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Fodor Ferencz: Adatok a Cephalaría-fajok hísto-

logíájának ismeréséhez.

A Cephalaria génuszon végzett eddigi histologiai vizsgá-

latok vagy általános szövettani szempontokból minden rendszer-

tani vonatkozások nélkül történtek, vagy ha tekintettel voltak

is a rendszertani viszonyokra, csupán a család általános histologiai

jellemének megállapítására törekedtek. Az eddigi vizsgálatok a
Dipsacacedk családját illetleg inkább csak a Dipsacus, Scahiosa

és Knautia génuszokra vonatkoznak. Magának a Cephalaria

génusznak részletesebb vizsgálatával eddig kevesen foglalkoz-

tak és az elbbi szempontokból végzett vizsgálatok is csak
igen kevés és hiányos adattal szolgáltak a génusz histologiai

ismeréséhez.

Többek között Schwendener, Vesque, Koschevr-
nikow, C. Miiller, Mangin, Reinke, Douliot, Chodat
és Zolii koffer, Buchenau, Payer, végre F 1 a h a u 1

1

vizsgálataik közben többször hivatkoznak a Cephalariák histo-

logiai tulajdonságaira. Vizsgálataikra az egyes szervek jellem-

zésénél térek reá.'

A Dipsacacedk fejldéstanával különösen Buchenau,
Payer, Flahault, Douliot, Van Tieghem, Szabó
foglalkoztak és az egész családra általában alkalmazható ered-

ményeket közöltek. Saját vizsgálataim csak a vegetatív szervek

fejldésére terjeszkednek ki, a fsúlyt azonban inkább a his-

tologiai viszonyok jellemzésére fektetem.

Vizsgálataimat négy fajon végeztem, melyek közül három
hazai, ú. m. Cephalaria transsilvanica, C. leucantha, C. laevigata,

végül mint alpesi fajt a C. alpinát vizsgáltam. Fejldéstani
megfigyeléseimnél a C. transsilvanica szolgált anyagul. A vizs-

gált növények a következ termhelyekrl származnak : 1. C.

transsilvanica Schrad., Budapest környéke, Farkasvölgy, saját

gyjtésem ; Aradmegye, Fankota, Schweitzer J. gyjtése.
2. C. leucantha Schrad., horvát tengerpart, dr. Lengyel G.

^ A dolgozat közben nem idézett irodalmat dolgozatom végén csillag
alatt sorolom fel.
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gyjtése. 3. C. laevigata W. et K., Herkulesfürd melleti Sus-
kuluj-h egyrl, dr. Szabó Z. gyjtése. 4. C. alpina Schrad,
Svajcz (Alpes calcaires fribourgeoises pentes rocailleuses de la

Perletta prés de la Viliette, vallée de Charmey 1000 m.) gyj-
tötte Jaquet (1902 jul. 22.), dr. Szabó Z. herbáriumából.

I. Vegetatív szervek.

LeTÓIszerkezet. Az epidermis. A levél epidermisén felületi

nézetben kétféle sejtet lehet megkülönböztetni ; legtöbb sejt hul-

lámos falú, de a levélereket az erek irányában megnyúlt egyenes falú

sejtek kísérik. Ez a típus azonban tulajdonképen csak a C. transsil-

vanicára vonatkozik, mert a C. alpina epidermissejtjei csak kevésbé
hullámosak, inkább sokszögletek, az erezet felettiek pedig igen

hosszúra nyúltak, a C. laevigataéi is ehhez hasonlóak, de közöt-

tük a lekopott szrözet alapi sejtjei is igen feltnek. A C.

leucantha levelének fonákán az epidermis sejtjei mintegy átmeneti

alakok a hullámos falú és a sokszög sejtek között, a levél

színén pedig alig észlelhet valami különbség az erek feletti és

a többi sejtek között. A cuticula általában a levél fonákán vas-

tagabb, mint a levél színén, kivévén a C. alpinát. A cuticula

teljesen sima, csupán a C. leucantha levelén figyelhetjük meg
a cuticula csíkoltságát.

A körülbelül ugyanolyan korú és elhelyezdés levél

epidermisén a sejtek nagyságát felületi nézetben úgy az erezet-

menti, mint a többi sejtekre nézve a következ összehasonlító

tábla mutatja :
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különbség, és minél élesebb a kétoldalúság, annál nagyobb a
különbség is, mint azt a következ tábla mutatja:

A levél színen fonákán

C. transsilvanica

C. leucantha . .

C. laevigata . .

C. alpina . . .

11
i>.

22 |jt

22 fx

11 li.

11 li.

28
i>.

24 [x

13 jj.

Az epidermis küls falának vastagsága pedig (a cuticulá-

val együtt) a következ :

A levél színen fonákán

C. transsilvanica

C. leucantha . .

C. laevigata . .

C. alpina . . .

8-8 [x

13-2 11

19-8 fx

C'6 |x

6-6 |x

11-0 fx

15-4 fx

4-4 |x

Ebbl látható, hogy az epidermis falának vastagsága és a
nyúlt epidermissejtek hosszúsága között összefüggés van. A C
laevigata sejtjei leghosszabbak és az epidermisének fala legvas-

tagabb. Ebbl is kitnik e faj különös xerophyta jellege, a
brszerü levélszerkezet. Hozzá hasonló, de kisebb mérték
ilyen tulajdonságot mutat a C. leucantha. A C. transsilvanica,

laevigata és leucantha levelének fonákán és színén a leveg-
nyílások egyenl eloszlásúak (1 mm-en a levegnyílások
száma a C. transsilvanicán 264, a C. laevigatán 70, a C. leucan-

thán 105). Ellenben a C alpina levelének fonákán ugyanakkora
területen ötször annyi a levegnyílások száma, mint a színén,

és pedig a fonákán 1 mm-en 220-at, színén 44—50-et

találunk.

A levegn3Ílások azon típus szerint vannak felépítve,

melyet Solereder^ Crnci/era-típusnak nevez és a Dijjsa-

taceákra vonatkozólag megállapít, vagyis a zárósejteket az epi-

dermisnek három más sejtje veszi körül, melyek közül az egyik

kisebb, mint a másik kett. Ezen típus azonban korántsem álta-

lános, csupán a leggyakoribb. Ugyanis igen gyakran találunk

' Solereder; Handbucli der system. Anatomie der Dicotyledonen
Stuttgart, 1889.
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négy sejttel övezett levegnyílásokat, fleg a C. transsilvanica

levelének színén, a fonákán pedig feltnen gyakran fordulnak

el a két sejttel övezett levegnyílások.

A zárósejteket övez sejtek hullámosfalúak, vagy szabály-

talan sokszögalakúak, az erezet feletti megnyúlt sejtek között

azonban sohasem találunk levegnyílásokat. A C. leucantha leve-

lének fonákán igen gyakoriak a Solereder^ által ikernyílá-

soknak nevezett levegnyílás-párok, a melyekrl valószín, hogy
egy anyasejtbl keletkeztek. Ugyanis a levegnyílás-párt összesen

öt sejt veszi körül, melyek igen aprók és az öt együttes nagy-
sága megfelel egy más levegnyílást határoló három sejt együttes

nagyságának.

A levegnyílások fejldését a szikleveleken figyeltem meg.
A még ki nem fejlett szikleveleken nem találunk levegnyíláso-

kat, de csírázáskor igen gyorsan kezdenek fejldni. A leveg-

z. í.

1. ábra. Mirigyszörök : 1. a C transsilvanica levelérl, 2. a C. transsilvanica,

3. a C. leucantha, 4. a C. alpina bracteájáról.

nyílások fejldésénél az epidermis sejtje háromszor egymásután
oszlik és ekkor már készen van a két zárósejt közös anyasejtje.

Az ezután következ sejtoszlásból a két zárósejt alakul ki.

Az epidermisen kétféle szröket találunk, egysejt fed-
szröket és többsejt mírigyszröket. A fedszrök szintén két-

félék. A rövidebb fedszrök fala vékonyabb és alapja a kör-

nyez sejtek kiemelkedése nélkül ékeldik be az epidermisbe.

A hosszabb szrök fala feltnen vastag és alapjukat kiemel-

ked epidermissejtek veszik körül. Ezen kétféle fedszr fleg
az erezet mentén foglal helyet ; a levél szélén és a fonákon
nagyobb számmal vannak, mint a levél színén. A C. alpina

levelének fonákán a szrök helyenkint csoportokban foglalnak

helyet. A vizsgált fajokon a kétféle szr keverten fordul el,
de a C. laevigatán csak a rövidebb, szrpárna nélküli alak

található, a mely azonban nem sima, mint a többi fajokon,

^ Solereder: Handbuch der system. Anatomie der Dicotyledonen.
Stuttgart, 1889.
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hanem érdes felület és csak a levél színén az erek mentén
marad meg.

A mírigyszrök többféle alakúak lehetnek. Legáltalánosabb

a Dipsacacedkra és Valerianaeeákra jellemz az az alak, a melyek-
nek hosszú, hengeres, az epidermis többi sejtjei közé beékeld
alapi sejtje van, s ez két emeletben elhelyezett 4—4, összesen

8 sejtbl álló fejet visel. Az egész mirigyszr nyeles gömbhöz,
vagy elipsoidhoz hasonló. E mirigyszr rendszertani jelentsé-

gére már Vesque J} is rámutatott.

