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A TEOPIKUS FLÓRA HÁEOM VITÁS GENUSA:

CUDEANIA, PLECOSPEEMUM ÉS OAEDIOGYNE

ANATÓMIAI ÉS SYSTEMATIKAI VISZONYAIEOL.*

Dr, Eichtee Aladáe tanártól, Budapesten.

Tab. V—VI.

Trécul az «Annales des Sciences Naturelles» 1847. évi (Série 3.

Tom. Vni.) folyamában kitünö dolgozatot írt az Artocarpeákról^ ; úttör

fölfedezéseit most már a Moreae, Aríocarpeae (sens, str.), Conocephaleae

stb., tárg_yalásának keretében olvashatjuk.

Bentham és Hooker « Genera Plantarum»-jának^ rendszertana szerint

az Artocarpeae és Conocephaleae szövettani vizsgálatával foglalkozván,

kutatásaim közepette a jelöltem oknál fogva sok oly kérdés felmerül, a me-

lyeknek megvitatása gyakran a szomszédos Moreae, Urticeae stb. érdek-

körébe is vág. Egy ilyen kérdés anatómiai fejtegetése volna jelen értekezé-

sem tárgya, melyet morphologiai tekintetben elsrend auctorok : Trécul^

Bureau^ Bâillon, Bentham^ Hooker, Engler, Durand tárgyaltak, a nélkül

azonban, hogy végérvényes megállapodásra jutottak volna.

Trécül a fentjelölt franczia folyóiratban a többek között egy új genust

— Cudrania— ismertet és ezt három új fajjal (C. javanensis, C. pubescens,

C. obovata) az Artocarpeae családjába igtatja. Feltn azonban, hogy a két

új species közzé szúrva egyetlen fajjal egy új genust— Plecospermum 1. c.

124. — tárgyal; a mibl azt következtethetjük, hogy Trécül úgy habitus,

mint a geographiai viszonyoknál fogva e két genusról azt vélhette, hogy
azok egymással rokonok

;
jóllehet az értekezését megelz clavisában a

Plecosper7num âz Artocarpeae gennsa.iközülkima.máQ.. c. 77.). Id. h. 123.1.

pedig (nyilván ez utóbbiról) így nyilatkozik : «Ce genre, dont les filets des

étamines sont infléchis vers le centre de la fleur dans l'estivation, doit être

rangé parmi les Morées». Bureau, a kiDe CandolleProdromusa részére a Mo-
reae teljes monographiáját s e mellé az Artocarpeae vázlatát is classicusan

* A M. T. Akadémia Ill-ik osztályának ápril hó 22-én tartott ülésén bemu-
tatta Klein Gyula 1. tag.

^ Trécul: Sur la famille des Artocarpées, 1, c. pag. 38—157. Tab. I—VI.
2 Vol. III. pag. 367.-
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megírta, a Plecospermum-ot Moreae Broiissonetieae nev tribusába, a

Cudrania-i pedig jóval messzebb az Artocarpaceae Artocarpeae nev tri-

busába sorolja.^

A Prodromus azonban a Plecospermum mellett újból egy új genussal :

BuKEAU Cardiogyne-iéyel ismertet meg bennünket, a melynek egy species

által képviselt generikus értéke Bâillon- nál is kétes : «Genus forte ad Cud-

raniae sect, reducendum».^ Bentham és Hookek pedig a Plecospermum-vaal

egy kalap alá fogja ; megjegyezvén azt, hogy e genus ? virágának némikép

eltér szerkezeténél fogva vagy sectio-ja a Plecospei'mum-nok, vagy pro

specie egyszeren a Cudrania-hoz vonandó. ^ Jóllehet ök, BAiLLON-nal s

Bureau-Yal egyetérten, a Plecospermum-ot a Moreae-nél, a Cudrania-i

pedig az {^m-)Artocarpeae-néX hagyják.

A genusok összeolvasztásánál a legtovább megy Bâillon ; a ki a Car-

diogyne-n kívül a Plecospermum. generikus jogosultságát is kétségbe

vonja; kimondván azt, hogy a Plecospermum a Cardiogyne-Yel egyesí-

tend és ezek fajai az egyetlen Cudrania generikus fenhatósága alá tar-

toznak.^

Ezek szerint a legvitásabb genus a Cardiogyne, a melynek nemcsak

generikus, de tribus-beli karakterére nézve is ugyan eltérk a vélemények.

Englee e kérdéssel röviden végez ; mert — nem helyezkedve Bâil-

lon, Bentham és Hooker álláspontjára — Bueeau felfogását helybenhagyja

és a Plecospermum s Cardiogyne generikus jogosultságát a Moraceae (Mo-

roideae-Broussonetieae), a Cudrania-éi az Euartocarpeae körében külön-

külön szentesíti.^

A három genus e complicatiója annyival inkább érdekes, mert a

Plecospermum és Cudrania habitusuk feltn hasonlatosságánál fogva a

herbáriumokban rendszerint össze van keverve ; bár reproductiv szerveik

alapján — Trécul és Bentham-Hooker szerint — könnyen meg lehet a

kettt egymástól különböztetni.

Leghelyesebbnek látszik Durand felfogása, a ki a Plecospermum (syn.

