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Összes vizsgálataimnál, melyeket friss anyagon végeztem., sohasem talál-

tam tiszta Cymatopleura-kdX, mindig tele voltak apró göröngyökkel, humusz-

szemecskékkel és homokrészletekkel, úgy hogy meg sem lehetett különböztetni a

környez iszaptól. Emez idegen anyagok szemecskéi mindenkor a minden oldal-

ról jól kifejldött nyálkába voltak ágyazva, és nem lehetetlen, hogy a Cymato-

pJeura-k táplálkozásánál is szerepeltek. Ebbl az tnik ki, hogy a Cymaio-

pleura-k a saprophytismus felé hajlanak, mit igazolni látszik még az a körül-

mény is, hogy Karsten újabban ivartalan auxospora-képzdést észlelt a Cymato-

pleura-n, holott azok eredetileg ivaros úton létesítették auxospora ikat (Pfitzer).

A saprophytismus tehát már az auxospora-képzdést is módosította volna.

(Dolgozat a Paedagogium biológiai laboratóriumából.)

Gyrffy István: Megjegyzések a Polytrichum ohioense

és P. decipiens faji önállóságának ismeretéhez.*

(2 eredeti rajzzal.)

A lombosmohák két érdekes tagjáról, a Polytrichum ohioense Ren. et

Card. és Polytr. decipiens LiMPR.-rl a bryologia jelenlegi álláspontja szerint

nem a legvilágosabb képünk van. Kétséges lehet még mindig többek eltt,

hogy e két moha egy és ugyanaz, vagy két különböz fajjal van-e dolgunk.

A dolog érdekessége megérdemli, hogy behatóbban foglalkozzunk e kér-

déssel, és amennyire lehet, tisztázzuk a meglehetsen, sokszor éppen ellentétes

és zavaros nézeteket.

Mieltt tárgyalásomba kezdenék, a hála és a köszönet adóját rovom

le dr. Richter Aladár, kolozsvári egyetemi tanár úrnak, hogy a vezetése alatt

álló intézet gyjteményében lev példákat rendelkezésemre bocsátotta, és azokon

még régebben (1904. június) vizsgálatokat ejthettem meg; köszönettel és hálá-

val tartozom dr. Filarszky Nándor úrnak is, a Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztályigazgatójának, aki lekötelez szí^'ességgel bocsátotta rendel-

kezésemre a vezetése alatt álló intézet könyvtárának a szakirodalmából azokat

a mveket, amelyekre szükségem volt.

« »

A Polytrichum ohioense-t F. Renauld ésJ. Cardot írták le** 1885ben
;

a Polytr. decipiens-i pedig Limpricht 1890-ben;*** késbb Limpricht
a Polytrichum decipiens-i és Polytr. ohioimse-i ugyanazon fajnak ismeri el és

kijelenti, hogy a Polytr. ohioense-t illeti meg az elsbbség.^

* Elterjesztette Szurák János a növénytani szakosztálynak 1906. évi

április 25-ikén tartott ülésén.

** Notice sur quelques Mousses de l'Amérique du Nord. — Revuc Bryologique.

1885. Nr. 1. pp. 11—12.
**" 68. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterlándische Kultur. 1890.

II. p. 93.

t Die Laubmoose Deutschl., Oesterr. u. d. Schweiz. Leipzig 1895. II. Bd. p. 853.
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Ugyancsak L i m p r i c h t idézett mvében késbb* azt olvashatjuk,

hogy L i n d b e r g fii. vizsgálatai szerint** a Polytr. ohioense és Polytr.

decipiens fajilag különböznek egymástól ; a Polytr. ohioense elterjedési köre

csak Észak-Amerikára szorítkozik.

A csak nemrégiben megjelent G. Roth mve*** az elsbbséget egészen

mellzve, a Polytr. ohioense-t egyenesen társnév gyanánt veszi a Polytr. deci.

piens név alá.

Itt azonban két különböz, — bár sokban hasonló — fajról van szó
;

különbözségük pontosan kitnik a leírásokból is.

Nézzük e mohák leírásából a kiemelked megkülönböztet jellegeket,

és pedig a minden félremagyarázhatás lehetsége elkerülése végett az illet

névszerzk leírását szórói-szóra idézem.

Egyik nagyon lényeges megkülönböztet jellemvonás, melynek alapján

a többi Polytrichumtól felismerhet a Polytr. ohioense, a levéllemezbl föl-

emelked lamella-kt »tet-sejtje« +t alakja.

