
XXm. TERtóSZETEAJZI FÜZETEK. 1900.

HAZAI POLYGONATUM-FAJOK ANATÓMIAI MEG-
HATÁROZÁSA.

Irta : Dr. Bebnátsky Jen.

ANATOMISCHE BESTIMMUNG EINHEDHSCHER
POLYGONATÜM-ARTEN.

Yon Dr. J. Bernátsky.

A Nyírségen — a nyírbátori nag}' erdben — 1S9Q. Junius hóban

tett kirándulásom alkalmával, a CoavaUaria majális társaságában egy

Polygonatum-faijt találtam, melyet els pillantásra Polygonatum multi-

florum-nak tartottam. Ámde az Alföldrl ez a növény, általán mondhatni,

nem ismeretes. Csak egyedül Kernek említi Pestmegyébl (Yegetationsver-

haltnisse, Österreichische Botanische Zeitschrift 1877.) Utána sem Borbás,

Hollós, Halász, sem Wagner nem veszik fel e fajt alföldi íloraterületekrl

szóló mveikben. Ellenben a PoIi/gonaluHi officinale és különösen a

Poly(/onatu)n latifolium az Alföldön igen gyakori. (Lásd : Borbás Vincze,

A magyar homokpuszták növényvilága, Budapest 1886; Borbás Y., Békés-

vármegye flórája, Budapest 1881 ; Hollós László, Kecskemét múltja és

jelene. Növényzet, Kecskeméten 1896; Halász L., Makó város és környéke

eddig ismert edényes növényeinek jegyzéke, Makó 1889; AVagner J., Ada-

tok hazánk flórájához. Természetrajzi Füzetek, XXH. 1898 ; továbbá Kerner
említett mvén kívül : Neilreich A., Aufzählung der ungarischen Gefäss-

kryptogamen; Sadler J. Flora Comitatus Pesthiensis, Pest 18:26.) Ismere-

tes továbbá, hogy a Polygonatum multiflonmi hazája nálunk a hegyes

vidék, fleg a bükköv, melynek erdvel bentt hs völgyeit nagyon ked-

veli. Szükségét láttam tehát annak, hogy a talált növényt közelebbrl

meghatározzam.

A nálunk használatos határozókönyvek körülbelül a következ kul-

csot adják:*

1. Levelek rövid nyéllel ellátvák. Yirágkocsán pelyhes : P. la lifolium.

Levelek szárölelk, virágkocsán kopasz : 2.

* Hazslinszky. neiiikiilönbeu Fkitsch, Gahcke és Koch müvei.
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2. Szár szögletes, virágkocsán 1-

—

i' virágú: P. ofJiciiutU'.

Szár hengeres, virágkocsán 8 -5 virágú: P. midll/lorfnn.

A virág szerkezetét nem vizsgálhattam meg, mert hiszen a júniusban

szedett növényen már virág nincsen. — A szár hengeres vagy szögletes

alakjáról ])ajos meggyzdnöm, mert a gyjtött s lesajtolt növény szára

nem tünteti fel az eredeti alakot. Az adott esetben tehát csakis a levelet,

a virágkocsánt és a szrözetet használhattam volna fel a determinálásra.

Ámde nem támaszkodhattam sem erre, sem amarra. Növényemen a leve-

lek ép olyan nyelesek voltak, mint a PoJjir/oiHiluni IdlifoJíuni levelei.

A virágkocsán 2—3 ágú volt, nem pedig 4 vagy 5 ágú. Szrözet nem mu-

tatkozott.

