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A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

XI. KÖTET. 1912. V/10. 2. FÜZET.

Hollendonner F,:A Bíota orientális EndL és Thuja

occidentalís L. fájának hísztológíaí megkülönböztetése.

A xylotomiában éppúgy, mint a szisztematikában a Biota-t

hol mint külön génuszt tárgyalják, hol pedig a Thuja génuszba
osztják be Thuja orientális név alatt ; de mig a küls morfológiai

tulajdonságok — a levelek gyantamirigyei, termések alakja,

ágak állása — alapján mindig el lehet e két fenyt egymástól
választani akár külön génuszoknak, akár fajoknak tekintik is

ket, addig az összehasonlító xylotomiában ezideig nincs semmi
biztos hisztológiai tulajdonság megállapítva, melynek alapján e

két fenyféle fáját meg lehetne különböztetni.

Nördlinger,^ Schroeder-^ Thuja néven tárgyalják

mindkettt, a nélkül azonban, hogy közöttük különbséget állí-

tanának föl; Hartig^ szintén csak Thuja-t említ munkájában,
de mivel fajokról nem emlékezik meg azért nem tudható, hogy
ide sorolta-e a, Biota-t is. Hanausek"^ és Wiesner^ munká-
jában Wilhelm csak a Thuja occidentalis-t tárgyalja, és míg
Wiesner munkájának I. kiadásában'' a Biota tartós kemény
fája miatt külön van említve, addig a II. kiadásból ezt kihagyta
Wilhelm. A xylotomusok egy másik csoportja: Goeppert,^
Essner,^ Kleeberg,^ Gothan,^" Burgerstein^^ mint

külön génuszokat ismertetik e két fát, de hisztológiaüag egyedül
Kleeberg választja el ket egymástól, míg a többiek a két-

^ Anatomische Merkmale d. wichtigsten deiitschen Wald- und Garten-
Holzarten 1881. 6. old.

'' Das Holz d. Koniferen 1872. 63., 67. old.
^ Beitrage z. Gesch'chte der Pflanzen u. z. Kenntniss d. norddeutsch.

Braimkohlenflora. Bot. Zeitung 1848. 124. old.
* Lehrbuch d. technisch. Mikroskopie 1901. 196. old.
' Rohstoffe. II. kiad. II. köt. 165. old.
'> Rohstoffe. i. kiad. 551. old.
^ De coniferarum structura anatomica 1841. 25. old. és Monographie

d. foss. Koniferen 1850. 56. old.
* Über d. diagnost. Wertli d. AnzahI u. Höhe d. Markstrahlen bei d.

Koniferen 1882. 7., 13. old.
9 Die Markstrahlen d. Koniferen. Bot. Zeitung 1885. 712. old.
'" Zur Anatomie lebender u. fossiler gymnospermen Hölzer 1905. 100. old.
'^ Bestiramungstabelle d. Koniferen-Gattungen nach xylotomischen

Merkmalen. Wiesners Festschrift. 103. old.
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46 HOLLENDONNBR V.

féle fát teljesen megegyeznek találták és ennek megfelelleg
meghatározó kulcsaikban is együtt vannak. Némelyik munkában
azonban már fel van emlitve egyes feltn tulajdonságuk : igy

már Essner^ megemlíti, hogy 1 mm^-re es bélsugarak számát

tekintve a Thuja occidentalis a Cu2)ressus-fé\éktöl eltérleg az

Ahietineae-hez csatlakozik, de a továbbiakban nem a JBiota-Yail,

hanem a Juniperus comm^inis-szel hasonlítja össze. Burger-
stein^ pedig a Thuja elliptikus belsugársejtjeit emeli ki, de

külön nem választja a Biota-\ó\.

Moeller^ csupán csak a Biota-t tárgyalja és a Thuja
occidentalis-YÓl Wiesner nyomán^ csak azt említi meg, hogy
a Biota-t is ugyanarra a czélra — finom asztalosmunkákra —
használják, mint a Thuja occidentalis-t. Na kamura^ is fel-

említi munkájában a Biota-t, mint japán fenyöfélét, de hisztológiai-

lag nem tárgyalja. H a r t i g K.^ pedig csak a Thuja occidentalis-

szel foglalkozik.

