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A TYPHA- ES SPARGANIUM-NEM VIRÁG- ÉS TERMÉS
FEJLDÉSE.

Elöljáró közlés.

Dl". DiETz SÁNDOR-tól Budapesten,*

A Typha-nem fajai, (melyek közül a T. latifolia L. és T. angustifolia L.

szolgált vizsgálati anyagul) tudvalevleg vízi növények, melyek gyöktörzseik-

kel sekély vízmedrek talajában élnek; a gyöktörzsek bizonyos rügyeiböl fej-

ldik a földfeletti szár, melyen az els évben st néha a másodikban is csak

alacsony de vastag, és számos hosszú szálas levél n ; már a második év

kora tavaszán az eddig lapos tenyész kup megnyúlik és lassanként virág-

zati kocsánynyá fejldik. A virágzani kezd egyedek már fejldésük kezdetén

is a többiektl megkülönböztethetk egyrészt a tenyész kup alkotása, másrészt

a levelek alakja s általában a lomb alsó részének vastagabb volta által.

A virágzati kocsány valamint ennek fejldése is különösen sajátságos ; neveze-

tesen a kifejldött virágzati kocsány alsó ízei felette rövidek, a feljebb esk
azonban helyzetök arányában hosszabbak s hosszabbak, az ezekre következk

pedig ismét következetesen rövidülnek, míg végre a legfels körülbell az

alatta es 5—6 szártag hosszával ér fel és e felett vannak a n- és a hím-

virágzatok. A virágzási kocsány valamint a virágzat ízei bizonyos módon
szabályosan nnek. A kocsány izei kezdetben gyorsabban fejldnek a virág-

zat ízeinél, késbb a virágok fejldésekor a viszony megváltozik s a virágzat

ízei növekednek gyorsabban a szár fels ízeinél, de közvetlen a virágzás eltt

a szár izei nnek hirtelen, de késbb a virágzás idején nem nyúlnak tovább
;

virágzás után a n virágzat íze még megnyúlik egy kevéssé, de a termés érés-

kor sem ni tovább.

A hímvirágzat az egylaki egyéneknél — s ilyenek a Typhák általá-

ban — a nvirágzat feletti szártagokat, — az esetlegesen elforduló kétlakiak-

nál a szár végén lev szártagokat foglalja el ; a hímvirágzat által elfoglalt

ízek száma 5—7 lehet, de legalább 3. A hímvirágokon lepel nincs, hosszú

'•' Szerz ezen a czímen egy részletes ramikával a k. ni. természettudományi

társulatnál (1886 jamaár) pályadíjat nyert. Addig is, míg e hosszabb dolgozat külön

megjelenik, szerz kérésére tapasztalásainak fsummáját ez elljáró közlésben szí-

vesen közreadjuk. A szerk.
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kocsanyúak és a kocsányok csúcsain helyezvék el az 1-4 rM szálú porto-

kok melyek ket felökl.en 2-2 rekeszüek és igen kifejlett eresztéknek.

A portokük hosszant s inkább oldalt mint befelé nyünak.

A hímvirágok közt a vaczkon ágatlan vagy 1-2 águ szörok elszórtan

jelennek meg s vagy olyan hossznak mint a virágok vagy hosszabbak. A him-

virágzati tengely lapult, átmetszése többé-kevésbé kerülék alakn s felfele

mindinkább hegyesedik.
. , .i i

A hímvirág-dudorok a növii'ág-dudorokat megelzleg jelentkeznek

a hímvirágzati ízeken acropetalis sorrendben, ugy azonban, hogy az els

sorban mutatkozó dudorok közt maradt szabad tereken lassanként még uj

dudorok is képeztetnek — s ezek közt képzdnek minden szabályosság nél-

kül a szrökké fejld kisebb dudorok, a melyekbl kifejld szröket csak

mint már eredeti jellegüket elvesztett képleteket lehet tekintetbe venni s

ezért egyszeren a vaczok szrözetének tartom.

