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Középponti bél is van. A faelemek vékonyfalúak és számuk csekély
;

méretek : 39 /.i — 2-4
f.i.

A kéreg szerkezete a Polygonateae típusára vall. A vastagfalú bél nyil-

ván fajlagos vagy generikus sajátság. Hogy a középponti bélnek van e rend-

szertani jelentsége, kérdés ; meit a vizsgált példány nagyon fiatal, fejletlen

növény volt, és így a középponti bél jelenléte az ontogéniai fejldés kezd

állapotára is vonatkozhatik.

Péterfi Márton: A tzegmohák ökológiája.*

(9 eredeti rajzzal.)

A tzegmohák (Sphagna) vizet vagy nedves helyeket kedvel növények,

melyek állóvizek, mocsarak szélein, lápokban, nedves réteken, források

locsogóiban, vizenys erdei talajon, víztl áztatott sziklákon tenyésznek. A
termhelyek szerint majd hydro-, illetleg hygrophytak, majd xerophyta-k,**

aszerint, amint állandó vízben, tartósan vagy folyton nedves, illetleg id-

szakonként kiszáradó talajon tenyésznek.

Rendszerint terjedelmes, nagy tömegben élnek együtt, és nagyon jel-

lemz növényegyesületet — a közepükön domboradó tzegesekct (sphagneta) —
alkotják. E tzegesek vezérnövényei, már csak nagy tömegüknél fogva is,

minden esetben a tzegmohák, bár az egyesület más növényeket is foglal

magában. így a mohák közül pl. Bryiiin-, Mniuui-, PolyhicJiiiiit-, Hypnmn-

és Jungermannia-fajok, a virágos növények közül Graiitiiiea-k, Scirjms-ok,

Carex-ek, Calluna, Empetrum, Eriophorttm, vS/ú'-fajok az egyesület tagjai,

nem is szólva azokról a növényekrl, melyek szórványosabban vagy nem

mindenütt élnek az egyesületben. Az egész egyesületnek a maga jellemz

mivoltát a Sphagnnm-ok adják meg, az egyesület többi tagjai csak járulékos

elemek, és a közöttük meg a tzegmohák közötti viszony : életközösség (com-

mensalismus). Ez magától crtetdleg különérték, akár az egyesület zömét

alkotó tzegmohák, akár a járulékos elemek szempontjából nézve. A külön-

érték életközösség vizsgálata arról is könnyen meggyz, hogy a járulékos

elemek az egyesületnek inkább élvez, mint viszonszolgáló tagjai ; mert

bármelyikét is nézzük e növényeknek, mind olyanok, amelyekre nézve az

egyesületben való élhetés egyenesen lételük föltétele. A tzegmohák ellenben

e járulékos elemekre csak a legritkább esetekben — meredekebb hegy-

oldalokon, ahol a tzegest a közéje szövdött pázsitgyepek szilárdítják — van-

nak utalva. Azonban nemcsak élvez, hanem gátoló tagjai is lehetnek a járu-

lékos elemek az egész egyesületnek. Bviz tzegesekben, a kommenzalisták

gyakran elnyomjak a tzegmohákat, azok tenyészését végre is lehetet-

lenné teszik.

* Elterjesztette Schilberszky Károly a növénytani szakosztálynak

1906. évi június 13-ikán tartott ülésén.

** Emez ökológiai alakok nem külön fajok, hanem csak ug3'anazon fajnak külön-

böz változatai.
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Az egyesület létét biztosító két f ökológiai tényeznek — a talajnak

és víznek — alkotását, milyenségét vagy eredetét vizsgálva, szintén elég jelen-

ts körülményekre bukkanunk. A talajt illetleg, a tzeges csak annyiban

válogatós, hogy sós és meszes talajon egyáltalában nem képzdik. Az egye-

sület létföltételei a talajt illetleg ezen kívül nem szorítkoznak szk körre,

mert hiszen szikla-, homok-, agyag- és húmusztalajon egyformán képzd-

hetnek és képzdnek tzegesek.