Cardiogyne) generikus jogosultságát a Moreae-nál, a Cudrania-i pedig az

Artocarpeae-nál elismeri.^

Ez röviden a morphologiai vizsgálatok eredménye. Czélom a szövet-

tani ismertetésen kívül azt is kimutatni, hogy az anatómiai adatok mely

morphologiai nézet mellett szólanak.

1 D. C. Prodr. Vol. (1873) XVII.
2 H. Bâillon: Histoire des Plantes. Tom. (1877). VI. p. 194.

" Benth.—HooK. Gen. plant, pag. 361—62.

"• H. Bâillon, 1, c.

^ Engler: Die Natürl. Pflanzenfamilien. Theil. III. Abtheil. 1. p. SO.

® Düeand: Index Generum plianerogamarum. 1888. p. 374—.5.



Következetesen a genus felállításánál els sorban szerepelt, tehát Teécul és

Bureau specieseinek vizsgálatára szorítkozom, a melyeknek nagybecsíí origináléit a

párisi" «Jardin des Plantes» (Museum d'Histoire Naturelle) botanikai galériájának

igazgatója, Edouard Bureau professor úr, a legliberalisabb módon rendelkezésemre

bocsátotta.

E helyt úgy neki, mint Van Tieghem professor úrnak, az «Institut de France»

tagjának, a ki a vezetése alatt álló növény-physiologiai és anatómiai laboratóriumában

Parisban huzamosabb idn (1892. márcz.—^jún.) át szíves készséggel nekem helyt

adott, hálás köszönetét nyilvánítja a volt tanítvány.

Cudrania, Plecospermum és Cardiogyne geographiai elterjedése, fajai és

morphologiai viszonyairól.

A Cudrania fajai Kelet-India, Jáva, Manilla, Üj-Kaledonia és Ausz-

trália trópusi vidékeitl egész Japánig otthonosak, Indo-polynéziai kapasz-

kodó tövises bokor a Plecospermum is, a melynek leginkább ismert s a

genus typusos faja a : Pl. spinosum (Koxb.) Teéc, Kelet-India, Jáva és Cey-

lon erdeiben vegetál. A Cardiogyne-t eddig csak egy faj képviseli, s ez a

Zambezi mellékérl, Zanzibar környékérl ismeretes. Mindannyian a trópusi

vegetatio tagjai.*

* A tárgyalandó és a genust képvisel fajokon kívül részben a herbáriumokból

ismeretesek még:

1. Cudrania acuminata Miqu. in Zoliing. Catal. p. 90. — Miqu. FI. Ind. Batav.

I. pars. 2. p. 291.

Java. (Zollinger).

2. C. fruticosa Wight et Kurz For. Fl. II. 434
Habit. Mont Khasia. Keg. trop. Alt. 3—4000 ped. (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et

Thomson).E'ctsí Bengal (Herb. Griffith. Ex herb. of. the late East India Company.
No. 4655. Distrib. at the Eoyal Gardens Kew, 1863—4). Chittagong, Ava und Upper
Tenasserin (Kurz).

3. C. sumatrana Miqu. PL Jungh. I. p. 44.

Angkola (in Sumatra).

4. C. triloba Hance. — In herb. Mus. Paris.

Chine centrale: Province de Kiang-si (M. l'abbé A. David, 1863 et 1873. In
herb. Mus. Paris),

5. Plecospermum Bnreaui A. Eicht, in Herb. Mus. Paris. — Syn. PI, obo-

vatum Bureau, in herb. Mus, Paris. Origin, (cum speciminibus Cudraniae obovatae

Tree, nee confundendum).

Madagascar: St. Marie (Voyage de M. Boivin, 1847—52, No. 1717.).

6. PI. cuneifolium Thwaites. — In Herb. Mus. Paris.

Ceijlon (M. Thwaites, 1854. — No. 2526, Orig, in herb. Mus, Paris),
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A) Morphologia:

Cudrania Trecul

Ann. des Sc. Natur. Sér. 3.

Tom. (1847) VIII. pag. 122.

Bureau in De Cand. Prodr.

XVII. (1873) p. 285. — H.
Bâillon : Hist, des Plantes

VI. (1877) p. 202. — Bent,

et Hooker : Gen. plant. Vol.

III. (1880) p.,374.— Engler :

Die Natürl. Pflanzenfamil.

Theil. III. Abt. 1. p. 82.

Flores dioici in capitulis

globosis dense eonferti.—
Bracteolae plures 2—3 vel

4, summo incurvae, peri-

gonii foliolis alternae.

Masc. perigonium quadri-

partitum vel quadriphyl-

lum, foliolis oblongis con-

cavis obtusis in aestiva-

tione biseratim imbricatis.

Stamina 4, filamenta fili-

forma, perigonii foliolis

opposita, iisdem basi ssepe

subcohaerentia ; antherae

oblongae, biloculares, lo-

culis oppositis, rima lon-

gitudinali dehiscentibus.

Pistilli rudimentum subu-

latum, acutum.

Femin. perigonitim, 4

—

phyllum, foliolis imbricatis

oblongis concavis obtusis.

