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(A uöv. szakosztály 1923. évi január hó 10-éu tartott ülésébl.)

Varga Ferenc: A

Succisella- és Succisa-génusz
összehasonlító szövettani vizsgálata és egybevetése
a rokon-génuszokkal.
(10 eredeti rajzzal.)

Az 1623-ban Bauhinus

Beck

által

felállított

Succísa

1899-ben megjelent „Flóra von Niederoesterreich"

génuszt

cím mun-

kájában két génuszra, a Succisella és, Succísa génuszra különítette
Minthogy ezen elkülönítés tisztán küls morphologiai alapon
történt, vizsgálataimmal a különválasztást szövettani adatokkal óhajtom megindokolni. Vizsgálataim eredményét, amennyire az lehetséges
volt, egybevetettem Schweitzer (Dipsacus) és.Fodor (Cephalaria) dolgozatával. Az eredményeket röviden a következkben foglalhatom össze.
1. A gyökér. A Succisá-k elsdleges szövetekbl álló, diarch
gyökerében a faelemeket több bélsejt választja el egymásti, mint
a Succisella gyökerében. Az elsdleges bélszövet még gyarapodik
késbb, amikor a másodlagos szövetek kialakulnak, mert az összefügg fatesten belül mindig terjedelmes belet találunk. A diarchság
a másodlagos szövetekbl álló gyökéren mindkét génusznál majdnem
teljesen eltnik, legfeljebb a Succisella gyökerében találunk a fa
kerületén az elsdleges bélsugaraknak megfelelen egy kis bemélyedést. A kéreg szerkezete mindkét génusznál megegyez. Feltn,
hogy a Succisella gyökerében csak kevés keményít fordul el, bár
különböz korú és különböz idben gyjtött anyagot vizsgáltam,
míg a Succisa gyökerének kérge, háncsa és bele tömve volt vele.
Az utóbbi kérgében állandóan megtaláUiatók a calciumoxalat

el.

csillagok.

A

két génusz az exodermis elfordulásával és annak keletkezési helyével megegye'zést mutat a Cephalariák-kal, míg a DipsaatsoJi-tól az exodermis keletkezésének helyét illetleg elüt, mert ott

mélyebb eredet, nem hypodermális. A gyökér többi része mind a
négy génuszban nagyjából megegyez.

;
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2, A szár. A földfeletti szár szerkezete mindkét génuszban
megegyezik, de a Succisa szárán srbben fordulnak el, úgy a
fed-, mint a mirigyszörök és cutieulája is vastagabb. A Succisellának indája van, ami a földfeletti szár és a rhizoma anatómiai
tulajdonságait egyesíti magában, a mechanikai elemek kialakulását
illetleg átmenetet képezve a kétféle szár között. A Succisa orthotrop rhizomájának szerkezete megegyezik fbb vonásokban a Bipsa-

<^us

rhizomájával. (1. ábra.)
szár anatómiai tulajdonságait

A
egybevetve a Cephalana és
Dipsacus génuszok szárával, megegyezést találunk a levegnyílások
szerkezetét, a fedöszöröket,
a hypoderma elfordulását,
az egysoros pericyklust, a
lágy háncsot és az összefügg fatestet illetleg. Elüt
mindkét vizsgált génusz
szára a Dipsacus szárától
az emergentiák hiányával,
úgy ettl, mint a Cephalariá-tól a sclerenchymati-

cus hypoderma kialakulásával, amely a Bii^saciis-han
és Cephalaria-haxí collen-

chymaticus sejtekbl áll
a száron bordák nincsenek,
a bélüreg, továbbá a pericyklus váladéktartó
hiányzanak.
3.

sejtjei

A lomblevél. Mind-

két génusz lomblevele dorsiventralis
szerkezet,
a
Succisá-néX két sejtrétegü
pallisáddal

és

fejlett szilárdító

ersebben
részekkel;

't-*;-

1.

ábra. Succisa pratensis rhizoma középhenJcm.
hánca,
e.
endodermis, h.

— =
=
= cambiumgyrü,
= fás elemek,
= nem fásodott elemek a farészben,
=
= calciumoxalat
ox.

ger
c.

n.

f.

f.

e.

e.

egyébként teljesen meg- b.
csillag.
bél, ccdc.
dr.
egyeznek egymással.
A levegnyílások szerkezete mind a négy rokon génuszban
megegyez, Crucifera tipusú. A cuticula és a szrözet kialakulása csak
a Dipsacus-tól elüt. A kétsejtréteg pallisád, amely a Succisa levelében található, megvan a Dipsacus génusz tagjainál is, a CepTiálariá-k
közül pedig csak a C. alpiná-h&n mutatta ki Fodor. A levél nyalábjainak elágazása, végzdése mind a négy génuszban megegyez,
valamint a feret kísér és a nyélben meglev hypoderma is közös
jellemz vonás, míg azonban a hypoderma a Jüipsacus-okwél és
Cephalariak-ná\ collen chymaticus vastagodású sejtekbl áll, addig
a vizsgált génuszoknál azt egyenletesen vastagodott falú sejtek
alkotják. A levélhüvelyben lev, ívszer nyaláb-összeköttetések,
nyaláb-áthidalások jellemzk a Dipsaciis-géimszra.
Botanikai Közlemények. 1—6. füzet.

is.

