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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.
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mint pl. a Catharinaea, Polylrichiim, Alo'ina, vagy a Crossidmin-nál. 2—5 mm
magas sárgás-piros vagy barnás-piros, balra csavarodott toknyélen (séta) ül a

hosszasan hengeres sötétbarnás-pirosas tok, amely hosszant redzött. Fátyol-

kája (calyptra) ú, n. »calyptra cucullata«. Szájpárkányzata (peristomium) nin-

csen. A spórák kihullása után valami símaszél kehelyhez hasonlít a spóratok.

Spórái nem szabályosak, hanem tojásdad lekerekítettek, okkersárgák, finoman

szemecskés szerkezetük van; 15—16
f.i szélesek, 22—27 /.i hosszúak a spórák,

amelyek tavasszal érnek.

E közlésem tulajdonképpeni tárgya e mohának sok tekintetben nagyon

érdekes anatómiai viszonyainak az ismertetése. Mindenekeltt elre kell bocsá-

tanom, hogy vizsgálataimat él anyagon végeztem. Vizsgálataim csak a már

kifejldött ivaros és ivartalan ivadékot illetik.

A) Az ivaros ivadék anatómiai viszonyai.

A levél anatómiai szerkezete. — A levél finomabb szerkezetét illetleg

a Plerygoneurum cavifolium-va. a következket mondhatjuk jellemznek. A
levéllemez egyréteg (39., 40. rajz), a sejtek vékonyfalúak, mindakét szí-

39. rajz. Ptetygoneuruin cavifolium levelének az alapi részhez közelebb es kereszt-

metszete. Az egyréteg levéllemez szegélysejtje gömbded, a fonák felé es vastagfalú

sejtek és a levél színén kiképzdött »jelz-sejtek« között néhány vékonyfalú sejtbl

álló nyaláb van ; a »je]z-sejtek« fölött az áthasonítást végz, el nem ágazó bels

lamellák foglalnak helyet (120 n.).

nükön boltozatosán kidomborodók ; a levéllemez széle felé mindinkább kisebbek

a sejtek, és ezeknek sejtfala is eltér alkotású, de csakis a levél középs

részletébl készített keresztmetszeten (40. rajz). A levél fels részébl készített

km.-en a szegélysejtek és a levéllemez sejtjei tökéletesen egyenl alkotásúak

(39. rajz). Ha a levél színén, az érfölötl kifejldött bels lamellák alsó vége

felé (tehát a levél alja felé es részébl) készítünk km.-et, a következket

látjuk (39. rajz).

A levéllemezt nagyüreg, vékonyfalú, boltozatosán kidomborodó és

kevés chlorophyllt tartalmazó sejtek alkotják ; a szegélysejtek majdnem gömb-

alakúak. A levél erén helyet foglaló ú. n. bels lamellák szintén vékonyfalú,

nagy üreg, szemecskés plazmával telt sejtekbl alkotvák, amelyekben nagyon

sok chlorophyll van. Az áthasonítást legfbbképpen a levélerébl kiemelked



A PTERYGONEURUM CAVIFOLIUM ANATÓMIAI SZERKEZETE. 137

lamellák teljesítik ; ezek itt csak meggörbült sejtsor képét mutatják, ezzel

is nagyobbítván a felületet.

Egészen más viszonyokat látunk, ha a levélbl azon a helyen készítünk

km.-et, ahol 4—5 lamella van kifejldve, tehát följebb a levél csúcsa felé

(40. rajz). A Icvéllemez sejtjei a levél széle felé kisebbek, sejtfaluk meg-

vastagodott, de nem egyenletesen, mint a 40. rajz mutatja. A levélér fölött

lev lamellák száma is más : 4 (de lehet 6), amelyeknek eltér alakja

els pillantásra is nagyon feltn, szerkezetük más. Változatosan elága-

zók, ágasbogasak e lamellák ;* egyes sejtjei nagy szemölcsök (papilla)

módjára dudorodnak ki, mások harántfalakkal történ oszlás útján 2—3—4
sejtüekké lesznek, és ilyen kisebb sejtsorok állanak ki a lamellák oldalából