Stylus simplex, basi denti-

cula instructus, cylindri-

cus, stigmate filiformi pa-

pilloso-puberulo desinens.

Plecospertnuin Trécul

Ann. des Se. Natur. 1. c.

pag. 124. — Bureau in De
Cand. Prodr. XVII. (1873)

p. 223. — H. Bâillon
Hist. des. PI. VI. (1877) p.
194. — Bent, et Hooker:
Gen. plant. Vol. III. (1880)

p. 361—2. — Engler: Die
Natürl. Pflanzenfamil. Theil

III. Abt. 1. p. 77.

Flores dioici in capitulis

globosis dense aggregati.

— Bracteolae puberulae.

Masc. perigonium, turbi-

natum, quadrifidum ; laci-

niis in aestivatione im-

bricatis.

Stamina 4, filamenta basi

complanata, apice attenu-

ata, perigonii laciniis op-

posita, in praefloratione

inflexa; antherae breves,

introrsae, biloculares, lo-

culis utrinque liberis, dor-

so medio ad apicem fila-

menti affixis, rima lon-

gitudinali dehiscentibus.

Pistilli rudimentum par-

vulum, filiforme, ad basin

pilis albis longis instruc-

tum.

Fem.in. perigonia inter se

connata, apice quadriden-

ticulata, ore minimo per-

via.

Stylus terminális, simplex,

filiformis, ad verticem sti-

gmatosus, papillosus, longe

exsertus.

Cardiogyne Bureau

De Cand. Prodromus. Vol.
XVn. (1873) pag. 232. —
H. Bâillon : Hist, des PI,

VI. (1877) p. 194. —Bent,
et Hooker : Gen. plant. Vol.
III. ( 1880)p. 361—2. Engler:
Die Natürl. Pflanzenfamil.
Teü. III. Abt. 1. p. 76.

Flores dioici in glomerulus

congesti etbracteis clava-

tis apice crassissimis et

velutinis intermixti.

Masc. perigonium quadri-

fidum, tubo membranaceo,

laciniis crassioribus, velu-

tinis, obtusissimis aesti-

vatione imbricatis.

Stamina 4, filamenta com-

planata, superne attenuata,

aestivatione inflexa; an-

therae biloculares, sub-

globosae, introrsae, medio

dorso filamento affixae,

basi et apice liberae, lo-

culis rima longitudiuali

antica dehiscentibus.

Femin. perigonia in recep-

taculo crasso arctissime

congesta, compressione ob-

pyramidata, quadrilobata,

lobis crassissimis obtusis-

simis velutinis imbricatis.

Stylus terminális simplex,

filiformis, intra perigoni-

um glaber, statim autem

ultra perigonium in stig-

ma longe subulatiun pa-

pilloso-puberulum desi-

Termiszetrajzi Fiizctelx. XVIII, köt.
10
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Ovarium libenim, saepius

obcorclatiTm, tiniloculare,

unionilatum. Ovulum ex

apice loculi pendulum,

campulotropum.

Syncarpium fructibus libe-

ris, crustaceis, ovatolenti-

cularibus, bivalvis, peri-

goniis persistentibus sti-

patis, compositum.

Semen ampliitropum. ; testa

membranaeea, tenuissima
;

embryo in axi albuminis

carnosuli plicatus ; cotyle-

donibus crassiusculis sub-

aequalibus, contortuplica-

tis, radieula longissima

supera.

Frutices scandentes spinosi,

in Moluccis, Pbilippinis

et in India crescentes, fo-

liis alternis, petiolatis, in-

tegerrimis, oblongis vel

obovatis, acuminatis et

mueronatis, glabris aut

pubescentibtis ; stipulis du-

obus, axillaribus, basi con-

natis, deciduis; peduncu-

lis axillaribus, geminis,

simplicibus, capitulis glo-

bosis superatis. — Hab. in

Asia et Aiistr. trop., N. Ca-

ledonia.

Ovarium liberum, oblon-

gum, uniloculare, uniovu-

latum, ovulo versus api-

cem loculi pendulo, cam-

pulotropo.

Syncarpium globosum,

ovariis aboi-tivis et peri-

goniis persistentibus car-

nosiüis, quorum duobus,

saepius unico acbeniimi

includente compositum.

Semen appensum, testa

membranaeea ; embryo ex-

albuminosus ampliitropus;

cotyledonibus crassis inse-

qualibus conduplicatis,

radieula brevi supera.

Frutices 2—3 m. alti,

spinosi, ramuli cylindrici

vel angulosi, puberuli, de-

mum glabrati, vel cine-

reo-flavescentes verricu-

losi. Folia alterna, peti-

olata, membranaeea, obo-

vata vel elliptica, oblongo-

lanceolata basi acuta vel

subacuta, acumine obtuso

vel mucronata
;

glabris

aut subtus in nervis me-

diis initio puberula
;

pe-

tiolis gracilibus. Stipulae

duae, axillares minimae
acutae, puberulae vel pu-

bescentes. — Habitat in

Java et in India meri-

dionali.

Ovarkim obovatum vel

obcordatum, uniloculare,

uniovulatum. Ovulum
campulotropum ex apicc

loculi pendulum.

