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Bcrnátsky J.: A Convalíaría- és Ophíopogon-félékröL

I.

A Convallarieae (Engler et Praiitl. Xat. Pflanzenfam.

II, 5, p. 81 - 82) csoportjából egyesegyeclül a Convallaria majá-
lis, a gyöngyvirág honos Magyarországon. A többi idetartozó

faj mind exotikus lévén, közülök hazánkban eredetileg egy sem
fordul el, mindazonáltal egyik-másik faj kedvelt szobanövény s

azért mégsem egészen ismeretlen elttünk. Elssorban említem
az Aspidistra elalior nev fajt, melyet levelénél fogva némelykor
tévesen gyöngyvirágnak néznek. De levele a g\öngy\irág levelé-

nél nagyobb, ers nyéllel bír s örökzöld. Virágja pedig egészen
más mint a gyöngyvirágé, húsos, szürkésen sárgásszín, piros

pettyekkel tarkázott, nem hármas- hanem négyestagú azaz a
virágörvök száma négy. A tökocsánon csak egy virág jelenik

meg, ez pedig aLg emelkedik ki a föld fölé, miért is ritkán

veszik észre. Mint látni, ez a virág olyan sajátságos, hogy öko-

lógiailag inkább az Asarum europaeum-xfi, mint a gyöngyvirágra
emlékeztet.

A Convallarieae közül a Beinechia carnea és a Rhoclea

japonica is könnyen tartható el szobában. St — mint azt a
budapesti egyetemi növénytani kert példája bizonyítja — meg-
lelelö gondozás mellett szabadban is tenyészthet.^

A Reinechia carnea az elágazó, gyakran napszínre kerül
rhizomájáról, sr, pázsitszer lombozatáról s rózsaszín virág-

járól, — a Rhoclea japonica szélesen lándzsaalakú, kissé húsos,

tekintélyes nagyságú leveleirl s vastag tkocsányon rövid viritás

után szembeötl piros bogyóiról ismerhet meg.

^ Tudtommal a magyar botanikusok körében a vélemények arra nézve,

hogy vájjon „növénytenyés/.tés" helyes kifejezés-e, eltérk. Ugyanis néme-
lyek azt hangoztatják, hogy csak „állattenyésztés" van, de búzát, árpát,

dinnyét, dohányt „termelni" szoktak. Ez mindenesetre helyes, de saját

nézetem odairányúl, hogy a két fogalom, növényt „tenyészteni" és búzát,

dinnyét „termelni", nem födi egymást s azért az egyik fogalom kifejezésére

a , tenyésztés", a másikra a „termelés" kifejezést használhatjuk. A „termelt

dinnye" a gazdaságilag értékesítend termésre, a „tenyésztett növény" az

egész növényre vonatkozik tekintet nélkül arra, hogy annak a tenyésztett

növénynek melyik részét értékesitik. Más szóval „búza-, dinnyetermelés"
gazdasági, „növénytenyésztés" botanikai müvelet. így pl. „fatenyésztés" =
a botanikai értelemben vett fák i fás növények) tenyésztése, müvelése

;

„fatermelés" = az erdészetileg értékesítend fa termelése, maga az eredmény.

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, i. füzet. 4
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Az OphiopL'fonoideae (i. h. p. 84) csoportjából leginkább

az OpMo])Ofion jafnfxan és 0. japonicus található üvegházakban
vagy Fiiuiie vidékén parkokban is. Az utóbb említett faj olyan

sr, sötétzöld gyepet alkot, hogy els pillantásra nemcsak laikus,

hanem szakember is gramineának nézné. Leginkább a Lolium
perenne-re emlékeztet. Ámde levelén a hüvely és lemez közötti

határon a gniiiiineákat jellemz ligulának nyoma sincs. Lilaszínü

virágja P3-(-3. A3-f-3, G (H ) pedig azonnal eUírulja, hogy nem
a gramineák. hanem a Liliaceae családjába tartozik.

A hazai Asparagoideae monográfiájából kifolyólag az OpMo-
pogon-idXék természetes rendszertani helyzetével is foglalkoztam.

Idevágó vizsgálataim eredményének lényege az. hogy az Ophio-

p)ogon-fé\ék a Co7irallaria-íé\ék legközelebbi rokonai gyanánt

tekinthetk, st czélszer volna a két csoportot mintegy egybe-

olvasztani. Az egybeolvasztást a morfolóuiai alkotás, a föklrajzi

elterjedés és az anatómiai szerkezet igazolja.

A Theropogon p)allidus az átmenetet közvetíti. Ezt a növényt

a Convallarieae csoportjába helyezik. Ha virágzatát szemléljük,

önkéntelenül a ConvaUaria majális jut eszünkbe, mert a két

növény virágzata annyira hasonlít egymáshoz, hogy egy génusz

fajainak vélnk azokat. A Theropogon paliidus virágja ugyan

nem fehér, hanem rózsásszin. Ámde a színbeli különbségnek

semmi rendszertani értéket nem tulajdoníthatunk, annál kevésbé,

mert hiszen a gyöngyvirágnak is vannak rózsasziníí változatai

vagy kerti eltérései. Lényegesebb már az. hogy a Theropogon

lepellevelei egymással nem nttek össze, hanem szabadok. De
ezt a sajátságot sem szabad rendszertanilag túlságosan sokra

becsülni. Ugyanis az egyszikek körében, kiváltképen a Liliaceae

családjában sokszor egymással közel rokon génuszok lepellevelei

hol szabadok hol összeforrtak. Példa rá a PolygonaPam és Strep-

topus. Azért ez a sajátság fleg csak génuszok, nem pedig csa-

ládok vagy más magasabbrendú csoportok jellemzésére s meg-

különböztetésére szolgálhat, ami tudvalevleg fontos eltérés a

kétsziküektl. A Theropogon génusz tehát méltán a ConvaUaria

mellett foglal helyet, a virág alkotása miatt. Hozzá kell azonban

tennünk, hogy a levél tekintetében a két génusz között feltn
eh érés van. A Theropogon levele keskeny szálas alakjánál fogva

a ConvaUaria majális és az összes Convallarieae levelétl külön-

bözik és az ()phioimgonoideae-\\Q7. tartozó Liriope- és Ophio-

7)or/on-fajok leveléhez igen hasonló. Mivelhogy nem a levél alapján

állapítjuk meg a génuszok helyét a rendszerben, azért a Thero-

2)ogon helyesen mégis a Convallarieae csoportjában marad, de

megjegyezhetjük, hogy levelénél fogva az Oj^hiopiogon-íélékre

emlékeztet.