;

vagy sokszor haránt, majd hosszanti sejtfalakkal történ oszlások útján

gömbös fejek állanak ki belle, mirígyszrre emlékeztet alakkal. E lamellák

nagyon gazdagok chlorophyllban. Ilyen elágazásuk révén a legnagyobb »anyag-

megtakarítás« mellett a lehet legnagyobb felületet érik el. E kisebb kidudo-

rodások felülete bár nagyon tekintélyes, mégis elhelyezésénél fogva olyan,

40. rajz. Pt. cavifoUuin levele fels részletébl vett kernsztmetszet. Az egyréteg levél-

lemez {1) szegély-sejtjei eltérk a lemez többi sejtjeitl. A »jelz-sejtck« fölött (2)

helyet foglaló bels lamellák ágas-bogasak (120 n.).

hogy a rájuk es napfény érje bár akármelyik oldalról, árnyékot nem
igen vet a szomszédos sejtekre, így azoknak áthasonító tevékenységét cseppet

sem csökkenti.

A lamellákra vonatkozólag Llmpricht** a következket mondja

:

»2, 4 vagy G lamelláján elágazódások vannak« ; G. Roth*** szerint szintén

elágozódók a lamellák; Engler csak általános nemzetségi jellemzést ad. +

* Lehetségesnek gondolják, hogy e lamellákkal tenyészeti (vegetatív) úton is

szaporodik e moha.
** Limpricht: Laubmoose I. 524 old.
*** G. Roth: Die europáischen Laubmoose. Leipzig. 1903. I. 283. old.

t Dle natürl. Pílanzenfam. L 3. 425. old.
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E mohánál tehát el nem ágazó és elágazó lamellák vannak, ami nagyon

nevezetes, mert a vele testvérfaj Pterygoueiiriim snbsessile (Brid.) JuR.-ra

vonatkozólag G. Roth* azt mondja: »lamellák függelék nélkül«, t. i. hogy el

nem ágazók, és ezt faji különbségnek is tartja, miként vázlatos ábráiból kitnik
;

ugyanis a Ft. cavifoliiwi lamelláit elágazóknak, a Pt. subsessile lemczkéit el

nem ágazóknak rajzolja/*

A Pl. cavifoUíUH-ból készített 39. rajzunk, és a Pt. subsessile-hl készített

G. RothésLimpric h t-féle*** rajzok egymással egyezk; bár L i m p r i c h t

leírása olyan határozottan nem állítja a tényt, mert szerinte » . . lamellák

(2—4) oldalsó ágak nélkül (?)»* fejldnek ki.

A levélere ersen kidomborodik a fonák felé (39. és 40. rajz), amely

részen ers stereoma-nyaláb fejldött ki, ennek sejtjei nagyon vastagfalú,

szküregLÍ, sokszeglet háncssejtek. E mechanikai sejtek fölött kétoldalt

néhány vastagabbfalú sejtet látunk, s ezek azután a vezet nyalábot,

Lorentztt szavával élve: a »comites«-sejteket zárják közre; a vizet

vezetik, T+t és elemei nagyon vékonyfalú sejtek, de nem egészen egyenl

nagyságúak egymás között ; a kívül levk nagyobbak, a belül lev néhány

sejt kisebb. Felül a levél erét »jelz sejtek« (Deuter) § borítják, amelyek

azután a lamellákkal függenek össze.

A levélét alkotó elemek ilyen eloszlása révén a Ft. cavifolium abba

a csoportba tartozik, amelyet Haberlandt a saját és Lorentz vizsgá-

latai alapján mint L-t állított fel,§§ amelynél a stereoma egy a fonák felé

ersen kidomborodó nyalábot alkot,§§§ és amilyent viszont nagyon sok más

mohán is láthatni. *+

A levélér fölött helyet foglaló lamelláknak az áthasonítás nevezetes

munkáján kívül van még egyéb hivatása. E moha inkább száraz, agyagos

helyen vagy falakon, általában tehát nem nagyon nedves helyeken él.**"*" E

lamellák egyik más hivatása, — de a teknszerleg görbült levélnek is — , hogy

a csapadék útján odajutó vizet ott tartsa, amire emez ágas-bogas lamellák és

* G. R o t h 1. c. I. 283. old.