A mírigyszrök a levél színén srbben fordulnak el, mint

a levél fonákán. Mig a C. iranssilvanica.^ C. leucantha és C.

alpina levelének mírigyszrei mind az említett alakot mutatják,

addig a C. laevigatán ezenkívül még egy más alakú, jóval

hosszabb és több sejtemeletbl álló mírigyszrt is megfigyelhe-

tünk. A levél szélén lev szrök nem mírigyszrök, tehát a levél

széle nem mirigyes, a mint azt Solereder' mondja, hanem
fedszröktl érdes.

A mesophyll. A Cephalaria génusz vizsgált fajai között

igen éles különbségeket találunk a levél palisád- és sziva-

csos parenchymájának helyzetében. Már elre meg kell említe-

nem, hogy egyes fajok levele tökéletesen isolateralis, másoké
bifacialis.

A C. transsilranica levelében nem lehet két különböz
szövetet megkülönböztetni. Az egész mesophyll az epidermisre

merleges irányban megnyúlt sejtekbl áll, a melyek igen sren,
tömören sorakoznak egymás mellé. A mesophyll közepe táján,

vagyis az edénynyalábok szintjében lev sejtek ezektl annyi-

ban térnek el, hogy egyesek isodiametriásak és lazábban függ-

nek össze, tehát bizonyos mértékben emlékeztetnek a szivacsos

parenchymára és a gyjt-sejtek szerepét töltik be. A levél

fonáka felé azonban tökéletesen olyan sejtek vannak, mint a

levél szine felé. A chloroplastok is egészen egyenletesen van-

nak elosztva a mesophyll minden részében. A mint látjuk

tehát, tökéletesen isolateralis levéllel van dolgunk. A C. laevigata

levele hasonló szerkezet, de a levélnek némi bifacialis jelleget

ad az, hogy a levél fonáka felé a hosszú sejtek némileg lazáb-

ban állanak össze, mint a levél szine felé. Hasonló viszonyokkal

találkozunk a C. leucantha levelében is, legfölebb nagyságban
térnek el a mesophyll sejtjei a levél színe és fonáka felé,

mint azt a következ tábla mutatja.

Az egyes sejtek méretei a levél keresztmetszetében :

^ Vesque: Caractéres des principales familles gamopetals tirés de
Tanatomie de la feuille. Ann. des Sciences Naturelles, Sér. 7. T. I. 1885.
207. old.

* Solereder: Handbuch der system. Anatómia der Dicotyledonen.
Stuttgart, 1889.
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A vizsgált faj
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mint az alsó oldalon. E collenchyma a fér alatt igen ersen
fejldött ki ós közvetlenül csatlakozik a vastag hypodermához.

A fér felett már jóval kisebb terjedelm. E collenchymát vé-

kony falú parenchyma csatolja a férhez, a mely parenchyma

chlorophyll nélküli s különösen a fér alatt jól fejldött ki és

nagy kiemelkedést okoz a levél fonákán. A fér két oldalán e

parenchyma jóval nagyobb sejtekbl áll, mint felül és alul a

collenchyma felé.

A C. leiícanthán a sarkain vastagodott sejt collenchyma

már alig található meg, helyét egyenletesen vastag falú sejtek

szövete foglalja el néhány sejtsorban, A nyalábot körülvev
parenchyma nagyüregú sejtekbl áll, sok sejtközti járata van,

de oly kis terjedelm, hogy a levél fonákán az ér alatt nem
jelentkezik semmi jelentsebb kiemelkedés.

Úgyszintén kis mérték a collenchyma kiterjedése a C. trans=

silvanica levelének fére alatt is, de a parenchyma olyan terje-

delm, hogy a levél fonákán a fér ersen kiemelkedik.

A C. laevigatán a fér alatt a collenchyma sejtjei sarkos vas-

tagodásúak, míg a fér fölött inkább egyenletesen vastag falú sej-

tekbl álló szövetet találunk, a melyek a fér szélességénél kes-

kenyebbek és az alsó felen parenchyma nélkül, felül pedig

parenchymával csatlakoznak a férhez, a levél színe és fonáka

felé pedig az élesen megkülönböztethet hypodermáig érnek.

A hypoderma terjedelme a fér szélességének felel meg.

A nyalábok végs elágazásaiban a tracheidákat tág üreg
és igen vékony falú sejtek kisérik. Ezen hosszú sejtek körül

szintén tág üreg, de rövidebb sejteket találunk, amelyekben

azonban még hiányzanak a chloroplastok és csak ezek után

következnek az asszimiláló sejtek.

A C. transsilvanicán az erek ilyen végs elágazását képez
és a mesophyll közepe táján elhelyezett nyaláboktól vékony

falu parenchymás, majd az epidermis felé collenchymássá váló

sejtsorok indulnak a levéllemez epidermiséhez, a melyek e

nyalábokat mintegy felfüggesztve tartják. Közvetlenül a levél

szélén lev oldalereknél azonban sohasem látjuk e sejtsorokat.

E sejtsorok szerepe valószínleg mechanikai és mintegy utolsó

maradványát képezik a fér körül található kiterjedt parenchymá-

nak és collenchymának.

Reinke^ arra figyelmeztet, hogy a C. procera levél-

fogacskáiba egy finom nyaláb lép be, a mely azután ott parenchy-

más sejtcsoportban végzdik és minden ilyen nyalábvégzdés

felett néhány levegnyílást találunk, A C. proeerát nem vizsgál-

hattam, de a vizsgált fajokon azt találtam, hogy a levélfogacs-

kába valóban belép a nyaláb egy ága, és ezt valóban parenchy-

más sejtek kisérik; a nyaláb itt elágazik, végs legfinomabb

* R e i n k e : Seki-etionsorgane ; in Pringsheiin Jahrbücher für wiss.

Botanik. Bd. X. 1876. 151. old.
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ága a levélfogacska széléig hatol, ott parenchymában végzdik,

e parenchyma fölött azonban sohasem találhatunk levegnyíláso-

kat. Az erezetet nem levegnyílások, hanem mirigyszrök kisé-

rik. Legélénkebben figyelhetk meg a mondottak a C. trans-

silvanica levelének fogacskáiban.

A levélnyél. A levél lemeze és nyele nem különül el egy
meghatározott ponton, hanem a lemez az egyes fajok szerint

többé-kevésbbé végig fut a nyélen, úgy hogy ez tulajdonképpen

nem is levélnyél, hanem a levél fére, minélfogva a C&phalariák

levelei tulajdonképpen nem nyeles, hanem ül levelek. Világo-

san bizonyítja ezt az a két tény is, hogy a Dipsacus-félék egyes

génuszain tökéletes ül levelekkel találkozunk, pl. Dipsacus,

továbbá az, hogy a Cephalariák egyes fajai is többé-kevésbbé

átmenetet mutatnak az ül levelekhez.

A csiranövényen az els megjelen lomblevelek különben

az egész családnál nyelesek, csak a késbbiek fejldnek ül
levelekké.

A C. transsilvanica levélnyelének cuticulája vastagabb, mint

a levéllemezé, a nyél alsó oldalán az epidermis küls falának

és a cuticulának együttes vastagsága 11 [x, felül 6"6 (i. Érde-

kes azonban, hogy a dorsalis oldalon az epidermis bels tangen-

tialis fala egymaga vastagabb, mint a küls tangentialis fal és

a cuticula együttvéve, t. i. 8'8 {j;., míg a ventralis oldalon e két

méret egymással megegyez.
A cuticulán egyes vastagodott léczeket, tarajokat lehet

megfigyelni. Az epidermis sejtjeinek oldalsó falai vékonyak. Az
epidermis alatt a levélnyél oldalain igen vastag falú collenchy-

más sejtsor, hypoderma fordul el, mely azonban a szájnyílás

alatt mindig megszakad, és így nem zárja el a belsbb szövete-

ket a levegtl. A levélnyél fonákának gerinczén az epidermis

sejtjei igen magasak és közülök sok trichoma emelkedik ki. Az
epidermis alatt a levél gerinczén is egy kiterjedt collenchyma

következik, a mely mélyen benyomul a fér szöveteibe, oldalfelé

pedig addig tart, a hol a levélnyél két oldalán a levéllemez le-

futásából ide benyomuló 2—3 sejtsorú, pallisádszer asszimiláló

szövet kezddik. Innen kezdve e collenchyma egy sejtréteg vas-

tagságú hypodermává lesz. Ezen hypoderma is csak addig tart,

a míg a levéllemez lefutása a nyélbl kihajlik. E levéllemez le-

futó részének epidermise alatt már nyoma sincs a hypodermá-

nak. Ismét megtaláljuk azonban a collenchymát több sejtsor

terjedelemben a levélnyél nyalábjai fölött a fels oldalon. A
levélnyél alapszövete tehát köröskörül hypoderma, ezenfelül két-

oldalt asszimiláló szövet, felül és alul pedig egy kiterjedtebb

collenchyma. A C. transsilvanica levélnyelében feltn szöveti

jellegnek tartható, hogy az alapszövet parenchymájának közepe

táján a sejtek szétszakadoznak, a levéLnyél csöves. Ezen nagy

üregben minden esetben találunk néhány nagy buzogányf alakú

calciumoxolát kristálycsoportot.
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A levélnyélben három nyaláb fut végig. Itt kell megjegyez-

nünk, hogy a levélnyél nyalábjainak száma nem bír fontosság-

gal és nem jellemz az egyes fajokra. Egy fajon belül is több-

2. ábra. A C. transsilvanica levélnyelének km.-e. chs = chlorophyllos sej-

tek, hy = hypoderma, ij = sejtközti járat, k -^ kollenchyma, l = a levél-

lemeznek a levélnyélen lefutó szegélye, sí= levegönyilás, sz = egysejt szr.

ször található a meghatározott számú nagy nyalábokon kívül

még néhány kisebb nyaláb, a melyek amazoknak az elágazásai,

és a melyek azután mindenestül belefutnak a félbeszárayalt levél

valamely sallangjába. A nyalábok vasalis részében km.-ben a

faedények legyez alakú sorokat képeznek. A levél csúcsán álló
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levélsallangba belefut mind a három nyaláb, tehát azon levél-

sallang ferének szerkezete teljesen megegyezik a levélnyél szer-

kezetével, st még a levélnyélre annyira jellemz nagy köz-

ponti üreg is megtalálható benne. E levélsallang csúcsa felé

azonban az oldalsó nyalábok lassan elágaznak, csupán a középs
nyaláb marad meg és oldalágaik végs részei anasztomizálód-

nak a középs nyaláb végs ágaival.

