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A fában edények vannak:

Ephedra distachya (11)
A fában edények nincsenek . — — — — — — — II.
A fában gyantajáratok vannak:
az .évgyűrű tavaszi részében és a nyári pászta határa közelében a hossztracheidák fala csavarosan vastagodott, néha
a bélsugarak haránttracheidáinak fala is' ilyen; egy-egy
keresztezés mezőben 2-3, a szögletsejtekben' 3-6 gö dörke vén.
Pseudotsuga, mucronata (22)
a• hossztracheidák fala sima, legfeljebb az 1-10 éves év gyűrűk nyári részébed egyes tracheidák fala sűrűn csava•
rosan vastagodott:
a gyantavezetékek falát kibélelő parenchimasejtek fala
.
vastag:
a) hosszparenéhi,ntiája van, Az ikérgödörke elég gyakori
Larix decidua (14)
R) hosszparenchymája nincs, az ikergödörke ritka.
Picea excelsa (16)
a gyantavezeték falát kibélelő . parenchimasejtek fa$1a
vékony. (Pinus tipus.)
a) egy kerleszteződési mezőben 1-2 nagy, tojás, trapéz
vagy más alakú gödörke látszik:
a haránttracheidák fala síma.
Pinus cembra tipus (17)
a haránttracheidák fala fogas.
Pinus silvestris tipus (19)
/3) egy kereszteződési mezőben 2-6 apró kerek gödörke
Pinus pinea típus (18)
jut.
* Részlet a szerzőnek : A fenyőfélék meghatározásé szövettani alapon c. most
készülő munkájából.
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III. A fában gyantajáratok nincsenek:
a tracheidák falúban csavaros vastagodás van:
' a) bélsugár magasság 1-10 sejt; á csavaros vastagodások
2-4-ével futnak, hosszparenchimája van. Egy-egy kereszteződési mezőbe a közbülső b=•lsugársejtekben rendesen 1-1 gödörke jut. (s. m.) •
Torreya calitornica (30)

h) bélsugármagasság 10— 20 sejt, a csavaros vastagodások
1-2-ével futnak, hosszparenchimája nincs.
Taxus baccata (27)
c) bélsugármagasság 1--8 sejt, csavaros vastagodások 1-2ével futnak, hosszparenchimája van; egy-egy l'ereszteződési mezőbe a közbülső bélsugársejtekben rendesen
2 2 gödörke jut. (s. m.)
Cephalotaxus Fortunei (6)
a hossztracheidák falában csavaros vastagodás nincs:
bélsugármagasság 1-10 (15) sejt, a tracheidák sugárfalában 1---5, az érintőfalában csak 'egy sor vermesgödörke Van. Ha szorosan vannak egymás mellett, akkor
a vermek érintkezési vonala egyenes.
. Araacatra brasiliana (3)
a vermes gödörkék nemcsak a sugárfalakon, de az •érintőfalakon is legalább 1-2 sorosak. A gödörkék egymáshoz szorulva szögletesek.
Agathis australis (2)
-

a tracheidák sugárfalában még ha 2-3 gödörke van is
egymás mellett vagy egymás fölött, akkor sem szorulnak
egymáshoz, az érntkezési vonal tehát nem egyenes;
ikergödörke lehetséges:
'
a) a bélsugárban haránttracheida és parenchima van, a
bélsugár tehát , k ü l ö n n e m ű:
bélsugármagasság 20-30 sejt, a haránttrach'eidákban kristályok vannak, a vermesgödörkék tórusza
csipkés szélű.
Cedrus deodara (5)
bélsugármagasság 1-10 (12) sejt, a haránttracheidákban kristályok nincsenek, a vermesgödörkék
tórusza épszélű vagy nem látszik.
Tsuga canadensis (31)
fi) a bélsugarakban csak parenchimasejtek vannak, a
bélsugár tehát e g y n e m ű.
1. a hosszparenchimasejtekben buzogányalakú kristályok vannak, a bélsugársejtek falai símák, iker
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vermesgödörkék elég gyakoriak, bélsugármagasság 1-7.
Ginkgo bilobá (12)
a bélsugársejtek vízszintes, radialis és tangent ális
fala gödörkés
+ a tangentiális fal felülnézetben rostaszerűen
és ritkán gödörkés; egy keresztezési mező, ben a nyári övben 1, a tavasziban 1-3 kerek egyszerű gödörke van, hosszparenchimája is van, bélsugármagasság 2-40 sejt.

Abies atba (1)
+t a bélsugársejt tangent:ális fala rostaszerűen
és s-űrűn (6-12) gödörkés; egy keresztezési
mezőben a nyári övben 2-4, a tavasziban
3-6 apró kerek egyszerű gödörke van,
hosszparenchimája van; bélsugármagasság 6
—10 (20) sejt.

Pseudolan'x Kaemnpteri (21)
a bélsugársejték vízszintes fala gödörkés, tangentiális sima:
a tavasz' t.racheida falában 2-4 vermes gödörke is lehet' egymás mellett, bélsugár magasság 2-40-ig; a gesites fa va-sklorid.tól megfeketedik; egy keresztezési -mezőbe
1--6 egyszerű gödörke is juthat.

Taxodium distichum (26)
++ a tavaszi tracheidák falában a vermesgödörkék rendesen egy sorban vannak egymás felett, bélsugármagasság 2-20, egy-ke-'
resztezési mezőbe 1-3 egyszerű kissé meg-nyult ellipszis alakú gödörke esik; a hosszparenchima egyszerű gödörkéj aprók.

Sequoia gigantea . (24)
+ -`- -F a tavaszi tracheidák vermesgödörké rendesen egysorbari vannak egymás felett, a tavasziban néha' párosával; bélsugármagasság
1--10-20; egy keresztezési mezőbe 13
gödörke jut, ezek rendesen egymás fölött
egysorbán rendeződnek el, a hosszparenchima egyszerű gödörkéi általában nagyok.
--Cunninghamia sinensis (9)
A bélsugársejtek vízszintes fala gödörkés, a tangentiális fal oldalról olvasószerű vagy sima, a
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tang. fál felülről nézve sima vagy inkább rostaszerű,
de nem lépcsőszerű:
1 bélsugármagasság 2-15, egy keresztezési:
mezőben 1-5 gödörke jut; a bélsugársejtek
km-e inkább ellipszis.
Thuja occidentalis (28)
- f- bélsugármagasság 2-4 (8), egy keresztezési mezőbe 1-2 (3) •gödörke jut, az őszi:
fában néha spirális vastagodás.
Thujopsis dolobrata (29)
A bélsugársejtek vízszintes fala gödörkés, a tangenc. ális fal . oldalról fogas, olvasószerű vagy sima ,.
felülről nézve néha lépcsőszerűen gödörkés.
bélsugármagasság 2-10, a bélsugársejtek
km-e megnyult ellipszis, egy keresztezési
mezőben a kerek és aránylag nagy egyszerű •gödörkék száma a középen 1, a
szögletsejtekben 2, kivételesen 4.

Juniperus cummunis (13)
I

bélsugármagasság 2-20, a bélsugársejtek
km-e rövid ellipszis, majdnem köralakú, egy
keresztezési mezőben arz apró . gödörkék
száma a belsőkben 2-4, a szélsőkben 5-6,
a gödörkék elrendeződésé rendesen szabálytalan.
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bélsugármagasság ' 2--30, a bélsugársejtek
km-e rövid ellipszis, egy keresztezési mezőben rendesen 4 apró köralakú gödörke van,
többnyire a négyzetes helyzetben.

Lir .ocedrus decurrens (15) •

Cupressus sempervirens (10)
A bélsugársejtek tangent".ális és vízszintes fala teljesen sima, legfeljebb néhol van benne csekélyebb
horpadás, esetleg a tang. falcn kis csomócskák
lehetnek.
bélsugármagasság 1--9, hosszparenchimájan'ncs; egy keresztezési mezőben 1-2, Pinus
Silvestris szerű tojás alakú nagy gödörke
látszik.
Sciadopitys . verticillata (23)
++ béisugármagasság 1-22 sejt, hosszparenchima van: - • - - .
A a bélsugarak sugárfalában ..a gödörkék
aprók, 1 tnm2- re esik .150 bélsugár és 480
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bélsugársejt; egy keresztezési mezőbe a
belsőkben 1-2, a szögletsejtekben 2-4
gödörke es'k.

Podocarpus macrophyllus (20)
eo bélsugármagasság

1 16 sejt, 1 mm`-re
esik 50-55 bélsugár és 200-210 béisugársejt; egy-egy keresztezési mezőbe jut
a belsőkben 2-2, a szögletsejtekben 3-4
gödörke, de eliég szabálytalanul.
Callitris quadrivalvis (4)
°°° bélsugármagasság 1---15 sejt; 1 mm2 -re
35-40-45 béisugár és 120-125 bélsugársejt esik, egy keresztezési mezőbe ju t
a belsőkben rendesen 1 (2) aránylag nagy
gödörke, a szögletsejtekben 2-4, de szc:bályosan.
-

Cryptomeria Japonica (8)

bélsugármagasság 1-15, 1 mm 2-re esik
80-85 bélsugár és 140-150 bélsugársejt,
egy kerésztezési mezőre. 1-2, a szögletsejtekben 2-4 gödörke esik, de szabáiytalanui; a bélsugársejtek km-e tojás
alakú.

-

Chamaecyparis Lawson ana (7)

7. a bélsugarak vízszintes, húr- és sugárfalai teljesen símák; bélsugármagasság 1-8 ejt; 1 mm 2ben van 55-60 bélsugár és 170-180 bélsugársejt;
egy keresztezési mezőben a középső sejtekben rendesen 1-2, a szögletseftekben 2-3 apró kerek
gödörke van.

Taiwania cryptomerioides (25)

. Abies alba. MILL.
Jegenye fenyő.
. 1. tábla.

Elterjedési területe: Európa középső és déli része.

Keresztmetszetek (R); 1. és 2. sz: fényképek. Fájában gyanta'vezeték nincs. Az évgyűrűk szélesek, az évgyűrűhatár éles: Az élességet egyrészt a tavaszi égy' nyári tracheidák sugárirányú átmérő:nek
különbözősége, másrészt az utolsó nyári sorok erősebb lapultsága
is feltünő vastagsága okozza. A nyári tracheidák másodlagos fala
erősen vastagodott, ezért a vékonyfalú ' tavasziaktól. élesen elütnek.
Eme erősebb falvastagodás következtében a nyári tracheidák üregé-

.
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nek szögletei, lekerekitettek, (sőt ell:pszis vagy kör alakúak) ellentétben a tavasziakkal, milyek inkább szögletesek. A nyári pásztan
az évgyűrűnek csak kis részére terjed. A tavaszi és nyári fa között
az átmenet fokozatos.
A bélsugarak egy sor vastagok. Sugárirányúak és egymástól
különböző távolságokra haladnak. A legközelebb esők között csak
egy-két sor tracheida van. Az egészen széles bélsugármezőkben
már 14-15, néha még ennél több tracheidasor is lehet. Vízszintes
falukban sok az egyszerű, köralakú gödörke. A nyári öv sejtjeiben
valamivel több van, mint á tavasziakban, de ez utóbbiakban valamivel nagyobbak. Többnyire szórtak, de hosszabb-rövidebb szabáiyos,
sorokban is sorakozhatnak. A késkenyebb sejtekben csak egy sor
képződik, mely a két sugárfaltól kb. egyenlő távolságra _a fal közepén helyezkedik e1. A szélesebb sejtekben két sor is lehetséges.
Ilyenkor ezek a sugárfalakhoz közelebb vállnak.
Idosszparencliimái a nyári farészben, közel az évgyürühatárhoz vagy pontosan a határon a késő nyári és a kora tavaszi tracheidák közt .helyezkednek el. Egyes fákban, de egyes évgyűrűkben is
gyakoribbak, mint másokban. Faluk vékonyabb, mint a szomszédos
nyári tracheidáké, de "a tavasziakéval kb. megegyeznek. Egymással
érintkező vég- vagy vízsiintes falaikban az egyszerű gödörkék
szórtak, vagyis ezek a falak ± rosiaszerüek. A gödörkék alakja
kör, ellipszis, vagy az egyik végén elhegyesedő csepp alak. A bélsugársejtek gödörkéinél nagyobbak.
Húrmetszet (H.); 4. A tracheidák fala símá. Gödörkék többnyire 'csak a. nyári tracheidák falában vannak. (Hollendonner szerint csak az évgyűrűhatár melletti nyá ri tracheidák falában.) A.
megvizsgált metszetnek azonban a tavaszi részében is'élég gyakoriak és többnyire szórtan helyezkednek el. Néha hosszabb vagy
rövidebb sorokba is rendeződhetnek. A trache da széfességétől függően egy tracheida szélességben • két gödörke is lehetséges. Egymással nem vagy csak ritkán érintkeznek. Kisebbek, mint a sugárirányú falak gödörkéi. Az udvaruk szabályos kör, mely csak hálva-"
nyan látszik. A nyílás, hasítékszerű vagy szemrés alakú, mely az udvart csak 3/4 részig • éri be. Irányuk ferde vagy majdnem függőleges.
Néha a tengellyel majdnem párhuzamos. Az ellentétes oldalon lévők
egymást gyakran keresztezik, hacsak aa állásuk nem függőleges.
A bélsugarak egy sejtsor vastagok és tisztán parenchima sejtek. Magasságuk 1- 30 sejt között váltakozik (Wiesner és H'i~ llendonner szerint 1-40 között). Leggyakrabban 10-12 seft magasok_
Faluk vastag s az .érintőfal rostaszerű. A nagyszámú gödörkék szórtak. Néha kevesebb, de nagyobb köralakú gödörke is lehetséges_
-A bélsugársejtek keresztmetszete kör vagy rövid ellipszis, a szög letsejteké pedig kissé kihegyesedő vagy letompított kúp. Ennek
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magassága rendszerint akkora, m'nt a belsőké, de olykor annak kétszeresét is elérheti.
•
A bél•sugárséjtek, valamint a hossztracheidák közt olykor
háromszög alakú sejtközök vannak. A hosszparenchim-ák érintő falai-'
ban egyszerű kerek gödörkék láthatók. Ezeknekh az egyszerű gödörkéknek a trache°dák falában féludvaros gödörkék felelnek meg,
amelyek az udvar nagyságával egyenlők. A gödörkék nagysága a
hossztracheidák érintőirányú :gödörkeivel -megegyezők, vagy azoknál valamivel kisebbek. Nyílásuk az udvart át nem érő hasíték vagy
szemrés alakú. •
Sugúrrnetszet (S.) 3. A simafalu tracheidák sugárfalában általában egyesével vannak a vermesgödörkék; az ikergödörkék
azonban ritkák. ,A gödörkék nagysága némileg a • tracheidák szélességétől is függ, mert a keskényebb nyáriakban jóval k i sebbek, mint
a tavasziakban. Udvaruk alakja szabályos kör.
Azok a vermesgödörkék, amelyek a tavaszi tracheidákban
közel vannak egymáshoz és hósszabb vagy rövidebb hosszanti sorokat formálnak, már közelségük miatt °s kisebb vagy nagyobb mér- .
tékben meglapulnák és így a tracheida hossztengelyére merőlege sen álló, tehát fekvő ellipszis alakúak lesznek. Néha az egymáshoz
közelkerülő• falak szinte egyenesek lesznek. Kivételesen a két gödörke
egymással érintkezhet is. A tavaszi gödörkék nyílása az udvar alakját követi, a körülötte levő . gyűrű a torustól származik. •A nyáriak
nyílása ellipszis, szemrés alakú, vagy egészen hasitékszerű. A nyá=
riaké ferde helyzetín; söt egyesek majdnem vagy egészen - függőtlegesek. A nyílás az udvart a korai nyárifában csak 3/, részen éri
be, míg később már teljesén átéri. Néha az udvart jóval túlérő hasítékok is megfigyelhetők. Az ellentétes oldalon levő nyílások egymást
keresztezik. Vannak trabekulás tracheidái is.
A hosszparenchirnák sugárfalaiban is egyszerű gödörkék vannak.E'zeknek a szomszédos tracheidák részéről, egyoldalú gödörkék
flelelnek meg. Az udvar az egyszerű gödörkével egyenlő nagy, a
nyílás pedig a nyári, illetőleg a tavaszi tracheidák szerint keskeny,
majdnem függőleges állású hasíték, vagy pedig az udvar nagyságát
majdnem elrü ellipszis vagy kör . Előbbi esetben az udvar jól, az.
utóbbiban pedig csák .alig látszik... A bélsugárban tisztán parenchima sejtek vannak. Faluk vastag,
bennük á tartalom néha vörösbarna. Egyesekben téglalap alakú kristályok s vannak. Ezek leginkább a szögletsejtekben láthatók.
A szögletsejtek külső vízszintes fala rendszerirat . 'egyenes, csak néha
hullámos kissé. Az érintő fal a vízszintesre vagy merőleges, vagy
különböző szög alatt ferde. Mindkét esetben lehet egyenes vagy ívelt
A vízszintes falban Az egyszerű gödörkék belső Szája, legtöbbször
szögletes, de van kevésbbé vagy jobban lekerekített is.
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A sugárfal gödörkk a bélsugár egyszerű és a szomszédos
tracheida egyoldalas udváros gödörkésből tevődnek össze. Udvaruk
kör, mely az egyszerű gödörke nagyságának felel meg. A tavasz i
részben levők nyílása majdnem akkorá, mint az udvar, ellipszis vagy
lencse alakú. A nyári részben lévők nyílása keskeny hasítékszerű,
majdnem vagy egészlen függőleges irányú s az udvart legtöbbször
átéri, sőt gyakran túl is lép rajta. A nyáriaknál az udvar jól kivehető, míg a tavasziakban csak mint keskeny sáv látszik a nyílás
körül. Egy kereszteződési mezőben egy-egy, a nyári övben kivételesen á szélesebb szögletsejtékben kettő, míg a tavasziiban 2-3 1
gödörke is lehet.

2. Agathis australis SALISB.
2. tábla.

Hazája Ausztrália és Ujzéland.

K.; 1. és 2. A fában gyantavezetékek nincsenek. Az évgyűrűhatár elmosódott, néhol alig észrevehető. Némelyik évgyűrűhatárt
csupán a tracheidák kissé eltérő alakja és lapultsága mutatja.
A tracheidák keresztmetszete szabálytálan; szabályos radiális sorokat ritkán formálnak. Ez á keresztmetszeti kép nagyjában az Araucariákra emlékeztet. A nagyobb tracheidák mellett olykor jóval
kisebb üregű tracheidák húzódnak meg. A tracheidák keresztmetszete
rendesen itt is 5-6 szögletű, az üreg is többnyire ilyen alakú. Bélsugara' egyrétegűek, rendesen 5-6 vagy 10 tracheida szélességre
futnak. A vízszintes falon, de a tangentiális falon sem semmiféle
gödörkézettség nem látszik.
H•; 4. Bélsugarai vgyréte,gűek, magásságuk 1-től 8-10 sejtig
terjed. Keresztmetszeteik többnyire tojásdadok, a helsők - inkább körhöz hasonlóak, bár ezek között is vannak megnyúlt sejtek. A szög letsejtek valamivel ínágasabbak a belsőknél, de a belsők sem egyenlő
nagyok. Közöttük a kisebbek és nagyobbak váltakozhatnak egymással. A tangentiális falon itt sem lehet semmiféle gödörkézettséget megfigyelni. A vízszintes fal is teljesen sima.
A hosszanti tracheidákban a vermesgödörkék általában egysorosak, de kétsorosák is lehetnek. Az. egysorban lévő gödörkék
vagy. szorosan egymáshoz símuínak, ilyenkor az érintkezési faluk
vízszintes, vagy ha kétsorosak, akkor meg teljesen az Araucariakra
jellemző gödörkézeitséget mutatnák. Ez esetben a gödörkék ér1ntkezési vonala egyenes, összességük azonban zeg-zugos, 120 °-os szögekben megtörö vonalat alkot. A ,gödörkék nyílása köralakú. A bélsugarakkal trintkező falrészletük feltűnően sűrűn féloldalas gödörkés. Faparenchimát ezen az oldalón nem sikerült megállapítanom.
,
S.; 3. A tracheidák síma falában a gödörkék Araucaria-szerűen
általában 2-3-'as sorokban sorakoznak. Még az egyes sorokban is a

.
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gödörkék szorosan illeszkednek egymás mellé; ez esetben az érintkezési vonaluk ,vízszintes. Amikor pedig két sorban váltakoznak, az
érintkezési vonalak 120 fokos szögek alatt törnek meg.
A gödörkék nyílásra kör vagy kissé ferde, hegyesedő ellipszis,
Vagy pedig pálcika alakú. Néha hásítékszerűek, ilyenkor az alattuk
levő gödörkék nyílásaival keresztezhetik egymást. Faparenchimát
ezen az oldalon sem sikerült megfigyelnem.
A bélsugarak általában 3--6 sejt magasak. Egy-egy kereszteződési mezőbe 3-9 gödörke is esik. A középső sejtekben és az ősz'
tracheidákban 2-3, a szögletsejtekben 5-6, míg a nyári tracheidák
szögletsejtjeiben olykor 8-9, sőt 12-13 is lehet. A kereszteződési
mezőben látható gödörkék tulajdonképen a tracheidák udvaros
gödörkéinek a nyílásai. A nyílásokat körülvevő udvar pedig a tracheidák féludvaros gödörkésnek felelnek meg. Ezek ,szerint' a tracheidák radiális talá sima, vékony és bennük gödörke nincs. A nyílások pálcika alakúak és kb. 45 ° -kal hajlanak el a függőlegestől. Az
őszi fa trache:dáiban, á gödörkék iránya inkább függőleges. A tangentiális fal néha ívesen hajlott, máskor viszont egyenes és kissé ferde
szöggel hajlik a vízszintes falhoz.

