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;

végül pedig lehet, hogy az oxalát a fény hatására vizzé és szén-

dioxiddá ég el s ezt a növény asszimilálja.^ Annyi kitnik e
kísérletekbl, hogy a répagonioly alkálioxalátjai nem értéktelen

termékei az anyagcserének, hanem hasonló szerepet játszannk,

mint Treboux vizsgálatai szerint^ az algáknál, hogy tehát
— noha nem is a legértékesebb, de mindenesetre — tápanyaga
a növénynek, melyet fként akkor használ, ha egyéb tápanyaga
— mint pl. a csírázásnál is — szken van.

A szakosztálynak 1908 október 14-én tartott ülésébl.

WcberD. : Adatok néhány növénycsalád termésének

és magjának anatómiájához.

A jelen ismertetés alapját azok az anatómiai vizsgálatok
képezik, melyeket az 1906. és 1907- években Tschirch berni

egyetemi tanár pharmakognosiai intézetében végeztem. Vizsgála-

taim tárgyai pharmakognosiailag fontos termések és magvak
voltak, melyek részben elindiai drogok, részint Dél-Amerika
fontos gyógyászati és élvezeti czikkei. Dolgozatom egész ter-

jedelmében német nyelven „Beitráge zur Anatomie einiger

pharmakognostisch wichtiger Samen und Früchte" czim alatt

jelent meg. A termések és magvak anyanövényei igen különböz
családokba tartoznak, melyek terméseinek és magjainak bels
szerkezetével nagyon kevesen foglalkoztak, st némelyikre vonat-

kozólag nem találtam semmit sem az irodalomban, azért azt

hiszem nem lesz érdektelen, ha itt az eredményeket az egyes
csíiládok szerint foglalom össze és azokat az eddigi irodalmi

adatokkal is egybevetem.
A tárgyalandó növénycsaládok a következk

:

Capparidaceae, melynek tagjai közül a Polanisia icosandra

Wet A. magja,

az Anacardiaceae családból a Semecarpus Ánacardium L.

és Ánacardium occidentale L. termései,

a Myrmiaceae családból Émbelia Ribcft Burm. termése,

a Sapindaceae családból a Paullinia cupana Lunth.
magja,

a Malvaceae családból a Hibiscus Abelmoschus L. magja,
8 végül

a Lahiatae családból a Dracocephalum Royleanum Benth.
termése voltak vizsgálataim tárgyai.

' Pfeffer: Pflanzeuphysiologie I. 487.
* Berichte d. deutach. botan. Ges. XXUI. 190'). 482.
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A Capparidaceae családra jellemz a becz, csonthéjas

vag:y bogyoszer termés. A magvak vesealakúak, a maghéjon

kinövések, esetleg szrök fejldnek. A maghéj különben kemény,

kéregszer, mint azt jól ismerjük. Érdemleges anatómiai vizsgá-

latokat a raaghéj szerkezetérl eddig még nem végeztek.

Az általam vizsgált Polanisia icosandra W e t h. A. mag-

jaira rái lenek az elbbi általános tulajdonságok, csak a magvak
alakja inkább csigaszer.

Az epidermis sejtjei helyenkint sajátságosan kidudorodnak

;

belsejöket anorganikus váz alkorja, mely fehérje-anyagokkal

van kitöltve. Ezek adják a szabad szemmel is látható kinövé-

seket, melyek bordázottá teszik a mag felületét. Az epidermist

egy megnyúlt festékes sejtekbl álló sor követi, mely után

paiisadeszeren kifejldött kamrás üreg sclereidák következ-

nek. A negyedik réteget tangentiális irányban megnyúlt hegyes

vég, egymásba kapaszkodó sejtek alkotják (T s c h i r c h szerint

Querzellenschicht). Ezután 1 sorban összeesett parenchymsejtek s

végül gödörkés vastagodása sejtek következnek szintén 1 sorban.

Az embryo alakja és szerkezete már régen ismeretes és

jellemz a családra, t. i. patkóalakú ; egyik szára a radiculát a

hypocotyllel, a másik a két cotyledont, közöttük dudor alakjá-

ban kifejldött plumulával foglalja magában, mint azt Filarszky-

nak ^ a Cleomeae alcsaládra vonatkozó vizsgálataiból is tudjuk.

A Polanisia nál körülbelül 3 sejtsorban tápláló szövet is fejldik

ki. Utóbbi, valamint az embryo sejtjei olajos plasmát és

aleuront tartalmaznak.