3
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A

A

gallér.
fejecske- virágzatot kívülrl körülvev gallér4.
(involucrum-) levelei mindkét génuszban lágyállományúak, ellentétben
a Dipsacn s-f&iok merev gallérleveleivel. Míg a Surcisella kicsiny

mennek át a vacok pelyvapikkely leveleibe^
addig a Succisa gallérlevelei nagyobbak, három körben helyezkednek
cuticulájuk vastagabb, szörözetük srbb, a levegnyílások
el,
nagyobb számban fordulnak el rajtuk és sokkal közelebb állanak
bels szerkezetüket, de külsejüket illetleg is a lomblevelekhez,
mint a Snccisélla gallérlevelei.
5. A murvák. A vacok murvalevelei (pelyvapikkelyei) megegyeznek szerkezetüket illetleg mindkét génuszban. A rajtuk lev
fed- és mirigyszrök, továbbá levegnyílások szerkezete nemcsak
egymás közt megegyez, hanem a Cephalariá-Yal is. A pelyvapikkelyek
mesophylluma,
szemben a Dipsacus- és
gallérlevelei fokozatosan

Ce^j/iö^ana-fajok murváinak
túlnyomólag sclerenehymaticus
vastagodású mesophyllumával, csak az edénynyalábok és az epidermisek

lev

között

részében

áll

megvastagodott falú sejtekbl. Mindkét génusz pelyvapikkelyébl hiányzik a CephálariáJc-T3i

dermalis

jellemz hypo-

kristálytartó

pa-

renchyma.
ábra.

A Succisella inflexa csészéjében lefutó génusz

=

a csésze nyalábja,
edénynyalábok cs. ny.
a
pártába men nyaláb, h. ny.

p. ny.

A

A csésze.
két
csészéjének szöveti
szerkezetét összehasonlítva,
f^j^^ ^ nyalábok lefutásá,
i 'i
i
li.' '
i
ban találunk eltéréseket,
6.

2.

=

;

=

bibeszál nyalabia.
•'

''

j.

j.

amit már sejteni lehet a küls alakból is. A Succísdla csészéjében
a tetrameriának megfelelen, négy nyalábot találunk,
(2, ábra)
amelyek a csésze párkányán egymással egybeolvadva összefügg kört

A

Succisa tetrameralkotnak, amelybl nem indul ki oldalág.
5. ábra), amelyek
csészéjében szintén négy nyaláb található (3
szintén egy körbe olvadnak egybe a csésze szélén, de az így keletoldalágak indulnak ki a csésze fogaiba. Elég
kezett
gyakran el szokott fordulni, hogy a csésze fogainak száma az
utóbbi génusznál eggyel szaporodik, tehát pentamer lesz, akkor
a nyalábok száma is öt lesz, ami úgy jön létre, hogy a pártába
nyalábok közül egyik egy ágat bocsát a csészébe.
Összevetve az eredményeket a Cephcdariák-on tapasztaltakkal,

—

gyrbl

men

a nyalábok száma a tetrameria esetén megegyez. Különbség van
a két génusz és a Cephálaria között a csésze epidermise és mesophylluma sejtjeinek alakjában, méreteiben, továbbá a küls alakban
és állományban.
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7. A párta. A SucciseUa és Succisa pártájának szerkezete
megegyezik. Különbség van azonban a pártakarélyoknak és annak
megfelelen a párta edénynyalábjainak számában, amennyiben a

pentamer csészével bíró Succisa virágján a párta is pentamer és
ennek megfelelen nem négy, hanem öt nyalábot találunk benne,
amelyek közül az ötödik a porzóba men nyalábnak egyik ága.
A Cejíhalariálc-iól eltér a két génusz pártája a papillák, fed- és
mirígyszrök, továbbá a levegnyílások elfordulási belyét illetleg.

—

=

5. ábra. Succisa pratensis csészéjének edénynyaláb-rendszere ; cs. ny.
nyaláb, h. ny. =^ a bibeszálba
a pártába
a csésze nyalábja, p. ny.
csésze
nyaláb, k. ny. ^= a párta és a csésze közös nyalábja, k, ny,
ágak pontozott vonallal
és párta közös nyalábja. A sziromkorélyokba

3

=

men

men

=

men

vannak
8.

A

porzók.

jelölve.

A

porzók köre úgy anatómiai, mint küls
megegyez mind a három génuszban.
két vizsgált génusz egymással megegyez

alaktani tulajdonságában

9. A termo. A
szerkezet termököre eltérést mutat a Cephalariák termjétl, amenynyiben a bibe papillás, a bibeszál epidermisének küls sejtfala
leneseszeren kidomborodik és hiányzik a magház epidermise alatti
kristálytartó-réteg mindkét génuszból.

3*
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A

Dipsacaceák termésén a magház fala
10. A termés.
redukálódott úgy, hogy az ebbl fejldött pericarpium a magnak
nem nyújt elegend védelmet. Ennek a feladatát egy járulékos
szerv, a gallérjca (involucelltcm régebl^en calix exterir, Jcüls csésze,
Aussenhélch) vette át, amely termésburolcká fejldik.
Succisa-génuszt B e c k (207.), mint már sz volt róla, a küls
morphologiai különbségek alapján választotta szét két génuszra,
amiben fontos szerepe volt a két génusz termésének, illetve azok
elüt, küls alakbeli tulajdonságának. Ez indított arra, hogy a
terméssel helyesebben annak involucellumával, amitl annak küls
alaki tulajdonsága függ, részletesebben foglalkozzam.
Succisa
iuvolucellumának szövettani vizsgálatával Cacace (6.) foglalkozott
a Dipsacaceae felosztásával kapcsolatban meglehetsen felületes és
hibás rajzok közlésével. Késbb mindkét génusz már kissé részletesebb, de még mindig nem teljesen
kimerít, st hiányos vizsgálatát

A

A

Fischer

közli

azzal,

aki

(13.),

amint mondja, a Dipsacaceae terrendszerének pontosabb
mészetes
megállapításához akart hozzájárulni.
SucciseUa inflera.

