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Sztankovíts R. : A hazai Carpínusok levelének és

termésének hístologíája.

1910. év nyarán Oravicza, Bányavölgye, Marilla, Csiklova

és Kalugra vidékén botanizálva tapasztalhattam, hogy a hazai

Carpinus fajok közül a legmagasabbra a Carpinus betulus emel-

kedik, de kiiiönösen az kötötte le figyelmemet, hogy a C. betulus

és C. orientális társaságában rendszerint C. carpinizza is elfordul.

Ezt látva akaratlanul is felmerül a kérdés, vájjon a C. car-

pinizza nem származik-e a C. betulus és C. orientális keresz-

tezdésébl? Erre a kérdésre eddig az irodalom nem adja meg
a választ, st a hazai fajok (C. carpinizza és C. betulus var.

Haynaldiana) levél- és termésszövet-elemeinek elrendezésérl
sem találtam sehol említést.

A Carpinus-ok rendszerbe foglalását A d a n s o n kezdi
1763-ban, majd A, L. de J u s s i e u, L. C. R i c h a r d, L. M i r b el,

A. de Candolle, Prantl és legújaljban Ascherson-Grábner
is járultak hozzá a Carpinus-ok rendszertani helyének pontos
meghatározásához.

Fekete-Mágocsy „Erdészeti növénytana" a Carpinus-ok több
fajváltozatát említi, de az edentulus Kit. fajváltozatából kikap-
csolja a C. carpinizza-t s azt C. betulus és C. orientális közti

átmeneti alakjának tekinti.

Acherson-Orcíbner Synopsisában (1910 IV. p. 371—376.) a

Carpinus génusz Eucarpinus szekcziójában találjuk felemlítve a
hazai Carpinus-okaX. Mint faj a Carpinus betulus L és a Car-
pinus orientális Mi 11., de a Carpinus carpinizza Hst. csak
mint a C. betulus forma serrata szerepel.

A C. orientális Mi 11. (1827) elnevezést épp az elsbbségi
jogánál fogva a C. duinensis Scop. (1842) elnevezéssel szemben
érvényre juttatja. Az említett munka az egyedüli, mely felosztá-

sában az összes Carpinus-ainkra kiterjeszti figyelmét oly annyira,

hogy még Carpinus betulus var. Haynaldiana B o r b. sem marad
említetlenül.

Ezzel a körültekint pontossággal szemben rámutatok azokra
a hézagokra, melyeket a Carpinus-ok2ii tárgyaló anatómiai munkák-
ban észlelünk. Eltekintve attól, hogy csak a közismert (C. betulus^

elvétve a C. orientális) fajok leveleinek anatómiáját nyújtják.
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feltn a termések anatómiáját tárgyaló munkák teljes hiánya.

Ezzel azonban nem azt mondom, hogy a szár és a levél ana-

tómiájával nem foglalkoztak behatóan. Elég ha Boubier^ és

Solereder"-^ munkáira hivatkozom, a melyekben úgy a régi,

mint az újabb irodalmi adatokat is megtaláljuk.

Vizsgálódásom a hazai Carpinus-okát megkülönböztet ana-

tómiai jellemvonások kimutatását tzte ki czélul. Vizsgálataim

keretébe vontam az összes hazai Carjnrius-okat, névszerint C.

hetulus L., C. hetulus var. Haynaldiana Borb., C carpinizza

Hst. és C. orientális M i 1 1. Összehasonlító vizsgálati anyagot

az említett exkurzióm alkalmából, továbbá a budapesti kir. m.

tudomány-egyetemi növénykertbl és a Zugligetbl szereztem.

D é g e n Á r p á d dr. úr lekötelez szívessége folytai' juthattam

hozzá az auctor által összegyjtött C. hetulus var. Haynaldiana
Borb. eredeti herbáriumi anyagához is

A vizsgálat sorrendje a lomblevél anatómiájával veszi kez-

detét, folytatását képezi a levélnyél, a terniéskocsány, a kupacs,

a termésfal szövet elemeinek elrendezése és a mag histolo-

giájával zárul.