Anacardiaccae. Mint ismeretes az Anacardiaceae családban

általában húsos termés van és érdekes, hogy a termésképzésben

nemcsak a magház, hanem a kocsány s a virágtengely is sok-

szor résztvesznek. A termésfal középs része húsos, a bels
kemény és sclereidákból áll. A maghéj brszer. Az embryo

erteljes, táplálószövet rendesen hiányzik.

Anatómiai vizsgálatok igen kis számmal vannak; Berg^ a

Semecarpus Anacardium L. és Anacardium occidentale L.-röl közöl

egyes adatokat, melyek nem teljesen megbízhatók, sokszor tévesek.

Vizsgáiatiim szerint a Semecarpus Anacardium termésfala

következ rétegekbl áll

:

1. radi.Uis irányban megnyúlt palisadeszer sejtekbl álló

epidernii-, mely sejtek között levegnyiláshoz hasonló képletek

a valószínleg degenerált leveg nyilasok vannak

;

2. parenchymatikus (húsos) réteg, melyben kis váladéktar-

tók, iia»íy cardol- tartók és edénynyalábok foglalnak helvét. A car-

dol-tartüknak érdekes papillaszer kiválasztó sejtjei vannak;

^ Filarszky Nándor: Adatok a Cleomeae rendszertani állása-,

szövettani szerkezete- és fejldéséhez. Budapest, 1884.
^ B e r g : Handbucli der pharmaceutischen Botanik. II. Pharmako-

gnosie. 18á<.
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3. mechanikai réteg, mely 1 sor microsclereidából és 1

sor macrosclereidából áll. A sclereidák hosszú, radiális irányban
megnyúlt, keskeny, vastagfalú, H üreg sejtek. A maghéj bamás-
szin, vízben felduzzad, s epidermist, több sorban parenchym-
sejteket, edénynyalábokat és kis üregii, összenyomott sejtekbl
álló, legbels réteget különböztetünk meg keresztmetszetén.

Két nagy cotyledon, kis radicula és kis rügy alakjában
kifejldött plumula alkotják a csirát. A cotyledonok pheripheri-

kus részében érdekes edénynyalábok vonulnak végig, melyeknek
háncsrészében egy typikusan kifejldött váladéktartó van.

Az Anacardium occidentale termése vesealakú. A homorú
oldal közepén érdekes vizfelszivó szervet találunk, mely küls-
leg egy világosabb szín nyeregalakú folt alakjában, u alak-

ban van kifejldve. E szerv szivacsos parenchymából áll, a mely
a felületén lev nyílásokon keresztül mohón szívja be a vizet

és a sclereida résen keresztül a gyököcskéhez juttatja. Ez tehát

egy érdekes berendezés a csírázás elsegítésére és hasonló a
Papilionaceae család magjaiban található tracheidás szigethez,

melynek Tschirch vizsgálatai nyomán ugyanezen szerepe van.

A termésburok szerkezete csaknem megegyezik a Semecar-
pus Anacardium-évai, de itt typikus levegnyílásokat találunk

az epidermisben ; a cardol-tartók nagyobbak s egyik fajtájánál

(mert kétféle van : varietas a amerieanum és varietas [3 indicum)
a microscieridák két sorban fejldnek ki.

A vesealakú mag héja megegyezik a Semeearpus-éva\.

A radicula erteljesen van kifejldve. A váladéktartós edény-
nyalábok nemcsak a sziklevelekben, hanem a gyököcskében is

fellépnek. A csira sejtjei olajos-plasmát. aleuront és keményítt
tartalmaznak.

A Sapindaceae Radlkofer^ alapos tanulmányai után egy
igen jól ismert család. A termés a legkülönbözbb lehet, melyben
egy vagy több mag érik meg. Jellemz, hogy a mag tövén igen

gyakran az ú. n. arillodium fejldik ki. Radlkofer szerint a
maghéj vagy brnem, vagy vastagfalú sugárirányban meg-
nyúlt prismás sejtekbl áll. Az embryo sejtjei keményítt, olajat,

aleuront, cseranyagokat, vagy saponin any;igokat tartalmaznak.