A szrözet hiánj^át azonban nem szabad kritériumnak venni,

mert a M. N. Múzeum herbáriumában tett összehasonlítások, valamint a

Temesmegyében végzett megfigyeléseim arra tanítottak, hogy a Poli/f/ona-

hiHi Jdlilnlinni-on nem mindig található szrözet, legalább szabad szem-

mel nem. Jaszenován, Temesmegj^ében, egymás társaságában találtam

szrös virágkocsányú és level meg egész koj^asznak látszó növényeket,

mind Polyf/0)iatum lafifoliíiin. Száz szónak is egy a vége : a szabad

szemmel való határozgatás (határozókönyvek és herbariumi összehasonlí-

tások útján) azt eredményezte, hogy növényemet nem a Poh/f/onafiim

itiiilliflo)'imi-h.oz, hanem a Poh/goiialum la lifolium -hoz kellett volna csa-

tolnom, esetleg új varietast felállítanom, a mit a geographiai elterjedés

is támogatott volna.

Azt a kérdést lehetne felvetni, hogy vájjon a PolugoiHiluni lalif'o-

Jium-ot nem jellemzi-e széles levele, mint azt a fajneve kifejezi ? A levelek

nagyságáról, hosszaságáról, szélességérl a határozókönyvek hallgatnak;

a minek az lehet az oka, hogy a szóban forgó három faj levelei között van

alakbeli és nagyságbeli különbség, de a mi eltérés van, az olyan csekély,

mondhatni finom, hogy a diagnózisba fel nem vehet. Hiszen pl. a levél

vastagsága, kemény vagy puha volta, az egész növény termete, magassága

stb. mind hasonló finom megkülönböztetési jelek, de makroszkópos faj-

meghatározáskor fel nem használhatók. A természetben gyakran épen

ezek alapján ismerjük meg a fajt; de ezeket az ember öntudatlanul észre-

veszi ; az összes, durvább-finomabb bélyegek öntudatlan megfigyelése szüli

bennünk valamely faj képét. A diagnosztikus fajmeghatározás azonban,

mint emberi mesterség, csak egynémely durvább és szóval könnyen meg-

nevezhet jelt használ föl. — Egyébiránt a Polygonatum latifolhmi leve-

leinek széles volta nem állandó bélyeg ; errl a M. N. Múzeum herbáriu-

mában alkalmam volt meggyzdni s feltnt ez a körülmény E. FiCK-nek

is, a ki az Alig. Botanische Zeitschrift 1895. évi kötetében, a 80. lapon

következképen nyilatkozik : «Au steilen, waldigen Abhängen westlich von
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Duplaj (Temesmegyében) . . . Polynonatiim lafifolium Desf. . . . auch in

besonders schmalblättrigen Formen.»

Mivelhogy a jelen esetben a makroszkópos vizsgálat pontos megálla-

pítást nem engedett meg, azért az anatómiai vizsgálathoz fogtam. Elször

is meg kellett állapítani, hogy a három említett Polygonatum-fajhoz tar-

tozó növények préselt állapotban anatomiailag különböznek-e egymástól,

és ha igen, miben ?

Összehasonlító anatómiai vizsgálat alapján a következket állapítot-

tam meg :

A szár vagy a levél keresztmetszete semminem feltnbb megkülön-

böztetési jelt nem szolgáltat. Yan ugyan eltérés a kiemelked erek alakjá-

1. ábra. A Polygonatum multiflorum (L.i levélepidermiszébl való részlet. Gyenge
nagyítás. Az illet növény termhelye, melynek levelérl a kép készült, Nyír-Bátor.

ban, a mestom és stereom aránylagos kifejldésében ; de ez nem oly éles,

nem oly szembetn, hogy fajmeghatározásra alkalmas volna.

Annál jellemzbb az egj^es fajokra nézve a levél-epidermis.

\. K PoJiigonaium nwiJiijlorum alsó levél-epidermiszét a szokásos

módon meg\azsgálva, azt találjuk, hogy a sejtek a levél hosszirányának

megfelelen közelítleg párhuzamos vonalakban vannak elrendezve, a mi
a monocotyl növényeknél a leggyakoribb eset. A kiemelked erek mentén

nincsenek lélegz-nyílások s a sejtek mind hosszúra el vannak nyúlva és
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igen keskenyek. A kiemelked erektl távolabb es tájain az epidermisznek

mindenütt lélegz nyilasok vannak, még pedig meglehetsen szabályosan

elrendezve. A lélegz-nyilasok közötti sejtek nem oly keskenyek, mint az

erekmentiek, de szintén megnyúltak. Hosszuk, átlag úgy aránylik a szé-

lességükhöz, mint három az egyhez, bár akad olyan is, mely alig hosszabb,

mint széles, de meg olyan is, mely négyszer, st ötször hosszabb. E sejtek

oldalfalai többé-kevésbbé hajlott vonalakat tüntetnek fel ; itt-ott mutatko-

zik egy-egy gyengén hullámzatos vagy alig észreveheten kigyódzó vonal.