Az Opthiopogonoideae alcsaládot fképen a némileg vaczokba

mélyesztett magház miatt külön1)öztetik meg a többi alcsaládtól.

Tudnunk kell, hogy a virágszerkezet épen az Asparagoideae.

Ophiopogonoideae és rokon alcsaládokban, leginkább pedig a
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Convallariecie csoportjában rendkivül változó. Houy a perigon-

levelek hol szabadok, hol összeforrtak, arról már volt szó. Úgy-
szintén az is szóba került, hogy az Aspidistra virágjának alap-

száma nem három, hanem négy. Egyéb példa gyanánt megemlít-

hetem azt, hogy a Majanthemum hifolium virágja sem hármas-,

sem négyes-, hanem kettstagú. A Paris génuszban a virág

íilapszáma fajok szerint változik. Azonkívül a virágszerkezet

ingadozására nézve megemlíthetem azt, hogy a Rhodea^ Campy-
landra, Tiqnstra és Aspidistra génnszok egy haladó sorba helyez-

hetk, amelyben a porzószál fokozatosan megrövidül, a term
bibéje fokozatosan elszélesedik s végül a paizsalakú húsos bibe

a virág belsejét egészen eltakarja s elzárja, a porzók pedig

ebben az elzárt katlanban foglalnak helyet.

Az Ophiopogonoideae félig-meddig alsóállásúnak mondott
magházára (i. h. p. 84) vonatkozólag meg kell jegyeznem, hogy
a M. X. Múzeum herbáriumában rzött „0})hiopogon japonicus

(L.) Ker" (Tsingtau) és „0. muscarioides Reich" magháza
határozottan felsállású. A Liiiope sjncata hour. {=^ Ophiojwgon
spicatus Hook. Bot. Mag. 5348 ^= Convallaria spicata Thunb.
FI. Jap.) magháza ugyan kissé be van mélyesztve, de azért még
távolról sem alsóállású. A Peliosanthes courtallensis magháza
(Wight Icones pl. Indiae VI, 2050 szerint) alsó részével a
vaczokba sülyedt, de legnagyobb részében szabad, úgy liogy

alsóállásúnak nem mondható. Világos tehát, hogy a „félig-meddig

alsóállású magház" nem állandó jellemvonása az Ophiopogonoideae

alcsaládnak s azért ez a fmegkülönböztet jel igen kétes érté-

kvé válik. Ha még tekintettel vagyunk arra, hogy a virágszer-

kezet az említett csoportokban mennyire változik génnszok st
fajok szerint, semmi okunk többé az Ojjhiopogonoideae-hez tar-

tozó növénveket külön alcsaládként a Convallarieae-töi megkü-
lönböztetni.

Érdekes az itt tárgyalt növények rendszeresítésének törté-

netére is rövid pillantást vetni. Már a föntemlítettekbl látjuk,

hogy a mai nap az Ophiopogonoideae a családban helyet foglaló

Liriopje spicata fajt a Conrallaria génuszba sorolták. Ennél neve-

zetesebb az össze ^ Convallarieae és Ophiopogonoideae rendszere-

sítésének története.

Endlicher (Genera Plánt. 1836—40, p. 155) igen jól

ismerte fel az idetartozó növények egymással való rokonságát.

Szerinte „ . . . genera Sinilaceis affiiiia: 1. Aspidistreae, 2. Ophio-
pogoneae". A Smilaceákhoz tartozott a Convullaria is. Az
„Ophiopogoneae" csoportba a „ Sanseviera"' génuszt nem vette föl,

Kunth (Enumeratio Plánt. V, 1850, p. 296 etc), a ki az
egyszik növényeknek jóformán legtöbb faját ismerte, Endliclier
beosztását nagyjából megtartotta.

B e n t h a m et H o o k e r azután (Genera Plánt. III, 2, 1883,

p. 678) zavart okozott az idetartozó növények rendszeresítésében.

Az „Ophiopogoneae'"' tribuszt a CLXXII. ordoba, a „Haeniodo-

4*
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raceae" közé sorolja, még pedig a „Sansevieria^ génuszszal

együtt, a Convallaria-íélék pedig a CLXXVIII. ordoba, a Lili-

aceae közé jutnak.

Úgy látszik, hogy Engler kezdetben (e. h. p. 84) B e n-

tham et Hooker rendszerére támaszkodott, mert a „Sanse-

vieria^^ géniiszt az Ojjhiojjogon-félékkel szintén egyesíti. De hogy
Bentham et Hooker álláspontját már akkor sem helyeselte

egészen, bizonyltja, hogy az Ophio2)ogo7i-íé\éket az Asparagoideae

mellé, a Convallarieae szomszédságába lielyezi el. Késbben
pedig Schulze E. anatómiai vizsgalatai alapján a'. Ophioporion-

félék rokonságából a Sansevieria génuszt kivt szi (Nachtráge 1897.

p. 71), amivel mintegy E n d 1 i c h e r régi nézetét ismét érvényre

juttatja. Magam is az Ophiojfogcm- féléket az utóbbi értelemben.

t. i. a Sansevieria génusz nélkül tartom a Convallarieae csoport-

tal összeolvaszthatónak.

