
- 

Ranunenlacese néhány génustinak összehasonlíto levélszövettani vizsp,dlata 

Laki Ferenc 
biológia-földrajz 

A vtisgálat célja 
A Ranunculaceae a vinaterm6 növények fejlődésinek korai  Szak  as 	familia. 
Morfológiai szempontból igen heterogén egyedek tartoznak a családba ; ltigyszáru, 
cserjeszern-. sőt  a tropusokon fatermetil képviselői is vanhak , 

ez  a  morfológiai különbség ösztönzöd arra hogy megviz.sgáliani, mennyire je-
lentkezik a nagy eltérés a levélszövettan alapjitni,' A levéiazövellant azért választottam, 
mert ink az eddigiek  sorén több °Lyon munka jelent meg amelyek különösen az 
epidermist elkülönitő bélyegnek  tartják  a fajok 	génusok determhatlásában. Az 
Igy kapoit eredmények a fosszilis levélmaradványok  meghatározásában nyujihainak se-
gitséget  a  kutektómunkákban. 

A család halal képviselőiből kiválasztottam  i genust /lb faA,/ és ezeket összehasonli-
tottam egyukissal. 
M e 1 -6 dika 
A_RelatAinnick készi:ése ; 
13016m/a Herbáriumi anyagot használtam vizsgálataimhozo: tehát  csak forróvizes  ázta-
t le titan tudtse epidermisznyuzatokat készíteni, A leveleket forró  desz' vizzel leöntöttern, 
2045 perOls dzintás. utár 	, tvapengével választottam le az epidermiseketo  A  nyazala- 

at  sztIIottajn ajd  d  vizeen való  áztatás nbin az Ehrlich-féle hematovlh 
festéssel festeqemi  A festés után glicerinzselatindt oldalban helyeztem a mitszeteket ttirg 
leme ZIP% 

A levél keresztmetszeteket éa a levélnyél km-eket Is hasonló módszerrel iiztattam  majd 
in#3tozellem 30-50 mikron vA3lagságitakrn.- 

fényképezés  
A késziteit merszetekből kiválasztottam a legszebb  részeket ás a 41. 106-ezoros negativ/ 
rig VI 120 44/- 150-szeres fényképeket készliettem lemezes mikrefotografaló kászülékkel. 
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A tizsgalt  an 	rendszertani áttekintése 
B. Phylum  :"Artlietpermae-Zarvatermők /AugmapermatoohY1a 

CIASSig Dicotyladonopelde-Kétaziklik 

1smilis : Ranunculaces6 /Bogl'irkafélék/ 

J.  Paeonia olkelnalls SUN baaalica /Roch./ Soó /Bazsarozsa' 

	

2, Helleborus foetidus L. 	/Bitdös hunyor/ 

Helleborus odorus W. et K. Ifhalos hunyor/ 
Aetaea spkata  L /Bákanogyó/ 
Consolida leztits S. F. Cray 	szarkalab/ 

6. A4011iU111 vulparta Robb, iff aulaaölő sisakving/ 
Aeonitutri rooldavicum flacci ikárptiti sibakvirag/ 

8. FlePalica nobills Maid. /Anemone bepadca/ /Majvirág1 

U. Anemone silvesiis L. /Erdei szellőrózsa Ftípics/ 

Ckmati* tatogritalia L. /R6u iszalag/ 

IL Clematis  viba L, /Erdef iszalag/ 
12. Clematis !vela L. /Fshilió Iszaiag/ 

13, Ranunculus polyanthernus L /Sokvirágu beglarka/ 

Ranunculus acer L. /Rét: boglárka/ 

Ranunculus Dcaris /Ficaria verna 1-luds./ /Saltitaboglárka/ 

Tuaiiciram llavum L. /Sarga Doricro/ 

A vizsgált fiajok taxonemlája 
Általános s jellemvonasként elmondható.. csaknem valamenny1 meszkedvelő tőleg a 
nedvesebb helyeket szeretik. /Kivétel  a  Cousolida  é  az Anemone ativestris. amelyek 
Igen  száraz helyen is viruinaki. A vizsgált fajok egész Európában gyakoriak, de akad-

nak köztük szükebb területen élők is ".•, Paeonla °Mc, mecseki endémizmus,  azkonlium 
moldairicurn Kits a Karp:link torütetén el. 
Részletea leirs$ részi: 
Vizsgálataim floret') kerestem azokat a jellegzetességekei. amely-k. a családra ill. az  
egyes fajokra jellemzők. Az eltérő sajátságokat, indokolni törekedtem. 