A levélnyél különben már igen fiatal korban válik csövessé,

elpusztul parenchymája és a levélnyél csöve már ilyen korban
is tartalmaz buzogányf alakú calciumoxalát kristályokat.

A C. transsilvanica levélnyelének histologiájától némileg
elüt a C. leucantháé. Cuticuláján parallel vastagodási vonalak
figyelhetk meg. E faj levélnyelének alsó gerinczén sohasem ta-

láltam trichomákat. Ellentétben a C. transsilvanicával e faj levél-

nyelének bélszövete teljesen ép. Továbbá míg a C. transsilva-

nica levélnyele parenchymájának sejtjei között mindig intercellu-

larisok vannak, addig e faj parenchymájának sejtjei közvetlenül

csatlakoznak egymáshoz és sarkaik kissé meg vannak vasta-

godva. A levélnyélben lev nyalábok száma a C. leucanthán is

három.

A C. laevigata levélnyelében feltn histologiai jelenség,

hogy asszimiláló szövete igen kevéssé van kifejldve. Sejtjei

egy-két sort alkotnak és nem oly hosszúak, pallisádszerek, mint
az elbbi fajokon, hanem egészen parenchyma jelleg, vagyis a

levéllemez pallisád-szövete nem fut le a levélnyélen. A levél

lemezének alapjából két collenchyma-borda fut le a levélnyél

fels oldalán.

A collenchyma-bordák melletti szögletben, úgy egymástól,

mint a többi asszimiláló szövetektl elkülönítve km.-ben két kis

chlorophyll tartalmú sejtcsoportot találunk.

E faj levélnyelében öt edénynyaláb fut végig. Ezen öt

nyaláb a levélnyél minden pontján megtalálható, de rajtuk kívül

helyenkint még a collenchyma-bordák alatt egy-egy kisebb

nyalábot is megkülönböztethetünk. A nyalábok szorosan feküsz-

nek egymás mellett és majdnem egészen összefügg félkört al-

kotnak, csupán egy-két nagy parenchymás sejt választja el

ket egymástól. Az alapszövet egészen tömör marad, nem pusz-

tul el.

A C. alpina levélnyelének szerkezete a többi fajokétól

egészen eltér. Elször is nem lehet megkülönböztetnünk a
hypodermát, mivel a levélnyélnek a nyalábokon kívül es szö-

vetei egészen összefügg vastag collenchymás gyrt alkot-

nak. Ezen nagy kiterjedés mechanikai szövet adja meg e faj

levélnyelének legfbb histologiai jellegét. A collenchyma ilyen

nagy kiterjedésének következménye tehát az, hogy az asszimi-

láló szövetet a levélnyélben csak egymástól egészen elszigetelt

pontokon elhelyezett néhány sejtbl álló chlorophyll tartalmú

sejtcsoport képviseli.
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A levéllemez igen széles szegélyben fut végig a levélnyé-

len és mintegy pótolja annak asszimiláló szövetben való szegény-

ségét. A levélnyél keresztmetszetében három nagy nyalábot talá-

lunk, melyek fölött a collencliyma három ers bordát alkot. A
hol e bordák egymással érintkeznek, ott van elhelyezve az em-

iitett csekély asszimiláló szövet, A collenchymabordák belsbb
sejtjei fokozatosan vékonyabb falúak, mint a külsk. Az a kevés

levegnyilás, melyet a levélnyél epidermisén találunk, részint az

említett asszimiláló foltocska fölött van, részint pedig az alattuk

lev sejtek nem collenchymásak, hanem vékony falú sejtsor

vezet a levegnyilásoktól a collenchymán át a levélnyél czen-

truma felé. Feltn, hogy a levélnyél középs nyalábja kisebb,

mint a két oldalsó nyaláb. E körülmény, továbbá az, hogy az

oldalsó nyalábokat egy-egy parenchymatikus sejtréteg ketté osztja,

és a fölöttük elhelyezett collenchymaborda szintén ketts szer-

kezetet mutat, arra enged következtetni, hogy az oldalsó nyalá-

bok két-két nyalábból keletkeztek, vagyis eredetileg öt nyaláb

futott végig a levélnyélben.

A C. alpina levélnyelében az eddigi fajokkal ellentétben

az egész bélparenchyma elpusztul és helyén csak egy calcium-

oxalát buzogányokat tartalmazó cs marad.

A fellevelek. Tulajdonképen kétféle fellevélrl kellene be-

szélnünk. A virágzat alapját körülvev sterilis fellevelek hónal-

jában nincsenek virágok.

Ezek a Cephalariakon színtelenek, szárazak, de igen gya-

kori az is, hogy hasonlóképen az asszimiláló levelekhez, vagy a

Scabiosa rokonsági köréhez tartozó génuszok felleveleihez szin-

tén megzöldülnek. A fertilis fellevélnek, a bracteának, vagyis a

virágok elöleveleinek hónaljában virágok vannak. Van Tieghem*
legutóbb megjelent dolgozatában reámutat annak a ténynek rend-

szertani jelentségére, hogy a Cephalariáh kis fejecskéi alatt

lev bracteák nem rövidebbek, mint az egyes virágok alatt lev
bracteák, mig a Dipsacaceák összes többi génuszainál — a hol

egyáltalán van bractea — rövidebbek. A Cepihalariálc-on mind-

kétféle fellevél színtelen, száraz, pelyvanem, széleik száraz sz-
röktl érdesek, csúcsuk hegyes, küls oldaluk apró trichomáktól

érdes. A kétféle fellevél bels szerkezetre nézve is tökéletesen

megegyez.
A C. transsilvanica bracteáin kétféle szrözetet találunk,

egysejt fedszröket és több sejtbl álló mirigyszröket. A fed-
szrök ismét kétfélék. A bractea szélein igen hosszú fedszrök
ülnek, a melyek egészen megegyeznek a lomblevelek fedsz-
reivel. Ezeken kívül még rövid fedszröket is találunk, a me-
lyek ezen hosszabb és vastagabb falúak között, továbbá igen

sren a bractea küls oldalán foglalnak helyet. A mirigyszrök

^Van Tieghem, Remarques sur les Dipsacacées. Annales des
Sciences naturelles. Sér. 9. Tome X. Paris, novembre 1909. (Extráit

)
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Ugyancsak így vannak elhelyezve. Alakjuk megegyezik a lomb-

levelekéivel.

Az epidermis sejtjei hullámos falúak. A braecteák epider-

misén szájnyílásokat csak igen ritkán találtam. Az epidermis

sejtjei vékony falúak és átmetszetben majdnem szabályosan négy-

szögek. Az epidermis alatt egy oly sejtsort találunk, a melynek

majdnem minden sejtje magános kristályokat tartalmaz. Ezek

-a magános kristályok eléggé jellemzek a bracteára, mivel ilye-

nek a bracteán kívül még csak az involucellumban és a term-
levelek falában fordulnak el, a melyek elvégre is szintén ho-

mológ szervek a fellevelekkel. E kristályokat tartalmazó szövet

csak a bractea fére körül válik több sejtsorúvá.

A bractea legbelsbb szövetét egy sclereidákból álló rend-

kívül vastagfalú, szk sejtüregú szövet képezi. A bractea szélei

felé e szövet igen csekély vastagságú lesz, st egy sejtsorúvá

válik, úgy hogy kisebb vastagságú szövetet képez, mint a két

oldal epidermise közül bármelyik.

A C. leucantha bracteájának fedszrei megegyeznek az

elbbi fajéival, mirigyszrei pedig hasonlók a lomblevelek mirigy-

szreihez, de valamivel több sejtemeletbl állanak. A kristály-

tartó szövet e fajon több sejtréteg és csak a bractea szélei felé

válik egy sejtsorúvá. Érdekes, hogy míg az elz faj kristály-

tartó szövetében csak magános kristályokat találunk, e faj brac-

teái küls oldalának epidermise alatt szintén csak ilyen magá-

nos kristályokat, bels oldalának epidermise alatt azonban

buzogány alakú kristályokat is találunk.