Hazánk egyes vidékein, ahol a hegységek alkotó kzete különböz geológiai

korú mész (Bihar-, Mecsek-hegység) szintén fordulnak el tzegesek, melyek

tehát amellett tennének tanúságot, hogy az ilyen növény egyesületek mész-

talajra is telepszenek. E kivételek azonban csak látszólagosak, mert az ilyen

tzegesek mésztalajára fiatalabb korú agyag vagy homok van települve, és

így e tzegesek valódi talaja szintén agyag, illetleg homok.

A vizet illetleg, az vagy talaj- vagy csapadékvíz lévén, a tzegmohák

leginkább az utóbbira utaltak. Fejldésük els, protonémás szakában tisztán

talajvízbl táplálkoznak, azért szervezetük is ennek megfelel. Hogy e lét-

föltételt mindig megkapják, spórájuk is tavaszkor csírázik, mikor a talaj szi-

lárd csapadékok olvadása következtében vízben bvelked. A kifejldött

növényre a talaj víztartalma csak másodsorban lényeges. Tagadhatatlan

ugyan, hogy vízben, vagy bviz talajon a talajvízbl is táplálkoznak, de

táplálkozásbeli szükségleteiket — már szervezetüknél fogva is — mégis csak a

csapadékvizekbl fedezik.

Régebben általános volt az a felfogás, hogy a tzegniohák a talajt

kiszárítják, mivel annak vizét idk folyamán lassanként felszívják és elpárolog-

tatják, és ilyen módon a talajt végre is tökéletesen víztelenítik. Ma már tudjuk,

hogy e felfogás alapjában hibás. A tzegmohák szárainak alsó részei a szárnak

hosszban való növekedése miatt folyton elhalnak, lassankint tzeggé alakulnak,

tehát mint eihaltak az él részek feladatát nem teljesítik, és csak általános fizikai

törvényeknek vannak alávetve. A tzeg idvel, fizikai es kémiai behatásokra

inkább szigetel, és a talaj vizét, ha a hajcsövesség törvényénél fogva magába

is veszi, azt saját czéljaira dolgozza fel, használja el. A talajvíz ilyenforma

fölemelésének és az él részek okozta elpárologtatásának különben igazi élet-

tani czélja sem igen volna, mert Ramann E. pontos kísérleteibl* tudjuk,

hogy a tzegmohák csakis olyan vizekben tenyészhetnek, csakis olyan

vizekbl tudnak táplálkozni, melyek 100,000 rész vízben legföljebb 3—4 rész

(0 003— 004%) oldott ásványi anyagot tartalmaznak. Ilyen körülmények között

a talaj vizét, ha ez ásványi tartalmánál fogva megfelel, olyan mértékben

kellene elpárologtatniok, hogy azt a csapadékvizek pótolni képesek nem vol-

nának, és így az egész egyesület léte nagyon véges volna. A tapasztalat pedig

sok százados tzegesrl számol be.**

De ellene mond a talajvízbl való táplálkozásnak a tzegmohák egész

szervezete is ; felszívó rendszerük, bizonyos epiphyta Orchidea-k és Aroidea-k

* Organogene Bildungen der Jetztzeit. Neues Jahrbuch der Mineralogie etc. 1895.
** Limpricht: Laubmoose etc. I. 67. old.
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légi gyökereinek gyökérburkával (velamen radicum) úgy élettani szerep, mint

szerkezet tekintetében egészen azonos. Ezek a növények pedig tudvalevleg

szintén csapadékvizekbl élnek.

