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NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

A MÂ(4YAll FESTUCA-FAJOK ISMKHETKHEZ.
Kiihhuisni tekintettel a Kitaibel t/i/iijleiiu'ui/t'rc.

Hackkl Ede tanártól.^

(XI-(Uk ti'il.liu.

Igen tisztelt barátom Janka Viktor úrnak köszönöm, hogy Kitaiiíel

Festuca fajait áttekinthettem és megvizsgálhattam.

A Festuca nem fajai, Európa flórájának alak szerint a legdusahhak. s

ezért legnehezebb, de legtanulságosabbjai közé is tartoznak. Fel szokás (iket

Oüzttim phmifoliae és complicatac-ra; utóbbiakat a nyelvecske szerint (luri-

culatae és e.vaiiricuhitac-víi. Az miricalaták-wÁX igen nagyok a véleménykü-

lönl)ségek és a fajok s alakjaik megkülönböztetésére elég biztos alapunk

nincs. Ily szilárd alapot nyújt, miként én kimutatni ig}-ekszendek, <í kíil'nn-

Jmzö szövetek ellieljjczése n levelekben, valamint kiképzésük módja.

Minden fülével négyféle szövetbl van fölépítve : egy fels és alsó

<'pideniiiíi-hi')\ (eo, eu, a jegyek mindenik rajzban egyjelentöségüekV. egy

chlorophyllos gyöngédfalu p(irenr]iijin-hö\ (p, Fig. 1., a töb])i rajzban el-

hagyva), az ebben fekv ro.stetléiii/ki')tetjek-hö\ (f, fi, f2), és végre bizonyos

számú erösebb vagy gyengébb liáiuskötetiek-hol mások szerint : Hypoderm ,

mely utól)biak néha folytonos hánesréteggé olvadnak össze (f2). — Egy

tekintet a mellékelt rajzokra, melyek négy Festuca fajnak töleveleit mutatják

keresztmetszetben, fel fogjn ezt világosítani. Els pillantásra felismerhet,

hogy azok külön! )özese fkép a háncstomeg eloszlásától, másodsori tan az

epidermis alkotásától függ.

E háncskötegek szerepe a növény életében jelentékeny , s ezt már

ScunvEiiDENER is kimutatta,
;
«Das mechanische Princip im Bau der Mono-

cotyledonen»] ; és a kelmebeli histotaktikus, mint Duval Jouve a histotak-

tikus módszer úttörje, nevezi
j
jellegek állandóságáról sok száz keresztmet-

szet átvizsgálása által meggyzdtem.
Bevallom azonlian, hogy néha, de i-fiidkiriil ritkán, alig száz esetben

egyszer, két-ket typus kt)zötti átmenetekre akadtam , melyek azonban

soha sem jíllottak annyira közepén, hogy kényszer nélkül eme vagy anui

typushoz ne lettek volna sorolha'ók. Különl)en megjegyzem, hogy e

kelmebeli jellegek állandósága nem a sejtek illetleg sejtrétegek számában,

liMnein ü/ok térbeli elrendezésében fekszik, A lerajzolt metszetekre, melyek

' Kivouíit. A nr'mct orodit lásd a Uovuclion.
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a camera-lucidîi segélyével rajzoltattak, lehetleg typikus ós kifejez

alakok választattak ; s meg kell jegyeznem azt is, hogy ugyanazon hajtás

levelei a szövetek ellielyezkedéséljcii igen, de a szövetek tömegeinek viszo-

nj^ában nem egyeznek meg.

Ha tehát a mellékelt idomokat összehasonlítjuk, azokban következ

három, jól jellegzett typust ismerünk fel.

