiia-sejtek nagy üregek, majdnem
parenchymátikusak, a levélér közepén nagyobbak, mint a szélen;

egészen átérve a levél erét, a levél színén egész vonalban érint-

keznek a „hasi sejt"-ekkel, sehol sem jutnak ki ;i felületre, vagyis

a „hasi sejtek" holosíromás (holostromaticae) szerkezetek.
"'

1 Die natürl. Pflanzénfamilion I. T. 3. Abt. 1G9. Lief. 189. old.

106. á. A.
- Limpricht: Die Laubraoose I. 561. old. 162. á. b

3 U. a. u. ott 816. old. 208. á. c.

* „Magyar botanikai Lapok" V. évf. 1906. I. tábla 1. á.

* A mszavakat általában Lorentz értelmében használom. („Moos-
studien", Leipzig, 1864. L Studien über Rau und Entwickeluuo-sgeschichte

der Laubmoose 1—34. old. ; Studien zur Naturgeschichte einiger Laubmoose.
Verhandl. d. k. k. zool. botan. Geselisch. Bánd XVII. 1867, 657—682 ; és

fleg : Grundlinien zu einer vergleichenden Anatomie der Laubmoose. Prings-

heim's Jahrb. f. wiss. Bot. VI. 1867.)
^ Beitrage zur Anatomie und Physiologie der Laubmoose. Sep.-Abdr.

a. d. Pringsheim's Jahrbüchern für w^issenschaftlicheu Botanik, Bánd XVIL
H. 3., Berlin, 1886.

'' A „háti-sejtek" mindig holostromások, mert teljes vonalban takar-

ják a vezetöparenchyma-sejteket.



2. kép.
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A vezet-parenchyma-sejtek száma rajzunkon 7, de lehet 6—8.

Hogy kell tájékozást szerezhessünk a levél erét alkotó, fent

említett különböz sejtek nagyságáról, az idecsatolt táblázatiján

összeállítottam azok méreteinek középértékeit.

Dicranum Sendtneri levél

csúcs része középs része

lemez
vezet nyalábjának

hasi
fbasalis)

háti

(dorsalis)

lemez
vezet nyalábjának

vezet paren-
chyma(duces)

hasi
(basalis)

[háti

(dorsalis)

sejtjei nagysága keresztmetszetben átlag

9
fj.

4 |x 2—3 [j. :

4-9
fj.

9—12 fi. 2—4 |x 2—4 [X

9h. 4 fx -±
l^.

9—13
fj.

9—13 IX 2—4p. 2—4
fj.

A levelek tövében találjuk a levélzugsejteknek (Blattílügel-

zellen) jellemzen alakult háromszögre emlékeztet csoportját.

Minden egyes sejtje középvastag sejtíalu és bár valamennyi
parenchymás, köztük mégis némi alakbeli eltérések vehetk észre.

A levél csúcsa felé esk aránylag legkisebbek, a közepén lévk
négyszegletesek ; a levél szélén és a levél ere felé esk inkább

megnyúltak. A levélzugsejtek csoportja közepén találjuk a

legnagyobb sejteket. Hogy mennyire különböz nagyságúak a

sejtek, szolgáljon felvilágosításul a következ sorozat:

Különböz nagyságú
„levélzugsejtek" mérete

Egyes sejtek

szélessége

22 jj.

27
fj.

27
fj-

27
i>.

27 fJ-

27
fj.

31 [J.

31 [J.

81
fj-

31 iJ.

bossza

40 p.

31 11

36 [x

40 fx

49 [x

85 [X

27 |x

31 jx

36 |x

45 [).

Különböz nagyságú
„levélzugsejtek" mérete

Egyes sejtek

szélessége hossza

31 (X 49 tx

31 fx 54 p.

36 [X 45*>

36 }x 49 |x

36 |x 63 [X

45 (X 36 (J.

45 [X 40 [X

45 [x 63 IX

52 }x 49 ;.x
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A „levélztigsejtek"-ben igen kevés plazma- maradvány talál-

ható, üresek. Mindig egy réteget képeznek, a mint az a hosszmet-

szeten igen jól kitnik. A 2. képen lev 7. rajz tünteti fel a

levélnek a levélzugsejteken keresztülhaladó hosszmetszetét, a szár

kis részletével egyetemben. A levéllemeznek néhány chlorophyll-

szemepskével és plazmával telt sejtje (3) foglal legalul helyet, a

mely után a jóval szélesebb, vastagabb falú, nagyjában tégla-

alakú sejtek, a levélzugsejtek sora (2) következÍK'. Több köztilök

összeesett, ide oda hajlongó felület. Ez utóbbi igen fontos jelen-

ség: ennek következtében ugyanis felülrl tekintve a levélzug-

sejtek csoportja minden egyes sejtjének felületét egyszerre, egy

beállítás mellett nem láthatjuk és valószínleg ez okozta, hogy
maga Limnricht (Die Laubmoose I. 361. old.) és utána pld.

G. Koth (Die europáischen Laubmoose I. 231. old.) a levélzug-

sejtek csoportját kétsejtrétegnek mondják. A levélzugsejtek

felett a levéllemeznek hosszúkás téglás-alakú, szemecskékkel telt

sejtjei (1) következnek.