** G. Roth 1. c. Taf. XVII. 5., 6. ábra.
*** Limpricht 1. c. 522 old. 159. ábra. d, Die natürl. Pflanzenfam. 425 old.

Fig. 279 c.

t Limpricht 1. c. 1. 522 old.

tt Lorentz: Grundlinien zu einer vergleichenden Anatomie der Laubmoose.
— Pringsheim's Jahrbücher L wiss. Bot. VI. 378 old.

ttt Haberlandt: Beitriige zur Anatomie und Fhysiologie der Laubmoose. —
Jahrb. L wiss. Bot. XVII. 384. old.

§ Lorentz Grundlinien etc. 374. old.

§§ Haberlandt Beitráge etc. 385. old.

§§§ Haberlandt Beitráge etc. 370. old.

'*'
így, hogy csak példát emlitsek, a következknél : Pottia Heimii (Lorentz

Grundlinien, Taf. XXII. Fig. 21), Barhula recurvala (Lorentz 1. c. TaL XXII.

Fig. 34) etc.

**t L i m p r i c h t 1. c. I. 524. old. Roth 1. c. I. 284. old. Die Natürl. Pllanzen-

fam. 214. LieL 425—6. old.
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a teknalakú levéllemez nagyon alkalmatosak, éppúgy mint sok más Pottia

félénél.*

Ha a moha vízben gazdagabb helyen él, nem kell annyira kihasználnia

a csapadék alakjában hozzá jutó vizet, ekkor a lamellák kisebb fejlettségek
;

ellenben ha napos, homokos helyen gyjtött növényeket figyelünk meg, akkor

a lamellák jobban kifejldnek, jobban kell magát biztosítani, és a több lamella

segítségével több vizet is tud a levél öblében tartani. Ezért ingadozik 2—6

között a lamellák száma. Tisztán alkalmazkodásra vezethet vissza a számuk-

ban mutatkozó ingadozás.

A levéllemez összecsukható és szétnyitható, aszerint, hogy száraz,

avagy nedves id van ; mozgási szerkezetét pedig leginkább a fonákon

jobban megvastagodott sejtfalak végzik. A lemez széle felülrl tekintve

ép, de ha tetemesebb nagyítással nézzük, a szegélysejtek kutikuláján apró,

1/2 gyöngyszemhez hasonló vastagodásokat látunk, amelj^ek kissé frészessé

is teszik a lemez élét.

A szár mialómiai viszonyai. — A szár alsó részébl készített kereszt-

metszeten (41. rajz), ahol már a rhizoid-ok erednek, a szárat legkívül

41. rajz. 42. raiz.

41. rajz. Pt. cavifoliunt szárának alsó részletébl vett keresztmetszet. Kívül 2 rhizoid

eredési pontja látható ; a középen a vezet-nyaláb sejtjei már elkülönültek (120 n.).

42. rajz. Pt. cavifolitiin szár-keresztmetszet azon a részletén, ahol a »bulbus« kifejl-

dött ; / felbr, 2 kéregparenchyma, 3 a »bulbus« vastag küls rétege, melyen belül

a középen a vezet-nyaláb sejtjei különültek el (120 n.).

középvastagfalú, sötétbarna szín, tágüregü felbr borítja, amelyen belül

a sokszöglet sejtekbl álló kéregparenchymát látjuk, legbelül pedig a vezet

nyalábot, melynek sejtjei aprók, nagyon vékonyfalúak és amelyek hullá-

mosan ide oda görbül sejtfalaik miatt nagyon feltnk. Mindamellett éles határ

a vezet nyaláb és a kéregparenchyma között nincsen.

