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Az Iris génusz tenyészeti szerveinek anatómiai viszonyait még nem

ismerjülc teljesen. Ehhez képest az erre vonatkozó irodalomnak sem vagyunk

bvében. P a x, a ki az Iridaceae családot az Engler és Prantl**

»Pnanzenfamilien« czím mvében feldolgozta, megjegyzi, hogy az anatómiai

viszonyok még nincsenek behatóbban tanulmánj^ozva. O maga az /r/sek leveleirl

négyféle transversal metszet-típust közöl, mélyebben azonban nem hatol az anató-

miai viszonyok tárg^'^alásába. Az íris-ek tenyészeti szervei közül a levelek rend-

szertani anatómiai tekintetben a Icgbecsesebbek ; mivel pedig közleményem

tárgyát a levelek anatómiája teszi, azért azokra a dolgozatokra fogok fleg

kiterjeszkedni, melyekben erre vonatkozó adatok találhatók.

B e n t h a m és H o o k e r*"* a »Genera plantarum«-ban az Iris génuszt

következ sectio-kra osztják : Eiiiris, Diaphane, Jiino, Gyiiandriris. Baker
J. G."!" Iris génuszát, mely tökéletesen megfelel Bentham és Hooker Euiris

sectio-jának, a lepel tulajdonságai alapján öt scctio-ra osztja : Hennodactylus,

Apogon, Oncocycliis, Pogoiiiris, Evansia.

1892-ben jelent meg Ross H.''"'' értekezése az M'r/í?!^ összehasonlító levél-

anatómiájáról. E csoport általános összehasonlító anatómiai jellegeit közli és

azután áttér az Irideae-hez tartozó fajok leveleinek a tárgyalására. Az Iris

génuszt Baker sectio-i szerint tárgyalja, a nélkül azonban, hogy a faji

tulajdonságokra kiterjeszkednék.

Egy évvel késbb jelent meg B ali c k a- 1 va n o w k attt dolgozata, a

melyben a levelek alapján következ osztályozást ajánl : Tetragonae, EquUanies,

IsoJalerales. Bentham és Hooker három sectio-ja, Diaphane, Jitno és

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1903. évi januárius 14-iki

ülésén.

** Engler und Prantl: Die natürlichen Pflanzenfamilien ; Bd. II, 5. Abth.

Leipzig 1888.
*** London, 1883.

t Baker J. G. : Synopsis of the known species of Iris. Gardeners Chronicle.

1876. Ref. Just : Bot. Jahresbericht. 1876. Seite 500.

tt R o s s H. : Anatómia comparata delle foglie delle Iridee. Malpighia. Genova.

itt Baliéka-Ivanowka: Étude anatomique et systématique de génre Iris

et des genres voisins Archív des Scienc. phys. et nat. 1893. XXIX. pag, 67— 120-

r>*

Növénytani Közlemények. 1903. II. kötet, 2. füzet. ^
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Gynandriris nagyjában megfelel a Tetragonae és Equiiantes csoportoknak,

átmennek azonban egymásba, st utóbbi magában foglalja a Hcrmodactyhis

Baker sectio-t. Az Isolalerales csoport megfelel az Eiiiris B e n t h a m et

H k e r és az Apogon, Oncocyclns, Pogoniris, Evansia Baker scctio knak.

A terjedelmes tárgy mellett B a 1 i c k a dolgozatában az Eiiiris csoportnak

kevés hely jut és részletesen nem bocsátkozik az anatómiai viszonyok tár-

gyalásába. Baker sectio-itól független típusokat igyekszik megállapítani az

epidermis, a szájnyílások, í^ rostedénynyalábok alkotása és a hypoderma mar-

ginalis rostjai alapján. Más összehasonlító anatómiai dolgozat az /r/.s-ek

levelére vonatkozólag tudtommal nincsen. Egyes fajok leveleinek anatómiájára

találtam adatokat a következ dolgozatokban. Rankier C* munkájában

Dánia növényeinek anatómiáját adva, az /. pscudacorus és /. spiiria-nn\í

néhány anatómiai jellemvonását említi. B a u e r** dolgozatában az /. florentina,

I. pseudacorus, I. sibirica-\3.\ foglalkozik a többi cseranyagot szolgáltató

növények sorában és e mellett utal a tenj^észeti szervek egyes szöveteire is.

Bailey Ch.*** az /. sibirica levelében található kristálj'okról és leveg-rökrl

emlékezik meg. Dr. Falkenberg P.'í" munkájában közli az /. pseudacorus

rövid anatómiáját, inkább a gyökértörzsekre helyezve a fsúlyt. Végre

az /. florentina-YÓ\ szóló adatok dr. Strasburger E.-tl"í't ismeretesek.

Ezen dolgozatom czélja néhány /r/s-faj levelének összehasonlító rendszer-

tani anatómiájára vonatkozó vizsgálataim eredményének a közreadása.

A fajok megválasztásában az vezérelt, hogy els sorban hazai fajokat

vizsgáljak. A tanulmányozott fajok a következk : /. areiiaria L., /. pseuda-

corus L., /. variegata L., I. puinila L., I. sibirica L., I. spitria /,., /. Guel-

denstaedtiaua Lepech., I. Reiclienbacliii Heuff., I. subbarbata Joó. Az

/. arenaria-i Budapesten a régi lóverseny-tér mellett, az /. pseudacorus és

/. sibirica-i a Rákoson, az /. variegata-i a rákospalotai erd szélén, az/, pumila-t

a Svábhegy déli lejtjén gyjtöttem ; az utóbbi négy fajt a budapesti egye-

temi botanikai kertbl kaptam. Ezek közül az /. arcnaria, I. Guelden-

staedtiana, I. subbarbata, I. Reichenbachii anatómiájára vonatkozólag semmi-

nem adatra sem találtam az irodalomban. Ezeknek a fajoknak a levelei

kivétel nélkül egyenl oldalúak (isolateralis). Ezt a kifejezést H e i n r i c h e r^tt

vitte az irodalomba. De Bary elz kifejezése a »centrikus« volt, ami
ilyen lapos szervekre nem alkalmazható. .S a c h s bilateralis-nak nevezi az ilyen

leveleket, de ez nem fejezi ki teljesen a két oldal megegyezését ; azért leg-

* R u a k i e r C. : De Danske Blomptersplanters Naturhistorie. Kjöbenhavn.
*• Bauer K. : Untersuchungen übcr gerbstoff-führende Pflanzen. Oest. Bot.

Zeitschr. 1890. Bd. XL. .S. 53—57.
*** B a i 1 e }' Ch. : Remarks on the anatomy of the I. sibirica. Mem. and. Proceed.

of the Manchester. Litt. a phil. .Soc. IX. Xo. 1. 1894—95. pag. 11— 12. Ref.

Just. 1895.

t Dr. Falkenberg P. : Vergleichende Untersuchungen übcr den Bau der

Vegetationsorgane der Monokotyledonen. Stuttgart 1876.

tt Dr. Strasburger E. : Botanisches Practicum. III. Aufi. 1897. 236., S. 93.

ttt H e i n r i c h e r E. : Ueber isolateralen Blattbau. Jahrb. für wiss. Bot. XV'. 1884.

S. 512.
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többet mond az »isolateralis« kifejezés. R o s s H. monofacialis-nak nevezi a

lemezt, mivel nézete szerint a két oldal a dorsiventralis levél fonákának felel

meg ; a fels pedig hiányzik, mirl különben a szállító rendszer tárgyalásakor

bvebben fogok szólani. A levél anatómiai viszonyainak tárgyalásában követ-

kez fejezetek szerint haladok : I. Rrszövetrendszer. II. Mecha-
nikai rendszer. III. Szállító rendszer. IV. Áthasonító
rendszer. V. Váladéktartók. VI. Szellztet rendszer.
VII. Az eredmények egybevetése az eddigiekkel és az Apogon meg

Pogoniris sectio-k anatómiai jellegeinek a megállapítása.

I. Brszövetrendszer.

Akár keresztmetszetben, akár sugárirányú vagy pedig tangentialis hossz-

metszetben vizsgáljuk a felbrt (epidermis), fel fog tnni, hogy a sejtek kétféle

kifejldésüek. A nyalábok és a levélszélek fölötti epidermis-sejtek más kifejl-

désben vannak, mint a mesophyll fölöttiek. Ezt a jelenséget nem is a nyalábok,

hanem a veRik együtt megjelen felbr alatti mechanikai elemek idézik el,

melyek a levél szélein szállító elemek nélkül jelennek meg. Ellenben a

mesophyll-ba mélyesztett, a felbrtl több sejtréteggel elválasztott mechanikai

elemek a felbr-sejtek kifejldésére hatással nincsenek. Utal erre a kétféle

kifejldésre Ross H.* is; szerinte ugyanis a nyalábok fölött nincsenek száj-

nyílások, a sejtek ersebbek és inkább négyzetes alakúak ; a chlorenchym

fölött szájnyílások vannak és itt a sejtek rövidebbek, szélesebbek, rhombus-

alakúak. Több más, kevésbé jelentékeny eltérés is mutatkozik, melyeket a

felbrnek részletes tárgyalása során fogok megemlíteni.

A felbr kifejldésének másik sajátsága, a melyre Ross nem terjesz-

kedett ki, az, hogy a hüvel}^ és a lemez epidermise más-más alakulást mu-

tat. Végre különbség van az epidermis-sejtek kifejldésében a hüvely bels

és küls oldalán, a mi érthet, mivel a bels oldal felbrének élettani szerepe

jelentéktelenebb. Az eltérések ebbl a három szempontból fajonként nagyob-

bak vagy kisebbek.

A hüvelyen az epidermis-sejtek a levél hosszirányában nyúltabbak,

mint a lemezen (hossz-dimensio) ; utóbbi helyen szélesebbek (tangentialis

dimensio), magasságbeli eltérések (radiális dimensio) vagy nincsenek vagy

csak jelentéktelenek. Az /. pseudacorus lemezén pl. valamivel magasabbak.

A különbség fajok szerint hol ersebben, hol gyengébben nyilvánul. Az

/. sibirica, I. GiieJdenstaedtiana, I. subbarbata^ I. spiiria, I. arenaria hüvelyein

2—3-szor hosszabbak a sejtek, mint a lemezen. Az /. pumila, I. variegata,

I. Reichenbachii-n sokkal csekélyebb a különbség. A sejteknek ez a megrövi-

dülése a szájnyílások nagyobb számával válik érthetvé. Ez magyarázza

meg a sejteknek olyanféle alakváltozását is, hogy míg a hüvelyen inkább

szabályos deréknégyszög-alakúak, addig a lemezen a rhombus-alakhoz köze-

* Ross H. : Anatómia comparata delle foglie delle Iridee. Malpighia 1892.

VI. pag. 90-110, 179—205.
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lednek. Míg a hüvelj'en a sugaras falak mereven egyenesek, addig itt a

szájnyílásokhoz alkalmazkodván, szelíden hullámzanak, mely tulajdonság

minden esetre pótlására szolgál . ama szilárdságnak, melyet a szájnyílások

tömeges megjelenése részben csökkentett. A sejtek mérete többnyire arányos

a levelek fejlettségével, mivel pedig ez részben a talajtól és az éghajlati viszo-

nyoktól függ, közvetve ökológiai jelleg ; így pl. a száraz homokos talajon

él, xerophytának mondható /. arenaria-nak vannak a legkeskenyebb sejtjei.

Viszont a mesophyta jelleg /. pumila, I. variegata, I. Reichenbachii, I.

síibbarbala, I. Gueldenslaedtiana fajoknak, melyeknek mint mesophytáknak*

a levelei is szélesek, a legszélesebb sejtjeik vannak. Eberdt O.** az

epidermis sejteknek tangentialis irányban való megnyúlását a nedves talajjal

és klímával viszi kapcsolatba. A hosszú leveleknek epidermis-sejtjei is

hosszúak, pl. az /. sibirici, I. síibbarbata, I. Giieldenstaedtianan. A rövid level

/. pumila, I. variegata, I. Reichenbachii sejtjei is rövidek. Utóbbin alig

különböznek egymástól hosszúságban a hüvely és a lemez epidermis-sejtjei.

Meglehets különbségeket találunk a sejtek magasságában is. Az /.

sptiria, I. síibbarbata, I. GiteJdenstaedtiana, I. variegata, I. psciidacoriis

sejtjei 17— 19 /i magasak. Az /. sibirican 25 t^i, I. arenaria-n, I. pumila n

34 (.1, I. Reichenbachii-n 37 u magasak. Méretbeli különbségek a hüvely

küls és bels oldalán abban mutatkoznak, hogy az /. arenaria, I. sibi-

rica és /. spiiria-n a sejtek általában kisebbek a bels oldalon, a többi

fajokon nagyobbak ; az /. variegata-n és /. psettdacorus-on magasabbak is. A
mechanikai szövetek fölött az epidermis-sejtek nagyságbeli eltérésére a mint

föntebb láttuk, R o s s is figyelmeztetett ; hozzátehetem még, hogy itt a sejtek

jóval alacsonyabbak is. Hogy a mechanikai elemek hatása nem mindig ilj^en,

kitnik vS c h m i d t értekezésébl,*** a ki éppen a magasságbeli növekedést

észlelte és úgy magyarázta, hogy ez a vízleadás folytán bekövetkezhet össze-

esés akadályozására szolgál. Hogy itt alacsonyabbak a sejtek, ennek oka az,

hogy az epidermis egész kialakulása a subepidermalis mechanikai szövetek fölött

szilárdítási elvet szolgál. Végre a sejtek a levéllemez közepén legnagyobbak

és mindinkább kisebbednek a szélek felé ; jól látszik ez a hüvelyi részen, úgy

a bels mint a küls oldalon ; a lemezen inkább csak ott, a hol észrevehet

különbség van vastagságban : a lemez közepe meg a szélei között.

A sejteknek küls fala mindenütt vastagodott ; a hüvelyen mindig

crsebben, mint a lemezen. Tulajdonképpen ellenkezt várnánk, mivel a lemez

sokkal inkább van a szilárdság ellen tör tényezk hatásainak kitéve, mint

a hüvely ; e jelenséget szintén csak a mechanikai elvvel magyarázhatom. A
hüvelyben nincsenek olyan ersen kifejldve a mechanikai elemek, e rész gyön-

gébb, szilárdsága csekélyebb, a minek ellensúlyozásául ersebb az epidermis. A

* Dr. W a r m i n g E. : Lehrbuch der ökologischen Pflanzcngeographic. Berlin.