3. Araucaria brasiliana LAMB.
Szobafenyő.
3. tábla.

Elterjedési területe: Brazilia.
K.; 1. és 2. J egyűrűi különböző vastagok, de aránylag keskenyek. A tavaszi és nyári tracheidák nagysága és falvastagsága
között alig van különbség. (Hollendonner szerint élesen elütnek jegy- mástól.) • A nyári rész utolsó trache_dasorai nem, vagy csak igen kismértékben lapítottak. Ilyen körülmények közt az évgyűrűhatár elrnosódott és csak alig észrevehető. A tracheidák fala vastag. Üregük az
Abies-ektől s általában a többi fenyőktől eltérően lekerekített. Gyakran ugyanilyen alakú az elsődleges fal is s így a tracheidák között
kisebb-nagyobb sejtközök keletkeznek. A tracheidákban trabekulák is
megfigyelhetők; s a keresztmetszetben több tracheidán kersztül jól
követhetők.
A bélsugara; a keresztmetszetben nem feltűnőek. Rövidebbek,
mint az Abies-ekben és csak néhány évgyűrűn keresztül követhetők.
Faluk vékony, gödörkernentes. A készítményen a vízszintes falak
legtöbbször. hiányzanak is, mert a metszéskor könnyen összetöredeznek, de különben is mivel nem fásodnak meg, a vegyszerek hatására
könnyebben oldódnak.
Faparench°mája csak igen kivételesen figyelhető meg. Különöseri nehéz felismerni a keresztmetszeti képen, mert, a vízszintes fal
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nem, vagy csak igen gyéren gödörkézett. Gyakran nem is teljesen
vízszrtes irányú.
H.; 4. A tracheidák fala sírna, csavaros vastagodás nincs ben:nük. A húrirányú falon, főleg a nyári részben, de ritkán a tavasziban
is vermesgödörkék fjgyelhetők meg. (Hollendonner szerint csak a
nyári övben.) Számuk kevés, egymással nem érintkeznek, magánosak vagy egymás felett kettesével, hármasával sorakoznak. Udvaruk elég halvány. Nyílásuk változó, ritkán szabályos kör, vagy rövid
ellipszis, rendszerint azonban hosszabb ellipszis vagy szemrés (lencse) alakú, mely az udvart 3/4 részben, vágy egészen átéri. A belső
gödörke nyílás az udvart kisebb vagy nagyobb m*rtékben túl is
lépheti. Az ellentétes oldalon levő nyílások egymást keresztezik.
A . bélsugarak a vizsgált metszeteken m nd egy sejtnyi szélesek voltak. (Hollendonner megemlíti, hogy igen ritkán két sorosak is
lehetnek.) Magasságuk a 10 sejtet ritkán éri el, általában 2-8 közt
váltakoznak. Wiesner és Hollendonner szerint ritkán 14-16 sejt
magas bélsugarak is előfordulnák. Tisztán parenchimasejtekböl
állanak: A parenchiniasejtek fala, mint már Láittuk, vékonyfalú,
el nem fásodó. A húrirányú falakon gödörkék nincsenek.
S.; 3. A tracheidák sugárirányú falain a" verniesgödörkék 1-3
sorban és csoportokban tömörülnek. Ritkán magánosak is lehetnek,
ezek azonban szabályos köralakúah. A vermesgödörkék legtöbbször
ólyan . sűrűek, hogy egymással érintkeznek. Az érintkezési vonal
egyenes és csak a szabadon álló rész körív. Még há egy sorba sorakoznak is • a ,gödörkék, a legtöbb esetben így is érintkeznek egymás,
sal. Ha több sor gödörke van egy tracheidában,_ akkor azok mozaikszerűen helyezkednek el. Ilyenkor a középen lévők alakja szabályos
hatszög. Néha v;szont a gödörkéknek nem az egész határa érintkezik
egymással, hanem csak 'k i sebb-nagyobb részletük. Ilyenkor közöttük
háremszög "alakú terek keletkeznek. A gödörkék nyílása néha a legszélesebb tavaszi . tracheidákban kör, általában azonban ellipszis
alakú. A két vég ilyenkor rendszerint kihegyezett, tehát szemrés
alakú. Az udvart csak 3/4 részig érik át, ferde irányúak s az ellentétes oldalon levök egymást keresztezik.
Mint már a keresztmetszeten láttuk, vannak trabekulás tracheidái is. Ezek. a sugárirányú metszeten különösen jól megfigyelhetők. Ezek a tracheidák a húrirányú falakat kötik össze és pedig
több szomszédos tracheidán keresztül és többnyire valamennyi
egyenlő magasságban. A húrirányú falhoz mindig szélesebb lappal
tapadnak. A közepük kisebb-nagyobb ívben lehajl_k. A belsejükben
egy világosabb hosszanti nyílás figyelhető, mely áthalad a "húrirányú
falon is s a két fal érintkezési helyén kiszélesedik. A trabekuláknak
ez a szerkezete úgy magyarázható, hogy itt. tulajdonképpen két sejt
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összeolvadásáról van szó. A trabekula tehát nem mús, mint az elválasztó vízszintes falak megmaradó része..
. A tracheidák végződése változatos. Lekerekítettek, vagy különböző mértékben kihegyezettek. Az egyik tracheida végén a homorulatba a másik tracheida domborulata illik bele. Az elhégyesedő tra.cheidák egymással. hosszabb vagy rövidebb darabon érintkezhetnek.
Ilyenkor' a húrirányú oldalon több vágy kevesebb egymással érintkező gödörke, van. Néha pedig ha-a tracheida bélsugárba ütközik, a
tracheida vége oldalra hajlik és kisebb-nagyobb mértékben kicsőrösödik. Ezen a csőrön is. lehetnek vermesgödörkék, melyek azután
más tracheidáaval vagy a bélsugársejtek vízszintes falával kerülnek
összeköttetésbe. Valószínű, hógy ebben az esetben a bélsugár vízszintes falában a sugár falához hasonlóan nagy és egyserű gödör- '
kék képződnek.
A bélsugárparenchima falain. — Hollendonner szernt — a
vékonyságuknál fogva gödörke nvincs,: vagyis a sugárfalban látható
gödörkék teljesen a tracheidákho:z tartoznak és a vékony bélsugár
falakon csak átlátszanak. Több alkalommal láttam azonban olyan
.részeket, ahol a tarcheidák hiányoztak és csupán csak a bélsugár
sugárirányú fala volt meg, de az ilyen részekén az udvaros gödörkék udvarának megfelelő nagyságú és alakúi egyszerű gödörkéket
mégis meg lehetett figyeln'.. Ez kétségtelen bizonyítéká annak, hogy
a sugárirányú bélsugárfal is gödörkés. Az sem lehetetlen azonban,
• hogy ezek a sugárirányú gödörkék nncsenek meg mindenütt.
A kereszteződési mezőben a gödörkék elég nagyok és a számuk is 'változatos. Ha a számuk kevesebb, rendszerint magánosak
s ilyenkor udvaruk köralakú. Ha azonban sűrűbbek, úgy a közelségüknél fogva egymással érintkezhetnek, amikor is az egész keresztéződési mezőt "kitöltik. Egy kereszteződési mezőben a gödrökék
száma 1-9-ig terjedhet. Ez utóbbi esetben egymás felett és mellett
3-3 gödörke helyezkedik el. A gödörkék nagy száma és közelsége
következtében különösen a tavaszi részben az is megtörténik, hogy
két gödörke összeolvad. ilyenkor udvaruk piskóta, vagy más, ehhez
hasonló alakú. Ilyenkora kéf udvar közt választófal nincsen, a nyílásuk sVntén összeolvadt és hasíték- vágy szemrés alakú. Az öszszeolvadásnak egy másik alakja az, amikor az udvarok nem olvadtak egybe, csupán csak érintkeznek, ellenben á megfelelő irányban
eső nyílások összeolvadtak. Ez esetben két vermesgödörkének ban
egy, de a rendesnél kétszer hosszabb hasítékszerű nyílása. Más
esetben a nyílások sem olvadnak egybe, hanem csak egymáshoz
igen közel kerülnek, egyirányúak, de az egymáshoz közel eső végeik
nem hegyben végződnek, hanem tompán vagy egyenes Vonalban.
A 'kereszteződési mezőbe eső,vermesgödörkék nyílásai általában szemrés vagy hasíték alakúak attól függően; hogy' a: fa melyik

,
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részében képződtek. A tavaszi fában ellipszis alakú nyílások is láthatók, melyek néha akkorára is megnőhetnek, hogy körülöttük az
udvar csak keskeny sávnak látszik. A nyílások az udvart 3/4 részé:g
vagy majdnem egészen átérik. Egyik-másik az udvar határát el is
érheti, rajta azonban sohasem lép túl. Legtöbb esetben ferde irányúak, de Megközelíthetk á tracheida hossztengelyének az irányát
is, esetleg abba bele is eshetnek. Vízszintes vagy ehhez közelhajló nyíláshelyzet csak abban az esetben fordul elő, ha két sugárirányban egymás mellett fekvő gödörke olvadt egybe.
• 4.

Callitris quadrivalvis VENT.
4. tábla.

Elterjedési területe: Észak-Afrika, Atlasz-hegység.
K.; 1. és 2. Fájában gyantajáratok nincsenek. Az évgyűrűhatár
kissé hullámos. A nyári . öv valamivel sötétebb és sűrűbb, mint a
tavaszi, de igen keskeny és csak _néhány 'tracheida sorra szorítkozik.
Faluk csak valamivel vastagabb, minta távasz;'aké, sugárirányban
azonban lapítottak. Az évgyűrű legnagyobb része tavaszi tracheida.
A tracheidák keresztmetszeti képe változó. Többnyire négyzet, vagy
négyszög, de ovális és szabálytalan alakúak is lehetnek. Szögletesek
vágy lekerítettek. Nagyságuk is különböző, elrendezésük is elég szabálytalan. Nagyobb és kisebb tracheidasorok, szabálytalanul váltakoznak egymással. Ugyanabban a sorban is sorakozhatnak különböző méretű tracheidák egymás után. A sorok közé rövidebb sorok
vagy magános trachedák is beékelődhetnek, megzavarva a • sorok
szábályos lefutását. A néhol megfigyelhető sejtközötti . járatok háromszög, vagy négyszög alakúak.
Elég sok hosszparenchima sejtje van. Inkább a .nyári részben
vagy ehhez közel futnak, de a késői, Vagy a közepes tavaszi részben egészen az évgyűrű középéiig is megfigyelhetők. A kora
tavaszi részben már nem igen láthatók. Faluk a tracheidákénál vékonyabb. Vízszintes falukon észrevehető gödörkék nincsenek, de apró
kiemelkedés (bibircs) sok van rajtuk. Mindig magános láncokba
sorakoznak.
A bélsugarak általában egysorosak, de néha kétsorosakká is
válhatnak. Elég sűrűek, de vékony faluk és rövidségük miatt a tracheidáktói nem különülnek el jól. Egy, legfeljebb két évgyűrű szélességet érnek át. Többször meg is szákadhatnak. Ilyenkor valamivel hosszabbak. Sugárlirányuk kissé hullámos. Vízszintes falukban
gödörkéket nem lehet megfigyelni, de valami bibircses szerkezet
olykor mégis megfigyelhető. Legtöbbször azonban teljesen simák.
H.; 4. A tracheidák érintő falában, főként a nyári tracheidákban vermesgödörkék figyelhetők meg nagyobb számban,' de nem rit-
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kák 'a tavaszi és átmenet: részben sem. Nagyságban és formában
elég változatosak. Ama vermesgödörkeknek az udvara, amelyek az
utolsó nyári tracheidák külső falában vannak — így az első tavaszi
tracheidákat kötik össze az ösziekkel —, nagy és kerek. A nyílásuk ritkábban kör, vagy rövid ellipszis, inkább hosszabb ellpszisvagy szemrés-alakú. Rendszerint a külső nyílásszáj kör marad, míg,
a belső száj megnyúlik. Ennek' külső peren', lekerekített. A nyílások
az udvart sohasem ér::k át, Ez a radiális metszeten látszik jól. Itt a
tórusz keresztmetszete is jól megfigyelhető. Ugyanilyen gödörkék
vannak az első tavaszi tracheidák belső falábán. is. Lehetséges azonban az is, hogy az -ilyen gödörkék csak a tavaszi tracheidákban vannak s a nyáriakban csak a náluknál jóval kisebbek fordulnak elő. Ezt
látszik igazolni az a körülmény, hogy egyes egyetekben az udvarnak
két határa látszik, egy belső erősebb s körülötte egy nagyobb, halványabb külső. Ezek valószínűleg közvetlenül az évgyűrűhatáron
levő gödörkék, amely esetben a belső kör a nyári, a külső pedig a
tavaszi tracheida féludvaros gödörkéjének határa.
A húrirányban látszó gödörkék másik típusa már jóval kisebb,
az udvaruk azonban határozottabban kivehető. Nyílásuk ferde irányú
ellipszis, szemrés-, pálcika- vagy hasítékszerű, mely az udvart
gyakrabban átéri., sőt azt túl is lépheti. E kétféle vermesgödörkék
típusa között igen gazdag átmeneti alakok vannak.
. A bélsugarakban csak parenchima sejtek vannak. Általában.
egysorosak, de néha néhány sejten keresztül kétsorosakká válhatnak. Magasságuk változó, 1-20 sejtig terjedhet. A 10-en felültek
azonban már ritkák. Elég gyakoriak az 1 és 2 sejtnyi magasak is.
A magasabbak középső sejtjei - a körhöz közelálló rövid eli:pszisek,míg a szélsők es az alacsonyék, valamint a kétrétegűek sejtjei már
valamivel megnyúltabbak. Húrirányú falukban gödörkék nincsenek,
de rajtuk sok az apró kiemelkedés. Ezek a kiemelkedések néha haránt lécekké olvadnak össze. (Két esetben • a bélsugársejtek belsejében trabecula-szerű képletet láttam, mely a sugárfalakat kötötte
össze.) A bélsugársejtek, valamint a hossztracheidák között az intercellularisok háromszög alakúak, de ezek nem minden esetben lát-.
hatók.
A faparenchima sejtek szélessége a húrmetszeten a hossztracheidákkal, megegyező, faluk azonban ezeknél jóval vékonyabbak. A. tavaszi fa parenchimase;jtjeinek húrirányú fala — egy`'két k:vétel01 eltekintve —, teljesen símé.- A nyári fában lévők fala szintén lehet gödörmentes, de . gyakrabban láthatunk egyszerű kerek vagy ellip
szis gödörkékes, melyek':azonban jóval kisebbek a szomszédos ver-:
mésgödörkék udvarainál. A vízsz:ntes fal a keresztmetszetnél leírt
szerkezetnek megfelelően a legtöbb esetben• gyöngysorszerű. Azokon a helyeken, amelyek a • keresztmetszeten világos részeknek lát-
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szanak, gyakran egészen gödörkeszerű bemélyedések figyelhetők
meg. A parenchimasejtek tartalma vörösesbarna színű.
S.; 3. A tracheidák sugárirányú _falában a vermesgödörkék
általában egy sorban sórakoznak, de a szélesebb tavaszi tracheidák ban gyakran kétsorban is elhelyezkedhetnek. itt az ikergödörkék is
elég gyákoriak, sőt kivételesen kettő és fél is elhelyezkedhet egymás mellett. Ilyenkor a harmadak lejjebb vagy feljebb esik.
Az udvar alakja szabályos kör. Ettől csak akkor tér el, ha két
vagy több udvar a közelségük miatt egymással érintkezik. Ez esetben az érintkezési vonal egyenes. Határuk a legtöbbször jól kive hető, s maga az udvar magas, vagyis domború. Nyílásuk a nagyobb
húrirányú gödörkék nyílásához hasonló, vagyis a külső száj kis kör,
míg a belső ferde helyzétű ellipszis vagy szemrés, melynek a külső
pereme lekerekített. Az ellentétes oldalon lévők egymást gyakran
keresztezik. Az udvart legfeljebb 3/4 részl.g érik át. Ezen gödörkék
mellett elvétve a nyári fában kisebb méretek is megfigyelhetők.
Ezek a kisebb húr,_rányú gödörkékhez hasonlóak. Udvaruk kerek, jól
kivehető, nyílásuk hasítékszerű vagy szemrés (ellipszis) alakú, mely
'az udvart egészen átéri, vagy esetlég túl is lép rajta.
A bélsugársejtek vízsZntes fala valamivel vastagabb az érintő
falnál. Ez utóbbi a legtöbbször merőleges vagy gyengén hajlik az
előbbire,, egyenes vag y. kissé domború. Gödörkenelküli szerkezete
hasonló a- fapárench•.ma vízszintes falának szerkezetéhez. A szögletsejtjek m ndig magasabbak a belsőknél, mert míg ez utóbbiak
sugár falában a gödörkék mindig csak egy sorban, addig a szögletsejtekben mindig két sorban helyezkednek el. (Eltérés igen ritka.)
A szögletsejtek külső fala kissé hullámos.
A bélsugársejtek sugárfalában nagy, kerek, egyszerű gödörkéket látunk. Nagyságban a szomszédos tracheidák féludvaros gödörkéinek udvarával megegyezö. Ez utóbbi gödörkék udvara kör, vagy
ehhez nagyon közel álló ellipszis. Ilyeneket főleg a szűkebb nyári
tracheidákban látunk, ahol az udvar meglapulni kényszerül, határa
halvány, de mindig jól felismerhető. (Hollendonner szerint az udvar
nem vehető ki s csak a nyílás látszik. L. a fényképét.) Nyílásuk a
tavaszi részben ellipszis vagy szemrés, a nyári részben a tavasz'.akhóz hásonlóan, de valamivel keskenyebbek s inkább pálcika alakúak,
vagy hasítékszerűek. Irányuk ferde. A hajlás közepes értéke 45 ° .
A tavaszi részben ettől a vízszintes felé, a nyáriban a függőleges
felé tér el. A nyílás az udvart legtöbb esetben csak 3/4 részben éri
át, a nyári részben azonban azt megközelítheti. Túl azonban csak a
legritkább esetben lépi.
A belső béisugársejtekben egysorban vannak .a gödörkék, így
a nyári kereszteződési mezőben egy, a tavasziban két gödörke lát-
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ható. A szögletsejtek .nyári mezőjében ped:g 2, esetleg 3, a tavasziban pedig 4-5 gödörke helyezkedik el.
A hosszparenchima sugárfaló gyakran szintén teljesen sírna,
gödörke nélküli. Néha. azonban bennük kerek vagy ellipszisszerű
gödörkék :s lehetnek. Ezeknek a gödörkéknek 'a szomszédos tracheidákban a rendesnél kisebb féludvaros gödörkék felelnek meg.
A parenchima gödörkéi azonban rendszerint még ezek udvaránál
is kisebb. (d)
Na a parench.mák bélsugársejtekkel érintkeznek, vízszintes
helyzetű és egymáshoz ,közelálló egyszerű gödörkékkel közlekednek
egymással. .
-

5,

Cedrus ,deodara LOUD.
Cédrus fenyő.
5. tábla.

Hazája Északnyugat-India, Afganisztán és Beludzsisztán.
■ .; 1. és 2. Pontos diagnostikai különbség közte és a C. atlantira közt nem ismeretes s így a kettőt egymástól elválasztani szinte
lehetetlen. A vizsgált metszeten a C. deodara évgyűrűi kissé szélesebbek, az 'évgy ürühatárok pedig egyenletesebbek voltak.
II.; 4. A bélsugarak átlagban alig 20 sejtnyi magasak, de akad nak 20, sőt elvétve 30 sejtnél magasabb bélsugarak is (34). A vékonyfalú haránttracheidák a bélsugár belsejében is képződhetnek, a széleken pedig elég gyakoriak.
S.; 3.'Hollendonnernek azt a megállapítását, hogy a C. deodaraban a bélsugár' sugárfalában a "gödörkék szája kisebb mint a többi
Cedrusban, vagyis az udvar élesen elválik a nyílástól, a vizsgált
metszeten nem tapasztaltam. A nyílás ugyan itt is elég nagy, így
az udvar keskeny sáv alakban csak a két széleken látszik, sőt a nyílás az udvart túl is lépi. Ez a jelenség ugyan más Cedrus-ban is
lehetséges, de talán nem ilyen nag y mértékben s nem látszik ilyen
élesen, mint ebben, a fában. A kereszteződési mezőbe eső gödörkék
száma rendesen 2 vagy 3, ritkábban 1, vagy 4.
Kevés faparenchimá,ja csupán az évgyűrűhatáron ' figyelhető
meg. (d)
.
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6. Cephalotaxus Fortunei HOOK.
Kinai tiszafa.
6. tábla.

Hazája: Eszak-Kína.
Szövettani szempontból a Taxus baccala hoz hasonlít, de attól
hosszparenchimáiban különböz_k.
K.; 1. és 2. Az évgyűrűk elég 'egyenlőtlenül szélesek. A nyári
pászta az évgyűrűhatár mentén mint keskeny sötétebb sáv jobban
elkülönül, mint a T. baccata. Az évgyűrűhatár finoman hullámos;
és elég határozott. A hosszparenchymasejtek az évgyűrű egész területén, vagy szórtak es magánosak, vagy sugárirányú sorokba, esetleg csoportokba tömörülnek. Faluk vékonyabb mint a szomszédos
hossztracheidáké. Vízszintes falukban a lekerekített szájú (1. még
tang.metszet) kerek vagy ellipszis alakú egyszerű gödörkék száma
1-4. Gyakrabban azonban a falban gödörke nincs. Ilyenkor a falon
apró de sűrű k emelkedések (bibircsek) láthatók. A bélsugarparench.mák vízszinte s falában szintén lehetnek nagyobb számban apró
kerek gödörkék, de .gödörkementes falak is megfigyelhetők.
H.; 4. A húrmetszet — eltekintve a hosszpárenchymáktól — a
Taxus baccata évai megegyezik. A tracheidák csavarfonalai elég
egyenletesen és egymástól egyenlő távolságrá, többnyire magánosan
vagy párosával haladnak. (Egyesekben 'különösen a fiatalabb
nyári tracheidákban — mintha gyűrűs vastagodás is lenne.) Á tangentialis gödörkék nyílása rövid ellipszis, esetleg egészen kör vagy
ferde arányú szemrés, vagy hosszabb ellipszis. Az, udvart átérhetik.
de nem lépik túl. Egy tracheida szélességben néha hét gödörke is
lehet. A bélsugarak egy sor szélesek, de ritkán egy-két sejten át
kétsorosak is lehetnek. Alacsonyak, a legmagasabbak is csak 6-8
sej!t üek, leggyakrabban. azonban •csak 1-3 sejtnyi magasak. • Tisztán
parenchimat kus sejtekből képződnek. Keresztmetszetben inkább
hosszabb ellipszisek. Tangentiál_s falukban gödörke nincs és így
olyanok, mint 'a hosszparenchym'asejek vízszintes falai.
A hosszparenchimasejtek olyan szélesek, m •nt a tracheidák.
Húr- és sugárfalukban kerek, egyszerű gödörkék vannak.
S.; 3. A sugárfalon 'a gödörkék udvara kerek, és a tracheidát
majdnem, vagy egészen átéri. Külső, nyílásuk á tavaszai részben kör,
a belső azonban már itt is inkább szentrés alakú. A nyári részben a
belső is inkább szemrés alakú. A nyílások az udvar határát nem
-vagy majdnem elérik. Irányuk ferde.
A bélsugúrparenchima sejtek vízszintes falában jól látszanak
a gödörkék lekerekített belső szájai. A sugárfalukban a tracheidák
féludvaros gödörkéinek egyszerű gödörkék felelnek meg. A tracheidákban a féludvaros gödörkék udvara • kör vagy ellipszis, a nyílás
-

-

.

.

17

'a tavaszi részben szélesebb, a nyáriban keskenyebb, ferde irányú
szemrés, mely az udvart a legtöbb esetben jól észrevehtően túllépi,
de minden esetben eléri. Az udvar a tavaszi részben néha csak keskeny sarlók alakjában marad meg. Egy kereszteződési mezőben
1-2, a szögletesekében 2, esetleg 4 egyszerű gödörke esik.