A földrajzi elterjedésre vonatkozólag a következk meg-
említésére szorítkozom. A Convallarieie és Opjhiopogonoideae

ha/ája az extratropikus keleti Ázsia, a Himalayával együtt. Fleg
Japánban és Chinában honosak. Közülük egyesegyedül a nem
örökzöld Convallaria majális terjedt el nyugat felé s egészen

Európa nyugati partjáig jutott el. A Convallarieae csoportjával

rokon Polggonateae, Parideae és AsjJarageae földrajzi elterjedé-

sének központja szintén az extratropikus keleti Ázsia, de sokkal

nagyobb területre oszoltak el északra és délre, nyugatra és

keletre is, igen messzire hatoltak olyannyira, hogy némely génusz
leginkább északi Amerikában, más pedig a Középtenger vidékén

és Kapföldön honos. Tehát a Convallarieae és Opihopogonoideae a

földrajzi elterjedés tekintetében sokkal egyöntetbb közös cso-

portot alkotnak, mint a Convallarieae, Parideae, Polggonateae és

Asparageae. A földrajzi elterjedés arra enged következtetni, hogy
ha az utóbb említett négy csoport egymással közel rokon (a mint

azt az Engler-féle csoportosítás alapján elfogadjuk), akkor az

Ophiopogonoideae alcsalád még sokkal inkál)b megérdemli, hogy
a Convallarieae közeli rokonságába helyeztessék.

A Sansevieria génusz földrajzi elterjedése szerint a Con-

vallarieae-tö\ és az Ophio2)ogonoideae-töl igen messzire esik, mert

Afrikában és Kelet-Indiában honos.

II.

Az anatómiai szerkezet teldni etében igen részletes vizsgá-

latokat végeztem,^ ketts czélból. Elször azért, hogy a morfoló-

giai és növényföldrajzi tantdmányok alapján nyert rendszertani

eredményeket anatómiai útonistanimányozzam. Másodszor azért.

' A megfelel vizsgálati anyagot Mágocsy-Dietz S.-nak, a buda-

pesti tud.-egyet, növényt, kert igazgatójának és E n g 1 e r A.-nak, a berlin-

dahlemi kert igazgatójának köszönhetem.
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hogy ez alkalommal egyúttal az egyes fajok megkülönböztetését

is megkíséreljem s régebbi idevágó vizsgálataimat pótoljam. A
következkben közölt részletekbl kitnik, hogy a Növénytani

Közlemények \. (1906. évi) kötetében (111— 112. lapon) kifejtett

és többektl helyeselt elvi jelentség nézeteim itt is igazolást

nyernek.

1. A szár.

A Convallarieae földfeletti szárán igazi lomblevél nincs,

aziiz tkocsánnal van dolgunk. Mivelhogy a Convallarieae tko-
csánju orgjinograíiailag egyszerbb, mint a Parideae és Polygo-

neteae szára, azért a kétféle szerv között megfelel anatómiai

különbségeket is tételezhetünk fel. A lomblevelet hordó szár

nagymennyiség vizet szállít s a lombozat súlya is nehezedik

reá. Ebbl következik, hogy a szárban a vízszállító és a mecha-

nikai rendszer fejlettebb mint a tkocsánban. A következkben

ezt a feltételt igazoltnak látjuk. A különbség a Convallarieae és

Polygonateae szára anatómiai szerkezetében épen a vízszállító

és mechanikai rendszer tekintetében tnik fel.

Általában a Convallarieae tkocsánjában a szövetek kevéssé

dift'erencziálódnak. A tkocsán szövetelemei közül a faparenchyma-

sejtekhez hasonló sejtek a leggyakoriabbak. Élettani mködésük
nem határozott irányú. Vízszállításra, vizraktározásra, mechanikai

ersítésre, szénhydrátok raktározására st asszimilálásra is többé-

kevésbé alkalmasaknak látszanak. Ha egy ilyen sejtet vékonyabb-

falúnak, kevésbé megnyúltnak s keményítvel megteltnek képze-

lünk, rendes keményítöraktározó sejtnek nézhetnk ; ha még
hosszabb volna, vízszállításra volna alkalmasabb ; ha sejtfala még
jobban megvastagodna, tipikus mechanikai sejt lenne belle. Az

ilyen csekély mértékben differencziált s élettanilag nein élesen

jellemezhet sejtekbl való szövet a legtekintélyesebb helyet

fogUilja el a tkocsánban. Talán a ennek rovására írható, hogy

tulajdonképeni mechanikai szövet nincs ; a hadroma pedig jelen-

téktelen, felemei csak csavaros vagy gyrsvastagodásúak s

átmérben alig 25 !J.-t érnek el, holott a Paris quadrifolia

szárában 30, a Streptopus ampjlexifolius szárában 36 ;j--t ér-

nek el.

Az Ophiopogon-iéXé'kxQ térve át, itt azonnal konstatálnunk

kell azt, hogy itt feltn mechanikai szövetek vannak. Még pedig

a tkocsán hosszában szalagszeren végighúzódó hypoderma és

a mesztomanyalábokat kísér sztereomakötegnek, st valóságos

sztereomagyr is található. Ámde a mechanikai szövet általában

kezdetleges kifejldés, a szklerenchymasejtek nem sokszögietúek,

hanem köralakúak keresztmetszetben. Azonkívül a hadroma elemei

itt is gyengék és szkek.
Ha a Convallaria, Liriope és OpMopogon génuszokat egy

sorba helyezzük, azt találjuk, hogy ebben a sorban a sztereoma-

gyr fokozatosan megersödik.
Az egyes fajokra vonatkozó részletes adatok a következk:
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1. Convcdlaria majális.

Sztereomagyrü nincs, de helye jelezve van, t. i. helyette

a többi parenchymasejtektöl eltér, apróbb s kevésbé zöld sejtek

csoportosulnak a középhenger körül.

Keresztmetszetben tompán háromszöglet.