1896. .S. 16.

** Eberdt O. : Uebcr den Pallisaden-parenchym. Ber. der dcutsch. bot. (lesell.

VI. 1888.
*** Schmidt K. : Über dcn Bkittbau cinigcr xcropliyicn Liliillorcn. Bot. Ccntral-

blatt. 1891. Bd. 47.



ADATOK AZ IRIS-EK LEVELÉNEK ANATÓMIÁJÁIIüZ. 45

lemez mindenütt sokkal ridegebb a mechanikai elemek ers fejlettsége miatt,,

a miért nem is szükséges az epidermisnek olyan ersen kifejldnie. A fal-

vastagodásnak jelzett feladatán kívül másik szerepe a párolgás csökkentése.

A száraz talajbeli és éghajlati viszonyok között él növénynek érdekében

van ez, minek példáját az /. areiiaria-n is láthatjuk, a hol a vastagság 8 ,tí-ra

is kiterjed. A nedves talajon term /. pseudacorus, I. Gueldenstaedtiana,

I. subbarbala, 1. variegata-n 2—3 /í, az /. pinnila, I. Reichenbachii n 5 «, az /.

sibirica I. spitria-n 5"4 u. Habár utóbbiak nedves talajon is élnek, ez a jelen-

ség is ama xerophil jellegek közé sorolható, melyek egyes mocsári növé-

nyeket és így ezeket is jellemeznek. A küls falon némely fajon dudorodá-

sok vannak ; említi ezt R o s s az /. sibirica-n is. Meg van ez a jelenség,

hasonlóképpen az /. spiiria, I. Gueldenstaedtiana, I. síibbarbata és /. piimila-n

a szájnyílások vonalán a sejtek közepén, még inkább a lemezen. Különben pedig

minden faj epidermis-sejtjein vannak többé-kevésbé ilyen kampószer képzd-

mények a széls felbr alatti sklerenchym-rostok fölött. A hüvely bels

részén a küls fal rendesen nem olyan vastag, mint a küls oldalon ; de

erre nincsen is szükség. Általában mindig ersebb a küls fal vastagodása a

mechanikai szövetek fölött mint a mesophyll fölött ; ellenben a lemez közepétl

a szélek felé való sejtkisebbedésnek nem felel meg egyúttal a fal csekélyebb

vastagsága is, bármilyen aprók is itt a sejtek, a faluk mégis vastag ; továbbá

a levél csúcsán minden fajon ersebben vastagodott a küls fal.

A bels fal mindenütt vékonyabb, mint a küls ; kivétel ez alól a

hüvely bels szögletében van ; viszont azonban vannak helyek, a hol a bels

fal egyáltalában nincsen vastagodva. Elbbi helyen néha több jit-nal múlja

felül a külst a bels fal, néhol kétszer olyan vastag. A bels fal nagyobb

vastagsága a hüvely bels oldalán tovább is terjed, az /. pmnila-n a hüvely

fele részéig, az /. variegata és /. arenaria fajokon néhány sejten át, az /. pseuda-

corus, I. Gueldenstaedtiana, 1. subbarbala, I. sptiria fajokon a hüvely szé-

léig. A hüvely bels szélének ez a mechanikai elve érthet, st szükséges

is a beszakadás ellen ; az ennek megfelel küls szögleten a szilárdításnak

ez a módja elmaradhat a felbr alatti ersítés miatt. A lemezen a bels

falvastagodás sokkal gyengébb, a felbr alatti ersít szövetek hatása sem lát-

szik meg rajta úgy, mint a külsn. Az /. pnmila és /. Reichcnbachü-n alig vas-

tagodott. Pedig hogy mennyire függ a fal vastagodásától az összetartás a

mesophyllal, legjobban mutatja az /. spiiria, a hol vastagodott ugyan, de azért

a legkisebb behatásra, melyet például a metszés idéz el, az epidermis

elválik.

A radiális falak nagyobb részükben vastagodás nélküliek, ellenkezje

nem is volna elnyös. Vastagságuk fajok szerint változó ; csupán mint érde-

kesség említhet, hogy az /. arenaria-n, a hol a többi falak nagyon vastagok,

a legvékonyabbak. Némely fajon gödörkék is láthatók bennük
;

pl. az /. Reichen-

bachii, I. pumila, I. arenaria és /. spuria-n. Ross* említi, illetleg valószí-

* Ross H. : Aiiat. comparata delle foglie delle. Iridee, Malpighia. 1892. VL

pag. 194.
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nleg azt érti, midn az Apogon sectio-ról azt mondja, hogy az oldalfalak

pontozottak. E jelenség nem ritkaság ; L o e b e 1
* több esetet említ, szerinte

az anyagvándorlás megkönnyítésére szolgál.

A sejteknek tartalma rendesen a vékony plazmatöml és sejtnedv. Némely

fajon egyes sejtekben gyéren chlorophyll is található ; így az /. puinila, I. va-

riegata, I. spuria, I. Giteldenstaedíiana, I. subbarbata, I. Reichenbachü-n ren-

desen csak a chlorenchym fölött. Az /. pseiidacoms, I. pumila, I. Reichenbachii és

/. variegata sejtjeiben cseranyag van, az /. sibirica-ha.n nem találtam az epider-

misben, bár itt is említi B a u e r K.* Végre az /. subbarbata és /. Gtieldensiaed-

tiana-han elszórtan a hüvely bels oldalán találtam nyálkasejteket. Az epidermis

síkjában egy-egy sejt helyén néhol tálalakú mélyedés található ; nagyon ritkán

kapható meg szépen az egész nyálkasejt, mivel jóval felül emelkedik az epi-

dermis színvonalán és így könnyen felszakadhat, annál is inkább, mivel küls

fala vékony. A hüvely küls oldalán is találni ilyen tálalakú mélyedéseket,

csakhogy alattuk meg vannak, bár kisebbek a többinél, az epidermis-sejtek
;

ha itt is volt nyálka, akkor a küls fal egy részétl vagy csak a kutikula-

tói lehetett elválasztva.

Kutikula mindenütt van a sejtek küls falán. A hol vastagabb a fal,

ott rendesen vastagabb a kutikula is. Legvastagabb az /. aimaria, I. sibirica

és /. spitria-n. A felszíne rendesen sima. Az /. sibirica-n gyakran kisebb meg-

szakítások vannak az egyes sejtek fölött, máskor apró horgocskák látszanak

rajta. A küls fal kidudorodásait követi, beborítja a szájnyílások küls lég-

üregének falát, st az eisodialis nyílásig megy és a zárósejtek kutikula-léczét

alkotja. A viaszt nem figyelhettem meg, mivel borszeszben tartott anyagot

vizsgáltam.

Az egymást borító levelek közül a beljebb esk epidermise mindig

gyengébb. A küls levél tudniillik hüvelyével beborítja az utánna következ

belst ; a beborított részen védve van, tehát az cpidermisnek megfelel mkö-
dése csökken. Még jobban van ez így a legfiatalabb els, esetleg második

levélen, melj'' egész terjedelmében körül van zárva a küls levelektl. A sej-

tek általában rövidebbek, keskenyebbek, de mindenütt magasabbak, mint a

külsbb vagy teljesen kifejldött leveleken. A hüvelyi részen a mind beljebb

es leveleken a sejtek ersít jellegének fokozatos csökkenését követhetni :

a falvastagodás, a kutikula gyengébb lesz ; végre a legbels fiatal levelekben

a fal nem vastagodott, kutikula nincsen, a gyenge felbr alatti mechanikai

szöveteknek semmi befolyásuk sincsen az epidermisre. Jellemz továbbá, hogy

a fiatal levelek epidermis-sejtjeiben chlorophyll van, még olyan fajokon is,

melyeken kifejldött állapotban éppen nem található.

Mérlegelve az epidermisrl eddig mondottakat, nyilvánvaló, hogy egész

kialakulása xerophil jelleg. Ezen belül itt is ki lehetne fejteni olyan bélye-

geket, tulajdonságokat, "melyek összefüggésben volnának a megváltozott talaj-

* Loebel: Anatomie der Laubblátter etc. Prings. Jahrb. f. wiss. Rot. 1889.

XX. S. 49.
** B a u e r K. : Untersuchungen über etc.
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jal és éghajlattal
;

például az epidermis-sejtek tangentialis megnyúlása vagy

a chlorophyll jelenléte. Ez esetben azonban csupán az epidermisbl ökológiai

tényezkre és hatásokra következtetni, legalább is elhamarkodás volna. Rend-

szertani szempontból tekintetbe vehetnk az egymással rokon fajok viselkedését

is. Ez esetben az epidermis rendszertani szempontból sem mondható becses

elemnek. Ha fölületesen veszem a dolgot, egyféle típusú mindenütt a kialaku-

lása ; ha pedig tekintettel vagyok az aprólékos bélyegekre is, nyilvánvaló, hogy

(csak például említsem) az /. arenaria epidermise nem helyezhet közetlenül az

/. pumila mellé. Hogy pedig a rokonság itt is kifejezésre jut az epidermis-

ben, eléggé mutatják az /. Gueldenstaedtiana, I. snbbarbata és /. spiiria fajok.

II. Mechanikai szöv^etrendszer.

A mechanikai szövetek kétféle alakban jelenkeznek : 1. elkülönítve a

szállító elemektl és mindig a felbr alatt, kizárólag a levél ersítésére
;

2. szállító elemeket kísérve, mikor különleges szerepük ezek védése, de a

mellett ha felbralattiak vagy általában kerületi elhelyezések, ersítik a

levelet is.

Az els csoportba tartozik a levélszéleken megjelen sklerenchym-szövet.

A sklerenchymet De B a r y felfogásában használom, vagyis hogy prosen-

chymás alkotású mechanikai sejteket jelöl. S c h w e n d e n e r* az ilyen alkotású

sejteket »Rastzellen« néven jelöli. Ez esetben nincsen szükség megkülönböz-

tetésre, mivel a mechanikai sejtek itt mind prosenchymásak. Ezt az /r/s-ekre

jellemz marginalis sklerenchym-szövetet említi B al i k a-I v a n o w k a** is,

ki felbralatti fibrilla-knak nevezi és jelenlétüket, az epidermissel való össze-

. függésüket és a megfásodás hiányát az Iris-ék generikus jellegeinek mondja.

Ezzel egyszersmind el is van mondva mindaz, a mi ezen ersít szövetre

vonatkozik ; R o s s*** is említi és lényegében ugyanezeket mondja. Bvebb leírást

k nem közölnek ; azonban szorosabban vizsgálva a dolgot, e mechanikai szövet

kialakulásában és kifejldése fokában egy és ugyanazon levél mentén is, azután

a különböz fajokon különbségek vannak, st a levél szélének jellemz kereszt-

metszeti alakot ad. A hüvely szabadon maradikét szélében is más a viselkedés az

egyes fajokon. Általában mondható, hogy tömege és erssége arányos a védelem

szükségletével ; a hüvelyben a legkisebb és leggyöngébb minden fajon és

levélen és azután fokozatosan n és ersödik ; a legnagyobb terjedelm a

lemez derekán, a csúcs felé azonban ismét fogy, de csak tömegben, ersségben

nem ; végre a két szél rostjai egyesülnek a csúcsban. A hüvelyben kétféle

alakban jelenik meg a sklerenchym : az /. spuria és /. variegata-n keresztmet-

szetben ék-alakban, az epidermis mellett jobbra-balra elnyúlva, a többieken csak

a szögletben. Erssége is eltér fajok szerint : az /. sibirica, I. Reicheiibachii,

I. pumila, I. variegata-n körülbelül egyenl ersség. Falaik nem sokkal vas-

* Dr. S c h w e n d e n e r S. : Das niechanische Prinzip im anatomischen Bau

der Monokotyledonen. Leipzig. 1874. S. 3.

** Balicka-Ivanowka: Etude etc.

**" H. Köss: .\natomia comparata etc.
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tágabbak a parenchym-sejtek falainál, maguk a sejtek kisebbek, átmetszetük

szögletes, üregük mindig megvan, st néhol sejttartalommal és chlorophyllal.

Az /. Ri'ichenbachii-n nagy számban kísérik oxalsavas mészkristályok, az /. are-

naria-n a sejtek fala ersebben vastagodott, az üreg kicsi. Az /. spuria, I. stib-

barbata, I. Gueldenstaedtiana, I. pseiidacorus-on üregük alig van. Az /. spiiria-n

elhatárolása a parenchym felé kisebb és vastagabb fald parenchymmal történik, a

többieken a határ éles, átmenet nincsen. A hüvely alján a két szabad szélen

csak az /. spuria, I. subbarbata, I. Gueldenstaedtiana-n jelenik meg ersít

szövet, rostjai nem olyan ersen fejlditek, mint a másik gerinczszélen.

Az /. spuria, I. subbarbata, I. Gueldenstaedtiana, I. pseudacorus, I. síbirica-n a

két szél elvékonyodva messze kinyúlik és csak két sejtsorból alakul : a küls

és bels epidermisbl.