A tözegesek Jeteiének nevezetes kelléke tehát a bséges csapadékvíz, mely-

nek csekély mennyiség oldott sóiból táplálkoznak. Valójában így a töze-

gesek, mint óriási szivacsok mködnek, melyek a levegbeli nedvességet

magukba szívják és azután lassan elpárologtatják. Ebbl az életmódból ma-

gyarázható meg az is, hogy hazánkban tzegesck csakis a csapadékokban

általában gazdagabb hegyvidékeken fordulnak el ; míg a száraz, csapadékok-

ban szegényebb alföldeken egyáltalában hiányzanak. Hegyvidékeinken az évi

csapadék közepes magassága átlag 800—1500 (2000) mm, az alföldeké ezen

alul marad. Európa északi részein az alföldek is bvelkednek tzegesekben,

dél felé alsó határa mindig feljebb tolódik, míg végre szárazföldünk déli

részein tözegesek már csakis az alhavasi tájakban fordulnak el. A tözegesek

alsó határának fokozatos emelkedése dél felé kétségkívül szoros kapcsolatban

van az éghajlati viszonyokkal, és e határokon alul az évi közepes hmérséklet,

és így a párolgás is olyan fokú, a csapadékviszonyok olyan kedveztlenek,

hogy a tzegmohák egyáltalában nem élhetnek meg.

A talajon, nedvességen és melegségen kívül a fény is nagy mértékben

befolyásolja a tzegmohákat, melyek általánosságban inkább árnyékot ked-

vel növények. Ers fény ellen a legtöbb Sphagnum-í&j hatásosan védekezik,

nem is egy, hanem többféle módon ; ekként biztosítván a sikeres áthasonítást.

A tzegeseknek közepükön való domborodása, mint jellemz alaki tulaj-

donság, már említve volt. Létrejötte a következ. A tzegmohák jó része két-

laki lévén, ivaros úton csakis a legkedvezbb, aránylag elég ritka körülmé-

nyek között szaporodhatnak. Gyakori tehát még az egylaki fajokon is az

ivartalan szaporodás, mely néha úgy történik, hogy az eltelep szélének

egyik peremsejtje oszolni kezdvén, eltelep-sarjat hajt, ami róla leválik és

önálló másodlagos elteleppé fejldik ; ebbl azután több új növény kelet-

kezik. Gyakoribb ennél az ágsarjakkal való szaporodás. Egyes ágak ugyanis

meghosszabbodnak, a fszár módjára növekednek, az anyanövényrl leválnak

és önálló életet folytatva, új növényekké válnak. Ha most csak egyetlen

gyepkúpra vagyunk figyelemmel, úgy szembetnik, hogy a kúp kima-

gasló közepe a legidsebb, a középtl távolabbi övek pedig a fokozatosan

fiatalabb egyedeket foglalják magukban, melyek alacsonyabbak. Ilyenformán

a gyep széle felé a legfiatalabb egyedek a legalacsonyabbak. Egyetlen gyep-

bl másodlagos gyepek is keletkeznek a régi, az újak közül természetesen

némileg kimagasló, gyep köri. Ilyen módon a tzeges nemcsak terjedelmé-

ben gyarapszik, hanem közepe folyton domborodik is.

Az eddigiekben a tzegeseket, mint a tzegmohák egyesületét általános

szempontok szerint vizsgáltuk ; lássuk már most a tzegmohákat, mint az

egyesület tagjait, szemügyre vévén különösen az anatómiai szerkezetük és

életkörülményeik között fennálló kapcsolatot.

Az eltelep a többi mohákétól alig és csak alakilag különbözik, mert

lemezszer, és ilyen eltelepe más moháknak is van (Georgia, májmohák)
;
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bár bizonyos, hogy amennyire eddig a mohák eltelepeit ismerjütc, a többieknél

a fonalas alak az uralkodó. Az eltelep f életföltétele a nedves talaj. Említve

volt, hogy a spóra csírázása is olyan idre esik, amikor a talaj leginkább

bvelkedik vízben, vagyis tavaszra.

Az eltelep egyréteg sejtlemez melynek sejtjei chlorophyll ban és táp-

láló anyagokban bvelkednek. A sejtek falai vékonyak, színtelenek,' a színen

lév szabad falak fénynek ersebben kitett helyeken azonban sárgásán vagy

vörösesen színezettek, hogy az áthasonító chlorophyll a fény káros hatásai

ellen kellen védve legj'en. Az eltelep — ha a spóra a földön csírázik —
bven gyökérszrös. A gyökérszrök majd tömegesebben, majd gyérebben

jelennek meg, aszerint, amint a talaj vízben szegényes vagy bvelked. A
szabad vízre kerül spórákból nem lemezszer, hanem fonalas eltelep kelet-

kezik, ennek sejtjei szegényebb tartalmúak ; a fonalas eltelep gyengén vagy

alig gyökérszrös.