Ha a szár fels részletébl készítünk keresztmetszetet, úgy hogy a

metszési sík az ú. n. bulbiis-részt is találja, a következ viszonyokat látni

(42. raj^).

Dr. K. G o e b e 1 : Organographie der Pflanzen. Jena 1901. II. 1. 364. old.
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Legkívül a körded körvonalú szárat nagyon vastagfalú, egyréteg felbr

borítja (/) ; ennek sejtjei sugarasan lapítottak, hosszúdad tojásdadok, kívül

vastag kutikulával. A felbr alatt vékonyfalú szögletes sejtekbl álló kéreg-

parenchyma van (2), amelyen belül a »bulbus« vastagfalú, egysejtsornyi küls

rétegét (3) találjuk. Ezen belül egy bels vezet parenchyma következik,

amelytl azután éles vonallal, ersebben megvastagodott falú sejtek által elkü-

lönítve a középpontban látjuk a vezet-nyalábot.

A vezet-nyaláb nagyon vékonyfalú sejtekbl alkotott, amelyek a körül-

vev bels vezet-parenchyma vastag sejtfalaival ellentétet képeznek.

A szár e részletébl vett keresztmetszeti kép olyan, mintha a vezet-

nyalábot védhüvely venné körül.

Ha már most az egyes szerzk erre vonatkozó megfigyeléseit sorra

vesszük, a fentiekkel nem egészen egyez eredményeket találunk.

L i m p r i c h t* a Pterygoneurum nemzetség általános jellemzésével a

következket mondja : »a szár-km. kerek, a vezet-nyaláb hiányzik a levél-

telen részeken, a levéllel ellátottakon jól elkülönült* ; E n g 1 c r-nél :"" »szára

lefelé hiányzó, fent jól különült vezet-nyalábbal«. G. Roth-nál:*** »szá-

racska fels, levéllel ellátott részén vezet-nyalábbal, levélnélkli részeken

nyalábnélküli.

«

A vezet-nyaláb nagyon jól elkülönült, a szár bármelyik magasságában

is nézzük, sejtjeit különbözknek, eltérknek látjuk els tekintetre is
;
persze a

szár alsó részében nem lehet olyannyira elkülönült, mint a szár fels rész-

letén, ahol a felszívott anyagnak az erre czélszer pályákon való veze-

tésérl inkább lehet szó. A vezet nyaláb nem húzódhatik a szár aljáig egyenl

kifejldésben, hanem mindinkább elmosódik a sejtek különbözsége a környez

vezet-parenchymáétól, míg végre azzal majdnem egészen egyenlalakúvá válik.

B.) Az ivartalan ivadék anatómiai viszonyai.

A loknyél (sela) anatóiiüai szerkezete. — A toknyél anatómiai viszonyok

tekintetében valami nagy változatosságot nem mutat, »a legtöbb mohánál

nagyon hasonló «
"í" szerkezet.

A 2—5 mm-es, fiatal állapotában hengeres, km. -ben köralakú toknyél,

mikor a tok érett, sokszegletvé válik és balra csavarodik el.'í't Ilyen, már

balra csavarodott toknyélnek nagyított km.-i képét látjuk a 43. rajzon.

A toknyelet kívül borító felbr egyréteg ; nagyon apró három-, négy-

szögalakú sejtek alkotják ; az egyes sejtek fala tekintélyes vastagságú, külö-

nösen megvastagodottak a sejtfal kifelé es oldalai. Azokon a példányokon,

amelyek nagy mérvben vannak a Nap hevének kitéve, a toknyél felbr-

* L i m p r i c h t i. h. I. köt., 520. old.

*• Die natürl. Pnanzenfam. I. 3. 425. old.

*** G. Roth Die europáischen Laubmoose I. köt., 282. old.

t Lorentz Grundlinien etc. 393. old.

tt L i m p r i c h t i. h. I. köt., 524. old. G. Roth i. h. I. köt., 283. old.
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sejtjeinek fala sötétfeketébe hajló bíborszín ; amely növények árnyékosabb

helyen élnek, azoknak a toknyele sokkal világosabb, inkább téglaveres.