Az /. spiiria-n, a kinyúlt szél terjedelme az utolsó nyalábtól számítva

90 sejtnyi ; körülbelül feléig a két epidermis között még egy sor sklerenchym-rost

van ; az /. Reichenbachii, I. variegata, I. pumila-n 14^16 sejtnyire, az /. arenaria-n

csak néhány sejtnyire nyúlik ki a szél, mely itt tompa. Ezekben a szabad szélek-

ben az ersít szövet megjelenése egy sor sklerenchym-rosttal kezddik, melynek

végzdése után a küls és bels epidermis közös falainak vastagsága ersít

;

fölfelé a hüvelyen a két szél mindinkább szélesebbé válik, a rostok nagyobb

tömegben jelennek meg és a lemezen hasonló alakú és fejlettség ersít-

szövet alakul, mint a min a másik szélen van. Utóbbi helyen is mindenütt

ersebbekké válnak a rostok, néhol nagyobb számban is vannak. A lemezek

széleit az egyes fajokon összehasonlítva, azt látjuk, hogy az /. arenaria-n a szélek

tompák és határvonaluk félkör, az /. sibirica-n meg az /. pseudaconts-on folyto-

nosan keskenyedk, a többieken a szél közetlenül megvastagodik és a kereszt-

metszeten mintegy ormot képez. A lemezen is legnagyobb mennyiségben és ers-

ségben az /. spuria, I. Gueldenstaedtiana és /. síibbarbata-n jelennek meg a rostok,

a hol az üregük egészen eltnik ; az áthasonító parenchym-sejtek rövid ékalak-

ban nyúlnak bele a sklerenchym közé. Az I . pseudacorus és /. sibirica-n aránylag

sokkal kevesebb a rostok száma, de ersségben alig maradnak hátrább, a paren-

chym-ék azonban nagyobb ; a többieknél körülbelül egyenl fejlettségek. Az

/. arenaria-n fejlettsége nem igen változik az egész levélen keresztül, az /. varie-

gata-n majdnem a szélekig hatol a parenchym-ék ; az /. purnila és /. Rei-

chenb-ichii-n is van rövidebb ék. Az egyes sejtek hatszögletes átmetszetek és

típusosán prosenchymásak. Hosszuk még ugyanazon fajon is változó, a lemez

csúcsa felé rövidülnek ; ha faluk nem nagyon vastag, plazmatikus alkotórészeket

és chlorophyllt is tartalmaznak ; ha faluk nagyon vastag, csak leveg van

bennük és végre az üregük is eltnhetik. Nincsenek sohasem megfásodva.

Szabad szemmel észreveheten áttetszvé teszik a levélszéleket és a csúcsot.

A szállító elemektl elkülönített mechanikai berendezésnek kell még tekin-

tenünk a hüvely szögletén lev ersít szöveteket, esetleg a szöglettl jobbra-

balra az epidermis alatt elterül ersít sejteket, mely berendezésekrl

sem Balicka-Ivanowka, sem R o s s nem emlékezik meg. Mivel a hü-

vely-szögletben mindenütt található egy jól kifejldött edénynyaláb, vele sokszor

a mechanikai szövet összeköttetésbe kerül ; mindenesetre azonban nem tartozik
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hozzá, mivel ez a szövet a nyalábokhoz csatlakozott • többi mechanikai szö-

vetektl elüt, de a legtöbb fajon nincsen is összeköttetésben a nyalábbal, mely

mögötte van. Ez egészen a hüvely beszakadása ellen alakult berendezés, akár

csak az epidermis-sejtek rendkívüli bels falvastagodása. Az ersít szövet

elemei típusosán collenchymásak
; a fejld levélen csakugyan coUenchyma-nak

is kell lenni, mert a mint a hüvely fölfelé mindig kisebbedik, vele együtt

eme sejteknek is módosúlniok kell. A hüvely fels részében sokkal kisebb

1. rajz. rajz.

1. rajz. Az Iris pseudacorus levélhüvelye szögletbeli rost-edénynyaláhj;ínak kereszt-

metszete ; scL skierenchym, .'•. s. kísér sejtek, r. cs. rostacsövek, tr. tracheidok, c. fa-

150.
edények, _/. p. laparenchyni, /'. h. parenchymhüvcly, ep. cpidcnnis. —-

—

2. rajz. Az Iris Gueldcnstaedtiana levclhüvclye szögletbeli subepidermalis ersít szüvetcnek

150.
keresztmetszete ; cp. epidermis, sd. skierenchym, iii. mesophjdl. —~—

fokban van meg az ersítés, végre egészen eltnik és az ersít sejtek helyét

parcnchym foglalja el. Meg van itt az átmenet a parenchym és stereom között,

úgy a mint azt S c h \v e n d e n e r leírta. Leginkább típusosán van kifejldve ez

az ersítés az /. pseiidacoriis-on. (1. rajz), a hol a szögletnyaláb távol van

a hüvely bels szögletétl, a szöglet és a nyaláb között hosszú ersít-

oszlop fejldött ki, mely átmegyen a nyalábot körülvev sklerenchymbe; sejt-

jeinek alakja collenchymás. Hasonló oszlop van az /. arenaria-han, mely

Növénytani Közlemények. 1903. 11. kötet, 2. füzet. 4
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sokkal rövidebb, de szintén csatlakozik a nyalábhoz, sejtjeinek fala nem
olj^an ersen vastagodott. Az /. puinila-n nincsen távol a szögletnyaláb a

hüvely bels szögletétl és a kett között ersít oszlop van, melynek sejtjei

hatszögletesek, de faluk nem sokkal vastagabb, mint a parenchym-sejteké
;

inkább csak szoros összetartásukkal ersítenek, mivel a sejtek között nin-

csenek sejtközötti járatok. Az /. siibharbata, I. Gueldenstaedtiana, I. spttria-n a

hüvely bels szögletében van néhány setjsorú olyan jelleg ersít szövet kifej-

ldve, mint az /. aréna ria-n, de nem terjed a fölötte lev nyalábokig (2. rajz).

Az /. areiiaria-n a szöglettl jobbra-balra néhány sejtsoron át az epidermis

alatti parenchym-sejtek is ersítésre szolgálnak, miértis vastagfalúak. Az I. psctida-

coriis, I. Gueldenstaedtiana, I. síibbarhala^ I. spiiria-n ezek a sejtek kisebbek,

»'í^ ' l''
'

.fí&

51 \n %u
\ ^

'1 ^. - I

í

3. rajz. 4. rajz.

3. rajz. Az h'is puniila fél Icvéllemezcnck keresztmetszete ; scl. sklerenchym a levél

30.
szélében, p. c. a musophyll píuenchym beékeldése, tar. egyszer tarti')k. - —

4. rajz. Az Iris variegata fél levéllemezének keresztmetszete; magyarázat mint a 3. rajzban.

szorosan állanak össze és csak az epidermis-sel érintkez faluk vastagodott.

Az /. Reichenbachii, I. sibirica, I. variegata-n csak a sejtfalvastagodás ersít, de

oszlopos vagy ersít szövet nincsen. A hüvely felsbb részein, az oszlop eltnik

és a helyén lev parenchym-sejteknek ez irányban való elrendezdése és

megnyúlása szilárdít, a mi különben minden fajon megvan. Ez esetben csak

az epidermis-sejtek bels falának vastagodása ersít, míg a lemezhez közel

ez is eltnik.

Mieltt áttérnék a szállító elemekkel kapcsolt ersít szövetekre, érdemes

lesz röviden rátérni a levél keresztmeszeti alakjára ; fajok szerint változik

ez és jellemz. A keresztmetszet alakjára a többi szöveteken kívül nyilván

az ersít szöveteknek van legnagyobb hatásuk. Mivel ezek a lemez legszé-
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lesebb részein vannak legjobban kifejldve, azért legczélszerübb itt tenni meg az

összehasonlítást. Az összehasonlításkor bizonyos csoportokat alkottam. Kezdhet-

jük az /. pnmila és /. Reichenbachii-va\, a hol a mechanikai szövetek kifejldése a

leggyöngébb (3. rajz). A keresztmetszet középen körülbelül kétszer olyan széles,

(természetben ez a levél vastagsága) mint a széleken ; egyenletesen kes-

kenyedik a szélek felé, melyek a már föntebb érintett módon mintegy ormot

képeznek. A második csoportot alkotja az /. arenaria és /. variegala

-.l.

Ili

ií;*JÍ

i'^i íu.<

ö. rajz. rajz.

5. rajz. Az h'is pscudacorus fél levélleniezének keresztmetszete ; scl. sklercnchym a

, „ . ., 30.
levél szelében, /'. c. a mcsophyll parenchym beékeldése, far. összetett tartok

—

;j

—
6. rajz. Az Iris spuria fél levéllemezének keresztmetszete ; magyarázat mint az 5. rajzban.

(4. rajz). Vastagságbeli különbségek a lemezen csekélyek ; elbbinél a szél is

tompa, utóbbinál hegyes. A felbr alatti mechanikai szövetek szabad szem-

mel is látható kiemelkedéseket okoznak. Az /. areiiaría-n 3—5, az /. variegata-n

mindkét oldalon három nagy és két kicsiny, melyek a lemezen mint kiálló

bordák jelennek meg. Összefoglalható az /. sibirica és /. pseudacoriis, me-

lyeknél a lemez középen 3— 4-szer olyan vastag mint a széleken (5. rajz).

Utóbbin a vastag rész a levél szélességéhez képest csekély terjedelm és

4*
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hirtelen átmenettel vékonyodik ; elbbin a lemez felét elfoglalja és azután

egyenletesen vékonyodik. Végre egybefoglalhatok a következ fajok : /. spuria,

I. GneJdenstaedtiana, I. subharbata (6. rajz). A lemez legnagyobb részében

egyenletesen vastag, csak a széléhez közel vékonyodik meg ; bár a mechanikai

szövetek itt a legersebbek, mégis olyan nagy dudorodásokat nem alkotnak,

mint az /. variegata-n.

Schwendener* értelmezése szerint a szállító elemekkel kapcsolt mecha-

nikai szöveteknek kétféle helyzetét lehet itt megkülönböztetni : 1 . subepidermá-

lis ersítket, ha közetlenül vannak az epidermis alatt ; ilyeneknek mondhat-

juk azokat is, melyek 1—2 mechanikai jelleg sejtréteggel vannak elválasztva

az epidermis-tl ; 2. mélyebben a parenchymában fekv ú. n. bels tartókat.

Ezeknek a mechanikai szöveteknek tárgyalásakor els sorban is arra kell

tekintettel lenni, hogy miképpen van megvalósítva az ersítés elve az egyes

fajokon ; másodsorban, hogy az e czélt szolgáló mechanikai szöveteknek

. milyen a kifejldési alakja és végre milyenek az elemei ? A szállító elemekkel

kapcsolt mechanikai szöveteknek a nyaláboktól való tökéletes különválasztása

is meg volna magyarázható Schwendener** és F a 1 k e n b e r g*** ama fel-

fogásával, hogy eme szövetek tulajdonképpen nem tartoznak az edénynya-

lábokhoz ; más az élettani szerepük, más az alakulásuk és kapcsolódásuk

ezekhez csak czélszerüségi jelleg. Mindez azonban nem zárja ki, hogy e

szövetek a cribrovasalis rendszer tárgyalásakor is szóba ne kerüljenek. Mivel

együttvéve morfológiai egységet alkotnak, a cribrovasalis rendszer helyzetbeli

és más általánosabb szempontú tulajdonságainak, más szövetekhez való viszo-

nyainak leírása a mechanikai szövetek elválasztásával el nem képzelhet.

A mechanikai rendszer kialakulásának formái a Schwendener megkülön-

böztette típusokba illeszthetk. Az ersítést általában tartók (»Tráger«) végzik,

melyek egymással párvonalasan és a felületre merlegesen vonulnak végig

a levélben. Az Iris-ek hüvelyét az 1-s rendszer 4ik típusába sorolja S c h w e n-

d c n e r,"*" a hol egyszer »I« alakú tartók vannak a hüvely küls oldalán.

A tartók alkotásában részt vesznek : a sklerenchym-szövet, a cribrovasalis rend-

szer és ennek bels hüvelye. Csak ilyen értelemben lehet szó »I« alakú tartók-

ról. Felbralattinak tulajdonképpen csak néhány tartó vehet, a többi áthaso-

nító parenchym-mal van elválasztva az epidermis-tl és így bels tartók, melyek

a második típusba tartoznak. A lemezen kétféle típus található, u. m. egy-

szer »I« alakú tartók a lemez mindkét oldalán, de váltakozó állásban.

Ez az 1-s rendszer 5-ik típusa S c h w e n d e n e r ít értelmében. Erre nézve

az /. variegata-i említi, de ide tartozik az /. arenaria, I. pninila, I.

Reichenbachii is (3. és 4. rajz). A többi öt fajon összetett »!>.< alakú tartók vannak,

melyek a lemez 2 oldalát kötik össze (5. és 6. rajz). Itt az összetett tartót

* Schwendener: Das inechanischc Princip. Seite 77.

** Schwendener: Das mech. Princip. Seite 77.
*** Dr. P. Falkenberg: Vergleichende Untersuchungen übcr dcn Jiau der

Vegetationsorgane der Monokotyledonen. Stuttgart, 1870. Seite 142. •

t Schwendener: Das mechanische Princip ctc. Seite 81.

tt Schwendener: U. a.
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a körülbelül egyenlen kifejldött és szemközt lev edcnynyalabok az össze-

köt parenchym-sejtekkel együtt alkotják.

A mechanikai szövetek kialakulását, kifejldési típusait vizsgálva, az

elbb kapott beosztásnak többé-kevésbé megfelel csoportokat találjuk. Nem
követem itt az ersít szövetek megjelenését a hüvely alsó részétl kezdve

föl a lemezig ; annyit azonban meg lehet jegyezni, hogy bár a megjelenés

alakjában nincsen semmi különbség a levél különböz részein, elemei erseb-

ben vannak a hüvely fels részén és a lemez derekán kifejldve, nagyobb a

számuk is, mint a hüvely alsó részén. A lemezen fölfelé haladva a csücs

felé, ismét csak terjedelemben fogy az ersít szövet, de nem ersségben.

A föntebb érintett öt faj, tehát /. spnria, I. Giieldenslaedtiana, 1. sitbbarbata^

I. pseitdaconis, I. sibirica típusául vehetjük az /. spuria-t A sklerenchym

legnagyobb mennyiségben és legersebben van kifejldve a háncs fölött,

folytatódik a háncs körül két vagy több sorban
; a háncs és a fa határán egy,

rendesen mindkét oldalon megszakítást szenved. Ez Schwendener szerint

a mechanikai elvnek éppen olyan háttérbe való szorulása, mint mikor a

nyalábok sklerenchym-hüvelyc az epidermistl eltávolodik, holott az ersítés

elve szerint kerületi elhelyezdésnek kellene lennie ; de itt az áthasonítás elve

gyzedelmeskedik
; hasonlóképpen szükségesek itt a megszakítások, hogy az

áthasonítási termékek vándorlása a szomszédos szövetekbl a szállító elemekbe

lehet legyen. Másfell azután kipótolódik ez, jelen esetben az edénynyaláb

hüvely-elemeinek ersebb falvastagságával. A sklerenchym folytatódik a farész

mellett egy, esetleg két rétegben és azután a kétoldali vonulat egyesül ; az

ersít elemek tehát hüvelyt, tokot alkotnak a szállító elemek körül (7. rajz).

