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»íÍMaZís-hoz közeled levele (Herkulesfürdö, Erzsébetmagaslat, gyjt. Degen
Á.). — D S. cretica f. danubialis (Budapest, Farkasvölgy). — É S. cretica

(Torda, gyjt. S i m o n k a i). — Fa S. cretica-nak a S. aria-hoz közeled
alakja (Abauj-Torna vm. : Szádellöi k, gyííjt. Jávorka S.). — G a S.

cretica f. danubialis-nak a S. ária felé közeled alakja (Hont vm. : Hegybánya,,
gyííjt. Jávorka). — H S. cretica f. banatica (Herkulesfürd, Prolaz hasa-

dék, gyjt. S i m n k a i L.). — I a S decipiens-hez közel álló levélalak

(Komárom vm. : Felsgalla gyjt. S i m o n k a i L.).

2. kép.

J a S. dacica rövid hajtásának levele (Alsó Fehér vm. ; Tótfalud

gyjt. C s a t ó J.). — K a S. dacica rövid oldalhajtásának levele (Tórda,.

gyjt. S i m o n k a i L.). — L a S. dacica nyári nyúlt hajtásának levele

(Torda, gyjt. SimonkaiL). — M a S. Borbásii rövid, virágzó hajtá-

tásának levele (Herkulesfürdö, Susku hegy, gyjt. T h a i s z L.). — N.
Ugyanaz (Herkulesfürdö felett, a Balta Cerbului nev rét szélén, gyjt.
Jávorka S.). — O a S. Borbásii nyári nyúlt hajtásának levele (Her-

kulesfürdö, Balta Cerbiüui (gyjt. Jávorka S.). — P a S. Ronnigeri
rövid oldalhajtásának levele (Alsó-Ausztria, Reisalpe, gyjt. R o n n i g e r).

—

R a S. semipinnata-nak a S. Borbásii-hoz közeled nyúlt hajtású levele

(Nógrádveröcze, Magyarkút, gyjt. F i 1 a r s z k y N.). — SS. ária X aucu-
paria (Liptó vm. : Jakabfalva, gyjt. R o s n a u e r).

(A növ. Szakosztály 1915 február hó 10-én tartott ülésébl).

Trautmann R,: Ökológiai megfigyelés a Potamoge-

ton perfoliatuson.

A talajban gyökerez, alámerült lombozatú, de a víz fel-

színe felett virágzó vízi növény életében igen fontos követelmény

a víz magasságához való alkalmazkodási képesség. E növénye-
ket a szabad természetben tanulmányozva, megállapíthatjuk,

hogy az említett alkalmazkodási képesség, még a legkedveztle-

nebb viszonyok között is, a lehel legtökéletesebb, de a kultúrá-

ban adott esetben elfordul, hogy a növény nem képes azonnal

alkalmazkodni, amint azt nekem egy Potamogeton 'perfoliatuson

alkalmam volt megfigyelni.

Az említett növény egy példányát, magból kicsirázott álla-

potban, egy nagy és mély dunamenti zárt vízmedence szélén

szedtem és akváriumba beültetve tovább kultiváltam. A körül-

belül egy dm. hosszú növénykét eredeti termhelyén csak néhány
centiméter magas vizréteg takarta ; szára éhez alkalmazkodva,

lecsepült és rendkívül hajlékony volt, ügy, hogy a növényke a
víz legcsekélyebb hullámzását ritmikusan követte. Néhány fejlett

lomblevele üvegszer, áttetsz, barnás-fehér szín, látszólag

kloroíillmentes volt, amint azt mélyvízi példányoknak a víz fel-

színéhez közel lev levelein, vagy sekély vízben tenyész növé-
nyek levelein rendszerint észlelhetjük.
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Az akvárium, amelybe ezt a növéu3két ültettem, egy észak-

nak fekv szoba egyik ablakában állott; a benne lev vizréteg

22 cm. magas volt. E helyen a nyár folyamán a növény nem-

csak mintegy másfélméter hosszúságra ntt meg, hanem számos

hosszú hajtása is fejldött, mindegyik helyesen alkalmazkodván

a viszonylagos kis vízréteghez, olyformán, hogy a víz színe alatt

kell magasságban meghajolva, vízszintes irányban terjeszkedett

ki a rendelkezésére állott területen. A levelek telizöldek voltak,

st az anyanövény eredeti termhelyén kifejlesztett fehéres leve-

lei zöldebbek leitek. Minden földfeletti hajtás a tél beálltával

elpusztult.