1.

termés hurJca. Az
hosszú, korsóalakú
termésen egy alsó kidomborodó hasi
a)

Az

átlagosan 5

érett

mm.

és egy fels, nyaki részletet külön-

SucciseUa inflexa. Ids
involucellum bordájának k. m.-e
6.

ábra.

;

böztethetünk meg. Az involucellum
egész hosszában nyolcbordájú, amelyek majdnem egyforma nagyságúak,

fekv= küls epidermis,
megFi ch e r (13.)
= nyaláb- amint ^^azt^^^^^
sejtek rétege, ny.
^ ^ ^^- ^^^^^^ ^égy= edenynyalab,
nuvely,
mi.
= bordaparenchyma, p. = karelyu, kis koronába mennek
nyalábhüvelyen oelül lev paren- A nyolc borda között nyolc egyenl
= lysigen járat, módon kialakult barázdát találunk.
chyma,
ep = bels epidesmis, k =
^ ^^^^^^ közege tájáról készített
/•.»•.=

ep.

b.

is

s

•

h.

e.

<{

•

='•'„

.

^

-,

^-i

r,

^

at.

p.

j.

l.

b.

cuticula,

c.

dr.

=

calcmmoxalat

,

,

,

,

•

i

ni

i

keresztmetszeten az involucellumban
a szövetek következ elrendezések
A bordák csúcsán gyakran lekopott epidermis (ep.)
a hossz irányában megnyúlt sejtekbl áll, amelyekkidomborodnak. Míg ezek mérsékelten
kissé
falai
ggillj^g

(6.

ábra).

egy kissé
nek küls
megvastagodtak, addig a
huUámos, radiális falak

nézetben csak nagyon gyengén
bels tangentiális falak vékonyak.
A küls tangentiális falakat nagyon vékony cuticula-réteg vonja
be, amelyen csak nagyon gyengén, vagy egyáltalában nem lehet a
leveleknél látott csíkoltságot észrevenni. Amint az epidermis a
barázda felé közeledik, a cuticula mind vastagaljb és vastagabb
lesz.

A

vastag,

felületi

s

a

barázdában a cuticulán

hogy majdnem

teljesen

(k) ráncokat lehet látni és oly
elnyomja az epidermis-sejtek bel-
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A levegnyílások az epidermis e részletén hiányoznak,
hasonlóképen a fiatal korban elforduló fed- és mirígyszrök is
lekoptak. Az epidermis és az alatta következ vékonyfalú sejtekbl álló réteg (f. r.) sejtfalainak anyaga cellulose. Ezen vékonyfalú sejtekbl álló, epidermis alatti réteg sejtjei a felülettel párhuzamosan kissé megnyúltak, fekv réteget (f. r.) alkotnak a borda
csúcsán és oldalán. Némelykor annyira összenyomott ez a réteg,
hogy alig lehet benne a sejtes szerkezet nyomát észrevenni.
A barázda közelében, ahol a felületen a cuticula kezd erösebb
réteget alkotni, sejtjei fokozatosan átmennek a barázda egyenletesen vastagodott falú, két sejtrétegébe. A borda csúcsán a fekv
rétegen belül három-négy sorban vastagabb falú sejtekbl álló
réteget találunk (ny. h.). Ez az edénynyalábot (e. ny.), s az azon belül
lev parenehymatikus szövetet (p.) patkó alakban veszi körül. Sejtsorai befelé fokozatosan csökkennek, majd a borda többi szövetébe
mennek át. Ez a patkóalakú rész, a nyalábhüvely, nemcsak vastagabb falú sejtjei révén üt el a többi szövettl, hanem azzal is,
hogy azok barnás anyaggal itatódtak át. A bordák oldalában a
nyalábhüvely és a fekvsejtek rétege között nagyobb átmérj,
kevésbé vastagodott falú sejtekbl álló szövet (b. p.) a bordaparenchyma van, amely a borda szöveteinek legnagyobb részét teszi ki.
A bordaparenchyma sejtfalai is barnás anyaggal átitatódtak, felületi nézetben ellipszisalakú gödörkéket
látni rajtuk és sejtjei a
hossztengely irányában kissé megnyúltak. Csak kevés és aránylag
kis sejtközötti járatot találunk benne. A barázda felé fokozatosan
csökken rétegeinek a száma és sejtfalai mindegyre vastagabbak
lesznek, majd átmegy a barázda két vastagfalú sejtsorába. Az edénynyaláb befelé es farészletében a kevésszámú spirális trachea,
az udvaros gödörkés tracheida és a túlnyomó számban lev gödörkés farost oly mértékben megvastagodtak, hogy belüregükbl alig

világát.

lehet valamit látni.

hogy

A

kifelé

es

háncsrészlet annyira összenyomott,
farészleten belül, az edény-

alig lehet megkülönböztetni.