7. Chamaecyparis Lawsoriiana PARL.
Lawson életfája.
7. tábla.

Hazája: Kalifornia.
.
K.; 1. és 2. A megvizsgált fa meglehetősen ' változatos és
különleges körülmények között élhetett, amire az évgyűrűk változatossága és különbözősége alapján lehet következtetni.
Tracheidák fala általában vastag, a tavasziak vékonyabb
•
falúak és szögletesek, az őszek • belseje inkább lekerekített. Ez a
lekerekítettség az elsődleges falon is megvan, így a tracheidák
között kisebb-nagyobb sejtközök keletkeznek, amelyek aszerint,
hogy • hány tr.a.cheida es hogkan érintkezik egymással, különböző
alakúak lehetnek. Egyes tracheidák ürege szabályos kör vágy elipsz_s. Némely évgyűrűnek mind a tavaszi, mind a nyári zónája ilyen
tracheidákból áll. Különbség a kettő között úgyszólván nincs. Még
az évgyűrűhatár alkotásában résztvevő utolsó egy-két sejtsor is
csak kis mértékben lapított, ezért az-,évgyűrűhatár elmosódott vagy
alig észrevehető.
Máskor viszont a tavaszi fában föleg vékonyfalú szögletes
:tracheidák vannak és amelyek között intercellularisok nem képződnek. Ezek fokozatosan mennek át a nyárifa vastagfalú tracheidáiba.
Ebben az esetben az évgyűrűhatár éles. A tavaszi vékonyfalú tracheidák képzése. nagyon különböző mértékű lehet; néha majdnem
az egész évgyűrűben csak ilyenek láthatók. A valódi évgyűrűk néha
egy-két, sugarasan lapult, de vastagságban nem változott tracheidasórral több (4, 5) álévgyűrűre tagozódnak. Ezek a jelenségek egész
biztosan külső hatások -eredményei, . így ennek a jelenségnek diagnostikai értéke nem is lehet.
Kvételesen — amint ezt Hollendonner is említi — a rendes
méretű tracheidák mellett óriási tracheidák is képződnek. Azonban
az általam v;.zsgált metszeten olyan nagyot, mint amekkorát Hollendormer le is rajzolt, nem láttam. Legfeljebb 2-3-szor ,voltak nagyobbak a szomszédos tracheidák.
A bélsugarak egysorosak és egymástól különböző távolságokra haladnak, irányuk kissé húllámos. Vízszintes faluk elég vastag, d e bennük csók igen elvétve van gödörke, de lehet hogy nincs is.
Hosszparenchima sorok a nyári övben, de az egész évgyűrű 2
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ben is elég gyakoriak. Többnyire szórtak és magánosak, de néha
két vagy három sor is kerülhet egymás mellé. Faluk á szomszédos
trach'e:da falánál vékonyabb, s azoktól jól elkülönül. Vízszintes faluk
egyszerűen gödörkés. Tartalmuk vöröses vagy sárgásbarna.
II.; 4. A tracheidák fala általában sima, bár a vizsgált húrmetszeten némi csíkoltság is látszott. A sugármetszeten azonban nem.
A húrirányú falakon a gödörkék — Hollendonner szerint — elég
gyakor:ak, a vizsgált metszeten azonban csak igen elvétve akad
egy-egy. A tracheidák a végeiken elkeskenyiednek.
A bélsugarak igen alacsonyak; 13 sejtnél magasabbakat a vizsgált metszeten nem láttam. Leggyakoribbak az egy- és kétsejtnyi
magasak. Ez az adát azonban :gen eltér az irodalmi adatoktól.
Hollendonner szerint az általa vizsgáit kb. 15 éves fában a magassá:
guk 1-25 közt .ingadozik. A vizsgált darab szintén 10-15 éves volt.
(Wilhelm szerint egy öreg elgyantásodott törzsben 2-5 volt és
10-nél magásabb csak ritkán fordult elő. Essner szerint 1-19,
Kluberg szerint pedig 1-6.) Ezen változó adatok alapján itt a bélsugár -magasságának nem sok diagnosztikai értéke van. A sejtek
keresztmetszete különösen a középsőké majdnem szabályos kör.
A szélsőké rövid ellipszis. Szélső .végük esetleg kihegyezett. A magánosak jnkább lencseálakúak, mert mindkét végük ± elhegyesedett.
Valamennyi elfásodott falú parenchimatikus sejt. A húrirányú falban Hollendonner szerint gödörke nincs. Határozott gödörkéket valóban nem lehet benne látni, némi szerkezete azonban már a húrmetszeten is megállapítható, ami a fal egyes részeinek sötétebb és világosabb részben is megnyilvánul. A sötétebb részek - amint azok a
sugármetszeten határozottan láthatók, tulajdonképpen kiemelkedések,
míg a világosabb részeken a fal eredeti vastagságban maradt meg.
A sugármetszeten, a fal keresztmetszeti képe gyakran gyöngysorhoz
hasonló. Ez valószínűleg a falvasta•godásriak s ezzel együtt a gödör kék kialakulásának égyl;k 'fokozata.
A bélsugárparenchimákes hossztracheidák között a sejtközök
többnyire háromszögletűek.
S.; 3. A tracheidák sugár falában a vermes gödörkék egy sorban sorakoznak. A tracheidák keskenysége miatt még á tavasziakat
is majdnem egészen átérik. Udvarúk szabályos kör. A nyílás a tavaszi részben többny:re szintén kör, a nyáriban inkább megnyúlt
ell pszis vagy lencse alakú. A tavaszi gödörkéken is rriegfigyelhető,
hogy a belső gödörkenyíl.ás `ellipszis alakú, míg a külső gödörke nyílás kör. A nyárifa húrirányú falain, azoknak is különösen utolsó
tracheidálkón, szintén elég sok gödörke van.
A bélsugársejtek húrirányú fala a vízszintesre vagy merőleges,
vagy vele kisebb-nagyobb szöget zár be. Mindkét esetben lehet
egyenes v. ívelt. A csatlakozási helyen — mint Hollendonner is em-
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líti — a vízszintes falban a Cupressineae legtöbbjére jellemző kis
mélyedés itt e fában nem volt látható. Legfeljebb ennek csak a nyoanai látszanak.
Egyes tangentiális falakon olykor nagyobb számban keskeny
tűszerű gödörkék figyelhetők meg.
A sugárfalban egyszerű kerek kis gödörkék vannak. Ezekhez
csatlakoznak a tracheidák féludvaros gödörkéi. A sugárgödörkék
udvara kör vagy ellipsz•.s. Ez utóbbi esetben a gödörkék csak igen
ritkán vízszintes helyzetűek, legtöbbször ferdeirányúak. Nyílásuk
azonban mind a tavaszi, mind a nyári részben ellipszis vagy lencse
alakú (Nollendonner és Kluberg szerint a nyárifában a nyílás inkábbi
kör). Ferde helyzetűek s az udvart % részig érik át. Az udvar a
-nyílástól mind a• tavaszi, mind a nyári részben jól elkülönül.
A bélsugársejtekben a gödörkék különösen a szögletsejtekben
. . vízszintes falhoz közel fekszenek ennek következtében ezek külső
- fala olykor egészen hullámosé válik. Egy kereszteződési mezőbe
rendesen 1-3 gödörke esik, de a szélesebb szögletsejtekben vagy
az 1 2 sejtnyi magas bélsugarak sejtjeiben több is lehet. (4--5, sőt
- megfigyeltem 7 1t is.)
A parenchimák húr és sugárfalaiban kis köralakú egyszerű gödörkék vannak. A velük érintkező féludvaros gödörkék nyílása hasíiékszerü.
-

8. Cryptomeria Japonica DON.
Japán cédrus.
8. tábla.

Hazája: Japán déli része.
K.; 1. és 2. Az évgyűrűk vastagsága igen különböző. Az évgyűrűhatár éles és hullámos. A tavaszi fa a nyáritól az. évgyűrűn belül
jól elkülönül s; `ez utóbbi általában az évgyűrűnek csa.k kis részére
terjed, de ettől eltérő viszonyok is lehetségesek.
A tavaszi tracheidák fala vékony, .keresztmetszetük, többnyire szabályős négyszög. Közéjük elvétve kisebb tracheidák is ékelődhetnek. A nyári tracheidák fala jóval . vastagabb s az üregük is
lekerekített..
A bélsugarak a keresztmetszeten nehezen ismerhetők fel. Számuk aránylag kevés, egymástól különböző, de általában nagyobb
távolságra haladnak. Egy-egy bélsugár több évgyűrűn keresztül
'követhető. Vízszintes faluk vékony, bennük igen kevés a gödörke,
vagy teljesen •síma. Hosszparenchimája elég gyakori, de ezek
nagyobbrészt nem az évgyűrűhatáron helyezkednek el, hanem attól
kisebb-nagyobb távolságra a nyári fában.Faluk vékony s így a nyári
fa vastagfalú trache:dáitól jól megkülönböztethetők. Magánosak és
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szórtak, ritkábban sugaras vagy húrirányú sorokba sorakoznak.
- A vízszintes falak gödörkéi körök, vagy ovális alakúak, a sejtek
hosszúsága következtében a keresztmetszeten csak ritkán fát-hatók.
Fájában gyantajárat nincs, egyes évgyűrűkben valószínűleg rossz
tenyészidő vagy más belső vagy külső hatás következtében erős
parenchima burjánzás keletkezhet. Ezek a sejtek nagyok és poly morphok. Faluk a rendes pa ~enchimatikus elemekénél vastagabb
rajtuk különböző alakú és nagyságú (néha igen nagy) egyszerű
gödörkék látszanak. időállapotban valószínűleg gyantával vannak
kitöltve.
H.; 4. A tracheidák húrfonalában számos gödörke látszik. Különösen sok van a nyárifa trache:dáihan, de elég gyakoriak a tavaszi
részben is. Rendesen egy sorban helyezkednek el, 'de kivételesen
kettő _s kerülhet egymás mellé. Udvaruk szabályos kör, de csak
halványan látszik. A tavaszi részben lévők nyílása szabályos kör
vagy ellipszis, a, nyári részben lévőké szemrés, vagy hasítékszerű,
mely az udvart 3/4, részig érik át. A kettő között az átmenet fokozatos és változatos. A tracheidák elhegyesedve végződnek.
A bélsugarak egy sor vastagok. Hollendonreer szerint igen r:tkán kétsorosak is lehetnek. Az általam vizsgált metszeteken ilyet
nem tapasztaltam. Tisztán parenchimatikus elemekből állanak.
Magasságuk változó, aránylag alacsonyak, mert a 8 sejtnyi magasyságot csak ritkán érik el. Gyakoriak az 1 és 2 sejtnyi magasak is.
Legtöbbjük 3-6 sejtnyi magas. Az általam vizsgált fában legmagasabb bélsugár 9 sejtű volt. Irodalmi adatok szerint ritkán 15 is
lehetséges. .
Húrirányú faluk vékony és gödörkementes, rajtuk legfeljebb
csak kisebb bibircsek figyelhetők meg. Az egyes bélsugársejtek
keresztmetszete hosszabb vagy. rövidebb ellipszis.. A szögletsejtek
többnyire kúpalakúak. A tracheidák, Valamint a bélsugársejtek érintkezésént'1 különösen a nyári részben nagyobb háromszög, vagy
ehhez hasonló alakú intercéllulár:s látszik. A tavaszi részben ez
kisebb, esetleg fokozatosan eltűnik, mivel a vékonyfalú tracheida
jobban hozzásírnur a bélsugársejtek falához. Ezen a metszeten elég
gyakoriak a hosszparenchimasorok. Magános láncokban, vagy néha
több, egymás mellett levő sorban rendeződnek. Faluk vékony s kerek
egyszerű gödörkével beszórt. Egymással egyszerű, a tracheidákkal
félig vermes ,gödörkékkel érintkezlek. Ez utóbbiak kisebbek, mint
a húrirányú gödörkék; nyílásuk alakja és nagysága a tracheida
tavaszi vagy nyári volta szerint változik.
S.; 3. A tracheidák sima falában a vermes gödörkék egysorosak. Udvaruk alakja kör, mely azonban a szűküregű nyári tracheidákban kissé meglapul. A tavaszi részben a gödörkék még a legszélesebb tracheidákat is majdnem egészen kitöltik. Nyílásuk előfordu-
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lásuk szerint kör, ell_pszis, illetve pálcika vagy hasítékszerű. Ez
utóbbiak helyzete ferde vagy majdnem függőleges.
' A bélsugársejtek sugár oldalain aránylag nagy és kerek egyszerű gödörkék-vannak. Ezeknek a tracheidák részéről fél vermesgödörkék felelnek meg. A nyílás alakja és nagysága változó. A tavaszi részben majdnem elérheti az udvar, illetve az egyszerű gödörke
nagyságát, s. így körülötte az "udvar csak nehezen és alg észrevehető: Rendesen azonban a tavaszi gödörke nyílása ovális vagy lencse
alakú, a két oldalán az udvar kisebb-nagyobb sarló vagy , félhold
alakban elkülönül. Egy kereszteződési mezőbe a belső bélsugársejtekben általában egy vagy két gödörke esik, három csak igen ritkán
jut, akkor is főleg a szélesebb szögletsejtek tavaszi részében. Az
egyszerű ,gödörkék á tracheidák keskeny volta miatt rendesen egymás fölött helyezkednek el. Egymás mellett gödörkék csak elvétve
láthatók, akkor is csak a szélesebb tavaszi kereszteződési mezőkben.
Trache:.dáiban trabekulák is lehetségesek. A trabekulás sejtek
néha több évgyűrűn keresztül hosszan sorakozhatnak. •

9. Cunninghamia siensis R. BR.
Kínai Cunninghamia.
9. tábla.

Idazája: Kína déli része.
K.; 1. és 2..Az 'évgyűrűk szélessége változó, de általában keskenyek. Az évgyűrűhatárok élesek és kissé hullámosak. A vizsgált
metszeten álévgyűrűk is volták. A tavaszi tracheidák fala vékony és
szögletes. A nyáriak fala vastagabb, az üregük kissé lekerekített.
A tracheidák között az interceliulárisok elég gyakoriak. A nyárifa
a tavaszitól az évgyűrűn belül rendesen jól elválik; szélessége azonban változó. Olykor csak néhány tracheida sorra szorítkozik, máskor viszont majdnem az egész évgyűrűben vastagfalú lekerekített
üregű tracheidák vannak; közöttük . elég gyakoriak a sejtközötti
járatok.
• A bélsugarak egy sejtnyi szélesek, nem sűrűek. Egymástól
gyakran több . (40-50), máskor csak 1-2 tracheida távolságra futnak. Irányuk kissé hullámos. Vízszintes 'falukban általában gödörke
nincs, csak igen elvétve vannak rajtuk kerek, egyszerű gödörkék.
Ezek azonban határozottan látszanak.
A hosszparench•.masejtek nemcsak a nyári fában, hanem a
tavaszi részben is elég gyakoriak. Ezeket a keresztmetszeten a tracheidáktól elválasztani' nehéz, mert faluk vastagságában alig, vagy
egyáltalán nincs különbség, a vízszintes falak pedig a sejtek hoszszúsága miatt csak ritkán láthatók. Nakamura szerint hosszparenchimasejtek inkább a tavaszi mint a nyári tracheidák között látha-
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tók. Kleeberg is .gyakor:nak mondja a hosszparenchimái, a vízszintes
falait azonban sínfának tartja. Megfigyeléseim szerint a vízszintes
fal néha valóban síma és gödörkétlen, a legtöbb esetben azonban
benne egyszerű gödörkék vannak. Ezek a gödörkék a nyári részben
kisebbek, míg a tavasziban gyakran egészen nagyok és főleg a falak
mentén helyezkednek ei. A gödörkék nagyságbeli különbségét a
tavaszi és nyári sejtek különböző nagysága okozza. Trabekuláris
tracheidái is vannak, gyantajáratai azonban nincsenek. .
H.; 4. A tracheidákon csavaros vastagodás nincs. A húrirányúfalakon még a tavaszi trache:dákban is élég sok a gödörke. Udvaruk
kerek, nyílásuk szemrés alakú, mely az udvart 3/4 részig éri át_
A tracheidák a húrmetszeten • elhegyesedve végződnek s az egymással érintkező sugátoldalukon legtöbbször egymást ér..k a nagyszámú verme.sgödörkék.
A W'lsugárákban csak parenchimasejtekvannak. Egy sejtsor vastagok s csak igen ritkán válnak kétsorossá egy-két sejten keresztül.:
Az általam vizsgált metszeteken a legmagasabb 7 sejt magas volt, a leggyakoribbak az • 1-3 sejtnyi magasok. Hollendonner szerint 24
sejt magas is lehet. A bélsugár belsejében levők keresztmetszete kör vagy ehhez közelálló ell.pszis. A. szögletsejteknek csak az egyik, a
Magánosoknak pedig mindkét vége kihegyezett. A szögletsejtek, de,
különösen a magánosok nagyobbak, mint a középsők.- A szögletsejtek. a belsőknek két, két és félszeres nagyságát is elérhetik. Ezek
többnyire keskenyebbek is.
A hosszpárenchimasorok még a tavaszi részben is elég gyakoriak. Magános, esetleg egymással érintkező sorokban helyezkednek
el. Faluk vékony, bennük elég sok egyszerű gödörke va n: Vízszintes
faluk keresztmetszete olvasószerű s legtöbbször :igen vékony. A húr- falon egysorban vannak a kerek egyszerű gödörkék. Ritkábban kett6
is lehet egymás mellett. A sorok nem egyenesek, tehát a gödörkék
nem-'esnek egy vonalba. A tracheidá.k részéről az- egyszerű gödör-kéknek féludvaros , gödörke felel meg. A vermesgödörkék udvara
nagyobb az egyszerű .gödörkénél és szabályos köralakú.. A nyílásszintén köralakú, de a parenchima •gödörkéjénél jóval kisebb. .
S.; . A tracheidák sugárfalában a vermes gödörkék egysoro sak. (Hdllendonner szer,nt a törzsben helyenként két sorosak is lehetnek.) Udvaruk kör, vagy ehhez közelálló ellipszis. Nagyok, így még
a tavaszi trácheidákat is majdnem egészen kitöltik. Nyílásuk ferde
irányú, hasink, vagy lencse alakú, ritkábban azonban ellpszis, söt
köralakúak is láthatók. E 'viszonyok mind a tavaszi, mind a nyári
részben kb. megegyeznek. Néha a gödörkék olyan sűrűek, hogy az
egymás felett lévők érintkeznek, s hosszabb-rövidebb sorokat formálnak.
A bélsugársejtek fala vékony. Magasságukhoz képést, különö-
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sen a szögletseftek aránylag rövidek. A húrfal a vízszintesre merőleges, vagy csak kis' szög. alatt hajlik. Egyenes vagy kissé ívelt.
Szerkezete síma, esetleg a felületen kis kiemelkedések figyelhetők
meg. Néha tűszerű gödörkézettséget is látni (1. húrmetszet). A sugárfalban lévő gödörkék egyszerűek, kör vagy kissé ellipszis alakúak.
Nagyok s így. még a legszélesebb tavaszi kereszteződési mezőben is
csak kivételesen fér el két gödörke egymás mellett. Egymás fölött
leggyakrabban két gödörke van, de a szögletsejtekben három is
gyakori. A szomszédos tracheidák féludvaros gödörkéinek udvara
nagyságban megegyezik az egyszerű gödörkével. A tavaszi részben
a nyílás nagy, ferde irányú ellipszis, mely az udvart át is éri. Ez
utóbbi esetben két oldalt keskenyebb vagy; szélesebb sarló alakú
perem marad meg, mely a nyílástól legtöbbször jól elkülönül. A nyár;
rész felé haladva a nyílás fokozatosan keskenyedik, s az utosó nyári
tracheidákban. inkább már szemrés, alakú vagy hasitékszerű '(pálcika
alakú), mely azonban az udvart már nem éri át egészen. ,
A faparenchsnák sugárfalában az egyszerű !gödörkék egy
sorban sorakóznak, amelyek általában valamivel kisebbek a bélsuga rak gödörkéinél. (d)
,

10. Cupressus sempervirens L.
Valódi ciprus.
10. tábla.

Elterjedési területe.: Kis-Ázsia, .Perzsia, Sz;ria, Himalája. '
K.; 1. és 2. Fájában gyantajáratok nincsenek. Az évgyűrűhatár
elmosódott, a tavaszi és nyári öv nem vál.k el élesen egymástól. ,
A nyáriak sugárirányú átmérője kisebb, ezért az útalsó nyári sorok
már érintő irányban lapultak. Ezek jelzik némileg az. évgyűrűhatárt.
A tracheidák fala vastag, üregük lekerekített. Köztük . alig van
intercelluláris.
A bélsugarak egy, néha két sor Vastagok. Faluk vékony. A vízszintes falban gyéren egyszerű, kerek gödörkék vannak. 'Általában
elég sűrűek és kissé hullámosan haladnak.
A hosszparenchirnái közvetlenül az évgyűrűhatár mentén, vagy
,attól . kisebb-nagyobb távolságra, főleg a nyári részben és olykor
sorokban láthatók. Az egyes sorok - húrirányú falukkal érintkezve
kisebb-nagyobb tangentiál's lemezeket formálnak. Vékony falukkal
a vastagtálú tracheidáktól jól elkülönülnek. .
H.; , 4. Tracheidában csavaros vastagodás nincs. A húrirányú
falakon különösen a 'nyári tracheidákéban sok a gödörke. Udvaruk
kör, vagy rövid ellipszis. Halványak s csak, .nehezen észrevehetők.
Nyílásuk lencse (szemrés) alakú, vagy hasitékszerű, az udvart nem

24

éri át egészen. Irányuk ferde, az ellentétes oldalon levők egymást keresztezik.
A bélsugarakban csak vékonyfalú .parenchimasejtek vannak.
Egy sejtsor szélesek, de néha egy-két sejten keresztül kétsorosakká
válhatnak. A sejtek keresztmetszete ellipszis, ahol a hossztengely
1'12, 2, esetleg 21Í2-szer hosszabb, mint a kis tengely. A rövid, ell;pszis vagy kör keresztmetszetű sejtek már ritkábbak. A szögletsejtek .
valamivel nyúltabbak, mint a többiek s kihegyezettek. (Hollendonner
szerint a keresztmetszeti kép inkább kör, *s csak ritkán ellipszis.)
A bélsugársejtek és a hosszparenchimák között az intercellulársok háromszög alakúak. A húrirányú fal síma, vagy rajta kis csomócskák vannak, melyek ha erősebbek, közöttük ellipszis vagy megnyúlt alakú gödörkék keletkeznek. A bélsugarak' nagysága igen változó. A vizsgált anyag szerint más és más adatokat kapunk. Igy az
irodalm adatok igen eltérők (1. Holl. 148.-old.)
A vizsgált metszeteken leggyakoribbak voltak az 5-10, valamint az 1-5 sejt magas bélsugarak, de elöfordultak gyakrabban
10-20, sőt ritkábban 20-nyál több, 24 sejtnyi magasak is. °
.A faparenchimasejtek fala vékony, különösen vékony a vízszintes fal, mely rendszerint ferde szög alatt csatlakozik a sugárfalhoz. A vízszintes falon finom kis bemélyedések láthatók, amelyek á tangentális képen gyöngysorszerűen sorakoznak. A sugárfalban egyszerű kerek, nagyságban a szomszédos tracheida vermesgödörkéjével megegyező gödörkék vannak. A sejtek tartalma olykor
sárgás barna. .
S.; 3. A tracheidák sugárfálában a vermesgödörkék egy sorban sorakoznak. Udvaruk szabályos kör, vagy ettöl csak kismértékben eltérő ellipszis. Nyílásuk ferde helyzetű, lencse (szemrés) alakú,
mely az udvart nem éri át egészen. A nyári tracheidák udvara alig
tér el .a tavaszitól, itt a nyílás keskenyebb és valamivel hosszabb.
A bélsugársejtek falai közül legvastagabbak a vízszintes falak,
s legvékonyabbak az érintősek, Ez utóbbiak a vízszintes falra merőlegesek, vagy ferdék, legtöbbször íveltek. A csatlakozási helyen
a víszintes falban két oldalt kis bemélyedések találhatók. A húrirányú fal sima vagy pedig kis kiemelkedések vannak rajta, amint
azt már a húr'rányú metszeten is láttuk. A sugárfalban nagy kerek
egyszerű gödörkék vannak. A szomszédos tracheidák féludvaros
gödörkéinek udvara mind a tavaszi, mind a nyári részben jól elválik a nyílástól. Ez utóbbi ferde helyzetű hasíték, pálcika vágy
szemrés alakú s az udvart rendszerint nem érik át. Néha azonban
eléri az udvar határát, túl azonban sohasem lépi.
Egy kereszteződési mezőbe rendesen 1-2, ritkábban 3-4
gödörke esik. A szög'etsejtekben s a tavaszi mezőkben általában
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több van mint a belsőkben és a nyáriakban. Itt k vételesen 5-6 is
előfordulhat.
A faparenchima sugárfala megegyezik az érintőssel, ez azonban általában keskenyebb, mint az és így a nagy egyszerű •gödörkék
majdnem egészen átérik. A vízszintes fal a legtöbb esetben merőleges' az érintőirányra.