Renauld és Cardot jellemznek mondják a Polytr. ohioense-re a

következket : »A levél közepén, hosszában 40—50 lamella van, melyeknek mind-

egyike 5—7 sejtemeletbl van alkotva ; a »tetsejt«-ek keresztben kiszélesedk,

szélességük általában kétszer akkora, mint magasságuk, gyengén kidomborodók,

néha majdnem laposak« etc.t+t Hozzátehetjük még, hogy a »tetsejt«-ek er-

sen vastagodott sejtfalúak (21. rajz 1.). Nagyon lényeges ismertetjele, hogy

a 4—5 cm hosszú toknyél alul vereses, felül halvány-sárga szín § tokja

egyenletes vastag, fölfelé össze nem szkül, négyszögletes, a kiálló 4 borda

miatt ; a nyaki rész meg nem különböztethet. §§

Még legközelebbrl rokon a Polytr. formosiim és Polytr. gracile-vel.,

különösebben a Polytr. formos tim-m&l ; de a kettnek lamella-»tetsejt«-je

nagyon eltér, mert a Polytr. formosum lamella-tetsejtjei magasabbak, mint

szélesek, oválisak és fölfelé kissé elkeskenyedk, de meg sporogonium-án is

határozott kis nyaki részt (coUum-ot) láthatunk. §§§

A Polytrichuni decipiens f megkülönböztet jellegét szintén a lamella-k

»tetsejt«-jein kell keresnünk; ezek ugyanis szintén szélesebbek, mint a lamella

* Laubmoose etc. III. Bd. p. 800.

** Botanisches Centralblatt XXI. Jahrg. Nr. 50. 1900. pp. 337-338.
*** Die europáischen Laubmoose II. Bd. p. 261.

t ^ a növénynek áthasonító szövete.

fi" Ellentétben a »szegélysejtc<-ekkel — így használom és fejezem ki a lamella-k

tetején helyet foglaló sejteket ; »szegelysejtek«-nek nevezem a lamina szélén lev

sejteket.

ttt sLamelles au nombre de 40 á 50 vers le milieu de la longueur de la dilatées

transversalement, leur largeur atteignant en général le double de leur hauteur, trés-

légérement, convexes parfois presque planes . . .« Revue Bryologique 1885. p. 12.

§ »Pédicelle long de 4 á 5 centimétres, rougeátre á la base, plus pále au

sommet« u. ott p. 12.

§§ »Capsule horizontale aprés la sporose, longue de 5 millimétres environ, large

de 2 a 2V2, tetragone, á angles saillants, non rétrécie vers l'orifice, atténuée á la base,

sans col distinct« u. ott p. 12.

§§§ Revue Bryologique 1. c. p. 12.
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többi sejtje, fölfelé mindinkább kiszélesedk, de soliase kidomborodíSk, hanem

lecsapottak, vagy gyengén kicsípett tetejek,* szintén ersen vastagodott sejt-

falúak (21. rajz 2., 22. rajz).

E »tetsejt«-ek közötti különbségeket H. Lindberg** is közli röviden,

részben rajzzal, részben vázlattal világítja meg a P. ohioense*** és P. decipiens-re ^

vonatkozólag ; fölemlíti még a háti oldalon elhelyezett sejtek alakbeli különbségét.'^^

A tok és toknyél ugyanolyan alkotású ,
*"f'"í' mint a P. ohioénse-n volt.

21. rajz. 1. Polytrichum ohioense levél-keresztmetszete; a lamella-k »tetsejt«-je kidom-

borodó ; a fonák fell ersebben fejldött stereoma fölött a plazmatartalommal telt

vezetparenchyraa sejtjei közé ékeldik néhány középponti sejt (pontokkal raj-

zoltam) ; a levél színe felé a körösen meg nem, de collenchyma san vastagodott

háncssejtek láthatók. 2. Polytrichum decipiens levél-keresztmetszete; a lamella »tet-

sejt«-jei kicsípettek.

Mindakettnél jellemz még az is, hogy a leveleknek a széle nem hajlik

vissza befelé, hanem fölfelé, egyenesen áll.

* »Randzellen im Querschnitt nach oben verbreitert, gestutzt bis schwach aus-

gerandet, nicht papillös« — Limpricht 1. c. II. Bd. p. G18.
** On somé species of Polytrichum. By H a r a 1 d L i n d b e r g, Helsingfors.

Mit 1 Tafel.