Miután ezeknek az irodalmi adatoknak alapján nem volt

semmi biztos diagnosztikai tulajdonság megállapítható, azért

magam is vizsgáltam e két fát és arra az eredményre jutottam,

hogy nemcsak küls morfológiai tulajdonságok alapján lehet e

két fenyfélét egymástól megkülönböztetni, hanem magának a

fának is — legalább is a nálunk termknek, mert csak ilyen

állt rendelkezésemre — vannak oly küls, de különösen hiszto-

lógiai tulajdonságai, melyek segítségével mindig el lehet ket
egymástól választani és így egy okkal több van arra, hogy a

Biota külön génuszként szerepeljen.

Már puszta összehasonlításból is kitnik, hogy a Thuja
fája lazább növés, szívós, de puha, bélsugarai a radiális met-

szetben fényesebbek, a geszt és szijács majdnem egyszín

:

szürkébe játszó vörösbarna. A vizsgált, körülbelül 40 éves törzs

sugarának ^/3-a volt sötétebb geszt és úgy itt, mint a vala-

mivel világosabb szíj ácsban ersen elüt vékony vonalaknak
tnnek fel az évgyrk szúk tracheidás övei. A fajsúlya' lég-

szárazon 0,32. Ezzel szemben a Biota fája tömörebb növés,
keményebb, nehezebb, a bélsugarak halványabbak, a színes

geszt késn fejldik ki; egy 26 éves törzsben csak a hat bels
évgyrre terjed rész volt sárgásba játszó vörösbarna és élesen

elvált a sárgásfehér szijácstól, a mely ^/3-a volt a sugárnak.

Egy másik 17 éves darabon pedig négy évgyr volt színes.

' I. m. 10., 18. old.
* I. m. 108., 109. old.
^ Beitr. z. vergleich Anatomie d. Holzes. Denkschrift. d. k. Akademie

d. Wissenschaft. Wien. Math. Naturwiss. KI. 1876. 36. köt. 309., 310. old.

* I.. m. I. kiad. 627. old.
^ Über d. anat. Bau d. Holzes d. wichtigsten japanischen Koniferen.

Unters. a. d. forstbot. Institut z. München, ül. 1883. 26. old.

* Dia anat. Unterscheidungsmerkmale d, wichtigsten in Deutschland
wachsenden Hölzer. III. kiad. 1890. 10. old.

' Wiesner: Rohstoffe. 11. kiad. II. köt. 163. old.
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A szk tracheidás övek csak a színes gesztes részben tnnek
el élesen, a szijácsban sokkal halványabbak, de azért az

évgyr széles tracheidás részétl szabad szemmel is megkülön-

böztethetk. Fajsúlya^ 0,63, tehát jóval nagyobb, mint a Thuja-é.

A bél igen kicsiny, szabad szemmel csak kis sötétebb pont-

nak látszik.

Hisztológiai tulajdonságaikat illetleg csakugyan sok közöttük

a megegyez vonás, így tracheidáiknak radiális falában rendesen

egy sorban állnak az udvaros gödörkék, de néha — különösen

a T/mJa-ban — kettesével is találhatók az évgyrhatár mel-

1. rajz. A Thuja occidentalis fájának keresztmetszete, hp. hoHSzparenchym-
sejt, éh. évgyr határ. 300-szor nagyítva.

lett álló széles tracheidák falában. Az udvar nagysága és a

pórusok alakja a tracheida szélességével változik. A széles

tracheidás részben az udvar nagyobb, mint a szk tracheidás

övben, ott a pórus kör, itt pedig ferdén álló keskeny ellipszis

vagy hasíték, melyek néha keresztezik egymást. A köralakú

pórus határvonala nem éles, mert a sejtüreg felé néz szájának

a széle legömbölyített. A szk tracheidás részben a tangentiális

falban is vannak udvaros gödörkék ; udvaruk halvány, pórusuk

ferde kis ellipszis vagy hasíték, néha pedig csak kerek pontnak

látszó kis kör. Legnagyobb számban közvetlenül a határt alkotó

falban vannak ; itt az udvar legkisebb, a pórus pedig kétféle

:

a széles tracheida felé tágasabb, mint az ellenkez oldalon, a

' Zsivny V. megyetemi tanársegéd meghatározása szerint.