11. Ephedra dista .chya L.
Csikófark.
11. tábla.

Hazája: Európa, különösen a Földközi-tenger vidéke.
K.; 1. és 2. Fájában gyantavezetékek nincsenek. Az évgyűrűk
legnagyobb részét nagyüregű edények alkotják. Az évgyűrűk aránylag keskenyek, egy ekét, legfeljebb 10-12 edény szélesek. Az évgyűrűhatár- néhol elmosódott, máskor pedig határozott. A keskenyebb • évgyűrűkben az edények vagy magánosak, vagy k'sebbnagyobb, 3--4-5 -ös edénycsoportokba tömörülnek. A szélesebb évgyűrűkben a tavaszi nagy edények az évgyűrűhatáron összefüggő
gyűrűt formálnak. Számuk azonban az évgyűrű határáig állandóan
csökken, ezzel szemben az edények közötti állomány szaporodik.
Az edények alakja sokszögletű, 6=8-10 szögletűek, sugárirányban
azonban egy kissé megnyúltak. A nagyüregű edények közeit szűküregű edények, továbbá tracheidák és parenchi•masejtek töltk ki.
Ezeket azonban egymástól. megkülönböztetni nehéz, mert sejtfaluk
ugyanolyan vastag. A parench'másejteket a többi sejttől némileg elkülöníti az, hogy belsejükben vörösesbarna gyantaszerű anyag van.
Bélsugarai vagy egysejtrétegűek, vagy pedig több sejtréteg vastagok. Halmozott bélsugaraknak látszanak, legalább' is a sugármetszeten és a húrmetszeten szerkezetük ezt mutatja. A hélsugársejtek sugárirányban különböző hosszúak, vízszintes faluk sírnának
látszik, azonban rajtuk kisebb-nagyobb b•biresek vehetők észre. A
vastagabb bélsugarakban néhol egyszerű, hasítékszerű gödörkék fi-.
gyelhetők meg. Az edények között elég gyakoriak az ikerpórusú
edények, amikor is az érintkező fal m•ndíg sugárirányú és sohasem
érntőirányú.
H.; 4. A húrmetszeten a halmozott (vastag) bélsugarak között
csak emitt-amott húzódik meg néhány egysejtrétegű bélsugár. Az
egysejtrétegű bélsugarak sejtjének keresztmetszetei szabálytalanok.
Többnyire hosszúkás tojásdad, téglalap, vagy pedig háromszög,
vagy sokszög alakúak. A .szögletsejtek többnyire erősen megnyúl-'
tak. A bélsugarak 3-7--8 sejtrétegűek. Ebben a tekintetben erősen
emlékeztetnek a Casuarina bélsugarainak szerkezetére. A bélsugarak sejtjei szabálytalan alakúak, többnyire tojás-, kör-, vagy sokszög-
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alakúak, széleik azonban mindíg lekerekítettek. A nagyobb bélsugarak közeit kisebb bélsugarak töltik k. Faluk aránylag vastag. A tangentiál s fal egyszerűen gödörkés. A gödörkék többnyire vízszintesek és hasítékszerűek. A bélsugarakat vagy edények, vagy tracheidák, vagy pedig parenchimasejtek szegélyezik. Az edények tangentiál.s faiábari a vermesgödörkék udvara kör vagy kissé fekvő
ellipszis, a nyílás is ehhez ;gazodik, és többnyire túllépő: A tracheidákban - a gödörkék k:sehbek, hasítékuk ferde, sőt némely esetben ez a túllépő nyílás spirális vastagodásban - fólytatódhat és
ezáltal a tracheidán csavaros vastagodások látszanak. A trache:dák
közeit néhol párenchimasejtek szakítják meg, ezeknek a gödörkéi
egyszerűek. A faparenchimasejtek hosszanti fala néha hullámos.
S.; 3. A sugármetszeten legfeltűnőbb jelenség az edények
perforatiója és azoknak fokozatos keletkezése. A széles edényekben
a vermesgödörkék részint szórtak, részint ikergödörkék, néhol az'
edények vége felé 3 sorosak :.s lehetnek. Ez a fokozatos átmenet
és csoportlilás teljesen hasonló a gödörkés perforatióhoz. Hogy ez
a gödörkés perforatió a vermesgödörkék átalakulásából keletkezett,
legjobban bizonyítja az a tény, hogy az edényvégeken néhol csak
vermesgödörkék vannak, másokon vermes gödörkék és ezek nagyságának megfelelő üregek, a harmadik féleségben ped.g csak a
vermesgödörkék udvarainak megfelelő perforatiói látszanak. A vermesgödörkék nyílása" általában vízszintes helyzetűek és erősen túllépőek. A vékonyabb tracheidákon ugyanez a szerkezet és átmenet
figyelhető meg.
Az edények -mellett gyakoriak a parenchimasejtek. Vízszintes
faluk a hosszanti falra vagy merőleges, vagy ferde helyzetű. Mindkét faluk sűrűn és egyszerűen gödörkés. A. parench"masejtek között •
vékonyfalú tracheidák is megfigyelhetők. Ezeknek gödörkéi különb -,
an az ősz', farészben ferde helyzetűek. . '
A bélsugársejtek magassága sok, néha 40-50 sejtnyi magasok
is lehetnek. Ugyanabban a sorban vannak álló, fekvő és ferde hely zetűek is. Ha elrendezésükben valami szabályszerűség megf gyelhető, akkor a béisugarak vízszintes falai többny ré símák, tehát
bennük gödörkék nincsenek. Ezzel szemben a függőleges, tehát a
_tangentiál's fal gazdagon gödörkés. Ha azonban a bélsugársejtek
nem szabályos téglalap alakúak,, akkor a vízszintes fsluknák megfelelő rész is gödörkés, bár ez . a fal akkor sem olyán mértékben
gödörkés, mint a függőleges, vagy vízsz'ntesen futó tangentiális
fal. A sugárfalakon egyszerű hasítékszerű gödörkék vannak szabálytalan elrendeződésben.. Az ' Ephedra-k sugármetszetén az edények jelenléte és azok gödörkés Qerforatiója ónnyira jellemző, hogy
azt egyetlen más fenyőfélével, de még egyetlen lombosfával sem •
lehet összetéveszteni.
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12.

Ginkgo biloba L.
Ginkgofa.
12. tábla.

Hazája: Kína és Japán. Európában is sokfelé ültetik.
K.; 1. és 2. Fájában gyantajárat nincs, ilyen legfeljebb csak
a bélben figyelhető meg. Az évgyűrűhatár elég feltűnő, azonban
korántsem éles, amint Hollendonner mondja és a korai és kései
fa sem határolódik el élesen, anvikent ezt Wesner említi. A tavaszi
és nyári tracheidák falvastagságában alig van különbség s • így az
évgyűrűhatárt csak a nyári tracheidák valamivel, kisebb mérete és
lapultságá eredményezi. A tracheidák külső fala és az üregük szöglete
is lekerekíteti. Különösen•feltűnö ez a nyári részben, ahol a tracheliák ürege többnyire ellipszis vagy köralakú. A. tracheidák alakja
szabálytalan, általában az elrendeződésük sem határozott. A nagyHHhb:ak mellett vagy közéjük kisebb, néha igen kicsinyek illeszkednek,
ill, ékelődnek be s ezzel a sugárirányú sorok szabályos lefutását
rregzavai•ják. A tracheidák -között gyakoriak 'az intercelltudrisok.
Ezek alakja és .nagysága igen változátos és különböző.
A bélsugarak faluk vékonysága és rövidsége miatt fettűmen
nem különülnek el a tracheidáktól. Mindíg egy sor szélesek és
rövidek, többnyire csak néhány évgyűrűt szelnek át (3-4i -- sőt
egynémelyik alig hosszabb egy évgyűrű szélességénél. A vízszintes
falban gödörkéket nem láttam. Teljesen síma vagy csak igen apró
kienleikedések láthatók rajta. Ugyanilyen a húrirányú fal is. .
•
A Ginko fájában a Coniferae-11ez hasonló faparenchimasejteket is láttam, de egész határozottan nem lehetett megállapítani a
keresztmetszeten a Hollendonner által említett kristályokat tart 11mazó parenchimasejtek jelenlétét sem. Csupán néhány kristályt és
egy-két nagyobb, vékonyfalú sejtet láttam az egyik metszeten.
11.; 4. Trache:dáiban csavaros vastagodás nincs.. I Iúr irányú
falában, különösen a nyáriakéban, de olykor a 'tavasziakéban is
elég sok a gödörke. Vagy egy: sorban sorakoznak, vagy a tracheida
Szélességében szétszórtan helyezkednek el. Néha két gödörke is kerülhet egymás mellé.. Kivételesen a szélesebb tracheidákban két
sorban is rendeződhetnek; Udvaruk mindíg szabályos kör vagy
majdnerti kör. Az alakjuk ettől, csak akkor tér el, ha • közelségük
miatt egymással érintkeznek. Ilyenkor áz érintkéző oldaluk egyenes
vonalú lesz. Az udvar határa legtöbbször jól kivehető. Nyílásuk
szintén kör, ritkábban ellipsz:s vagy szemrés alakú, d e az udvart
ekkor sem éri á:t.
A bélsugarakban csak parenchimasejtek vannak. Egy sor szólesek, magasságuk 1-5 sejt közt ingadozik. Leggyakor:bbak a 2--3
sornyi magasok. A középső sejtek kör vagy rövid ellipszis alakúak..

~
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A szögletsejtek és a magánosak kissé megnyúltak. A húrarányú falon
gödörkék nincsenek,• csupán igen apró bibircsek.
S.; 3. A tracheidák sugárfalában egyesével' vagy kettesével
sorakoznak a vermesgödörkék, sőt néha a szélesebb tavaszi trache-dákban három is lehet egymás mellett. Sorokba rendeződnek, vagy
a tracheida szélességében szórtan helyezkednek el. Ikergödörkéket
is megfigyelhetünk. A magános gödörkék udvara szabályos kör.
Azoké pedig, melyek egymással érintkeznek, az érintkezési helyen
egyenes. Néha az -udvar, határa négy Oldalon lapult kör, tehát az
udvar alakja inkább lekerekítet. sarkú négyzethez hasonlít. Araucaria típus!
A nyílás alákja sz.nten szabályos kör, vagy ettől kis mértekben eltérő ellipszis. A belső nyílásszáj kisebb-nagyobb mértékben
megnyúlhat, ellipszis vagy lencse (szemrés) alakúvá válhat, mely.
az udvart 34 részben, vagy egészen átérheti.
. A gödörkék között különösen a tavaszi tracheidákban gyakoriak a haránt lécek. A Nakamura által említett, de Holb ndonner
által megcáfolt ú. n. osztott trach'eidák szintén megfigyelhetők.
Ennek harántfalában rendes vermesgödörkék vannak.
A béisugársejtek vízszintes es húrirányú falain gödörkék nincsenek, rajtuk legfeljebb a kereszt-, illetőleg húrirányú metszeten
leírt his kiemelkedések láthatók. A húrirányú fal a vízszintesre legtöbbször merőleges, vagy kis szög alatt hajlik, egyenes vagy kissé
ívelt. A sugárfalon is nagy valószínűséggel gödörkék nincsenek,
mert az 'o tt látható vermes gödörkék teljességgel a szomszédos
tracheidákhoz tartoznak. Ezeknek a gödörkéknek az udvara halványabb, mint a tracheidák egyéb helyein levőké, alakjuk 'többnyire
szintén kör vagy ellipszis, esetleg szabálytalan. Gyakori jelenség
az is, hogy két vagy több szomszédos gödörke olyan közel kerül
egymáshoz, hogy érintkeznek. Ilyenkor az udvar kerülete az érintkezés mentén egyenes vonalúvá lesz s az udvar alakja szabálytalanná válik. A nyílások alakja és nagysága változatos. Kör, hoszszabb vagy rövidebb, keskenyebb vagy szélesebb ellipszis, vagy
szemrés alakú, ritkábban hasitékszerű. Nagyságuk is változó. Egyszer mint kis kerek nyílások látszanak, amkor az udvar körülöttük
széles, máskor pedig a nyílás nagy, ez esetben körülötte az udvar,
mint keskeny gyűrű nehezen ismerhető fel. Az udvart egész szélességben csak egyes hasítékszerű nyílások kivételesen érik át.
Arányag gyakoribb az az eset, amikor a belső nyílásszáj nyúlik
meg. Ez az udvart átérheti, söt túl is lépheti.
Vannak a rendesnél nagyobb gödörkék is, amelyek kettő összeolvadásából keletkeztek. Ezeknek udvara ellipszis, a nyílásuk
szintén ellpszis vagy szemrés alakú. A nyílás ez esetben is jóval
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nagyobb a rendesnél. Az ilyesféle összeolvadásnak fokozatai lehetnek. Egyeseknél még az udvaron sem látszik az összeolvadás helye,
másoknál, már kis befűződés figyelhető meg az udvaron. Olyan
összeolvadás is lehetséges, amelynél a - két udvar elkülönül egymástól és csak az eg.y:rányba esett nyílások olvadtak • egybe. Végül
olyan összeolvadás is van, ahol a külső nyílásszájak is elkülönülnek egymástól és csak a belső nyíiásszájak olvadnak egybe.
Egy-egy kereszteződési mezőbe rendesen 2-4 gödörke esik:
Azonban .a szögletsejtek mezőiben, valamint a nagyobb sejtű és
egy sejtsor magas bélsugarakban 6-8, séxt. kivételesen 9 gödörke is
lehetséges.
A bélsugarak szélein gyakran igen változatos rajzolatok látszanak. Ezek úgy keletkeznek, hogy a •hossztracheidák lefutásukban
beleütköznek a bélsugarakba és ezeken az érintkezési helyeken a
bélsugarak szélső falai különböző módon megvastagodnak vagy behorpadnak.
-

13. Juniperus communis
Közönséges boróka.
13. tábla.

Elterjedés: területe: Európa, szak-Ázsia, Észvak-Kína, ] szakAmerika és Észak-Afrika.
K.; 1. és 2. A fában gyantajárat nincs. Az egyik évgyűrű széles, a másik meg keskeny, az évgyűrűhatár éles. Az élességet az
is fokozza, hogy a nyárifa sötétebb, m'nt á tavaszi, • továbbá, hogy
a nyári tracheidák fala vastagabb, mint a tavasziaké, valamint az
hogy az utolsó sorok sugárirányban erősen lapultak. A tracheidák keresztmetszete .szögletes, a tavasziak inkább négyzetek vagy
sokszögek, a nyáriak ped'.g téglalapalakúak. Az évgyűrűhatár kissé
hullámos. A keresztmetszetben az aránylag kevés számú bélsugár
csak nehezen észrevehető.
H.; 4. A tracheidák fala síma. A húrirányú falakon inkább az
évgyűrűhatár melletti nyári tracheidákban van több gödörke. A
•hosszparenchim,asejtek a nyári fában szórtak és magánosak. Faluk
vékony, tartalmuk rozsdavörös. Egymással egyszerű gödörkékkel,
míg a szomszédos hossztrache:dákkal egyoldalas vermesgödörkékkel közlekednek. ' .
A bélsugarak egy sor szélesek (Hollendonner .szerint lehetséges két sor széles is. A vizsgált metszeten azonban ilyet nem láttam.) , Magasságuk 1-13 sejtig terjedhet. Leggyakrabban csak
3-6 sejtnyi magasak. Ezek a számok bizonyára a fa életkorától és
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növekedési körülményeitől is függenek, és a magasságban kisebbnagyobb eltérések is lehetnek.
A belsugárseJtek keresztmetszete hosszabb vagy rövidebb
ellipszis. A szögletsejtek a belsőknél valamivel mag as abbak és letompított háromszögletűek.
S.; 3. A tracheidák sugárfalában egyesével sorakoznak a vermesgödörkék, amelyek nagyok és majdnem az egész tracheidát átér:k. Udvaruk a tavaszi fában is jól szembetűnő. Nyílásuk itt kör,
a nyári fában pedig ferde irányú hasíték.
A bélsugárban csak parenchimasejtek vannak. Vízszintés falaik
valamivel vastagiabbak, mint a többiek. Gyéren gödörkések, szemben az Abies-ekkel, ahol "a vízszintes fal feltűnően sűrűn gödörkézett.
A htirirányú fal vékony, egyszerűen gödörkés, a gödörkék száma
kisebb, mint az Abies-ekben és nem i s kerekek, hanem elnyúltak.
A fal tehát inkább létraszerű. Néha a fal olyan vékony, hogy a" gödörkék csak halványan vehetők ki, vagy teljesen hiányzanak. Ez
utóbbi esetben a fai teljesen sima.
A vízszintes falban a csatlakozás helyén kétoldalt 'a kis bemélyedések a legtöbb esetben jól megfigyelhetők. A • hossztracheidákkal érintkező .sugárfalban világosan udvarozott gödörkék vannak. A nyílás szélessége a tavaszi és nyári fában eltér egymástól.
A nyári részbén -alakjuk ferde állású, keskeny pálcika vagy kihegyezett ellipszis, mely az udvart majdnem egészében átéri. Egy kereszteződési mezőbe e'ső gödörkék száma 1--4. 'A tavaszi, szögletsejtekben 4 is lehet, a nyáriban rendszeresen 2 vagy. csak egy.
A szélső sorokban, mivel valamivel magasabbak, szintén több van,
mint a belsőkben. Itt egy-egy kereszteződési mezőbe többnyire csak
1-1 nagyobb gödörke jut. Az őszifa tracheidáiban bizonyos fokú
csiszoláság is előfordul.

1 4.. Larix decidua

MILL.

Vörösfenyő.
14. tábla.

Hazája: Közép-Európa, az Aipesek és a Kárpátok.
I(.; 1. és 2. Az évgyűrük különböző szélesek. Az év:/györü..
határ éles és finoman hullámos. Az évgyűrűhatár élességét az őszi
és tavaszi tracheidák falának vastagsága, a sugár és húrátmérők
közötti különbségek, továbbá a nyári övek sötétebb színe még inkább
fokozza. Befelé az őszi és tavaszi fa elhatárolása nem éles, — amint
Hollendonner mondja, — mert az átmenet fokozatos.
A bélsugarak — amelyekben gyantajárat nincs! — egyrétegűek.
Irányukban kissé hullámosak. Egymástól különböző távolságra futnak, közöttük a tracheidasorok számú 2--15-20 között váItakoz,
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hat. ' Bennük a csekélyszárrá egyszerű gödörke szórtan helyezkedik el.
A hosszparenchimasejtek az évgyűrűhátáron szórtak, magánosak, ritkán- kettesével sorakoznak. Számuk a fák Cs az évgyűrűk
szerint is változhat, néhol gyakoriak, másutt al'g láthatók. Keresztmetszeten nehéz őket a tracheidáktól megkülönböztetni, mert faluk
,Vastagságában alig van különbség. Ha azonban vízszintes' faluk a
metszetre kerül, akkor a .tracheidáktól kerek vagy ellipszis alakú
egyszerű gödörkéi által jól elkülöníthetők.
A gyantavezetéket szabad szemmel nehezen lehet felismerni.
A hosszvezetékek az °évgyűrűben szórtak és inkább a nyári övben,
.bár a tavaszi pásztában is képződnek, de mind itt, mind a nyári
övben is inkább az évgyűrűhatár közelében helyezkedhetnek el.
Alakjuk kerek vagy inkább sugárirányú ellipszis. Magánosak, • máskor viszont kettőt csak egy bélsugár választ el egymástól.
H.; 4. A trache dák fala sima, és, csak az elsődleges fa, valamint° az első 10-20 évgyűrű nyári tracheidáinak fala csavarosan
vastagodott s lehet (Burgerstein.) Ezenkívül a vörösfa trachéidái
is csíkoltak. A sűrű és halványabb csíkozás mellett, egymástól elég
szabályos távolságokra, szélesebb és az előbbiek irányával megegyező világos hasítékszerű csíkozás látható. Ezt valószínűleg a
hasadás okozza. Húrirányú falakon ,gödörkék csak a nyári öv legszűkebb és legvastagábhfalú tracheidáiban láthatók. Az udvar kicsiny, -felületi nézetben a falvastagság miatt az udvar halvány, -a
nyílás vagy ferde hasíték, mely jóval túléri az udvart, vagy kis
ellipszis, kör, a szerint, amint a szűk vagy a tagüregű tracheidába
nyílik.
.
A húrmetszeten is nagy számban láhatók a trabekulákhoz hasonió képződmények, melyek a sugárfalakat kötik össze. Ezek leginkább egyenesek, néha íveltek, s a falra tapadásuk előtt ± kiszélesednek. Ezek mellett különböző szélességű, a két végükön erőteljesebben homorú és a tracheidát feldaraboló képződmények is
lehetnek.
A bélsugarak egysejt szélesek. A vízszíntésen, haladó gyantavezetékek alatt és felett azonban kétsorossá válnak. Két -három sejt
.után azonban ismét egysorosak lesznek, s így végződnek. Magasságuk 1-15 sejt között váltakozik. A leggyakrabban 5-10 sejtnyi
magasök. (Hollendonner szerint 1-22 sejtnyi magasak is lehetnek.)
A bélsugarakban vastagfalú parenchymasejtek és vékonyfalú
haránttracheidák vannak. Az 1-3 sejtnyi magas bélsugárban csak
parenchima vagy csak tracheida lehetséges. A sejtek keresztmetszete ellipszis vagy kör, néha szögletesbe átmenő. A bélsugársejtek,
valamint a hossztracheidák közt lévő sejtközök nagyok, háromszögalakúak. A hosszparnchima húrirányú falában kicsiny halovány
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udvartól körülvett kör, vagy ferdén ellipszis, vagy hasítékszerű
szájú összetett gödörkék láthatók, a szerint, amint a szomszédos
tracheida tavaszi vagy nyári.
S.; 3. A sugárfalon egysorban sorakoznak a nagy vermesgödörkék. Elég gyakoriak zzonban az ikergödörkék is. Ha az egysorban levők sűrűn vannak egymás felett, akkor a tracheida hossztengelyére meröleges helyétű ellipszis alakúak lesznek. Egyébként
az udvar mindíg kerek. A nyílás a tavaszi tracheidában az udvar•
alakjához igazodik, míg a nyáriakban inkább ellipszis vagy lencse
• alakú lesz, s a belső nyílásszáj az udvar szélességét eléri, esetleg
meghaladja. A vörös fa sugárfalán a csíkoltság a húrmetszet csíkokságával megegyező. Gy akor_ak a trúbekuláris tracheidák, valamint
a húrmetszetnél leírt képződmények is. Egy tracheidában egymás
felett több is lehet, de a szomszédos tracheidákban lévők rendszerint egymagasságban vannak.
A bélsugárban majdnem mindig vannak haránttracheidák és
rendesen a szélén, egy-két, esetleg három sorban helyezkednek el.
Néha a parenchimasorok között is megjelenhetnek egy-két sorban.
Faluk többnyire sima és csak itt-ott vannak rajtuk apró kis fogak.
Alakjuk, különösen a legkülső sorokéi, igen változatos, s így a külső
fat ± hullámos. A belső sorok sejtjeinek alakja téglalap vagy trapéz. Egymássál és a tracheidákkal kétoldalú vermes gödörk&kkel,
míg a parenchimasejtekkel csak egyoldalas vermesgödörkékkel közlekednek. Udvaruk halvány és apró. Nyílásuk ritkán kör, többnyire
ferde irányú ell pszis vagy szerrirés alakú, de az udvar határát rendszerint nem éri el.
A bélsugárparenchima fala igen vastag és benne egyszerű
gödörkék vannak. A vízszintes ,falon . apró kiemelkedések, fogak,
bibircsek vannak. A húrirányú fal összetett ,gödörkéinek nyílása a
nyári részben élesen elválik áz udvartól, keskeny és hasítékszerű,
az udvart át- vagy rendszerint túlúiri. A tavasziak nyílása szintén
szemrés. vagy ellipszis alakú, körülötte az udvar alig észrevehető,
azonban ennek határát eléri s azt gyakran túl is lépi. Egy kereszteződési mezőbe .2-4, esetleg 6 gödörke, esik.
A hosszparenchima sugároldala annak keskenysége miatt sűrűbben gödörkézett, de ha a szomszédos tracheidák húrfalai elfedik,
gödörkk nem képződnek rajta. Ha itt van gödörke, akkor ezek jóval, kisebbek, mint a tangentialis falban lévők. Nyílásuk keskeny,
hasítékszerű. A hosszgyantavezeték belsejét fiatalon igen vékonyfalú, alig gödörkézett parench_másejtek bélelik ki. Ezek később megvastagodnak és elfásodnak.

15. Libocedrus decurrens TORR.
Kaliforniai cédrus.
15. tábla.

Hazája: Kalifornia és az Oregon hegység.

K.; 1. és 2. rájában gyantajáratok nincsenek. I✓vgyűrűi. külöri- böző szélesek. Az évgyürühatár már kis nagyítással is jól felismerhető, de nem kimondottan élesek, mert a tavaszi és nyári tracheidák
falvastagsága tekintetében alig van különbség. A kissé hullámtus határ
feltűnőségét főként az utolsó nyári tracheidasorok sötétebb szine és
lapultsága okozza.
A tracheidák falvástagsága -közepes. Általában szögletesek,
szabálytalanok és csak ritkán lekerekített üregűek. Keresztmetszetük nagysága változó. A közepestől eltérően vannak kisebbek vagy
egészen kicsinyek, de vannak tágábbak is, amelyek két közepes
tracheida nagyságát is elérhetik. Elrendeződésük is elég szabálytalan.
A sugárrányban haladó sorokat a beékelődött kisebb vagy nagyobb
tracheidák vagy tracheida sorok gyakran megzavarják. A sorok öszsze is olvadhatnak vagy széjjelágazhatnak. Egy nagyobb sor néha
két kisebben is folytatódhat. A nyári pásztában vagy annak közelében, de ritkábban a tavaszi részben is, egyes helyeken a tracheidák
sugárirányú sorai teljesen felbomlanak és kisebb-nagyobb csoportokta rendeződnek.
A bélsugarak egy sejtsor szélesek, többnyire rövidek, hamar
elvégződnek vagy megszakadnak, a szélesebb évgyűrűknek néha
még a felét sem érik át. Máskor viszont olyan hosszúak, hogy 3 4
é vgyűrűn is áthaladnak. Egymástól változó távolságra haladnak;
a rövidek általában közel vannak egymáshoz és csak 2-3 tracheidasor választja el őket, míg a hosszabbak nagyobb távolságokra kerülhetnek egymástól és közöttük 30-35 tracheida is elhelyezkedhet.
Irányuk kissé hullámos, gyakran girbe-görbe. Vízszintes falúk elég
vastag, bennük gyérszámú, különböző nagyságú kerek vagy tojásalakú egyszerű gödörkék láthatók.
Parenchima-sejtje az évgyűrű minden részében sok van. Faluk
a szomszédos tracheidákénál vékonyabb. Vízszintes falukban sugárirányú, ell pszis, ritkábban köralakú gödörkék vannak, ami által a fal
létraszerűvé válik. Legtöbbször mágámosak. Nagyságuk a tracheida-,
kéval megegyezik, néha azonbon jóval nagyobb tömlőszerű parenchima-sejtjei is lehetnek.