Meg kell itt említenem, hogy V e s q u e ^ a Cephalariáknak

egyedül csak az involucellumában állapit meg kristályokat és

nem említi, hogy egyes kristályok-e azok, vagy kristálycsoportok.

A C. leucantha bracteája sclereida szövetének vastagsága

jóval nagyobb, mint a C. transsilvanicáé. A három nyaláb a

bractea küls oldala felé közvetlenül érintkezik az epidermis

alatt lev kristálytartó szövettel, míg a bels oldal felé a nyalá-

bok és e szövet közé egy vastag stereoma van beékelve.

A C. laevigata bracteájának szrei megkülönböztetik e

bracteát minden más fajétól. Az egysejt szrök éppen úgy rövi-

debbek és hosszabbak, mint az elz faj bracteáin. Különböznek

azonban e szrök e faj lombleveleinek fedöszreitl ; Ugyanis

míg azok simák, ezek ráspolyszerüen érdesek. Nagyon nagy a

változatosság e faj bracteájának mirigyszreiben. Leggyakrabban
elforduló alak itt is a nyeles gömb, de ezenkívül még mintegy

négyféle alakot sikerült megfigyelnem, a melyek a másik három
fajon nem fordulnak el. A bractea csúcsa felé a sclereidákból

álló szövet már hiányzik és itt a bractea csak a két epidermis-

bl és a köztük lev néhány parenchymás sejtbl áll.

^ V e 8 q u e, Caractéres des principales familles gamopetals tirés de

ranatomie de la feuille. Ann. des Sciences Naturelles. Sér. 7. T. I. 1885.

207 old.



ADATOK A CEPHALARIA-FAJOK HlSTOLOCilAJANAK ISMERÉSÉHEZ 183

A C. alpina bractéáinak egysejt szrei háromfélék. Van-
nak egészen rövid, csak kissé kiemelked szrök, a melyek a
bractea egész küls oldalát borítják. Vannak ezeken kivül, mint
az elz fajokon is, ezeknél hosszabb szrök, a melyek különö-

sen a bractea szélén, továbbá küls oldalának alsóbb részein

találhatók. A harmadik csoportba sorolhatók azok a fedoszrök,
a melyek a bractea csúcsi részét fedik igen sren. Ezeket
hosszúságukon kivül az is megkülönbözteti az elzktl és a
másik három faj bractéáinak szreitl, hogy alapjuk körül az

3. ábra. A C. transsilvanica bracteájának km.-e. e = epidermis, etiy = edény-

nyaláb, k = calciumoxalát kristályok, sk — sklerenchyma, sz = szrök
alapi sejtjei.

epidermis szomszédos sejtjei sugaras elhelyezdésüek és kiemel-

kedk. E faj bractéáinak kristálytartó szövetében buzogányfej

alakü kristálycsoportok vannak, de csak a bractea alsóbb ré-

szeiben találjuk ket.

A szár. a) A hypocotyl szár. A C. transsilvanica hypocotyl

szárának epidermisén sem levegnyilásokat, sem trichomákat nem
találtam. A trichomák helyett azonban kevéssé kiemelked papil-

lákat találhatunk, de igen kevés számban. Az elsdleges kéreg
legküls sejtsorának sejtjei kissé gömbölyek, egyenletesen vas-

tagodott falúak. Az endodermis sejtjei 4—6 szögletek, radiális

falaikon a Caspary-féle pontokkal. A hypocotyl szárban két

nyalábot találunk, a melyekbe a sziklevélbl belép nyalábok
beleolvadnak.
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h) Az epicotyl szár. A C. transsüvanica szárának fiatalabb

részei ritkás szröktl érdesek. A virágzati kocsányon hiányza-

nak a szrök, a szár idsebb részeirl pedig lekopnak. Idsebb
szártagokon küls bordázat nem figyelhet meg, de a virágzati

kocsányok mindig finoman bordázottak.

A C. leiicantha szárának felülete fényes, brnem, csak

igen ritkán találunk rajta szröket. A szár idsebb szártagjai

gyöngén, a virágzati kocsány ersen bordázott. A szár tömör,

legidsebb részei sem csövesek.

A C. laevigata szára hasonló a C. leucantháéhoz és szintén

tömör. A C. alpina szára igen ersen bordázott és sr, rövid

szrzettel van fedve. A szár bele egészen elpusztul és az egész

szár csszer. A virágzati kocsány szintén csöves.

A C. transsüvanica szárának legidsebb internodiumairól

lefoszlik az epidermis és paraszövet alakul.

Az epidermis sejtjei felületi nézetben többnyire egyenes
falakkal határolt szabálytalan sokszög alakúak. Az epidermisen

eléggé sren vannak levegnyílások. Egysejt fedszrei igen

ritkák és inkább csak a fiatalabb szártagokon találhatók, mivel

idsebb részeken letöredeznek és csak az alapjaik körül rózsa-

szeren elrendezett sejteket lehet megfigyelni. A szájnyílásokat kö-

rülvev három sejt együttesen egy hosszúkás sejtcsoportot alkot és

valószínleg a zárósejtek és az ket körülvev sejtek anyasejtjé-

nek alakját mutatják. Mirigyszrök a szár epidermisen nincsenek.

Keresztmetszetben az epidermis négyszög, vagy kerekded
sejtekbl áll. Az epidermis sejtek küls tangentiális falainak

vastagsága megegyezik a levél epidermise küls falának vastag-

ságával. Az epidermis sejtjeinek radiális falai igen vékonyak.

Az epidermis alatt collenchyma-gyrüt, hypodermát találunk.

Ezen collenchyma-gyrü a szár igen fiatal részén, a legfels

levélpár alatt egysejtréteg. Ezen egysejtrétegú gyrben talá-

lunk több pontot, a hol az egysejtréteg gyr több sejtsorú

cöllenchymabordának ad helyet. E coUenchymaborda áttör az

alatta lev asszimiláló szöveten és az epidermist összeköti a

nyalábhüvelylyel. Megállapítható, hogy e bordák mindig a nyalá-

bok fölött fekiisznek.

A virágzati kocsányt képez internodium kivételével min-

den szártagban négy ily bordát találunk az átellenesen váltakozó

levelek helyzetének megfelelleg. A \irágzati kocsányt képez
utolsó szártagban négynél több ilyen borda is van, a mi a gaUér-

levelek helyzetével áll kapcsolatban. Viszont az els interno-

diumban az els levélpár alatt csak két ilyen bordát találunk,

mivel itt még csak két levél nyalábja lép a szárba.

Idsebb száron, a melyen ugyan még megvan az epidermis,

de már megkezddött a paraképzdés, az epidermis alatt egy
kiterjedt collenchymaszövet foglal helyet. Ennek sejtjei csak

szögleteiken vastagodottak, szabálytalan alakú lapos sejtek, a

melyek az alattuk képzd pára által egészen összenyomatnak.
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A hypodermán belül a fiatal szártagokban az elsdleges
kéreg egy része mint asszimiláló ehlorophyllos szövet szerepel.

Ennek külsbb sejtjei eliptikus alakúak, belsbb sejtjei göm-
bölydedek vagy hatszögesek. Idsebb szártagokban, ezen asszi-

miláló sejtek között színtelen chlorophyll nélküli sejteket is talá-

lunk. Igen ids szártagokban már teljesen hiányzik az asszimiláló

szövet.

Az endodermis sejtjei fiatalabb szártagokban hatszögletek,
idsebbekben négyszögletesen laposak. Nagyobb mérték pará-

sodás mellett az endodermis már nem különböztethet meg és

igy vizsgálataim megersítik V e s q u e ^ adatait, a ki a Cepha-

4. ábra. A C. laevigata bracteája

mirigyszöreinek néhány alakja.

5. ábra. A C. transsilvanica szárá-

nak belében alakuló intumescentia.

lariákra vonatkozólag szintén azt találta, hogy a pára a lágy-

háncs és az elsdleges kéreg közt kezd kialakulni. Solereder^
GrrignonésVan Tieghem nyomán megállapítja, hogy a

Dijjsacus süvestris és D. fullonum szárának pericyclusában egyes
nagy töml alakú váladéktartó sejteket találhatunk. A pericyclus

ezen nagy sejtjeit a Cephalariáknál is megtaláltam, váladékát
azonban nem sikerült bennük kimutatnom.

A nyaláb háncselemeiben igen gyakran találunk calcium-

oxalát buzogányfej alakú kristálycsoportokat. A fa elemeinek vas-

tagodása igen változatos, így megfigyelhet spirális, gyrs, háló-

zatos és a mi a Dipsacaceáknál eddig még csak a Succisára és

Knautiára volt kimutatva, a radiális falakon vermes vastago-
dást is találunk. A faparenchymán és farostokon a gödörkés
vastagodás a közönséges.

^ V e s q u e : Vergleichende Anatomie der Rinde.
* Solereder: Handbuch der syst. Anatomie der Dlcotyledonen.

Stuttgart, 1889.
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A szár alapszövete sokszög parenchyma, melyben igen
sok a buzogányfej alakú kristálycsoport. A bél csak a fiatal szár-

tagokat tölti ki teljesen, az idsebb szártagokban szétszakadozik.