I. Cylindricae. Levél összenyomott-hengeres, igen merev ; epider-

mis vastag cuticulával és sejtjei igen szk üregek; az epidermis alatt

folytonos, egyenletes (ritkán egyenletlen) vastagságú háncsréteg 1—4 sejt-

sorból. Erek a küls lapon épen nem, a bels lapon csak gyengén (vagy

néha épen nem) kiemelkedk. Száradás utln a levelek megtartják Jiengeres

alakjukat,

II. Canaliculatae. Levelek friss állapotban lapos-hengeresek, jócs-

kán merevek; epidermis ers cuticulával, középerén és szélein apró tüske-

szrökkel, és ezért érdes tapintatu; a középér alatt és a széleken nagy és

széles háncsnyaláhok, melyeknek átmérje a szomszédos rostedénykötegét

többszörösen felülmúlja; a közbülesö oldalér alatt nincs, vagy igen gyenge

a háncsköteg. Száradáskor a levél mindkét oldalán a parenchym összezsugo-

rodása következtében mély barázda keletkezik, mely a megfelel oldal két

ers háncskötege által szegélyeztetik. Ha az oldalér alatt kis háncsköteg

volt, akkor a barázdában mint fehér vonal látható.

III. Angulatae. Levél sokkal gyöngédebb és gindárabb, mint az

elbbi typusoknál; az epidermis kevéssé megvastagodott és sejtjei széles

üregek ; erek ersen befelé nyomulók. Mindenik rostedényköteg alatt egy

vele köriilbelill egyenl vastag háncsköteg ; az egyes háncskötegek eg_ymással

majdnem egyenl ersek, széles közökkel elválasztva. Száradáskor a levél

szögletessé válik, minthogy a parenchym összezsugorodása folytán a háncs-

kötegek éles léczek gyanánt tnnek fel.

Mind ezen jellegek a tölevelekre vonatkoznak.

A Festuca auriculaták levelei a periodikus mozgékonyság képességével

felruházvák széleiket illetleg, s a képesség, száraz légmérsékletnél össze-

záródni, különböz fokokban van kiképzdve, mely fokok lényegesen függnek

a termhely minségétl. A Festuca rubra számos alakjain a mindig lapos

szárlevelek és a periodikusan összesodródó levelek közti minden átmenet

kimutatható.

A régibb, st a jelenlegi auctorok által használt jellegek nag3^obbára

változók. Ilyen a szár tetejének négyéliisége illetleg hengeressége ; a viasz-

hevonat, mely a levelek szürkekékes szinét adja; a bugáról vett különbségek,

kivéve a füzérkék számát egy-egy ágon, mely jelleg a fajtákat ihetleg igen

használható
; a szrözet. A tokiászok nagysága meglehetsen állandó.

Ezen bevezet megjegyzések után áttérek a Kttaibel herbariurajának

Festuca fajai megbeszélésére.
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A) CYLINDRICAE.

1. Festuca ovina L. — Kitaibel herbuiiuinjáluin nincs meg Magyaror-

szágból az igazi F. ovina. Egyáltalán csak egy példány Festuca ovinát láttam

Magyarországi )ól. és pedig Fueyn lierbariumjában «Árva leg. Vikay».

2. F. glauca Lam. (non Sclirad). Kitaibel lierbariumjában bárom

forma van belle.

3. Festuca vaginala Kit. in Willd En. 11 (i. — A Festuca ametliystina

HosT-tól csupán ab])an különbözik, liogy alsó tokiásza szálkátlan és mesz-

telen. A magyar botanikusoknak igen szivükre kötném, hogy ügj'eljenek

arra, vájjon az ö F. vaginata-ik közt nincsenek-e szálkavégü és pillas tok-

lászú példányok. ^

B) CANALICULATAE.

Ebbe a csoportba csupán egy faj tartozik, de ez alakokban végtelenül

változatos. Ez a :

4. F. duriuscula L. sp. pl. (non. syst. nat.). Alakcsoportjai :

a) tiipica [F. anceps Kit]; .^) polys.tachya ; ^) tennis; o) parvißora

[F. racemosa és F. aristata Kit." ; s) (dpcsíris Goflr.

C) ANGULATAE.

5. F. violacea Gand. Alakjai : a) minor ¥. nitida Kit. ; ß) major [F.

inopoda és ílaccida Schur; F. Puccinelli Parlât.'.

6. F. rubra L. Alakjai : a) repens ; ß) cacsp'üosa.

7. F. heterophylla Lam.

I. Festncae oomplicatae ezanricnlatae.

8. F. varia like var. croatica Hackel. — A Plissivicán és Debelo Brdo-n.

II. Festncae planifoliae.

9. F. spadicea L. — Velebiten.

10. F. spectabilis Jan. v. coarctata Hackel. Yilena és Forkassich-Draga;

valamint Horvátország havasain.