4-

30. rajz. Keresztmetszet a Sphaguinii fnscum (SnHiMP.) Klinggr. szárából, vázlatosan ;

h bél, s stereoma, c felbr.

Az eltelepek tehát az életkörülmények bizonyos fok változásait ki-

sebb-nagyobb mértékben kibírják, bár ökológiai alkalmazkodási tehetségük

szk határok között mozog. Legfeltnbb a felszívó-rendszer korrelácziója.

Nagyobb fokú változásokat mutatnak az egyes életkörülmények válto-

zásaival szemben az egészen kifejldött növények különböz szervezeti részei.

Brszövet rendszer. Az e rendszerbe tartozandó felbr (epidermis) a

felszívás szolgálatában van. Ide volna továbbá sorozható az egysejtréteg leve-

lek kutikulája. Ez azonban még kitnen xerophil alakoknál is olyan gyen-

gén fejlett, hogy változásai ökológiai szempontból figyelmet nem érdemelnek.

Mechanikai-rendszer . E rendszerbe tartozik a szár és az ágak stereoma-ja,

továbbá a levelek hyalin sejtjeinek, valamint a szár és ágak felbr-sejljeinek

rostszálai ; végül mint a levél lemezének mechanikai ersíti, a zöld sejtek és

a levelek szegélye.

A fszár és ágak stereoma ja háncssejtekbl alkotott; a sejtek fala vastag

és többnyire a gyepéhez hasonlóan színezett. A falak vastagodása és ennek
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révén az egész stereoma erssége határozott korreláczióban van a termhely

nedvességével. Legfejlettebb a xerophil, közepesen fejlett a hygrophil

és végül alig fejlett a hydrophilalakok stereoma-ja, amennyiben az elsknél

a sejtek vastag- és élénken színezett falúak, a többieknél vékonyabb-, kevésbé

színes vagy éppen zöldes falúak, illetleg színtelenek a stereoma sejtjei. Az
ágak stereoma-ja rendszerint hasonló szerkezet és arányos ersség, mint

a száraké ; kivételt csak a csüngágak tesznek, melyek még a xerophil

alakoknál is gyenge stereomájúak, ami abból magyarázható meg, hogy emez

ágak már helyzetüknél fogva sem igényelnek nagyobbfokú ersítést, majd-

nem tisztán a vízvezetés szolgálatában lévén.

A szár és ágak felbrében a sejtfalakon csavarosán vagy (ritkán)

gyrsen elhelyezett rostok szintén a mechanikai rendszerbe sorozhatok.

^^í1^2><í

31. rajz. A Sphagnuin subbicolor Hampe szárának felhre felülrl nézve,

vázlatosan

;

1 Xerophil, 2 Hygrophil alak. A fels sejtekben a likacsok melleit a rostok

is láthatók.

mert feladatuk els sorban kétség kívül a sejtfalak ersítése, és csak másod-

sorban a hajszálcsövesség fokozása. E rostok csak a Sphaguiirn cymbifoJiuui

(Ehrh.) Warnst, és rokonfajain fordulnak el. Számuk, illetleg az, hogy

ritkábban vagy srbben vannak a sejtfalon, ugyancsak a termhely ned-

vesség! viszonyaival egyez. Xerophil alakokon e rostozat hatalmas, hygro-

és hydrophil alakokon gyenge, szegény.

A levelek mechanikai rendszerét els sorban a zöld sejtek teszik, melyek

a levéllemezben a háló szálainak módjára helyezkednek el, a lemez szilárd-

ságát biztosítják. A levéllemez épségét a mindenkor fejlett szegély biztosítja.