Mindenesetre feltn dolog, hogy a C. transsilvanica szá-

rának idsebb szártagjaiban sajátságos alakú sejteket találunk,

a melyek a bélhüvelybl benyúlnak, belógnak a szár csövébe,
vagyis a bélben intumescentia alakul. Ezen helyeken a bél bel-

sbb sejtjei mindenféle szabálytalan alakúak, nem sokszögek,
igen tömören állanak egymás mellett. Ily helyeken a bélben a
bélsejtek valószínleg regenerálódva gyors és szabálytalan osz-

tódásukkal hozzák létre e szabálytalan alakú sejteket, a melyek
azután helyenként egészen elzárják a szár csövét. E sejtek igen
élénk callózreakciot mutatnak. Meg kell jegyeznem, hogy csak a

C. transsilvanicán és csak igen ids szártagban találtam ket.
Hasonló intumescentiát a szár más szöveteiben is találtam.

Ugyanis a C. transsilvanica idsebb nodusaiban, a hol a szár

elágazik, az elsdleges kéreg gyakran meghasad és a támadt
hasadékot azután egy megalakuló callus-szövet, intumescentia

tömi el. Helyenkint e callus oly ervel fejldik, hogy az elsd-
leges kéreg megmaradt részeit is összenyomja, összeroncsolja és

egészen az epidermisig hatol.

A szár nodusaiban természetesen béldiaphragmát találunk.

E diaphragmát vastagfalú és fásodott sejtek képezik, a me-
lyeknek kifejldése fajonkint jellemz. így a C. transsilvanicán

e diaphragma fásodott, egyenletesen vastagodott falú sejtekbl
áll, a melyek boltozatosán ívelik át a szár csövét és csatlakoz-

nak a bélhüvelyhez. Bennük igen sok buzogányfej alakú kris-

tály van.

A C. leucantha szárán felületi nézetben az epidermis sza-

bálytalan sokszög sejtekbl áll, a melyeknek radiális falai

gyöngyfzérszerleg vastagodottak. A levegnyílásokat övez
sejtek egyik irányban sem nyúlnak meg, míg az epidermis többi

sejtjei hosszanti irányban vannak megnyúlva. A levegnyílások

sren fordulnak el és különösen abban térnek el az elbbi faj

szárán levktl, hogy míg amazokat három sejt veszi körül,

emezeket négy, st igen gyakran öt sejt is övezi. A levegnyí-

lások zárósejtjei kissé be vannak sülyedve az epidermisbe, a mi
némi xerophyta jellegre vall. A cuticula fényes, az epidermisen

szrképleteket nem találtam. A hypoderma és a colleuchymabordák

ezen a fajon is megvannak, azonban míg a C. transsilvanicán

e collenchyma sejtjei szögleteiken vastagodottak, ú. n. „Ecken-

collenchym", a mint azt Müller C.^ a (7e^/?aZanáfc levélnyelére

vonatkozólag nevezi, addig a C. leucanthán egyenletesen vastag

falú sejtekbl áll. Idsebb szártagokban az egysejtréteg hypo-

dermához tangentialisan összenyomott sejtekbl álló sejtsorok

' C. Müller, Ein Beitrag zur Kenntniss der Formen des CoUencliyms.
Ber. D. B. G. VIII.
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csatlakoznak, a melyeknek sejtjei szögletein nem vastagodottak,

hanem egymástól elválnak és minden sejtszögietnél egy kis apró

intercellularis hézag van közöttük.

A szár asszimiláló szövete a C. leucantha fiatal szártagjá-

ban abban különbözik a C. iransilvanicáétól, hogy míg annak

sejtjei kerekded, vagy eliptikus alakúak, ezen a fajon hosszú-

kásak, szögletesek, csupán legbels soruk áll gömbölyded sej-

tekbl. Az elsdleges kéreg ezen asszimiláló szövetében igen sok

szögletes alakú és buzogányos kristályokat tartalmazó sejteket

találunk. E faj szárában a pericyclus egyes kiváló nagyságú

sejtjei igen jól megkülönböztethetk. A másodlagos bélsugarak

sejtjei keresztmetszetben szúk sejtüregüek, hosszmetszetben

hosszúkásak, megnyúltak, rostalakúak. Mint már Schwendener^
is kimutatta, a másodlagos bélsugarak a bélhüvelybl indulnak

ki sugárirányban a faelemek között, azoktól élesen válnak el és

a háncsban vesznek el. A szár bele egészen megmarad, a leg-

idsebb szártagok is tömörek. A C. leucantha diaphragmája már
nem oly értelemben vett diaphragma, mint a C. transsilvanicáé,

mivel a bél megmaradó. A diaphragma csupán a bél parenchy-

májának megvastagodott falú sejtekbl álló része. E diaphragma

ersen iveit, az ív szélei a bélhüvelyhez csatlakoznak. Sejtjei

igen vastag falúak, rendkívül szk sejtüreggel, falaikban pedig

mély csatornák vannak. E faj diaphragmájában csak kevés kris-

tály van és ezek a kristályok mindig vékonyfalú sejtekben

találhatók, a melyek a vastag falúak közül ezáltal ersen ki-

válnak.

A C. laevigata szárának epidermise szintén kopasz. E faj

szárának asszimiláló szövetén belül ugyancsak az elsdleges

kéreghez tartozó színtelen parenchymát találunk, a mely az

elbbi fajokon nincsen meg. Ennek legküls sejtsorai kissé

collenchyma-jellegüek, míg a belsbbek vékony falúak. Az endo-

dermis sejtjei feltnen tágasak, négyszögletesek. A másodlagos

bélsugarak igen világosan különböztethetk meg. A nyalábgyü-

rün belül szintén vastag bélhüvelyt találunk. Minden egyes

nyalábon belül a farész és a bélhüvely között rendkívül vékony

falú, parenchymás szövetet találunk, a mely többnyire szétfoszlik

és így ezen helyeken üregek támadnak.
A bél egészen tömör. A nodusokban diaphragmát csupán

annyiban lehet megkülönböztetni, hogy itt a bélszövet sejtjei

kissé apróbbak, vastagabb falúak, gödörkés vastagodásúak. Mint

az egész szárban, úgy a diaphragmában sincs kristály, míg a

többi fajokon tömve van velük a diaphragma.

A C. alpina szárának levegnyílásai egészen eltérnek a
CrMa/er«-tipustól, mindig 5—7 sejt övezi ket. A levegnyílá-

sok zárósejtjei kissé kiemelkedk. A cuticulán gyenge hossz-

^ Schwendener, Das mechanische Princip in anat. Bau der

Monocotylen. Leipzig, 1874. 151. old.
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irányú csíkoltságot találunk. Gryakoriak az egysejt fedszrök,
a melyek alapját az epidermis rózsaszeren kiemelked sejtjei

veszik körül. Az elsdleges kéregnek a hypodermán belül fekv
része sajátos vastagodást mutat. Ugyanis a sejtek egyes falai

normális vastagodásnak, más falai rendkívül vastagok és így egy
sejtet részint vastag, részint vékony falak öveznek. A sejtek

közt sok a sejtközti járat s különösen azon sejtfalak igen vas-

tagok, a melyek mellett ilyen járatok vannak. A collencliyma

bordákat ennek a fajnak a szárában is megtaláljuk. A kristályok

mindig a többi sejtektl eltér alakú heterocystákban vannak. Ha
a heterocysta közvetlenül a hypoderma alatt a kéreg legküls
sejtsorai között foglal helyet, a heterocysta fölött hiányzik a

hypoderma egy sejtje, s igy közte és a hypoderma között egy
sejtközti üreget találunk.

Az endodermis kiválóan nagy sejtekbl áll, a melyeknek
radiális falai az idsebb szártagokban parásodást mutatnak. Az
elbbi fajnál emiitett nyaláb alatti üreg a C alpina szárában

is megvan és ebben az üregben még a faedények elpusztult

elemei is megtalálhatók. Ezek az üregek nemcsak idsebb szár-

tagokban, hanem már a legutolsó, legfiatalabb szártagban, a

virágzati kocsányban is megfigyelhetk. A bélhüvelyben szin-

tén keletkeznek ilyen kisebb terület üregek. E faj szára is

csöves, még az igen fiatal szártagok is.

Az elbbi fajok szárán küls bordázatot alig észlelhettünk,

a C. alpina szára azonban igen ersen bordázott. E bordák alatt

a nyalábgyrü egyes pontjai ersen kiöblösödnek és igy a nyaláb-

gyr keresztmetszete nem köralakú, hanem hullámos zárt gör-

bét alkot. A bélben igen kevés kristályt találunk, a melyek a

többi sejteknél kisebb sejtekben vannak elhelyezve.

Az elsdleges vastagodású gyökér. Az elsdleges vasta-

godású gyökér szöveteit a C. transsilvanica csiranövényen figyel-

tem meg. Ezzel a tárgygyal már F 1 a h a u 1 1^ is foglalkozott, ki

a Cephalaria amhrosoides radiculáját vizsgálta. Már Flahault
is reámutat, hogy a gyökér fejldésénél olyan nagy fokú sza-

bálytalanságok fordulnak el, a melyek az egyes szövetek el-

különítését igen megnehezítik. A gyökér csúcsán a meristemák

nem határolódnak el élesen a kifejlett szövettl. Igen valószín-

nek látszik, hogy a gyökér többi szöveteinek meristemája nem
közös a kalyptrogen meristemával. A kalyptra legküls és a

tengelyi részekben fekv sejtjei igen tágasak, bennük nagy kemé-

nyítszemeket találunk, noha az egész radiculában és az egész

csira más részeiben sem fordul el soha keményít. E kemé-

nyítszemeket, melyeket Flahault még nem említ meg, a

N e m e c z-féle statikai szervnek kell tekintenünk. A kalyptra

legküls és már elhalt, lehasadozó sejtjeiben nincs keményít.