Az /. spttria-n is megvan a kisebb nyalábokon és a levél magasabb részein,

a többi fajokon gy^akrabban, hogy a sklerenchym-sejtek a farész mellett

lassanként gyöngébbek lesznek, mint a háncs mellett és átmennek szintén

sklerenchym-jelleg, de nem olyan vastagfalú és nem fás sejtekbe. Néha a

farész mellett is találunk olyan megszakításokat, mint a fa és a háncs határán.

A hátralev négy faj, a melyeken a mechanikai elv megvalósítása ugyanaz,

a nyaláb-parenchymhüvelyr tekintetbevételével különíthet el két csoportra,

melyeket egy részrl az /. arenaria és /. vahegata, másrészrl az /. Reichen-

bachii és az /. pttmila alkotnak. Az elbbi csoportban van jól kifejldött skle-

renchym-szövet a háncs küls oldalán, mely a kisebb nyalábokon csak fedi, a

nagyobbakon némileg körül is veszi a háncsrészt (8. rajz) ; a farész körül és

tle befelé a parenchymból alakult, több jól kifejldött, némileg szabályosan

félköralakú sorokban található nyalábhüvely van. Az /. variegatan több

sorból áll mint az /. arenaria-n, különben a sorok száma változik a nyalábok

nagysága szerint; pl. az egészen kicsi nyalábok körül egészen hiányzik. A farész

mellett és egyáltalában legküls sejtjei vastagodottak és helyettesítik az elbbi

csoport sklerenchym-jét ; st az átmenet is megvan az /. variegata nagyobb

nyalábjaiban, a hol a farész mellett egy^es sejtek típusosán sklerenchymásak

és meg is vannak fásodva. Az utolsó csoportot alkotja az /. ptimila és

/. Reichenbachü. Itt is van jól kifejldött sklerenchym-szövet, de csak a

háncsrészt fedi ; ennek legnagyobb része és a farész szabadon marad és
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érintkezik a parenchym-hüvelylyel. A bels edénynyaláb-laüvely sejtjei sem

szilárdítanak olyan mértékben, mint az elbbieknél; egyrészt sokkal csekélyebb

számúak és azonkívül a faluk nem vastag és nem fás. A nagyobb nj'^alábok körül

2—3 sorban jelennek meg és lassanként átmennek a parenchymba, a kisebb

nyalábok körül pedig hiányoznak.

Azok a csoportok, melyeket a mechanikai rendszer vizsgálatában meg-

állapítottam, egészen egybevágnak Baker morfológiai csoportjaival. O a

sectio-k megállapításában nagyon helyesen a szaporodó szerveket választotta

irányadóul, mert ezek már rövidebb tartamuk miatt is sokkal kevesebb hatás-

nak vannak alávetve, mint a tenyészeti szervek.* A mechanikai szövetek

kialakulási típusaiból megállapított csoportoknak egybevágása ezen morfo-

lógiai csoportokkal arra enged következtetni, hogy ezek a típusok sem válto-

zékonyak és hogy az ersít rendszer ezen jellegei már régen megalakultak.

Az Apogon sectio-ba tartozó öt faj (I. spuria, I. Gueldenstaedtiana, I. sub-

barbata, I. pseudacorus, I. sibirica) a mechanikai rendszer ugyanazon típusát

mutatja. Az egy subsectio-ba tartozó három els megegyezése nagyobb, mint

a másik ketté egymással, vagy velk. A Pogouiris sectio-ba tartozó fajokat

is lehetett volna egy csoportba foglalni az ersít szövetek szempontjából

ilyenforma jellemzéssel : típusos sklerenchym-szövet csak a nyalábok küls

oldalán és ezen belül megtenni a fönti megkülönböztetést ; így a megegyezés

Baker csoportjaival nagyobb. Az /. pumila és az /. Reichenhachii egy alcso-

portba, az /. variegata és az /. arenaria külön-külön csoportba tartoznak ; másod-

rend eltérések vannak is közöttük, egyébként éppen úgy egyesíthetk egy

csoportba, mint az /. pseudacorus és /. sibirica.

A sklerenchym-szövet elemei mindenütt egyenl alkotásúak, keresztmetszet-

ben 3—4—5 szögletnek és ugyanazt mondhatjuk róluk mint a marginalis rostokról.

Hosszúságuk körülbelül 1 mm, prosenchymásak, de elég hirtelen végzdnek és

határfaluk nem nagyon ferde. Egyes rostokban keresztfalak is találhatók, melyek

elég közel, 03 mm-nyire esnek egymástól, vízszintesen vagy gyengén ferdén

állanak. Legfbb különbség közöttük és a marginalis rostok között az, hogy

meg vannak fásodva. Az Apogon sectio-ban mindig, a Pogouiris sectio-ban kivé-

telesen néha a sklerenchym-szövet egy része nem fás, vagy a kis nyalábok

körül egyáltalában nem. A rostoknak ezen megfásodása szintén egyik gene-

rikus xerophil bélyege az /r/s-eknek.

A fiatalabb levelek mechanikai szövetei mindig gyöngébbek. Észre-

vehetni a különbséget azokon a leveleken, a melyek között a tkocsán nem
fejldik ki és a melyek nagyobbrészt borítva vannak a küls levelektl, vagy

a legfiatalabb leveleken. A két szélen van ugyan ersít szövet és a

nyaláboknak is van sklerenchym-hüvelyök, de nagyon apró és finom

sejtekbl, a melyek fala nem vastagodott és nem fásodott ; üregük nagy,

chlorophyll-tartalmúak és ugyanolyan elhelyezdések, mint a kifejldött

levelekben.

* Dr. V o 1 k c n s G. : Beziehungen zwischen Standort und anatomischen Bau
der Vcgetationsorgane. Berlin, 1884. S. 17.
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A mechanikai szövetek kifejldésében két jelenség tnt fol. Az /. sibi-

rica, I. pseiidaconis, I. spiirij-han ers fejlettségek, holott ezek inkább

hydrophil növények, másrészt gyengébb fejlettségek aránylag az /. areiia-

ria-n, mely jelenleg típusos xerophyta. Az els jelenségre a magyarázatot

nem találhatjuk meg W a r m i n g - nál *, »A mocsári növények xerophil jel-

legei « czím fejezetben. O xerophil jellegekl említi a viaszt, ers culinoso-

dást, a vastag epidermist, az isolateralis levelet ; ezek azonban generikus xero-

phjl jellegei az hisek-nsk, csak nagyobb mértékben vannak meg az említett

fajokon. Ezeknek a jelenségeknek sincsen általánosan elfogadott magyarázata.

A hypothesis-ek a következk : J o h o \v ** 1884-ben mutatott arra, hogy van

egy transpiratio-optimum és ezért a mocsári növények kényszerítve vannak

a túlságos kipárolgást csökkenteni. K i h 1 m a n *** és G o e b e 1 1 azon ma-

gyarázata, hogy a nedves talaj mellett, mely azonkívül hideg is, a szárító

szeleknek van az a hatásuk, hogy a kipárolgás csökkentésére berendezések

alakuljanak, itt nem állhat fenn. vSzerepe van annak a körülménynek is,

hogy a gyökér tevékenysége a nedves és oxygenben szegény talajban nehe-

zebb. A mocsári növények gyökereinek Freyberg szerint sokkal kevesebb

oxygen-igényük van, mint a száraz talajon élknek és hogy munkájuk a

földfeletti szervekéivel súlyegyenlségben maradjon, ezek tevékenységének is

alább kell hag^^ni és megjelennek a kipárolgás csökkentését elidéz ténye-

zk. Továbbá .S t a h 1 'f^ szerint a nedves talajon él növények szájnyílásai

nem szabályozzák úgy a kipárolgást, mint más növényekéi, mert nyitottak

és szakadatlanul párologtatnak ; azért szükségesek a csökkent tényezk. Mind-

ezek megmagyarázhatják azokat a jelenségeket, melyeket a brszövetrendszer

leírásában említettünk, de nem a mechanikai szövetek ers fejlettségét. Ezek

a kipárolgást csak annyiban és akkor csökkenthetik, ha felbralattiak és

a levél fölületének nagy részét teszik, ttt A fenforgó esetben a mechanikai

szövetek ers kifejldését véleményem szerint az magyarázhatja, hogy mivel

itt rendesen jól kifejldött üregek találhatók, melyek folytán a bels szövetek-

nek coUapsus-a nagyon könnyen megtörténhetnék, ellensúlyozásul a lemez

fölületére merleges irányú szilárdításnak jobban kell érvényesülnie. Más-

részt, mivel itt a levelek nagyon hosszúak, könnyen meghajolnának, az áthaso-

nításra pedig szükséges, hogy mindkét fölületét egyenlen érje a fény ; azért

az ers mechanikai szövetek lényeges tényezi a levél kiegyenesítésének.

Az /. arenaria-n tapasztalható jelenséget nem tudom egészen határo-

zottan megfejteni. Bizonyos megfontolás után arra az eredményre jutottam,

* W a r m i n g : Lehrbuch der etc. Seite 174.

** Johow F. : Ueber die Beziehungen einiger Eigenschaften der Laubblatter

ZLi den Standortsverháltnissen. Jahrb. f. wiss. Hot. X\^ 1884.

*** K i h 1 m a n A. O. : Pllanzenbiologische Studien aus Russisch-Lappland. Aus-

zug in Flóra. LXXV.
t Goebel K. : Ptlanzenbiologische Schilderungen. II. Theil. 1891—92.

tt Stahl: Einige Versuche übcr Transpiration und Assiinilation. Bot.

Zeitg. 18í)4.

itt Volkens: Beziehungen etc. Seite 12.
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hogy ha föltesszük azt, a mit föntebb következtettünk : hogy a mechanikai

szövetek kifejldésére a küls körülmények hatása sokkal lassabban, talán

csak késbben érvényesül, azt mondhatnók, hogy az /. arenaria ökológiai

viszonyainak megváltozása óta, a típusos xerophyl viszonyok között még

nem töltött annyi idt, a mennyi elég lett volna ezen megfelel xerophil

jellegnek a tökéletes érvényre jutására.

III. Szállító szövetrendszer.

E czím alá soroljuk a mestom-ot, tehát a fa- és háncsrész szállító ele-

meit és azonkívül a parenchym-hüvelyt, melynek sejtjei a szénhydrat-ok ve-

zetésére szolgálnak. A szállító elemek alkotják itt az edénynyalábok frészét.

Kétféle alakban jelennek meg : tudniillik mechanikai szövetek nélkül az erek

végzdésében és összeköttetési helyeiken, továbbá az ersít szövetekkel

kapcsolatban az erek lefutásának többi részeiben. Alkotásukra nézve a nya-

lábok kétfélék : egyszerek és összetettek. Egyszer nyalábok H a b e r -

landt* meghatározása szerint azok, melyek vagy csak víz, vagy csak fehérje-

szállító elemekbl alkotvák. Ilyen egyszer nyalábok találhatók az Apogon

sectio-ban a hüvely alsó részén, a hol néhány háncselem van egészen körül-

véve stcreom-mal. Általában a nyalábok elválásánál az elvált részek mind egy-

szer nyalábok ; úgy ezek, mint a nyalábvégzdések és az anastomosisok

is csak tracheid-ekbl valók. A típusos összetett edénynyaláb alkotórészei

:

háncs, farész, sklerenchym-hüvely, bels edénynyaláb-hüvely és parenchym-

hüvely. Az elemek elrendezdése olyan, hogy a háncsrész mindig a levél-

fölület felé fordult és a fa befelé. A befelé es oldal felel meg tehát a

dorsiventral levél fels oldalának. A hüvelyrész e szerint egy dorsiventral levél-

nek felelne meg, de a lemezen mindkét oldalon háncsrész van kifelé for-

dulva és ilyenformán mindkét oldal a dorsiventral levél alsó oldalának felel

meg, a fels pedig hiányzik. Erre figj^elmeztet R o s s is.

A nyalábok száma rendesen arányban van a lemez szélességével ; a

hüvelyben kevesebb van, mint a lemezben, a hol elválások folytán ezek meg-

szaporodnak. Az epidermisre, illetleg a szélességbeli kiterjedésre merlegesen

helyezkednek el; kivételt teszen ez alól a hüvelyszögletben lév nyaláb, mely

a lemezben is a szélességi irányban helyezkedik el, tehát háncsrészletével a

szél felé fordul. Ez a törekvés megvan azokban a nyalábokban is, melyek

belle válnak el és szintén az úgynevezett gerincz-margo alatt feküsznek.

A másik szélre nézve két eset van Ross H. szerint. Ott a hol a hüvely két

felében páratlan számban vannak a nyalábok, ott a két széls nyaláb össze-

olvadva alkotja a lemez ezen szélének marginális nyalábját ; a hol páros

számban vannak, ott nem olvad össze a két széls nyaláb, hanem egymás-

után alkotják a másik szélben az els pár nyalábot. E fajokban összeolva-

dást nem találtam közetlenl a szél alatt, hanem a nyalábok egyenként

* Dr. H a b e r 1 :i n d t G. : Pliysiologische IMlanzenanatomic. Leipzig. 1884.

.Seitc 288.
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helyezdnek el ott is, a hol különben szemben állanak a lemezben. A lemez

alsó részén a szélek mentén lev nyalábok helyzetébl következtetni lehet.

hogy melyik a késbb alakult, mert itt a nyalábok rendes helyzetükben van-

nak, háncsrészükkel kifelé fordulva ; míg a másikon vagy egészen a levél

szélességében helyezkedtek, vagy kissé ferdén állanak.