H.; 4. A tracheidák fala sima. A nyári részben a húrfalakon
gyakori a vermesgödörke, míg a tavaszi pászta tracheidáin már
jóvál kevesebb, vagy teljesen h'ányozhatnak is. Egy sorban sorakoznak, de néha kettő is kerülhet egymás mellé. Udvaruk elég éles,
3
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szabályos kör. Nyílásuk ritkán kör, inkább ellipszis-, vagy szemrésalakú, irányuk ferde, az udvart nem érik át.
A bélsugarak egy sor szélesek és csak parenchimasejtekből
állanak. Magasságuk 1 és 10 sejt között változ:k. A héten felüliek
már ritkák. Leggyakoribbak a 2-4 sejtnyi magasak, de elég gyakoriak az 1 sejtűek is (Hollendonner szerint ágban 1-6, törzsben
1-20 sejtnyi magasak. A vizsgált metszet ágból való.) A sejtek
keresztmetszeti képe tojás és csak ritkán köralakú. A szögletsejtek
külső vége elhegyesedik. Húrirányú faluk sokszor egészen létraszerű, mivel a fekvő ellipszisalakú egyszerű gödörkék oly nagyok,
hogy á köztük lévő falrészek csak mint falakat összekötö lécek
maradnak meg. (Juniperoid gödörke.) Ezek a lécek vízszintes irányukból eltérhetnek és néha el is ágazhatnak. A hosszparenchima sejtek húrirányú falaiban egyszerű, köralakú, közepes nagyságú
gödörkék vannak. Számuk a sejt elheyezkedése szerint változó, a
nyári részben több, a tavászihan kevesebb. A szomszédos tracheidák
féludvaros 'gödörké1 csatlakoznak hozzájuk. Ezek rendszerint kiseb bek, mint a többi húrirányú gödörke.,,
S.; 3. A sugárfalban a vermesgödörkék egysorosak. Csak
kivételesen érintkeznek. Udvaruk nagysága a tracheidák szélessé061. függ. Még a szélesebb tavasziakat is egészen vagy majdnem
egészen átérik. A nyáriak udvarai a tracheidák arányában k:sebbek,
mint a tavasz . aké. Az udvar szabályos köralakú, nem élesen, de
mégis legtöbbször jól kivehető. Néha azonban lapultsága miatt
nehezen ismerhető f el. A tavaszi Igödörkék nyílása kör, amely fokozatosan megy át az ősziek ferdeirányú ellipszis, vagy szemrésalakú
nyílásába, az udvart ezek azonban nem érik át.
A bélsugarak középső és szögletsejtjei közt nagyság tekintetében nincs nagy különbség. A szögletsejtek külső széle hullámos.
A húrfal' a vízszintesre merőleges vagy gyengén hajlott. A csatla -.
kozási helytől jobbra es balra kis bemélyedések vannak. A sugárfal
egyszerű kerek gödörkékkel beszórt. Ezek, valamint a hozzájuk csatlakozó. féludvaros gödörkék udvara csak halványan látszk. A nyílás
kör vagy, ferdeirányú ellipszis-, vagy szemrésalakú. A tavaszi 'részben szélesebb •és inkább a vízszintes álláshoz közeledik, körülötte
az udvar keskeny. A nyáriaké még keskenyebb, irányuk leginkább
45 °,, és az udvar jobban elválik tőle. Az udvart a legtöbb esetben
nem éri á£, de ahhoz közeláll. A középső sejtek kereszteződési
mezőijébe rendszeresen 2-4, a szögletsejtekéibe 5-6 gödörke esik.
A gödörkék elrendeződése többnyire szabálytalan. A hosszp;aren,,
chimák sokirányú gödörkéi hasonlóak a húrirányúakéhoz, csakhogy
itt sokkal gyakoribbak. Ha bélsugársejtekkel érintkeznek, szabálytalan alakú egyszerű gödörkékkel közlekednek.
Az őszi fában csíkolt tracheidákat is megfigyelhetünk.
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16. Picea excelsa LINK.
Lucfenyő.
16. tábla.

Hazája: Eszak- és Közép-Európa hegységei.
K.; 1. es 2. Az évgyűrűk keskenyek, az évgyűrűhatár, éles és '
yengén hullámos. Az 'évgyűrűk nagyrésze inkább nyárifa, amelyben főként vastagfalú tracheidák vannak. Az utolsó sorok súgara'san lapítottak, és az üregük többnyire lekerekített szögletű.
A tavaszi itracheidák falai vékonyak és szögletesek. A bélsugarak
.egy-, a keresztgyantajáratokat tartalmazók esetleg kétsorosak; elég
szabályos távolságokban követik egymást. Mind a P. excelsa ban,
-mind a többi Picea-ban az évgyűrűhatárón hosszparenchima sejtek
nincsenek, ellentétben' a Larix-okkal, amelyekben ha néha gyéren is,
.de megvannak. -Ez a béyeg, valamLnt az ikergödörkék ritkább volta
vagy hiánya alkalmas a két génusz• elkülönítésére. A Picea e. xcelsa
fájában gyantajáratok vannak. A keresztmetszeten különösen jól
'a
látszanak 'hosszanti járatok helyei; különösen a szélesebb nyári
pásztában, de még az évgyűrűhatár közelében is elég gyakoriak.
A tavaszi zónában már jóval ritkábbak, míg a koratavaszi részben
az évgyűrűhatár közelében nem is igen képződnek. Keresztmetszetük ± kör. Magánosak, de néha oly közel kerülhetnek egymáshoz.
rogy csak egyetlen egyrétegű • bélsugár van közöttük.
H.; 4. A tracheidák húrfalában csak az évgyűrűhatár melletti
.utolsó nyári tracheidák falaiban vannak vermesgödörkék. Magánosak, vagy néha párosak. Kör vagy ellipszis alakú udvaruk jóval.
-kisebb, mint a sugárirányú fal gödörkéinek udvara. Nyílásuk ellipszis vagy hasítékszerű, amely majdnem függőleges. Az uclvart teljesen átéri, vagy túllépi. A legutolsó nyári tracheidasoroknak . a
tavasziakkal érintkező falában a vermesgödörkék nagyobbak, mint
az ellenkező falban: '
A bélsugárak elég sűrűek. Rendesen egy sejtsor vastagok,
a ri'iagasságuk 1-12 sejt közt váltakozik. Leggyakrabbén 4-7
sejtnyi magasak. (Ez a szám azon:bam valószínűleg változhat, mert
pl. Hollcndonner 1 26 sejt magasságot állapít meg.) Azok a bél'sugarak, melyek vízszintes .gyantajáratot . tartalmaznak, röviddel a
járat előtt 2-4 sejtnyi szélesekké válnak, de két-három páros sejt ,
után ismét mint egysorosak folytatódnak. Ezek magassága 14-18
sejt között váltakozik. Egy bélsugárban rendszerint csak egy harántigyantajára.t van, de kivételesen kettő 'is lehet benne. Ez a két vezeték
azután vagy a bélsugár közepén a két végétől szimmetrikusan
helyezkedik el egyenlő távolságban, vagy' pedig aszimetrikusán a
bélsugár egyik-másik végéhez közelebb.
A -bélsugársejtek keresztmetszetei elég keskenyek hosszabb,
-
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vagy rövidebb eiiipszisek. A szögletsejtek, amelyek leginkább haránttracheidák, valam_vel kisebbek a belső sejteknél es ± háromszög
a)akúak. A gyantajáratok keresztmetszéte kör vagy rövid ellipszis_
A bélsugársejtek es a hossztracheidák között levő sejtközök szögletesek, elég nagyok és jól k.vehetők..
S•; 3. A tracheidák fala sima, vagy csavarosan vastagodott
Csavaros vastagodás főként 'a nyári -tracheidákban látszik, de itt is
csak az első 10--20 évgyűrűben. Később ritkább, majd eltűn_k. (Az
általam vizsgált. darabon még látható volt.) A tracheidák lefutása
egyenletes. A vermesgödörkék a sugárfalban rendszerint egysorosak.
de a szélesebb tavaszi tracheidákban mint ikergödörkék, párosával is
előfordulnak. Jóval ritkábbak azonban, mint. a Larix-okban. Az
udvar nagysága és a.tracheidák szélessége arányos. A tavaszrakat is.
de különösen a nyáriakét majdnem vagy egészen átérik. Alakjuk kör_
A nyílás szája a tavaszi részben szintén kör. A nyári részben ellipszis vagy hasíték. Egyegy tracheidákban igen sűrű csíkozás is előfordulhat. Ezek a tracheida hossztengelyére 45 ° alatt haladnak.
A tavaszi tracheidák nagy gödörkéinek nyílását felületi nézet-.
ben fényes gyűrű veszi körül. Ez a- torusznak a nyíláshoz tapádó
szélétől ered. A bélsugarakban parenchirasejtek és haránttracheidák vannak. A haránttracheidák 1--2 sorban .a bélsugár szélén sorakoznak, s azokat lezárják, de néha vagy az egyik, vagy a másik
szélről h.ányozhatnak. Más bélsugarakban viszont a belső részben
• a parenchimák között is lehetnek tracheida sorok, sőt ugyanabban
a sorban parench ma- és tracheidásejtek váltakozhatnak egymással.
Az alacsóny 1-4 sejt magas bélsugarak néha csak tisztán haránttracheidákból állanak, viszont gyakori , az is, — különösén fiatal
korban, —'hogy a bélsugárban csak parenchimasejtek vannak.
A bélsugár-tracheidák fala vékony. Többnyire hullámos, sima
vagy ritkán kis hegyes fogak vannak rajta. Egymással és a hossztrache:;dákkal kétoldalú, a parenchimasejtekkel •egyoldalas gödörkékkel közlekednek. Udvaruk kör, ezek átmérője mind a tavaszi,
mind. a nyári fákban kb. egyforma halvány. Nyílásuk kör, ferdeirányú ellipszis vagy hasíték, mely utóbbi az udvart .túl is érheti.
A bélsugárparenchima -sejtek fala vastag s egyszérűen gödörkézett. Vízszintes falukban á gödörkék aprók, kerekek, néha pont-.
szerűek és sorban helyezkednek el. A húrfalban a gödörkék nagyobbak és a falat rostaszerűen törk át. A sugárfal gödörkéi. ezeknél_ is nagyobbak, bár ezek halványságuk Matt néha nem is látszanak. A hossztracheidák részéről ezeknek egyoldalas vermesgödör kék felelnek meg. Ennek nyílása a tavaszi részben keskenyebb vagy
szélesebb ellipszis, és az udvart a legtöbb esetben átérik, körülöttük
az udvar halvány. A nyári részben a nyílások keskeny szemrés
vagy hasítékszerűek, az: udvar határát elérak, esetleg kis mértékben
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túl is léphetik. Az udvar a nyílástól jól elválik. Egy kereszteződési
mezőbe a tavaszi részben rendesen 4, esetleg 5-6, a nyáriban pedig
2 gödörke 'esik, többnyire szabályos elrendeződésben. A bélsugárparenchfma sejtek hosszúranyúltak és egyenletesen szélesek.
A hosszgyantavezeték belsejét fiatal korban vékonyfalú gödör kementes sejtek borítják. Ezek később megfásodnak, ,megvastagodnak. Ezekre az epithel-sejtekre 1-2 sor kisebb, szögletes, vastagfalú, egyszerű gödörkékben gazdag parenchimasejtek következnek,
melyeket egy rövid trache:dás öv vesz körül. Ezek parechima szerűek. Egymással és a hossztracheidákkal kétoldalas, míg a parenchimasejtekkel egyoldalas vermesgödörkék révén érintkeznek.
A bélsugár gyantavezetéke szövettanilag megegyezik a hosszvezetékkel, csak itt a rövid tracheidaöv hiányzik. Ha a két vezeték
egymással találkozik, a sejtek összekeverednek, s a két vezeték
egymással egy vagy több lyukon érintkezik._ Együttesen alkotják a
fa gyantavezeték rendszerét.

17. Pinus cembra L.

•

Havasi fenyő.
17. tábla.

Hazája: az Alpok és a Kárpátok.
K.; 1. és 2. Az évgyűrűk keskenyek és közöttük szélességben
alig van különbség. Általában 18-25 tracheida szélesek., Az évgyűrűhatár elég éles és hullámos. A határvonalat a nyári tracheidák
utolsó 2-3 sorának sugárirányban való hirtelen lapultsága okozza.
.A tavaszi és nyári tracheidák falvastagsága között különbség alig
van. A tavaszi rész fokozatosan megy át a nyársba s így a fa szerkezee egyenletes. A tracheidák fala vékony, keresztmetszeteik
szögletesek, kevés és kicsiny sejtközökkel. Leginkább négyzet alakúak. •
Sok gyantajárata van. A hosszú járatok leginkább a nyárifa
utolsó részében, gyakran közvetlenül az évgyűrűhatáron haladnak.
Ilyenkor ez kipúposod k, ami által az amúgy is hullámos évgyűrű határ még változatosabbá válik. Gyantajáratok lehetnek az" évgyűrű
középső részében, sőt ritkán még a tavaszi pásztában is. A bélsugarak egyrétegűek, nehezen felismerhetők, de elég. szabályosan következnek egymás után.
A bélsugarakban a, többi Pinus hoz hasonlóan celluloze falú
parenchimasejtek és elfásodott bélsugártracheidák vannak. A parenchimák azonban nem olyan vastagfalúak, mint a P. silvestris-ben
Vagy a P. nlgra fiban, s így a húrmetszeten nem válnak el egymástól
olyan élesen, mint ott. Az előbb említett' kettőhöz hasonlóan a tra cheidák itt is a bélsugárakat zárják le, néha azonban a parenchimrák
-
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között is vannak tracheidák, sőt a néhány sejtnyi magás bélsugarak
tisztán tracheidákból is állhatnak. A bélsugarak alsó és felső szé lén.
a szögletsejtek száma különböző lehet. A bélsugarak mindíg egyrétegűek és 1-5 sejtnyi magasák. Azonban, amelyekben harántgyantajáratok vannak, a gyantajárat előtt és után néhány sejten át
2-3 rétegűvé válnak, és ilyenkor a magasságuk a 30-35 sejtet is.
elérheti. A gyantajárat leginkább a bélsugár közepén helyezkedik el..
S. ; 3. A tracheidák fala sima. .Egyes évgyűrűk nyári tracheidáinak falában azonban ferde helyzetű' hosszabb vagy rövideb5
, hasítékok lehetnek, mélyek a másik cldalon lévőkkel kereszteződnek. (Vörösfa.) A sugárfalban. elég sok a vermesgödörke. Rendszerint magánosak, de a legelső tavaszi trache'.dákban két sorosak és így ikergödörkék is lehetségesek. Ezeken mindíg jól látszanak
a primord_ális gödörke határát jelző lécecskék. A gödörkék udvara kör vagy vízszintes ellipszis. Ez ,utóbbi alakok különösen akkor
képződnek, há egymás fölött sűrűn tömörülnek, tehát ha a határaik
közel kerülnek egymáshoz vagy érintkeznek. Ilyenkor egyik-másik
erősebben is lapulhat. A gödörkék nagysága á -tracheidák szélességével arányos, de a legszélesebb tavaszi tracheidákat nem érik
át. A gödörke nyílása az udvarhoz igazodik és így annak alakját.
követi, tehát az is kör vagy vízszintesen fekvő rövid ellipszis. •
Mivel a nyári trachedák fala nem vastagabb a tavaszlakénál, ezcrt'
a gödörkék nyílása a nyári farészben is köralakú; legfeljebb a leg utolsó keskeny tracheidában ferde vagy függőleges, de az udvart
ekkor sem éri át. A belső nyílásszáj azonban megnyúlhat, s az udvar szélét elérheti.
Bélsugarainak sugárszerkezete alapján a P. silvestris töl,
montana tól és a P. nigra tól jól megkülönböztethető. Ez a különbség elsősorban a haránttracheidákban mutatkozik. Ezek fala —
mint már láttuk L nem olyan vastag, s rajta megvástagodások
sincsnek, tehát a sugármetszeten fogak, lécek vagy bemélyedések
nincsenek. Alakjuk sem olyan változatos Hosszabb vagy rövidebb
téglalapok, de olyan álló alakok, mint amilyeneket a P. silvestrisben látunk, itt nincsenek. Külső szélük azonban 'hullámos. Vermesgödörkéi kicsinyek, az udvaruk halvány, a nyílás k:.s kör vagy
ellipszis: Ez annál megnyúltabb és .kihegyesedőbb, m'nél szűkebb
üregű a vele érintkező hossztracheida. Az ilyen nyílás az udvart
átérheti, söt ritkán túl 's lépheti, legtöbbször azonban az udvar határát nem éri el. iránya többnyire ferde. A bélsugárparenchima
húrfalaiban egy vagy két nagy, egyszerű gödörke van. Ugyanilyen
egyszerű, de nagyságban különböző gödörkék vannak a vízsz;ntes
'falban is. A sugárfalakban — az előző Pinus -ókhoz hasonlóan —
itt is egészen nagy, az egész kereszteződési mezöt kitöltő gödörkék
látszanak. A tavaszi övben lekerekített sarkú téglalap vagy négy-
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zetalakúak, ellerbben a nyári részben inkább ellipszisalakúak és a
végeiken kissé kihegyesednek. Amíg azonban az előző Pinus-okban
egy kereszteződési mezőbe rendszerint csak egy gödörke esik,
itt azonban olyan mezők is vannak, amelyekben kettő -három, esetleg négy gödörke is látszik. Ez esetben az alakjuk is kissé megváltozik, am.kor a két gödörke választófala legtöbbször „S" alakú lesz.
A két gödörke legtöbbször egymás , mellett helyezkedik el. Na
három vagy négy gödörke van egymás mellett, az egyes gödörkék
többnyire háromszög, csepp vagy szabálytalan alakúak. A magánosak között bab- vagy piskótaalakúak is lehetnek. A tavaszi fa
gódörkéiben az udvar és a nyílás alig különiil el egymástól, ennek
következtében az udvar, itt-ott csak mint keskeny sáv látszik. A
nyárifa gödörkéiben azonban az udvar' és a nyílás = jól megkülönböztethető. Ezek a gödörkék •— mint a P. silvestris-ben 'is — voltaképpen a. szomszédos .hossztracheidák egyoldalas gödörkéi es csupán
a béisugárparenchima vékony sugárfalán átlátszanak.
A. hosszgyantavezetékek belsejét vékony, el nem fásodott falú
rövid, ' oszlopaiakú parenchimasejek bélelik ki. Ezekre vastagabb
falú, megnyúlt és elfásodott parench:masejtek következnek. Vízszintes falaikban egyszerű gödörkék vannak. Többnyire kerek, kerek-ded, ellipszis, kihegyezett, kihegyesedett vagy ellipszis, stb. alakúak.
Erre a parenchimáövre néhá rövid tracheidák következnek, az előb biekkel, egyoldalas vermesgödörkékkel érintkeznek.
A bélsugarak gyantavezetékét vékonyfalú, esetleg apró gödör kés parenchim+asejtek bárít,ják.
A tracheidákban elég gyakoriak a trabekulák. Ezek a szemben
lévő húrfalakét kötik össze; sugárirányban egyenesek, s: vízszintesen elágazhatnak. A tapádási• helyükön kiszélesednek, a közepükön k ssé' elkeskenyednek. • Hengeresek s a felületük sima. A belsejükben néha. hosszanti rés látszik. (?) (Hollendonner ezt Az üreget
nem említi.) Vastagságuk változó s az egymás mellett levő tracheidákban a legvékonyabb és a legvastagabb egymás mellé is kerülhet.
Néha egy-egy' évgyűrű összes tracheidájában megvannak és ,csak
kivételesen szakad meg egy-egy tracheidába i. A sor az évgyűrűhatáron túl is folytatódhat. Ugyanazokban a tracheidákban egymás
fölött és egymástól nem távol, két sor trabekuia is képződhet.
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18.

Pinus pinea L.
Mandola fenyö.
18. tábla.