5*



48 HOLLENDONNER F.

mi a falvastagsággal arányos, mert a szk tracheidához tartozó

fal vastagabb, mint a széles tracheidáé. Az évgyürühatártól

befelé a számuk csökken, de nagyságuk a tracheidák szélességével

n, végre teljesen eltnnek. Elég gyakoriak a radiális fallal

párhuzamosan futó vízszintes léczekkel ellátott tracheidák is (trachea

trabeculatae),^ a mint azt már Müller is említi.^ Moeller-töl
említett^ csavaros csikoltsága a tracheidáknak csak az ágak
alján lev „ vörösfában " van meg, a mi a fenyk általános

tulajdonsága.

Hosszanti faparenchymsorok fleg a szúk tracheidák között

vannak (1. rajz), de itt-ott, különösen ágakban, a széles trachei-

dák között is találhatók. Rendesen magányosan állnak, ritkáb-

ban halad két sor egymás mellett, faluk csak valamivel vékonyabb,
mint a szomszédos íracheidáké, tartalmuk sárgásbarna. Vízszintes

falaikban 3—4 kerek, elliptikus vagy szabálytalan határvonalú,

a sugár irányában megnyúlt egyszer gödörkék vannak, ugyan-
csak egyszer gödörkék vannak a hosszanti falaikban is, melyek-
nek a szomszédos tracheidák részérl féludvaros gödörkék felel-

nek meg ; ezeknek az udvara ugyanakkora, mint az egyszer
gödörke, pórusuk pedig keskeny, ferdén álló ellipszis (2., 4. rajz).

A Biota-han Kleeberg- gel megegyezöleg * gyakoriabbnak
találtam a hosszparenchymát, mint a Thuja-ha,n ; az ilyen tulaj-

donság azonban csak más úton nyert meghatározást támogat-

hatja, mert fiatal, négyéves ág keresztmetszetén már körülbelül

egyenl számban volt meg mindkettben és a parenchyma szám-

beli kifejldése, a mint ezt Kny^ az Ahies alba-ról kimutatta,

valószínleg küls tényezk behatása alatt is áll és így ugyan-
abban a fában is ingadozik ; ezért található egyik évgyrben
nagyobb számban, mint a másikban és az ágakban más az

elosztása, mint a törzsben.

A bélsugarak rendesen egysejtnyi vastagságúak "^ vagy egy
rétegüek, de néha az egysoros kétsorossá is válik (2. rajz).

A bélsugár tisztán parenchymsejtek soraiból áll. A bélsugár

szélén lev sorokban és az egy-két sor magas bélsugarakban a
sejtek magassága nagyobb, mint a közbe es sorokban. Faluk
elfásodott, mert florogluczin és sósavval meggypirosszínü lesz,

de mivel rutheniumvörössel csak a bélsugár fala festdik
meg, a hossztracheidák fala ellenben színtelen marad, azért

a bélsugár sejtfalainak nagy pektintartalmára következtethe-

^ De B a r y : Vergl. Anatomie 162. és 170.
" Über d. Balken in d. Holzelementen d. Koniferen. Berichte d. d. bot.

Gesellsch. VIII. köt.
^ I. m. 310. old.

M. m. 712. old.

^ Über die Verteilunfr des Holzparenchyms bei Abies pectinata DC.
Ref. Bot. Zentralblatt lU. köt. 1910. 529. old.

* Vastagság alatt értem a tangentiális metszetben a vízszintesben

elhelyezett bélsugársejtek számát egy bélsugár keresztmetszetén belül.
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tünk. Vastagságukat illetleg legvastagabb a vízszintes fal, benne
kerek-, kerekded, tojás vagy más hasonló szabálytalan görbe
vonaltól határolt egyszer gödörkék vannak ; határvonaluk fölü-

leti nézetben néha elmosódott, mert a gödörke szája letompított

és gyakran csak horpadásszer, oly lassan vékonyul meg a fal.