Minden fajon a nyalábok nagysága általában háromféle, melyek sza-

bályosan váltakoznak. A levél közepén van a legnagyobb nyaláb és ettl

jobbra-balra következnek a többi kisebbek részarányosán. Mindez a levél-

fejldéssel függ össze és azért itt helyén való megemlíteni azokat az eredmé-

nyeket, melyeket e téren a kutatás elért. Erre nézve T r é c u 1 és G o e b e 1

szolgáltattak adatokat. Trécul* szerint, ki az /. gennanica levélfejldését

vizsgálta, ez mint a tenyészkúpot körülvev sánczalakú gyr fejldik,

mely késbb egyenltlen növekedés következtében kámzsa-alakot ölt. A le-

véllemez késbb alakul ki. G o e b e 1
** referátumában figyelmeztet arra, hogy

az eredeti levélkezdemény nem a hüvely, hanemi az E i c h 1 e r-féle *** elsd-

levél, a melyen az alapi és csúcsi részre való elkülönülés még nem követ-

kezett be. Legutóbb Deinega+ foglalkozott e kérdéssel; szerinte a kü-

lönbség valamely más egyszik hüvelyes levél és az //75-levél fejldése között

az, hogy míg elbbinél az elsd-levél csúcsa, késbb is a lemez csúcsa lesz

és az egyenltlen növekedés következtében az els nyaláb a ránczolt levél-

lemez szögébe kerül, addig az /r/s-levélnél az elsdlevél csúcsa oldali hely-

zet lesz és mint a levélhüvely csúcsa marad vissza ; a lemez eleinte csak

a kámzsa-alakú elsdlevél hátéle gyanánt van kialakulva, melyen késbb

új levélcsúcs létesül. A további növekedés legersebb a lemez median részén,

ez irányban helyezdik el a két legersebb nyaláb is, nem pedig a szöglet-

ben ; a többi nyalábok kétoldalt annál korábban alakulnak ki, mennél

közelebb esnek a median részhez.

A levél morfológiai sajátságai szerint azonban a fejldés ilyenformán

is gondolható : a fiatal levéldudor alsó és fels csúcsi részre különül, az

alapi rész két oldalt ersebben nevekedik és ez alatt a csúcsi részlet is

tovább növekedhetik. Az alapi rész két oldali egyenltlen növekedésébl

létrejön a kámzsa-alak, míg a csúcsi részletbl közbeékelt (intercalaris) növe-

kedéssel fejldik a lemez.

A különböz fajok szállító rendszerének áttekintése után arra az ered-

ményre jutottam, hogy itt is bizonyos csoportokat lehet megállapítani. A helyett

tehát, hogy leírnám az egyes fajok ezen rendszerét, a csoportokéit jellemzem és

ott a hol némi eltérések vannak, melyek mégis megengedik a csoportokon belül

való egybefoglalásukat, külön megemlítem. Ilyen megegyezést látunk az /, spuria,

* Comptes rendus des séances de l'Acad. des Sciences. T. XC. Paris. 1880.

pag. 1047—1049.
** Goebel: Ref. Bot. Zeit. 1881. S. 96.

*** E i c h 1 e r : Zur Entwickelungsgeschichte des Blattes, mit hesonderer Berück-

sichtigung der Nebenblattbildungen. Inaug.-Diss. Marburg 1861.

t D e i n e g a : Beitrágc zur Kenntniss der Entwickelungsgeschichte des Blattes

und der Anlage der Gefássbündel. Flóra. 85. Bd. 1898. S. 444—448.

Növénytani Közlemények. 1902. IL kötet, 2. füzet. 4
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/. Giieldenstaedtiana és /. síibbarbata fajokon. A morfológiai leírásnál hozzá-

veszem a sklerenchym-szövetet is, tehát tulajdonképpen rostedénynyalábok-

ról leszen szó. A nyalábok e csoportban a hüvelyben 2—4 sejtsorral vannak

elkülönítve az epidermistl. Elhelyezésükre nézve kétfélék: 1. melyek edény-

nyalábhüvelyükkel tovább érnek a lemez közepénél és elválasztják za ürege-

ket ; 2. melyek a levél közepéig nem érnek. Elbbiek kisebbek és

nagyobbak, átmetszetük olyan ellipsis, mely a levéltengely felé kissé össze-

nyomott, utóbbiaké köralakú. Ezek a kis nyalábok az /. Gueldenstaedtiana

és /. subbarbata-n a középnagyságú nyaláboktól jobbra és balra esnek, az

/. spitrian éppen föléjük, amazokon tehát részt vesznek a nyalábok váltakozá-

sában^ emezen nem. Szintjük a többi nyaláb sklerenchym-jével esik össze,

az /. spiiria-n az alattuk lév középnagyságú nyalábok 6—7 parenchymsejt-

TCS.

7. rajz. Az Iris sibirica levélszél alatti rost-edényn3'aIábjának keresztmetszete; 5(7. skle-

renchym, h. s. kísér sejtek, /•. cs. rostacsövek, /;-. tracheidek, c. faedények, p. li.

parenchym-huvely. —-—

-

sorral vannak elválasztva az epidermistl. Ezek a kisebb nyalábok csak

háncsot tartalmaznak, némelykor néhány tracheid-et is; ennek daczára egészen

körül vannak véve sklerenchym-mel, néha alig vehet észre a szállító elem

bennük. A fa- és háncsrész között a határt minden fajon egy a háncsrész

felé homorúan hajló sejtsor alkotja ; sejtjeinek az alakja emlékeztet a cam-

biumsejtekére. A tracheid ek elhelyezése is körülbelül ezt az irányt követi,

közöttök nincsen faparenchym. Az edények tágasak, 7— 15-ével befelé nyúló

sorban helyezkedtek el ; közöttük faparenchym van. A farésztl jobbra, balra

és befelé vannak az edénynyalábhüvely sejtjei, a nyalábok nagysága szerint

különböz mennyiségben; legküls rétegük rendesen jól kifejldött skleren-

chym-be megyén át és ilyenkor a szállító elemek egészen sklerenchym-hüvely-

lyel vannak körülvéve. A nyalábokat azután körülveszi a parenchym-hüvcly.
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A levélhüvely magasabban fekv részein és a lemezen a nagyobb

nyalábok egy sejtsorral — mely kicsi és rendesen vastagfalú, kevés chlorophyllt

tartalmazó sejtekbl áll, — vannak elválasztva az epidermistl ; a kisebbek 1—2

jól kifejlett parenchymsejtsorral. A szél menti nyalábokon a többiektl bizonyos

eltérés vehet észre (7, rajz). Atmetszetük inkább köralakú, elemeik a levél-

vastagság irányában helyezkedtek el, a tracheidek nagyobb számúak és a

háncs fölött a sklerenchym gyönge. Utóbbi természetes, mivel ez irányban

nincsen védelemre szüksége a nyalábnak, mert fölötte vannak a széli rostok;

ez a jelenség is megvan minden fajon. A nyalábok, a szél mentieket kivéve

szemben vannak egymással (5. és 6. rajz). Párokat alkotnak körülbelül egyenlen

fejldött tagokkal. A legkisebb nyalábok nem alkotnak tartókat, bár szintén

szemben vannak és egyenl fejlettségek, de üregekkel vannak elválasztva. A
szemben lev nyalábok a lemez szélesebb részein még parenchym-hüvelyeikkel

sem olvadnak össze, hanem 1—2 réteg mesophyll-sejt választja el azokat.

A levél vékonyabb részein, a hol közelebb jutnak a nyalábok egymáshoz, a

Sl -DÍJ-.

8. rajz. Az Iris pseudacorus Icvéllemez-rcszletének keresztmetszete; ep. epidermis, /'. palli-

sad, scJ. sklerenchym, ir. tracheidek, c. faedények, h. s. kísér sejtek, r. cs. rosta-

csövek, /'. h. parenchyni-hüvcly, /. /'. faparenchvm, kr. oxalsavas mészkristálv,

,
' 150.

;;/. mcsophyll, sz. ny. szájnyílás. —-

—

parenchym-hüvelyek egj'esülnek és a két nyaláb a faparenchym-mal érint-

kezik (8. rajz). A csúcs felé a nyalábok száma csökken, egybeolvadások

történnek, terjedelmük is csökken és a nagyságbeli különbségek kiegyenlí-

tdnek ; a sklerenchym gyöngébb lesz, az edények szkebbek, a háncsrész

fogy, majd eltnik, mig végre tracheid-ek maradnak a parenchym-hüvelylyel.

V.zX is megtalálhatni minden fajon.

Az /. psettdacorits-on a típus ugyanez (IT rajz). A hüvelyben a nyalábok

a levél vastagságához képest kicsinyek, és mig elbbieken úgyszólván

átérték a levél egész vastagságát és a tartók legnagyobb részét alkották,

addig itt ezt a parenchym-oszlop teszi, melyben a nyalábok vannak elhelyezve.

A nyalábok 3—6 parenchym-sejtsorral vannak elválasztva az epidermistl,

csak a keskenyed széleken esnek közelebb. A tracheid-ek kisebb számúak,

az edények is, de tágasabbak ; az edénynyalábhüvely sejtjei vékonyfalúak,

tágasak. A parenchymhüvely sejtjei is nagyobbak, mint a föntebbieknél;

mindez a vizbséggel függ össze.
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Nagyjából ezt a típust követi az /. sibirica is, csakhogy kisebb

eltérésekkel. A hüvelyben a nagyobb nyalábok egy, a kisebbek két sejt-

sorral vannak az epidermistl elválasztva és ilyen módon a legkisebb nyalábok

is résztvesznek a váltakozásban. A lemezben egészen felbralatti nyalábok

is vannak, a mit még csak az /. arenaria-n találtam. Az edények kevesebbek,

6—9-számúak, ellenben, nagyobb a tracheid-ek száma, néha több sorban ; az

edények is hasonló elrendezdésre törekednek, szkebbek. A nyalábok széle-

sebbek, a kisebbeknél a farész körül néha nincsen típusos sklerenchym, hanem

csak az edénynyalábhüvely pótolja, melynek sejtjei lassanként átmennek a

parenchymba.

Egy csoportba foglalható az /. arenaria és /. variegata. A levélhüvely-

ben a nagyobb nyalábok 1— 2, a kisebbek 3—4 sejtsor parenchymmal vannak

elválasztva az epidermistl. Jól kifejldött sklerenchym-szövet csak a háncs

küls oldalán van (9. rajz) és csak a nagyobb nyalábok körül egészen fás;

9. rajz. Az Iris variegata levéllemez-részletének keresztmetszete; ep. epidermis, scl. skle-

renchym, /.'. i". kísér sejtek, r. cs. rostacsövek, tr. tracheidek, e. faedények, c. Ji.

150.
edenynyalab-hüveh', p. pallisad, m. mesophyll. —-—

néhol csak a kerületi része, a kisebb nyalábok körül néha hiányzik ; ez nagy

eltérés az elbbi csoporttól, a hol viszonylagosan éppen a kisebb nyaláboknak

van legersebb sklerenchym-hüvelye. A háncs elemei tágasabbak, a faedények

száma megegyez az elbbiekkel, de inkább két sorban vannak, közben fa-

parenchym-mal. A bels edénynyaláb-hüvely jól kifejldött, a legkisebb nyalábok

körül néhány sejtbl alakul, a középnagyságúak körül 2—4, /. variegata-n

néhol 7—8 sejtsorból. Küls rétegük rendesen vastagabb falú és pótolja az

elbbi csoport sklerenchym-jét. A parenchym-hüvely itt is ki van fejldve.

Az /. arenaria lemezén találunk subepidcrmalis nyalábokat és általában az

összes nyalábok közel vannak a fölülethez ; néhány ér ersebben kiemelkedik.

A nyalábok nem kerülnek egymással szembe és ha meg is történik, hogy körül-

belül szembe esnek, semmi összefüggés sincsen közöttük (3. és 4. rajz). A nyalá-

boknak váltakozása megvan mindkét oldalon, külön4íülön, st együtt is olyan-

formán, hogy egy nagy nyaláb után a másik oldalon rendcsen egy kisebb

következik.
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Végre megegyezés van az /. pninila és /. Reichenbachii között. Daczára,

hogy a levél vastag, a nyalábok aránylag vékonyabbak az elbbi csoportéinál.

A háromféle nyaláb egy vonalba esik az ismertetett váltakozásban, 6—8 sejtsor-távol-

ságra vannak az epidermistl, tehát itt csak bels tartókról lehet szó. A nyalábok

átmetszete itt is ellipsis, hanem kifelé összenyomott, mivel a sklerenchym gyönge

kifejldés ; sejtjeinek fala sem vastag, a fásodás is csekély, kisebb nyalá-

bokon nincsen is meg. A háncsrész viszonylagosan terjedelmes a sklerenchymhez

és fához képest. A sklerenchym csak a háncsot fedi kívülrl és ilyen módon
a parenchym-hüvely sejtjei szabadon érintkeznek a háncscsal és a fával. A bels

edénynyaláb-hüvely gyöngébb, mint az elbbi csoportban és 1—2 sorban van kifej-

ldve; az edények szkebbek, a tracheid-ek kevesebbek. A hüvely felsbb

részein és a lemezen a nyalábok közelebb kerülnek az epidermishez, esetleg

csak egy vastagodott falú sejtsorral vannak elválasztva, de hatásuk reá még
sincsen, bár itt a sklerenchym-elemek is olyan ersek, mint a többi fajokon. A
nyalábok nem kerülnek egymással szembe, hanem váltakoznak, a széleken

már csak egy sorban jelennek meg és ilyenkor rendesen középre húzódnak.

Egyebekben megegyeznek az elbbiekkel.