A lomblevél lemeze. A hazai Carpinus fajok lomblevele

kétoldalas ; alakja tojásdad, eliptikus, részaránytalan, kettsen
fúrészes szél, hegyes csúcsú, lekerekített vállú, gyöngén szíves

bemetszés.
A lomblevél epidermissejtjei úgy a színén, mint a levél

fonákán, a szétágazó levélerezet fölött hosszirányban megnyúltak
s egyenes falúak, a levéllemez többi részén pedig hullámos

falúak. Ez alakbeli tulajdonságokban a vizsgált fajok teljesen

egyezk. Keresztmetszetben az epidermissejtek négyszögletesek,

szorosan záródók, kutikulájuk sima. A vizsgált fajok epider-

misének mérete sem mutat lényeges eltérést.

Eltérés a B o u b i e r által is észlelt C. orientális nyálká-

sodó kutikulájában mutatkozik. A vizsgált Carpinusoh levélfoná-

kán elforduló levegnyílások sem elrendezésbeli, sem méretbeli

különbséget nem mutatnak. Az ersít léczczel bíró levegnyílá-

sok az epidermis felszínével egy síkban fekvk, nevezetesebb

melléksejtek nélkül.

A lomblevelek szrképletei kialakulásukra nézve kétfé-

lék: egysejt, vastagfalú fedszrök és soksejt mirígyszrök.

A Boubier és Reinke-' által leirt szrképletek hazai fajain-

kon egyezk. A lomblevél mezofillumát alkotják a palisadparen-

chima és a szivacsparenchima.

A Carpinus hetulus és alakkörének palisadparenchimája

egy sorban, néha két sorban elhelyezkedett, szorosan záródó,

magasságban igen jól kifejldött oszlopos sejtekbl áll.

A palisadparenehima-sejtek klorofilt és némelyike oxal-

savas mészbl álló kristályokat tartalmaznak.

Boubier szerint ezek a kristályok mint elsrend meg-
különböztet jegyek szolgálnak. Tapasztalataim alapján mond-
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hatom, hogy kristályoknak ily fontosságot nem lehet tulajdanítani,

mert egy és ugyanannál a fajnál elfordulhatnak, de hiányoz-

hatnak is

A szivacsparenchima két-négy sorban elhelyezkedett, sejt-

közti járatokkal biró s a levél hosszirányában jól kifejldött

sejtekbl áll.

A szivacsparenchima- sejtek leginkább buzogányalakú kris-

tályokat tartalmaznak. A kalciumoxalat-kristályok jelenléte a leve-

leknek átes fényben pontozott (pellucida) külst kölcsönöz. Ez
a jelenség nem kerülte el De Candolle figyelmét sem, mikor
Prodromusában a CarpÍ7ius-ok jellegeit kiemelte, és B 1 e n k* volt

az els, ki ennek a jelenségnek az okát a kristályokban kimutatta.

A Carpinus orientális lomblevelének palisadparenchimája

egysejtsorú, de a sejtek magasságbeli kifejldése csak a felét

teszi az elbb említett fajok palisadjának.

A szivacsparenchima két-, legföljebb háromsord.

csmi

1. ábra. Carpinus betulus lomblevelén
lév levegönyilás keresztmetszete.

2. ábra. Carpinus betulus lomb-
levél keresztmetszete. 300/1.

A palisad- és a szivacsparenchima ily módú kifejldésébl
érthet a két faj levéllemezének vastagságbeli különbsége.

A Carpinus betulus és alakkörének levéllem ez- összvastagsá-

gának, a levél iilapi, közép és csúcsi részébl vett átlagát llO
p.-nak találtam, mely átlagból a szivacsparenchimára 60—66 [>•

esett. Ezzel a számadattal szemben a Carpinus orientális leve-

lének összvastagságát 60 {x-ban lehetett megállapítani, a melybl
a szivacsparenchimára 35 \í esik. Kiemelem, hogy a vizsgálati

anyagom a napfényérte fák koronáinak a szélérl és nem az

árnyékban nti részekrl való.