Fructus sec. Bâillon in

syncarpii/m globosum con-

gesti ; drupis oo, indulan-

tibus.

Semen exalbuminosum
;

integumento tenui mem-
branaceo; embryonis in-

curvi cotyledonibus foli-

aceis amplis valde corru-

gato conduplicatis, altera

alteram involvente; radi-

eula cotyledonibus incum-

bente crasse conica, levi-

ter curvata, adscendente.

Stirps (frutex ?) lignosa,

spinosa ; foliis, alternis

petiolatis, integris, pen-

ninerviis, stipulatis ; sti-

pulae minimae latera-

les, liberae, demiim cadu-

cae. Lignum tinctorium

praebens. — Ad fl. Zam-
besi et in Zanguebaria.

A diagnosisok összehasonlításából kitnik, hogy a Cudrania közel

áll a Plßcospermum-hoz
; ez utóbbitól pedig a Cardiogijne-t legfeljebb ?

virágai különböztetik meg.
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B) A levélszövet.

Cudrania javanensis.

Trécul : Annales des Scienc. Natur. Sér. 3. Tom. (1847) VIIL pag. 123. — Syn.

Ciidranus javanensis Eumph. Amb. Vol. V., t. 1,5—16. — Troplais spinosa Eoxb. sec.

Trécul 1. c. — Cudranus amboinensis Eumph, Herb. Amb. V. (1747) p. 22. t. 15.,

fig. 1., tab. 16?

Crescit in Kanaore inferiore. Leg. Dr, Eoyle (Origin, in Herb. Mus. Paris. —
Voyage de V. Jacquemont aux Indes Orient.).

Bibircses kutikulával bevont fels epidermisének sejtjei a kereszt-

metszetben (=k. m.) egy sejtsort képeznek (1. Tábla V. 1. ábra). Felülrl

nézve a sejtek tág területek és sokszögek, a sejtfalak fels karimája ú. n.

szél-(karima) -gödörkéket (Eandtüpfel) mutat (1. T, VI. á. 4. a.). A levél-

fonák hasonló epidermise a k. m.-ben keskenyebb. Bibircses kutikulája

ugyancsak felülrl nézve feltn, a mennyiben többé-kevésbbé szabályos

piskóta-, bab-alakú bibircsek egyesével, hol csoportosan bevernek az alsó

br kutikulájával összeforrva, a kerekded elliptikus szájnyilásokat sem vévén

ki (P. 0. Táb. VI. 2.)

Az epidermis-sejtek többnyire 1—4, st (8) kis buzogányfej-kristály-

csoportokat tartalmaznak ; a kristálycsoportok anyasejtje azután annyi

kisebb sejtecskére oszlik, a hány buzogányfej-kristályt az magába foglal

(1. T. VI, á. 4. b.). A szájnyílások nagysága pedig jobbadán megfelel az

epidermis-sejtek nagyságának. Szórványosan rövid egysejt, bibircses kuti-

kulával bevont s vastagfalu szrszálképletek is vannak.

A levélszövet bifacialis. A palissadréteg — a melynek alsóbb 2-ik

sejtsora rendszerint alacsonyabb s összefüggésében, átmenetet képezvén a

szivacsréteghez, lazább — a szivacsrétegnél valamivel vékonyabb; szer-

fölött vékonyfalu sejtjei mindig két sejtsort tüntetnek fel, számos és apró

buzogáuyfej -kristálycsoportokat tartalmaznak; a palissad-sejt is a kristály-

csoportok számának megfelel rekeszekre oszlik (T. V. á. 1. a.).

A kisebb-nagyobb intercellularis hézagok által megszaggatott szivacs-

rétegben — gyérebb számmal — hasonló buzogányfej -kristálycsoportok

találhatók (1. T. V. á 1. ß.).

A levélszövetben tagolatlan tejes tömlk (ungegliederte Milchsaft-

röhren) húzódnak keresztül-kasul (1. T. V. á. 1. y-)-

Az egész levélszövetben kimutatható a csersavnem anyag.

A levél sclerenchym- övezte s mindkét oldalt kollenchymatikus hypo-

dermával ellátott nagyobb nyalábjait buzogányfej-kristálycsoportok halmaza

környezi (1. T. V. á. 1.).

A vékonyfalu elemekbl alkotott kisebb nyalábok a levél szövetébe

ágyazvák (Eingebettete Nerven).
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Cudrania pubescens.

Trécul: Annales des Sc, Natur. 1. c. pag. 125.

Java (Leschenault : in Herb. Mus. Paris).

A levél k. m.-i képe a Cudr. javanensis-éhez hasonló. Különbözik

attól csupán azáltal, hogy alsó epidermisét egy, gyakran többsejt nyú-

lánk, vastagabb falu, de sima kutikulával bevont szörszálképletek srn
borítják (=pubescens).

Ugyanilyenek a fels epidermis erezetén, de jóval szórványosabban«

Cuadrania obovata.

Trécul. Annales des Sc. Natur. 1. c. pag. 126.

Manille (Collect, de Gumming. No. 1017. in Herb. Mus. Paris).