2. Rhodea japonica.

A világosszín alap-szövetben számos edénynyaláb van
elszórva, amtlyek keresztmetszetben hosszúkás, oldalról össze-

nyomott alakjuknál fogva a Convnllaria edénynyalábjaira emlé-

keztetnek. Az ers közéidiengert ers kéreg veszi körül. A kett
határán nincs sztereomagyrü, de a határ mégis jól látható, mert
ott a parenchymasejtek kisebbek s kissé vastagabbfalúak.

A kéreg küls rétegei igen zöldek. Igen gyenge hypoderma
is található.

Keresztmetszetben sokszöglet.

3. Aspidistra elatíor.

Szájnyílás igen ritkán akad, holott a két elbbi faj tö-

kocsánján srn vannak.

A chlorophyll igen kevés, a szövetek jóformán mind szín-

telenek.

A mesztomanyalábokat kifelé es oldalukon kissé vastagfalú

parenchymasejtek Idsérik.

4. OpMopogon jahuran.

A sztereomagyrü jól észrevehet, de többé-kevésbé paren-

chymajelleg elemekbl alakul. Sejtjei ugyanis tágüregek, egyen-

letes vastagodásúak. keresztmetszeti képen gyralakúak, nem
sokszögletesek. Sugárirányban 6—8 ilyen sejtsor olvasliató.

A leptomát kísér sztereoma ersebb elemekbl való ; ebbl
a sztereomából sugarak indulnak ki, me.yek a leptomába érnek

s utóbbit több részre osztják.

Hypoderma a szár alsó részében van, fels részében nyoma
vész.

Az epidermiszsejtek kissé kidomborodnak.

5. Ophipogon japonicus.

Az összes edénynyalábok a sztereomagyriíliez támaszkodnak.

Az epidermiszsejtek küls tangentialis falai igen vastagok

s púpalakúan kiemelkednek.
'1. Levél.

A Convallaria- és ()phiopogon-félek levelében a Parideae

és Polygonateae levelét jellemz fes/it szövet nem található.

A levél anatómiai szerkezete, fleg az epidermisz általában egy-

szerbb. -A mesophyll sejtjei keresztmetszeti képen kissé la))Osak,

a középrétegben feltnen nagyok és színtelenek. Ennek alapján

a Convallaria- és OjMojJogon-íélék levele a Parideae és Polg-

gonateae levelétl élesen eltér s minden esetben uiztosan meg-
határozható.

Egyébiránt a Convallaria- és O[)hiopogon-íé\ék levelök

anatómiai szerkezete szerint három csoportba oszthatók : 1. A
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szkebb értelemben vett Co7ivalla7'ia~íé\ék {Convallarinae) alcso-

portjában az epidermisz és edénynyaláb közé es szövet a meso-
phyllhez hasonló, cliloropliyllt tartalniüz. Általában a legegysze-

rbb szerkezet. 2. Az Aspidistrinae levelében a föér ersen
kiemelkedik s abban egynél több edénynyaláb húzódik végig.

3. Az Ophiopogon-iélé'k levele a Convallarinae leveléhez ha'-onló,

de a fbb erek mentén hypoderma van. A sztereoma a leptomát

több részre osztja. A mesophyll részben paliszádra emlékeztet.

Megjegyzem, hogy az Englerféle rendszerben a virág alkotása

miatt a Convallarinae alcsoportjába osztott Theropogon levele

morfológiai és anatómiai szerkezete szerint iz Ophiopogon-félek-
hez átmenetet létesít.

A Convallaria majális levelérl külön meg kell emlékezni,

mert ez könnyen rendszertani tévedésre adhat okot. Ugyanis
némi tekintetben sokkal jobban a Parideae és Polygonateae levci'

léhez hasonlít, mint saját rokonai leveléhez, mert aránylag zsenge-

szövet, összes sejtjei aránylag nagyok és vékonyfalak. Ezt
azonban nem szabad rendszertani következtetésekre felhasználni,

hanem inkább biológiailag magyarázható. Ugyanis a Convallarieae

és Ophiopogonoideae vizsgált fajainak levele mind örökzöld, csak
a Convallaria majális levele nem az s ebben a hazai Parideae
és Polygonateae levele hasonlít a Convallaria leveléhez.

Az egyes fajokra vonatkozó részletes adatok a következk:
a) Convallarinae alcsoport.

1. Convallaria majális. Keresztmetszeti képen a kétágú
villa-alakú hadromát apró s kissé vastagfalú, színtelen sejteL'bl

álló szövet kíséri, mely jóformán a fels epidermiszig nyúl. A
leptomát erösebb sztereoma kíséri.

A fels és alsó chlorenchyma vagy három sejtsorú. A viz-

tartószöveí csak egy, jól észrevehet, de azért nem nagyon éle-

sen határolt sejtsorból való. Az összes mesophyllsejtek általán

elliptikus alakúak keresztmetszeti képen, még pedig a levéJ szé-

lességi irányában nyúltak.

Az alsó epidermiszsejtek kifelé is befelé is gyengén dom-
borulnak

; felületi képen hosszuk körülbelül úgy aránylik l szé-

lességükhöz, mint 3 — 6:1.
Küls, valamint igen alacsony bels lélegzési odu van

;

szájnyílások fölül is alul is vannak.
Az összes szövetek, különösen az epidermisz és az összes

mesophyllsejtek aránylag zsengék, az egyes sejtek aránylag
nagyok és vékonyfalak, a mi a szerv rövid, egynyári életére utal.

2. Speiranthe convallarioides. A leptomát alkotó elemek
falai igen ersek. Vastag sztereomaköteg is kíséri azt.

A fels chlorenchyma 2—4, az alsó 2 vagy több sejtsor-

ból, a víztartószövet 1—2 sejtsorból áll s teljesen színtelen.

