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A MAG ÉS A TERMÉS
A VIZSGAIDŐSZAK 1. HETÉBEN: 2. ÉVFOLYAM ZH
MEGAJÁNLOTT JEGYET CSAK AZ KAPHAT, AKI MINDKÉT
DOLGOZATOT LEGALÁBB 50%-OS EREDMÉNNYEL MEGÍRJA.
A JEGY A KÉT DOLGOZAT %-OS ÖSSZEGÉBŐL SZÁMÍTÓDIK.

A KOLLOKVIUMI MEGAJÁNLOTT JEGY
MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI
1, Mindkét ZH megírása legalább elégséges (2) eredménnyel
2, PótZH írására nincs lehetőség.
3, RENDKÍVÜLI esetben szóbeli beszámoló a ZH helyett
4, Ha ezek nem teljesülnek, vizsgázni kell, de ez nem számít utóvizsgának.
5, A vizsga a létszámtól függően lehet írásbeli vagy szóbeli vagy a kettő kombinációja.
6, Az ismételt vizsga a létszámtól függően lehet írásbeli vagy szóbeli vagy a kettő
kombinációja.
7, AZ OSZTÁLYOZÁS ELVE:
0-50 % elégtelen (1)
51-65% elégséges (2)
66-78% közepes (3)
79-89% jó (4)
90% felett jeles (5)
A kérdések általában fogalmak, meghatározások, rajzok+magyarázatok.
Alapfogalmak hiánya (amiket előre jelzek) esetén az adott kérdés (nem a dolgozat)
értékelése 0 pont. Szigorlaton ezek miatt elégtelent (1) lehet kapni!
Best of… gyűjtemények

Az előadásokon való részvétel
Kabátok, táskák
Késés
Jegyzetelés
Hozzászólás
Mobiltelefonok
Beszélgetés, ki-bejárás, táplálkozás
Hangfelvétel/videofelvétel készítése

A zárthelyik rendje
A személyazonosságot ellenőrizzük!
Puskák (és egyéb segédeszközök) esetén: a ZH beszüntetése, vizsgán „auto-elégtelen”
Mobiltelefon, headset stb. használata TILOS, „auto-elégtelen”
Beszélgetés a ZH alatt: 1 db figyelmeztetés, utána „auto-elégtelen”
Másolás a szomszédról (nehéz, de nem lehetetlen): 1 db figyelmeztetés, utána „autoelégtelen”
Kérdéscsoportok variációi: MEGHATÁROZÁSOK, RAJZOK, TÖMÖR LEÍRÁSOK
Pontgyűjtés legyen, lényegre törően, tömören kell válaszolni!
A rajzképesség hiánya pontos leírással pótolható.
Betekintés a dolgozatokba: megadott időpontban; csak saját dolgozatot szabad
megnézni – személyiségi jogok!
MINDENFÉLE CSALÁS (PUSKÁZÁS, MOBILTELEFONOS INFORMÁCIÓ, ZSOLDOSKATONA VAGY
BÉRALKALMAZOTT HASZNÁLATA, SZOMSZÉD-EFFEKTUS) SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁR!

A szárazföldi életmódhoz történő alkalmazkodás
Vízháztartás és ásványos táplálkozás: talajból felvétel, szállítás a hajtásba
Fotoszintetizáló szervekből szervesanyag szállítása
SZÁLLÍTÓSZÖVET: „HAJTÁSOS NÖVÉNYEK”
A gravitáció és fizikai behatások (szél) ellensúlyozása
SZILÁRDÍTÓ ALAPSZÖVET

A szervezetben víz elzárása: védelem az elpárolgás ellen
BŐRSZÖVETRENDSZER, SZTÓMÁK
Fény biztosítása a fotoszintézis számára
NEGATÍV GEOTROPIZMUS A HAJTÁSBAN
Vízellátás,rögzítés
POZITÍV GEOTROPIZMUS A GYÖKÉRBEN

Alkalmazkodás a vegetációs/nyugalmi időszakokhoz
RAKTÁROZÓSZERVEK
Szaporodás biztosítása
VIRÁG / TERMÉS / MAG KIALAKULÁSA