11. F. silvaticaVill. Czornahora, Árvában; Viszosica, Plissivica, Mehadia.

12. F. Drymeia M. et K. — Deregh havas.

13. F. arundinacea Schreb. — Siklós.

14. F. elatior L. Lflhclyek nélkül.

15. F. Myuros Ehrh. Horvátország; Szerémség; Nagy-Atád.

Kitaibel herbariumjának F. poaeformis-a a Deregh havasról = Poa

seratina Ehrli.

* Én Muííyuiországon tiibb helyen szedtem oly Fcstuci'ikat, melyek a F. vapinatn

KiT.-töl csupán tokiászuk szálkájában és pillásságában térnek el, s igy valódi F. ame-

tliystiná-k. Budapest mellett a Kákoson e két növény egymás közelében terem.

Sl.MKOVUS T.A.IOS.

TrrmrKZflmjxi /iiirtrk. II. knlrt iv. fiiért. 1 i
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A tábla magyarázata.

Valameunyi rajz a camera-lucidá-val rajzoltatott és pedig, a 90szer nafí.v'ított

Fig. 2. kivételével, 60szoros nagyítás alatt.

Fig. 1 Keresztmetszet egy legfels ti'ílevélltöl a F. glanca Lani.-húl.

» 2 » » » » » F. duriuscula L.-l)öl.

» 3 » » » » » F. nibra L. »

» 4 » » I) » » F. heterophylla L. »

» 5 « egy száiievél felébl » F. heterophylla L. »
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f, fi, h, stb., rostedényköteg.
. , , , pareuchvm i , , epidermis i i i ü i - 1
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^ b. bi, ba. stb., liauesrost.
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SLÉNYTAN. PALAEONTOLOGIA.
CtLenodictyum caepaticum. ^rat||.

(amorphozoa, spongiae).

MaTYASOVSZKY jAKAB-tÓl.

(Xn. tábla. Fels ábra kicsinyitve, alsó Abr. term, n.)

Mult évi nyári szabadságomat Tátrafüreden töltvén, alkalmam volt

a szepes- és sárosmegyei homokk- és mészszirtek területét meglátogatni.

Örömmel jelenthetem, hogy ezen kirándulásom földtani tekintetben nem
maradt minden eredmény nélkül, a mennyiben sikerült, habár csak köz-

vetve is, a kövületekben oly szegény kárpáthomokköböl való néhány igen

nevezetes kövület birtokába jutnom.

Bizonyára minden szaktársunk jól tudja, hogy a kárpáthomokkö

stratigraphiai magyarázatában mily nehézségekkel küzd a geolog, minthogy

e képletnek igen ritka kövületei is oly állat- s növényfajokhoz tartoznak,

melyek függleges nagy elterjedésüknél fogva a pontosabb szintájozást csak-

nem teljesen kizárják. De a petrographiai minség tekintetében is oly egy-

hangúságot mutat a messze elterjedt homokköképlet, hogy ezt ujabb idkig

egyszeren a «kárpáthomokk» összefoglaló elnevezése alatt választották ki

a földtani térképeken és csaknem kizárólag az eocaenbe sorozták, habár a

legtöbb kutató máris több, korra nézve különböz tagot kezdett e képlet-

ben látni s jogosan feltételezni.

A kárpáthomokk stratigraphiájában csak a legújabb idben történt

nevezetesebb haladás, melynek férdeme — Hoheneggek, Talleaux, Niedz-

wiEDZKi és Tietze ])ecses munkálatainak kell méltánylása mellett — Paul
C. M. bányatanácsos urat, a kárpáthomokk fáradhatatlan átkutatóját illeti :

legjobban bizonyítja ezt a három utolsó, kitn és részletes munkája a Kár-

pátok geológiájáról, úgy mint: « Grundzüge der Geologie der Bukowina» ;
—

«Studien in der Sandsteinzone der Karpathen» továbbá «üelier die Natur
des Karpathensandsteines. »