A fels epidermisz sejtjei befelé domborodnak. Felületi

képen hosszuk (=^ h) körülbelül úgy aránylik a szélességükhöz
(=sz) mint 3— 7: 1.
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Szájnyílás mind a két oldalon van. Fölületi képen a záró-

sejtekhez sajátságos, ívalakiian görbült rajzok járnlnak. Kereszt-

metszeti képen a zárósejteknek mind küls mind bels szarvai

a többi epidermiszsejtek küls, illetleg bels falaival közel egy

szintbe esnek.

3. Rhodea japonica} A keresztmetszeti képen nagyon kes-

kenynek mutatkozó fedénynyaláb a roppant nagytömeg meso-

phyllben igen kis helyet foglal el. A fedénynyalábot a fels és

alsó epidermisztl számos (fölül vagy 3, alul vagy 6) chlorenchyma-

sejtsor választja el ; ez az utóbbi szövet a rendes chlorenchymá-

hoz nagyon hasonló; csak valamivel kisebbsejtü.

A föér környékén, vastag és húsos levélnek vékonyabb
részein, fölül átlag 3—4, alul 3 clilorenchymasejtsor és 1—2 vagy
több sor viztartószövet van ; a viztartószövet kevés chlorophyllt

is tartalmaz, de a sejtek kiváló nagyok.

Az epidermiszsejtek h:sz= 3—5:1. Vastagfaliiak.

Szájnyílás fölül nem igen akad. Lélegzési odu nem kép-

zdik : a zárósejtek fels szarvai némileg az epidermisz fölé

emelkednek s vékonyabbak mint a két elz faj levelén.

4. BeinecJcia carnea. A vékony levél ferében a leptomát

félgyralakú sztereomaköteg kíséri ; a leptoma és hadroma közé

szintén sztereomaszer szövet ékeldik.

A mesophyllt fölül 2 legföljebb 3, alul 2 chlorenchyma-

sejtsor és 1 sejtsorú viztartószövet alkotja. Fölületi képen, t. i.

az epidermiszszel párhuzamos metszeten, a chlorenchymasejtek

nem a levél kereszt-, hanem hossztengelyével egy irányban nyúl-

tak, holott a Rhodea levelében az megfordítva van.

Az epidermiszsejtek keskenyek a keresztmetszeti képen,

kissé domborúak ; li : sz = 4—10 : 1.

Szájnyílás fölül is, alul is van, a zárósejtek küls szarvai

kissé kiemelkednek, lélegzési odu nincs.

h) Asjjidistrinae alcsoport.

5. Tupistra macrostigma. A levél fels oldalán a fér men-

tén ers sztereoma van. Az összes meszíomanyalábokat fölül is

alul is ers sztereoma kiséri. A leptoma és hadroma közé szin-

tén sztereoma szorul.

A chlorenchyma (a mesophyll zöld része) fölül 4— 5, alul

3—4 f-ejtsorú.

A viztartószövet gyenge kifejldés.

Az epidermiszsejtek oldalfalai kissé ivalakúan hajlottak

;

az epidermiszsejtek h : sz ^^^ 3—4 : 1.

6. Aspidistra elatior. Az ersebb mesztomanyalábokat fölül és

alul igen ers és tekintélyes sztereoma kiséri, amely többnyire mind-

kétfell az epidermiszig hatol ; sejtjei az epidermisz szomszédságá-

ban alegvastagabb falnak, befelé sztereomajellegük lassan elmosódik.

^ A levél anatómiai szerkezete tekintetében a Rhodea ebbe az alcso-

portba tartozik.
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Fölül vagy 4, alul 3 chlorenchymasejtsor van. A víztartó-

szövet 1. néhol 2 sejtsorból való ; itt-ott chlorophyllsejtek is

nyomulnak közéje.

Az epidermiszsejtek h : sz = 3 : 1 ; igen vastagfalúak.

c) Ophiopogonae alcsoport.

7. Theropogon paliidus. A fér mentén az alsó hypoderma
vagy 3 sejtsor*!.

A mesopliyliben fölül rendesen 3, alul 2 chlorenchyma-
sejtsor van ; a viztartószövet vagy 2 sejtsorú.

Alul az epidermiszsejtek a küls s roppant vastag fal révén
ersen púpszerüen kiemelkednek. Fölületi képen a keskeny
epidermiszsejt hosszában egy sorban elhelyezve több púpszer
kiemelkedést látunk. Keresztmetszetben egy epidermiszsejt csak
egy púpot mutat.

8. Liriope graminifolia. A leptoma a sztereomával egyesült

;

egy ers, kemény háncsköteg látszik, melyben egyes kis lágy

háncsszigetecskék vannak.

A fér mentén az alsó hypoderma 4—5 sejtsorú ; a közbe-
es chlorenchyma vagy 4 sejtsorú ; fölül a hypoderma 1—2
sejtsorú.

A víztartószövet 1—4 sejtrétegü.

Az epidermiszsejt keresztmetszeti képén nem egy, hanem
Több kisebb, de mégis élesen kiemelked púpocska látható.

H:sz = 1-4:1.
9. Ophiopogon jahuran. A vízszövet vagy S, a fels chlo-

renchyma 3—4. az alsó 2 sejtsornyi.

Az epidermiszsejtek kiemelkedése a Liriope graminifolia-é-

hoz hasonló.

10. O.japonicus. A víztartó szövet 1—2, a fels chlorenchyma
3, az alsó 2— 1 sejtsorból áll ; a legfels sor sejtjei ersen meg-
nyúltak az epidermiszre merleges irányban, úgy hogy a sejt

magassága a szélességéhez úgy aránylik, miut 2:1.
Az epidermisz a Theropogon pallvhis- éhoz hasonló.