A levél k. m. i. képe szintén a Cudr. javanensis-ehez hasonló, azon

eltéréssel, hogy :

A különben jóval apróbb s gyengébb levélkék szövet-rétegeinek dim-

mensiója csekélyebb amannál, a szivacsrétegben, valamint a nyalábok körül

kristályt nem találtam. Alsó epidermisének (többnyire) kettes buzogányfej -

kristálycsoportjai is szórványosak.

Egyszer szörképletein kívül (az Artocarpeae-ï2i jellemz) mirigy-

szrök is fordulnak el, a melyeknek rövid nyele egy sejtbl, gömbszer

fejecskéje több sejtbl áll.

Plecospermum spinosum.

Trécül: Annales des Sc. Natur. 1. c, pag. 123.

Crescit in India meridionali, ubi Leschenault in montibus Cottalam legit

(No. 123. in Herb. Mus. Paris).

A fels epidermis k. m.-i. képe a Cudr. javanensis-ehez hasonló. Itt-

ott elfordul, hogy egy sejt egyetlen periklin-fal által harántul oszhk ; kü-

lönben mindannyian — bibircses kutikulával— sokszögüek, egyenes falúak

(T. YL 3. a.). A hasonló alkotású alsó epidermis 2—4 buzogányfej -kristály-

csoportokat tartalmaz (T. VI. 3. b.), egyébként 1. Cud7\ javanemis-t Szr-
képleteket nem találtam.

A szájnyílások és a bifacialis levélszövet rétegeinek alakulása, sejtjei-

nek tartalma olyan, mint a Cudrania-nál.

A szivacsréteg nagy intercellularis sejtközeivel typikus, a melyben
kristályféle képleteket nem láttam. Általában véve az egész levélszövet,

szemben a Cudrania-Yol, kristályszegény.

Tagolatlan tejtömlk keresztül-kasul a levélszövetben (1. T. V. á. 2.).
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A levél nagy nyalábjai sclerenchym-ív nélkül, kristálycsoportokkal

gyéren környezve, a levél parenchymájába vannak ágyazva, kollenchyma-

tikus hypodermája csakis a levél fonákán van, míg a levél erei felett a palia-

sad compact réteget képez. A levélszövetbe ágyazott kisebb nyalábok ke-

ményfalu elemekbl alkotvák.

Cardiogyne africana.

Bureau in De Cand. Prodr. Vol. (1873) XVII., pag. 233.

Cote orientale d'Afrique: Zanzibar (V^oyage de M. Boivin, 1847—52. — Orig.

in Herb. Mus. Paris).

A bibircses kutikulával borított fels epidermis a k. m.-ben egy sejt-

sort (Tab. V. 3.) képez. Felülrl nézve említésre méltó, hogy egyes sokszög s

egyenesfalu sejtek vagy sejtcsoportok lépnek fel, amelyek ers sejtfal vasta-

godásuk által térnek el a többi, különben hasonló alakú, egyenletesen meg-

vastagodott s vékonyfalu epid. sejtektl. (Tab. VI. á. 1.). Karakteristikus-

sága azonban kétes, mert gyakran nagyobb területen sem láttam hasonló

alkotású sejtet vagy sejtcsoportot. Annál jellemzbb, hogy a fels epidermis

sejtjei között buzogányfej -kristálycsoportokat (2) záró sejtek is fordulnak

el (1. T. VI. á. 1.).

A Cudr. javanensis-hez hasonlóan bibircses kutikulával ellátott alsó

epidermis 2

—

4-es buzogányfej ki'istálycsoportokat tartalmaznak (Tab.VI. 2.).

A levél fonákának erei mentén egyenes, rövid, vékonyfalu szörképletek

fordulnak el szórványosan.

A bifacialis levélszövet azonkívül, hogy a palissad-réteg kristályt nem

tartalmaz és hogy a buzogányfej -kristálycsoportok a szivacsrétegben is csak

gyér számmal, a nyalábok körül pedig éppen nem találhatók, — az elb-

biek levélszövetétl miben sem különbözik.

A levél nagy nyalábjai jóformán csak edényekbl állanak. Kollenchy-

matikus hypodermát itt is a levél fonákán találtam ; míg a nyalábok felett

a palissad áthalad. (Tab. V. 3.)

A levélszövetbe ágyazott kis nyalábok vékonyfalu elemekbl állanak.

Megjegyzés. Cornu párisi professornak (szives szóbeli közlése szerint) a Cardi-

ogyne africana Bur.-t sikerült magból felnevelni. Az eredeti növény, a mely a leírás

alapjául szolgált, magvaira, általában gyümölcsére nézve ismeretlen. A magvakat —
a melyeket Bâillon Hist. Nat. 1. c. már ismer, — Cornu honnan vette, nem
tudom. Az egyetlen hajtásból álló növényke jól vegetál a «Jardin des Plantes» egyik

üvegházában, és ez id szerint féltett unikumát képezi. Egy levélkéjén megejtett ana-

tómiai vizsgálataim a növény azonosságát igazolják; mert az a körülmény, hogy alsó

epidermisének sejtjei kevéssé hullámzatos falúak és az ugyancsak kristálynélküli palis-

sad-réteg egyetlen sejtsort képez, physiologiai okokból könnyen megmagyarázható.
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G) Ä szárképlet anatómiája.