A szállító elemek szerkezetében fajok szerint különbségek nincsenek és

így általánosan szólhatok róluk. A farész tracheid-ekbl, edényekbl és faparen-

chymból van alkotva. A tracheid-ek rendesen közetlenül a háncsrész mellett vannak,

ritkán az edények körül is ; átmetszetük szögletes, a faluk vastagodott. Csa-

varos, létrás gödörkcs vastagodásúak, 1—3 sorban lev gödörkékkel. Az

edények tágabbak vagy szkebbek és változatos vastagodásúak. Leggyakoribb

a csavaros vastagodás; vannak meredeken vagy sekélyen futó* egyszer

csavarmenetek, azután ketts csavarmenetek: a háncs felé általában létrásan gödör-

kések, st nagyon ritkán gyrsek, távol álló gyrkkel. Az elsdleges edén^'ek csak az

/. spiiria, I. Gueldenstaedtiana és /. subbarbala-ban szakadnak szét, a többieknél

mint a legtágasabb és legbelsbb edények megmaradnak. A faparenchym elemei kis

öt-hatszögletes átmetszet sejtek, gyöngén vastagodott fás fallal. A háncsrészt

rostacsövek és kísér sejtek alkotják. A rostacsövek tágasak, nyúltak, rostafaluk'

kissé ferde, faluk nagyon vékony. A kísér sejtek átmetszete négyszöglet,

szkebbek és rövidebbek, választó falaik vízszintesek vagy kissé ferdék,

protoplazmában bvelked tartalommal. Az edénynyaláb hüvelysejtjei hat-

szögletes átmetszetek, hézagnélküliek, nyúltabbak, mint a parenchym-sejtek
;

hogy ersítésre szolgálnak, abból látszik, hogy ott a hol a nyaláb befelé is

sklerenchym-mel van ersítve, vagy urna kis nyalábok körül, melyek egészen

sklerenchym-mel vannak körülvéve, hiányzik, vagy csekély mértékben van

kifejldve ; sokszor sklerenchym-be mennek át, ilyenkor megnyúlnak, haránt-

falaik esetleg vízszintesek maradnak, de rendesen ferdék lesznek. Átmenetük

a parenchym-ba szintén jól követhet, kevés chlorophyllt tartalmaznak. Végre

a szállító elemekhez kell sorolnunk a parenchym-hüvelyt, melynek sejtjei a

szénhydrat-ok vezetésére szolgálnak.** Mindenütt megvan egy, esetleg két

" De Bary: Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane. Leipzig, 1877.

S. 163-164.
** H a b e r 1 a n d t : Phvsioloí^ische Pnanzenanatomie. S. 229.
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rétegben ; ott a hol a nyalábok mélyebben vannak, egészen körülveszi ket

;

a hol felbralattiak, ott a sklerenchym két oldalán végzdik. Sejtjei

mindig kisebbek, mint a parenchym-sejtek és egy sorban való helyezkedésük

által jól megkülönböztethetk. A sklerenchym-hüvely körül kisebbek, mint a

farész körül és ott a hol sklerenchym veszi körül egészen a nyalábokat, a

fa és háncs határán meg a farész mellett egyes helyeken közetlen érintkeznek

a szállító elemekkel. Sejtjei 7—8-szor hosszabbak mint szélesek, faluk vékony,

chlorophyllt nem, vagy csak keveset tartalmaznak.

Minden fajnál vannak mestom-anastomosis-ok, gyakrabban a lemezben,

a mi nagj^on elmozdítja az ersítést. Keresztmetszetben nagyon sok helyen

tracheid-ek hosszmetszetei találhatók, melyek mint összeköt zsinegek futnak

egyik nyalábtól a másikig. Csavaros vastagodásúak és nyúlt parenchym kíséri

azokat. Merlegesen haladnak a szomszéd nyalábhoz, de ferdén indulnak ki

és végzdnek, úgy hogy keresztmetszetben ritkán kapni meg az egész

összeköttetést. Párvonalasan járnak a fölülettel, mert ez irányban van ersí-

tésre szükség. Csak a másodrend nyalábok anastomizálnak.

Hasonlóképpen il^^en tangentialisan ersítenek azok a diaphragma-k,

melyek az /. pseudacoriis üregeit osztják egymás fölötti rekeszekre. Néhány

réteg parenchym-sejtbl állanak, melyek vázát tracheid-ek alkotják ; vannak

azonban tisztán parenchym-diaphragma-k is. Szabad szemmel is láthatók a

leveleken, a mint összekötik az ereket. Az üregeket a levél hosszában reke-

szelik el, úgy mint a tartók a szélesség irányában. A bennök haladó szállító

elemek is tulajdonképpen anastomosis-ok, nyalábtól-nyalábig hatolnak. Diaphrag-

ma-k csak az /. pseudacorus-on vannak ; egymástól való távolságuk változó,

8— 10 mm, néha több is.

A nyaláb-elválások a levélszélesség irányában történnek, még pedig

akképpen, a mint azt Falkenberg* leírja; azon nyaláb elemei, melyrl

egy másik nyaláb lefüzdni készül, az elválasztási síkra merlegesen szapo-

rodnak és helyezkednek el ; majd egy vagy két oldalon befüzdés támad,

mely mélyebbre hatolva elválasztja a két nyalábot. A lefzdött nyaláb

nagyon apró, néhány tracheid-bl és kis háncsrészbl áll, eleinte ersít

szövet nélkül, csak késbb, feljebb fejldik ki körülötte sklerenchym.

A nyalábvégzdés itt is szabályszeren történik, a mennyiben a nyalábok

végs részeikben csak tracheid-ekbl vannak alkotva, parenchym-hüvelylyel körül-

véve. A tracheid-ek tompán végzdnék. A nyaláboknak a szárból a levélbe

való belépését úgy találtam, a mint az Falkenberg** az /. pseiidacorus-

ról írja.

IV. Athasonító szövetrendszer.

Az athasonító szövetek háromféle alakban vannak kifejldve. 1. A
levél hosszirányában nyúlt, keresztmetszetben isodiametrikusaknak látszó sejtek

a hüvelynek úgy a küls, mint a bels epidermise alatt és a levél egész terje-

delmében, tehát típusos oszlopos (pallisad) szövet nélkül. Ez található

* Dr. P. Falkenberg: Vergleichende Untersuchungen etc. S. 161.

** U. a. 67—70. old.



ADATOK AZ IRIS-KK LKN'ELÉNEK ANATÓMIÁJÁHOZ. . ü3

minden fajon a hüvelyi részben. 2. Az epidermisre merlegesen irányuló oszlopos

szövet, alatta a szélesség irányában nyúlt chlorophyll-sejtek. 2. A levél-

szélesség iránj^ában nyúlt oszlopos szövet. Mindahárom isolateralis kifejldés
;

az els esetet is annak vehetjük, daczára hogy a hüvely egy dorsiventralis

levéllel homológ, illetleg küls és bels oldala nem egyenl érték, mint a

lemez két oldala. Ez a kifejldés az isolateralismus kezdetleges alakja.

Típusos szivacsparcnchym sehol sincsen. Az áthasonító szövetek mindig a

nekik megfelel kerületi helyet törekesznek elfoglalni és ez legtöbbször sikerül

is, mert a mechanikai szövetek beljebb vonulnak
; néhol, a hol ersek a

felbralatti stereom ok, az áthasonító szövet megszakítást szenved, vagy

a nyalábokat az epidermistl elválasztó egy sejtrétege módosul ; ersít, kevés

chlorophyllt tartalmaz, st egészen elvesztheti áthasonító jellegét.

A hüvelyben a parenchym-sejtck alakja mindenütt ugyanaz. A levél

hosszirányában nyúltak, hossztengelyük közepesen kétszerese a szélességnek.

Átmetszetük a típusos parenchym-átmetszet, isodiametrikus. Közetlen az epider-

mis alatt a sejtek kisebbek, befelé nagyobbodnak, de lazább összeállásúak.

A küls és bels oldal sejtjei között alakban semmi különbség sincsen, csak

az, hogy a bels oldal sejtjei valamivel nagyobbak, nem olyan szoros össze-

állásúak és nincsenek annyi rétegben, mint a küls alatt, mert az üregek

inkább befelé terjednek.

A lemezeket vizsgálva és összehasonlítva, két típust lehetett megálla-

pítani, melyek alá foglalhatók az összes fajok levelei. Az els itt megálla-

pított csoport jellegei ugyanazok, a melyeket Haberlandt* az áthasonító

rendszerrl szóló alapvet dolgozatában, II. systema-jának harmadik típusáról

rhond. Van külön áthasonító és külön levezet szövet, az áthasonítás ter-

mékei közetlenül vándorolnak az elbbibl az utóbbiba. Az áthasonító szövet

keresztben nyúlt, a levélszínnel párvonalas sejtekbl áll, melyek merle-

gesek a hosszanfutó levezet szövetre, mely itt az edénynyalábokat körül-

vev parenchym-hüvely alakjában van kifejldve (9. rajz). Ezen bélyegekkel

jellegzett csoportba tartozik az /. variegata, I. pnmila, I. arenaria, I. Reichen-

bacliii. Típusosán van kifejldve az els kettn ; már a hüvely fels részében

kezdenek a sejtek tangentialisan a levél szélesség irányában ^megnyúlni és a

lemezen már tökéletesen kifejldve találunk mindkét oldalon 4—6-sejtréteg

keresztpallisad-ot. Ezen belül szintén ilyen irányban nyúlt nagy sejtek követ-

keznek, közöttük nagy sejtközök vannak ; a sejtek alakja változatos. A
levélszélekben azonban szorosan vannak a tangentialisan nyúlt [_sejtek, sejt-

közök nincsenek, legfeljebb középen van egy színtelen réteg. A pallisad-

sejtek közetlenül az cpidermis alatt rövidebbek, mint beljebb,, a hol nyúltabbak

és alacsonyabbak, az általános alakjuk azonban megmarad. A sejtek tangentialis

irányban általában fölülmúlják a kétszeres szélesség terjedelmét. Az /. varie-

gata lemezén csak bizonyos helyeken találhatók színtelen sejtek a közép-

* H a_^b c r 1 a n d t G. : Vergleichende Anatomic des assimilatorischen Gewebe-
systems der Ptlanzen. Jahrb. lür wiss. Bot. Herausg. von Dr. Pringsheim. XIII. 1881.

S. 74—188.
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vonalban, különben a levél egész vastagságában tangentialisan nyúlt sejtek

vannak chlorophyllal, melyek középen 3— 5-ször nyúltabbak, mint szélesek.

A levél keresztmetszetben járatokat nem látni a sejtek között, de a levél-

fölülettel párvonalas hosszmetszetben igen, úgy hogy ezek nem engedik az

anyagszállítást sugárirányban ; de tangentialis irányban szoros összeállásúak.

H ab e r la n d t-nak egy másik elve is meg van valósítva, t. i. hogy

a szállítás a legrövidebb úton történjék,* a mennyiben az oszlopos sejtek

merlegesek a parenchym-hüvelyre.

Nem olyan szépen van kifejldve, de jól látható ez a típus az /. arenaria

és /. Reichenbachii-n. Elbbinél a sejtek szintén tangentialisan helyezkedettek

és nyúltak, de ez irányban méretük csak 1'5—2szercse a vastagságbelinck
;

összeállásuk jelzi azt, hogy a szállítás tangentialisan történik. A lemez

közepén itt is nagyobbak és más alakúak a sejtek és sejtközötti járatokkal

,

vannak egymástól elválasztva. Az /. Reichenbachii-hix.n kevésbé látható közetlenül

az epidermis alatt a keresztpallisad, de bizonyos helyeken egészen tangen-

tialisan nyúlnak meg a sejtek és ez irányban történik a szállítás is.

A többi fajokon az áthasonító és levezet szöveteken kívül még egy

különleges közvetít szövet is van, melybe az áthasonított anyagok egyenesen

jutnak az áthasonító sejtekbl és ezek viszik át a levezet szövetbe. Ez

tulajdonképpen Haberlandt III. systema-jának 9-ik típusa.** Az áthasonító

szövet az epidermisre merleges oszlopos szövet, a levezet a parenchym-hüvely

és a közvetítk tangentialisan nyúlt chlorophyllos sejtek. Ilyen kifejldés van

az /. spuria, I. Giieldenslaedtiana, I. subbarbcíta, I. pseudaconis, I. sibirica

leveleiben (8. rajz). A lemezen mindkét oldalt találunk egysejt oszlopos

szövetet, sejtjeik keskenyek, kétszerte hosszabbak mint szélesek. Nem mindig

állanak merlegesen az epidermisre, egyesek ferdén ; alakjuk is változatos,

különösen a szájnyílások alatt. A sugaras hosszmetszetben járatokat tüntetnek

fel, úgy hogy tangentialisan nem is történhetnék vezetés. A széleken a

pallisad-ok áthajlanak és közetlenül a szél alatt szintén merlegesen helyez-

kednek a szélre, tehát tangentialisan ; irányuk összeesik a közvetítkével. Itt

a levél egész vastagságát kitöltik a legközelebbi nyalábig. Az egysejt réteg

pallisad alatt 3— 4-sejtsorú tangentialisan nyúlt közvetít szövet következik,

szintén chlorophyllal ; sejtközök vannak sugaras irányban, tangentialisan a

sejtek mint legrövidebb úton merlegesek a parenchym-hüvelyre. Ezek alatt tág,

nem nyúlt, hanem isodiametrikus, lazán csoportosuló és chlorophyll nélküli sejtek

következnek ; ilyenek határolják az üregeket is, a szemközt lev nyalábokat is

ilyen sejtek választják el egymástól. Az /. spuria-ha.n a közvetít sejtek a

legkevésbé nyúltak, legjobban az /. iriieldenslacdtiana és /. pseudacoriis-^iOin,

utóbbinál 4—5-szörösen nagyobb ez irányban a terjedelmük. Az oszlopos

sejtek a Icghosszabbak az /. sibirica-hím.

A lemez fels részeiben, a csúcs felé úgy a kereszt, mint a merleges

pallisad-dal rendelkez fajokon a sejtek alakja olyan lesz, mint a milyent a

* G. H ;i b e r 1 a n d t : Vergleichende Anatomic ctc. .S. 108.
*" Haberlandt: u. a. S. 130.
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hüvelyben láttunk, tudniillik keresztmetszetben isocliametrikusoknak látszanak,

tulajdonképpen a levél hosszában nyúltak. Itt lehetne szó tulajdonképpen

arról, hogy az isodiametrikus alkotás mindkét oldalon kezdetleges isolate-

ralismus.