A felbrön belül a vezet-parenchymát és azon belül, élesen elkülö-

nülve a vezetü-parenchyma sejtjeibl látjuk az egyszer vezet-nyalábot,

melynek körvonala szintén kissé lapított.

A toknyél alsó részét a hosszú hüvely (vaginula) borítja, amelyen

belül a szövetileg is elkülönült . n. »bulbus«-rész van, mely hosszúkás,

folytonosan hegyesed kúpot képez. A »bulbus«-nak szövete a mechanikai

megersít szerepén kívül fleg a táplálkozás szolgálatában áll ; ezt mint

valami haustorium ot kell felfognunk ; a környez vezet parenchyma által

oda jutott nedveket gyjti magába.* Hogy e czélnak inkább megfelelnek a

vékonyfalú sejttel borított »bulbus«-részek — természetes. Vastagabb sejt-

falat csak a hosszabb toknyel mohánál találunk a bulbus-on.

A tok (capsula) anatómiai alakulása. — Fölfelé álló, hosszasan tojás-

dad hengeres tokján a nyaki rész (collum) nagyon kurta, a tok alji része

rögtön átmegy a toknyélbe (44. rajz 8)\ a tok fedje (Deckel) ú. n. »opercu-

44. rajz. 45. rajz.43. rajz.

43. rajz. Pt. cavifolium toknyelének keresztmetszete. A vastagfalú felbr alatt helyet foglaló

kéregparenchyma közepén a kifejldött vezet-nyaláb sejtjei láthat(5k (150 n.).

44. rajz. Pt. cavifolium tokjának félig vázlatos hosszmetszete ; / tokcsr ; 2 fed
;

3 a fed leválási iránya ; 4 urna falazata ; 5 columella ; 6 a spóraterm réteg

helyén kifejldött üreg, amikor már a spórái? érettek ; 7 spórák ; 5 a tok nyaki

része (collum) ; 9 a vczeto-nyaláb bunkószerleg kiszélesedett végzdése ; 10 a tok-

nyélen áthaladó vezet-nyaláb; 11 a tok nyele (12 n.).

45. rajz. Pt. cavifolium tokjának nyaki részébl (collum) készített keresztmetszet;

1 a vezet-nyaláb végzdése; 2 felbr; 3 vezet-nyaláb (120 n.).

lum apiculatum« ;** a tokcsr (rostrum) majdnem egyenl hosszú az urna

hosszával (44. rajz 1).

Lássuk már most a tok egyes részeinek anatómiai alakulását.

A tok nyaki részébl készített hosszmetszetben (45. rajz) kívül egy-

réteg, ersen vastagodott falú felbrt {2) látunk, melynek sejtjei egészen

* Engler: Üie nalürl. Pflanzenfam. I. 3. rész, 228. old.

'* Limpricht i. h. I. köt. 49. old.
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lapítottak, a küls sejtfalrészletek feltnen vastagok. Ez alatt találjuk a

szemecskés plazmát és kevés chlorophyllt tartalmazó vezet-parenchymát,

mely különösebben alakult áthasonító szövetté nem különült el. Éppen azért,

mert az áthasonítást nem a tok, hanem a levelek végzik, ha nem is egészen

és kizárólag, de mégis — legnagyobbrészt — az áthasonílással karöltve járó

átszellztetésrl sem kell gondoskodnia. Szivacs parenchymát kifejldve

nem látunk.

Általában a nyaki részt (collum) alkotó szövet nagyon tömör, amint a

45. rajzra vetett tekintet mutatja.

A nyaki rész belsejében a toknyélen keresztül haladó vezet-nyaláb (3)

hatalmasan kiszélesedett, a környezettl élesen elüt végzdését (7) látjuk,

amelynek sejtjei téglásán lapítottak, szögletesek ; és mivel tartalmuk nincsen,

a környezetbl rögtön kiválnak, kitnnek.