A zöld sejtek és a szegély mint az egész levél mechanikai biztosítói, ökológiai

elváltozásoknak — ismétlem, ebbl a szempontból — alig vannak alávetve.
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A zöld sejtek hálójának szemeit a gyengefalú hyalin sejtek* töltik ki,

melyek kivétel nélkül szintén rostosak. E rostok a felbr-sejtek rostjai-

hoz hasonlóan szintén centripetális eredet vastagodás eredményei. A levél

alsó, az alalta álló levél takarta felében a rostok a felbr-sejtek rostjai

módjára csak kevésbé emelkednek ki a sejt üregébe, keresztmetszetben

szintén négyzetes alakot mutatnak. (A levél e felében a zöld sejtek szin-

tén kevéjbé fejlettek, sohasem olyan magasak, mint a hyalin sejtek.) A
levél takaratlan fels szabad felében azonban a rostok már szélesek, szalag-

alakúak, szabad szélük a sejt üregébe mélyen benyúlik, és így a hyalin sejt

jókora szélesség, csavarosán haladó vagy gyrs szalaggal van a behorpa-

dás, összeesés ellen biztosítva. A rostok, mint a falak ersíti, a sejtek

szögleteinél szélesebbek, mint egyebütt. A hyalin sejt hosszúsági tengelyére

merleges rostok gyakran az említett tengelylyel párvonalas anasztomozáló

rostokkal vannak összekötve. Néha a rost nem gyralakú, hanem két fél-

holdalakú darabból alkotott.

A hyalin sejtek rostjai (33. rajz) éppen úgy, mint a felbr-sejtek rostjai

a termhely nedvességének növekedésével úgy mennyiségileg, mint minségileg,

gyengülnek. Legersebbek a .xerophil, leggyengébbek a hydrophil alakokon.

32. rajz. Keresztmetszet-részlet a Sphagnum médium Ltmpu. (elálló-) áglevelébl;**

1 Hygrophil, 2 Xerophil alak ; r rost.

Apsorp/ios rendszer. A többi moháknál olyan gyakori gyökérszrök a

kifejlett tzegmohákon egészen hiányzanak. E hiányt azonban tökéletesen

pótolják a szár és az ágak felbre e czélra különösen átalakult és leg-

fképpen a levelek hyalin sejtjei. A szár felbre 1— 5-réteg, nagyon vékony,

színtelen és víztl könnyen átjárható falú sejtekbl van alkotva, Hydrophil

alakoknál ez a szerkezet egészen elegend is ; mert a szükséges csapadék-

vizet, a víz párolgása következtében a növények gyakran kapják és a levelek,

melyeknek szerkezetére késbb térünk át, könnyen veszik föl. Majdnem hasonlót

mondhatni a hygrophil alakokról is, amelyek azonban már több tekintetben

közelednek a xerophil alakokhoz. A xerophil alakok csapadékhoz ritkábban

jutván, egyszerre nagyobb tömeg vizet gyorsan kénytelenek fölvenni, hogy

tenyészetük biztosítva legyen. A fölvétel gyorsasága szempontjából tehát a felbr-

sejtek falai, úgy a szabadok, mint a köztiek, gazdagon likacsosak. E lika-

* A levelek hyalin sejtjeibl a rostok egészen csak néhány Smcírt-csoportbeli

exotikus fajnál hiánj'zanak.

** A levélkereszttnetszetek fels része a levelek színének, alsó része fonákénak

felel meg.

Növénj'tani Közlemé nyi'k. 1906. V. kötet 4. füzet.
"
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csosság (perforatio) nemcsak a fölveend víz tömegét, hanem a fölvétel

gyorsaságát is biztosítja (31. rajz).

A levelek hyalin sejtjei — amint említve volt — szintén a fölszívás

szolgálatában vannak. Falaik minden esetben likacsosak, a szabad félben

jobban és gazdagabban, mint a takart félben, a csüng ágak levelein er-

sebben, mint az elálló ágakéin.

A termhely nedvességi viszonyaival való korrelácziót semmi sem

mutatja jobban, mint éppen a likacsosság.