A

nyalábhüvelytl körülvéve parenehymatikus szövetet (p.) találunk,
amelyben alig fordul el sejtközötti járat. A parenchymától befelé
egy nagy lysigenjárat (1. j.) van, amelynek szélén esetleg néhány
többé-kevésbé ép parenchymaticus sejtet, legtöbbször azonban csak
a sejtfalak roncsait találjuk. A járatot és a bordát legbelül a bels
epidermis (b. ep.), amely szorosan csatlakozik a barázdák szövetéhez,
zárja be. Ezt a bordaparenchymával a lysigenjárat oldalán némelykor még épen maradt vékonyfalú sejtek kötik össze, amelyek
magát a hasadást létrehozták és ezért nevezem ket hasadó
szövetnek. Tangentiális irányban gyengén lapított, vékonyfalú sejtek
alkotják a bels epidermist, amelyek a lysigenjárattal szemben
gyakran szétszakadtak.
Az involucellum szöveteinek anyagát vizsgálva, azt találjuk,
hogy a két epidermis, fekvsejtek rétege, a lysigenjáratot körülvev
sejtvázroncsok, továbbá a nyaláb háncsrészlete cellulose. A nyaláb
farészének a sejtjei fásak, primer-lemezeik és az egész farész elsd-
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leges elemei sósavas phloroglucinnal intenzívebb vörös színt mutatnak, mint a secunder- és tertier-lemezek, illetleg seeunder-elemek.

Az

edénynyaláb-hüvely és a borda többi szövetei, amelyek barnás
itatódtak át, primer lemezeik kivételével párásak.
A barázda két sejtsorában a primer fallemez is párás. Az epidermis és a nyaláb kivételével mindenütt találhatunk caleiam-oxalat
csillagot (c. dr.), de az összefügg kristálytart réteg-liiányzik.
Az ismertetett szövetelrendezéstl elüt az involucellum egymással nagyjában megegyez, nyaki és alapi részlete. A küls epidermis megnyúlt sejtjei a koronában isodiametrikusakká lesznek és
levegnyílásokat is lehet köztük találni. Néhány mirigy- és fedszr mindig található. Az alapi rész epidermisén a levegnyílások
hiányoznak, annál nagyobb számban vannak a fedszrök. Ezek az
alap felett rásímuluak, vagy csak kissé állanak el az epidermistl,

szín anyaggal

majd az alap

felé fokoza-

magán az
alapon pedig már rá merlegesen helyezkednek el.
A termés alján a vacokról
való leszakadásakor az epidermis széttépdik. A fekvsejtek rétege a felülettel
kevésbbé
párhuzamosan
megnyúlt, de nem isodiametrikus sejtekbl áll.
nyalábhüvely sejtjeinek fala
kevésbbé vastag, ugyancsak
mérsékelten vastagodott a
tosan

elállanak,

A

bordaparenchyma
ábra. Succisella inflexa. Fiatal involucellum
k. m.-e ; ep.
küls epidermis,
oszlopos réteg, ny. 1i.
0.
nyalábr.
büvely, «í/. F-.
vazalis pnmaneusok, r.
rostacs kísérösejtek, b. p.
bordaparennyaláb körüli parenchynia,
chyma, p.
lysigen szövet, b. ep.
1. sz.
bels epicuticula, c. dr.
dermis, k.
calciumoxalat csillag.
7.

=

bordájának

=

=

=
=

=

=

=

=
=
=

is,

mely

kevesebb sejtréteg. A barázdában nem két, hanem

három egyenletesen vastagodott falú sejtréteget talá?
enidemiis köKO
^^^^^ ^ két
^^\ epmeimis
,

ZÖtt.

Az^ edenynyakbokon

a kettéválás nyomait lehet
j^ár látni, mert tangentiáli^^^ lapítottak, st egyik-

másik metszetben, ami közvetlen a korona alatti, vagy az alap alsó
részébl készült, már ketté-vált nyalábokat is találunk. A két nyaláb
nyalábhüvelyük van,
között, amelyeknek csak gyengén
fejlett
parenchymaticus sejtek vannak. A lysigenjárat helyén a legtöbb
esetben intercellulárisoktól tagolt legömbölyödött sejtekbl álló
parenchyma, vagy legfeljebb nagyon kis lysigenjárat van. A lysigenjárat, illetleg annak a helyén lev hasadószövet és az edénynyaláb
között lev parenchimatikus szövet (6. ábra p.) nagyon redukálódott.
c)

A

megegyez

fiatál termés hurha.

Az

utóbb ismertettekkel majdnem

szöveti szerkezetet találunk a fiatal termés közepe tája-
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készített keresztmetszeten (7. ábra). A küls epidermis (ep.)
ugyanolyan, mint azt az ids termés középs részérl készült metszeten láttuk. Különbség csak al)ban van, hogy a fed- és mirigyszrök még megtalálhatók rajta. Az epidermis alatt nem fekv sejtréteget találunk, hanem a radius irányában kissé megnyúlt sejtekbl álló oszlopos réteget (o. r.). A nyalábhüvely sejtjei (ny. h.)
csak kisebb üregükkel ütnek el a kissé megvastagodott és már
szintén gyengén barnára színezdött bordaparenchymátl (b. p.).
nyaláb helyén vékonyfalú sejteket találunk, amelyek között
legfeljebb egynéhány elsdleges nyalábelem tnik ki vastagabb
fallal. Megvan a nyalábon belül a sokszöglet sejtekbl álló, járatokat nem tartalmazó parenchyma (p.) is. Ez átmegy befelé a legömbölyödött sejtekbl álló,
még ép hasadószövetbe
(1. sz.). A barázda szövetei
hasonló elrendezések, mint
azt fennt az érett termés
ról

A

burkában

láttuk.

epidermis

(b.

A

ep.)

bels

szorosan

csatlakozik a borda szöveteihez.
tartalmi részek

A

közül a calciumoxalat csillagok (c. dr.) itt is elfordulnak.

Az ids és fiatal termés involucellumának leírt
szövetelrendezését egymás-

megtaláljuk
a magyarázatát a mutatkozó
különbségeknek. A nve,
T
'
j„
1
11
kedo csira mmd jobban es
jobban feszíti az involucellumot, a hasad(5 szövetbl
megalakul a borda belseié•'
1
1
-Cl
uben a iysigenjarat.
L
Jiizzel
sal egybevetve,

•

•

•

,,
a
ii
n
ábra. buccisella mnexa
edénynyaláb lefutása
v.

o

o-

;

belép

nyaláb,

=

a. gy.