A hímvirág-dudorok bizonyos nagyság elérése után kerületükön 3—4

karély alakul, de ugy, hogy csúcsuk középs része érintetlen marad. Ezen

karélyok lassanként felfelé növekednek, megnyúlnak s a porzók kezdeteit

szolgáltatják ; fejldésüknek már igen korai állapotában elkülönülnek a por-

szál — és portok — részére.

Poi-tok 1—4 s felette ritkán 5 szokott lenni. A portokok számában

lév ezen változatosság a dudorok sr jelentkezésének következménye, mely-

nél az eg}Tnásra gyakorolt nyomás következtében úgy a hím virág-dudorok

összenövése, valamint egyes portokok elnyomatás által való elsatnyulása

lehetségessé válik. így a sokáig tengelyképletnek tartott egy portokú hím-

virág sem egyéh, mint oly hímvirág, melynél a fejld dudor karélyai egynek

kivételével elnyomatás vagy esetleg más ok miatt elsatnyultak. Összentt

portokokra pedig igen gyakran akadhatni.

A portokoknál a fejld pollen anya-sejteken kívül — melyekbl egyes

fajoknál négyes más fajoknál egyes pollenszemcsék fejldnek — találunk két

lapos s a portok szélességében nyúlt sejtekbl álló szönyegréteget, azután ezen-

kívül a vastagodott falu nyitó sejtréteget s végre pedig az epidermisböl álló

portok falat. A rekeszek közt van az ereszték szövete, melyben igen sok

raphid tartó sejtet találunk. A jDollenszemcséknél, akár négyesével akár egye-

sével legyenek is, mindig jól megkülönböztetni lehet az intinét s az exinét,

mely utóbbinak rövid, pálczikás vastagodása is kivehet. A kilépési folt —
minden szemcsén egy-egy — hosszúkás hasíték alakú.

A nvirágzat szártagja már igen korán megnyúlik s az alatt míg a

hímvn-ágzat dudorai jelentkeznek s az összes hímvirágzati ízeket ellepik —
hengeressé váHk ; a fels elenyészen csekély szártagrész kivételével felülete

kissé kiemelkedik s alkotja a növü'ágzat vaczkát, melyen dudorok nem telje-

sen egyenletes basipetalis sorrendben alakulnak és pedig kétfélék : kisebbek
és nagvobbak.
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A kisebb dudorokból fejlödnek a növirágok, A mint a dudor bizonyos

nagyra ntt, alján a szörkezdetek mutatkoznak, növekedését beszüntetett csú-

csa alatt pedig öv illetve karima alakban a termlevél jelenik meg, melynek

két szélét csak késbb lehet szemre venni, midn már majdnem csszerén
megnyúlt — a mennyiben az egyik pontján elre növekedik s a karimának

evvel szemben es pontja a növekedésben elmarad ; amaz fogja képezni a

záródás után a bibe csúcsát, ez pedig a bibe s bibeszár érintkez pontját, úgy
hogy a henger alakú termlevél lassanként alul kiszélesedik s felül szkül,

késbb pedig alul szk üreg maghont, felül pedig bibeszárat s legfelül bibét

formál.

A karimaszer termlevelén kezddik igen korán a magrügy dudora,

közel a termlevél eredési helyéhez s a jelek szerint valószínen azon a pon-

ton hol a termlevél két széle összeér, A magrügy lassankénti kidudorodásá-

val de a növeked termlevél által is felemeltetik úgy, hogy lassanként a fej-

ld maglion üregének csúcsába jut s innen görbülve függ lefelé a magrügy

megnyúlt dudora, úgy azonban, hogy a nem nagy terjedelm magho]i üregét

majdnem egészen kitölti.

A magrügy dudor-csúcsa lassanként görbül s ez alatt észlelhet a

csúcs alatt elször a bels, késbb s valamivel alább a küls magburok, de ezek

teljesen csak akkor fejlödnek ki, a midn már a magrügy tengelye teljesen

megfordult s a magrügy ana-, illetve epitrop lett. A magrügy-burkok falait

két sejtsor alkotja; a bels burok ersebben n s képezi a magrügy nyílását,

ellenben a küls a petesejt termékenyítéséig növekedésében elmarad. A mag-

rügy bélcsúcsában igen korán megjelent nagy sejtbl származnak az embryo-

zsák elkészít sejtek s ebbl azután úgy a mint azt Wabming és Straszbur-

(JER más magrügyeknél leírta, — az embryozsák. Az embryozsákban történ

folyamatokban semmi különös sincs, az embryo fejldése lényeges pontjaiban

pedig megegyezik a Sparganium embryojának Hegelmaier által közölt fejl-

désével.