A Paullinia ciipana K u n t h nev délamerikai liána magjai
mogyorónagyságúak, tövükön az említett arillodiummal. A mag-
vak anatómiájával Johlenhofer^ és Kirmsee^ foglalkoz-

tak, mivel e magvakból készítik a gyógyszerészeti szempontból
íontos „pasta guarana"-t. Kirmsee igen vastagfalú oszlop-

sclereidákat és parenchymatikus sejtekbl álló réteget edény-

' E n gle r-Pr a n 1 1: Die natürlichen Pflanzenfamilien III. 5. 277.
* Zohlenhofer: Zur Kenotnis der Samen von Paullinia cupana

(Archiv d. Pharmazie. Ib82. Bánd 18. Heft 9. p. 641.)
* E. Kirmsee: Beitráge zur chem. u. pharmakogn. Kenntnis der

Pasta Guarana. Strassburg, 1897.
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nyalábokkal különböztet meg a maghéjon. A csírán a gyökerecs-

két és rügyecskét nem találta meg ; a sziklevelek sejtjeiben

keményítt és barnás tömegeket látott.

Vizsgálataim szerint:

1. A sclereidáknak kalapácshoz hasonló üregük van és

felületi metszeten nézve körvonalaik hullámosak.

2. A második réteget gödörkés vastagodású 2—4 sejt-

sorban kifejldött parenchymsejtek alkotják.

3- A harmadik rétegben vonulnak végig az edénynyalábok.

4. A negyediket összeesett, 2—3 sorban kifejldött

sejtréteg alkotja.

Az arillodium apró, isodiametrikus sciereidákból áll. Rajta

külsleg már szabad szemmel is két dudor látható. A középs
nagyobb a köldök, a másik a gyököcske dudora. A csira két

nagy sziklevélbl áll, melyeknek a mikropyle- csatornával szemközt

lev szövetében a radiculát és plumulát egy, illetve ketts dudor
alakjában találjuk meg. A szíklevelek sejtjei cseranyagokon és

keményítn kívül coffeint is tartalmaznak, a mely az arany-

chloridos reaktióval gyönyören kimutatható.^

A Malvaceae család tagjainak kevés kivétellel száraz ter-

mése van. A magvak simák vagy egyenetlen felületek, bordá-

zottak. A magvak szövettani szerkezete már több tanulmány tár-

gyát képezte.

Schuman^ szerint a maghéj küls része sötét szín,

mely alatt hatalmas, ellenálló pálczikaréteg (Stábchenschicht)

van kifejldve.

Harz^ három réteget különböztet meg a maghéjon, melyek
közül legfontosabb a Malvaceae-rsb jellemz palisadsclereidák rétege,

ezenkívül az igen kis üreg sejteket, és a fels harmadban az

ú. n. fényövet (Lichtlinie, v. Tschirch szerint „Lichtzone").

Bochmann* szerint, ki a Malva sylvestris magjait vizs-

gálta, e fényöv optikai jelenség, mely a sejtfal anyagának külön-

bözségében leli magyarázatát.

A „Hibisciis Abelmoschus" L. maghéjának epidermisében

sajátságos emergentiákat találtam, melyek gyantás anyagokat
(eredetileg illanó olajat) tartalmaztak. Az epidermist a Malva-

ceákra jellemz sclereidák követik, kis üreggel, ebben anor-

ganikus zárványnyal. 3—4 sejtsorban festéktartó sejtek és 3—

5

sorban összenyomott parenchymsejtek következnek ezután, a

mely utóbbi réteget Tschirch tápláló rétegnek nevezi.

' Lásd : W é b e r: Beitráge zur Anatomie einiger pharmakogn. wichti-

ger Samen u. Früchte 1907. Pag. 70.
* Engler -Prantl: Die natürliche Pflanzenfamilien.
^ Harz: Landwirtschaftlichen Samenkunde. Berlin 1885.
* Bochmann F. : Beitrage zur Entwickelungsgeschichte offizineller

Samen u. Früchte — Bern 1901.
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A maghéj legbels rétegét lapos, gödörkésen megvasta-

godott falú sejtek alkotják.

A csira a Malvaceae-rs, jellemz, tipikus ; sejtjei olajos

plasmát, keményítt és protein-szemcséket tartalmaznak. Táp-

lálószövet kevés.

Myrsinaceae. Kevésbbé ismert család a Myrsinaceae,

melynek jellemz termésalakja a csonthéjas termés (drupa), az

alcsaládok szerint egy, kevés vagy sok maggal.

P a X ^ szerint a termésre jellemz, hogy kicsi, gömbölyded,

húsos, ritkán nedvtelen színes exocarppal és kemény endocarp-

pal. A maghéj vékony, hártyaszer.

Mindezek ráillenek az Emhelia Ribes Burm. terméseire

is, mely egymagvn, a miért is a Myrsinoideae alcsaládba tartozik.

Anatómiai vizsgálatok a termés és magról eddig még nem
igen történtek.