Számuk a széles tracheidás övben nagyobb, de rendesen kiseb-

bek, mint a szk tracheidás pasztában ; az Abies alba-hoz viszo-

nyítva gödörkékben szegényebb.
A tangentiális fal vékony, többnyire a kambium felé dom-

2. rajz. Thuja occidentalis

egy- és kétsejtsor vastag
bélsugarai, hp hosszparen-

chymsejtek. 800-szor

nagyítva.

3. rajz. A Biota orientális

egy sor vastag bélsugará-

nak keresztmetszete.

400-szor nagyítva.

borodik, vagy teljesen sima vagy igen apró kis csomócskák vannak
rajta, jól kifejldött egyszer gödörkék azonban, mint pl. az

Abies-eknéX, nincsenek benne. Már Kleeberg is megfigyelte,^

hogy a Biota-han „a vízszintes fala sima tangentiális falak eltt

tölcsérszeren kivájt". Én ugyanezt megtaláltam a T/itya-ban is

(5. rajz) ; ha ugyanis a tangentiális fal merleges a vízszintes

falra, akkor ebben a csatlakozási helytl jobbra is, balra is egy-

egy kis bemélyedés látható ; ha pedig a tangentiális fal ferde

vagy ersen ívelt, akkor a vízszintes fal a csatlakozási hely eltt

fokozatosan vastagabbá lesz, úgy hogy a tangentiális fal a meg-

1 I. m. 712. old.
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vastagodott fal folytatásának látszik, mert a vastagodás a tan-

gentiális fal eltt egy kis bemélyedéssel hirtelen megsznik és

a másik oldalon már rendes vastagságában folytatódik tovább.

A radiális fal szintén vékony ; azokon a helyeken, a hol a

hossztracheidák féludvaros gödörkéivel érintkezik, fleg pektin

anyagokból van, mert ezek a helyek rutheniumvörössel gyor-

sabban és ersebben festdnek, mint a fal többi része és radiá-

lis nézetben kerek, kerekded, tág szemrésalakú vörös foltoknak

látszanak, míg a többi rész még színtelen ; különösen a Thuja-

ban láttam ezt szépen, a Biota-hsm is megvan, de itt a fal

többi része is gyorsan festdött és nem volt oly éles az ellentét.

Festetlenül ezek a foltok halvány udvarok és bennük a tracheidá-

hoz tartozó féludvaros gödörke pórusa látszik. A bélsugár radiá-

lis falában, a tracheidák részérl való féludvaros gödörkékkel

közleked egyszer gödörke a fal vékonysága miatt csak nehezen

vehet ki ; ennek és a féludvaros gödörke udvarának az átmérje
körülbelül egyenl.

A fák hisztológiai megkülönböztetéséhez rendesen használt

diagnosztikai tulajdonságokban tehát a két feny fája csakugyan

megegyezik és a Kleeber g-tl felállított különbségek némelyike

is olyan természet, hogy diagnosztikai értéke vagy nincs vagy
pedig oly kevés, hogy ezt csak más úton nyert meghatározások

megersítésére használhatjuk föl. Ilyen a bélsugármagasság

sejtsorokban kifejezve.^ Szerinte a Thuja occide7italis-hen nyolcz,

a Biota-han pedig tíz sejtsor magasak a bélsugarak, de már
Essner'"* kimutatta, hogy ez oly természet tulajdonság, mely

a korral változik és egyénenként is különböz ; így egyik eset-

ben 16, máskor pedig 9 sejtsor volt a legmagasabb bélsugár

a Biota-ha,n, és míg az elsben 1—9, addig a másikban 1—

6

sor magas bélsugarak voltak túlsúlyban ; végül a Biota-ra, 1—25,

a Thuja-Ta 1—14 határérték mellett 1—8 leggyakoribb értéket

állapit meg, de ugyanekkora a leggyakrabbi érték a legtöbb

Cupressineae-nél is. Én pedig a Biota-h&n 1—16, a T/mja-ban
1—17 határérték között E s s n e r egyik adatával megegyezleg
szintén 1—6 leggyakrabbi magasságot találtam. Ezekkel szem-

ben Moeller szerint a bélsugár sohase lehet 10 sor magas,^

st még a négysoros is igen ritka,* úgy hogy a bélsugár magas-
ságot nem lehet a két fa megkülönböztetésére használni.