A Carpinus-ok levélerezete szétágazó, a középértl kihajló

oldalerek egyenes lefutásnak. Az erek szerkezetét Boubier a
legpontosabban tárgyalja. A vizsgált honi fajokban eltérést nem
észleltem, mivel pedig a levél nyelében haladó nyalábok a levél

ferében folytatódnak, azért a levéinyél tárgyalásával kapcsola-

tosan fogom ezeket tárgyalni.

Már a lomblevél szövetelemeinek tárgyalása alkalmával

kitnt, hogy a hazai Carpinus-sánk két csoportba oszthatók. Az
egyik alakkörbe tartozik C. betulus, C. carpinizza és mint joggal
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remélni lehetett a C. hetulus varietása is. A második csoportban

C. orientális foglal helyet. E felosztás jogosultságát a még ki-

mutatandó eredmények is igazolják.

A lomblevél nyele. B o u b i e r munkájában a Betidaceae

családjába tartozó fajok levéliiyeleinek histologiájában felismerte

annak faji jelleggel bíró tulajdonságait.

Vizsgálódásaiban a levélnyél alaprészének keresztmetszeté-

vel érte be és igy a C. orientális levél nyelébe haladó nyalábot
— két nagyot és egy kisebbet — karakterisztikus megkülönböz-
tet jelnek veszi.

Meggyzdtem arról, hogy a levélnyél szerkezete fajonként

jellemz és mivel a levél nyele alapjától kezdve a levél lemezéig

igen változatos keresztmetszeti képeket nyújt, sorozatos metsze-

tekben igyekeztem a levélnyél szöveti elrendezését tanulmányozni.

Ennek folytán kiderült, hogy a hazai fajok közül a küls alaktan

révén is jól megkülönböztetett fajok szöveti szerkezetük révén

is igen jól megkülönböztethetk egymástól.

Mieltt a jellemzen kialakult jellegekre áttérnék, csak

3. ábra. Carpinus betulus : a levélnyomnyalábok kialakulása.

rövidesen említem meg a levélnyél szöveti szerkezetét, annál is

inkább, mivel Boubier alapvet munkájában részletesen meg-
emlékezik róla.

A levél nyelét négyszögletes, vastag és egyenes falu sejt,
egyszer szrökkel bíró epidermis fedi. A vizsgált fajok epider-

mise ebben a tekintetben teljesen megegyez. Az epidermis alatt

következik a kollenchimás vastagodása négy-öt sejtsorú hipoderma.
A hipodermát parenchimás alapszövet követi, mely utóbbit az edény

-

nyalábok kialakulása szerint vagy az egyes nyalábok háncsrésze

mellett, vagy a nyalábok egyesülése alkalmával az egész nyaláb
gyr körül alakult egységes sklerenchimn hüvely választja el

a szállítószövetek elemeitl. Eitl a szöveti elrendezéstl egyet-

len megvizsgált faj sem tért el. A hazai fajok két csoportjára

jellemz a nyalábok száma. A Carpinus hetulus és alakkörének
levélnyelébe /léí, a Carpinus orientális- éh?i csak három nyaláb
lép be. A levélnyél-nyalábok eredésének felderítése czéljából a

szár keresztmetszetére is tekintettel kellett lennem. A nélkül,

hogy a szár szöveti szerkezetét behatóbban tárgyalnám, csak
rövidesen mutatok rá arra a különbségre, mely a levélnyél és a

szár szövetei között észlelhet.
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A szár keresztmetszetében szembetn az epiderniis alatti

lemezes peridermán kívül a szorosan záródó, sugaras elhelyezés
edénynyalábok nagy száma.

A levélnyomnyalábok kialakulási folyamatát, melyre eddig

egy kutató sem volt tekintettel, sorozatos metszeteimbl követ-

keznek észleltem. A hazai Carpinus-ok levélnyomnyalábjainak a

száma egyenl, még pedig öt. A Carpinus betulus és alakkörében a
nyomnyalábok kialakulása teljesen megegyez módon történik.