Elterjedés; területe: A Földközi-tenger melléke. K.; 1. és 2. Tracheidáinak a fala vastagabb, mint a P. cembra •
és á P. strobus =é. A tavaszi és nyári tracheidák falának vastagsága tekintetében nincs különbség s így az évgyűrűhatárt csak a
nyári tracheidák néhány lapult sora jelzi. Ennek következtében a
határ nem éles, azonban elég egyenletes. Gyantajáratai inkább a
nyárifában közvetlenül az évgyűrűhatár mellett haladnak. Csak kivételesen látszanak az évgyűrű középső részében. A bélsugarak
röv.dek, egy, legfeljebb két évgyűrűt kötnek össze.
H.; 4. A tracheidák fala síma. A nyáriaknak húrfalaiban kevés
vermesgödörke látszik. Trabekuláris trache:dái is vannak. Bélsu garai. egysejtnyi szélesek és egészen kivételesen kerül két sejt egymás. mellé. Magasságuk 1-9, esetleg 10 sejtig terjed és haránttracheidákból vagy parenchimából áll. Egyébként a haránttracheidák
elhelyezkedése a többi Pinusé-val egyezik meg. A legszélső szögletsejtek keresztmetszete többnyire háromszög. Nagyságuk igen változatos. A parenchimasejtek fala vastag, keresztmetszetük kör, ellipszis,
vagy lekerekített téglalap. Húrirányú faluk kör, ellipszis vagy szabálytalan alakú egyszerű gödörkékkel borított, amelyek a sugárfalhoz
közel egy vagy két sorban, esetleg szórtan helyezkednek el. Bélsugársej!.ek és a hossztracheidák közt levő intercellulárisok három szögalakúak, melyek azonban a sejthatárok mentén gyakran elágaznak.
A . gyantajáratosbélsugarak valamivel magasabbak és rendszerint 12 18 sejt között váltakoznak. Szélességük pedig már
néhány sejt után '_smét egyrétegű lesz.
S.; 3. A tracheidák sugárfalában a vermesgödörkék csak magánosak. Nagyságuk a tracheidák szélességével arányos, tehát még
a tavasziakat is majdnem egész kitől:tik. Udvaruk kör, nyílásuk a
tavaszi fában szintén kör, vagy szélesebb szemrés, míg az ősziben
inkább lencse (szemrés) alakú, mely utóbbi az udvart majdnem
teljesen átéri.
A haránttracheidák fala majdnem teljesen sírna, csak néha
látszik a vízszintes falban egy-két kisebb fog vagy hullám. Alakjuk
többnyire fekvő téglalap, mely egyik végén elkeskenyedhet vagy
kiszélesedhet. A külső szélük ennek következtében igen változatos.
Vermesgödörkéik kicsinyek.
A bélsugárparenchimák hosszúranyúlt téglalapok. Húrirányú
faluk a vízszintesre merőleges vagy kissé ferde. A vízszintes fal
egyszerű gödörkéi a húrirányú falban levőkkel megegyeznek, csak
-
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azoknál valamivel kisebbek. A sugárfal gödörkéi elütnek az eddig
tárgyalt Pinus ok ilynemű gödörkéittől, amennyiben azoknál kisebbek s inkább az Abies=hez hasonlítanak. Udvaruk kerek és halvány.
A tavasziak nyílása az udvartól alak és nagyság tekintetében alig
különböz,k s az udvar nehezen ismerhető fel. A későbbiek, valamint
a nyáriak nyílása ferde irányú, szűkebb vagy tágabb sz'ernr.és alakú,
az. udvartól ' jól elválik és azt át- vágy túléri. Egy kereszteződési
mezőben a tavasz: részben többnyire 3, esetleg 4 gödörke esik,. míg
a nyári részben csak 1 'vagy 2 gödörke fér el.
A bélsugár gyantavezetékeit vékony el nem fásodott falú parenchimasejtek borítják, melyekben gödörkéket nem láttunk. A
hosszgyan±ajáratokban ezen epithel sejtekre - vastagabb falú megnyúlt parenchima következik. Ezekben ugyanolyan nagyságú és
alakú egyszerű gödörkék vannak, mint a bélsugárparenchima sugárfalában levő egyszerű gödörkék. Ezeknek a szomszédos rövid
tracheidákban féloldalas udvaros gödörkék felelnek meg.
-

19. Pinus silvestris L.
Erdei fenyő.
19. tábla

Elterjedési területe: Európa, Kis-Ázsia, Kaukázus, Szibérián
át az Amur vidékéig.
K.; 1. és 2. Évgyűrűi közepesen szélesek. A nyári pászta elég
széles, a tracheidák fala itt valamivel vastagabb, mint a tavaszi
övben, az üregek lekerekítettek. Az 'é'vgyűrühatár elég éles s csak
kevéssé hullámos. Ezeket, a hullámokat is rendszerint az ott levő
gyantajáratok okozzák.
A ,gyantajáratok főleg a nyári pásztában haladnak. Ketesztmetszetük majdnem kör; magánosan és szórtan helyezkednek
el. A járatokat körülvevő parenchimasejtek nem fásodnak ei, 1n üdvégig mint vékony primér falú sejtek maradnak meg, tehát gödörkék nem képződnek rajtuk. Ezen tulajdonságuk révén a Pinus ok
már a keresztmeszeti - képen is jól elkülöníthetők a Pioea któl és
Larix -októl, ahogy — mint ismeretes. — az epitel sejtek megfásodnak s gazdagon gödörkések. Ezen kívül a Pinus-ok járatainak határa rendszerint roncsolt, mivel áz epitel. Sejtek mellett néhány
tracheida .s leválhat. A törmelék gyakran kitölti a járat üregét.
A bélsugarak egyrétegűek, csak a gyantajáratosak válnak két
vagy több rétegűvé. Egymástól különböző távolságokra haladnak.
A legközelebb lévők közt csupán két-három tracheida-sor van, míg
á távolabb lévők.között 8-10. Néha azonban csak 15-20 tracheidasor után következik ismét egy bélsugár.
-
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11.; 4. A tracheidák sugárirányú falán vermesgödörkék csak

nagyon kivitelesen láthatók, de ekkor is csak magánosan. Udvaruk
halvány és kisebb is, mint a sugárfalban tevőké. Nyílásuk keskeny
ell pszis, ferdeirányú, de néha a függőlegest is megközelítheti. Az
udvart rendszerint nem éri át. A húrmetszeten olykor több gödörke
is látszik, de ezek _a .sugárfai gödörkéi s csak a trache:da csővaros
növése matt kerültek ebbe a helyzetbe. (Nollendonner) amikor is
különösen a tracheidák végeiben látszanak.
A bélsugarak egysorosak, de igen ritkán kétsor vastagok is
lehetnek. I iarántgyantavezetékeket tartalmazók két- vagy többsorossá válnak, de csak a járát előtt és után, majd, ismét mint egysorosak folytatódnak. Az egysorosák magassága 1-12 közt váltakozik, amelyekben pedig gyantajárat van, 20-25 ,sejtnyi magasak is lehetnek.
A gyántajára•t: rendesen a bélsugarak közepén halad, mindkét
széltől egyenlő távolságra, de néha el is tolódhat, am:kor hol az
egyik, hol a másik véghez kerül közelebb. A bélsugarak vékonyfalú
parenchimasejtekből és vastágfalú bélsugártracheidákból állanak. Ez
utóbbak rendszerint 1-2-3 sorban a bélsugarakat zárják le. Vannak azonban olyan bélsugarak. is, amelyeknek egyik vagy másik
végén nem haránttracheidák vannak.
A ,szögietsejteken kívül egy-két, esetleg három sorban .a 'bélsúgarak belsejében is lehetnek- haránttrache`dák. A rövid 1-3 sejtnyi magas bélsugarak tisztán haránttracheidákból is állhatnak. A
parench'.masejek keresztmetszete valámivel szélesebb, a haránt tracheidáké keskenyebb, olykor igen keskeny ellipszis vagy téglalap. A záró haránttracheidálc szábad végükön élhegyesednek s
többnyire háromszög alakúak. A parenchimasejtek sugár- és húrfalai
igen vékonyak. A sugárfal csak ott vastagabb valamivel, ahol a
hossztracheidák húrfala hozzáfekszik. A vízszintes fal :s vagy mindvégig vékony marad, vagy helyenkint jelentősen megvastagszik.
Ilyenkor benne kisebb-nagyobb, sugarasan megnyúlt ellipszisalakú
gödörke látszik, s ez a tangentiális metszeten látható keskenyebb
vagy szélesebb letompított szájú bemélyedés. A vékonyfalú bélsugár -,
parenchimasejtek sugárfalai rendszerint benyomulnak. a tracheidák
radiális falában levő nagy gödörkéken keresztül azok lumenébe, s
így a parenchimasejtek a tangent:ális metszeten sajátságos alakúakká válnak. A haránttrache_dákbán fellépő megvastagodások a sugármetszeten néha egészen sajátságos alakúak és amelyek a tangentiális metszeten mint „lapok" figyelhetők meg. A lapok közepén
néha kisebb-nagyobb kör- vagy ellipszisalakú egyszerű gödörke is
lehet. E gödörke gyakrabban megközelíti vagy eléri a sugárfalat.
Elhelyezkedésük igen változatos s ennek következtében a „lap"
megmaradó része ;s különböző nagyságú és alakú lehet. Ez okozza
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a radiális metszeten látható fogak változatosságát. A bélsugársejtek, valamint a - hossztracheidák közt levő sejtközök háromszögletesek és aránylag nagyok. Két egymás fölött lévő bélsugárparenchima, vagy haránttrache:da egymástól különböző mértékben el is
távolodhat s ilyenkor a két szomszédos intercellularis egybeszakad,
s alakja kétszer homorú lencséhez hasonló. Ritkábban a két sejt
annyira eltávolodhat egymástól, hogy a köztük keletkező intercelldláris négyzet alakot i s. felvehet. Ezek az eltávolodások másodlagos
képződmények is lehetnek, a sejtek összehúzódása következtében
azonban valószínűleg elsődlegesen is meglévő tulajdonságok.
S.; 3.. A tracheidák sugárfala sírna. A nyár..aké vastagabb,
mint a tavasziaké. Ez a vastagodás különösen azokon a részeken
erős, amelyek bélsugarakkal 'érintkeznek. Ilyenkor az üreg majdnem
teljesen eltűnik. A sugárfalakban a vermesgödörkék magánasak,
esetleg latszólagosan párosak. Nagyságuk a trache:da szélességétől
függ, de á szélesebb tavaszi tracheidákat nem mindíg érik át. 1-Ia
sűrűbben vannak, egymás felett, úgy esetleg harántlécek, választják
el egymástól. A tavasziak nyílásó kerek, míg a nyá.r:aké tojásalakú,
vagy hasítékszerű. A nyílás alakja ferde, vagy egészen függőleges
és az udvart át is 'érheti. Túllépővé a nyílás rendszerint csók akkor
lesz, ha az udvarhoz, viszonyítva aszmmetrikusan helyezkedik ei. Ki - ,
vételesen azonban egészen hosszú és az udvart túlérő gödörkéket is
láthatunk, de csak is a nyári részben.'A nyílások közül különösen
a tavaszi részben a tóruszok határa, mint keskeny gyűrűk jól lát- '
szónak. A tórusz. széle a legtöbb esetben finoman csipkés.
A bélsugár, mint láttuk, két elemből áll. A haránttracheidák
vagy trapéz, háromszög, vagy szabálytalan alakúak. A bélsugarakat szegélyező szögletsejtek külső fala hullámos. Maga az alapfal
vékony, de a sok hozzákapcsolódó megvastagodás olykor égen vastaggá teheti. Az alapfal a maga, eredéti vastagságában csak kevés
helyen marad meg. Ezek a lécek és megvastagodások nem mások,
mint a vízszintes; és részbena sugárfalon levő lécek kiemelkedéseinek
keresztmetszetei, melyekről á ' húrirányú metszetnél részben említés
törént. Alakjuk, nagyságuk, egymáshoz való viszonyuk, 'gen változatos. A vízszintes falból széles alappal erednek s rendszerint hirtelen elvékonyodva hegyes csúcsbán végződnek Azonban eredeti
szélességüket nagyrészt megtartva legömbölyödnek, vagy ölesen is
végződhetnek. Több csúcs vagy oszlop a vízszintes falból közös
alappal is eredhet; amikor :s elágózó alakok keletkeznek. A tüskék
nagysága változó. Rendesen nem érik el a 'tracheida középvonalát,
de akadnak olyanok :s, melyek ezt elérik, sőt túl is lépik. Egy-egy •
csúcsnak vagy ószlopnak a szemközt lévő falon rendesen megvan
a megfelelő párja. Ezeket egymással vékoriy és halvány fonólak
köthetik össze és mint a sugárfal vékony és keskeny kiemelkedései,
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átmennek a vízszintes fal kiemelkedéseibe, közrefogva a húrirányú
metszetnél leírt nyílásokat. Ez az összekötő vonal olykor élesebb
és vastagabb is lehet, ami a kiemelkedés vastagságán kívül attól is
függ, hogy a metszés hol történt. Ilyen megvastagodások a húrirányú falakon is lehetnek, amelyek .kapcsolódva az előbbiekkel a
haránttracheidát egészen hálózatossá tehetik. Ezek 'a megvastagodások, amellett hogy a tracheidák_at igen változatossá és széppé
teszik, diagnostikai értékkel is bírnak, mert vannak Pinus-fajok,
ahol ilyenek nincsenek, s ezáltal azoktól könnyen és biztosan elvá laszthatók. A haránttracheidák egymással, valamint a hossztracheidákkal két-, a párenchimasejtekkel egyoldalas vermesgödörkékkel
érintkeznek. Általában megegyeznek á hossz:tracheidák gödörké.vel,
de azoknál kisebbek, nyílásuk még a tavaszi részben is inkább ferdeirányú.
A bélsugárparenchima húrarányú fala síma és gödörke nél küli. A sugárfal. szintén teljesen síma és gödörkementes. A bennük
látható gödörkék tulajdonképpen a hossztracheidákhoz tartoznak
és csupán átiátszanak a parenchima vékony falán. Néha néhány
parenchimasejt a haránttracheida sorok közé ékelődik. Ebben az esetben faluk megvastagodhat, elfásodhát, s a sugárfalban is keletkezhetnek gödörkék. Ezek a gödörkék egyszerűek, alakban és nagyságban a szomszédos tracheida féludvaros gödörkéjének udvarával
egyeznek meg. B zonyos esetekben azonban, amikor a parenchimasejtek elfásodása fokozottabb, más helyeken is lehetnek -vastagfalú
parenchimasejtek, melyeknek sugárfalában szintén lehetnek gödörkék.
Egy-egy kereszteződési mezőt egy gödörke rendesen teljesen kitölt. Csak ritkábban van két gödörke egymás mellett, ami azáltal
jön létre, hogy a nagy gödörkét egy keskenyebb vagy szélesebb
ferdeirányú, néha kissé ívelt léc két részre oszt. A két fél egyenlő,
vagy- különböző nagyságú. Egymás felett két gödörke sohasem,
vágy. csak igen kivételesen és rendellenes viszonyok közt fordul
elő. A fekvő alakok mellett, különösen a szélső sorokban, álló alakok
is lehetnek. Ezeknek az. egyoldalas vermesgödörkéknek a szája és
udvara a tavaszi tracheidák falában majdnem egyenlő. Az udvar,
mint. keskeny sáv, csak néhol látszik. Alakjuk itt legömbölyített
téglalap, vagy négyzet.
A nyári fában az udvar- és a nyílás között a különbség már
jobban szembetűnik. A nyílás hegyére állított orsóhoz hasonlít,
vagy egészen hasitékszerű, mely függőleges, vagy k i ssé ferdeirányú, s az udvart egészen átéri, vagy ritkábban túl is lépheti. Az
udvar határa többnyire kerek vagy ellipszis s csak halványan látszik.
A haránttracheidák fala elfásodott, a parenchimáké ellenben
nem fásodik el, legfeljebb csak a vízszintes falban rakód k le faanyág, így tekintélyes megvastagodást is okozhat.. A • hosszanti
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gyantavezetékek epithel sejtjei vékonyfalúak és nem fásodnak el.
Ezekre hosszabb és al:g vastagabb falú parenchima következik. Falukban a vékonyság szerint vagy nincs, vagy pedig horpadásszerű
gödörkék vannak. Egymással egyszerű gödörkékkel érintkeznek,
míg a szomszédos trache.dákkal a radiális oldalon olyan vermes gödörkékkel, mint a ?bélsugárparenchimák. Ezek nagysága azonban
változó s általában kisebb, mint amazoké. A nyílás itt is alig különül
el az udvartól. A velük érintkező hossztracheidák 'rövidek, parenchimaszerűek s vermesgödörkéi kisebbek, mint a többi hossztracheidáké.
A bélsugár gyantavezetéke általában megegyezik a hosszvezetékkel. A P. s'lvestris-ben hosszparenchima nincs.

20. Podocarpus macrophyllus (THUNB.) DON.
20. tábla.

hlazája: Japán.
K.; 1. és 2. Gyantajáratai nincsenek. Az évgyűrűhatár elég
éles. Az élességet az őszi fa tracheidá:nak lapultsága és elég jelentős falvastagsága méginkább fokozza. A tracheidák keresztmetszete
néha .szabálytalan sokszögletű. A bélsugarak egyrétegűek. Néha a
bélsugarak mellett levő tracheidásorok nagyobbak, mint a bélsugaraktól távolabb levők. A bélsugarak különböző távolságra, néha 1-2,
máskor viszont 6--8 tracheida szélességre futnak. A keresztmetszeti képen nagyon jól látszanak a szétszórt parenchimasejtek vízszintes fala:. Az őszi farészben a számuk jelentősen több, mint a
tavaszi részben. A vízszintes falon semmiféle . gödörke nem látszik.
A hosszparenchimasejtek többnyire vöröses, sárgásbarna, gyantaszerű
anyaggal vannak kitöltve és mint ilyenek, a keresztmetszeti képen
apró fekete pontoknak látszanak. .
T.; 4. A bélsugarak egyrétegűek; kétrétegűt csak a legr tkább
esetben lehet észrevenni, de ez is csak egy-két sejtre terjed. A bélsugarak magassága 1, 5, 12, 18, kivételesen 22, de a leggyakrabban
csak 8-1.0 sejt. magasak. 1 mm2-nyi tng. felületre eső bélsugarak
száma átlag 150, á bélsugársejtek száma, peft 280. A bélsugársejtek
keresztmetszetének alakja hosszúkás tojásdad, ellipszis, esetleg köralakú. A szögletsejtek' magasság tekintetében neni igen különböznek
a belsőktől. A szögletsejtek külső fala azonban hullámos is lehet.
Faluk aránylag vékony. A, faparenchirnasejtek tangentiális fala teljesen sírnának látszik, azonban igen erős nagyítással finoman bib'rcses. Ezekre a bibircsekre jellemző, hogy egy- egy parenchima szélességre, k'.ssé ferde sorokban, 20-25 is sorakozik egymás mellé.
A tracheidák tangentiális fala sírna; vermesgödörket a legritkább
esetben sem Mehet észrevenn'.. A tracheidák között elég sok a paren-
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chima, amelyek feltűnő vékonyfalúak. A parenchima vízszintes fala
vagy teljesen sima, vagy rajta kisebb,-nagyobb gyöngyszerű b:bircsek vehetők észre. A parenchimasejtekben az üreg belsejét neha
vörösesbarna gyantaszerű Anyag tölti ki.
S.; 3. A sugárfalon a vermesgödörkék néhol sűrűek, ' máskor
ritkák vagy pedig elég nagy távolságban hiányozhatnak is: A pórus
szája ferdén álló szemrésalakú. A gödörke általában túllépő. Az
őszi farészben a gödörkenyílás majdnem függőleges helyzetű, szemrés alakú. A bélsugarakban csak parenchimasejtek vannak. A szögletsejtek valamivel magasabbak, mint a többiek, de külső faluk vékony. A középső bélsugarak vízszintes falai teljesen símák, azonban
rajtuk kisebb-nagyobb megvastagodásók is lehetnek. Egy -egy kereszteződési mezőbe a középső bélsugársejtekben többnyire egy, a
szögletsejtekben kettő, esetleg három gödörke is juthat. A radiál:s
falon valószínűleg nincsenek gödörkék, mert az igen vékony falon
keresztül csak az érintkező tracheidák ferdénálló és szemrésalakú
egyoldalú' vermesgödörkéinek a hasítékai látszanak. Ahol a -hossz parenchima találkozik á óélsugárparench::mával, ott a kereszteződési 'mezőbe rendesen egy, kivételesen két gödörke esik. A hosszparenchima vízszintes' fala sima, esetleg rajta kis kiemelkedés lehetséges. A béisugársejtek hosszan elnyúlók, tángentiális faluk :s sima,
egyenes vagy' gyengén ívelt; igen vékony, alig vehető észre. Rajtuk
semmiféle vastagodás nincs.
21.

Pseudo.larix Kaempferi GORD.
Kaempfer vörösfenyője.
.21. tábla.

Hazája: Kína északkeleti része.
K.; 1. és 2. Fájába:n gyantajáratok nincsenek. Az évgyűrű
vastagsága változatos, egyes évgyűrű? 50-60 tracheida szélesek,
mások ellenben csak 10--15 tracheida szélességre terjédnek. Az
évgy űr ühatár egyenletes, kissé hullámos és éles. Az élességet az
őszi fa tracheidá:nak lapultsága és feltűnő falvastagsága; valamint
az utánuk következő tavaszi tracheidák feltűnő nagysága és vékony
fala méginkább fokozza. A bélsugarak különböző távolságra és sugárirányban futnak. Egyesek 3 4, mások pedig 10-12 tracheida szélességre haladnak. Egy sejt szélesek. A vízszintes falakon apró gödörkék látszanak. A bélsugársejtek áránylag röv_dek, 3-4 tracheida
hosszúságúak. A trach'eidák keresztmetszetei a tavasz fában 4-5szögletesek, legtöbbször majdnem szabályos négyzetalakúak.
Az őszi fában már inkább 6-szögletesek és tangentiál:s irányban lapítottak. A keresztmetszeten néha több évgyűrűn áthaladó és
a többitől nagyságban kissé eltérő trácheidasorok sorakoznak.
Ezek a nagyobb tracheidasorok többnyire a bélsugarak mellett he-
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lyezkednek el. Azőszi fa tracheidáinak legutolsó két sorában elszórva faparenchimasejtek láthatók. A faparenchimasejtek vízszintes fala rostászerűen gödörkés. Másutt az évgyűrűmezőben fapar`en chimasejtet nem találtam.
H.; 4. A bélsugarak mind egyrétegűek: Egyes bélsugarakban
igen kivételesen néha két sejt vastagságú részlet ?s lehetséges, ez
azonban csak egy, legfeljebb két sejtre szorítkozik. Ilyesmit csak
a legmagasabb bélsugarakban lehet megfigyelni. A bélsugarak magassága átlagosan 6-10, de a legmagasabban 22 sejtmagásságot is
elérhetnek. Keresztmetszetük kissé' megnyúlt ellipszis, a szögletsej tek pedig többnyire hosszúra nyúlt háromszög . alakúak és a magasságuk néha 3--4- szerese is lehet a belső sejteknek. Ilyenkor heterogén bélsugaraknak látszanak. Tangent.ális faluk a Cedrus-'okhoz
hasonlóan, rostaszerűen sűrűn gödörkés.
• A bélsugarakhoz, ha a metszés történetesen az őszi fa közelében történt, rendesen parenchima'sejtek simulnak. A parenchimasejtek kb: ugyanolyán szélesek, mint a trache:dák. Vízszintes faluk
erősen gödörkés, tangentiális faluk ped.g ritkán gödörkés. Egy-egy
parenehímasejtben általában 8-12. egyszerű gödörke sorakozik egy más fölött. A trache•dák símafalúak, tangentiális faluk vermesgödörkés, de- ezek a vermesgödörkék jóval kisebbek a radiális falon levő
gödörkéknél.
S.; 3. A sugármetszeten a símafalú trácheidákban a vermesgödörkék magánosak, a tavaszi fa szélesebb tracheidáiban néha •
ikergödörkék is. lehetnek. A vermesgödörkék többnyire kissé lapított
ellipszisek, nyílásúk aránylag nagy és a gödörkékhez igazodik. Az
őszi fában a nyílás megnyúlt ellipszis :és majdnem függőleges helyi
zetű. A faparenchimasejtek aránylag vékonyak, az őszi fa tracheidáinak szélességével egyeznek meg. Faluk egyszerűen gödörkés.
A belsugársejtek különböző magasságúak, a szögletsejtek néha jelentősen magasabbak a belsőknél. Külső faluk hullámos. A bélsugarak
csak panench masejtekbői állanak. Haránttracheidát egyetlen egy
esetben sem sikerült megállapítanám. (A fa, amelyet vizsgáitam,
kb: 18 éves ágdarab.) .A bélsurak 'vízszintes és tangentiál:s fala
sűrűn gödörkés, a radiális falban s elég sűrű a gödörke. Egy-egy
kereszteződési mezőbe a szögletsejtekben 3, kivételesen 5 egymás
fölötti gödörke is lehetséges. A középső sejtekben többnyire 1-2
van egymás fölött, és csak kivételesen 2-3 egyrrliás mellett vagy
álló irányában. A gödörke alakja kissé rövid ellipszis. Az őszi
fában a gödörkék majdnem függőleges . helyzetűek. A bélsugár
radiális szerkezete tehát nagyjában igen emlékeztet a Cedrus- ok
bélsugarainak szerkezetéhez. Az Abies-ek bélsugarához is hasonlítanak, azonban míg az Abies-ekben a gödörkék inkább vízszintes
irányban sorakoznak egymás után, ellenben itt vagy egymás fölött
kettő—három, vagy négyszögben 3, ill. 4.
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22. Pseudotsuga mucronata SUDW.
Douglas fenyő.
22. tábla.