Hydrophil alakokon a pórusok majdnem egészen hiányzanak, gyakran

csak a kerületüket jelz gyíir van meg, a bezárt sejtfalrészlet nem tnik

el. Sok esetben, ha meg is vannak, szélüket rostgyrü nem védi, azaz egy-

szerek.

A hygrophil alakok pórusai ritkán egyszerek, rendesen gyrsek, szá-

muk azonban kevés.

lO^/^

33. rajz. Részlet a Sph. papillosum Lindb. (elálló-) ágieveiének lemezébl ; 1 Hygrophil,

2 Xerophil alak. A hyalin sejteken a rostok és a likacsok feltüntetve.

Xerophil alakok pórusai szélesen gyrsek, sokszor nagyok, számosan

vannak.

A likacsosság kellleg tanulmányozva ma sincsen ; bizonyos, hogy

kell tanulmányozás után jelentségük nemcsak rendszertani, de ökológiai

szempontokból is fog emelkedni.

Maga a vízfölvétel nagyjából a következ. Két szomszédos hyalin sejt

közölt, a levél színén vagy fonákán, parányi csatorna keletkezik, melynek

alapját a zöld sejt szabad fala képezi. Ez a kis csatorna a levélre hulló vizet

kapilláris úton vezeti lefelé. Az így vezetett víz, ha tömegében még n, a

hyalin sejtek falainak szélein — tehát a csatorna mellett jobbra-balra — lév

likacsokon át a sejtbe kerül. A megtel hyalin sejt több vizet már föl nem

vehetvén, a víz az alább álló hyalin sejtek képezte csatornán vezetdik tovább,

és egy még üres sejtbe kerül ; ennek megtelése után ismét másba, és így
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tovább. A sejtüreg kapillaritását nagyban fokozza a rostozat, úgy hogy a

sejtek nagyon hamar meglelnek vízzel. A levél hegyétl a töve felé áramló víz

végre az ágak felbrébe jut, melynek retorta-sejtjei azt mohón veszik föl és

vezetik tovább a szárba.

A fölvétel ilyen menete nemcsak nagy tömeg vizet biztosít, de gyors

is. Mindakettre nagy szüksége van a növénynek.

Athasonitórendszer. Az áthasonítást végz chlorophyl-tartalmú zöld sejtek,

mint a levél merevíti már említve voltak. Mechanikai feladatuk azonban csak

másodrangú.

Mint a mohák általában, úgy a tzegmohák is kerülik az ers fénynek

kitett helyeket, és ha mégis ilyen helyeken élnek, a fény káros hatásai ellen

védekeznek. A védekezés egyik gyakori módja a zöld sejteknek a hyalin sejtek

34. rajz. 35. rajz.

34. rajz. Keresztmetszet a Sph. riparium Angstu. levelébl; z zöld sejt, p likacs, h

hyalin sejt, cs csatorna.

35. rajz. Keresztmetszet a Sph. cyuihifoliiim (Ehrh.) Warnst. (elálló-) ágieveleibl

;

1 xerophil, 2 hydrophil alak ; z zöld-, h hyalin sejt.

által való teljes takartatása, mert így a fény gyengülten jut a chlorophyll-

hoz. Mindakét fell szabad (orsó- vagy négyzetes-, illetleg téglaalakú) zöld-

sejtek a levél színe és fonáka felé szabadok lévén, utóbbi helyen ki vannak

téve a fény káros hatásainak, amit azonban a jelentékenyen megvastagodott

sejtfalak kellen mérsékelnek. A levél színébe ágyazott zöld sejtek a fonák

fell való takartatás által védetnek. A fonákba ágyazottak ellenben egészen

védtelenek volnának, ha a szabadon domborodó falak lencsék módjára nem

mködve, nem engednék át a megtört fényt.

A falak vastagsága, a hyalin sejtek által való takartatás szintén viszony-

lagos. Hydrophil alakokon sokszor a zöld sejtek mindakét fell szabadok, a

szabad falak pedig vékonyak. Legersebben jut kifejezésre a védelem a xerophil

alakokon.