Nevezetesen a szár keresztmetszetében látható, zárt nyalábgyiir
nyolcz részre tagolódik. Ezek közül legnagyobb a médián elüls
rész (1.), mely ügyszólván a gyüríi fele. Ez egész körré alakul

ki és szárnyalábgyr marad. A gyr többi hét részébl a

két transverzálisan elhelyezett (4—5) és a három a médián
síkban hátul a levél-illeszkedés síkjában fekv rész levélnyom-
nyalábbá lesz és a levélnyélbe fut, míg a közte visszamaradt,

körülbelül a két diagonális irány hátsó részében elhelyezed
részek (2—3) egybeforrva a rügybe futó edénynyalábgyürüt
alkotják meg.

Ezzel azonban még mindig nem ért véget a levélbe futó

4. ábra. Carpinus orientális : a levélnyomnyalábok kialakulása.

nyalábok kialakulása. A mikor a szár zárt edénynyalábgyrjé-
bl az említett öt nyomnyaláb kivált, a médián síkban es bátsó
nyalábok eltti párás periderma folytonossága is megsznt.
A periderma szakadását a kéregparenchima növekedése okozta.

Ez a kinyomuló parenchima közös alapja úgy a rügy, mint a
levélnyél parenchimájának. A volt. két transzverzális síkbeli nyaláb
(4—5) mindjobban kihajlik a három hátulsó nyomnyaláb felé.

Ennek következtében a transzverzális síkban kétoldalt két-két

befzdés jön létre.

Az els befzdés a szár és a rügy közti határt jelöli

meg, míg a második befzdés a rügy alapszövetét különíti el

a levélnyél alapszövetétl. Azonban még a második befzdés
eltt a levélnyomnyalábok a levélnyél alapszövetében végérvényes
elhelyezésükhöz közelednek. Ugyanis az tapasztaljuk, hogy a volt

transzverzális síkbeli két nyaláb (4 — 5) a levélnyél bels, ászár
felé es oldalán, míg a liátsó három (6—7—8) nyaláb a levél-

nyél domború küls oldalán helyezkedett el, úgy hogy az említett

fajoknál a levélnyél alapi részében nem öt, hanem hét nyaláb
észlelhet. Még a levélnyél alapi részében csakhamar újból

egyesül a bels négy nyaláb két nyalábbá és így alkotja a
Boubier által meg nem magyarázott 5—7 levélnyomnyaláb
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eredetét. Az eltérést tehát csak a levélnyél különböz magas-
ságából vett metszet magyarázza.

A Carpinus orientális levélnyomnyalábjainak a szárból való

kialakulása az elbb emiitett fajokéval egyezen történik. Azon-
ban faji eltérések már a transzverzális síkban elhelyezett nyalá-

bok elkülönülésében észlelhetk. Nevezetesen, míg az elbb emlí-

tett fajok szárából az öt nyomnyaláb egyszerre hajlik ki a gyr-
bl, addig az utóbbi faj transzverzális síkbeli nyalábjai (4—5) már
rég elkülönültek, mikor a hátsó három nyaláb (6—7—8) kezd
elkülönülni, és az utóbbi elkülönülésével a rügy edénynyalábját

alkotó részek (2—3) is mindjobban kialakulnak.

Jellemz eltérést észleltem a transzverzális síkbeli nyalábok
elhelyezésében is. Míg ugyanis az elbbi fajokon az említett

nyalábok (4—5) még a levél nyelébe való kihajlás eltt két-két

nyalábra különülnek el, addig a C. orientalis-nél a transzverzális

síkbeli nyalábok egyesülnek a jóval késbb elkülönült médián
hátsó (6—7—8) három nyalábbal oly formán, hogy a médián
síkban volt középs nyaláb megmarad, de a mellette lev két

nyaláb egyesül a transzverzális sík nyalábjaival (a 6. a 4-el és

a 8. az 5-el) és így a levél nyelébe kihajolva csak három edény-

nyaláb keresztmetszetét adják.

Faji jelentségét leginkább a levélnyél eltér vastagsága

magyarázza.