Az 1 mm"^-nyi tangentiális felületre es bélsugarak és bél-

sugársejtek számát illetleg már nagyobb a kett között a

különbség, de itt is nagy az ingadozás azért abszolút diagnosz-

tikai értéke ennek sincs. Összevetve ugyanis Essner, Wies-

1 Magasság alatt értem a tangentiális metszetben a hossztengely
irányában egymás fölött lev sejtsorok számát egy bélsugár kereszt-

metszetében.
'•

I. m. 13. old.

» I. m. 308. old.
* I. m. 310. old.
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n e r, Wilhelm és saját méréseimbl nyert adatokat (1. táblá-

zatot), nagy átlagban a Thuja úgy aránylik e tekintetben a

Biota-hoz, mint 2:3 vagy 2:3"5, és így helyes Essner-nek
az a megfigyelése, hogy a Thuja bélsugarai számát tekintve

az Abietineae-hez csatlakozik, mert „ Cupressineae bélsugarainak

a száma nagy átlagban^ majdnem kétszer akkora, mint az

Abietineae-é" . Ennek az aránynak a megállapításánál azonban
fontos, hogy lehetleg egyenl korú és azonos viszonyok között

növekedett példányok hasonló részeit állítsuk egymás mellé,

mert különben az arány változik, így pl. ha nem törzset törzs-

zsel vagy ágat ággal, hanem a Biota-ból az ág, a Thuja-hól
pedig idsebb törzs bélsugár számait állítottam szembe, akkor
az arány 2 : 6, megfordítva pedig {Biota törzs és Thuja ág)
csak 2 : 2'5 ; a mi e tulajdonság természetébl magyarázható,
mert mint Essner s mások ^ is ismételten kimutatták a bél-

sugarak és a bélsugársejtek száma, egyénenként, st ugyanabban
a példányban a korral is változik és más az ágakban, mint a
törzsben.
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sem E s s n e r, sem én egyet sem találtunk, az átlag maximuma
pedig csak uyolcz. Még jobban kitnik tévedése a Junvperus
communis-nál, a hol szerinte 20, Essner szerint 103—143, az
én számításaim szerint törzsben 45—129, középértékben 72,
ágban 135—195, középértékben 168 bélsugár esik 1 mm^-nyi
területre, mig a bélsugársejtek száma Wilhelm szerint 300,
vagyis a bélsugaraknak átlag 15 sor magasaknak kellene lenni,

pedig Wilhelm maga mondja,^ hogy a Juniperus communis-
ben a bélsugarak többnyire 2—10 sejtsor magasak, a mi közel
áll E s s n e r és az én adataimhoz is, mert Essner ezt 1—6-ban
állapította meg, én pedig ágban 1—4, törzsben 1—9 leggyako-
ribb értékeket kaptam. A bélsugársejtek száma Essner szerint:

4. rajz. A Biota orientális fájának radiális metszete, éh : évgyr határ,

hp : hosszparenchyma. 300-szor nagyítva.

250—375, szerintem ágban 277, törzsben 310 volt a középérték,

míg a határértékek ágban 210—345, törzsben pedig 210—400.

A fák megkülönböztetésére használatos számbeli adatok

másik csoportjába azok az értékek tartoznak, melyek az alkotó

elemeknek nem a számára, hanem a méreteire vonatkoznak,

így Kleeberg a bélsugársejtek magassága alapján választja

szét elssorban a két fát. Szerinte a Biota sejtmagassága 7—8,

a Thuja occidentalis-é hat beosztással egyenl ; egy beosztás
2"5 [J--nak felelvén meg,^ az elbbinek a magassága 17'5—20 [x

az utóbbié pedig 15 jx. Viszont Essner a T/mj/a-ra 18, Burger-
s t e i n pedig 15—19 [x sejtmagasságokat állapítanak meg, úgy

» 1. m. 162. old.