(1. rajz.)

2. A Pohiuonaluu) hdifolfuui levélepidermiszén, a közvetlenül a ki-

emelkedbb erek mentén fekv sejteken és a zárósejteken, kívül a többi

sejt oldalfalai nagy mértékben zigzugosak s tört vonalakat tüntetnek fel.

A levélerektl távol es sejtek rövidek és szélesek s oldalfalaik csak egy-

néhány ki- és beszögellést mutatnak. A kiemelked levélerekhez közelebb

es sejtek valamint azok. melyek vékony, ki nem emelked levélér fölött

vannak, hosszabbak s hosszú oldalfalaik több ki- és beszögellést mutatnak
;

ezek emlékeztetnek a Gramineák epidermisz -sejtjeire. Még a kiemelked

levélerékhez közel es, s ennélfogva megnyúlt sejtek oldalfalai is lehetnek

szögletesen hullámosak. Azonkívül megjegyzend, hogy a sejtek általán véve

széleseknek és rövideknek mondhatók a Polygoiiatum muUifíorum sejt-

jeihez képest, meg hogy a lélegz-nyilasok elhelyezésében és fekvésében

nem mutatkozik oly feltn szabályszerség, mint az a másik fajon tapasz-

talható.

A mi a levélerek mentén elforduló trichomképleteket illeti : azt

vettem észre, hogy könnyen kikerülik az ember figyelmét, annál is inkább,

mivelhogy srségök és nagyságuk a növényindividuum szerint ingadozik,

még pedig széles határok között. Többnyire már egy 300—500 a széles és

hosszú epidermis-darabka vizsgálata alkalmával szembeötlenek az egysejt,

egyszer, hullámos sejtfalú szrök. De a kopaszabb level individuum

epidermiszét behatóbban kell megvizsgálni, hogy a trichomképletek jelen-

létét konstatálni lehessen. Pedig egyebek közt épen kopasznak látszó indi-

viduumok elfordulása kényszerít bennünket az anatómiai módszer alkal-

mazására. Azért a trichomképleteket egyszeren tekinteten kívül hagyhat-

juk ; a többi sejtek sajátszer alakja élesen jellemzi a Polygonatum

latifolium levelét s ebben az egyes individuumok között nincs eltérés.

(2. rajz.)

3. A Polygonatum officinale levélepidermisze inkább hasonlít a

Polygonatiüii muI fiflórum -éhez, mint a másik fajéhoz, amennyiben a

sejtek oldalfalai sohasem szögletesek, sem hullámosak, hanem egyszeren

hajlottak. Mindazonáltal éles különbség mutatkozik a két faj levélepider-

miszében, s ezt az okozza, hogy a sejtek a Polygonatum officinale levelén
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aránylag sokkal rövidebbek, de nem keskenyebbek, azaz e faj levelén úgy

aránylik a sejtek hossza a szélességkhez, mint egy az egyhez. Akad oly

sejt is, mely kétszer hosszabb, mint széles ; de ez kivétel, csak épen a

kiemelked levélerek mentén vannak megnyúlt, keskeny sejtek. A lélegzö-

ïJ. ábra. A Polygonatum latifolium WK. levélepidermiszébl való részlet. Gyenge

nagyítás. Szrös level példány az Alföldrl (Jaszenova, Temesmegye).

nyilasok elhelyezése és fekvése sem oly szabályos, mint a másik faj

levelén.