' Flahault: Recherches sur racroissement terminál de la racine

chez les Phanerogames. Annales des Sciences Naturelles. Série VI. Tome IV.
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Az epidermis és a kéreg között igen gyenge a határ, kü-

lönösen azért, mint Flahault is megjeg3'zi, mivel az epidermis

egyes sejtjei tangentialis falakkal is osztódnak és így helyenként

megkétszerezdnek.
A gyökércsúcs meristemái közt lev ezen bizonytalan diffe-

rentiálódást jellemzi Eriksson\ a ki a DÍ2)sacus-fé\éket két

oly típus közé helyezi, a melyeknek egyikében három meristema

van, pleroma, periblema és dermokalyptrogen, a másik típusban

pedig csak pleroma és még egy másik réteg, mely együtt hozza
létre a kérget, epidermist és a gyökérsüveget.

A mily kevéssé differentiálódik a kéreg a csúcson a kalypt-

rától, az oldalakon az epidermistl, éppen oly kevéssé különül

maga is rétegekké. Flahault az általa vizsgált dicotyl gyö-
kereknél három réteget különböztet meg a kéregben, melyeket

a C. ambrosoidesnél már alig különböztethetett meg, a C. trans-

silvanicán pedig egyáltalán nem tudtam elválasztani. A kéreg-

nek ezen kevéssé diíferentiált voltát önmagában és a kalyptrával,

meg az epidermissel szemben Flahault fontos rendszertani

jellegnek tekinti. Annyi valószínnek látszik, hogy a csúcson a

kéreg nem egy sejtsorból áll.

Ha a csira gyökerének a csúcstól kissé távolabb es ré-

szeibl készítünk keresztmetszetet, az exodermist elég világosan

megkülönböztethetjük a kéreg belsbb sejtsoraitól, mivel sejtjei

radiális irányban kissé megnyúlnak és sugaras falaik sárgásak,

a melyeken sikerült ammoniákos gentiana és sósavval gyenge
ibolyás para-reakciot kimutatnom. A kéreg belsbb sejtjeinek

minden szögletén apró kis sejtközi üregeket találtam. Az endo-
dermis szintén eléggé élesen válik ki. Sejtjei éppen úgy pará-

sodást mutattak, mint az exodermiséi.

A nyaláb diarch. A két fanyaláb elemei nem érintkeznek

ugyan a központban, de rendkívül közel állanak egymáshoz,
jóval közelebb, mint Van Tieghem és Douliof^ egyik

dolgozatukban közölt ábrán a Dipsacus laciniatuson megrajzolták,

mert alig egy-két sejt választja el ket. A másodlagos vastago-

dású gyökérben azután e néhány bélsejt is eltnik, így azután

a Cephalariák gyökerében fejldésük egy szakában sincs kiter-

jedtebb bél.

Van Tieghem és Douliot említett dolgozatukban a

C. pilosán a gyökérágak fejldését is megfigyelve megjegyzik,

hogy a fejldés megindításához a pericyclus nyolcz sejtnyi íve,

mint mondják, a rhizogén-ív járul. E sejtek oldalfalakkal csak-

hamar három sejtsorrá oszlanak, a melyeket az endodermis hat-

^ E r i k s s n : Ueber Urmeristem der Dikotylenwurzeln. P r i n g s-

h e i m, Jahrb. für wiss. Botanik, 1878. 428 old.
* Van Tieghem et Douliot: Recherches comparatives sur

Torigine des membres endogénes dans les plantes vasculaires. Annál, des
Sciences Naturelles. Sér. VII. Tome VIH. Planche XIX., fig. 293.
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hét sejtje takar. Ugyanezen szerzk emiitik, hogy a gyökér-

ágaknak négy sorban való elhelyezését C 1 o s is megfigyelte.

Ezen vizsgálatok eredményét magam is megersíthetem a C.

transsilvanicára vonatkozólag.

II. Meproduktiv szervek.

A virág részeinek szöveteit két fajon, a C. leucanthán és

a C. transsilvanicán tanulmányoztam. A vizsgálat fsúlyát azonban

a C. leucanthára fektettem, azért a másik fajra csak a két faj

közt lev anatómiai különbségeknél fogok utalni.

Invollucellum. Bár az involucellum mint fellevélképlet nem
reproduktiv szerv, mégis ezen a helyen kell azt tárgyalnom,

mivel azokkal a legszorosabb vonatkozásban áll.

Az involucellum bels felülete a term aljával forr egybe,

küls felülete a kocsánykára fut le. Van Tieghem^ reámutat

az involucellum fontos rendszertani jelentségére. Szerinte a

Cephalariák involucellum át az összes többi fajokétól megkülön-

bözteti az, hogy fogazott, 8 foga és 8 ere van és nincs gallér-

kája. A génuszon belül való rendszerezésnél is felhasználható

az involucellum. Van Tieghem ugyanis a 8 borda alapján a

fajokat is két sectioba sorozza, A mells, hátsó, meg a két

oldalsó borda jobban kiálló és szélesebb, míg a négy közbees
keskenyebb és simább. Egyes fajokon (C. tatarica, C. alpina)

ezek a bordák a csúcson rövidebb-hosszabb, de egymással körül-

belül egyenl fogakba futnak, mig más fajokon (C. transsilvanica,

C. syriaca) négy, t. i. a mells, hátsó és két oldalsó borda

hosszabb.

Az involucellum küls felületének epidermise igen alacsony

és keskeny sejtekbl áll, és alig van az epidermisnek olyan

sejtje, a mely mint trichoma nem emelkedne ki. így az involu-

cellum küls felületét egészen elborítja a szrözet. Szrei két-

félék, egysejt fedöszrök és többsejt mirigyszrök. Az egy-

sejt fedszrök alakja azonban eltér az eddig leirt fedszrö-
kétl. Ugyanis e szrök az involucellum oldalán annak felületével

párhuzamosan felfelé görbülnek.

A mirigyszrök alakja igen változatos, de lényegileg hasonló

a vegetatív szerveken talált mirigyszrökéhez, t. i. egy nyeles

gömb, vagy nyeles elipsoid. Az involucellum bels felületének

epidermise szintén alacsony, de a virágtengely irányában meg-
nyúlt sejtekbl áll. Alsóbb részein teljesen csupasz. Alapi részei

egyenletes vastagságúak, de azon magasságban, hol a term
csúcsi részén megkeskenyedik, a hol a csésze helyet foglal a

term csúcsán, az involucellum befelé kiöblösödik és így teljesen

'Van Tieghem: Remarques sur les Dipsacacées. Annales des
Sciences naturelles Sér. 9. Tome X. Paris, novembre 1909. (Extráit.)
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hozzásimul a termhöz és a csésze aljához. A mint említettem,

az iiivolucellum bels felszíne csupasz, de csak a leirt kiöblö-

södésig ; ettl felfelé fedszröket, de még nagj^obb számban
mirigyszröket visel. Az involucellum küls felszínének epider-

mise alatti sejtsora mint kristálytartó szerepel és egész terjedel-

mében magános calciumoxalát kristályokat tartalmaz, mint azt

Szabó^ is kimutatta a Knautiákon.

A nektáriumok nem az involucellum bels felületének alján

vannak elhelyezve, mint azt B o n n i e r - állítja a Scabiosákra

vonatkozólag. Itt hiába keresünk nektáriumokat, de itt teljesen

fölöslegesek is volnának, az itteni elhelyezésük pedig lehetetlen,

mivel az involucellum teljesen hozzásimul a termhöz és ezen-

6. ábra. Szrök a C. transsilvanica invoUucellumán,

k = kristálytartó sejtréteg.

kívül a sr szrözet is elzárja az idevezet utat. A nektáriumok
tényleg megvannak a CephalariáJcon is, de nem itt, hanem a

párta tövén, mint arról késbb lesz szó.

Az involucellum legbelsbb szövetét hosszanti irányban
megnyúlt sejtek alkotják, az említett kiöblösödés szövete azonban
színtelen és szabálytalan alakú sejtekbl áll, melyekben sok a
buzogányf alakú kristály. (V e s q u e ^ szerint is.)

A C. transsilvanica involucelluma az elbbi fajétól már
küls alakjára is eltér. Az elz fajénál aránylag jóval vas-

tagabb és kiöblösödése nem olyan ers. Igen szorosan simul a
termhöz, úgy hogy szinte azzal egybeforrottnak látszik. Szrei

' Szabó Zoltán: Ujabb histologiai és fejldéstani megfigyelések
a Knautia-génusz fajain. (Botanikai Közlemények, ÍX. (1910) 3. füzet.)

- B n n i e r : Les nectaires. Annál, des Sciences Naturelles 1878.
Tome VIII.