' I. m. 691. old.
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hogy tisztán ezeknek az értékeknek alapján nem lehet a két fát

megkülönböztetni. Mégis összehasonlítva a két fa tangentiális

metszetében a középs bélsugársejteket, azt látjuk, a mint már
Kleeberg is említi, hogy a Biota-hdiW kerekek (3. rajz), a

Thuja-han pedig elliptikusak (2. rajz) a bélsugársejtek kereszt-

metszetei : ugyancsak ezt említi meg B u r g e r s t e i n is, de csak

Thuja-ró\. Különböz anyagon és eszközökkel^ végzett méré-

seimbl kitnt, hogy itt a különbség nem is annyira a magas-
ságokban, mint inkább a szélességekben, helyesebben a sejt-

magasságok és szélességek egymáshoz való viszonyából áll eZó', a

5. rajz. A Thnja occidentalis fajának radiális metszete éh évgyr határ.

300-szor nagyítva.

míg ugyanis a Biota-ban a középs hélsugársejtek szélessége úgy
viszonylik a magassághoz, mint 1 : l'o-höz, addig a Thuja-ban
ez 1 : 2'9-hes tehát majdnem 1 : 3-hoz. Ez volt az eredmény,
ha egy és ugyanannak a sejtnek magasságát és szélességét

hasonlítottam össze vagy ha elbb külön több magasság és

szélesség közepét állapítottam és ezeket állítottam arányba

;

ugyanez a viszony állott fönn továbbá akkor is, ha akár ág vagy
törzs, akár szk vagy széles tracheidás pasztából való volt a

metszet. A kétsorossá vált bélsugarakban is ugyanez a viszony

áll fönn, de néha némelyiknek az alakja mégis annyira meg-

' R e i c h e'r t-féle 3. sz. mér okulár; Zeiss-féle csavaros mér
okulár. T u z s n—H e r m a n-féle mérö-asztal.
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változik (6. rajz), hogy az arány más lesz és az üreg elliptikussá

válik. A mi külön a szélességet és külön a magasságot illeti, azt

kell megjegyeznem, hogy a Biota-hsin körülbelül kétszerakkora
(9*7 t^) volt az üreg szélessége, mint a Thuja-han (5"4 {jl), míg
az üreg magassága nem sokban különbözött, mert a Biota-haLii

átlag 12'3 [J- a Thuja-han 15"7 fx-nak találtam. Ezek az adatok
azért kisebbek Essner, Burgerstein, Kleeberg adatai-

nál, mert én csak az üreget mértem, míg k úgylátszik a fal-

vastagságot is hozzá számították. Maguk a szélességek és

magasságok különböz anyagokban és részekben szintén inga-

doznak, de a kett közötti arány és így a sejtek alakja mindig
ugyanaz marad, ezt mutatják Gothan adatai^ is, ki a Biota-

ban a magasság- és szélességeket a következknek találta

:

16 16 16 20 12 . , 1 1 1 1 Q ^ 1 i.ai,
16 12 12 12 12 ^' vagyis az arany 1:1, 1:1-3 es l:r6-hoz.

W i 1 h e 1 m szerint ^ pedig a Thuja magassága 14 {x, szélessége

6 [J.; úgy hogy az arány 1:2'3, tehát a Biota-éhoz közel sem
áll, noha a tlem talált l:2'9-tl kissé eltér.

A középs bélsugársejtek alakbeli különbsége mellett egy
másik morfológiai különbséget a bélsugár radiális falának

gödörkézettségében találtam, a míg ugyanis a Biota-hsLii úgy a
szk, mint a széles tracheidás övben a pórus élesen elválik az

udvartól (4- rajz), mert a pórus keskeny pálczika- vagy ellipszisalakú,

az udvar pedig kör vagy ehhez közel álló ellipszis és míg a széles

tracheidás övhöz tartozó gödörkék pórusa csak valamivel tágabb,

mint szk tracheidás részben, addig a Thuja occidentalis-\)a,n a

két öv gödörkézettsége élesen elüt egymástól : a szk tracheidás

részben megegyezik a^ioía-éval, de a széles tracheidás övben a pórus
körülbelül akkora, mint az elliptikus udvar ; nem válik el élesen

a kett egymástól és az udvar csak néhol — a tág szemréshez

hasonló pórusok szélén — mint keskeny sáv tnik el (5. rajz).