The Butterfly that Stamped
by Rudyard Kipling

A szárazföldi életmódhoz történő alkalmazkodás jelei a moháknál
Vízszállítás: hidroid sejtek
Szerves anyagok szállítása a setában: leptoid sejtek

Szilárdítás: sztereid sejtek
Párologtatás: Anthoceros sporofitonban: sztómák: vese alakú zárósejtpár központi
speciális sejtfalvastagodással

Aglaophyton is the best known of all Rhynie Chert plants.
The plant was up to 15 cm high and consisted of naked creeping axes which were
occasionally bent upwards and bifurcated. Longer axes were bent down again,
resulting in typical U-shaped morphology of the axes. Especially in the lower
parts these axes bore many lateral axes, which can be regarded as vegetative
daughter plants. The sinuous axes were lying loosely on the substrate surface and
functioned as rhizomes.
Where the axes touched the substrate so-called rhizoids were formed. These
unicellular hair-like protrusions of the epidermal cells served for the intake of
water and nutrients. The entire plant was lying on the substrate.
The stomata through which gas exchange took place, consisted of two kidneyshaped guard cells. Photosynthesis took place in the axes, like in other leafless
plants. Although no chlorophyll has been found, the special shape of the cells
shows the location of the photosynthetic tissue. The cells of the outer cortex are
palisade-like and directed upwards like in modern plants with upright standing
photosynthetic axes or leaves, e.g. Juncus.
Aglaophyton had terminally attached elongate sporangia which opened with a
spiral slit; the spores show a clear trilete mark.

Az Aglaophyton a legismertebb Rhynie Chert (Rhynie-kova) növény. A növény
legfeljebb 15 cm magas volt. Csupasz, kúszó, földön fekvő tengelyekből állt, amelyek
helyenként felfelé nőttek és villásan kétfelé ágaztak. A hosszabb tengelyek ismét a
föld felé hajlottak, és így tipikus U-alakú morfológiát hoztak létre. Főleg az alsó
tengelyrészeken laterális tengelyek jöttek létre, amelyeket az anyanövény vegetatív
leányutódjainak tekinthetünk. A kanyargó talajfelszíni tengelyek lazán kötődtek a
felszínhez, és rhizómaként (gyöktörzsként) működtek. Ahol a tengelyek érintkeztek a
felszínnel, rhizoidok alakultak ki. Ezek az epidermisz sejtek egysejtű, szőrszerű
kitüremkedései a víz és az ásványi anyagok felvételét segítették.
A sztómáik zárósejtjei vese alakúak voltak. A fotoszintézis, más levéltelen
növényekhez hasonlóan a tengelyben ment végbe. A mintákban klorofillokat nem
tudtak kimutatni, de olyan speciális alakú sejteket találtak, amelyek mutatták a
fotoszintetizáló szövet elhelyezkedését: a kortex külső rétegében oszlop (paliszád)
alakú sejteket találtak, amelyek a feszín felé rendeződnek hasonlóan a mai
növényekhez, amelyeknek a fotoszintetizáló szára vagy levele felálló, mint például a
Juncus-ban.
Aglaophyton-nak csúcsi helyzetű, hosszúkás
spóratartói voltak, amelyek spirális hasítékkkal
nyíltak fel. A spórákon trilete (Y) jel
látható, ami a tetrád kialakulásukkal kapcsolatos.

http://www.uni-muenster.de/GeoPalaeontologie/Palaeo/Palbot/rhynneu3.htm
Rhynia gwynne-vaughanii and Aglaophyton major which are traditionally classified within the
Rhyniophytes look very similar, but differ clearly in their size and in the wall structure of the
water-conducting cells. The axes of Rhynia are up to 3 mm, whereas those of Aglaophyton can
be up to 6 mm in diameter. Both species have a central stele consisting of water conducting cells
surrounded by a tissue that conducted assimilation products. Most of the axis consists of cortex,
which is differentiated into an inner cortex and an outer cortex where photosynthesis took
place. The cortex is surrounded by a hypodermis and an epidermis, the latter being covered by
the cuticle. New studies have shown that the conducting cells of Aglaophyton major are
strongly reminescent of those of certain mosses; some authors therefore do not regard
Aglaophyton as a real vascular plant. However, it should be kept in mind that in all other
respects both forms are very similar.