—

•

i,

i

.

,

mvnlucellumanak
ny.
alsó

=

vacokból

nyalábgyrü,

=

karélyborda nyalábja, Te. ny.
közti borda nyalábja, f. yy. == fels nyalábgyuru, k.
involucellum karélya a be'>•

"ny-

mélyedéssel.

lépést tartva a fiatal invo-

lucellum oszlopos rétege mindjobban és jobban megnyúlik tangentiális
irányban és érett termésben már fekv réteggé alakul át. Ezen
változásokkal párhuzamosan alakulnak ki az edénynyaláb faelemei,
az edény nyaláb hüvely és megy végbe a sejtfal anyagának a változása

is.

A nyáláhlefutás. A vacokból belép stele (8. ábra v. ny.)
az involucellum alján mindjárt a belépés helyén abba négy edénynyalábot bocsát. Az elágazás után megmaradó része folytatódik a
term falába, majd onnan részben a magkezdeménybe, részben a
virágrészekbe. A négy ág a korona karélyai alatt lev bordába
megy, ezek a karélyborda-nyalábok. Bellük az involucellum alján,
ahol a bordák kezdenek kialakulni, jobbra és balra egy-egy oldalág
c)
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megy

(a. gy,), amelyek gyengén hajlott ívben egyesülnek egymáslétrehozva ezáltal a termés alján egy összefügg nyalábgyürüt.
Ebbl a négy közti bordába egy-egy ág megy (k. ny.) mint közti
karélybordák és a közti bordák nyalábjai között
bordanyaláb.
csak nagyon kis vastagságbeli eltérés mutatkozik. Sem ezekbl,

sal,

A

alsó nyalábgyürübl többé oldalágak nem indulnak
bordanyalábok az involucellum nyaki részének párkányához
érve, két részre oszlanak. Az így keletkezett ágak a koronában
meredek ívben csatlakoznak (f. gy.) a szomszédos bordákból jöva
megfelel ágakhoz. Az itt, vagy ennek a részletnek közelébl készült metszeten lehet látni a fentebb ismertetett, a felülettel párhuzamosan történ megnyúlását és kettéválását a nyaláboknak.
A szomszédos bordák íves nyalábösszeköttetése révén az involucellum nyaki részletén is egy összefügg nyalábgyürü (f. gy.) keletkezik, amely szintén elágazás nélkül
fut le a négy karélyban. Az involucellum
négy karélyán egy kis bemélyedést találunk az alatta lev bordák nyalábjainak
kettéválásával szemben.

sem pedig az
ki.

A

Succisa pratensis.

2.

termés hurlca. A Succi-ta
fedszrökkel borított, négypratensis
hasábú, oszlopalakú, 5 mm. hosszú involua)

9.

ábra.

Succisa

pratensis.

K

m. az involucellum bordaiaiiak középs részébl;

= epidermis, = fed= oszlopos réteg,
p. = bordaparenchyma,
ny. = edénynj3.m,J.j.=
=
ly sigen jarat,
/«?.

ep.

szór, 0. r.
b.

e

c.

dr.

ciumoxalat csUlag.

cal-

As

érett

sr

cellumán négy nagyobb f- (9. ábra) és
négy kisebb mellékbordát különböztethetünk meg. A nyolc bordával nyolc ba^^^^^ j^ váltakozik. Az mvolucellumon
^•
.i..
n
nern különböztethetünk meg nyaki, elszkül részletet, mert az al^ó rész egyenesen, minden elszükülés nélkül folytat^-^ ^^
szrös koro^^ ^ négyfogú
'-^
»
,,. »/
,,
.,
"^ba. Mmdegyik
koronalogon egy-egy
i

i

..

,

,

i

^

,

hosszbarázdát találunk. A Succisellá-'iBi
(9. ábra ep.) sejtfalai és cuticulája

szemben mindkét epidermisének

A fedszrök (f. sz.) ersebbek, nem kopnak le,
involucellum fels részéiben rásímulnak a felületre, lefelé mindjobban elállanak tle, míg a termés legalján rá merlegesen helyezkednek el. A bordák csúcsán rendesen nagyobb számban fordulnak
el, mint azok oldalán. Az epidermis alatt, a termés közepe tájáról
készült keresztmetszeten a szövetek következ elrendezések:
Succisella involucelluma fekvsejtek rétegének helyén állósejtekbl
álló, oszlopos réteget (o. r.) találunk, amelynek sejtjei a borda
csúcsán amiyira összenyomottak, hogy alig lehet benne a sejtes
szerkezet nyomát látni. Ezen belül parenchymaticus sejtekbl álló
szövet, a bordaparenchyma (b. p.) vau, amelyet egy nagy ly sigen
járat (1. j.) oszt jobb- és balrészre. Az oszlopos réteg és a bordaparenchyma a barázdában egy-két sejtsor vastagságú, vékonyfalú
kissé vastagabb.