A levélepidermis sejtjeinek ez a különbsége olyan szembeötl és

jellemz, hogy a három faj közül, tisztára a lefejtett levélepidermis alap-

ján, akármelyik könnyen, gyorsan és megbizhatóan meghatározható.

Ezek után könny volt a kérdéses növényt meghatározni. Az anató-

miai vizsgálat kiderítette, hogy csakugj^an az a faj volt, aminek els meg-

pillantásra néztem, azaz Poh/fjonahun Dtiillillnrimi. Kiemelem, hogy

semmiféle anatómiai különbség nem mutatkozott a kérdéses növény és

más, nevezetesen hegyes vidékrl származó Poh/fjoiHihiui iiiulti/hynini.

között.

Az anatómiai vizsgálat megejtése nélkül az ember kénytelennek érez-

hette volna magát, hogy a szóban lév növényt új varietas gyanánt külön-

böztesse meg az ismert fajoktól. Az anatómiai megállapítás után azonban

ezt fölöslegesnek, st helytelennek kell tartani. Levonható egyébiránt az a

következmény is, hogy a Po/////OHrí/<í»? -fajokat ismertet kulcsokban a



HAZAI POLYGONATUM-FAJOK ANATÓMIAI MEGHATÁROZÁSA. 71

Poli/f/onahüH inullijlonmi és a Polygonatum latifolmm-nak az a kölcsö-

nös szembeállítása, hogy az elsnek levele szárölel, a másiké nyeles,

elhagyandó ; továbbá helytelen, ha a Poli/(/oiialur)i }iiu]lifJonim jellegéül

a Polj/f/oiialuni officinidc-Y&l szemben a virágkocsán virágainak számát

3

—

5-nek mondjuk.

Egyúttal meggyzdtem arról, hogy a Poli/f/otidiutii genus és a rokon

nemek szisztematikai kutatásában az anatómiai módszer, nevezetesen az epi-

dermisvizsgálata, jó szolgálatot tehetne, amint az már a jelen dolgozatból

is kitnik. Azért emlitem ezt meg, mert Engler (a «Natürliche Píianzen-

familien» czím mben) a Liliaceœ anatómiai bélyegeit a szisztematikai

kutatásban való felhasználásra alkalmatlannak mondja.

Gelegentlich eines Ausfluges in das Szabolcser Comitat im Juni J899

fand ich im «Grossen Walde« zu Nyir-Bátor in Gemeinschaft mit Conval-

laria majális und andern Pflanzen eine Polygonatum-kvi, die man beim

ersten Erblicken für PolyfjOiuUwHi inuUiflorum halten musste. Jedoch ist

diese Art aus dem ungarischen Tieflande bisher, sozusagen, nicht bekannt

worden. Einzig und allein Kerner erwähnt ihrer, u. zw. aus dem Pester

Comitat, in : Vegetationsverhältnisse, Osterreichische Botanische Zeitung

1877. Hingegen wird sie in floristischen Werken über das ungarische

Tiefland weder von Borbas, noch Hollós, Halász, noch von Wagner auf-

genommen. Im ungarischen Tieflande ist eben Polygonatum officinale,

und noch mehr Polygoiiatuin hififoliiint zu Hause, nicht aber die erst-

genannte Art. (Siehe : Borbas Vincze, A magyar homokpuszták növény-

világa, Budapest ISSB; Borbás V., Békésvármegye flórája, Budapest 1881
;

Hollós László, Kecskemét múltja és jelene. Növényzet, Kecskeméten 1896;

Halász L., Makó város és környéke eddig ismert edényes növényeinek

jegyzéke, Makó 1889; Wagner J., Adatok hazánk flórájához, Természet-

rajzi Füzetek, XXIL, 1898; ferner ausser Kerner's zitirtem Werke: Neil-

reich A., Aufzählung der ungarischen Gefässkryptogamen ; Sadler J.,

Flora Comitatus Pesthiensis, Pest 1826.)