Cudrauia javaneusis.

Az egyenletesen megvastagodott, különben vékonyfalu vgy-(bél)-szö-

vet longitudinális sorokban rombikus kristályokat zár magában. A k. m.-ben

1—2 soros bélsugarak keskenyek,

A rendszerint ersen megvastagodott falu libriform radialis sorai kö-

zött a faedények 1

—

4-es csoportokba helyezkednek a k. m.-i képen (Pl. Tab.

VI. 5. S.), amelyeknek vermes vastagodása ketts csavaros (spiral) vastagodás-

sal van complicálva. (T. VI. 6.) A parenchymával való érintkezés helyén a

vermeket — ugyancsak a ketts spirállal — egyszer gödörkék pótolják.

Az edények szájadzása (Perforirung der Gefässe) kerekded, ovális és egy-

szer. Faparenchymája csekély.

A háncs regiójában kemény háncskötegek— oxalsavas klinorombikus

kristályok kisérik — srn sorakoznak egymás mellé, de teljesen zárt gy-
rt még sem képeznek (P. o. V. 5. y). A kemény háncsrostok k. m.-i képe

(tompa élszögekkel) sokszög, feltn ersen fénytör, fehér, vastag, belül-

rl gyakran, ú. n. gallerthártyás falakkal. A primär kéreg rombikus kris-

tálykákon kívül, itt-ott ersen megvastagodott idioblast-sejteket zár ma-

gába; de gyrbe olvadva nem láttam.

A parakéreg teljesen sklerotizált sárgás-barna ksejtekbl áll (Stein-

zellenkork. P. o. VI. T. 5. a). A tejes tömlk a kéreg és bélszövetben olyan-

ormán, mint a levélszövetben, itt is megvannak (L. T. VI. 5. és 7. á.)

Cudrania obovata.

Szárképlet alig egy éves ágacskájának epidermise a levél szrkép-

leteihez hasonló szrökkel s mirigy-szrökkel van fedve. Az epidermis-

sejtekben buzogányfej -kristálycsoportok fordulnak el. A parasejtek vékony-

faluak, a melyeknek megvastagodása idvel — valószín.

A bélsugarak keskenyek s a k. m.-ben egysorosak. Egyes kristályokat

a kéregszövet igen gyéren, a vgyszövet éppen nem tartalmaz. Faedények

spiralis megvastagodás nélkül ; egyébként a C. javanensis-sel megegyez.

Cudrania pnbescens.

Bélsugarai a k. m.-ben két sejtsort képeznek; különben a fentivel

megegyez.
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Plecospermum spinosum és Cardiogyne africana.

Szárképletének histiologiai képe, azonkívül, hogy faedényei spirálisan

nincsenek megvastagodva, a Cadrania javanensis-éYei lényegében meg-

egyez. (T. VI. 5.)

D) Összefoglalás.

Mind a három genus törzsképviselinek bibircses kutikulával borított

epidermise a k. m.-ben egy sejtsort képez, egyenes falu sejtjei sokszögek
;

a Cudrania karima-gödörkéivel excellai. (Cudr. fruticosa Wight et Kurz

kivételével.)

Az alsó és fels epidermis sejtjeinek relativ nagysága különböz ; de

e tekintetben a Cudr. javán., Plecosp. spinos., és a Cardiog. africana bi-

bircses kutikulájukkal jóval szorosabb kapcsolatban állanak, mint akár a

Plecospermum Bureaui a Plec. spmos.-mai ; mert amannak fels epidermis-

sejtjei az alsó epidermis-sejtekhez képest aránytalanul nagyobbak, gyakran

két sejtsorba helyezkedve elnyálkásodott sejtekkel ú. n. epidermis muci-

gera-i * képeznek. Ugyanennél hiányzik a kutikularis túltengés és a buzo-

gányfej-kristálycsoportok jellemz fellépése is elmarad ; helyét, fképpen

az erek mentén, rhombikus kristályok halmaza pótolja. Szóval olyan bé-

lyegek, a melyek a Plec. Bareaui-nok a Plecosp. spinos.-t6\ való generikus

elválasztására hasonlíthatatlanul alkalmasabbak volnának ; mint azok, a

melyek a szóban lev három genust, jelesül pedig a Cardiogyne-t válasz-

tanák el a Plecospermum-tóh Szrképletei nagyjában hasonló alakúak

egy vagy több sejtek. Ezek s a leírt mirigy-szrök még faji karakterrel

sem bírnak.

A levélszövet rétegeinek egymáshoz való aránya különböz nagyságú

levelekbl készített k. m.-eken is (inclus. Cudr. fruticosa) ugyanolyan,

mint a minnek azt az V. T. 1— 3. ábrája feltünteti. Ez alól ismét a Ple-

cosp. Bureaui tesz jellemz kivételt, a mennyiben palissad-rétegje (jóllehet

több sorból áll) a szivacsrétegnél sokkal keskenyebb.