Elterjedési területe: Nyugat - , Észak-Amerika, Kalifornia és
Új-Mexikó.
K:; 1. 'és 2. Keresztmetszeti' képe lényegében a Larix-okkal
egyezik meg, hosszmetszetben azonban csavaros tracheidáival azoktól jél elkülöníthető. Évgy ürűhatárai élesek, a tavászi pászta fokozatosan megy át a nyáriba. Néha azonban a kettő határa is elég
éles. Az évgyűrű legnagyobb része a nyári pásztára esik. A tra
cheidák fala vastag, üregük lekerekített, közöttük a sejtközötti járatok elég nagyok. '
A gyantajáratok szerkezete olyan, mint a Larix-oké. Főleg a
nyári részben haladnak elég gyakrán közvetlenül az évgyűrűhatá ron. A hosszparenchimái is rendesen itt láthatók, de többnyire csak
magánosan.
H.; 4. Legtöbb őszi tracheidájában csavaros vastagodás van.
A wermesgödörkék údvara kerek, a nyílás rövid ellipszis vagy
szemrésalakú, mely az udvart nem 'éri át. Irányuk ferde, vagy
majdnem vízszintes. A bélsugarak, a _ gyantajáratosokat nem számítva, egysorosak és csak igen kivételesen kétsorosak egy-két
sejten át. Haránttracheidákból és parenchmából állanak. Elég alacsonyak, mert a gyantajáratot nem tartalmazók csak 8-10 sejtnyi
magasak,' leggyakor.bbak az 1-5 sejtű bélsugarak. A gyantajáratosok
valamivel magasaibbiak és a 15-18 sejtnyi magasságot is elérhetik.
Egymás felett néha ekét, járat is lehet. A bélsugársejtek keresztmet szete aránylag széles, tehát rövid ellipszisek vagy köralakúak,
kivéve a szögletsejteket vagy a magánosokat. A belsugárparenchimák húrirányú fala apró, kerek, egyszerű gödörkékkel sűrűn tele szórt. Ezek, valamint, a hossztracheidák közt gyakoriak a háromszögalakú intercellulárisok. A hosszparenchimák és azok húrirányú
fala megegyezik a La'rix-ok és a Tsuga hosszparenchimákéval,
S.; 3. Hollendonner szerint tracheidái közül a tanásziak és az
évgyűrűhatár: melletti néhány csavarosan vastagodott, míg a többiek
símafalúák. A vizsgált metszeten, valószínűleg annak fiatalsága következtében, majdnem az összes tracheidák csavarosan vastagodottak voltak. A vastagodás inkább a nyári részben volt erőteljesebb,
míg a tavasz! részben sokszor nem, vagy alig volt kivehető. E
tulajdonsága révén a. Larix-októl jól elválasztható. A gödörkék agysorban, de a szélesebb tavaszi tracheidákban párosával is sorakozhatnak, de csak az , idősebb évgyűrűkben. Nyílásuk a tavaszi részben kör, a nyáriban szélesebb szemrés, mely az udvart nem éri
keresztül.
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A fiatalabb évgyűrűkben kevesebb a haránttracheida. Faluk
vékony, 'és sima, de Hoilendonner szerint is helyenként csavarosan
vastagodott is lehet. Gödörkéinek nyílása ferdeirányú szemrés.
A gödörkék nagysága a parenchima -:gödörkéivel megegyezik.
A parenchimasejtek fala vastag és valamennyiben elég sok az egy szerű gödörke. E .gödörkék belső szája legtöbbször lekerekített.
A sugárfát gödörkéihéz csatlakozó féludvaros .gödörkék elég kicsinyek és kb. a húrfalakon levő gödörkéknek felelnek meg. Udvaruk
kör vagy ellipszis, nyílásuk a tavaszi részben szélesebb szemrés
vagy ellipszis. Mellettük az udvar sok esetben alig látszik. A nyári
részben szemrés vagy hasitékszerűek s az udvartól jól elválnak.
A nyílás a tavaszi résziben az udvart éppen csak átéri, a nyári részben rendesen túl is, lép rajta. Egy kereszteződési mezőbe a nyári
részben .1--3,. a 'tavaszi részben 3-6 :gödörke esik általában. Itt is
mutatkozik a Tsuga-nál tapasztalható jelenség, mely szerint a bélsugarat parenchimasejtek zárják, ezért a gödörkék közel kerülnek
a külső falhoz, igy annak belső széle fogassá válik. Bizonyos mérté kig az is megfigyelhető, hogy a kereszteződési mezőkben a gödörkék egymáshoz viszonyítva nem helyezkednek el olyán szabályosan,
mint a Larix-, Picea- .vagy az AbiVs-ekben. A hosszparenchima sugárfala hasonló a húrirányhoz s általában megegyezik a Larix vagy
a Tsuga parenchimasejtjeivel. Gyantavezetékeinek szerkezete meg
egyezik a Larix gyantajárataival, tehát belsejüket vastagtatú eliá
sodott parenchimasejtek borítják, amelyekben 'elég sok a vermesgödörke. Ezekre egy megnyúltabb és gödörkében szegényebb parenchimaöv következik, melyeket rövid tracheidák vesznek 'körül és
bezárják a gyantajárat szövetét. A bélsugár gyantajáratai mellől ez
utóbbi elemcsoport hiányzik
23. Sciadopitys verti.cillata SIEB et ZUCC.

Japán

aranyfenyő.
23. tábla.

Hazája: Japán déli része.
I(. ; 1. 'és 2. A fában gyantavezeték nincs. Evgyűrűi különböző
szélesek, némelyik 4-6 mm. széles. A tavaszi fa fokozatosan megy
át az őszi fába. Az Őszi fa tracheidái az évgyűrűhatáron lapítottak,
tangentiális átmérőjük itt néha két - háromszor nagyobb a sugárirányú
átmérőnél. Ennek következtében az évgyűrűhatár éles. A tavaszi
fában a tracheidák fala mindinkább megvastagszik Bélsugarai egyrétegűek. A bélsugár vízszintes falában semmiféle gödörke tlinas.
A bélsugarak 4---10-12 tracheida szélességre futnak.
H.; 4. trache_dáinak fala sírna. A bélsugarak csak egy sejtréteg szélesek, igen kivételesen szélesedik ki két sejtrétegűvé. Ez
esetben a két sejtréteg is csak egyetlen sejtre szorítkozik. A bél4
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sugarak. magassága 2-7, igen kivételes esetben 9-10 sejt magas
lehet. A bélsugársejtek keresztmetszetei gyengén megnyúl; ellipszisek, a belsők többnyire négyzetalakúak. A szögletsejtek kissé
kúp formájúak. A tavaszi tracheidák tangentiális fala síma. Az
őszifa tracheidáin vermesgödörkék figyelhetők meg. A vermesgödörkék valamivel kisebbek, mint a sugárfalon lévők. A vermesgödörkék nyílásai hasítékszerűek, ferde helyzetűek, a szembeulevők
keresztezik egymást. Fapar'enchimas'ejteket még csak kivételesen
sem figyelhetünk meg, bár ezekről némely szerző megemlékezik.
S•; 3. A tracheidák sima falában 'a vermesgödörkék magánosak, szórtak, sohasem érintkeznek egymással. Alakjuk kissé fekvő
ellipszis vagy kör. A tracheida szélességet legfeljebb, csak az őszi
farészben érik át. Nyílásuk kör, a belső pórusszáj. azonban kiss°
megnyúlt, hasítékszerű. Két gödörke csak a leg'r'itkább esetben, éspedig
a tavaszi pászta legnagyobb tracheidáin figyelhető meg egy magasságban. A bélsugarak vízszintes, radiális és tangentiális fala teljesen
síma. Egy keresztezési mezőben általában egy nagy, többnyire tojásvagy rombuszalakú gödörke látszik,. ez azonban csak a tracheida
falában van meg. Néha két gödörke, is juthat egy-egy keresztező dési mezőbe. Az őszi farészben a gödörke alakja álló ellipszis. A bélsugárban csak parenchimasejtek vannak. Haránttracheidája nincs,
a bélsugár tehát teljesen parenchimasejtekből áll. A bélsugársejtek
tangentiális fala rész:nt ívelt, részint ferde, esetleg függőleges.
A Pinus-októl tehát könnyen megkülönböztethető azáltal, hogy
haránttracheidái n'ncsenek, !valamint, hogy a bélsugársejtek vala'mennyi fala síma. Hósszpa'renchimasejtek jelenlétét itt sem sikerült
megállapítanom. Minden valószínűség szerint ilyen nincs is. A bélsugarak magassága többnyire 4-5 sejt, csak legkivételesebben
emelkédk számuk 8--10-re,
24. Sequoia gigantea - T©RR.
Mammut fenyő.
' 24. tábla.

Hazája: l✓szak-Amerika.
K.; 1. és 2. )✓vgyűrűi egyenletesen szélesek. A nyári rész sötétebb színe, valamint tracheidáinak vastagabb fala a tavaszi résztől
jól elkülönül és az egész évgyűrűnek, még a szélesebbnek is csak
kis részére terjed. Az évgyűrűhatár éles, rajta nagyobb hullámok
lehetségesek. Tráeheidái és ezek ürege szögletes, az utolsó nyáriak
lapítottak. A hosszparench_mák a nyári részben szórtak, faluk 'a
szomszédos tracheidákénál vékonyabb, Vízszintes falukban általában gödörke nincs, de bizonyos fokú apró. köralakú bemélyedések
(esetleg gödörkék) és 'emelkedések, bibircsek alakjában mégis
megfigyelhetők. A bélsugarak vízszintes fala vagy síma és
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gödör nélküli, vagy köralakú apró, egyszerű gödörkék látszanak
benne. Némely helyen gyakoriak, másutt pedig ritkák.
H.; 4. Tracheidáinak fala sima. A nyáriakban még az évgyűrű'határtól .távolabb is lehetnek gödörkék. Udvaruk nagysága változó.
Minél távolabb vannak az évgyűrűhatártól, annál nagyobbak.
Á kisebbekből kettő is lehet, egy tracheida szélességében. Az udvaruk kör vagy., esetleg ellipszis. Nyílásuk különböző szélességű. ferde
.irányú szemrés, mely legtöbb esetben átéri Az udvart, vagy esetleg
túl is lépi. A bélsugarak általában egy sor szélesek, _csak igen kivé:telesen lesznek néhány soron keresztül kétrétegűekké. Magasságuk
1 - 10 sejtig terjéd, (az irodalmi adatokban Hollendonner szerint
némi eltérés Van), leggyakrabban 1--10 sejtnyi magasak. Tisztán
parenchimasejtekből állanak. Falaik vékonyak, legvastagabb közűlük a vízszintes fal, míg a húr- és sugárirányú falak egészen vékonyak. A húrirányú falban gödörke nincs, legfeljebb csak finom kis
bemélyedések, tűszerű gödörkék figyelhetők ":meg rajta. A sejtek
keresztmetszetben szélesek. Igen gyakran szabályos kör vagy ellipsz,isek, de lapítottak is, tehát harántállású ellipszisek is lehetnek.
.A szögletsejtek kissé megnyúlhatnak, s kihegyesednek. A bélsúgársejtek és a hossztracheidák között az intercellulárisok háromszög:alakúak , de elágazók is lehetnek. A hosszparenchimák húrfalában
kerek, egyszerű gödörkék vánnak, melyekhez a szomszédos tra cheidák féludvaros:gödörkéj csatlakoznak. Ezek megegyeznek a
kisebb tangentiális gödörkékkel. A vízszintes .fal finom gödörkéi
mint tűszerű keskeny vonalak figyelhetők meg.
S.; 4. A tracheidák sugároldalában egy sorban vannak a vermesgödörkék. Udvaruk szabályos kör, - nyílásuk a tavaszi részben
szintén kör, á nyári részben pedig szemrés, mely azonban az udvar
határát sohasem éri el. A bélsugár — mint láttuk — tisztán
vékonyfalú parenchimából áll. A vastagabbak vízszintes falaiban,
mint á keresztmetszetből is kitűnik, gödörkék is lehetnek. Belső
szájuk rendesen kiszélesedik vagy lekerekedik. A sugárfal gödörke
nélküli, legfeljebb ázok kezdeményei vannak Meg kis bemélyedések alakjában. A ,gödörke határa csak néha látszik élesebben. A trache:dáknak a bélsugarakhoz csatlakozó gödörekéi kicsinyek és kh.
a kisebb vagy közepes húrirányú gödörkéknek felelnek meg. Az
udvar kör vagy ellipszis, a nyílás a nyári részben keskenyebb szervrés. Az udvar halványsága következtében azonban alig látszik.
Valamennyi nyílás ferde helyzetű, az udvart legtöbbször átéri, túl
azonban nem lép rajta. Egy kereszteződési mezőbe a belső bélsugársejtekben egy, esetleg kettő, a szögletsejtekben pedig 4-6
gödörke is eshet. A nyári részben ezek egynds felett helyezkednek
el, mig á tavasziban többnyire kétsorban rendeződnek egymás felett..
• A hosszparenchima sugárfalának • gödörkézettsége megegyezik
. a húrirányú fal gödörkézettségével.
-

-

-
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25.

Taiwania cryptomerioides

HAYATA.

Taiwania.
25. tábla.

.14azája: Formosa szigete.
K•; 1. és 2. A fájában gyantavezetékek nincsenek. Az évgyűrű
különböző vas tag. (Anyag hiányában csupán egy 8 éves ágdara'o:.
sikerült megvizsgálnom.) Az évgyűrűhatár elég éles, az élességet
az őszi fa utolsó 4-5 sejtsorának lapultsága és azok vastag . fala
okozza. Az őszi fá tracheidái aránylag vastagfalúak. A tracheidák •
keresztmetszeti képe nem egyenletes. Egyik-másik tracheidasoir
nagyságával az évgyűrűben különösen kitűnik. Különösen a 5é1sugarak mellett futó némely tracheidasor nagyobb a többinél. Ezeknek a tangentiális fala néha majdnem kétszerese a közvetlen.
mellettük haladó tracheidasorok tangentiális falainak. Az őszi fa
utolsó sejtsorai között, elszórtan faparenchimasejtek • is megfigyelhetők. Bélsugarak különböző távolságra, 4-5-8, esetleg 12-14
tracheida szélességre futnak. Vízszintes falukban semmiféle gödörkéz'ettséget nem lehet észrevenni. A bélsugarak általában elég
hosszúak, a tangentiális falak legtöbbször 7-8 tracheida szélességre vannak.
H.; 4. A ibélsugarak aránylag alacsonyak, legtöbbször 2 -5-8
sejt magasak, 10 sejtnél magasabb bélsugarakat nem igen látni. Mindíg egysejtréteg szélesek. Keresztmetszetük rövid vagy kissé megy
nyúlt ellipszis, a szögletsejtek néha valamivel magasabbak, mint a
belsők. A tangentiális, falakon semmiféle ,gödörkézettséget• nem lehet
észrevenn?, tehát teljesen símák. Az úgynevezett „vörös fa" tracheidáin ferdén futó és egymással kereszteződő csíkoltság figyelhetö meg.
ugyanilyet a tavaszi fa tracheidáin nem lehet megfigyelni. Fáparenchimája kevés. A faparenchfmák ugyanolyan szélesek, mint a tracheidák:. Faluk ,igen vékony, rajtuk semmiféle gödörkézettség nincs,
legfeljebb a vízszintes falon kis kiemelkedés. Ami bennük gödörkének látszik, az a mögöttük lévő tracheidák féludvaros, erősen
túllépő . ködörkéi. Az őszi fa tracheidáinak tangentiális- falában egészen apró vermesgödörkék vannak, melyeknek nyílásai egymást
keresztezhetik, illetőleg a spirális csíkoltságban folytatódnak.
S.; 3. A tracheidák fala sima, csupán az 'őszi fa tracheidáin
látszik erős csíkoltság. A csíkoltság iránya a túllépő vermesgödörkék nyílásai folytatásának felelnek meg. A tracheidák tangentiális
gödörkéi néhol ritkák,- máskor ;viszont olyan sűrűek, hogy az
érintkez é si falak vízszintesek, tehát Araucaria szerűen érintkeznek.
A bélsugaraknak mind a vízszintes, mind a tangentiális fala síma 'é's
valószínűleg síma a radiál:s fal is. A kereszteződési mezőben látszó
gödörkék nem mások, mint 'a mögöttük levő tracheidák •vermes-
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gödörkének a nyílásai. A gödörkék alakja kissé ferde ellipszis,
jobbról-balról félholdalakú udvarral. Egy-egy kereszteződési mezőbe 2-4 ,gödörke jut, a belsőkbe rendesen 1, a szögletsejtekbe
pedig 2; 'a szélesebbekbe esetleg 2-4, vagy 6. A hosszparenchimasejtek mindegyik fala ezen a metszeten is teljesen sírnának látszik,
belsejükben többnyire vörös gyantaszerű anyag van. Az őszi tracheidák sugárfalában "a ver.rnesgödörkék nyílása majdnem függőleges. A gödörke, túllépő, szerkezete különösen az őszi fa tracheidáiban látszik, amikor is a pórusszáj néha az egész kereszteződési
mezőt átéri. •

26. Taxodium distichum RICH.
Mocsári ciprus.
26. tábla.

Hazája: Észak-Amerika délkeleti mocsarai. Európában kb.
1640-ótá termelik.
K.; 1. és 2. Gyantajáratai nincsenek. Keresztmetszetei képén
az évgyűrűhatár élesen látszik, egyenlőtlenül hullámos vagy néha
zegzugos. A nyárifa trache;dáinak fala vastagabb, mint a tavasziaké.
.Az évgyűrű legnagyobb részét a tavaszifa foglalja el. Ennek Iracheídái a nyársakhoz viszonyítva jóval nagyobbak, keresztmetszetük
Szögletes` vagy sugárirányban erősen lapított, tehát tulajdonképpen
húrirányban fekvő téglalapok. A bélsugarak egyrétegűek, elég
egyenletesen követik egymást. Az ,évgyűrűhatárra nem merőlegesek,
hanem erre ettől eltérő szöggel futnak.
A fában a hosszparenchimásejteket mind a tavaszi, miinal a
nyári farészben megfigyelhetjük. A keresztmetszeti képen a tracheidákiói vízszintes és gödörkés falaikkal jól megkülönböztethetők.
Az évgyűrűhatár melletti hosszparench:imában ezek azé elég nagy
.gödörkék rendszerint csak egy sorban helyezkednek el, hosszúkás
vagy ellipszisalakúak, s majdnem az egész sejtet. áttérik. A megmaradó fagyrészek mint létrafogak látszanak. Az 'évgyűrűhatártól beljebb lévő parenchMasejtek. falaiban a ,gödörkék már kétsorban vagy
szórtan helyezkednek el. Ezek legnagyobb része' szintén tekintélyes
nagyságú s igy egészen .'eltérnek a hosszparenchima rendes, apró.
gödörkéstől.
H.; 4: Az évgyűrűhatár melletti nyári tracheidák húrfalában
sok vermesgödörke. Nyílásuk ferdeirányú és hasítékszerű. Mind
a tavaszi, mind a nyári fában soká hosszparenchima. Tartalmuk
sárgásbarna, vörös. Többnyire magánosak, esetleg kettős hosszanti
sorokba rendeződtek. Az egyes sejtek különböző hosszúak, a rövidebbek alig kétszer olyan hosszúak, mint szélesek, a hosszabbak
pedig 5-6 szorosan hosszabbak, mint szélesek. Vízszintes faluk a
'
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húr- es a sugárfaira meröleges. Faluk vékony. Húrfalaikban a szomszédos hossrztracheidák fala iban lévő egyoldalas udvaros gödörkéknek horpadásszerű egyszerü :gödörkék felelnek meg.
A balsugárban csak parenchimasejtek vannak. Általában egy
sajtsor vastagok, de néha egy-két sejten át, ritkábban 4-5 sejten át
is kétrétegűvé válhatnak. Magasságuk általában 1-20 sorig terjed,.
de elvétve 30, sőt 40 sejt fölé emelkedő bélsugarak is lehetségesek_
A sejtek keresztmetszete kör vagy rövid ellipszis.
• A kétrétegű helyeken a sejtek erőteljesebben lapultak, mert a.
két sejt együtt csak alig szélesebb, mint az egyrétegű. A szögletsej tek kúpszerűleg kihegyesednek.
S.; 3. A tracheidák fala sírna. A tavasziak falában 2-3, sőt
néha 4 sorban is sorakozhatnak a vermesgödörkék. Ikergödörke is
lehetséges. Nyílásuk kerek vagy rövid ellipsz_s, végük kissé kihe.é,s
gyesedik
vízszintes irányú. A nyári tracheidáké hasítékszerű és
ferdeirányú. Az átmenet fokozatos. •
A hosszparench:máknak a sugároldalaik keskenyebbek, mint
a húrirányúak..A gödörkék a húrfalban levőkhöz hasonlóan, horpadásszerű egyszerű gödörkék. Ha a hosszparenchima bélsugarat;
érint, akkor ezek egymással sugárirányban megnyúlt nagy és egyszerű gödörkékkel érintkeznek. Ezek a fal többi gödörkéitől elütnek.
A bélsugarak parenchimasejtjei hosszáranyúltak. Legvastagabbak •a vízszintes falak, melyekben 1-2 sorban vagy szórtán apró,
kerek, egyszerű gödörkék vannak. A húrfal teljesen síma, áí vízszintesre merőleges, ferde vagy ívelt. A vízszintes falhoz való csatlakozás; hely mellett a vízszintes falban bemélyedés nincs, vagy csak
kicsiny. A sugárfal gödörkézettsége egyszerű, köralakú, nagysága
a hosszparenchimáéval kb. megegyezik. A tavaszi fában valamivet
nagyobbak, mint a nyári fában. A szomszédos hossztracheidák féloldalas vermesgödörkéinek nyílása mind a tavasz, .mind a nyári
fában az udvartól jól elválik. A nyílás az udvart téljesen átéri. Egy
kereszteződési mezőben 2-6, a tavaszi övben legtöbbször 2-6
gödörke esik. Ez a szám a kereszteződési mezév nagyságán kívüiI
a gödörkék nagyságától isi függ. A szélső bélsugársejtek magasabbak, mint a belsők és itt a kereszteződési mezők is nagyobbak, a
gödörkék száma itt néha 8 is lehet.
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27. Taxus baccata L.
Tiszafa.
27. tábla. .
•

Elterjedési területe: Európa, Kaukázus, )✓szak-Afrika, Himalája, Kína, Japán, )✓szákAmerika.
K•; 1. és 2. Gyantajáratai nincsenek. A tracheidák fala vastag.
A tavaszi és nyári tracheidák között különbség neme igen van.
Keresztmetszetük lekerekített négyszög vagy ellipszis. A tavaszi
fában levőké négyzet vagy sugarirányú ellipszis, míg a nyári pászta
utolsó 2-3 sorában a sejtek érintőirányban kissé lapítottak. A tava szd és nyári tracheidák sugárátmérői — az előbb említett pár sort
nem számítva -- megegyeznek, ezért az évgyűrűhatár nem éles.
Két bélsugár között az. évgyűrűhatár olykor a tavaszi fa felé kissé
ívszerűen kidomborodik. A bélsugarak egyrétegűek és csak igen
kivételesén szélesednek kétrétegűekké. Elhelyezkedésük nem sza bályos, mert néhá csak két tracheidasor van köztük, máskor pedig
15-20 is.
H.; 4. A bélsugarak egyrétegűek, igen ritkán néhány sejten át
kétrétegűvé is válhatnak. Magasságuk 1-30 sejt .között váltakozik.
Általában 5-15 sejtnyi magasak. A sejtek keresztmetszete ellipszis.
A tracheidák fala mind a tavaszi, mind a nyári pásztában csavarosan vastagodott. A csavart vastagodások jobbról balra futnak. -A szalagok száma álfalában kettő, ritkábban 3 vagy 4. A csavarfonalak
szöge változik. Némelyik majdnem vízszintes, , úgyhogy szinte gyűrűs vastagodásnak látszik. A csavarlécek ± ,egyenlő távolságra
futnak.
.
A húrirányú falakon — különösen az évgyűrűhatár melletti
1 4-ik nyári tracheida falában — a gödörkék sűrűek, de máshol
is láthatók. Egy, esetleg két sorban helyezkednek el. Udvaruk kerek,
nyilásuk hasitékszerü, az udvart majdnem átéri és ferde helyzetű.
Általában a nyári fa sugárirányú gödörkéivel meggyeznek. Hosszparechimája nincs.
S.; 3. A tracheidák sugárfalában rendesen egyesével, de a
tavasziakban néha párosával sorakoznak a vermesgödörkék. A tavasziak nyílása kör, mely fokozatosan megy át á nyári fa tracheidáinak hasítékszerű nyílásaiba. Ezek ferdeirányúak és az udvart majdnem átérik. Az udvar alakja mindenütt kör,
A 'bélsugárban
Bárban csak parenchim.asejtek vannak. Faluk vastag
és egyenlőtlenül vastagodott. A vízszintes falbán letompított szélű
egyszerű gödörkék vannak. A húrirányú falban — mely a vízszintesre. -í- merőleges vagy kissé ferde — gödörke nincs. A két fal
találkozásánál néha kis bemélyedés látszik. A sugárfal egyszerű
gödörké köralakúak. A metszeten látható gödörkék• ezekből és a
.

-
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hossztracheidák egyoldalú udvaros gödörkéiből adódnak. Nagyságra
nézve kisebbek, . mint a trache:dák. más gödörkéi, legfeljebb a legszűkebb nyári tracheidában lévőket érik el. A nyílás szája ferdeirányú ellipszis vagy hasíték, mely a nyári övben csak valamivel
szűkebb, mint a tavasziban. Az udvartól élesen elválik. Egy kereszteződési mezőbe a belső bélsugársejtekben 1-2, a szögletsejtekben
3-4 gödörke e's'k, többnyire négyzetes helyzetben. Egymás felets
legfeljebb két gödörké • helyezkedhetik el.