Es ist auch bekannt, dass Polygonatum multißorum hier zu Lande

in den niedern Gebirgen ihre untere Grenze erlangt und hauptsächlich in

der Zone des Buchenbaumes vorkommt. Deswegen hielt ich es für ange-

zeigt, die gefundene Pflanze später näher zu bestimmen.

Das getrocknete Exemplar, das ich von der Eeise mitgenommen

hatte, besass natürlich keine Blüten mehr. Die Blütenstiele waren zwei-

und dreiästig (blutig). Die Blätter waren nicht stengelumfassend, sondern

kurz gestielt, genau so, wie bei Poligonatum latifoHum. Auf Grund der

Schlüssel und Diagnosen der gebräuchlichsten Werke (z. B. die von Hazs-
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LiNSZKY, von Garcke, Fritsch, Koch) war es unmöglich über die Zugehö-

rigkeit der fraglichen Pflanze ein Urteil zu fällen. Herbarstudien im

Ungarischen Xational-Museum ergaben, dass die überall hervorgehobene

Flaumigkeit oder Weichhaarigkeit der Stengelteile von Polynoi/afuni lati-

folium nicht konstant, wenigstens bei Herbarpflanzen schwer zu beobach-

ten ist. Was man über dieses angeblich wichtige Merkmal zu halten habe,

davon überzeugte ich mich noch ausserdem gelegentlich einer Eeise in

den südlichen Teil des ungarischen Tieflandes ; ich fand nämlich mehr-

mals Gruppen von Poligoiiahiin latifolium, wo zwischen reich behaarten

Exemplaren auch ganz kahl scheinende wuchsen.

Da also die makroskopische Untersuchung in dem gegebenen Falle

nich genügte, wandte ich mich dem anatomischen Verfahren zu. Zuerst

musste festgestellt werden, ob und in wie fern aus dem Herbar genommene

Vertreter der drei genannten Ai-ten von einander anatomisch zu unter-

scheiden sind.

Die vorgenommene vergleichende anatomische Untersuchung ergab

folgendes :

Querschnitt des Blattes oder des Stengels zeigen gar keine unter-

scheidenden Merkmale, abgesehen von den Trichomen bei Poliifjoixduni

lalifolium. Irgendwelche Unterschiede sind wohl vorhanden, jedoch sind

dieselben so geringfügig, dass selbe systematisch nicht verwertet werden

können.

Desto charakteristischer für die einzelnen Arten ist die Blattepi-

dermis.

1, Wenn man die Epidermis der Unterseite des Blattes von Polijtjo-

natum multi/loni/tn auf die bekannte Weise untersucht, sieht man, dass

die Zellen, der Längsachse des Blattes entsprechend, in parallelen Keihen

angeordnet sind. Ober den Blattnerven sind sämmtliche Zellen in die

Länge gezogen und sehr schmal. Weiterhin findet man zwischen den we-

niger schmalen, aber auch ziemlich langen Zellen die Athmungsorgane,

welche regelmässig in parallelen Eeihen liegen. Es sei hervorgehoben,

dass die Zellen hier im Durchschnitt drei-bis viermal so lang als breit

sind, obwohl auch ganz kurze Zellen, jedoch auch noch längere vorkom-

men. Die Seitenwände dieser Zellen erscheinen als wenig gebogene, hie

und da kaum merkbar wellige Linien. (Siehe 1. Figur im ungarischen

Texte auf Seite 68.)

2. Die Seitenwände der Epidermiszellen von Poli/goualufn latifoliuiH-

stellen in grossem Maasse gebrochene Linien dar. Diejenigen Zellen, welche

oberhalb der dünnen Blattnerven, oder aber nahe zu den dicken, hervor-

tretenden Blattnerven zu liegen kommen, sind länger als die übrigen und

ihre Seitenwände erscheinen als lange Zickzacklinien. Die übrigen haben
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— ausserhalb denen, die genau oberhalb der dicken, stark hervortretenden

Blattnerven liegen und lang gestreckt, schmal und geradrandig sind —
eine kurze, gedrängte Gestalt und ihre Seitenwände zeigen nur wenig

Biegungen. Die Anordnung und Lage der Athmungsorgane ist eine weni-

ger regelmässige, als bei der vorigen Art. (Siehe 2. Figur im ungarischen

Texte auf Seite 70.)