3. Bhizoma.
Hogy a rhizoma anatómiai szerkezetét helyesen megítél-

hessük, mindenekeltt annak morpholologiáját kell jól ismer-

nünk. A rhizoma szárképlet s azért anatómiai szerkezete is szár-

képletre vall. Másrészt azonban földalatti szerv létére egyik-másik,

némelykor igen szembeötl s könnyen tévedést okozó anatómiai

jellemvonásában gyökérre emlékeztet. Pl. a sztereomagyürü bel-

jebb esik, a középhenger összébb szorul s a kéreg tekintélye-

sebb kifejldés, mint földfeletti szárbau ; a sztereomagyürü helyét

sokszor a gyökérre jellemz endodermisz foglalja el; a paren-

chymaszövetekben nagymennyiség taríaléktáplálóanyag van rak-

tározva. Némely esetben pára képzdik, a mely másodlagos
vastagodás útján is állhat el. Szájnyílások többnyire jelen

vannak.
A rhizomákon rendesen meg kell különböztetnünk rövid
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és hosszú tagokat; némely rhizoma csupa rövid, más csupa
hosszú tagból áll. A Convallarieae csoportjában többnyire hosszú
és rövid tagok váltakoznak < gymással, még pedig bizonyos törvény-

szerségnek hódolva. A rhizoma elágazása itt rendesen hosszú
hajtással indul meg, mig a virágos tkocsánt közvetlenül megelz
évi hajtás mindig rövid és vastag. Azért ontogenetikailag a hosszú
hajtást lehet elsdlegesnek, a rövidet másodlagosnak tekintenünk.

Jellemz példát nyújt a Convallaria majális, Reineckia carneci,

()])liiopogon japoniciis, Liriope graminifolia. Anatomiailag is

különbség van hosszú és rövid tag között. Általában minél hosz-

szabb a rhizomatag, annál inkábl) kollaterális a nyaláb, hosszabbra
nyúlt minden anatómiai elem, a faedények jobban kifejldnek,
holott rövid tagban az edénynyalábok inkább koncentrikus szer-

kezetek s tracheidák vannak túlsúlyban. Azonkívül a sztereoma-
gyr vagy az endodermisz a legrövidebb tagokban a legnagyobb
mértékben redukálódik. A Majanthemum bifoUum rhizomája
nagyon szépen tünteti fel a különbséget ; itt a hosszú tagban
az endodermisz igen vastagfalú, de a középhenger parenchymája
vékonyfalú ; a rövid tagban pedig az endodermisz feltnen véko-
nyabbfalú, de a középhenger parenchymája vastagabbfalú. Mind-
ezzel jól összevág az a tétel, hogy általában a hosszútagú
földfeletti szárképletekben vannak a legersebb sztereomagyrúk.
legtágabb faedények, legtöbb kollaterális nyaláb és aránylag leg-

tekintélyesebb középhenger.

A rhizomában az edénynyalábok elhelyezödése szintén szórt.

Az edénynyalábok legnagyobbrészt koncentrikus szerkezetek.
A vékony, fehér, fénylfalú elemekbl álló lágy háncsot rend-

szerint a tracheidák egész gyrje veszi körül. Azonban a kerü-

lethez legközelebb es nyalábok kollaterálisak. Az endodermisz-
hez közelálló, egészen kollaterális nyaláboktól a centrális helyzet
koncentrikus szerkezet nyalábokig sokféle átmenet van.

Az egyes fajokra vonatkozó részletes adatok a következk

:

1. Convallaria majális. Az epidermiszen kevés szájnyílás

van. Az epidermiszsejtek küls falai vastagok, barnák.

A kéregnek a középhenger fél átmérjéhez való aránya
körülbelül annyi mint 1 :

1*5— 2.

A világosan zöldes- sárgásszin sztereomagyr befelé élesen

határolt, kifelé a kéregparenchymába fokozatosan megy át, 2—

3

sejtsorból áll. A legbels sornak különösen bels taiigentiális

falai igen vastagok, holott küls taiigentiális falai vékonyak.

Hozzá közvetlenül támaszkodik vagy hozzá közel esik, itt-

ott beléje is van ágyazva körülbelül 30, többé-kevésbbé kolla-

terális nyaláb. A lágy háncsot belülrl 2—3 réteg tracheidákból

álló szövet határolja, amely szürkés szín s keresztmetszeti képen
vastag félholdalakot mutat. Majd 12, javarészt koncentrikus szer-

kezet edénynyaláb következik, még pedig közelítleg egy körben
elhelyezve ; utána még vagy 4, szintén közelítleg egy körben

elhelyezett nyaláb következik. A koncentrikus szerkezet edény-
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nyalábok tracheidagyr jeíöbbnyire csak 1 sejtrétegbl áll, de a

nyaláb befelé fordult részén 2—3 réteg is lehet ; az egész

nyaláb mediánsikjában (azaz a szerv rádiusában) kissé nyúlt,

oldalról kissé összenyomott. A traclieidagyúrún kívül faedények
is vannak, melyek javarészt a nyalábnak befelé, a szerv közép-

tengelye felé fordult részén foglalnak helyet ; közülük a trachei-

dáktól legtávolabb esk rendszerint a legritkásabban vastago-

dottak, nyilván legöregebb elemek, amelyeknek a szerv növeke-
dése alkalmával meg kellett nyúlniok.

a) A hosszú hajtásokban a különálló, koncentrikus szerke-

zet edénynyalábok száma csekélyebb, mindössze csak 4—

6

találkozik ; de jó nagyok. X faedények részben pettyes, részben

csavaros vastagodásúak ; méretei : 30X36 ;x— 3X4 \y.

h) A rövid hajtásban az edénynyalábok legtöbbje koncen-

trikus szerkezet, még pedig ers, srn pettyes vagy közel

lépcszetes vastagodása falakkal ellátott fáselemek veszik körül

a leptomát ; ezek tágabbak (30 X 24 a— 3 '^) mint a tracheida-

gyürn kivül es szk, csavaros vastagodása gyengébb ele-

mek (18 ÍJ-).