az

A
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át. A
csúcson az
összenyomott és barnás
anyaggal átitatódott bordaparenchyma-sejtsort. Ezen belül van az
edénynyaláb (e. ny.), amelyet belülrl a már említett lysigen járat
határol. Elemeit illetleg megegyezik a SuccíseUáé-Yal, míg ott
azonban alig volt valami kis átméretbeli különbség az egyes bordák
nyalábjai között, addig itt a föbordák nyalábjai jóval vastagabbak,
mint a mellékbordáké A calcium-oxalat csillagokat (9. ábra c. dr.)
itt is megtaláljuk, de itt sincs összefügg kristálytartóréteg.
Az involucellum sejtfalainak anyagát vizsgálva, meglehets
eltéréseket találunk az elz génusztól. A bels epidermis falai, a
lysigen járatot körülvev sejtváz-roncsok, továbbá az alig észrevehet, összenyomott háncsrészlet a nyalábban cellulose. A farészlet
primaneusai és a másodlagos elemek primer fallemeze sósavas
phloroglucinnal itt is élénkebb vörös színre festdnek. A küls
epidermis, az oszlopos réteg és a bordaparenchyma, amelyek barnásszín anyaggal átitatódtak, szudán Ill-al kezelve, éle'nk téglavörösszínüek lesznek, jeléül a parásodásnak.
Elüt a fent vázoltaktól a csúcsi és alapi részlet szöveteinek
a külsn itt is találunk
elrendezése. Az epidermisek megegyezk
a fels rész isodametrikus sejtjei között levegnyílásokat. A vacokról

"\agy csak

oszlopos

gyengén vastagodott részletbe megy

réteg

alatt

találtunk

még

két,

;

való leváláskor az

alapi

rész

epidermise

szétroncsolódik,

amiáltal

melyen át a csírázáshoz szükséges víz behatolhat
alulról is a minden oldalról párás, vízhatlan szövetektl körülvett
termés belsejébe. Az oszlopos réteg meg van úgy a csúcsi, mint az
alapi részleten. A bordaparenchyma rétegeinek a száma a csúcsi
részen csökkent, míg az alapi részleten ugyanolyan terjedelm, mint
a középrészen. A barázdában a sejtrétegek száma nem kett,
hanem három. A lysigen járat kisebb, vagy, ha még nem alakult
ki, helyén a bordaparenchyma sejtjeihez teljesen hasonló sejteket
találunk. A nyalábokon a kétfeléválás nyomait lehet látni, ha
pedig már elágaztak, úgy az ágak között parenchymaticus sejteket

nyílás jön létre,

találunk.
hj

A

fiatal

termés hurJca.

A

fiatal

termés

involucellumának

majdnem ugyanolyan elrendezések, mint az ids termés
részletéé. Az epidermisek úgy alakultak ki, mint ott, megküls epidermis alatt a vékonyfalú oszlopos réteg is. Az

szövetei

csúcsi

van a

a bordaparenchyma, amelynek sejtjei
megkülönböztethetk. A nyalábelemek még túl-

oszlopos rétegre következik

a csúcson

jól

nyomóan vékonyfalúak, csak egy-két

sejt fala üt el vastagságra
a többitl.
lysigen járat helyét a bordaparenchyma sejtjeihez
hasonló sejtek foglalják el.
sejt falának anyaga még cellulose,
legfeljebb a fa-primaneusokban lehet némi nyomát látni a fásodásnak, a cuticula azonban jól kimutatható.
Összehasonlítva a fiatal és ids borda szöveteinek elrendezését, nem találunk olyan eltéréseket, mint a Sucrisellá-n. A lysigen
járat itt is a csíra növekedése folytán alakul meg, anélkül azonban,
hogy külön hasadószövet fejldött volna ki. Ugyancsak a csíra

A

A
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gyakorolta nyomás az okozója annak, togy a fiatal bordában, a
csúcson jól megkülönböztethet oszlopos réteg és bordaparencbyma
két sejtsora ids bordában összenyomatik.
A nyalábok hosszirányban a következ
c) Nyaláb-lefutás.
vacokból belép stele (n. ny.) itt is
módon futnak (10. ábra).
négy nyalábot bocsát mindjárt a belépés helyénél és épen úgy folytatódik tovább, mint a Succisellá-han. A négy nyaláb közül egy-egy
megy a fbordába, fbordanyaláb (f. b. ny.), a bordába való belépésük eltt jobbra, balra egy-egy ágat bocsátanak. Ezek az ágak a
mellékbordák alapján lapos ívben egyesülnek az alsó nyaláb gyrmennek ágak
mellékbordákba ebbl a
ben (a. gy.).
(m. b. ny.). Sem a bordanyalábok, sem az alsó nyalábgyr a bordában többé el nem ágazik. A mellékborda-nyalábok, mieltt az
involucellum párkányát elérnék, közvetlen ezen beZ,^ ugró párkány alatt két ágra

A

gyrbl

A

oszlanak.

Az

így létrejött

ágak lapos ívben csatlakoznak a fborda-nyalábokhoz, létrehozva az involu-

,„

„

o

•

^

•

10. ábra. buccisa pratensis

•

-

1

1

11
mvoiucellumanak

=

vacokból
edénynyaláb lefutása; v. ny.
belépö nyaláb, a. gy.
alsó nyalábgyr,
nyalábja, m. b. ny.
f. b. ny. =: fborda
mellékborda nyalábja, f. gy.
fels gyr,
mvolucellumíog
f. ny.
o lo nyalabia.
^
j
j

—

=

=

=

cellum párkányában a fels
nyalábgyürüt (f. gy.). A
fborda-nyaláb folytatódik
mint az involucellum fogának fnyalábja (f. ny.). A
ágaimellékborda-nyaláb
nak a fborda-nyalábokhoz
való csatlakozásánál vagy
a fborda-nyalábból, vagy
a hozzá csatlakozó ágból
,,,
,
^
i
i
l-i^x,
valtozO szamu, de legtobb'

ször két ág veszi eredetét,
amelyek szintén a fogakba

j^ennek, mint melléknyalái n
t
^^^^
^Qg nyalábja annak
széleken végzdnek. Ezen

itat
^

•

a melléknyalábok pedig a
utóbbiak végzdésénél a fog szélén egy kis kiugró részt találunk.
A fels nyalábgyr íveibl is indulnak ki rövid ágak, amelyek
részben a fogak alapját, részben a bemetszéseket ágazzak be. A fogak
bemélyedései itt is mindig a mellékbordák nyalábjainak elágazásával szemben vannak.
Az involucellum négyfogúságábau akkor sem vettem észre semmi
változást, ha a párta vagy a csésze körében az öttagúság lépett is fel.
csúcsában,

3.