Az egész levéllemez csszerüleg összegörbült és nedves álla-

potban a levelek egy oldalra hajlanak. Ha a leveleket kiszárítjuk,

végük befelé kunkorodik, majd elcsavarodik. Ennek oka az, hogy

a rugalmas háncssejtek jóval vastagabb köteget alkotnak a levél

fonákán, mint a színén és így ott, a hol kevesebb háncssejt fej-

ldött ki, a víz elvesztésénél jobban összehúzódnak, illetleg a

víz felvételénél jobban kitágulnak és ezáltal a levél erének a levél

színe felé való begöngyöldését okozzák. A mechanismus alapja

tehát a gyengébben kifejlett háncssejtek ersebben való össze-

hiízódása. Ezt nemcsak leveleken, hanem szárképleteken is lehet

tapasztalni, a mint azt W. Lorch^ újabb vizsgálatainál hangsú-

lyozza. A vízvesztés következtében a levelek rendkívül rövid id
alatt öszzecsavarodnak és vízfelvétel által gyorsan kieg\enesednek.

Hogy a levelek nem egy síkban göngyöldnek össze, anak az

az oka, hogy a levéllemezfelek n^m egyenl szélességek: a

keskenyebb levéllemezfélnek ellenálló képessége kisebb lévén, az

összehúzódás alkalmával kiseb feszítképességü, mint a szélesebb

levéllemez; így természetesen a levél az elbbi felé görbül. A
levél ilyennem alakulása a legkitnbb védekezés a túlságos

nagy elpárolgás meggáilására. A levélnek e végs része tehát

ugyanolyan biológiai viselkedés, mint egyes mohának ú. n.

„üvegszr"-e (Glashaare). Ilyen üvegszrökkel bíró mohák — a

melyek érdekes viselkedését W. Lorch^ ismertette — hazánk

Flórájában nagy számmal vannak képviselve.^

^ Einige Bewegungs- und Schi-umpfungserscheinungen an den Achsen
uad Blattéra mehrerer Laubmoose als Folge des Verlustes von Wasser.

Flóra, 1907, Bd. 97. 76—95. old.
'^ Beitráge zur Anatomie und Biologie der Laubmoose. Flóra, 78. Bd.

J. 1894. H. m. 460. és köv. oldalai.
'^ Pld. Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce, Hedivigia albicans (Web.)

Lindb. és ^) var.-a, a Grimmia, Rhaconiilrium és Barbula nemzetségnek
xerophyta tagjai, valamint a Polytrichum piliferwn S c h r e b. stb.
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A víz elraktározására szolgálnak a világos-sárgás-bariiaszinü

levélzugsejtek (cellulae iilares), a mely sejtek kifejldése épp a

Dicranaceae csoportra is jellemz.^ Nagy mértékben alkalmassá

teszi ezt a sejtcsoportot a víz raktározására az a helyzete, hogy

minden egyes levélnek alsó része a lejebb lev levél egy részétl

el van takarva, miáltal itt valóságos „capillaris-tér" keletkezik.

Hozzájárul ehhez a szárat bunda módjára körülvev rhizoídák kifej-

ldése, a mi még sokkal inkább képessé teszi ezt a mohát a víz

raktározására és továbbá az, hogy az egyes egyének tömötten

egymás mellett állva (gyepet alkotva), szivacs módjára tartják a

vizet. A rhizoidák és az említett ^capillaris-terek" a víznek „küls
vezetés"-ére szolgálnak, amely jelenségigen sok niohánálismereles.^

A moha levelére csapadék alakjában jutó víz ott tartására

valók a levél végs részén kifejldött kisebb-nagyobb szemölcsök,

a melyek meggátolják a vízcseppecskék legördülését.^

Hazánk mohflórájának eme új, ritka polgárát az Erdélyi Ércz-

hegységben az Aranyos völgyében To/íán/aífa mellett, „Szohodol"

falu határán, a „Podur" nev erdben 1902. V. 9-én Péterfi

Márton í. t. barátommal gyjtöttem. E helyen fels krétakori

mészk van.^
*

Végül köszönetemet fejezem ki Richter Aladár dr. kolozs-

vári egyetemi tanár úrnak, hogy ez utamat lehetvé tette, vala-

mint E. StoUe (Dresden—Striesen) úrnak e moha meghatáro-

zásáért, aki Schiffner V. bécsi professor úrtól kapott példáival

is összehasonlította.

E moha egy-egy példányát a Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztályimak és az Erdélyi Nemzeti Múzeum növény-

tárának is megküldöttem.

1 V. ö. Dr. C a r 1 M ü 1 1 e r Hal.: Genera muscorum frondosomm.

Leipzig, 1901. 243. old.
^ F r. 1 1 m a n n s ; Ueber die Wasserbewegung in der Moospflanze

und ihren Einfluss auf die Wasservertheilung im Beden. — Abdr. aus

Cohn „Beitrage zur Biologie der Pflanzen". Bd. IV. H. I. 18. és köv. old.

3 Dr. K. G o e b e 1 : Organographie der Pflanzen insbesondere der

Archegoniaten und Sameupflanzen. Jena, 1898. II. T. 1. H. 363. old.

* Dr. Pálfy M. Geológiai jegyzetek az Aranyos folyó völgyébl. —
A magy. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1901-röl. Budapest, 1893. 66. old.

(A szakosztálynak 1907 nov. 13-án tartott ülésébl.)