' Vesque: Caractéres des principales familles gamopetals tirés de
ranatomie de la feuille. Ann. des Sciences Naturelles, Sér. 7. T. I. 1885,
207 old.
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megegyeznek az elz fajéival, peremén azonban ers, szálka-

szer egysejt szrök vannak.

A csésze. A csésze zöld, húsos, forrt level, alacsony. A term
csúcsán van elhelyezve, tehát felülálló. Epidermise igen magas
sejtekbl áll, a melyeknek falai egészen vékonyak. A csésze

sren szrös, kivált csúcsi részei. Egysejt szrei oly típusúak,

minket az involucellumon láttunk. Mirigyszrei feltnen nagyok
és legsrbben találhatók a csésze csövén. A csésze szövete

isodiametrikus, vagy hosszanti irányban csak kissé megnyúlt
sejtekbl áll, a melyek közül a külsbbek chlorophyllt is tartal-

maznak. A csészébe a termbl négy nyaláb lép be. A csészében
elég gyakoriak a buzogányfej alakú kristályok. A csésze nemcsak
a fiatal bimbón, hanem a nyíló virágokon is szorosan hozzá-
simul a szirom aljához és annak támasztására szolgál. Megjegy-
zend, hogy a termés érésekor a csésze nem mindig hull le,

hanem még jobban meghúsosodik és néha a már kihullt, teljesen

érett termésen is találhatunk csészét.

A C. transsilvanica csészéje éppen úgy mint az involucel-

lumnál láttuk, aránylag jóval rövidebb és vaskosabb, mint a

C. leucantháé. Egysejt szrei nem oly súrek és rövidebbek,

vastagabbak, mint az elbbi fajéi. A csésze peremén ers, vastag,

serteszer szrök ülnek. Viszont mirigyszrei srbbek, mint a

C. leucantha csészéjén. Továbbá míg ama fajon a csésze küls
felületén nem találtam mirigyszrt, e faj csészéjének küls felü-

lete is mirigyes. Némi különbség figyelhet meg a csésze küls
és bels felületén lev mirigyszrök között is, ugyanis a küls
felületen lev mirigyszrök igen rövid nyelek, vaskosak, míg a

bels felület mirigyszrei hosszúra nyúlt nyelek és a külsknél
jóval nagyobbak.

A párta. A párta felsállású, forrt szirmú ; a czimpák
száma négy.

A szirom mindkét felülete körülbelül azon magasságig, a
hol a porzók reá vannak nve, papillás felület, tehát csöve

papillás, czimpái simák, a mint azt a C. tataricán már
Koschewnikovs'^ is megfigyelte. A papillák vékony falúak.

A szirom küls felületén elég nagy számban találunk olyan sej-

teket, a melyek mint hosszú, vékony és puha szrök emelkednek
ki. De ezek is csak a szirom felsbb részein figyelhetk meg,
a porzószál odanövésén alul csak igen ritkán fordulnak el.
A szirom bels felületén nem találunk fedszrözetet, hanem
igen csekély számú mirigyszrt, a melyek az összes többi szervek

mirigyszreinél kisebbek, alakjuk azonban azokéival egyez.
Ugyancsak a szirom epidermisének képletei közt kell megem-
lítenem, hogy a szirom küls oldalának epidermisén több esetben

' Koschewnikow D.: Zur Anatomie der coroUinischen Blüten-
MUen. Schriften d. Neurussiscli. Ges. der Natiirf. Bd. VIII. 1882, Odessa.
(Ex Just. 1885)
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sikerült levegnyilásokat is megfigyelnem, a melyek tökéletesen

megegyeznek a vegetativ szerveken találtakkal.

Szintén az epidermis képletei közt kell szólanom a nek-

táriumokról is. Ugyanis éppen úgy, a mint azt S z a b ó ^ a

Knautiákra vonatkozólag kimutatta, a párta csövének a legtövén,

azon a helyen, a hol a párta bels felülete a bibeszállal érint-

kezik, a párta gyr alakúan felduzzadt tövének epidermise igen

magas és hólyagszerleg kiemelked sejtekkel bir. Míg más
helyen, alig kevéssel följebb a szirom epidermise egy sejtjének

magassága csak 17"6 [t, ezek közt 396 ;j. magas sejtek is for-

dulnak el. A friss virág nektáriuma gyönge Trommer-féle

I

7. ábra. A C. Icucantha nektáriuma. b — bibeszál, /« = a párta tövének czukrot

kiválasztó hólyagalaku sejtjei, k = calciumoxalát kristályok.

czukorreakciót mutatott. Kétségkivül ezek a nagy hólyagalaku

sejtek képezik tehát a nektáriumot és így a nektárium nem az

involucellumon van elhelyezve, mint azt B o n n i e r állította ; s

igy tehát a Cephalariáhiál nem extranuptialisak, hanem nup-

tialisak.

A szirom bels szöveteire nézve a szirmon két részt kell

megkülönböztetnünk. Tövétl azon részletéig, hol a porzószálak

reá vannak nve, hosszanti irányban kissé megnyúlt sejtekbl

áll, a melyekben igen gyakoriak a buzogányf-alakú kristályok.

A porzók odanövésétl fölfelé a szirom két epidermisének

közét rendkívül lazán álló és nagy intercellularisokkal bíró sejtek

töltik ki, különösen a sziromczimpákban. E sejtek gömbölyek

1 Szabó Zoltán: Ujabb histologiai és fejldéstani megfigyelések

a Knautia-génusz fajain. (Botanikai Közlemények, IX. (1910) 3. füzet.)
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és igen vékony falúak. A szirom minden czimpájába egy-egy
edénynyaláb fut be.

A C. transsilvanica szirmai szintén papillosusak, de papillái

kisebbek, mint az elz fajon. E papillák a czimpáknak is inkább
csak a bels oldalán figyelhetk meg, mivel a szirom küls
oldalát szrözet fedi. E szrök, mint általában e faj minden
szervének szrei rövidebbek, vastagabbak, mint a C. leucantha

szirmán. E faj szirmának bels oldalán lev mirigyszrök közt

elég gyakoriak a fedszrök is.

E faj nektáriumai kissé különböznek az elbbi fajétól.

A bibe alja gyrként vastagodott, küls sejtjei rendkívül

nagyok, szabálytalan sokszög alakúak ; a párta szövete velük

szemben kissé behorpad, e behorpadás felületén azután az elbbi
fajéhoz hasonló hólyag alakú sejteket találunk ; e hólyag alakú

sejtek azonban kisebbek az elbbi fajéinál. A párta hólyag alakú

sejtjei és a bibe tövének nagy sejtjei közt szk csatorna húzódik,

mely mint mézvezet szerepel. E faj nektáriumai igen késn fej-

ldnek ki, csak a nyiló virágban találhatók kifejldve, mig a

C. leucantha nektáriumai jóval a kinyílás eltt készen vannak
a bimbóban.

Ugyancsak késbb jelennek meg e faj szirmában a kris-

tályok is, mert csak a kinyílt virágban figyelhetk meg.
A porzószál valamivel lejebb van a pártára nve, mint a

C. leucantha pártáján. A párta csöve és czimpája bels szövete

közt nincs olyan éles különbség, mint a C. leucanthán láttuk.

A porzókör. A C. leucantha porzószálának alsóbb része

színtelen, vékony falú sejtekbl áll, a melyek négyszögletesek,

isodiametrikusak. A porzószál felsbb részeiben a sejtek már
hosszanti irányban megnyúltak. Az epidermis sejtjei és a belsbb
sejtek közt alig észlelhet némi alakbeli különbség. Az epidermis

sejtjeinek küls tangentialis fala semmivel sem vastagabb a bel-

snél. A porzószálban egy edénynyaláb fut végig nagyon redukált

számú és nagyságú nyalábelemmel. A connectivum igen vékony,

alig pár sejtsorból álló szövet. Az exothecium a sziromhoz

hasonlóan papillás, a papillák alakja, nagysága a szirom papil-

láival megegyez. A papillák a connectivum fels részein is

megfigyelhetk, maga a porzószál azonban már nem papillás.

Az endothecium gömbölyded sejtekbl áll, a melyeknek falai

sren spirális vastagodást mutatnak. Az endothecium a thecák

falában egy sejtréteg, csak a thecákat két részre osztó falban

válik több rétegvé. E válaszfal igen sok buzogányfej alakú kris-

tályt tartalmaz. A pollenek a virág proterandrikus voltának meg-
felelen igen korán képzdnek (fejldésüket Mangin^ figyelte

meg a C. tataricán). A pollenek alakja fiatal korban tetraéderes,

késbb gömböly, felületük szemcsés.

^ M a n g i n : übservations sur le développement du pollen. Bulletin

de la Société Botanique de Francé. T. XXXVT. (Ex Just. 1889.)
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A C. transsilvanica porzószálában a sejtek inkább göm-
bölyek, mint szögletesek és laza szövetet alkotnak. Az exothecium
papillái alacsonyabbak, mint az elz fajon. Kristályokat szintén

csak a thecák válaszfala tartalmaz.