Tény azonban, hogy a hazai Carpinus-f&jok nyomnyaláb
számának megegyez volta mellett specitíkus jellegvé válik a

levél nyelébe hatoló nyalábjainak a száma. Ez a jellegzetes szám,

mint olyan, csakis a levélnyél legalsóbb részében tnik ki, a

levélnyél különböz magasságaiban más és más a nyalábok
elhelyezési viszonya, de a hazai Carpinus-okrai jellemz, hogy
azokban a fejld nyomnyalábok ötös száma jut érvényre. Vizs-

gálódásaim során azt tapasztaltam, hogy a C. betulus és alak-

körének levélnyeleiben a C. orientalis-sal szemben az edény-

nyalábok száma csökken, míg az utóbbi fajon az edényn3alábok
száma emelkedik. Sorozatos metszetek is azt bizonyítják, hogy
C. orientális levélnyelében az ered nyomnyalábok száma a

levélnyél alapi részében kettvel kevesbedett, ellenben a C.

betulus-nál kettvel gyarapodott, hogy ez a gyarapodás ismét,

redukálódik, a csökkenés pedig az eredeti számra kiegészítdik.

A folyamat e két fajnál ellentétes. A C. hetulus-n&[ az edénynyalá-

bok számának redukálódása abban nyilvánul, hogy a ketté vált,

volt transzverzális síkbeli nyaláb újból egyesül egy-egy nyalábbá,

viszont a redukált C. orientális nyalábjai, mint a mellékelt ábrákon
látható, újból ötre egészitdnek ki. Az edénynyaláboknak ily

módon való kiegészítdése vagy redukálódása csak a levél lemezéig

tart, a hol a megváltozott helyi viszonyok mellett az edénynyalá-

bok elhelyezése is változik.

A levél ferében folytatódó nyalábok közül három nagy
nyaláb egyesül egymással s közös sklerenchima-gyrvel válasz-
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tódik el a küls, hátsó, két kisebb, de egygyé olvadt nyalábtól,

niely utóbbi lassanként eltnik, az oldalerekbe hajlik ki. A vissza-

maradt nyalábok gyrt alkotnak s a levél csúcsánál csak a

sklerenchimás nyalábhüvely ismerhet fel az igen csekély számú
fa- és háncselemmel együtt.

A Jcupacs. A kupacs lomblevélszer képlet. Velenovsky,
ki újabban a kupacsok osztályozásával foglalkozott, kétféle

kupacsot különböztet meg és pedig olyant, mely tisztán szár-

képlet és olyant, a mely a szár és a levél kongenitális ki-

5. ábra. A Carpinus orientális lomblevél-n5'elóben baladó edénynyalábok
fokozatos kialakulása.

alakulásából fejldött képlet. Ehhez a második csoporthoz tar-

tozik a Carpinus-ok és a Corylus-ok kupacsa is.

A kupacs a virágzati tengelybl, a murvalevelekbl és a

mellette elhelyezett két ellevélbl alakult.

A kupacs kialakulása, nevezetesen a karélyok száma, azok

viszonylagos nagysága és a karélyszélek fogazott vagy foga-

zatlan volta szerint különböztetnek meg fajokat, varietásokat és

formákat is.

Hazai fajaink közül C betulus kupacsára nézve jel-

lemz, hogy háromkarélyú és a karélyok épszélek. A középs

6. ábra. A Carpinus orientális lomblevél-föerének keresztmetszetei a levél

aljától a levél csúcsáig haladva.

karély igen nagy ; az oldalkarélyok egyenl nagyságúak, de
a középs karély feléig érnek. Hármas karélyú a C. carpanizza
kupacsa is, csak a karélyok széle fürészes. C. betulus var.

Haynaldiana, a C. betulus-tó\ kupacsának feltnen rövid oldal-

karélyai által különbözik.

A C. orientális kupacsán a karélyok számát egy-egy
kiemelked fog jelenlétében gyanítjuk, ez oknál fogva egykaré-
lyúnak is veszik, a kupacs levélszéle kétszeresen fürészes.