http://www.uni-muenster.de/GeoPalaeontologie/Palaeo/Palbot/rhynneu3.htm

Rhynia gwynne-vaughanii és Aglaophyton major, amelyeket
hagyományosan Rhyniophyta taxonba sorolnak , nagyon
hasonlónak néznek ki, de különböznek a méretükben és a
vízszállító sejtjeik sejtfalának szerkezetében. A Rhynia tengelye
átmérője maximum 3 mm volt, az Aglaophyton-é 6 mm is
lehetett. Mindkét faj tengelyének központjában vízszállító sejtek
voltak, amit a szervesanyag szállító sejtek vettek körül. A tengely
legnagyobb részét a kortex alapszövete adta, amelyet belső és
külső kortexre különítünk el. A külső kortex fotoszintetizált. A
kutikuláris epidermisz alatt hipodermisz volt. Újabb vizsgálatok
szerint Aglaophyton major vízszállító sejtjei inkább a mohák
hydroid sejtjeinek feleltethetők meg, ezért többen nem is tekintik
az Aglaophyton-t valódi hajtásos (edényes) növénynek. Ennek
ellenére gondolni kell arra, hogy egyéb tulajdonságaiban a két faj
nagyon hasonló.
Az epidermiszben pl. szabályos sztómákat találtak.
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Vigyázat!!!

Haplostele (ectophloic protostele)
A monostele type of protostele in which in cross-section the
xylem occurs as a central strand surrounded by the phloem.
A PROTOSZTÉLE MONOSZTÉLE TÍPUSA, AMELYBEN
KERESZTMETSZETBEN A XILÉM KÖZPONTI KÖTEGKÉNT
VAN JELEN, AFLOÉM PEDIG KÖRÜLVESZI.

Actinostele
A monostele type of protostele in which the cross-section of
the xylem is star-shaped or lobed.
A PROTOSZTÉLE MONOSZTÉLE TÍPUSA, AMELYBEN
KERESZTMETSZETBEN CSILLAG ALAKÚ VAGY
NYÚLVÁNYAI VANNAK.

Plectostele
A protostele that has the xylem divided into plates
PROTOSZTÉLE TÍPUS, AMELYBEN A XILÉM LEMEZEKRE
TAGOLÓDIK.
http://www.thefreedictionary.com
http://www.encyclopedia.com/doc/

GYÖKEREK
Nem alakult ki az első szárazföldi növényeknél – helyette rhizoid

Kialakulása: evolúciós nyomás hatására
Kétféle kialakulás:
Lycophyta klád: levél homológ – spirális elrendeződés
Magasabbrendűek (virágos növény klád): szármódosulat
A zsúrlók és páfrányok esetében szár eredetű rizómán alakulhatnak ki
gyökerek, evolúciós eredetük ismeretlen.

A szár alakulása a harasztokban:
Psilotum: rizóma (föld alatti szár) haplosztéle, szár:
aktinosztéle
Korpafű: plektosztéle
Páfrányok diktiosztéle és plektosztéle
Zsurlók: kollaterális nyaláb megjelenése
A levelek alakulása a harasztokban
enáció, = felületnagyobbító kiemelkedések, nincs benne
levélér: ősi harasztok, Psilotum
Mikrofillum: egyetlen nyaláb lép bele: korpafüvek, Selaginella
Makrofillum: levélerezet (evolúciós kialakulás: telóma elmélet=
a szár elágazásait közötti teret mezofillum parenchima sejtjei
töltik ki: páfrányok, zsuról (másodlagos egyszerűsödés)

A spóraképző szervek alakulása:
Egyszerű: sporangium: ősi
Hármasával összenőtt: szünangium Psilotum

Füzért alkot Selaginella, korpafüvek
Toboz szerű képződmény (strobilusz): Zsurlók
Csoportokat alkot: szorusz: indusium (=takaró hártya) és a
sporangiumon annulus: Páfrányok

PSILOTUM – VESSZŐPÁFRÁNY
(TARFŰ, TELÓMÁS ŐSHARASZT)
Gametofiton:

Szimbiózis endofita gombával, fejletlen előtelep,nem fotoszintetizál,
rizoid, archegonium, antheridium
Sporofiton:
Y-elágazású, zöld, fotoszintetizáló szár, benne tracheidák spirális
sejtfalvastagodással és rostasejtek.
levél nincs
sporangiumok hármas csoportjai = szünangium