A parenchym-sejtek alkotása a rendes ; a mennyire lehetett, alkoholos

anyagon néztem a chlorophyll eloszlását is. A hüvelyben a bels oldalon

mindig kevesebb a chlorophyll, mint a külsn, a hüvely-szögletben nincsen ; a

lemez késbben fejldött széle alatt sincsen annyi chlorophyll, mint a másik,

a gerinczszél alatt. A lemez közepén ott, a hol nincsenek üregek, többnyire

van egy színtelen réteg, mely a két lemezfél látszólagos összenövési vonalának

felel meg ; a csúcs felé ez keskenyedik és végre eltnik. Ott a hol üregek

vannak, ezeknek határán a sejtek színtelenek, hasonlóképpen a szemközti nyalá-

bokat elválasztó parenchym-sejtek is. Az /. Reichcnhachii parenchym-scjtjeinek

falán jól látható gödörkés vastagodás van.

V. Váladéktartók.

Minden fajra jellemz a cseranyag ; sejtekben és tömlkben található,

utóbbiak csak az /. pseiidaconis-ha.n vannak. A cseres sejtek vagy nem térnek

el a többi parenchym-sejtektl, tehát csak tartalmilag idioblast-ok, vagy tulajdon-

képpen idioblast-ok, tehát alakban is eltérnek. Az cpidermis cseranyagát már

említettem. Általában csekél}^ mennyiségben van a cseranj^ag az /. arenaria,

I. Gueldenstaedtiana és /. spiiria-hdin. A cser-idioblast-ok átmetszete kör vagy

sokszögletes. Leggyakoribb a cseranyag a színtelen alap-parenchymban, az

áthasonító szövetben ; a szoros értelemben vett pallisad-ban ritka. Néha a

parenchym-hüvelyben. pl. az /. pumila és az /. sibirica-n, vagy a nyalábok-

hoz tartozó sejtekben : az /. variegata, és az /. pseudacoriisy-)íxr\. Az utóbbiban

található tömlk néha elágazók, a parenchymban vagj' a nyalábokhoz közel

elég gyakoriak; a tömlk hossza l'S— 2-9 mm. A cseranyag vas-chlorid-tól

megzöldül, majd barna lesz. itt utalok a brszövetrendszer tágyalásában említett

nyálkasejtekre.

Szintén minden fajra jellemzk az oxalsavas mészkristályok. Elfordu-

lásuk a szövetekben kétféle : vagy elszórtan vagy hosszanti sorokban. A kristály-

sejtek rendesen szkebbek, de nyúltabbak, mint a többi parenchymás sejtek. Nagy-

ságukmegfelel a kristály nagyságának, nincsen bennük chlorophyll. Leggyakrabban

találhatók a mechanikai szövetek körül, itt mindig hossz-sorokban, így a

szélek alatt, valamint a nyalábok körül
;

gyakoriak az üregek határán, a

nagy sejtközöket alkotó sejtek között, de elszórva a parenchymban mindenütt

találhatók, néha közetlenül az epidcrmis alatt. A kristályok négyzetes átmet-

szetüek, rendesen úgy feküsznek, a mint R ó s s H. leírta, hogy egyik kristályéi

a levél fölületével párvonalas. Nagyságuk egy fajon is változó, igen nagyok

az /. psetidaconis-han. Alakjaikat és optikai tulajdonságaikat L a s c a u írta le.

Egyhajlású rendszerbeliek (P, co P co, co P) alakokkal, melyeket Strasburger*

* Dr. E. S t r a s b u r g e r : Bot. Practicuui. S. 236.

Növénytani Közlemények. 1903. IL kötet, 2. füzet. 5



66 PAPP DEZS

is közöl az /. florentina-vó\. Az ikrek elég gyakoriak és pedig az orthopinakoid

szerint, fecskefarkú ikrek. Néha a nagy kristályon apró kisebb alaktalan

tömegek ülnek. Almasavas kristályos gömbök válnak ki az epidermisben ; az

/. piiinila, I. síibbarbaia-han nagyobb számban vannak.

VII. Szellztet rendszer.

Már az elbbi fejezetekben volt szó az oszlopos sejtek közötti járatokról,

melyek az áthasonítás termékeinek bizonyos irányban való haladását el-

segítik. Igazi feladatuk azonban a szellztetés, a kipárolgás elmozdítása. E

rendszer háromféle alakban jelenik meg. 1. Schizogen eredet sejtközöiti

járatok, melyek a pallisad és a parenchym-hüvelyhez vezet sejtek között

vannak ; 2. lysigen eredet hézagok a levél közepén és 3. végre ugyanilyen

eredet üregek : utóbbiak tulajdonképpen clbbrehaiadt állapotai az elbbiek-

nek, a párologtató felület nagyobbítására. A sejtközötti járatok csidomúak,

melyek iránya az áthasonítás termékei szállításának elve szerint alakul

;

ezen cshálózat azután összefüggésben van a levél közepén lév hézagokkal

vagy üregekkel. A hüvelyi részben a bels oldalon több és nagyobb járatok

vannak, mint a külsn.

Az /. pumila és /. Reichenbachii leveleiben üregeket nem találunk

seholsem ; típusos hézagok sincsenek, hanem a levél közepén a sejtek

lazábbak, nagyok a sejtközötti járatok. Az /. variegata és /. arenaria-han a

levélhüvely alján a nagyobb nyalábok között kisebb üregeket találunk,

melyek nem érik el az edénynyalábok parenchym-hüvelyét és a bels epider-

mist sem ; a levélhüvely magasabban fekv részein nincsenek ilyen nagy

hézagok, ezek helyén lazán álló és könnyen elváló színtelen parenchym-sejtek

vannak. A lemezben az /. variegata-n a hézagok néha egészen eltnnek és

csak egy nagyobb, kevesebb chlorophyllt tartalmazó sejtréteg jelzi ket, a

szélek alatt pedig egyáltalában nincsenek. Hasonlóképpen a csúcs felé is

kisebbednek és végre eltnnek.

A többi öt fajon mindenütt üregeket találunk úgy a lemezben, mint

a hüvelyben. Legkevésbé vannak kifejldve az üregek az /. sibirica-han,

melyben több sejtréteggel vannak elválasztva a hüvelyben a bels epidermistl,

miért a nyalábok átmennek a bels epidermis alatti parenchymba és így ezzel

való összefüggésük ers. A lemezben a szélek alatt nincsenek üregek, de ott,

a hol vastagabb a lemez, részben megvannak. így van kifejldve az üreg-

rendszer az /. subbarbata-han is, a hol néha a parenchym-hüveljdg érnek. Er-

sebbek a többi három fajban. Az /. spiiria-n majd a bels epidermisig st

egészen a parenchym-hüvelyig érnek, de sren vannak a nyalábok és így

az üregek keskenyek. Az /. Giieldenstaedtiana-han a hüvely szögletében is vannak

üregek, melyek az elbbi két fajban hiányzanak ; ebben nagyobbak is, úgy

hogy a nyalábok csak néhány parenchym-sejttel közlekednek a bels epidermis

fölötti parenchymmal ; hasonlóképpen a lemezben az egymással szemben

lév nyalábok is néhány parenchym-sejttel vannak összekötve. Az I. pseiidacorus-

ban is vannak a szögletnyalábok között üregek ; a bels epidermistl általa-
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ban két réteggel vannak elválasztva, míg kifelé itt is, mint mindenütt a többi

fajon, sohasem terjednek a sklerenchym-hüvely széléig, legföljebb bezárólag a háncs-

részig. Az üregeket itt parenchym-oszlopok választják el egymástól, 4—5 sejt-

szélességben ; a lemezben csak a vastag részben vannak üregek, azután hézagok

következnek és végre a széleken ezek is eltnnek. Az üregekbe szálak, sejt-

falmaradványok nyúlnak be ; nagyon sokat találni, a hol az egész üreget is

betölthetik az /. spiiria-hdin, a hol ersítésre, kifeszítésre szolgálnak. Mechanikai

czélokat szolgálnak az üregek határán a kristályok és végre szintén ilyen

jelentségek a diaphragma-k, melyek az /. pseucíacoriis üregeit osztják

rekeszekre. Fiatal levelekben nincsenek üregek, hézagok ; a sejtközök is

kicsinyek.

A szellztet rendszer szerint is két jól megkülönböztethet csoportba

sorakoznak a fajok: 1. a hol nincsenek üregek, legföljebb tágabb járatok;

2. a hol üregek vannak.

A szájnyílások a hüvelyen tulajdonképpen csak a küls oldalon vannak,

de rendesen van egynéhány a bels oldalon is. A lemez mindkét oldalán

nagy számban, úgy hogy elfogadhatjuk T s c h i r c h-nek* amaz állítását, hogy

minden epidermis-sejtre esik egy. Hossz-sorokban fcküsznek, de a felbr-

alatti mechanikai szövetek fölött soha sincsenek. Mindig többé-kevésbé

mélyebben fcküsznek az epidermis szintjénél. A melléksejtek csak nagy-

ságban különböznek a többi epidermis-sejtektl, küls faluk a legtöbb fajon

kidudorodik és a szemben es sejteké egy különböz alakú küls légüreget

"

alkot. A zárósejtek sokkal kisebbek a többi sejteknél, félholdalakúak, háti

és hasi falrcszletük különböz mértékben vastagodott, oldalfaluk vagy egészen,

vagy kis részben mindig vékony. Jól kifejldött küls kutikula-léczük van,

mely csralakú, minek következtében az eisodialis nyílás rendesen szk. A

rés ovális vagy hasítékalakú és különböz szélesség. Opisthialis nyílás csak

azoknál van, a hol bels kutikula lécz van, vagy a hol a zárósejtek egymás

felé néz falai egymáshoz közel esnek ; különben a rés fokozatosan tágulva

megyén át a bels légüregbe. Utóbbi kisebb vagy nagyobb, tangentialis vagy

radiális irányban nyúlt lehet, képzésében 2—3—4 oszlopos sejt vesz részt.

Itt is igyekeztem összefoglalni a többé-kevésbé egyenl kifejldés száj-

nyílású fajokat, bár teljes megegyezést nem találtam ; hiszen ismeretes, hogy

egy növényen egy levélen is meglehets a változatosság. Egy csoportba foglal-

hatók : /. siihbarbala, I. GueJdenstacdliana és /. spiiria. Elbbieknél tökéletes

megegyezés van (10. rajz) ; utóbbi azonban kisebb eltéréseket mutat. A záró-

sejtek körülbelül félakkorák, mint a rendes epidermis-sejtek és a hasi oldalon

ersebben vastagodoítak, mint a hátin. Az /. spuria-n a vastagodás nagyobb,

küls cuticula-lécz ersen kifejldött, bels nincsen az eisodialis nyílás kes-

keny, a rés ovális alakú és pedig szélesebb, mint a másik kettn, opisthial

nyílás tulajdonképpen nincsen. A bels légüreg radiálisán nyúlik el és 2—3

pallisad-sejt alkotja. A zárósejtek az epidermis bels szintjét sem érik el és

így a melléksejtek csekély falrészletükkel szintén hozzájárulnak a bels lég-

* Dr. Tschirch A.: Angewandte Pflanzenanatomie. 1889. S. 438.

5*
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üreg képezéséhez. A melléksejtek nagyságukkal tnnek ki, küls faluk kidudo-

rodva tölcséralak küls légüreget alkot. E tekintetben nagy a változatosság

az /. spuria-n ; néha a kidudorodás olyan csekély, hogy az eisodialis nyílás

alig esik mélyebben az epidermis szintjénél ; máskor olyan ers, hogy mély

tölcsér képzdik. Egy keresztmetszetben is megvan ez a változatosság.

A szájnyílások keresztmetszetén méréseket is végeztem. Mértem pedig

a szélességet, értve alatta a két zárósejt melléksejtekkel való érintkezésének

egymástól való távolságát, a zárósejtek legnagyobb magasságát, a küls

légüreg mélységét az eisodialis njn'lásig és végre annak szélességét. A méré-

seket olyan szájnyíláson végeztem, a melyik a látott sok szájnyílás tulaj-

donságait körülbelül közepes mértékben mutatta. A méretek zárt szájnyílásra

vonatkoznak. Ezen csoportban a szélesség 35 /t, a magasság 24 f.i, a mélység

az /. Gueldenstaedliana és /. síibbarbata-n 8 jtí. Az /. spiiria-n \0 u, néha

16 |tt, a küls légüreg szélessége az elbbieknél 32 ^íí, az utóbbinál a tölcsér

alján, ha az mély, csak 16 [i.

Az /. sibirican, a mint az epidermis is gyönge, úgy a zárósejtek is

finomak, a falvastagodás nem olyan ers, az érintkez fal a melléksejtekkel finom,

az ers küls kutikula-lécz feltn a többi finom jelleg mellett. A küls lég-

üreg tölcséralak, a bels légüreg olyan mint az elbbieké. Szélessége 29 jtí,

magassága 18 ^a, mélysége 10— IS^t, szélessége a légüregnek alul 13 /í,

felül 26,<í.

Az /. pseiidacorns szájnyílásai is finomak (11. rajz). A zárósejtek itt a

legkisebbek, csak a hasi fal vastagodott, a háti és sugári nem, a kutikula-

lécz ers, st a bels oldalon is van csekély nyújtványa a falnak, gy hogy van

el és hátsó csarnok, a kett körülbelül megfelel egymásnak; az eisodialis nyílás

mégis keskenyebb, mint az opisthialis. A rés nagyon széles és tojásalak. A mel-

léksejtek valamivel nagyobbak a többi epidermis-sejteknél, de nem dudo-

rodnak ki és így a szájnyílás majdnem az epidermis szintjébe esik ; a bels

légüreg tág és alkotásában vagy két oszlopos sejt vesz részt többé-kevésbé

deformálódva, vagy három, esetleg több. A küls légüreg tálalak, melynek

szélessége mindenütt egyenl. Szélessége 24 /i, magassága 16 (.i, mélysége

6/í, a tál szélessége 8^íí.