A növirágzat vaczkán megjelen dudorok közül a nagyobbak a mint

bizonyos nagyra nitek, oldaldudorokat hoznak létre s bizonyos ideig még

növekednek. Az oldaldudorok közöl a legalól eskbl fejldnek a közönséges

nvirághoz hasonló növirágok, a feljebb eskbl a meddc) virágok, melyeknek

term levele nem nevel maghont, hanem megnyúlván, tengelye végén körte

kép képletet alkot; a még feljebb es dudorokból oly medd virágok fej-

ldnek, melyek csak virágtengelylyel s szrökkel, de term levéllel nem

bírnak ; végre a virágzatot betetézi a nagyobb dudorból fejldött s ezen

oldaldudorokat hordó tengely-rész legtöbbnyh-e csonka vagy legfeljebb néhány

szrt hordó hegye. A nag^'obb dudorból tehát a növírágzati vaczkon II. rend

virágzati tengely fejldött, melyen csúcsa felé mindinkább fejletlenebb njel-

lemü virágok foglalnak helyet, általában két sort képezve, bár igen gyakoriak

a virágok egymásra való nyomásából keletkezett eltérések.



A T>n3ha nö^drága tehát nyél nélkül vagy nyéllel van a kozos I. rendu

vaay a 11.' rend virágzati tengelyen; a maglion alatt hosszú szrök minden

n-nd nélkül állanak. Egyes fajoknál mint pl. a T. angustifoliána a len-ok

által emUteni szokott murvák fejldése a II. r. virágzat! tengely dudoran mar

igen korán kezddik. Fejldése s más egyéb viszonyok arra mutatnak, hogy

ezek tulajdonkepen csak szrképletek s legfeljebb helyzetüknél fogva mond-

hatók muiTaszörölmek, bár ezt is csak némi erltetéssel. A határozottan

nöelzö hímvirágzat miatt legtöbbnyú'e idegen egyed poUenszemcsei által

megporzott nvirágoknál igen hamar állnak be a mag, illetve termés fejldési

folyamatok. A csirának fejldése, mint említem, a Sparganium fejldésevei

egyezik meg, nagyjában megegyezik a magburkok fejldése is a Spargamumé-

val, a mennyil)eu itt is magfedöt alkotnak.* A különbség a Sp.-nál fejld

magfed és a Typha magfedje közt csak az, hogy ennél a bels magfedt

kép°ezi a bels magrügyburok bels sejtsora s a bels magrügyburok küls

sejtsorának e helyen való oszlása által származott bels sejtsor, míg a küls

sejtsor a bels és küls magfed közti ürt tölti ki, ellenben a küls magfe-

döt alkotja a küls magi'ügyburok bels sejtsorának s a bels burok küls

sejtsorának egymással érintkez fala. A küls burok sejtjei a magzsinór felé

megnyúlnak s a magzsinór megersítéséhez hozzájárulnak. A bels burok

sejtjei a mag egész felülete mentében valamint a küls burok bels sejtjei is

összezsugorodnak.

A magburkok fejldésével együtt halad a maghon falának változása is,

jólehet kisebb mértékben. A kifejldött terméshéj vékony száraz hártya, mely

a legtöbb fajnál a maghoz simul, de avval csak 1—2 ritka esetben n össze.

A terméshéj küls sejtjei túlságosan nem vastagodnak meg, a bels sejtek

azonban kissé — nevezetesen — gödörkésen vastagodnak meg. E viszonyok

valamint a csírázásnál való viselkedése azt mutatják, hogy a Typha termése

makkszerü aszmag.

A szrök a termésen fejlödnek ki tökéletesen s csak a termés érésekor

állapodnak meg. Hogy ezek csakugyan szrök, bizonyítja már fejldésük is.