Ugyanezt mutatják a mérések is, mert a Biota széles tracheidás

részében az udvar hosszanti átmérje 6—8 |a, a pórus hossza
3—5 {X, szélessége 1*4—2 [x. Thuja széles tracheidás részében

az udvar hosszanti átmérje szintén 6—8 [x, a pórus hossza kb.

ugyanennyi, szélessége pedig 4—6 [x, a míg tehát az udvarok
egyenlk, a pórusok nagysága igen különbözik, a Biota-han 2—3-

szor hosszabb mint széles és a pórus szélessége 4-ed 5-öd része

csak az udvar hosszanti átmérjének, ellenben a Thiija-han a szé-

lesség úgy aránylik a hosszúsághoz, mint 1 : l"5-höz és a pórusszéles-

ség igen gyakran egyenl az udvar szélességével vagy csak ennél

valamivel kisebb és ekkor mutatkozik az udvar mint keskeny
sáv. A kett közötti különbséget különben legjobban mutatja a

4. és 5. rajz. Maguk a méretek itt is változnak, de a viszony a
4—5 éves ágakból való, metszetekben is körülbelül ugj^anez

1 I. m. 58. old.

' W i e s n e r : Rohstoffe. II. köt. 165. old. jegyzet.
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volt, habár itt kisebbek a gödörkék. A fa vastagodásával a

gödörkék különösen a széles tracheidás részben nagyobbak lesz-

nek és így az ellentét is jobban feltnik, mint a vékony ágak-

ban. A tracheidák- és bélsugársejtsoroktól alkotott „keresztez-

dési mezben" a gödörkék száma a meznek nagysága szerint

1—6 között változik ; az 1—2 soros bélsugarak, valamint" a

többsoros bélsugarak szegélyz sejtsorainak a keresz-

tezdési mezjében több szokott lenni, mint a közbe-

es sejtsorokéban; különösen az ágak 1—2 sor magas
bélsugaraiban nagyobb a szám (3— 6), míg a törzsek

küls évgyriben, a széles tracheidás mezben
rendesen 2—4 gödörke. A szk tracheidák keresz-

tezdési mezeiben néha csak félannyi a gödörke,

mint az évgyrhatár melletti széles tracheidás

részben, máskor egyenl számban vannak mind a

kettben. Különbség van a két rész között a

gödörkék elhelyezkedésében is, a míg a tavaszi

széles tracheidák fekv téglalap- vagy négyzet-

alakú mezeiben a sugárirányban, egymásfölötti két

vízszintes sorban helyezkednek el a gödörkék,

addig a szk tracheidás rész álló téglalapalakú

mezeiben a hossztengely irányában egymás fölött,

egy függélyes sorban állnak vagyis elhelyezke-

désük a keresztezdési mez alakjával, a számuk
pedig a meznek és maguknak a gödörkéknek a

nagyságával függ össze.

A középs bélsugársejtek keresztmetszeteinek

alakjában és a radiális fal gödörkézettségében lév
különbségeken kívül egy harmadikat a bélsugarak-

nak a tangentiális metszetben való összehasonlítása-

kor találtam. A bélsugársejteJc és hossztracheidák

között lév sejtközti járatok keresztmetszetei ugyanis

a Thuja occidentalisban mindig háromoldalúak

(2. rajz), mig a Biota orientalis-ban ugyanezekrl
a helyekrl villaszerén elágazó két, ferdén haladó

csatornácska indul az egymásfölött álló bélsugár

parenchymsejtek ürege felé és a vízszintes fal vas-

tag secundar lamelláján keresztül egész a tertilir

lamelláig nyúlnak. Olyan helyen., a hol két sor

vastag a bélsugár az egymás mellett vagy fölött álló parenchym-
sejtek között három., illetve négy ágú csillaghoz hasonló ez az

elágazás (3. és 6. rajz). Fiatal, 2—3 éves ágban épp úgy meg-
találtam ezt a különbséget, mint 26 éves törzsben azzal a