A kupacs szövettani elrendezése egy alakkörön belül

változatlan. A lomblevél szerkezetére emlékeztet háromkarélyos
kupacs epidermise a lomblevélével teljesen egyez, csak a
sejtek méreteiben mutatkozik némi eltérés, A kupacs epider-

misén szrképletet és levegnyílást is találunk. Mind oly meg-



8 SZTANK0V1T8 R.

egyez tulajdonság, mely a háromkarélyú kupacsssal bíró Car-
pinus-okx2i jellemz, de fajok megkülönböztetésére nem használ-

ható. A Carpinus orientális kupacs-epidermisérl ugyanazt mond-
hatjuk, mint a lomblevél epidermiséröl, t. i. hogy a kutikula

nyálkásodó, a levél színén az epidermis nagy-, fonákán aprósejt.

A hazai Carpinus-ok kupacsleveleinek további szöveti el-

rendezésében is mutatkozik faji különbség és pedig a három-
karélyú Carpinus-ok kupacsának fels epidermisét palisád paren-

chima követi, vagyis a levél kétoldalas. A Carpinus orientális

kupacsában azonban a palisadparenchima nem fejldött ki,

vagyis a levél egyenloldalii.

A szivacsparenchima elrendezése azonban anatómiai különb-

séget nem mutat, de eltérést mutat és faji jelleg a kupacsba
haladó erek elágazása.

A háiomkarélyti kupacsokban a karélyok számának meg-
felelen indulnak a ferek a karély csúcsáig. C. orientális

7. ábra. A Carpinus betulus kupacsának keresztmetszete. 450/1.

c. = kutikula, ep. = epidermis, pal. = palisadparenchima, scl. = scleren-

chima hüvely, f. = farész, h = háncsrész.

kupacsába ujjasán szétágazó erek a kupacs lemezébe oly for-

mán haladnak, hogy a termésttartó kocsányból kihajló erek közül

a fér a kupacs levélcsúcsáig hatol, a mellékerek pedig ujja-

sán szétágazva rendszerint egy-egy kiemelked fogban végzd-
nek. E faj kupacsának f- és elsrend mellékereinek a száma
7— 9, mely szám egyezik a terméshéj bordáinak a számával.

A kupacs ereinek anatómiai viszonyaiban faji jelleget nem
találtam.

A termés Jcocsánya. A kupacs tartója : a virágzati ten-

gely kis kocsánya a háromkarélyú kupacscsal bíró fajoknál

nemcsak megegyez szövetelrendezésü, hanem alakra nézve
is teljesen egyezik. Az egykarélyú C. orientális terméskocsánya
már alakjával is lényegesen eltér az elbb említettekétl. A
termés kocsányának a virágzati tengelybl való kialakulása

hasonló módon történik, mint a hogy azt a lomblevél nyelénél

láttuk. Eltérés csak az, hogy a transzverzális síkbeli nyalábok
változatlanul maradnak s csak a mediánsik irányában, a kocsány
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keletkezéshelye felé es oldalán a C. betulus alakkörében két,

a C. orientális iiAl három nyaláb válik ki a virágzati tengely

edénynyalábgyrjébl.

Az edénynyalábgyürbl távozó nyalábok késbb a me-
diánsík irányában ketté válnak s a kocsány alapszövetében
egymással szembe kerülve alkotják a kiipaesba folytatódó

nyalábrendszert. A kocsány alapszövete a virágzati tengelybl
való kidudorodása után elször a mediánsikban hátul, majd a
transzverzális sík két irányában befzödik. C. betulus és alak-

8. ábra Carpinus betulus termésttartó kocsányának a szárból való kialakulása.

körének kocsánykeresztnietszete 3—3 karélyü, a C. orientális

keresztmetszete két félkörös tagozódással tnik ki.

A mediánsík irányában történ szakadás a rövid kocsány
fél magasságában jön létre. A mi a kocsány szöveti szerkezetét

illeti, az úgy a háromkarélyú, mint a félköralakú keresztmet-

szettel bíró fajoknál teljesen egyez. A szakadási felületig ter-

jed epidermis vékonyfalú parenchiniát zár körül. Ebben a paren-
chimás alapszövetben halad a sklerenchimás rosthüvelylyel körül

vett edénvnvaláb.

"~^~~\

"Zj

9. ábra. 1. Carpinus betulus, 2. Carpinus orientális terméstartó kocsánya km.
e. = epidermis, p. = parenchyma, eny. = edénynyaláb.