Hogy nem alkotnak vagy nem helyettesítenek lepelt, bizonyítja az is, hog}'

l—2 esetben még a maghon fels részén is láttam fejldési kezdetüket, úgy

hogy a valóhoz legközelebb áll azon magyarázat, mely szerint ezen szrök

csak a virágtengelynek mezét képezik. Feladatuk a körteképü képletekkel

együtt els sorban a virágok közti tért kitölteni, egyrészt a védelem, másrészt

az egyes virágoknak a túlságos összenyomástól való megóvása végett, továbbá

a termések elterjedését (repülés által) s végre a magvak csírázásánál a vízen

való úszást elsegíteni.

A magnak küls és bels fala van, melyen bell az egy sejtrétegü

perispermium, azután a több sejtrétegü endospermium következik s végre a

* Hegelmaier, Bot. Zeit. 1874.
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mag középs tengelyi részét : a hosszúkás csira foglalja el. Legjobban figyel-

het meg az • endospermium, míg a kis sejtü s vékonyfalú perispermium

csak mikroskopi vizsgálatnál s különösen festés által tnik fel.

A perismermium, a csira-de leginkább az endospermium sejtekben az

aleuron szemcsék, valamint a sejtmag vizsgálata felette nehéz a sejtüregek-

nek aleuron s más alkatrészekkel való túltömöttsége miatt. Mégis annyit ész-

lelhettem, hogy a sejtmag nem tnik el, bár határozottan nem vehet ki s csak

festés után lehet mintegy következtetni jelenlétére, továl)bá hogy az aleuron

szemcsékben — melyek csoportosak — de kivált kristalloidokban jelenik

meg, melyek küls alakjuk után Ítélve a hatszöges rendszerbe tartoznak, végre

pedig hogy kivált a perispermium és a csírasejtekben keményít szemcsék

is, bár gyéren, elfordulnak, de ezek felette aprók.

A csírázásnál kevéssel a vízbejutás után a termésliéj fala a legtöbb

fajnál feljjattan, a növeked csira, illetve a megnyúló sziklevél elre tolva a

gyököcskét félre tolja a magfedöt s kinyitván, az egyik végével a magburokból

hosszan megnyúlik. A gyököcske gyökszálakat hozván létre s bizonyos gör-

bülések után a földbe jutván, a megnyúlt csirán a sziklevél hasítékábql igen

hamar kibújnak az els lomblevelek s egyúttal kevéssel ezek után a radíku-

lából a fgyökér is ; az els 1—2 lomblevél után mutatkozik a mellékgyökér

is. Végre a megersödött növényke hosszura nyúlt sziklevele is felemelkedik

s a mag héját felemeli, megzöldül s a növényke egyik lomblevelét alkotja.

A Sparganium nem (metynek a ramosum Huds. faja szolgált vizsgálati

anyagul) ugyanolyan viszonyok közt és ugyanolyan módon tenyészik és n,

mint a Typha. Ennél is az egy évet élt medd alacsony szár tenyész kúpja

tavasz kezdeten megnyúlni kezd s a mint elérte nagyobb domborodását, a

közönséges lomblevelektl kevéssé eltér alakú levelek hónaljában kis dudo-

rok jelennek meg. Ezen I-rend dudorok fellépte tart mindaddig, míg a

késbbi virágzatoknak megfelel összes dudorok létrejöttek. Ezután az alább

es dudorok megnyúlnak s rajtok kis murvalevélkék hónaljában jelennek

meg a Il-rendü dudorok. A mint ezen Il-rend dudorok bizonyos nagyra

nttek, megindul a ftengelyen álló legalsó dudoron is a nvirág-dudorok

alakulása, ugyanily dudorok alakulnak a felette álló 2—3 I-rendü dudoron.