2. Reineckia carnea. A rhizoma gyengén zöldszin s a leg-

több levélképlet rajta lomblevélszer. Ennek megfelelen az ösz-

szes parenchymában chlorophyll is van s a levél szájnyílásaihoz

hasonló alkatú szájnyílás is találkozik.

A sztereomagyr épen hogy meg van jelölve, 1—2 sejt-

sorú, fként a rövid tagokban elfásodik, chlorzjnkjóddal az oldal-

falak határozottan megsárgulnak.

Az edénynyalábok nagyon széjjel vannak szórva. A hadroma
igen jelentéktelen kifejldés. A leptoma alatt tracheidacsuport

van s sokszor az egészet faparenchymaszer sejtekbl álló gyr
veszi körül, A faparenchyma az edénynyalábok legtágabb s leg-

tekintélyesebb elemeit szolgáltatja. Ez a szövet nyilván mechanikai
szolgálatra is van hivatva s ilyen értelemben kezdetleges kifej-

ldés sztereomáról is lehet szó. A faelemek száma kevés,

szkek, csavaros vastagodásúak.

A rövid tagokban a faparenchyma kevesebb és gyengébb-
falú, de a tracheidák tágabbak s nagyobbak.

o. Ehodea japonic.a. A barna epidermisz alatt barna, paren-

chymatikus, párához hasonló, de vékonyfalú sejtekbl álló küls
kéreg következik, amely 6 —10 sejtsorú s nyilván a bels kéreg-

parenchymából másodlagos osztódás útján keletkezett, utólagos

merisztemakcpzdés alapján. A bels, színtelen kéregparenchyma
sejtjei meglehets vastagfalúak, ami az egész növény szöveteit

jellemzi.

A középhenger határán a kéreg parenchymasejtjei nagyon
ellaposodnak, de más szöveti elváltozás, nevezetesen sztereoma-

gyr, nem konstatálható, amely jelenség a rövid-vastagtagú

rhizoma morphologiájának megfelel.

Az edénynyalábok rendesen koncentrikus szerkezetek,
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nagyok, a faelemek szkek, a leptomaelemek feltnen tágíik.

Itt sok faedény van egymás mellett, ezek ritkásan vastagodot-

tak, többnyire csavaros vagy átmenleg hálózatos vastagodásnak.

A bélparenchymában a sejtfalakon sok a tág gödörke. Az

edénynyalábokkal szomszédos bélsejtek hosszúakra nyúltak, némely

esetben gyengén prosenchymatikus alakúak.

4. Aspidistra elatior. Az epidermisz nem barna, hanem
sárgás szín. Másodlagos paráskéreg csak ott áll el, ahol a

rliizomán ered levél elhal s lehull, tehát levélnyom helyén. A
színtelen kéregparenchyma vastag, 20—30 sejtsor is alkotja.

Az endodermisz épen hogy megismerhet. Az alatta követ-

kez, legküls bélsejtek egyike-másika nagy perforácziókkai bír.

Az edénynyalábok túlnyomó része koncentrikus szerkezet.

Faedény vajmi kevés van. A hadroma ugyan tekintélyes kifej-

ldés, elemei tágak, de fleg csak tracheidák és faparen-

chyma van jelen, holott az edények szkek, igen vékonyfalúak

s ritkás vastagodásúak, többnyii'e srn vagy ritkásan csavaros

vastagodásúak. Ami lépcszetes s még inkább gödörkés vastago-

dása faelem van, az tracheida meg faparenchyma.

5. Liriope graminifolia. A vékony, hosszú hajtásban az

endodermiszgyr igen feltn. A szomszédos kéregréteg egyik-

másik sejtje nagy mértékben gödörkés vastagodása, kiválóan

vastag s azért nagyon feltn, szembeötl ismertet jelt nyújt. Az

endodermisz befelé átmegy egy igen sokréteg sztereomagyrbe,

melynek sejtjei a középponti bél felé fokozatosan tágulnak s

falaik vékonyodnak; itt-ott mélyebben bocsát be vastagfalú sej-

tekbl alkotott sugarakat. Benne fekszik 20-nál több edénynyaiáb,

különösen a benyúló sugarakban. A középponti lágy bélben nincs

edénynyaláb. A sztereomagyr a bélszövet kerületi sejtjeibl

alakúi. Az Ophiopogon jahiiran gyökeréhez nagyon hasonlóan itt

a kerületi bélszövet sejtjei vastagfalúak, a czeutrális bélszövet

sejtjei vékonyfalúak.

A vastag rhizomahajtásban nincs sztereomagyr. A trachei-

dák igen ersek, szabálytalan lefutásúak.

6. Theropogon paliidus. Ers, rövidhajlásokból áll. kz

oldalágak szintén rövid internodiumokkal bírnak, de ezekben

legalább sztereomagyr mutatkozik.

A vastagabb rhizomarészekben nincs sztereomagyr. Vas-

tag párás kéreg van. A nagyszámú szórt elhelyezés edénynyaláb

koncentrikus szerkezet. A 3—4 réteg tracheidagyr pettyes,

vagy srn hálózatos vastagodása elemekbl áll.

7. Ophiopogon jaburan. Rövid hajtásokból áll. A számos

edénynyaláb vastag. Á leptomot 3—6 íracheidacsoport veszi körül.

A középhenger kerületén az edénynyalábok egymással majdnem

összefüggnek, olyan srn vannak ; onnan lefelé indulva foko-

zatosan ritkulnak. A paráskéreg igen vastag.

8. OpMopogon japonicus. Paráskéreg van, vagy 3 s több

sorból áll. Sejtjei azonban radiális irányban nyúltak. Az edény-
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nyalábok száma nagy, és kis átmérjek. A szklerenchymára
emlékeztet tracheidagyúr 1—2 sejtsorú, itt-ott karokat t)ocsát

aleptomába, minélfogva ez utóbbi 3—4 sziget alakjában van jelen.