9*
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Hasonló viszonylagosságot mutat a hyalin sejtek érintkez falainak sze-

mölcsössége is. E szemölcsösség szintén fény ellen való védelem. Hydrophil

alakokon a szemölcsök egészen hiányzanak is.

A zöld sejtek védelme szempontjából — ha csak másodsorban is —
nevezetes még a hyalin sejtek falainak festék-tartalma. A hydrophil alakok

36. rajz. Keresztmetszetek a zöld sejtek védelmének feltntetésére ; 1 Sphagnum médium
LiMPR. (egész körülzárás), 2 Sph. snisecundiim (Nees) Warnst. (vastag szabad falak

—a— ), 3 Sph. GirgensoJmii Russ. (színbe való ágyazás), 4 Sph. oblusuin Warnst.
(lencse módra kidomborodó szabad falak — b— ).

zöldek, a hygrophil alakok sárgásak, a xerophil alakok pedig barnák, pirosak

vagy bíborszínek. Hogy a hygro- és xerophil alakok színezettsége káros fény

ellen való védelem, azt egyrészt a hydrophil alakok tiszta zöld színe, másrészt a

színezdés fokainak változásai bizonyítják. sztl tavaszig ugyanis, a tzeg-

37. rajz. Keresztmetszetek a zöld sejtek védelmének feltntetésére a Sph. papillosum
LiNDB. (elálló-) ágievelébl ; 1 Hydrophil, 2 Xerophil alak. Az i-nél a hyalin sejtek

érintkez fala sima, a 2-nél szemölcsös; z zöld, h hyalin sejt.

mohák színezdése erejébl és élénkségébl sokat veszít, mivel a fény gyenge,

mérséklésre kisebbfokú színezdés is elegend. Nyáron azonban, mikor a Nap
sugarai nagyobb erejek, a színezdés ers és élénk.

A vezet- és raktározórendszer ökológiai változásokat alig vagy éppen

nem mutat.
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Ami végül a termést illeti, azon szintén alig látni változásokat. Figye-

lemreméltó azonban, hogy a hydiophil alakok terméseinek tartója (pseudo-

podium) rendesen nagyon hosszú, mindig akkora, hogy a termés a víz színe

fié kerüljön. Hygro- és xerophil alakoknak a hosszú terméstartóra szüksé-

gük nincsen.
^ ^

A föntebbi rövid áttekintés után nem lesz most már nehéz a tzeg-

mohák ökológiai sajátságait egybeállítani.

A közös sajátságok: 1. zárt,

középen ersen domborodó növényegyesület

(tzeges-sphagnetum), 2. gyepképzdés, 3.

ásványi anyagokban fölötte szegény vizek-

bl való táplálkozás, 4. táplálékukat a lég-

körbl veszik, 5. gyepjeik szivacsként m-
ködnek.

y -

M

A-

A csoportok sajátságai.

d) Hydrophil alakok: 1. laza gyep,

2. sokszor hullámzó szár, 3. gyengén fejlett

stereoma, 4. alig vagy gyengén fejlett fel-

szívó rendszer, 5. fény ellen való véde-

lemnek majdnem tökéletes hiánya, 6. át-

hasonító sejtek védelmének majdnem teljes

hiánya,

b) Hygrophil alakok: 1. tömött gyep,

2. merev szár, 3. mérsékelten fejlett stereoma,

4. fejlett felszívó rendszer, 5. fény ellen

való védelem és 6. áthasonító sejtek védelme

közepes mértékben.

c) Xerophil alakok : 1. nagyon tömött

gyep, 2. merev szár, 3. ersen fejlett

stereoma, 4. gazdag likacsosság, 5, fény

ellen való fokozott védelem, 6. áthasonító

sejtek védelme tetemes mértékben.

Látható, hogy a hygrophil alakok

jellemz ökológiai sajátsága réven a hydro-

és xerophil alakok között középhelyen álla-

nak, úgy azonban, hogy néha majd ide,

majd oda húznak jobban. E miatt ökológiai sajátságaik pontos megállapítása

is nehéz.