Egybevetés.

Összehasonlítva a vizsgált génuszok involucellumát, nagy
epitalálunk azok szerkezetében. A Succisella
dermise jóval vékouyabbfalú sejtekbl áll, mint a Sucdsáé, anyaga
eltéréseket

kük
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Az epidermis
is eltér, az elsnél cellulose, az utóbbinál párás.
függelékei számbeli eltérés mellett az elsn lekopnak, a másoSucciseUá-han a fiatal inrolucellum oszlodikon megmaradnak.
pos, idsben fekvsejtek rétege a Succisá-hsin mindig oszlopos, míg
azonban anyaga az elsnél állandóan cellulose, addig az utóbbinál
SucciseUa edénynyalábja körül külön edénynyaláb-hüvely
pára.
alakult ki és a felülettl több sejtréteg választja el, mint a Succisánál, ahol az edénynyaláb-büvely hiányzik. Különbség van az edénynyalábok lefutásában, a bordapareuchyma kialakulásában, ami a

A

A

Succisellá-han többé-kevésbé vastagodott falú sejtekbl

áll.

Anyaguk

nyalábok, mint a bordaparenehyma, mindkét
úgy
génuszban megegyez. Eltérés van a lysigen járat keletkezésében,
ami a Sticcisellá-han külön hasadószövetböl jön létre és sóba sem

a

tekintetében

ér egészen a nyalábig, mint a Succisá-h&ii, hanem parenchymatikus
szövet választja el attól. Különbség van a két génusz között az
involucellum-barázda szilárdító szöveteinek kifejldésében. Általában

a szilárdító részek a Succisellá-han fejlettebbek, mint
a Succisá-han, ahol csak az epidermisre és edénynyalábra szorítkoznak. Eltér a két génusz mvolucellumának küls alakja a Succisélláé korsóalakú, a Succisáé oszlopalakú, amelyen f- és mellékbordákat különböztethetünk meg. Különbség van a korona alakjában

feltn, hogy

:

és erezetében

is,

a termés többi részei

megegyezk.

ezen eredményeket Fodor (14.) és Fischer
Cephalaria(13.) vizsgálataival, a következket állapíthatjuk meg.
és Succisa-génuszok megegyeznek abban, hogy az involucellum
koronája fogas, de a fogak száma különböz. Mindkettnél megkülönböztethetünk nyolc barázdát, négy f- és négy mellékbordát,
amelyeknek alakja azonban elüt a két génusznál. Némi megegyezést mutat az involucellum küls epidermisének vastagsága és
a szrözet minsége, ami azonban a Cephalariák-on srbb, mint a

Össze vet v^e

A

tiuccisán.

ügy a SucciseUa, mint a Succisa involucelluma szilárdító
szöveteinek és a bordaparenchymának a szerkezete, elrendezése elüt
attól, amit a CephalariáJc-han találunk. Hiányzik mindkét génuszban
az epidermis alatti kristály tartó-réteg, amely Fodor (14.) szerint
a küls epidermis alatti sejtsorban mindenütt, Fischer (13.) szerint
csupán a barázdákban található, ahol a szilárdító szövet épúgy
hiányzik, mint a Síiccisá-han.

4.

Vizsgálataim

hatom

Összefoglalás.

eredményét

röviden

a

következkben

foglal-

össze:

A

szár

szövettani

viszonyai mindkét génuszban

megegyezk

mutatnak a Dipsacaceae többi génuszáElüt az utóbbiaktól abban, hogy a hypoderma egyenletesen

és bizonyos hasonlatosságot

val

is.

vastagodott sejtekbl áll. A pericyklusból a váladéktartók hiányoznak és a szárban mindig van bél.

:
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különbözik a Síiccisá-tól abban, bogy
ami az utóbbinál hiányzik.
A rhizoma szerkezete megegyez, elüt azonban a Dipsacusgénuszétl a bypoderma hiánya, a paraképzödés módja, az össze-

mindig

függ

Succisélla-gérmsz

fejleszt indát,

hiánya és a bél jelenléte folytán.
anatómiai viszonyait tekintve átmenet a földfeletti
szár és rhizoma közt, egyesítve magában a kettnek bizonyos tulajdonságait, A Succisella normális és járulékos húzógyökereinek anatómiai tulajdonságai megegyezk, a *Swcc'/sa-génuszban különbség
van a kett között. Különbség van a két génusz gyökere között is,
mert a Succísáé-bsin mindig találunk belet. Az exodermis kialakulása
révén a CephalariáJc-kal mutat megegyezést, a Dipsacus-génnsztól
azonban elüt. Ez utóbbitól különbözik még a hypodermáKs eredet
pára révén is,
A dorsiventralis szerkezet levél, a levegnyílások alakja és
szerkezete, vízkiválasztókká való módosulásuk, a levélnyél és levélhüvely anatómiai viszonyai meglehetsen hasonlóak a két génuszban.
Egyes megegyez vonások mellett találunk kisebb jelentség elüt
tulajdonságokat is a vizsgált s az összehasonlított génuszok között.
A megegyez szerkezet gallér- (involucrum-)levelek alakjukat
illetleg a Succisellá-nál a murvalevelekhez, a Succisá-nél pedig a
lomblevelekhez állanak közelebb. Fokozatos átmenetet alkotnak
fatest

Az

inda

egyrészt a nagy gallér-(involucrum-)levelekkel bíró Dipsacus, másrészt a gallérlevél-nélküli Cephalaria-génnszok között.