A palissad csersavnem anyagot tartalmazó két sejtsorra közül a fels

természetesen mindig tömött; a 2-ik alsó — átmenetet képezvén a typuso s

szivacsréteghez — már lazább s jóval alacsonyabb (1. T. V. á. 1—3.). Nem

úgy a Plec. Bureaui-nál, a melynek palissadja három, egymásközött egy-

szélességü, nagyon keskeny zárt sorból áll. A palissad folytonosságát egye-

dül a Cudrania fels hypodermalis koUenchymája szakítja meg; míg az a

Plecosp. -nál) exclus. Plecosp. Bureaui) és Cardiogyne-né\ a nyalábok felett

ugyancsak zárt sorban áthalad.

* Radlkofee: Monogr. d. Sapipd. Gatt. Serjania. München, 1875. p. 100.
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Feltnbb volna a nyalábok alkotása, illetleg fejlettségének külön-

böz fokozata a három esetben. A nagyobb nyalábok legmasszivabb tömegét

ugyanis a Ciidraniá-ná\ találjuk, mindkét oldalt hypodermalis kollenchy-

mával (Verstärkungsgewebe der Nerven); de kisebb nyalábjai, a melyek

minden esetben a levél húsába ágyazvák, vékonyfalu elemekbl állanak

(inclus. Cudr. fruticosa).

Második helyen áll a Plecospermum, a melynek hiányzó fels hypo-

dermalis kollenchimáját s nagy nyalábjainak kisebb szilárdságát a kis nya-

lábok keményfalu sejtjei pótolják. Absolut kivételt képez a Plecosp. Bureaui,

a melynek nyalábja olyan mint a Cudrania-é, ezenfelül még egy skleren-

chimívvel van ellátva; kis nyalábjai pedig vékonyfalu sejtekbl állanak.

A sorozatban leggyengébb végül a Cardiogyne, melynek nyalábjai alig

néhány edénybl, kis nyalábjai ugyancsak vékonyfalú elemekbl alkotvák.

Fels hypodermalis kollenchymája ennek sincsen.

Mindezen különbségeknek systematikai jelentséget nem tulajdonit-

hatunk. Igazolásául elég, ha ENGLER-nek a Rhus és az evvel rokon Ana-
cardiaceae-k morphologiai, anatómiai és phytogeographiai vizsgálataiból

nyert tapasztalataira hivatkozom ; a melyek szerint :

«A genusok különbözségét illetleg a mechanikai czélokra szolgáló

anatómiai sajátosságok a természetes rendszerre nézve a legtávolabbról sem
birnak ugyanoly értékkel, mint a minvel birnak azok, a melyek chemiai

minemségükkel állanak kapcsolatban. A növényeknek igazán természetes

csoportjai mindig megegyeznek valamely histiologiai tulajdonságra, egyes

sejtek vagy sejtcsoportokra nézve, amelyek bizonyos karakterisztikus anya-

got tartalmaznak. A mikrochemiai reactiók alkalmazásának fokozatos fej-

ldése csak elnyös lehet a rokonsági kapcsolatok megállapítására nézve».

Ezt Van Tieghem ily irányú vizsgálatai is kétségtelenül igazolják.*

«Ha némely genusnál a kemény háncsrostokat sklerenchym pótolja;

vagy ha egyeseknél a háncs csak gyengén, másoknál pedig egyáltalában ki-

fejldve nincs, úgy ez még ok nem lehet arra, hogy más tekintetben egy-

mással megegyez genusokat különböz csoportokba helyezzük».**

Tagolatlan tejestömlök (Ungegliederte Milchsaftröhren) futják be a

levél szövetét minden irányban ; olyanok, aminket De Baey az Urticaceae-

* Van Tieghem : Sur les canaux sécréteurs des plantes. — Ann d. Sc. Natur,
Sér. 5. XVI., pag. 171.

Van Tieghem : Sur la disposition des canaux sécréteurs dans les Cluciacées,

les Hypericacées, les Ternstroemiaeées et les Dipterocarpées (Bullet, de la Soc. botan.

de France. 1884 pag. 141. etc.).

** A. Engler : Über die morphologischen Verhältnisse und die geographische
Verbreitung der Gattung Rhus, wie der mit ihr verwandten, lebenden und ausge-
storbenen Anacardiaceae. (Engler's Botan. Jahrb. Bd. I. Heft 4. (1881.) pag. 394.)



237

nél (inclus. Artocarpeae et Moreae) Apocynaceae es Asclepiadeae-né\ már
konstatált.*

Egyes rhombikus kristályokat — kivévén a Plec. Bureaui epider-

misét, a hol csak a buzogányfej-kristályokat pótolják — seholsem találtam.

A buzogányfej-kristálycsoportok fellépése, úgy látszik, a levél nyalábjainak

szilárdságával és mechanikai szerepével áll egyenes arányban. Mert látnivaló,

hogy kristályban leggazdagabb a Cudrania, a melynél a szövet minden ré-

tege — kivévén a fels epidermist, — az alsó epidermis plane (2

—

S-as

csoportokkal) dúsan el van látva kristályokkal (inclus. Cudr. fndicosa ;

exclus. Cudr. obovata) ;
gyérebben a Plecosperm. spinosum-ná\.— A tekin-

tetben legszegényebb a Cardiogyne volna, a melynek a szivacsrétegében,

hogy van-e kristály, kérdés
;
palissadjában és nyaláb körüli tájékán pedig

éppen nem fordul elö. Mind e hiányokat némikép a fels epidermis gyér

kristálycsoportjai pótolják. Oly karakter, a mely a Cardiogyne-t a többitl

élesen megkülönbözteti.