A nedvtelen exocarpiumnak finoman ránczozott cuticulával

bíró epidermise van, mely alatt több sorban parenchymatikus

szövet következik. Edénynyalábok öve képezi a harmadik réte-

get. Az endocarpiuni téglaalakú kis üreg sclereidákból áll.

A maghéj finom hártyaszer.

Az endospermium érdekesen megvastagodott sejtekbl áll,

szarúszer. Ezen ondospermiumba kis sárgaszín csapok nyúl-

nak be, melyekben sárga kristályokat találunk. Ezek nem
egyebek, mint az embelia-sav, a termés ható anyaga

Az embryo horizontális helyzetet foglal el s erteljesen ki-

fejldött radiculából, illetve hypocotylból, két kis szíklevélbl

és plumulából áll. A csira és endosperm sejtjei között az ú. n.

duzzadó-réteg (Quellschicht) van 3—4 sejtsorban kifejldve. Az

endosperm és csira sejtjeiben olajos plasma és protein- szemecs-

kék alkotják a tartalmai.

Z«/;iatee. Alegáltalánosabbanjellemz termésalakjaaLa?>m<ae

családnak van, a négyes makkocska, melynek felülete sima vagy

egyenetlen felület.

B r i q u é^ szerint a mesocarpium legels rétege a sclereida-

réteg, melynek sejtjei isodiametrikusak vagy pallisadszerek.

A kis üregben kristályok vannak; az ersen megvastagodott

sejtfalakon különös csatornák húzódnak végig. Az epicarpium

gyakran palisadszer.

Endocarpium kevés, sima, nagysejt, clilorophyll-tartalmú.

A maghéj gyengén kifejldött.

Chatin^ vizsgálatai szerint a bels epidermis scleren-

chymatikus, de nem mindenütt. Soknál felduzzadó küls epi-

' Engler— Prantl: Die natiirliche Pflanz nfamilien. IV. 1.

^ Engler— Prantl: Die natiirlichen Pílanzenf imiliea IV. 3. a.

3 E. H a r z : Landwirtschaftliche öamenkunde. Berlin 1885.
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dermist találunk (így az Ocimum, Salvia^ Lallemantia, Draco-

cephalum fajoknál). A maghéj vékony bels rétege porózus sejt-

falakkal bír. Endospermium hiányzik. Az egyenes embryo
olajdús.

A Dracocephalum Royleanum B e n t h. terméseinél a fen-

tebbieken kívül a következket találtam:

Az epidermis igen nagy nyálkasejtekböl áll, melyek között

hosszú T alakú több sejtbl álló támasztó-oszlopok vannak.

A nyálkasejtékben 1—2 keményít-szemecskét is találunk a

nyálkán kívül. 2—3 sorban festéktartó-sejtek következnek ezután

s a Ts chir ch-féle tápláló-réteg. Ezt követik a jellemz scle-

reidák, a vastag falakat átjáró csatornákkal. A maghéj két

sejtsora közül a fels, illetleg a küls chlorophyllt tartalmaz.

Táplálószövet nincs. A csíra egyenes, eltérést nem mutat.

A szakosztálynak 1908 márczius 11-én tartott ülésébl.

Rapaícs R.: Elzöldült csillagfürtvírág,

A kassai M, K. Gazdasági Akadémia botanikus kertjében az

amerikai hazájú Lupinus perevMis egy tökéje az idén július havában

másodszor is virított ; azonban a második virágzás virágai abnormáli-

san fejldtek : el zöldültek. Az elzöldült virágokon egyedül a csésze

nem változott meg, a szirmok lomblevélszerüek úgy színüket, mint

szerkezetüket tekintve, a porzók helyén vékony fonalak fejldtek,

a melyek hamarosan elszáradtak a nélkül, hogy virágport termeltek

volna ; a termlevél a fürt alsó felében, a szokottnál jóval nagyobb
hosszúságától eltekintve, rendesen a fürt középs felében mindinkább
kiterül és lomblevéiszerü, míg végül közvetlenül a fürt csúcsa alatt

lev virágok termlevele teljesen megfelel valamely páratlí<nul szár-

nyasán osztott lomblevélnek azzal a feltn sajátsággal, hogy a levél

csúcsán lev levélke aránytalanul ersebb fejlettség, mint a többi.

Az elzöldülésnek éppen ez az utóbbi körülmény kölcsönöz jelent-

séget, a mennyiben újabb bizonyítékot szolgáltat a Brogniart-
Celakovsk y-féle foliolaris elmélethez.

A szakosztálynak 1908 október 14-én tartott ülésébl.

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 5. füzet. 19