Ausserdem fallen die längs den Blattnerven angeordneten einzelli-

gen, einfachen, länglichen Haargebilde auf, die bei einzelnen Individuen

in grosser bei andern jedoch in geringer Menge vorkommen und in diesem

Falle leicht übersehen werden. Eben solche dürftig behaarte Exemplare

von Pobji/oindniii lalifnliuiii dürften Anlass zu einer anatomischen Un-

tersuchung geben. Man kann aber die Trichome ganz ausser Acht lassen

und sich allein auf die Gestalt der sonstigen Zellen stützen, denn dieselbe

ist für diese Ai't sehr charakteristisch und konstant.

3. Die Blattepidermis von Poü/gouatum officinale ist mehr der von

Polyyonatum muUifioruni, als der andern Art ähnlich, indem die Seiten-

wände auch hier niemals winkelig gebogen sind. Immerhin besteht ein

auffallender Unterschied auch für diese zw^ei Arten. Die Zellen von Pohj-

gonatum officináit' sind nämlich — allgemein genommen — eben so lang

wie breit und nur ausnahmsweise ein-zweimal länger als breit. Gestreckte

Zellen gibt es nur längs der Blattnerven. Ferner ist auch die Anordnung

und Lage der Athmungsorgane eine ziemlich unregelmässige, indem sie

in weniger auffallend parallelen Pieihen liegen, als bei Polygonatum

multifiorurn.

Diese Unterscheidungsmerkmale der Blattepidermis sind so auffal-

lend und charakteristisch, dass auf Grund derselben welche immer der

drei Polggonatum-Ai'teii leicht, schnell und zweifellos eruirt werden kann.

Nun war es eine leichte Aufgabe, das fragliche Individuum zu

bestimmen. Vorgenommene anatomische Prüfung ergab, das es sich wirk-

lich um die Art handelte, an welche man im ersten Augenblick denken

musste, d. i. PolygoiHihiin mullifiorum. Ich bemerke besonders, dass ana-

tomisch kein Unterschied zu finden war zwischen dem fraglichen Indivi-

duum und solchen, die aus andern namentlich gebirgigen Gegenden her-

stammten.

Ohne anatomische Prüfung hätte man sich versucht gefühlt, in der

fraglichen Pflanze eine neue Varietät zu suchen. Nach derselben jedoch

muss dies nicht nur für überflüssig, sondern selbst für unrichtig gehalten

werden. Als Cousequenz ist jedoch abzuleiten, dass die Ungestieltheit der

Blätter von Polygonatutu multifiormn gegenüber der Gestieltheit der

Blätter von Polygonatum latifolium nicht hervorgehoben werden darf als

Charakteristicum der Art ; ferner soll als Zahl der Blüten an einem Blüten-
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stiele iÜY Pol
II (JO liatum multifJorum gegenühei der PolygonatiDU ofjirinalc

nicht 3—5 angegeben werden, sondern 2

—

o, oder auch 1—5.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass — wie dies schon aus vorlie-

genden Zeilen hervorgeht — die anatomischen Merkmale der Polygona-

/îim-Arten und auch andrer nahe stehender Gattungen systematisch wohl

verwertbar sind.

Anmerkung. Figur 1 lim ungarischen Teste) stellt vor : Theil der Blattepi-

dermis — Unterseite — von Polygotiatum multiflorum (L.); das Pflanzen-Exemplar,

von dem das Präparat herrührte, stammt aus Nyír-Bátor.

Figur ^ : Ebenso, von Poli/;/onatuni latifolium WK. Exemplar stark behaart.

Aus Jaszenova (Temeser Comitat), im ungarischen Tieilande.

( Separatim editiun est die 1. Fehniarii 1000.)