A term. A bibe két osztatú, a bibeszál osztatlan. Van
T i c g h e m^ e tényt rendszertani jelentségnek tekintve, a bibe-

szál alapján csoportosítja a Dipsacaceák genusait. A bibeszálat

vékonyfalú, négyszög sejtekbl álló epidermis fedi. E sejtek

alakja teljesen azonos a párta basalis részének küls felületén

lev sejtekkel. Az epidermis felülete sima. A bibe epidermisének
egyes sejtjei igen magasak, hasonlóak a párta tövén lev nek-
tárium sejtjeihez. Míg a bibeszál alján az epidermis sejtjeinek

.hossza úgy aránylik magasságukhoz, mint 22 (j- : 22 ;j., tehát a
sejtek izodiametrikusak, a bibe csúcsán e pollenfo'gó sejteken

az elbbi arány 22 : 6. A bibeszál bels szövetét keskeny, hosz-

szanti irányban megnyúlt sejtek alkotják, a bibe szövete pedig
apró, izodiametrikus, lazán összeálló sejtekbl áll.

G u é g u e n F. '^ a C. tatarica bibéjének pollenvezet szö-

vetéül tág üreg idioblastákat említ, a melyek tartalmának szerepet

tulajdonít a pollentöml vezetésében. Hasonló szövetet azonban
a vizsgált fajok egyikénél sem tudtam találni.

A bibeszálban két nyaláb fut végig. A bibeszál alapi része

összeolvad a csésze és párta közös alapi részével. Ezen a he-

lyen, a hol a bibeszál, párta és csésze alapja összeolvad, a
parenchyma feltnen sok buzogányfej alakú kristályt tartalmaz.

A magház falát hosszanti irányban megnyúlt sejtekbl
álló szövet képezi. Az epidermise alatti sejtsor mint kristály-

tartó szerepel, még pedig magános kristályokat tartalmaz. A
magkezdemény csúcsával egy magasságban azonban a magház
fala is tartalmaz buzogányfej alakú kristályokat. A magház alapi

része egybeolvad az involucellum és a kocsány szöveteivel. A
vaczok azonban vastagabb falú sejtjeivel jól megkülönböztethet
és tányéralakü. A kocsány közvetlenül a vaczok alatt szintén

sok buzogányfej alakú kristályt tartalmaz. A C. transsilvanica

termjének falában nyolcz nyaláb fut végig, a melyek körben
vannak elhelyezve. E nyalábok körén belül azonban még egy
azoknál jóval hatalmasabb nagy nyalábot is találunk. E magá-
nyos nagy nyaláb a term falának mindig a ventralis és mindig
azon az oldalán fut végig, a mely a placentát képezi és a funi-

culuson át a magkezdeménybe vezet. A magkezdeménynek tehát

egy külön nyalábja van. A magkezdemény e külön nyalábját

eddig a Dipsacaceák egy neménél sem említették, csak Van

^Van Tieghem: Remarques sur les Dipsacacées. Annales des
Sciences naturelles. Sér. 9. Tome X. Paris, novembre 1909. (Extráit.)

^ Guéguen: Recherches sur le tissu coUecteur et conducteur des
Phanérogames. Journal de Botanique. Tome XIV. 1900. (Ex Just, Bot.
Jahresb.)
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T i e g h e 111^ legújabb dolgozatában van róla szó, noha e dolgo-

zat megjelenése eltt és attól teljesen függetlenül találtam meg,
S z a b ó '^ pedig szintén tlem függetlenül említi meg a Knautián,
A term nyalábjai a csésze és a párta közös alapi részének

szövetében gyr alakúan egyesülnek és innen a csészébe négy,

a pártába négy, a bibébe két edénynyaláb fut.

A magkezdemény csúcsa és a termfala között kis üreg

van. Mint jellemz dolgot kell megemlítenem, hogy a Cephala-

riáhon, de Van Tieghem^ legutolsó dolgozata szerint Dipsacus-

féléknél általában, vagy mint Szabó^ & Knautiáhra kimutatta,

az integumentum rendkívül vastag, terjedelmes szövet, a mely a

magkezdemény tömegének nagy részét alkotja. A nucellus az

embryozsák fejldésekor teljesen absorbeáltatik. Az embryozsá-

kot az integumentum prismás alakú és a többi sejtek közül

nagyságuk által is ersen kiváló sejtekbl álló bels epider-

mise övezi. (Van Ti egh em,^ Szabó-.) Ugyanezen prismás

sejtek veszik körül a mikropylét. A mikropyle természetszerleg

az integumentum terjedelmes volta miatt igen hosszú és nem
egyenes, hanem kissé görbült. Az integumentum bels epidermi-

sének néhány sejtje az embryozsák alatt kiemelkedik a többi

közül s e kis kiemelkedés fölött foglalnak helyet az embryozsák-

ban az antipodialis sejtek.

A funiculus szövete teljesen megegyezik az integumentu-

méval. Mint már említettem, a funiculusnak egy külön nyalábja

van, nem pedig a term nyolcz nyalábból áUó nyaláb-körébl lép

beléje egy nyaláb.

A termés. A termés alkotásához a magház falán kívül még
a csésze és az involucellum is hozzájárul. Ugyanis a magot egy
barna, bordázatokkal és fogakkal bíró küls lefejthet burok bo-

rítja. Ez a nyolcz bordájú burok az involucellum. Az involucel-

lum sejtjeinek falai ugyanis a mag érésekor megvastagodnak,
a sejtek elhalnak és a termés legküls burkát képezik, st úgy-

szólván egyedüli védburkai, mivel a term fala elroncsolódik,

sejtjei a gyorsan fejld endospermtól összenyomatnak, szét-

foszlanak és csak mint egy elpusztult szövet maradványa, mint

egy barna hártya található meg az endospermium és az involu-

cellum között. Az involucellum és a term elpusztult fala az érett

termésen phloroglucinnal és sósavval igen élénk fareakciót mutat.

Van Tieghem^ legújabb dolgozatában sren emlegeti az

ovarium conusát, st rendszertani fontosságúnak ismeri fel. A be-

porzás után ugyanis a magház csúcsi része túlemelkedik az

involucellum szélén. Ebbl származik a magház kúpja. E kúpot

a kész termésben ugyan már inkább az endosperm csúcsa

^ Van Tieghem: Remarques sur les Dipsacacées. Annales des
Sciences naturelles. Sér. 9. Tome X. Paris, novembre 1909. (Extráit.)

- Szabó Zoltán: Ujabb histologiai és fejldéstani megtígyelések
a Knautia génusz fajain. (Botanikai Közlemények, IX. (1910) 3. füzet.
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a radiculával képezi, a termésfal csak mint elpusztult szövet

takarja be. A C. transsilvanica termésén e kúp alig emelkedik

túl az involucellum fogain.

Háromnapi csiráztatás után a termés duzzadttá lesz, a száraz

és maghoz tapadó involucellum egészen elválik attól, öt napi csiráz-

tatás után pedig már a radicula kezd kinyomulni a mag csúcsán.

Az involucellum bordái kettsek, azaz közvetlenül egymás

mellett két borda fut és a kett közt egy árok fekszik. E bor-

dákban az epidermis alatt következik az involucellum tárgyalá-

sánál említett kristályréteg, a melyen belül a parenchyma fásodott,

stereoma szövetté változott és ez alkotja a bordák kiemelkedé-

sét. E stereoma szövet jelenlétére már Fi se he r^ is reámutatott.

Dolgozatom befejezéséül vizsgálataim fbb eredményeit a

következkben foglalhatom össze.

A Cephalariák leveleinek bifacialis vagy isolateralis volta

fajonkint változó. A levélnyél szöveteinek elrendezdése az egyes

fajokra jellemz. Az idsebb szártagokban egyéves fajokon is

paraszövet képzdik. Ugyancsak ids szártagokban a bél elpusz-

tult sejtjei regenerálódhatnak és a szár csöve eltömdik, intu-

mescentia képzdik. Hasonló intumescentia a szár más szöveteinek

raeghasadásánál is alakul. A gyökérben kiterjedtebb belet soha-

sem találhatunk. A nektárium nem az involucellumon, hanem a

párta csövében van. Reámutattam arra, hogy a termnek nyolcz

nyalábján kívül van még egy kilenczedik nyalábja, mely a mag-

kezdeménybe vezet. Végül az embryozsák teljes kialakulásakor a

nucellus már egészen felszívódik.

Dolgozatom végén kedves kötelességet teljesítek akkor,

midn dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyet. ny. r. tanár úrnak és

dr. Szabó Zoltán egyet, tanársegéd úrnak vizsgálataim közben

való legnagyobb jóakaratú támogatásukért szinte köszönetet mondok.

* Chodat R. et Zollíkoffer R., Les trichomes capité du Dipsacus et

leurs filaments vibrants; Arch. des se. phys, et nat. Genéve, T. XXVIII.

1892. (Ex Just.)

Zoliikoffer R., Filaments vibrants des poils capités. Arch. des se. phys.

et nat., T. XXVHL 1892. íEx Just.)

Buchenau, Über die Blütenentwieklung einiger Dipsaceae, Valeria-

naceae und Compositen; Bot. Zeit. 1872.

Payer, Organogenie.
Trécul A., La ramification dans les végétaux est-elle partout et tou-

jours acropéte ? Comptes rendus des sóances de l'Aeadémie des Scienees,

Tome XCIII. Paris, 1881. (Ex Just.j

^ JosefFischer: Beitráge zur Systematik der Dipsaceen. (Son-

derabdruck aus den Sitzungsbericht des deutsehen nat.-med. Vereines für

Böhmen „Lotos". 1906. Nr. 4.