különbséggel, hogy az ágakban ritkábbak, mert a legtöbb bél-

sugár csak 1—2 sor magas és így a sejtközti járat kevés. A fa

vastagodásával, tehát a korra nézve fiatalabb évgyrkben a

bélsugarak magassága növekszik, tehát a sejtközök száma gyara-

podik és ezzel a sejtközökbl kiinduló csatornák is mindig éle-

6. rajz. A Biota
orientális két-

soros bélsuga-

rának kereszt-

metszete. 400-

szor nagyítva.
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sebben jelennek meg, különösen, ha nem él, hanem jól kiszáradt

anyagot használunk és a metszeteket alkoholban tartva vagy vízben

kifzve glycerinben vizsgáljuk. Radiális metszetben a villásan vagy
csillagszeren elágazó csatornácskák helyén — a bélsugársejtek

vízszintes és a tracheidák hosszanti falának keresztezdésénél —
két alapjával szembeállított majdnem egyenl oldalú háromszög
üreg látszik (4. rajz), a melyek a csatornák keresztmetszetei

;

különösen klórzinkjódba vagy szegfolajba, szárazon betett met-
szetekben tnnek el élesen, ha leveg van bennük. A két

csatorna a közös sejtközti járatba nyílik és a metszet helye

szerint más és más képet mutatnak, így egyszer teljesen hiányzik

a két háromszöget elválasztó keskeny fal, úgy hogy az üreg
csúcsára állított rombuszhoz hasonló, ilyenkor a metszetben a
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villásan elágazó csatornák a sejtközökhöz tartoznak, mert a vörösre

festdött primár lamella ezeknek a belsejét is kibéleli ; az.

ugyanígy megfestett Thuja oecidentalis metszeteiben ellenben

csak vörös háromszögletes foltoknak látszanak a sejtközök.

Összefoglalva dolgozatomat a két feny közötti hisztológiai kü-

lönbségek a következk:

1. A Biota orientális középs bélsugársejtjeinek kereszt-

metszete tangentiális metszetben kör, a Thuja occidentalis-é

ellipszis ; az elbbinél a sejtek szélessége úgy viszonylik a

magassághoz, mint 1 : 1'5, az utóbbinál pedig 1 : 2"9-hez, tehát

majdnem 1 : 3-hoz.

2. A Biota bélsugarának radiális falában lév gödörkék
udvara mindig elválik a pórustól, akár a széles, akár a szk
tracheidás övbl való legyen a metszet, míg a Thuja occidentalis-

ban csak a szk tracheidás részben ilyenek a gödörkék, a széles

tracheidás övben azonban az udvar nem válik el teljesen a
pórustól, hanem csak itt ott mint keskeny sáv tnik el, mert
az udvar a és pórus majdnem egyenl.

3. Tangentiális metszetben a bélsugárparenchymsejtek és

tracheidák közötti sejtközök a Thuja oecidentalis -hsui három-
szögletesek a Biota orientalis-hsin ezekrl a helyekrl az egy-

másfölött álló parenchymsejtek ürege felé egy-egy kis ferdén

haladó csatorna indul ki, ha a bélsugár kétsorossá lesz, akkor
a parenchymsejtek közötti sejtköz három- vagy négyágú csillag-

hoz hasonló.

(A szakosztálynak 1911 deczember 13-án tartott ülésébl.)

AndrasovszkyJ. : Elzetes jelentés Kísázsía steppe-

területén \9U-hen tett utazásomról,

A „Szepesi Egyesület Budapesten" és a „Turáni Társaság"
támogatása lehetvé tette nekem, hogy azon expediczióhoz csat-

lakozzam, a mely Kisázsia belsejének tudományos feltárását

tzte ki czéljául.^

Márczius elején hagytuk el Budapestet és Konstantinápolyon
át Angorába utaztunk, hol a tulajdonképeni útra való készüldés,
fleg azonban a tavasz ezidei rendkívül késn való beállta miatt

egy teljes hónapot töltöttünk.

Angóra a steppektl északra, vulkanikus területen, 900 m
tengerszínfeletti magasságban fekszik. A város alatt egyesül

három patak az Angora-folyóvá. A patakok partján nedves rétek

terülnek el, a közeli dombokon termékeny szántóföldek, legelk,

' Az expediczió tájijai : dr. 3Iészáro3 Gyula ethnografus, dr. Milleker
Rezs geográfus, Náda}^ Lajos zoológus ós e jelentés irója.