A szárképletekre vonatkozólag : a három genus feltn konformitásá-

tól csnk az egyetlen Cudr. javanensis tér el edényeinek spiráljai által; ez

azonban individuális bélyeg, mert a Cudrania többi fajainál az edények

ketts spirálja elmarad. E tekintetben Soleeeder tapasztalata is úgy szól,

hogy: «az edény falainak spiralis megvastagodása kis rokon-körre, genusra

vagy éppen csak a fajra nézve bír systematikai értékkel».**

Hogy a Cudrania javanensis primär kérgében elforduló idioblastok

oly phellodermalis gyrbe olvadnak-e össze, a mint azt a Cudrania fru-

ticosa (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thomson. — Habit, mont. Khasia. Eeg.

trop.) Münchenben rzött herbáriumi példáin tapasztaltam (a mi valószín

a Cudrania obovata és pubescens-né\ is), vagy sem; azt csakis fejldéstani

megfigyelések kíséretében s vastag ágakon megejtett vizsgálatok dönthetnek

el végérvényesen.

A para fejldésére nézve megjegyzem — a mennyiben azt a Cudr.

obovata éspubescens fiatal ágacskáin megllgyelhettem,— hogy az a primär

kéreg második sejtsorából képzdik. A parasejtek szklerozodása késbb áll

be, a midn a Cudr. javanensis (inclus. C. fruticosa ;
probabiliter : C. obo-

vata et pubescens) Plec. spin., és a Card, afr., sárgabarna ksejtekbl ala-

kult kemény peridermája (Steinzellenkork) jellemz.

Ezekbl kitetszik, hogy:

1. A három genus törzsképviseli között, a melyek a genus leírásánál

alapúi szolgáltak, a morphologiai bélyegekhez hasonlóan anatomiailag is

csekély és problematikus érték a különbség. Szóval olyan, a mely genusok

* De Bary: Vergl. Anatomie der Veget. Organ. (1877.) pag. 195.

** Soi,EEEDEK : Über den systematischen Werth der Holzstructur bei den Dicoty-

ledonen. München, 1885. pag. 11.
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egymástól való pontos megkülönböztetésére nem, legfeljebb faji bélyeg gya-

nánt volna alkalmazható.

2. Ez alapon elfogadható és egyedül morphologiailag igazolt Bentham

éS;HooKBR-nek (1. c.) Dueand által (1. c.) adoptált ama nézete, a mely szerint

a Cardiogyne a Plecospermum-hoz (pro. sect.) csatolva («stamina in aesti-

vatione inflexa») a Moreae; a Cudrania ellenben egyszeren az Euartocar-

peae kötelékében maradjon. Tekintve azt, hogy a Moreae és Artocarpeae

családja az Urticaceaekereién belül fbb vonásokban ugyanazon anatómiai

karakterrel bir.

Paris: Museum d'Histoire Naturelle [Laboratoire d'Organographie et Physio-

logie] 1892. jun.

V. TÁBLA.

1. Cudrania javanensis Teécul, — levelébl keresztmetszet. — Tubus

hossza 145 mm. Oc. I. Obj. 6^170 sz. nagyít.*

2. Plecospermum spinosum Tkécul, — ugyanaz. — Tub. h. 200 mm. Oc.

I. Obj. 6=290 nagyít.

3. Cardiogyne africana Bureau, — ugyanaz. Nagyítás mint a Plecosp-nál.

a) Palissad-réteg buzogányfej -kristálycsoportjai.

ß) Szivacsparenchyma.

y) Tejes tömlk.

VI. TÁBLA.

Tubus hossza : 145 mm.
Fels epidermis ábráinál: Oc. L Obj. 6=170 sz. nagy.

Alsó « « Oc. I. Obj. 8=300 sz. nagy.

1. Cardiogyne africana Bur., levelének fels epidermise.

2. « « « alsó »

3. Plecospermum spinosum Teéc.

a) fels 1 . , n rn
, ,

J
epidermisebol.

Jegyzet : A kutikularis bibircsek itt el vannak hagyva.

4. Cudrania javanensis Teéc.

a) fels 1 ., • /i"i
/> , , \ epidermisebol
b) also

J

Jegyzet: A kutikularis bibircsek itt el vannak hagyva.

* VÉEiCK-féle mikroskop.
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5. Plecospermum spiuosum Trkc. szárképletébl k. m. — Oc. I. Obj.

6=170 sz. nagy.

a) periderma (Steinzellenkork)

ß) primär

7-) secundär
j

d) fatest (bélsugár).

6. Cudrania javanensis Tbéc. — szárképletébó'l tang, metszet. Trachea. —

•

Nagyítás, mint az 5. ábránál.

7. Plecospermum spinosum Teéc, -— szárképletének vó'gyszövetébl

hosszm.

ß) tagolatlan tejes töml (Ungegliedertes Milchsaftgefäss).