A stomaszám  alakulás  
A megvizs4ali. 16 faj leveleiad 9 hypo-. 7 amphystoniatikus leveltipust találtani. Az 
smphystomalikus jelleg kifejezed az alábbi fajoknal ifontikstonia : felszinstorna:stomahányad 



Palltit nobtlts /64 t 
R*Jtaganio*a 	:.14.6I 

Ayantkomos /711  
Akenvaxo ay.,4tttitsó1 /as 121 411/ csak klEakt az oLtérés a fcnak es Jet-

/52111140 OAS 44114 16,5Art% 

AA Sal 0 	/446g a MaystiukkiNfttilifiza piterne% A bilidaallimul- 
azimbaa snaa eit4irckaft taPastizLaittats Nillaa 110#9444 A§VEdiarteil 3 r44m4$ talititaxn 
ma i.k6int!, 	.414.1119111 attest% eneetOolit ort a SZAllt I Veto 

wantkaa la salty eitére'a6kM tallikam a li4gzőnyl1ások az4nliban ZAif AOlaea 
stagesta.nAl 34 a Tn4truni glarumnill 242 a alanniigN Á GQ3114011 rieliti is szem-

betűnő eitéra van Pl. a Clematis reatiatt II 4, a 	 peritg esak 04 a 

nttkstemaszAm etosegnyi területen. ValÓszthile hogy a naPanYen étőknél töbh a stoma. 
/Pl. a Clematis Mal, oriel Cisztaagil 	vglY 
A köraTezethalest is megt.4dera egyAuSt faj esetébrai 	tilayeges '1116m:iota nom 
tapaszlheram Asmatam velsvaita—i a Me2sailidi#s a ZerrAptint 4441 Is tegyüjtöttamo 
a mbutöstre 10-16 	filt4qsa asii..oinaazArovult. 

-NIZISIOndek 
siiimasiagYgAgs 	*at' leiööhk ero*ist tiStaxtfik 	oit,yes .‚ ,36tekben mAgts, nagy.  kfi- 

l45nbité4eit rantai A hosszavig sztgi4x&I amtnyelinak alaknislaa 
Rauuneldut rotyrastn. 	44 ankren/ 
Hott000rne I/Jett:ins 	tZ3 :49 	*/ 
Blőzőekatil a hootsjsg klfejezett, 	sz Merest* hop* eite/164fo a slomdk közel 
köraiskusk /40 44 a MO Manititeti 
Nagyaitgb4 f,lteri5s t ileileharas feetine /  
R. poy. 	 /q$ 24/ 
Lolttak• hogy az baye.s Wok dialfeartok ktii6ntiörsek abtrece. 	-a vagy nines a fel. 
aztata wawa, 1,akivü1  a salfajkarojeasaa t* 	Toratitz lekei. A Rawunettlue 
near itizr4 itsiii;064%,90. 	asapdtg 	Mentittbisbealitkeil az Anemone 
)1Apetaa, ,rosoq 	 seithilgo A R. ilaioxitinak low inegnyttitak a Ateljet A 

tAinsohc14,4 sgeszen w44. MIA as, Attomosm iflitvatrisé. 
stonligan felstapeptiormlaein61 ts nagy a kítiOnoutg a karéjesság fekahan. Mtg sz 

A.4witilna enyhen hulltines altekatil 	fel* 	4114013.1 aseitiksr asejt létharmad rez4 
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mngtialadő fogas hullámok látnatők  amelyeknek végei T -al ak b an kiszélesednek. 

A Clema#s vtialbánal a nullám kibegYesedó, wig a Cl, Integrifollindl nem A Paeonia 
és az Aciaca eJfa1a hasonlitanak egy ktssé„ de az előbbinél  igen gyakodak  az  GB'S. 

11ti 7.-alaku kisziélesedések. 

A 41mmszéde4k alakulása : 

A Caalad joltemzője, ; agy  a stemahaitirseitek new különülnek el élesen a többi 

epidel--nissejtéklől, igy em beszAlhottink nielték-a  hanem  csak sz,ornszéiseitets.rOl.  Ai  

Ilyen tipusu atointik nove hapioc-beil eciklikus. 
Egyetlen kivétel a Helleborus foetidus, amelynél a zárósejteket két. egymastát nag y  - 

auSbaa ekérd Indase.it hahirollak Ez a haplocitoil monoeiklikus tipusn s19m 
Szomszédnejek száma változó /2.4 között4 de az egyes g‚nnsoknal bizonyos sÉ  

inak dom in tila ak. 
Hollehorus, odorus. 3-as doming am-0, gyakorisdggal 
R. polyanttiemos.. - 4-es 	64 %-os 

R. seer 	 5-ös 	it 	62% 

R. tlearia 	6-os 	30 %-os /5-ös 50 %-oan/ 

A legnagyobb változatosságot a Paeonia mutalta. aim! 2-8 volt a határsejtek anima mig 

it R., acernél  csak 4-6 volt ez a azéra. 
triehiSmak naéretei  : 

A transpirácio! oetolyásoló trictiornak is lényeges nagyságbeli eitéresi mutatnak.  Vala-
innyi ogysetii* eihelyeasdésük egyeseknél jellemző. Pl. AcorAdum moldairloannnél a 
vastagabb erek mantén vannak csak szörök. 