KORPAFÜVEK
Sporofiton:
Y alakú szár, Rizóma, aktinoszéle
csúcsi helyzetű sporangiumfüzérek,
Mikrofillum
Gametofiton:
Hímnős előtelep: zöld, fotoszintetizál. R4izoidok, atheridium és archegonium
CSIPKEHARASZT (SELAGINELLA)
Sporofiton:
Elágazó szár, mikrofillum
Sporangium füzér, amelyben vegyesen mikrosporangiumok és
makrosporangiumok vannak. Heterospórás
Gametofiton:
Endospórás fejlődés= a gametofiton a spóra falán belül alakul ki. Az előtelep
erősen redukált. Hím és női előtelep van, a női nagyobb, rizoid is megjelenik
rajta
Sivatagi növény is van köztük, amelyek pár óra alatt rehidratálódnak és
reaktiválódnak teljesen száraz állapotukból.

Korpafű

Zsurlók
A kihalt zsurlók között fatermetű növények voltak, vastag törzsűek, mega(makro)fillummal
(kövületek).

Gametofiton: valódi előtelep, rizoid, fotoszintetizáló lemez, rajta ivarszervek. Egy időben csak
antheridium vagy csak archegonium jelenik meg, ezért korábban homoiospórásnak tekintették.
Valójában azonban izospórás, mert ugyanazon az előtelepen időben eltólva mindkét ivarszerv
megjelenik. Az ivarszervek felépítése a szokásos: az antheridium=buzogány alakú, sok
hímivarsejtet termel, az archegonium palack alakú, nyaki sejtek, csatornasejtek, petesejt.
Sporofiton: a talajban vízszintesen kúszó rizóma + függőleges tengely. A tengelyen örvös
elágazások. A levelek pikkelyszerűek=leegyszerűsödött makrofillumok (evolúciós bizonyítékok).
Spóraképzés: strobiluszba rendeződött sporangiumokban. A strobilusz lehet a zöld,
fotoszintetizáló tengely csúcsán (pl. mocsári zsurló, mérgező) vagy lehet külön növényalakon (pl.
mezei zsurló, gyógynövény). Ez utóbbi esetben tavasszal halványsárga spóraképző (fertilis)
hajtás jelenik meg (klorofill tartalma nagyon kicsi). Ez elágazások nélküli tengely
pikkelylevelekkel, csúcsán a strobilusszal. Nyáron steril hajtás fejlődik: zöld, fotoszintetizál, örvös
elágazásokkal, pikkelylevelekkel.
A tengely üreges: központi csatorna + vallekuláris csatorna + karinális csatorna
kollaterális nyaláb
zöld, fotoszintetizáló hosszában barázdás szár
a sejtfalakban magas kovaanyag tartalom – „súrló „

Páfrányok
Gametofitonjuk valódi előtelep rizoid, fotoszintetizáló lemez, rajta ivarszervek.
Ugyanazon az előtelepen mindkét ivarszerv megtalálható (A valódi páfrányok tehát
izospórások): a hím ivarszerv a színi, a női ivarszerv a fonáki oldalon. Az ivarszervek
felépítése a szokásos: az antheridium=buzogány alakú, sok hímivarsejtet termel, az
archegonium palack alakú, nyaki sejtek, csatornasejtek, petesejt.
A sporofiton föld alatti rizómából és a föld feletti hajtásból áll. A tengely lehet hosszú,
menyúlt (ausztrál páfrányfa) vagy egészen rövid. A levelek lehetnek tagolatlanok vagy
erőteljesen tagoltak vagy összetettek. Csúcsi növekedésűek, ezért kialakulások idején
kampóspot szerűen görbültek. Mindegyik levél makro(megafillum).
A spóraképző szerv szoruszokba tömörült sporangiumok. A szoruszok borítottsága,
elrendeződése, alakja, színe rendszertani bélyeg.

MÁSODLAGOS NÖVÉNYI TEST
Másodlagos merisztematikus aktivitással, vastagodással
kialakuló növényi test:

Fatestű növények
Kétszikű fák, cserjék, bokrok
Egyszikű, fásszárú, fatermetű növények:
Pálmák, Dracaena, bambusz