*** H. Lindberg 1. c. Taf. IV. Fig. la, 2a, 3a.

t H. Lindberg 1. c. Taf. I\^. Fig. 4a, 5a, 7a.

tt A Polytrichum ohioense-né\ : »Dorso folii cellulae pro maxima parte longitudi-

naliter dispositae sunt« (1. c. pp. 336— 337, Taf. IV. P'ig. le) ; a P. decipiens-né\ :

Dorso folii cellulae pro maxima parte transversaliter dispositae sunt« (1. c. p. 337,

Taf IV. Fig. 4c).

ttt Limpricht 1. c. IL Bd. pp. 618-619.
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A szerzk leírása világos, tiszta és olyan, a melyet összetévesztenünk

nem lehet; különösen a lamella »tetsejt«-jeire vonatkozó leírások lényeges meg-

különböztet jellegül szolgálnak, és ezek alapján szó sem lehet arról, hogy a

P. ohioense és a P. decipiens egy és ugyanaz volna.

A szerzk anatómiai különbséget a lamella »tetsejt«-jein találtak, de

vizsgálataim alapján még nagyon lényeges, és nagy különbségeket említek

tárgyalásom folyamán, amelyek még jobban megkülönböztethetvé teszik e

két fajt.

Jellemz különbség mlíthet a lemez szélét illetleg a Polylr. ohioense

és Polytr. decipiens között; t. i. míg a Polylr. ohioense levéllemezének a

fölfelé álló — lamella- kkal meg nem rakott — széle alacsony (21. rajz 1.)

és olyan, mely a lamella-k fölé nem nyúlik, addig a Polylr. decipiens levele

lemezének a széle mindig túlér a lamellákon (21. rajz 2., 22. rajz), azok fölé

emelkedik.
*

22. rajz. Polytrichitm decipiens levél-keresztmetszet, közel a csúcshoz; a levél fonákán

kifejldött »fogakkal<!:.

A »tetsejt«-ek jellemz alakja mellett ez is egyik különbség, melyrl

említést egyik munkában sem találunk.

Tetemes különbség van a levelek vezetnyalábjának a szerkezetében

;

errl említést szintén nem találunk az irodalomban.

Ha a levelek középs részébl készítünk keresztmetszetet, különb-

séget találunk a levéllemez széle felé ama területen, amelyen még lamella-k

vannak. T. i. mig a P. decipiens levelén lev lamella-k fokozatosan mind-

inkább alacsonyabbakká válnak, fokozatosan eltörpülnek, ama sejtek alatt,

amelyeken ülnek és a fonák felé es legküls sejtréteg fölött, a levél

szélétl már jó távolságban nem látunk háncs-köteget beékeldni (21. rajz 2.);

a levéllemeznek ez a része csak kétréteg. Ellenben a P. ohioense-n (21. rajz 1.)

a lamella-k alapi sejtje és a fonákon lev felbrsejtek közé közel egész a

levéllemez széléhez még mindig találunk háncsköteget beékelve.

E különbség bár feltn a levél középs részébl készített kereszt-

metszeten, de általánosítanunk mégsem lehet, mert pl, ha a P. decipiens leve-

* H. Lindberg vázlatán (Taf. IV. Fíg, Id, 4d) e különbség látható ugyan,

de megemlítést nem tesz róla a szövegben.
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lének fels részébl, közel a csúcshoz* készítünk keresztmetszetet (22. rajz),

akkor itt már a háncs-köteg beékeldési módozata olyan, mint amilyen a

P. okioénse levelén volt.

Lényeges különbséget találtam a levélerek keresztmetszetén, t. i. más

szöveti eloszlást látunk egyiken, mint a másikon.

A P. decipiens levélerének szerkezete a következ :

A levél színén és fonákán lév ** brsejtek alatt többsoros stereoma-

köteget láthatunk ; a levél morfológiailag vett fonákán e stereoma-köteg

ers fejlettség, 2—4^5-soros, alkotó-elemei valódi háncssejtek*** sok-

szegletek, elfásodott vastag sejtfalúak. A levél színén lév háncsköteg már

nem annyira ersen fejlett, 2—3-rétegü. E két stereoma-köteg között látjuk

a két réteget alkotó vezet-paranchy ma-sejteket + és a középponti sejteket

(Centralzellen) i"'' olyanformán, hogy a stereoma-kötegekkel a összezsugorodott

plazmatartalommal telt vezet-parenchyma'í'+'f" érintkezik és közbe zárják az

egyesével vagy kettesével kifejldött, vízvezetésre szolgáló § középponti sej-

teket. E vezet-parenchymának sejtjei vezetik a plasztikus anyagokat. §§

A P. ohioense levél keresztmetszetén (21. rajz 1.) a következket láthatjuk.