A toknyélen keresztül haladó vezet-nyaláb sejtjei (45. rajz 3) hosszában

nyúlt vékonyfalúak és olyanok, amelyek hosszirányukkal a tengellyel pár-

vonalasan helyezkednek el. E vezet-nyaláb bunkószer végzdése a spóraterm

C^

- 2

47. rajz.

46. rajz. Pt. cavifoliiun szájnyílásának kereszünetszete ; 1 felbör ; 2 bels légudvar

(137 n.).

47. rajz. Pt. cavifoliiun fiatal tokjának keresztmetszete ; 1 az amphithecium-ot borító

küls felbr ; 2 kevés chloroph3'llt tartalmazó parenchyma ; 3 az endotheciuni

küls rétege ; 4 spóraterm réteg ; 5 a felbr kutinizált sejtfala (70 n.).

rétegig nem hatol fel, az alatt marad az áthasonító szövetben, úgy hogy a

spóraterm rétegtl, vagy a spórát tartalmazó üregtl néhány sejtréteg

közbeékeldése választja el (44. rajz 9 ; 45. rajz /).

Szájnyílásokat csak a nyaki részen találunk*, melyek a bels szövetek

átszellöztetését végzik, és amelyek felületi metszetben semmi különöset nem

mutatnak. Annál jellemzbb a keresztmetszeti képük, melyet 46. rajzunk tn-

tet fel. A szájnyílások az felbrrel egy színvonalban vannak, tehát . n.

phaneroporus-ak. Melléksejtek meg nem különböztethetk. Nagyon érdekes a
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szájnyílás keresztmetszeti képe, melyet következképpen jellemezhetünk. A
szájnyílás zárósejtjeinek kutikulás sarkantyúi ersen kifejlditek, úgy az

epi-, mint a hypobasalis helyen ; mindakett ers, meggörbült szarvhoz hasonló.

Az epibasalis kutikulás lécz vagy sarkantyú jobban kifejldött, ezért a száj-

nyílás záródásakor érintkeznek is, és meglehets nagy eisodialis udvart képez-

nek. A hátulsó sarkantyúk már nem érintik egymást, de azért ezek is nagyon

fejlettek és határozott opisthialis udvart alkotnak. A zárósejtek, illetleg a

szájnyílás alatt nagy bels légudvar látható (2).

Nagyon feltn, hogy a zárósejteknek ama részletén, ahol a szom-

szédos felbcr-sejtekkel érintkeznek, mély barázda látható ; a kutikulás

réteg itt, e helyen vékonyabb és a zárósejtek kitornyosodnak erre a barázda

felé is, mint valami kutikula-sarkantyúk. A szájnyílás határát — felülrl tekintve

tehát — egy tojásalakú barázda jelzi. Hasonló alkotású szájnyílást az irodalom

nem említ,* nem láttam eddig magam sem.

A tok szerkezetének ismertetése alapjául szolgáljon a 47. rajz, mely egy

fiatal tok urna részébl készített km. -ét tnteti fel. Kívül színtelen sejtfalú, egy-

réteg felbr borítja (1)^ sejtjeinek a küls fala nagyon vastag (5). Az egyes

sejtek sugarasan nj'últak, sejtüregük terjedelmes, tág, és szemölcsösen ki-

domborodnak. A már érett tokon inkább lapítottan négyszögletesek és sejtfaluk

pirosas-barnás ; ezek a téglás sejtek pedig úgy jönnek létre, hogy a sugara-

san nyúlt felbrsejtek tangensirányú falakkal több sejtre oszlanak, amint a

47. rajzon láthatjuk. Az egyréteg felbr alatt sokszöglet sejtskbl álló, majd-

nem színtelen, nagyon kevés chlorophyllt tartalmazó, szemecskés plazmájú,

szintén vékonyfalú parenchyma-t látunk (2), melynek sejtjei minél inkább

közelednek a középrész felé, annál kisebbek.