28. Thuja occidentalis L.
Közönséges tuja.
28. tábla.

_

Hazája: az Egyesült Államok keleti része. Európában mindenfelé ültetik.
K.; 1. es, 2. Fájában gyantajáratok nincsenek. Az évgyűrűhatár éles és gyengén hullámos. A nyári rész keskeny és sötétebb
szélével, valamint vastagabb tracheidáival a tavaszitól legtöbbször
határozottan elválik. Az elkülönülés befelé is elég éles. Az utolsó
tracheidasorok sugárirányban erősen lapultak. Mind a tavaszi, mind
a nyári•tracheidák szögletesek, közöttük kevés intercellularis látszik.
Egyes évgyűrűkben azonban már á legelső tavaszi tracheidák fala
is vastag és lekerekített, s közöttük elég sok és nagy intercellularis
látszik. Keresztmetszetük leggyakrabban szabályos kör, vagy ellipszis. Bélsugarainak vízszintes falábán kör, vagy ellipszisalakú gödörkék vannak. Hosszparenchimák inkább a . nyári részben látszanak,
de nem nagy számban. Faluk a' szomszédos trachéidákénál •
vékonyabb.
H.; 1. és 2. Tracheidáinak fala sima; az utolsó nyári trachea
dákban elég sok a húrirányú gödörke. Egyes, ritkán kettes sorokban, de inkább szórtan helyezkednek el. Udvaruk szábályos kör.
Nyílásuk ferdehelyzetű ellpszis vagy szemrés, mely az udvart
sohasem éri át. Az ellentétes oldalon `lévők egymást keresztezik.
Bélsugaraiban csak párenchimasejtek vannak. Egy-, ritkán
kétsorosak. A legmagasabbak 8-10 sejtűek, leggyakrabban azonban csak 2--6 sejtig terjednék. Az egysejtűek elég ritkák. A sejtek
keresztmetszete hosszabb vagy rövidebb ellipszis. A szögletsejtek
szábad végükön kihegyesednek. Ezek valamivel hosszabbak, mint a
belsők. Közöttük és a belső sejtek, valamint a belső sejtek között
nágy különbség nincs. Rövid ellipszis vagy köralakúakat sohasem
látni. A parenchimásejtek falai közül a húrfal a legvékonyabb: Ezen
határozott gödörkék nem alakulnak ki, legfeljebb kisebb bemélyedé sek és kiemelkedések. A parenchimasejtek és a hossztracheidák
közti sejtközök háromszögletesek.
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S.; 3. A tracheidák sugárfalában Az udvaros gödörkék egysorosak, néha ,azonban a legszélesebb tavaszi tracheidákbán kettő is
kerülhet, egymás mellé. Nagyságuk a tracheidák szélességével arányos, így a legkeskenyebb nyári tracheidákban majdnem akkorák.
mint a húrirányú gödörkék: Nyílásuk a tavaszi részben kör, a nyári ban esetleg szintén kör, de inkább hosszabb-rövidebb ellipszis vagy
szemrés alakú. Ez utóbbiak ferdeirányúak, de az udvart nem érik
keresztül. A belső és külső nyílásszáj — amint az a húrmetszeten
is jól látszik —, nem különül el egymástól, tehát a belső nem, vagy
csak aLg szélesebb a külsönél. '
A bélsugársejteknek a vízszintes faluk a legvastagabb. Bennülik
a gödörkék jól látszanak. Belső szájuk csak ritkán erősebben lekerekített. A húrirányú fal a legvékonyabb, benne határozott alakú
gödörkék nem alakulnak ki, lehetnek ugyan rajta kisebb-nagyobb
kiemelkedések, amikor is a fal keresztmetszetben gyöngysorszerűnek látszik. A vízszintes falra merőlegesek vagy gyakrabban ferdék,
egyenesek .vagy íveltek. A vízszintes falban való csatlakozásuk helyén
kétoldalt kis bemélyedések. Vannak. A sugárfalban szintén vannak
egyszerű köralakú gödörkék. Ezekhez csatlakoznak a szomszédos
hossztracheidák vermesgödörkéi. Nyílásuk a tavaszi részben több ngire vízszintes, vágy 'ezt megközelítő helyzetű, szélesebb szemrés
vagy ellipszis. Körülöttük az udvar csak keskeny sáv alakjában
marad meg. A nyílások ennek határát néha el is érhetik. A nyári
rész nyílása keskeny szemrés 'vagy pálcíka alakú, az udvartól élesen elválik. Ferde:rányúak, az udvar határát azonban általában nem
érik el. Egy kereszteződési mezöben a tavaszi részre 2-5, a nyárira
1-3 gödörke esik. A hosszparenchimák vízszintes falában a gödör
kék kialakulásá még határozatlan:

29. Thujopsi's.dolabrata SIEB.etZUCC.
Japáni életfa.

29. tábla.

.

'

Hazája: Japán.

K.; 1. és 2. Gyantajárátai nincsenek. Az évgyűrűi aránylag
keskenyek, egyes évgyűrűk azonban 70-75 tracheida szélesek is
lehetnek. Az évgyűrűhatár elég éles. Az élességet az őszi fa tracheidáinak lapultságá és kissé vastagabb fala okozza. A tracheidák keresztmetszete kör, vagy különösen a tavaszi fa tracheidáké pllipsz:s.
Az őszi • tracheidák tangenciális irányban lapítottak és vastagfalúak.
A tavaszi fa fokozatosan megy, át az őszi fába. A tracheidák fala
elég vastag. A tracheidásorok sugáriránya elég szabályos, egyes
'sorok az, egész évgyűrűben jól megfigyelhetők. Közöttük egyes
tracheidák, söt. tracheidasorok is néha feltűnő nagyok. A bélsuga-
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rak egy sejt szélesek és 3--5--10, sőt néhá 20-25 trache;da szélességre követik egymást. Az őszi farészben elég sok parenchima
van elszórva, narancs-vörös tartalmuk feltűnő. Vízszintes falukban
néhol apró kerek egyszerű gödörkék is; megfigyelhetők. A tav aszi
fában a faparenchimasejtek ritkak, alig észrevehetők. A bélsugársejtek mellett néha feltűnő nagy tracheidák sorakoznak. Ezek fala a
többinél valamivel vastagabb. Az őszi fa előtt néha sajátságos vé konyabbfalú tracheidácsoportosulások vannak. .
H.; 4. Tracheidáinak a fala sajátságos szerkezetű. Az őszi fa
tracheidáin csavaros csíkoltságok látszanak. Ezek a csíkok csava-.
rosmenetben. szabályszerűen futnak. A macerált készítményeken ez
a csíkoltság nem ennyire feltűnő, de mégis észrevehető. Az idevonatkozÁ irodalmi adatok nem emlékeznek meg erről a csíkoltságról.
A húrfalakon vermesgödörkék nincsenek, legalább is a megvizsgált
metszeten nem láttam. A bélsugarak egy sejtsor szélesek, két sejtsor
széleseket csak igen kivételesen lehet észrevenni, de akkor is az
úgynevezett „nagy" bélsugarakban. A bélsugarak magassága 3-5
sejt magas, csak igen kivételesen lesz 6 sejtrétegű. A normális kisebbfajta bélsugarakon kívül vannak úgynevezett nagy bélsugarak,
amelyeknek sejtjei két-háromszor nagyobbak a normális bélsugár sejteknéi. Ezek a nagy béisugárak a közepükön néha két sejtréteg
szélesek is lehetnek. Ilyen eltérő, hatalmas nagyságú bélsugarakat
egyetlen fenylő vizsgálata alkalmával sem sikerült niegfigyelnem.
A bélsugarak tangent:ális fala teljesen síma, rajtuk semmiféle gödörkézettség nem vehető .észre. Ellenben á falakon egymással ellentétesen futó, igen finom csíkoltság - látszik. A .bélsugarak radiális
fala elég vastag, anyaguk eltér némileg a tracheidák falától, a.menyny:ben szinükben is elütnek a tracheidák falától.
Az apró, bélsugaraknak. a száma 1 mm 2-ben 75-80, míg az
1 mm2-re eső bélsugársejtek száma 125-150. A bélsugársejtek
alakja többé-kevésbbé hosszúra nyúlt tojásalakú. A szögletsejtek
nem igen ütnek el a bélsugár belső sejtjeitől. A tracheidák
között meghúzódó hosszpat'enchimasejtek vízszintes fala általában
síma, néha azonban egyes helyeken erősen megvastagszik, bibircsek
vannak rajta. Gödörkét azonban egy esetben. sem. sikerült rajta
megállapítanom: A húrirányú falakban (tavaszi tracheidákon) vermesgödörkét nem sikerült mégállapítanom.
S.; 3. A sugárfalban a vermesgödörkék mindig egysorosak,
egyipással csak a legritkább esetben érintkeznek. Udvaruk kör,
nyílásuk ellenben vagy kör, vagy kissé ferdénálló ellipszis.
A •gödörke néha túllépő, de az uvart nem éri át. A bélsugársejbek vízszintes fala gödörkés, a tangentiáLs fal ellenben mindég
síma és igen vékony, rajta kiemelkedések nincsenek. Egyegy kereszteződési mezőbe eső gödörkék száma a szögletsejtekben átlag-
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bán 4--6, sőt 8 is lehet. A nyáriakban pedig 2-3, ez esetben ezek
egymás fölött helyezkednek el.
A faparenchinlasejtek •vízszintes fala erről az oldalról is teljesen sima. A béisugársejtek külső fala néhol hullámos és egyenetlenül vastagodott. A tangent;ális fal és a vízszintes fal érintkezési
helyén legtöbbször kis bemélyedés látható. A bélsugársejtek sugárfalában gödörkék valószinűieg nincsenek. A ferde hasíték és annak
udvara a szomszédos tracheidák vermesgödörkéitől származ_k.

30. Torreya californica TORRtY.
Kaliforniai torreja.
.
30. tábla.

Hazája: Kalifornia.
K.; 1. és 2. Fájában gyantajáratok nincsenek. Az évgyűrfik
szélessége változó és egyenetlen, s többször ,excentrikus növekedésű., Tracheidáinak a fala vártag. Nagyság és falvastagság tekintetében a tavasz' . ak és nyáriak között alig van különbség. A nyári. fa
a tavaszitól nem válik el élesen. Az évgyűrűhatár sem éles, habár
mindig határozottain látszik. A tracheidák és az üregeik lekerekí tettek, ennek következtében közöttiik különböző nagyságú sejtközötti
járatok keletkeznek. Az egymástól nagyon különböző távolságokra
haladó bélsugarak vízszintes falában kerek, vagy ell'pszis alakú egyszerű gödörkék látszanak, de gyakran hiányozhatnak is. Hosszparenchirnája kevés van, ez is inkább a tavaszi részben. Ezek fala
a tracheidáknál jóval vékonyabb. Vízszintes falukban gödörke
n'ncs, legfeljebb annak csak nyomai látszanak. (Egyes irodalmi
,adatok szerint kevés, mások szerint nincsen hosszparenchimája.)
H.; 4. Trache , dái csavarosan vastagodottak. Azonban a Taxussal és Cephalotaxus sal ellentétben az egyes fonalak nem haladnak
egyenlő távolságokban, hanem egyszer 2-4 halad közel egymás hoz, ezután egy nagyobb síma falrész következik, majd ismét egy
csoport csavaros vastagodás. Máskor- azonban — különösen a nyári
részben — ilyen ,szakaszosságot nem lehet megállapítani, mert a_
fonalak ± egyenlő távolságra vannak egymástól. (Igen kivételesen
símafalú trach'eidákat is lehet látni.) A csavaros fonalak szöge vádtozó. A nyári részben néha majdnem - vízszintesek, máskor viszont
nagyobb szög alatt hajianak. Jobbról bálra csavarodnak .
A húrirányú falakon csak az utolsó nyá ri tracheidákban látunk
gödörkéket. Üdváruk kör,. nyílásuk ferde s a csavarfonalakra merőleges helyzetű szemrés, mely azonban az udvart nem éri át. Máskor
.
viszont az irányuk a csavarfonalakkal megegyezik.
Bélsugaraiban 'csak parenchimatikus lelesnek vannak. Alacso nyak, még a legmagasabbak is csak . 6-7 sejtig terjednek. Általában
-

1-4 sejtnyi magasak. Mindíg csak egy sor szélesek. Falaik közül
legvastagabb a vízszintes, legvékonyabb a húrirányú. A vízszintes
és sugárfaiban gödörkék is Vannak, a húrirányúakban azonban alig
vannak gödörkék, legfeljebb kisebb kiemelkedések. A sejtek keresztmetszetben rövid ellipszis vagy köralakúak. Hosszabb ellipszisala=
kokat legfeljebb csak a szögletsejtek és a magánosok között lehet
látni. Ezek ki is ,hegyesedhetnek. A parenchimasejtek és 'a hossztracheidák közt a sejtközök háromszög vagy •más 'alakúak, amelyek
néha el is ágazhatnak. Az egymás feletti parenchimasejtek eltávólodásával nagyobb sejtközök 's keletkezhetnek. A tracheidák sugárfalában jól látszanak a vermesgödörkék keresztmetszetei. Az udvar
és nyílás viszonya jól tanulmányozható.
A hosszparenehimase,jtek húr- és sugárfalában kerek, egyszerű
gödörkék vannak, amelyek ugyanolyan nagyok, mint á hozzájuk
csatlakozó féludvaros .gödörkék udvara. A víszjntes falbán — mint
már említettem — gödörkék ritkák.
S.; 3. A sugárfal csavarós vastagodása olyan, mint a húrfalon:
A vermesgödörkék egy sorban sorakoznak. Udvaruk kör . vagy
rövid ellipszis. Nagyságuk á tracheidák szélességéhez igazodik.
Nyílásuk, amely mindig elég széles, a tavaszi részben kör, ellipszis
,vagy szemrés, amely az udvart nem éri á ,t. A nyári rész nyílása is
köralakú, ritkábbán' kissé el is keskenyedhet. Az udvart a legtöbb esetben nem. éri át. Irányuk ferde, mely a csavaros vastagodásra
merőleges, vannak azonban olyön nyílások is, amelyek a csavarfonal irányába esnek és rendesen két egymáshoz közellévő csavarfonál között helyezkednek el. T.rabekuláris trach:eidái is vannak.
• A hossztracheidák néha beleütköznek a béisugarakba, amikor is
a szögletsejtek külső vízszintes falánál különböző rajzolatok keletkeznek. A bélsugarparenchima falai közül legvastagabb a vizszintes
fal, melyen" különösen a hossztrache'dák húrfalaival érintkező
. helyeken kisebb - nagyobb vastagodások keletkezhetnek. A falukban
lévő gödörkék belső szája gyakran erősen lekerekített. A .sugárfalban jól látható kerek, egyszerű gödörkék vannak. Keresztmetszetük
a húrmetszeten is látszik. Hozzájuk , csatlakoznak a szomszédos
hossztrachei.dák falában lévő féludvaros gödörkék. Ezek udvara az
egyszerű gödörkék alakjának és nagyságának felel meg. Nyílásuk
ferde :irányú ellipszis, vagy szemrés, mely a tavaszi részben valamivel szélesebb. Körülötte az udvar néha csák keskeny csíknak látszik,
a nyári részben' valamivel keskenyebb és olykor pálcika vagy hasí tékszerű. •Az udvartól mind'.g ,élesen elkülönül. A nyílás az udvart
legtöbbször átéri. Olykor ózonban annak határát - csak megközelíti,
esetleg csak 3/4 részben éri el. Máskor azonban túl is lépheti az
udvart. Ez a húrirányú metszeten is jól megfigyelhető. •
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Egy kereszteződési mezőben 1-2-4 gödörke esik. A tracheidák keskenysége miatt az egyes gödörkék legtöbbször egymás
fölött négyzetalakban helyezkednek ' el és csak ritkán kerülnek egy más . mellé.

31. Tsuga canadensis (L.)CARR.
Kanadai fenyő.
31. tábla.

Hazája: Észak-Ameriká keleti része . a Hudson öböltől NorthCarolináig.
K.; 1.. és 2. Fájában gyantajáratok nincsenek. Évgyűrű; elég
egyenletesek, a tavaszi fa .fokozatosan megy át 'a sötétebb színű
nyáriba. Az évgyűrűhatár éles 'és elég egyenletes. A tavaszi és nyári
tracheidák között falvastagságban kevés különbség van. Kereszt metszetben többnyire szögletesek, de vannak lekerekítettek is. Ilyenkor közöttük gyakoriak a sejtközötti járatok. A bélsugárparenchima
vízszintes - falában elég sok kis kerek gödörke van. Rendesen egysorban vagy szórtan helyezkednek el, de a szélesebbekben kettesével is sorakozhatnak.
hosszparenchimasejtek leginkább az évgyűrűhatár közelé=
ben helyezkednek el ésped;g úgy a korat'avaszi, mint a kései nyári`
részben. Leginkább magánosak, ritkábban húrirányban érintkeznek
egymással. Vízszintes falukban a bélsugárparenchimák vízszintes
falában levőkhöz hasonló kerek, egyszerű gödörkék látszanak.
H.; 4. Traéheidáinak. fala sima. A nyári tracheidák húrirányú
falában gödörkék vannak. Rendesen magánosak vagy egy sorba
rendeződnek. Udvaruk szabályos kör, nyílásuk szintén kör vagy
rövid ellipszis. Ritkábban hosszabb ellipszis vagy szemrésalakú
nyílások is lehetségesek, az udvart azonban teljesen csak ritkán
érik át. A bélsugarakban párench:masejtek 'És haránttracheidák
vannak. Ez utóbbiak a Pinus-okhoz és Picea-khoz hasonló módon
• helyezkednek el, tehát főleg a bélsugarak szélén, néha azonban kö zepükön is. A röv:d bélsugarak teljesen tracheidákból is állhatnak,
de egy-egy bélsugárból -teljesen hiányozhatnak is. Bélsugarai egysor 'szélesek és elég alacsonyak. A, legmagasabbak 10-12 sejtig terjednek, legtöbbje azonban csak 1-6 sejtig. A sejtelv keresztmetszete szélesebb, vagy keskenyebb ellipszis. A rövid ellipszis- vagy
köralakú sejtek már sokkal ritkábbak. A húrirányú falban a vizszinteshez hasonlóan sok apró kerek és egyszerű gödörke van,
ezáltal a fal rostaszerűvé válik. (A hosszparenchima húrfalában az
egyszerű kerék, — de a bélsugár gödörkéinél nagyobb — gödörkéknek á tracheidák részéről féludvaros gödörkék felelnek meg.)
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S.; 3. Sírnafalú tracheidáiban a vermesgödörkék egysorban
sorakoznak, de a törzs szélesebb tavaszi tracheidáiban kétsorosak
is lehetnek. Az udvar alakja kör; a nyári részben jóval kisebbek,
mint a tavasziban. A nyílás a tavaszi részben szintén kör, a nyáriban többnyire szemrésalakú, mely a -kis udvart át is érheti.
A haránttracheidák fala sima és nem vastagabb, sőt valamivel
vékonyabb lehet, mint a parenchimáké. Helyenk:nt azonban kisebbnagyobb kiemelkedések, megvastagodások találhatók rajtuk. Ver mesgödörkéi kisebbek a tracheidák gödörkéinél, (kb. a nyáriakkal
egyeznek), de aránylag mégis elég nagyok. Nyílásuk ferdeirányú
szemrés, esetleg rövid ellipszis. A bélsugárparenchimasejtek fala
elég vastag. Sugárfalukban is egyszerű kerek gödörkék látszanak,
amelyek azonban nagyobbak a vízszintes ész a húrfal gödörkéinél,
A tracheidák • részéről' hozzájuk csatlakozó féludvaros gödörkék
udvara kör, vagy ellipszis. Ezek valamivel még kisebbek, mint a
tracheidák gödörkéi és kb. a húrarányú gödörkék nagyságának
felelnek meg. A nyílás a tavaszi részben szélesebb ellipszis vagy
. szemrésalakú, mellette az udvar sok esetben csak alig vehető
észre. A nyári részben keskeny szemrés vagy hasítékszérű. Mindkét esetben ferdeirányú s az udvart túl is lépheti. Különösen gyakori ez, sőt á nyári részben ez rendszeres jelenség. Egy kereszteződési mezőben 1-6, sőt 8 (9) gödörke is lehet. Elrendeződésük
•
többnyire szabályos. ,
Ha a bélsugarakat haránttracheidák nem szegélyez.k, akkor
a szögletsejtekben a gödörkék egészen közel kerülnek a külső vízszintes falhoz, miáltal ennek belső része egészen fogas' lesz és a
gödörkék így az egyes mélyedésekben helyezkednek el. .Ha a sejt
magánas = ez a jelenség mindkét szélén megismétlődhet — ilyenkor a fal középső része csak igen gyéren gödörkézett vagy teljesen
gödörkenélküli. A hosszp•renchima sugárfalának szerkezete a húrirányú fallal megegyezik.
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A fényképek mellett levő számok magyarázata.
Keresztmetszet (27x)
(103x)
(183x)
Sugár . „
(103x)
Érintő
„
.

A rajzok mellett levő betlik magyarázata.
a = tracheidák (sugároldal) (340x)
(érintő „ ) (340x)
»
b=
(100x)
c=
„
d = faparenchima (340)
e = csíkolt tracheida (340x)
f = bélsugárszerkezet (érintőold.) (340x)
g=
„
(sugárold.) (340x)
h = gyantajárat parenchima
i = bélsugártracheida
.

.

r

Explanation of numbers on the photographs.
1. Cross section (27x)
„ (103x)
„
„ (183x)
Radial
Tangential „ (103x)

Explanation of letters on the drawings.
a = tracheids (radial side) (340x)
(tangential side) (340x)
b=
„
c=
(100x)
d = woodparenchyma (340)
e = striped tracheid (340)
f = ray arrangement (tangential side) (340)
g=
(radial side) (340)
h = resinduct woodparenchyma
i = ray tracheid
.
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Abies alba Mill.
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1. Abies alba Mill:
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Agathis australis Salisb.
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2. Agathis australis Salisb.

3.

Araucaria brasiliana Lamb.
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3. Araucaria brasiliana Lamb.
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4. Callitris quadrivalvis Vent.
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4. Callitris quadrivalvis Vent.
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5. Cedrus deodara Loud.
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5. Cedars deodara Loud.

6. Cephalotaxus Fortunei Hook.
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6. Cephalotaxus Fortunei Hook.
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7 Chamaecyparis Lawsoniana Part.
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7.Chamaecyparis Lawsoniana Part.

8. Cryptomeria Japonica Don.
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8. Cryptomeria Japonica Don.
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9. Cunninghamia sinensis R. Br.
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9. Cunninghamia sinensis R. Br.
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10. Cupressus sempervirens L.
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10. Cupressus sempervirens L.
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11. Ephedra distachya L .
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11. Ephedra distachya L.

12. Gingko biloba L.
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12. Gingko biloba L.
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13. Juniperus communis L.
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13. funiperus communis L.
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14. Larix decidua Mill.
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14. Larix decidua Mill.

,JI

0Zo

15. Libocedrus decurrens Torr.
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15. Libocedrus decurrens Torr.
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16. Picea excelsa Link.
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16. Picea excelsa Link.

17. Pinus cembra L.
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17. Pinus cenzbra L.
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18. Pin us pinea L.
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18. Pinus pinea L.
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19. Pinus silvestris L.
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19. Pinus silvestris L.
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20 Podocarpus macrophyllus (Thunh.) Don.
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20. Pcdoc1rpus macrophyllus (Thunb.) Don
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2 1. Pseudolarix Kaempferi Gord.
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21. Pseudolarix Kaempferi Gord

i~

f

-

22. Pseudotsuga mucronata Sudw.
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22. Pseudotsuga mucronata Sudw.
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23. Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc.
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23. Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc.
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24 Sequoia gigantea Torr.
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24. Sequoia gigantea Torr.
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25. Taisvania cryptomerioides Hayuta.
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25. Taiwania cryptomerioides Hayata.
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26. Taxodium distichum Hich.
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26. Taxodium distichum Hich.

27. Taxus baccata L.
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27 Taxus baccata L.

28. Thuja occidentalis L.
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28. Thuja occidentalis L.
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29. Thujopsis dolabrata Sieb. et Zacc.
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_9. Thuppsis dolabrata Sieb. et Zucc.
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30. Torreya californica Torr.
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30. Torreya californica Torr.
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31. Tsuga canadensis (L.) Carr.
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31. Tsuga canadensis (L) Carr.
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