A
úgy a

megegyez

szöveti elrendezéssel bíró murvalevelek elütnek
mint a Cephalaria-génusz murváitól.
Különböz a két génusz csészéjének alakja és edénynyalábDipsaciiS-,

rendszerének kialakulása.
Ugy a párta és porzó, mint a termkörének anatómiai, valamint küls morfológiai tulajdonságai nagyjában megegyezk.
Az involucellum szerkezetében nagyon jelentékeny eltérések
vannak, de a termés többi részei megejíveznek. A két génusz involucellumának fbb anatómiai tiajdonságát a következ módon állíthatjuk egymással szembe
Succisa.

SticciseUa.

Involucellumról a szrök lekopnak,

epidermis vékonyfalú. Oszlopos réteg
csak

fiatal

korban van meg, ids

més involucellumán

fekv

ter-

réteggé

Edénynyaláb-hüvely van. Az alapszövet a bordákban mérsékelten, a
barázdákban ersen vastagodott, ezekáll

tagfalu.

a szüárdító szövet.

Az involucellum edénynyalábjainak
összeköttetése meredek ív, a korona
karélyaiba ágakat

nem

bocsátanak.

mindig megtalálEdénynyaláb hüvely hiányzik.
bordákban és a barázdákban az

Oszlopos réteg
ható.

A

válik.

bl

Involucellum szrös, epidermis vas-

alapszövet

parenchymás.

Szilárdító

részek csak az edénynyaláb és a meg-

vastagodott falú epidermis.

Az involucellum edénynyalábjainak összeköttetése lapos ívben történik, belle elágazások mennek a
korona fogaiba.
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Lysigenjárattá alakuló hasadó szövet van.
tói

A

járatot

Lysigenjárattá alakuló

edénynyaláb-

az

sadó szövetet

külön parenchymaticus szövetre-

teg választja

Küls epidermis és
fekv réteg nem
általában

külön ha-"

nem találunk. A járatot

edénynyalábtól elválasztó külön

az

parencliymaticus szövet hiányzik.

el.

illetve

sodás
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Küls

oszlopos,

az

párás. Pará-

Az involucellum

szöve-

teiben a párások vaunak túlsúlyban.

terjedelm.

kisebb

epidermis és oszlopos réteg

parásodott.

Ezen rövid összehasonlításból megállapítható, hogy a Síicciséllaközött éles, rendszertani érték, histológiai
különbségek vannak, amelyek nem annyira a vegetatív szervekben,
mint inkább a termés, illetleg involucellum szerkezetében nyilvánulnak meg. Mivel a Di])sacaceae többi génuszán belül az involucellum szerkezete egyöntet, st az egyes génuszok egymástól fkép
ennek alapján választhatók el, azért a *Sí(cas(i-génusznak két részre
és

íStíCc/sa-génuszok

való választása, illetleg abból a /Stícme??a-génusznak elkülönítése
az anatómiai tulajdonságok alapján is helyes és m.egokolt.
Hálás tanítványi kötelességemnek teszek eleget, amikor
dr. Mágocsy-Dietz Sándor egyet. ny. r. tanár úrnak, a
tud.-egyetem általános növénytani intézet és növénykert igazgatójának és dr. Szabó Zoltán egyet. m. tanár úrnak, a tud.-egyetem
általános növénytani intézet akkori adjunktusának köszönetet

mon-

dok szíves tanácsaikért és jóindulatú támogatásaikért továbbá, hogy
lehetvé tették az intézet mszereinek, a botanikus-kertben termett
vizsgálati anyagnak felhasználásával dolgozatom elkészítését. Hálával
tartozom Schneider József úrnak a tud.-egyetem növénykert
felügyeljének is a kertben termelt vizsgálati anyag gondos ápolásáért.
(A dolgozat a budapesti m.

kir. tud.-egyetem
zetében készült.)

általános

növénytani inté-

(A növénytani szakosztály 1922. évi február hó 8-án tartott ülésébl.)
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Tolna vármegye zuzmó-

flórájának ismeretéhez.
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eredeti rajzzal.)

Tolna vánnegye zuzmflórájával

még

senki

sem

foglalkozott,

még

•

tudomásom

kisebb

irodalmi

szerint

adatot

eddig

sem

amely csak néhány zuzmót is felemlítene,^ Maga ez a
körülmény is sarkalt arra, hogy a kérdéssel foglalkozzam, különösen akkor, amikor olvastam, hogy még virágos növényeket illetleg is hosszú ideig meglehets ismeretlen terület volt. Tolna
vármegye botanikai kutatásainak rövid történelmi áttekintését
Bartal K.- a Botanikai Közleményekben már közzétette, egy
évvel késbben Hollós L.^ ugyanezen folyóirat hasábjain ezeket
ismerek,

1
Dr. Hollós László tagtársunk, a tolnavármegyei irodalom
alapos ismerje is volt szíves ebben megersíteni.
2 B a r t a 1
K. Adatok Szekszárd környékének flórájához. Botanikai
Közlemények. I. 1910, p. 33.
3
L. Tolna vármegye flórájához. Botanikai Közlemények,
1 1 ó s
ír. 1911, p, 89.

H