tí csak azután jelennek meg ugy az I-rend tengely felsbb dudorain a hím-

virág-dudorok, valamint ezekkel együtt a Il-rend tengelyek alsó dudorán

a nvirág-dudorok, végre pedig a Il-rend tengelyek csúcsához közel álló

dudorokon a hímvirág-dudorok. Vagyis az I-rend dudorok acropetalis sor-

rendben lépnek fel s ezeken arcopetalis sorrendben következve jelennek meg

igen csekély emelkedés csavarvonalban, ugyancsak acropetalis sorrendben

a hím- és nvirág-dudorok. A késbbi fejldés folyamán azonban a csúcson

álló virág dudorok fejldhetnek ki ersebben, mert legkisebb nyomásnak

vannak kitéve, ellenben az alantabb állók ugy a murvák, mint az alsó leve-

lek által ersen nyomatnak. Ezen nyomás következteben a fejldés kezdetén
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domboríi dudorok szögletes alakúak lesznek s csak a nyomás szüntével veszik

fel ismét domború alakjukat. Ugyancsak a nyomás szülte körülménynek kell

azt is tulajdonítani, hogy a virágzat dudorai nem két sorban, hanem 4—5 sort

képez spirál vonalban jelennek meg s csak késbb a ftengely növekedése

folyamán érik el a kétsoros állást.

A himvirágok úgy a ftengely, mint a Il-rendtí tengelyek fels dudorain

jelennek meg és pedig rendszerint minden murva nélkül. Sajátságos azonban,

hogy egyes virágzati dudorokon a himvirág-dudorok közt murvaszer leveleket

lehet látni, melyet másnak nem értelmezhetek, mint fejldésében a többi lepel

leveleket megelz lepelleveleknek. A dudorok kissé ellaposodott csúcsa körül

fellépnek a lepellevelek s végre ezekkel váltakozva a hímek. A lepellevelek

és a hímek növekedésénél úgy tnik fel a virág, mintha részei nem egy elbb

kiemelkedett dudorból, hanem egyenesen a közös virágzati vaczokból kelet-

keztek volna ; késbbi növekedésüknél azonban a közös virágtengely ismét

kiemelkedik a vaczokból. Azon virágok, melyeknél több hím jelenik meg,

'2 vagy 3 virágdudor összenövésébl keletkeznek. Legalább egy virág hímének

meghasadás által való szaporodását eddigi vizsgálataim folyamán nem láttam.

A növirágok kis murvalevélke hónaljában fejld dudorból alakulnak,

melyen már igen korán jelennek meg a lepellevelek kezdetei. S a midn
ezek oly nag}Ta nnek, hogy a nvirág dudorát betakarhatják, ez utóbbi-

nak csúcsa alatt karimaszerleg emelkedik ki a termlevél és pedig úgy, hogy

a levél szélei a murvalevél felé fordulvák. A karimának csszervé való meg-

nyúlása után a termlevél aljához közel jelenik meg a termlevél szélén a

magrügy dudora, mely növekedésében együtt halad a termlevél növekedé-

sével. A hosszában növeked csszer termlevél lassankint szkülni kezd

s végi'e a végén összen bibeszárrá s bibévé, de ez alatt a magrügy dudora

is nagyobbodik s a termlevéllel együtt felemelkedik, úgy hogy végre az

alakult maghon csúcsából függ lefelé s betölti kis hézag kivételével a maghon
egész belsejét. Arra, hogy némely Sp. virágnál fellép második lepelkör s a

maghon két ürege a virágdudorok összenövése által keletkeznek, nem talál-

tam eddigelé elégséges támpontot, ellenben a szabadabb állású dudoroknál
úgA' a második lepelkör felléptét, mint a maghon két üregének alakulását

kivehettem. Nevezetesen a midn a magrügydudor megjelenik s a termlevél
nyilasa szkülni kezd, nni indulnak az elbbi (a küls) lepelkör tagjaival

váltakozva a bels lepelkör tagjai is. A két üreg maghonnál pedig két
termlevél lép fel.

A magrügj' további alakulása úgy megy végbe, mint azt Hegelmaier
ismertette.

Látni való a vázoltakból, hogy a Typha és Sparganium virágának fejl-
désénél oly eltérések mutatkoznak, melyek bár némi tekintetben a két nem
közti rokonság mellett tanúskodnak, mégis a két nemnek két külön családba
való sorolását ajánlják.