Az /. piimila és /. Reichenbachii szájnyílásai egymással megegyeznek

(12. rajz). Hasi és háti faluk ersen vastagodott, az oldalfal csak kis részen

vékony, a zárósejtek alsó szintje összeesik az epidermisével. A küls kutikula-

lécz az /. Rcichenbachii-n ersebb ; bels egyiknél sincsen, csak elcsarnok

van. A bels légüreg alkotásában utóbbinál rendesen sajátosan meggörbült

három sejt vesz részt, az /. pitmila-n kett ersen begörbülve, néha négy ; a

légüreg tangentialisan nja'ilt. A rés az /. piiuiila-n szélesebb, mindkettnél

tojásalak, az /. Reichanbachii-n a mellcksejtek néha annyira kidudorodnak,

hogy a mélység 35 /t lesz
;

gyakran csak az egyik melléksejt ilyen visel-

kedés. Szélessége 45 .«, magassága az /. ReiclienbacJüi-n 24 fi, az I. puinila-n

21,ti, közepes mélysége 16 ,íí. A tölcsér küls kerülete 30—35 jtt, bels 10— 11 |tt.

Az /. variegata-n az epidermis-sejtek leginkább nyltak, azért egj^enl

területen itt kevesebb a szájnyílás. A zárósejtek alacsonyak, de ers vasta-
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godásúak, üregük kicsi. A rés széles hasítékalakú, a többiekben az elbbi

csoporttal egyezik, csak a méretek mások. .Szélesség 35—37 (í, magasság

ISjtí, mélység 14 f.i. A küls légüreg tálalakú, szélessége 14 ^tt.

Az /. arcuaria-n van általában legkevesebb szájn^n'lás (13. rajz), melyek

rése nagyon keskeny ; a két zárósejt közel van egymáshoz, miértis a bels

kutikula lécz hiánya daczára is van opisthialis nyílás, a küls kutikula-csr

n:) S-
X-S

10. rajz. 11. rajz.

15

"TO. 5
x.s.

X.5.-

12. rajz. 13. rajz.

10. rajz. .Az Iris subbarbata szájnyílásának keresztmetszete ; k. 1. küls légüreg, c. /.

kutikula-lccz, z. s. zárósejt, ;//. s. mellékscjt, h. 1. bels légüreg.

—

-— — 11. rajz. Az

Iris pscudacorus szájnyílásának keresztmetszete. Magyarázat mint a 10. rajzban, ei. eiso-

dialis. op. opisthialis nyílás. — 12. rajz. .\z kis pumiia szájn3'ílásának keresztmetszete.

Mag\'arázat mint a 10. rajzban. — 13. rajz. Az Iris arenaria szájnyílásának kereszt-

metszete. Magyarázat mint a 10. rajzban.

jól kifejldött, a falvastagodás mint az elbbin. Szélesség 32 «, magasság 18 ,«,

mélység 13— 18(í, küls légüreg tölcséralakú alul 6—7 ,«, felül 18 /i széles.

A szájnyílások tehát nagyon kevés generikus bélyeget adnak ; csak az

általános kép, a melléksejtek alakulása, a zárósejtek alakja és viszonj^a a többi

epidermis-sejtekhez, továbbá a küls légüreg és kutikula lécz jelenléte az, a

mi bizonyos határozott jellemvonásokat árul el. Egyebekben faji különbségek

vannak. A nagy változatosság a szájnyílások feladatából magyarázható ; többé-
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kevésbé alkalmazkodniok kell a talaj- és éghajlati viszonyokhoz. Példái ennek

az /. pseiidaconis és /. arenaria. Amannál a nedvességnek, itt a szárazságnak

van befolyása ; ott a rés széles, a mélység csekély, a szájnyílás küls légürege

egészen nyitott a környezet felé, a bels légüreg nagy, a zárósejtek finomak
;

itt a mélység nagy, a rés nagyon szk, a küls légüreg is keskenj^, a zárósejtek

ersen vastagodottak. Mindez a kipárolgás csökkentésére szolgál.

A fajok csak a bels légüreg alkotása szerint különülnek el jól két

csoportra: 1. A légüreg sugarasan nyúlik el: /. pseitdacoriis, I. sibirica, I.

Gueldcnsiaedtiana, I. snbbarhata, I. spiiria-n ; 2. A légüreg tangentialisan

terül el : /. piimüa, I. Reichenbachii, I. variegata, I. arenaria-n.

A tárgyalás során többször szóba került, hogy a vizsgált fajok Baker
két sectio-jába tartoznak : az Apogon és Pogoniris-he. A fajok gyjtése

közben egyáltalában nem gondoltam arra, hogy bizonyos sectio-kba tartozó

fajokat vizsgáljak és így a megegyezés a véletlen mve. Itt most ponto-

sabban beillesztem e fajokat Baker rendszerébe. Az Apogon sectio jellege

Baker szerint az, hogy a lepel küls levelei nem szakállasak. Ezen belül

nem alkot subsectio-kat, hanem csoportokat : a) szálas levelekkel ; ennek a

csoportnak egyik alcsoportjába tartozik az /. sibirica ; bj kardalakú leve-

lekkel ; egyik alcsoportjába sorolja az /. pseudacorus-t és egy másikba az /.

spitria-{, I. Giteldenstaedtiana-i. Az /. síibbarbaia-t szintén ebbe az alcsoportba

veszem, daczára, hogy éppen a gyenge szakáll az, a mi az /. Gitcldenstaed-

iiana-tól megkülönbözteti, miértis a legtöbben változatának tartják, mások

ellenben az /. spiiria változatának. A Pogoniris sectio jellege az, hogy a

lepel küls levelei szakállasak. Ezen sectio három külön csoportjába tartozik

az /. pumila az /. Reichenbacliii-vaX, a másikba az /. variegata és végre egy

külön csoportba az /. arenaria.

Balicka-Ivanowka dolgozatában a Pogoniris, Evansia és Apogon

sectio-kat egy csoportban tárgyalja, mert szerinte közöttük csak másodrend
különbségek vannak. A fsúlyt az epidermisre, a szájnyílásokra, meg a

széls rostok tulajdonságaira helyezi ; ezek között természetesen nincsenek

elsrend különbségek. • Továbbá azt állítja, hogy az ersít szövetgyr
nem veszi körül csak a háncsot, a nélkül, hogy leérne a fáig ; a mint láttuk,

ez csak a Pogoniris sectio-ra érvényes és nem általánosan ; egyáltalán meg-

különböztetést nem tesz a sectio-k között.

R s s H. tovább ment. Baker sectio-i szerint tárgyalja az anató-

miai viszonyokat, olyan módon, hogy minden sectio-ból vizsgált egy fajt, így

pl. az Apogon sectio-ból az /. foctidissima L.-t és ennek jellegeit használta

fel az egész sectio számára. Mint eltért megemlíti az /. sibirica-i az epidermis-

sejtek púpjával, az /. pseudacoriis-i a csersavtömlkkel. A Pogoniris sectio-ban

nem említi, hogy melyik fajt vette típusul. A bélyegek, melyeket itt közöl, egy-

általában nem különítik el azt az Apogon tói, egyedül csak az, a mit említ,

hogy az üregek hiányzanak. Ö tudniillik ezeket a tulajdonságokat említi :*

H. R o s s. : Anat. comp. etc. Malpighia, VI. Genova, 1892. pag. 19ü.
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»Nyalábok elkülönültek, kiesinyek.« Ez megtalálható a másik sectio-ban is, ott

sincsen összenövés és ott is vannak kicsi, itt meg viszonylagosan nagy nyalábok.

»Mechanikai elemek nagy számmal, ezért a levelek ridegek. « Ezt talán jobban el

lehetne mondani a másik sectioról. »Színtelen alapparenchym kevés vagy nincs.

«

Ugyanezt említi az Apogonva. »Lcvelek széle éles és alatta nagy számban

nem fásodott tibrilla-k (sklcrenchym) vannak. Az epidermis finom sejtjei négy-

zetes alakúak, többé-kevésbé nyúltak vagy rhombus-alakúak,« mindez meg-

található a másik sectio-ban.

A mint a fajok gyjtésekor nem vezetett semmi rendszertani szempont,

éppen úgy dolgozásom elején is csak arra gondoltam, hogy egyszeren

összehasonlító anatómiáját adjam a fajoknak, annál inkább, mivel részletesen

feldolgozva még nincsenek. Midn azonban láttam, hogj'' a fajok egyes cso-

portjai anatómiailag jól elkülönülnek, akkor \-izsgáltam meg, hogy a fajok

milyen morfológiai sectio kba tartoznak és kutatni kezdtem, hogy az ana-

tómiai viszonyok alapján megkülönböztethet csoportok megfelelnek-e Baké r

morfológiai sectioinak. Tehát egészen inductive jutottam az eredményhez.

Ez az eredmény pedig az, melyet az egyes szövetrendszerck tárgyalása

végén is érintettem, hogy tökéletes megegyezés van a kétféle t. i. morfo-

lógiai és anatómiai csoportosítás között ; st a megegyezés nemcsak

annyiban állapítható meg, hogy az Apogon és Pogon-iris sectio-kba tar-

tozó fajok anatómiailag is két csoportra különülnek, hanem a megegyezés

megvan az alcsoportokban is. Sajnálom, hogy csak egy olyan esetem

volt, midn több faj tartozott nem is egy subsectio-nak megfelel cso-

portjába, hanem annál is alsóbbrangú csoportba, t. i. /. spuria, I. Guelden-

staedtiana, I. subbarbata. Ezek között a megegyezés, mint láttuk, nagyobb

egymás között, mint közöttük és az /. pseudaeorus és 1. sibirica között.

Ezt az utóbbit kivéve, az utóbb elsorolt négy faj körülbelül egy subsectio-ba

foglalható, melynek bélyege Baker szerint a kardalakú levél, mig az /. si-

birica szálas levelekkel külön subsectio ba tartozik
;

láttuk, hogy voltak alsóbb

rend anatómiai különbségek is közöttük, melyek az /. sibirica-t jellemezték

a mechanikai, szállító és szellztet rendszer tárgyalásában. A Pogoniris sectio-n

belül megegyezés csak az egy subsectio-ba foglalható /. Reichenbachii és

/. pumila között volt észlelhet ; az /. variegata és /. arenaria másodrend

különbségeket mutattak. Egy másik érdekes eredmény az, a mely az /. sub-

barbata Joó helyzetét világítja meg ; a levélanatómia alapján ugyanis semmi

különbséget sem lehet megállapítani közte és az /. Giieldenslaedtiana között,

míg a többi fajokat a keresztmetszetre való pillantással azonnal meg lehet

különböztetni. Ez alapon is érvényes tehát az a felfogás, hogy változata az

/. Giteldensíaedtiana-nak és nem az /. spitria-nak, a mint azt egyes szerzk

állítják, bár ugyanehhez is hasonlít anatómiailag. V^égül még csak megálla-

pítom a két sectio ama jellegeit, melyek lényegesen elválasztják ket egymástól.

A Pogoniris sectio bélyegei : a típusos sklerenchym-szövet csak a háncsot

fedi, vagy kissé körülveszi. Egyszer »I« alakú ersít tartók vannak a lemez

mindkét oldalán, de váltakozó helyzetben. Az edénynyalábok a lemezben oem
kerülnek egymással szembe. Az áthasonító szövet keresztben nyúlt, a levél
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felszínnel párvonalas sejtekbl alakult, melyek merlegesek a parenchym-

hüvely sejtjeire. Üregek a levélben nincsenek. A szájnyílások bels lég-

ürege inkább transversalisan nyúlt.

Az Apogott sectio bélyegei : a nyalábokat vagy egészen sklerenchym-

hüvely veszi körül, vagy csak a farész két oldalán ; mindkét esetben meg-

szakításokkal. A lemezben összetett »I« alakú tartók vannak, melyek a lemez

két oldalát összekötik. Az edénynyalábok a lemezben szemben vannak. Egysejt-

réteg, a Icvélfölületre merleges helyzet pallisad van, alatta keresztben

nyúlt chiorophylltartalmú sejtek következnek. Úgy a levélhüvelyben, mint a

lemezben üregek vannak az edénynyalábok között. A szájnyílások bels lég-

ürege inkább sugarasan nyúlt.

»

Vizsgálataimat a budapesti kir. m. tud. -egyetem növénytani intézetében

végeztem. Hálás köszönetemet fejezem ki e helyen is Mágócsy-Dietz
Sándor dr. egyetemi ny. r. tanár úrnak, a növénytani intézet és növénykert

igazgatójának és F i 1 a r s z k y Nándor dr. múzeumi osztályigazgató úrnak,

tanáraimnak, azokért a jóakaratú támogatásokért és útbaigazításokért, melyekben

vizsgálataim végzése közben részesítettek. Elbbinek még azért is, hogy az

intézet könyvtárát, eszközeit és a tud.-egyetemi botanikai kertbl a vizsgálataim-

hoz szükséges anyagot lekötelez szívességgel rendelkezésemre bocsátotta.

Hollós László: Geasteropsis nov. gen.*

(3 eredeti rajzzal.)

Exoperidio crasso, rigido in lacinias irregulares dehiscente, in centro

stylum sublignosum gerit, qui turbinate dilatatur, columellam subrotundam

formáns. Endoperidio dehiscente.

Similis Geasteri, at endoperidio dehiscente distincta.

Vastag, rideg exoperidium-a szabálytalan lebenyekre hasadt, közepén

félig fás nyelet visel, mely fejalakúan kiszélesedik, gömbölyded columella-t

képez. Endoperidium-a lefoszlik.

Hasonló a Geaster-hez, de endoperidium-ának lefoszlása által különbözik.

Geasteropsis Conraihi nov. spec. Exoperidio crasso, duro, rigido, coriaceo,

subhygrometrico, extus ochraceo, brunneo et albo variegato, rimis longitudi-

nalibus ; intus umbrino, rimoso. In decem inaequales promiscue curvatas

lacinias fissá. In centro latum, durum stylum gerit. qui turbinate dilatatur,

sublignosam, subrotundam columellam formáns. Endoperidio albello, molli,

flexibili, cum gleba dehiscente. Gleba umbrina. Sporis globosis, umbrinis,

densis verrucosis, astipitatis, vei subtiliter pedicellatis, 1 grosse guttulatis, 6

nonnunquam 8 f.i diametris. CapilÜtio subhyalino, dilute umbrino, non vei

raro ramosis, nonnunquam septato, 4 f.i diametro.

* A növénytani szakosztálynak 1903. évi ni:irczÍLis 11-iki ülésén elterjesztette

M á g (') c s y-IJ i e t z S a n d o r.