Legkiseonet a szekrök ; Ar.P.aea /180 mtkrork, Aconitum mold. 25u,/ 
Leghosszabb Anemone kep., fontikon : 1 900 mikron. 
Csak bolikor,  van szőr a Paeongintil es Helieborus odorusná.l. A 1...gtötibuéi mlndkél 

epidermtsen eldfordulnak.. de olykor km yeges nagységbell különbsé;4 mutatnak 

104nono her* ortékon :1900 mIkron 

'szinen  : 450  mtkron 
evi,.€111_.eresztmetszotek 

A ktvélszerkezetben háromléle üpust  találtam  a mezophyllum alakulása alapján 

Untracialis kvél : Actaes, itt a mezophyllum homogén, 	sejtsoru- birnyékatrukturtis 
Japee 
Unifaciatts lieterogén Helleborus foeticlus. /Hi mindkét epidermis  alatt  van palisad-
parenchymaq  ezek két-két sejtsor vastagok. 
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34 Btraollis A legtöbb ohbe a tiPusba tartozik Aconitumok., Ciernatisoke 
Rantincnlusok stb. Ebben az esetben a mezphyllom 8ZIVIIC3.- es 
Paltaad-Parenchymára kalőtittle  

A legtőbb stoma erősen kifilló árnyékstrukturtis jellegű, A mezophyllumok Altalában 
ids intercellularlsokkal vannak eillitya. A ilielleberus foetidus esetébri köralaku lég-

járatokat is megfigyelheiiink a levélnyalábokban, /Egy dorzálls és  egy ventrálts dreg 

idtható/. 

	vinyáLitoresztn.aetazetk  

A vAlto zatoss Ag itt is 8 ZOMDeir111 45, A Clematisoknál enyhe dorzális bemélyedés 'wind 

végig a nyélen. a Consetidancil ez V alakot mutate  mig a Thalictrum ray= esetében 

El szögletű a km-et.  A  legtöbb nyél beliil drew:* : Thalictrum, R, acer. Clematis recta. 

Ezeknél a cső -elv  érvényesül,  amely a a Altirditást szolgálja. 

Másoknál nines Greg : Actaea. Vlenulta integrtfolla 
A nyalábok helyzete 68 száma is eltérő még genuson beta! is ". Clematis recta 7174 

integlifoka /7/, előbeinál a nagyság is szembetűnően változatos. 

A PaeonitinfAL mint a rnagasabbrendu fang! félkörben egy gyitriii alkotnak a szállitő-
elemek, amely másodlagos vastagodást imitate  A család nyaitibtipusa záródó, 
összefoglalva mágállapithatjuk, bogy a Boglárkafélék  családjában  olyan anatomiai bélye-
gek találhatók a leveleknél, amelyek alkalmasak a genusok és legtöbb esetben még a 

fajok clkülönitésére is A szövettan  tehát jól tükrözt a  morfológiai eltéréseket. A stoma-
szám, az epidermissejtek karélosság,, a inezophyllum szerkezetee a nyalabelrendeződés 
vaJamint a stemaszerket ask  láss  id segédeszközökként alkalmazhatók az egyes fajok 

Liittuk, hegy a környezet hattissal van bizonyos mértékben a szerkezet alakulására,, 
grdekesség a lielleberus toettdus elütő sajátságos /stoma-, és edénynyalábazerkezet. 

A Paeonia sztritén jelentős eltérések4 muiai /karéjosság, nyalábalakulás/, ami igazolja, 
jogos külön suefamilitiba sordni ezt a izenust. 

Természetesen teljességre. tokéletességre nem törekedliettem, mert a lehetőségek bizo-

nyos  mértékben korlátokat szabtal. A  tapasztalat eltérések természetesen csak bizonyor 
kritikával fogadhatók el, Alapos blokérniaie  élettan t és egyéb vizsgálatok tudnák csak 
eklönteni a felmerűlt problémákat„ 
További ofSiona, bogy még aluposabban ine"rsgálona a  család számomra hozzáférhető 
képviselőit és az elért eredményeket fly jobban aláttimasztliatoin . A rokoncsahldok 
lBerberidaeeae. Nympbaeareae/ megvizsgalasaval talán még filogenetikal kapcsolatokat 
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