A felbr (1) és az alatta lev parenchymás rész (2) alkotja az

amphithecium ot. Ezen belül találjuk az endothecium-ot ; a kett közötti ha-

tárvonal nagyon éles (rajzomon a határt képez sejtfalrészleteket pontozva

láthatni). Jellemz, hogy leveg-ürege nincsen, hiszen az áthasonitásban nem

igen vesz részt.

Az endothecium két küls rétege (.V) borítja a spóraterm réteget (4)\

ez utóbbit, valamint az endothecium küls részét alkotó réteg (J) suga-

rasan lapított, vékonyfalú sejtekbl áll, amelyek az amphithecium felé ersen

kidomborodnak, míg a középpont felé es részletei sokszögletek ; az

alatta lev réteg, melynek egyes részlete néha többsoros, nagyon apró

sejtekbl áll. Csak ez alatt találjuk azután a spóraterm réteget {4).

A spóraanyasejtek elég nagy, inkább négyzetes alakú sejtek
;

plazmatar-

talmuk 1, esetleg 2 spórává húzódik össze, amelyek az egymásra gyakorolt

nyomás folytán háromszögletesek. A spóra-anyasejtek nagyon sokszor

tangensirányú falakkal apróbb sejtekre oszlanak, amikor is mindig csak

egy spórává húzódik össze a plazmatartalom.

* Haberlandt Beitráge etc. 465—75 old. XXVL tábla ; — E. Bünger:
Beitríige zur Anatómia der Laubmooskapsel. — Sep.-.'\bdr. aus Bot. Centralblatt 1890.

XLII. No. 20—25., Taf.



144 GYRFFY ISTVÁN

A spórák nem szabályosak, hanem tojásdadon lekerekített háromszögle-

tesek, okker-színek, finom szemecskéj felülettel. Már csekély nagyítással

nagyon feltn bennük a dús tartalék-táplálóanyag, 2—3 színtelen olaj-

csepp. A spórák nagysága: 15— 16jti széles, 22—27 jtt hosszú.

Legbelül a nagyüreg, vékonyfalú sejtekbl alkotott oszlopocska (colu-

mella) foglal helyet (44. rajz 5, 47. rajz, 48. rajz 3).

Amikor már a spóra-anyasejtek tartalma spórává húzódott össze, akkor

a tok belsejében az amphithecium és a cokimella között üreg keletkezik,

amely csöves, hosszmetszetben pedig hengeres (44, rajz 6) ; ebben a spórák

tömege van (44. rajz 7). A columella szövete összeesik, hasonlóképpen

a tok háromréteg falazata is, mivel a szöveti feszültség sokkal kisebb lesz,

tetemesen csökken a spóraterm réteg sejtjeinek kisebb térre való össze-

húzódása, illetleg felszívódása által.

A tok felbre hosszmetszetben nyúlt, téglásán lapított sejtekbl áll.

Ott, ahol az urna-rész végzdik, és ahol a süveg kezddik, tehát ahol

más mohánál a peristom van, és a hengeres tok keskenyedni, össze-

szorulni kezd, ott a felbrsejtektl

eltér alkotású néhány sejtet látunk

(48. rajz).

A ferdén álló tokcsrt (rostrum)

és tokfedt (operculum) kívül téglásán

lapított sejtekbl álló felbr borítja (48.

rajz 1) és belsejükben nagyüreg

parenchymás sejteket látunk.

A pontozott vonal 48. rajzunkon

mutatja azt az irányt, ahol a tok fedje

leválik az urna-ról. A leválás helyén a

rendes felbrsejt helyett néhány sugár

irányában nyúlt, tehát a tok tengelyére

merlegesen, ersen lapított sejt van,

amelyeknek kutikulája különösen egy

helyen jóval vékonyabb, mint a többi

sejt kutikulája. A toksüveg leválási vona-

lához minél inkább közelednek a tok-

csr és az urna felbrsejtjei, annál

szélesebbek lesznek ; de ez csak egy darabig tart, mert azután a sejtek ismét

kurtábbak lesznek. így a felbr-sejtek alapi és tet részén keresztül húzott

képzeletbeli vonal — az urna alúlsó részétl fölfelé haladva — mindinkább

szélesedik, majd összeszkül legkeskenyebb a leválási pontnál és ismét kezd

kiszélesedni, majd keskenyedni ; míg végre a tokcsrön egyenletesen pár-

vonalas.