4. GyöJcér.

Amit már a szárra vonatkozólag megállapítottunk, hogy
t. i. a Convallarieae vizszállitó rendszere gyengébb kifejlödés
mint a Polygonaüun-féléké, azt a gyökérre vonatkozólag ismé-
telnünk kell. Kiváló tág faedények itt sincsenek s többnyire csak
szúk tracheidák vannak. A tágabb liadromaelemek aránylag vas-
tag fallal bírnak s így legalább ebben különböznek a Polygo-
natum gyökerében található edényektl. Azonkívül a Convalla-
rieae gyökerét a Poh/gonateae, Parideae és Asparageae gyökerével
szemben a nagytömeg, jól kifejldött bél, az egyenes, sugaras-
irányú s egymással össze nem olvadó hadromasugarak s az
aránylag nagysejt perikambium jellemzi. Az Ophiopogon-félék
gyökere a Convallarieae gyökeréhez mindebben hasonló, csak
sajátságos sztereomaszövetek alapján különböztethet meg. Úgy-
szintén az Aspidistrinae gyökere is némileg eltér a többi ide-

tartozó növény gyökerétl, kiváló ersségénél fogva.

Az egyes fajokra vonatkozó részletes adatok közül itt csak
azokat említem meg, melyek a Növényt. Közlem. III. (1904. évi)

kötetében nincsenek közölve, illetleg amelyekrl eltér újabb
vizsgálati eredményeim nincsenek. Nevezetesen a Speiranthe
convallarioides, PeinecJda carnea, Rhodea japonica, Tupistra
macrostigma és Aspidistra elatior gyökerérl újabb pótló adatot

nem közölhetek, de a Convallaría majális gyökerét újból s rész-

letesebben, a többi alább említett fajt pedig egész újból vizs-

gáltam meg.
1. Coyivallaria majális.

A gyökér rendszerint nyolczsugarú.

Mindegyik hadromasngárban 6—8 tágabbnyílású hadroma-
elem van. A sugarak a középhenger fél átmérjéig vagy azon
túl terjednek. A bél egyenl vastag sejtekbl áll. A kéreg
vastagsága a középhenger átmérjéhez úgy aránylik mint 1 : 1.

A legtágabb hadromaelemek átmérjének és falvastagságá-

nak méretei : 45 [j.
— 6 ji.

2. Liriope graminifolia. A gyökér rendszerint tizenkéísugarú.

Egy hadromasugárban többnyire 8 tekintélyes hadromaelem van
;

a legtágabbnak méretei: 30 |x— 3'5|j.

Az összes bél sejtjei igen elfásodottak.

A kéreg vastagságának aránya a középhenger átmérjé-
hez= 2:1.

3. Theropogogon paliidus. A sugarak száma 20 és több.

Egy hadromasugárban 4—5 tágabb elem van ; a legtágabb-
nak méretei: 48a— 2"8!J-.

Az endodermisz aránylag ers, a vele szomszédos kéreg-
sejtek kiválóan vastagfalúak, csatornás vastagodásúak, ksejtekhez
hasonlók.
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A perikanibium sejtjei srn gödörkés vastagodásúak.

A bélsejtek — a központi fekvésüek kivételével — nagyon
vastagfalúak.

4. Ophiopogon jahuran. A sugarak száma 12 és 28 között

ingadozik. A legtágabb hadromaelemek méretei: 24 (x— 3 [j..

A fasugarakkal határos bélsejtek igen vastagfalúak.

Az endodermiszszel határos kéregsejtek az endoderniisz

sejtjeihez hasonló alakúak s vastagodásúak. A perikambium sejtjei

is többé-kevésbé vastagfalúak.

5. Ophiopogon japonicus. Rendesen tizenkétsugarú, még
pedig vékony és vastagabb gyökérrész között ebben a tekintet-

loen nincs különbség. Egy hadromasugárban csak 4 jelentéke-

nyebb hadromaelem van.

A perikambium sejtjei vékonyfalúak. Az endodermiszben
aránylag sok nz átereszt sejt. A vele szomszédos kéregsejtek

közül csak egy-nehány finoman gödörkés vastagodása.

Ha mindezeket összefoglaljuk s az nnatómiai szerkezet

alapján a Convallarieae csoportba az Ophiopogon-íéléket is beso-

rozzuk, a Convallaria-ié\€kQi a következ három alcsoportba

oszthatjuk : Convallarinae, Aspklistrinae és Opjhiopogoninae. A
morfológiai szerkezet és a földrajzi elterjedés ezt a rendszere-

zést megersítik. Ha ezt a rendszerezést elfogadjuk s a Sanse-

vieria génuszt ide nem tartozónak tekintjük, Bentham et
Hooker csoportosításával szemben Eunth és Endlicher
csoportosítása ismét érvénj're jut.

(A szakosztálynak 1906 június 13-án tartott ülésébl.)

Kümmerle J. Béla és Nyárády E. Gyula: Adatok a

magyar-horvát tengerpart, Dalmáczía és Isztria flórájához*

(Addítamenta ad Floram Lítoralís Hungaríco-Croatící, Dalmatící

et Istrící.)
^

Az 1906. év szépen bontakozó tavaszán lerándultunk az

Adriához, hogy ott a tengerpartokon a flóra legels tavaszi

hírnökeit tanulmányozhassuk. Míg április 10-én a Magas Tátra

alján a rideg télutó lehangolta a már friss flóra felserdülésrl

álmodozó botanikust, addig pár nappal késbb virágzó pálmák
és babérligetek felemel pompái s más formácziók tarka virág-

sznyegei leptek meg bennünket. Úgy van ! A midn még Portoré

fölött nagy óvatossággal ereszkedett vonatunk Fiume felé, Ajugá-k
és Lamium-ok színes seregei s Coronilla cserjék b virág-

^ Elterjesztette Kümmerle J. Béla a szakosztálynak 19Ü7.

deczember 11-ikén tartott ülésén.