Sokszeglet, csekély üreg háncssejtekbl alkotott stereoma-t ersebben kifejldve

csakis a levél fonákán látunk, amely még emellett is gyengébb fejlettség

köteget alkot, mint a min a P. decipiens-é. A levél színe felé es felbr

alatt hullámosan ide oda hajlongó, legtöbbnyire vékonyfalú, plazmamaradványt

sohase tartalmazó sejtekbl álló 1—2 réteget alkotó sejtcsoportot látunk,

amely alatt a vezet-parenchymának, plazmolizált tartalmú sejtjei talál-

hatók. E vezet-parenchyma-sejtek között találjuk a középponti sejteket, amelyek

inkább csak egyesével, elvétve jutnak kifejldésre (21. rajz 1. ábráján a feltnség

kedvéért pontokkal raktam teli e középponti sejteket). A levél színén

lev hullámosan görbült sejtfalú sejtcsoport alkotói legtöbbször vékonyan

maradnak, csak egynehány vastagodik meg közülök körkörösen ; ezek tehát

semmi egj'ebek, mint vékonyfalú háncssejtek. Sokszor egy se vastagszik meg

közülök, úgy hogy majdnem abba a tévedésbe ejthetne, hogy talán a közép-

ponti sejtek külön köteggé csoportosult sejtjei volnának ezek. Pontosabb

megfigyelés után azonban nevezetes jelenséget láthatunk, mely amellett

bizonyít, hogy ezek csakugyan háncssejtek, ha sejtfaluk vékonyan is maradt.

* Hogy a metszetet csakugyan arról a pontról kaptuk, meggyz bennünket az

a lényeges ismertet jel, hogy a levél fonákán tetemes kidudorodásokat látunk.

(Limpricht 1. c. H. Bnd, p. 618).
** Moosstudien. Dr. P. G. Lorentz: Studien über Bau und Entwicklungs-

geschichte der Laubmoose. Leipzig, 1864. p. 19.

*** Dr. G. Haberlandt: Beitráge zur Anatomie und Physiologie der Laub-

moose. Sep.-Abdr. a. Pringsh. Jahrb. f. wiss. Botanik. Bnd XII, H. 3. p. 360.

t Haberlandt 1. c. pp. 402—404.

tt Dr. P. G. Lorentz: Grundlinien zu einer vergleichenden Anatomie der

Laubmoose. Abdr. a. d. Jahrb. f. wiss. Bot. VI. 1867. pp, 18, 34.

ttt = Leitparenchym.

§ Haberlandt 1. c. p. 403.

§§ C. Haberlandt 1. c. pp. 402—406.
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Ez a jelenség pedig az, hogy ahol a sejtek egymással találkoznak, szögleteik

collenchyma-szeren megvastagodnak. A fiatal háncssejtek fejldési menetére,

tudjuk, éppen ez a jelenség jellemz,* — tehát ha egy sejt sem vasta-

godik meg körkörösen közülök, ez egymagában is határozottan bizonyítja

mínemségüket.

Röviden a következkben foglalom össze a megállapított különbségeket.

Polylrichtim

ohioense

A lamella-knak fölfelé szélesed,

kétszer olyan széles, mint magas és meg-

vastagodott »tetsejt«-je kidomborodó.

A levéllemez fölfelé álló (be nem

görbül !) széle nem ér túl a lamella-

kon, azoknál alacsonyabb.

A levél erében a fonák fell kifej-

ldött háncsköteg végig kinyúlik, majd-

nem az utolsó lamella-ig.

Kifejldött nyalábnál a levél színe

felé es háncsköteg alig fejldött ki,

csak néhány sejt vastagodik meg

körkörösen, a többi csak a szögle-

teken jelenkez ú. n. collenchyma-

szer megvastagodást mutat mindvégig,

egyebütt vékonyan marad. Ersebben

fejldött stereoma csakis a fonákon van.

decipiens

A lamella-knak fölfelé szélesed, két-

szer olyan széles, mint magas, vastag

sejtfalú » tetsejt «-je behorpadt, kicsí-

pett, sohase kidomborodó.

A levéllemez fölfelé álló (be nem

görbül) széle túl ér a lamella-kon,

magasabb azoknál.

A levélerében a fonák fell kifejl-

dött háncsköteg a lamella-kkal meg

nem rakott levélszéltl nagy távolság-

ban elmarad, és e helyen csak a két-

réteg levéllemez látható.

Stereoma-köteg úgy a levél színén,

mint a levél fonákán ersen fejldött.

A »tetsejt«-ek alakja is olyan lényeges megkülönböztetés, hogy

azonosítani nem lehet e két fajt, ahogy ezt el is ismeri több szerz;** hozzá-

véve még a most tárgyalt különbségeket, kétségtelen mindakettnek a faji

önállósága.