A különböz ökológiai alakok rendszertanilag is kifejezésre jutnak.

Ezt szemlélteti a következ egybeállítás, amelybe azonban csakis hazai

fajainkat vettem föl.

38. rajz. A Sphagnum actdifolium

(EiiRH.) Warnst. kissé megnagyob-

bított termései ; 1 xerophil alak,

2 hydrophil alak ; l perichaetialis-

levelek, p pseudopodium, n tok,

fed, s tokszáj (stomium).
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G o e b e 1 : Die Muscineen. (Schenk : Handb. d. Bot. II.) 1882.

R u s s o w : Zur .Anat. d. Torfm. Dorpat. 1887.

» Zur Kcnnln. d. Subsecundum- u. Cymbifoliumgruppe eur. Torfm.

Dorpat. 1891.

Goebel: Organographie d. Pfl. II. Jena. 1898.

Bernátsky: .A Crociis rcticulatus Stev. mint növényegyesület tagja. Pót-

füzetek. 1898.

\V a r ni i n g : Lehrb. d. ü!í. Pllanzengeogr. Berlin 1902.

Gyrffy István: A Pterygoneurum cavifolium ana-

tómiai szerkezete, élettani viszonyaira való tekintettel.*

(10 eredeti rajzzal.)

A Poltiaceae család III. csoportjába, a Potlieae közé tartozik Engler
természetes rendszere," C. Müller szerint"* a Pottiaceae LamelUpotlia

csoportjába a Plerygonenrum^ JUR. nemzetség, melynek összesen 5 faja közül 3

Európában is,''"'' 2 azon kívül él.'^tt Az európai Plerygonetintm 3 faja közül

mind a három megvan hazánkban is; ezeknek egyik közönségesebbike a »calyptra

cucullata«-val ellátott, szájpárkányzati fogak nélküli :
§

Pterygoneiirnin cavifoliiiin (Ehrh.) Jur. §§ (L i m p r i c h t I. Bnd 523. odl.

G. Roth I. Bnd 283. old. Hazslinszky p. 111, E n gl e r - P r a n 1 1 : Die

nat. Pnanzenfam. I. T. 3. Abt. 42ü. ol.).

Társnevei: Pottia cavifoUa Ehrh.§§§

Fiedleria síibsessilis Rabh.

GyinnosloiiiiDn siihsessiJe Brid.

Gyniiiostomiim acaide KlÖRKE.

El nem ágazó szárán akii foglalnak helyet a teknalakú, épszélü

levelek, amelyeknek színén az ér mentén több (2—6) lamella emelkedik,

* Elterjesztette Schilberszky Károly a növénytani szakosztálynak 1906.

évi május 9-ikén tartott ülésén.

Részletet bemutatott a szerz a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Szegeden

tartott XXXIII. vándorgylése természettudománvi szaklésén, 1905. augusztus 29-ikén.
** Die natürlichen Pflanzenfamilien. I. 3. 425. old.

*** Dr. C. Müller Hal.: Genera muscorum frondosorum. Leipzig. 1901.

386—7. old.

t Pterygoneuritin a helyes és nem : Pterigoneuruin, mint sok helyen olvashatjuk,

származván : Ttxéqv^ vyoS, í] = szárny szóból.

tt T. i. a Pterygoneiirutn suhsessile (Bkid.) Jur., Pt. lainellahiiii (Lindh.) Jur. és

a Pt. cavifolium (Ehrh.) Jur.

ttt Pt. chotticum (Trab. Pottia mint) Jcr. (hazája Algier) és Pt. médium (Salm.

mint Tortuld) (hazája : Afganistán).

§ Ezért nevezték B r i d e 1 és F 1 ö r k e : Gymnostomum-nak.

§§ Juratzka: Laubmoosflora von Oesterreich-Ungarn. Wien. 1882. 96. old.

§§§ F r. E h r h a r t : Beitráge zur Naturkunde u. den damit verw. Wiss. etc. etc.

I. (1787). 187. old.