A termés. A Carpiniisok termése makkocska, mely a peri-

gonlevelekkel összentt alsóállású maghonból keletkezik. A mag-
hon két termlevélbl alakult, de az egyik magkezdemény abor-
tusa folytán a termés csak egymagú. A makkocska a kupacson
ül, oldalt összenyomott. Felülete ersen bordás, csúcsa felé

hegyesed, csúcsán az elszáradó perigon pikkelyleveleit viseli.

A makkocska keresztmetszetének alakja faji jelleg.

A Carpinus betulus és alakkörének termése keresztmetszetben
nem szabályosan elliptikus, hanem egyik oldalán a hossztengelylyel

párhuzamosan lapított, sklereidarétege hullámos körvonalú.
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A Carpinus orientális termésének alakja szabályosan ellip-

tikus, a sklereidaréteg körvonala nem hullámos.

A makkocska szöveti szerkezetében megkülönböztetjük a

termésfalat, mely háromréteg : a küls réteg parenchimás
szövet, abban haladnak az edénynyalábok, a középs réteg a

sklereidás, vastagfalú sejtek rétege, melyhez a harmadik réteg,

a bels parenchima járul.

10. ábra. 1. Carpinus betulus és 2. Carpinus betulus termésfala km.,

e. = epidermis p. = küls parenchima, eny. = edénynyaláb, scl. = sklereida

réteg, p. = bels parenchimaréteg.

A maghéj kétréteg, a küls az edénynyalábokat tartó

parenchimás réteg és a bels a vékonyfalú parenchimaréteg.

A termésfal egy-, néha kétréteg epidermis sejtjeinek

küls fala léczes vastagodása. Az epidermissejtek a termés hossz-

irányában igen jól kifejldtek s nem ritka a levegnyílás sem.

A levegnyílások sokkal nagyobbak, mint a lomblevél fonákán

elfordulók s a makkocska hosszának irányában helyezkednek

..o^^

11. ábra. Carpinus betulus termésfalának léczes vastagodása epidermise

(felületi kép).

el. A bordafölötti epidermis apróbb sejtü, de a sejtek hosszab-

bak a bordaközti epidermissejteknél.

A hazai fajok termésfalának epidermise egymástól nem külön-

bözik. Az epidermis alatti parenchimaszövet sejtjei nyúltak és

egynem gödörkés vastagodása fallal bírnak. Összvastagsága

a bordaközti részben a Carpinus hetulus és alakkörénél 100 [i-ig

emelkedik, a bordával együtt a termésfal parenchimás rétege

200 [j.-nál is nagyobb.

Ezzel szemben a Car])inus orientális termésfalában a paren-

chima összvastagsága 50 [x a bordaközti részen, míg a bordá-

val együtt majdnem a kétszeresére emelkedik.
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A termésfal bordázottsága a volt perigonlevelek paren-

chimájában haladó edénynyaláboktól származik. Az edénynyalá-

bok száma a Carpinus orientalisnál egyezik a kupacsban
haladó nyalábok számával, rendszerint 7—9. Ez a szám azon-

ban a makkocska alsó felének keresztmetszetére vonatkozik.

A makkocska fels felében a bordák szétágazódnak s igy számuk
11— 13-ra is emelkedik. A Carpinus betulus és alakkörének ter-

mésén a bordák száma 7—10.

Az edénynyalábok már nagyon redukálódtak, védhüvelyük
igen vastagfalú sklerenchimás gyr, ezen belül helyezked-

tek el a spirális vastagodása, kis üreg tracheidák. A paren-

»^ep

12. ábra. A Carpinus betulus termésfalának küls rétege (km), c. = kutikula,

ep. = epidermis, par. = parenchima, eny. = edénynyaláb, scl. = skleren-

chimás nyalábhüvely, f. = faelemek, h. — háncselemek.

chima küls rétegét követi a vastag sklereidaréteg, melynek
legfels sejtjeiben kristálytartó sejtek vannak.

A kristálytartó sejtek magassága a 25 [x-t is túlhaladja s

kalciumoxalat kristályokat tartalmaznak.