A P. ohioense az Újvilágra, a P. decipiens pedig az Ovilágra szorít-

kozik földrajzi elterjedését illetleg.

Az Európában több helyrl ismeretes*** P. decipiens hazánkban is el-

fordul ; ismeretes lelhelyei : Bedháza és Pop-Iván. "í"

* Haberlandt: Entwicklungsgeschichte des mechanischen Systems. Leipzig

1878. pp. 51—52.
** Die natürlichen Pflanzenfamilien, I. Teil, 3. Abt. p. 695.

"** Limpricht 1. c. III. Bnd, pp. 800—1.

t Wolcsánszkj' J. Adatok Magyarország lombos mohainak ismeretéhez.

—

Növénytani Közlemények IV. (1905) évf. 1. f. p. 31 (meghatározta Péterfi M.).
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P. ohioense t gyjtött volt hazánkban J. Roll több helyen, de ezek

P. decipiensek voltak valószínleg; gyjtötte az erdélyi részekben a »Besineu«

(1950 m) tetején nedves sziklán (Szebeni havasok)* és a Magas-Tátrában

a Zöld-tó és Öt-tó környékén.**

Péter fi Márton: Adatok az Oligotrichum incurvum
anatómiájához/**

(7 eredeti rajzzal.)

A Polytrichum-félék,"^ ahová az Oligotrichum'^^ génusz is tartozik, köz-

tudomás szerint a lombosmohák ama családja, mely a szerkezetileg legfej-

lettebb alakokat foglalja magában.

A többi családba tartozó lombosmoháknál ugyanis a szárban a nyaláb

vagy egyáltalában hiányzik, {Hedwigia, Hypniini-íajok, Sphagnum stb.) vagy

homogén- és így felette egyszer szerkezet (Dicramtm, Mniitni, Philonotis

stb.) E homogén szerkezet nyalábok, miként azt H a b e r-1 a n d t^tt kimu-

tatta, csupán csak vizet vezetnek, plasztikus anyagokat azonban nem. Ezekkel

szemben a Polytrichum-íéXék szárának és toknyelének a nyalábja már jóval

fejlettebb. A Haberlandt§ vizsgálta Caiharinaea- (Atrichum-), Fogonatnm-,

Polytrichum- és Z)a;ysoH/a-fajoknál már olyan nyalábokra akadunk, melyek-

nél úgy a vizet, mint a plasztikus anyagokat vezet részek — habár elemeik

még felette egyszerek is — jól és biztosan felismerhetk. Haberlandt
alapvet vizsgálatai a föntebb említett génuszok csak néhány (5) fajára vonat-

koznak ugyan, de Limpricht§^ mvébl tudjuk, hogy e génuszok többi

* Dr. J. Roll: Beitráge zur Moosílora der Transsilvanischen Alpen. — Hed-

wigia Bnd, XLII. 1903. p. 301.
** Dr. J. Roll: Beitráge zur Laubmoos- und Torfnioosflora der Hohen-Tátra.

Hedwigia XLIII. Bnd, p. 135.
*** Elterjesztette Jávor ka Sándor a növénytani szakosztálynak 1906. évi

márczius 14-ikén tartott ülésén.

t Brotherus (Engl.-Pr. Nat. Pnanzenfam. I. Teil, 3. Abt. 698. 1.) a Daw-
sonia génuszt kiszakítja a PolytrichaceaecsaXkáhóX. A Dawsonia-k nemcsak peristomiumuk

alkotása és minémsége, hanem nyalábjaik szerkezete révén is elütnek a többi

Polytrichum-íélétl, és így bár közel rokonok azokkal, természetszerleg mégis külön

családot képeznek.

tt Az Oligotrichum Lam. et de Cand. génusznak Brotherus (i. h. 673 1.)

szerint 10, Roth (Die europ. Laubm. Bd. 11. 252. 1.) szerint pedig mintegy 16 faja

ismeretes, melyek közül Európa területén csak egyetlenegy alig változó faj, az alhavasi

és havasi tájak árnyékos, nedvesebb gyéren füves vagy kopár helyein nálunk is gya-

kori Oligotr. incurvum (Huds.) Lindb., (Bryum incurv. Huds. 1778= Catharinaea hercynica

Ehrh. 1787.) fordul el.

ttt Haberlandt: Beitráge zur Anat. u. Physiol. d. Laubm. (Pringsh. Jahrb.

Bd. XVII. Heft 3.) 379—380. és 485. 11.

§ i. m. 392. s köv. 11.

§§ Limpricht: Die Laubmoose (Rabenh. Krypt fi. ed, 2. Bd. IV.) II. Abt.

587. s köv. 11.