Az oszlopocska és a spóraterm réteg fölött ismét eltér alakú sej-

teket látunk. A parenchymás sejtekbl alkotott tokfed szövete alatt téglásán

lapított 2—3 sejtréteget látunk ; ezek mentén reped föl a tokfed és esik

le. Még pedig azért, mert az urna szövetének szöveti feszültsége a spórák

48. rajz. Pt. cavifolium tokjának fels

részébl készített keresztmetszet ; 1 fel-

br, 2 tokcsr, 3 columella. (137 n.)
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képzdése által nagyon csökken, ellenben a tokfed szövete, mivel tömör

és nem változik meg, megtartja szöveti feszültségét; az urna sejtjei

pedig összehúzódnak, és összeránczosodásuk következtében lepattantják a pon-

tozott vonallal feltntetett irányban a tokfedt. És mivel peristom-foga nincsen,

az urna széle sima, tarszájú.

E mohának anatómiai alakulása nagyon nevezetes küls tényezkön alap-

szik. Mikor az ivartalan nemzedék fejldni kezd, egészen zöld ; minél inkább

fejldik, minél nagyobb lesz a tok, annál feltnbbé válik a színváltozása.

Eleinte füstös-sárga, majd világos-piros, piros, végi bíborszínvé válik a

tokot burkoló vastagfalú, legküls sejtrétegének és a toknyél fels részén

kivül lev sejteknek a fala. Nagyon feltn ez a színváltozás.

A színsötétedés együttesen halad elre a spóraképzdéssel. Mikor a

spórák elkülönülni kezdenek, a tokfal is kezd színessé válni, és mikorra a

spórák megérettek, lehull a tok fedje, — az urna bíborvörös színvé vált

már akkor. Ez a körülmény adja kezünkbe a megoldás kulcsát is.

A hólepel alatt nagyon jól fejldik e moha, mire ez eltakarodik, a Pt.

cavifolium ivartalan nemzedéke már ersen fejlett. A tél zord hidege és a

szeszélyes idjárás ellen biztos védelmet nyújt a kívülrl kifejldött kutinizált

sejtfal. Mikor a spóra elkülönülésére következik a sor a tok belsejében, akkor

a télutó és a tavasz melegebb napfénye éri e téli mohát ; a meleg veszedelmet

jelent reá nézve — és ez ellen a napsütés ellen védekezik a piros szín

kiválasztásával I Ez mint valami véd, fénytszr ereszti át a tok belsejébe

a fénysugarakat, és így ezeknek káros, chlorophyllt roncsoló hatását elhárítja.

Makó környékén márczius elején az ered Pt. cavifolium tokjait elég

meleg fogadja. E növény termhelyein sok alkalommal megmértem a h-
fokot, és úgy találtam, hogy pl. a Maros szeles, de napsütötte homokos

partján a hfok -f 23o C ; ugyanott védettebb helyen, mélyedésekben -|- 25o C

is volt; a »Bárány«- és »Itató legel«-n szells füves helyen -|- 20—25o C,

széltl védett helyen, pl. töltés oldalán + 30- 32o C is volt egy-egy melegebb

napon a hfok, amelynek e mohák a nappali fölmelegedés maximumánál voltak

kitéve. Ha már most be nem rendezkednek a Nap ers fénye ellen, természetes,

hogy ez pusztulásukat jelentené. Hogy a Nap melege ellen ersen kell véde-

kezniök, a leveleknek — részben a víz visszatartására alakult — lamellája és a

szájnyílások kialakulása is elvitázhatatlanul bizonyítja.

Növénytani Közlemények. 1906. V. kötet, 4. füzet. *"