A hazai fajokra jellemz kialakulása sklereidaréteg sejtjei

igen vastagfalúak.

A Carpinus betulus és alakkörének sklereidasejtjei nagyok,
vastagodásuk gödörkés, nagy üregük hosszúra megnyúlt. Az
ersít mechanikai elvnek megfelelen a sklereidaréteg fels
részében a sejtek radiális irányban helyezkednek el. A sklereida-

sejtek magassága túlhaladja a 80 [x-t is.

Ezzel szemden a Carpinus orientális sklereidasejtjei kis

üregek, de jóval vastagabb falúak s nagyjában a Pirus
termésének ksejtjeire emlékeztetnek.

A sklereidaréteg összvastagsága 0'5 mm-t is elér. A ter-
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mésfal bels parenchimás szövetének összvastagsága a küls
pareiichiraaréteg bordaközti vastagságával közel egyez,

A mag szöveti szerkezete. A magot burkoló maghéj két-

réteg, a parenchimasejtekbl alkotott réteget epidermissejtek
burkolják. A küls rétegben haladó nyalábok száma 15—17
között váltakozik. A bels vékonyfalú sejtekbl álló réteg össz-

vastagsága kisebb a küls réteg összvastagságánál, mely a

termésfal küls parenchimájával megegyez. A maghéj szöveti

elrendezése nem mutat faji eltéréseket, szintúgy megegyez a
maghéj által burkolt kotiledonok szövete is. A kotiledonok

érintkez felületén az epidermis radiális irányban nyiUtabb, a

13. ábra. Carpinus hetulus termésfalának keresztmetszete, par. = parenchima,
ktr. = kristálytartó réteg, kr. = kristály, scl. = sklereida.

kotiledon küls domború epidermisénél. Az (epidermis által lezárt

parenchimás szövetsejtek dús keményittartalmúak, a keményít
apró szemcséj és a jóddal kékre festdik. A \izsgált fajok-

nál teljesen megegyez.

Összefog-lalás.

A megejtett vizsgálatok végeredményeként kiemelem a

jellemz tulajdonságokat.

A háromosztatú kupacsú Carpinus hetulus alakkörének

fajain úgy a lomblevél, mint a levélnyél, a kupacs, a ter-

més és a mag szöveti elrendezése nem mutat oly különbségeket,

melyek alapján azokat anatómiai vizsgálat alapján szét lehetne

választani. Ezektl ellenben annál nagyobb eltérést észlelünk

a C. orientális levélképleteinek és termésének szerkezetében.
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így a lomblevél nyálkásodó epidermise, a levél nyelébe hatoló

nyomnyalábok száma, palisadparenchimát nem tartalmazó kupacs-

levél, a terméstartó kocsány keresztmetszete, a termésfala s

a sklereidasejtek alakja mindmegannyi ismertet jel, melylyel a

C. orientális lényegesen eltér a háromosztatú kupacscsal bíró

fajoktól.

A C. betulus var. Haynaldiana és a C carpinizza sem
a levél, sem pedig a termés anatómiájában eltéréseket nem
mutat, és a C. betulus és a C. orientális átmeneti vagy

hybridalakjának látszó C. carjpinizza szövetelemeibl sem sike-

rült ennek hybrid voltát kimutatni, á mi azonban még mindig

nem zárja ki a két fenti faj közti helyét.

Szisztematikai megvilágításban a vizsgálataim eredménye az

Ascherson-Grábner felosztását támogatja. Tekintettel a

a C. carpinizza elfordulási viszonyaira, mely a Fekete-
M á g c s y-féle felfogás jogosultságát támogatja, a Carpinus car-

pinizza helyét okvetlenül a C. betulus és a C. orientális között

kell keresnünk.

E dolgozatom a tudományegyetem növénytani intézetében

készült, annak mszereivel és nagy részt annak vizsgálati anya-

gával. Mindezekért fogadja Mágocsy-Dietz Sándor tudo-

mányegyetemi professzor és botanikai intézeti igazgató úr leg-

hálásabb köszönetemet. Szintúgy köszönetem fejezem ki mind-

azoknak, kik e dolgozatom megjelenését elsegítették.
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