Az els hajtás azonban, amely a következ tavasszal meg-

jelent, már egészen más természetnek mutatkozott, mint az

elz év hajtásai. írókkal erteljesebb, de merevebb is lévén,

mint az elzk, felfelé való gyors törekvésében nem hajlott meg
a vJz színe alatt, hanem ezen túlntt mintegy másfél cm.-rel.

(1. kép a.) A visszahatás nem maradt el: a levegbe került levél-

részek gyors száradá.'ía következtében a hajtás beszüntette a

további növekedését. Ez a nyugvó állapot napokon keresztül válto-

zatlanul megmaradt, amikor az els hajtástól egy internodiumhossz

távolságban megjelent egy járulékos hajtás,^ de nem a rendes

nagyságban, hanem ennek talán egytizedrészére redukált szár

és levélképletekkel. (1. kép b.) Ez a hajtás rendkívüli lassiíság-

gal fejlesztette cérnavékonyságú szárát és igen apró leveleit és

nem ntt meg akkorára sem, hogy a víz felszínét elérhette volna.

Ezután keletkezett egy további internodiumhossz távolságban

egy rendes nagyságú harmadik hajtás, de az elsnél vékonyabb,

hajlékony szárral, amely már alkalmazkodott a vízmagassághoz,

olyképen, mint az elz esztend hajtásai. (1. kép c.) Az utána

következ hajtások is ugyanígy fejldtek.

Azt a sajátságos körülményt, hogy a növény a második

esztendben nem tudott az új helyzethez alkalmazkodni, dacára,

hogy elzleg ezen követelménynek megfelelt, talán a véletlen-

nek tulajdonítottam volna, ha a harmadik esztendben nem ismét-

ldött volna ugyanaz a folyamat még egyszer. Ekkor már tisztá-

ban voltam azzal, hogy itt a kultúra második és harmadik évében

a növény fejldésére egy oly tényez hatott, amely az els esz-

tendben még nem érvényesülhetett. Sajnos, hogy ennek meg-

' A Potamogeton-fajok gyökértörzseinek c»Sík minden második bü-

työkjén fejldik egy-egy hajtás. Két hajtás közötti gyökértörzsszakaszon

van tehát egy közbens bütyök, amelyet allevél takar, de amelyen nincsen

rügy és amelybl rendesen" hajtás nem fejldik. A jelen esetben azonban

fel kellett tételeznem, hogy a szóban forgó járulékos hajtás a gyökértörzs-

nek egy ilyen természet," az els hajtáshoz legközelebb es, rügynélküli

bügyökjébl keletkezett, azon inger hatása alatt, amely az els hajtásnak

vízbl kiemelked, az elszáradásnak kitett tenyészeti kúpjából indult ki. Ez

azonban csak feltevés, itt meg nem nevezhet okokból e járulékos hajtás

eredetét meg nem vizsgálhattam, de az els hajtással szembeni helyzetébl,

meg csenevész alakjából más következtetésre nem juthattam.
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vizsgálására, illetleg a további megfigyelésekre e növényt már
fel nem használhattam, mert kénbaktériumok elszaporodása foly-

tán, a harmadik esztend telén, az akváriumot teljesen ki kellett

ürítenem. De így is sikerült megállapítanom azt az okot, amely

a növény alkalmazkodási képességét kedveztlenül befolyásolta.

Mieltt azonban ennek részletezésére térnék, szükségesnek tar-

tom, hogy ismert ökológiai adatok segítségével megvizsgáljam,

I 1 !
I i

!
I !

10 211 30 cm

1. kép. A Potamogeton perfoliatus második esztendei hajtásainak vázlatos

képe a megjelenés sorrendjében (o, b. c).

milyen küls hatások alapján alkalmazkodik a növény a sza-

bad természetben.

A P. perfoliatus, bár sekély vízben is gyakran lelhet, mégis

elssorban a mélyebb vízben találja meg a neki kedvez lét-

feltételeket. A sekély vízbe került és ott gyökerez sarj medd-
sége, valamint gyökértörzsének az a törekvése, hogy a mélyebb

víz felé visszavándoroljon, mind arra vall, hogy e növény a

mély vízhez szokott és valóban az utóbbiakban találhatók csak

erteljes és jól kifejlett példányok, amelyeken a tenyészeti sza-

porodás három módja mellett, az ivaros szaporodás állandó jelleg.

De még egy körülményre kell rámutatnom, amely e növény fel-

tételét a mélyebb vízhez köti. A sekély vízben tenyész példá-

nyokon, ügy mint a mélyvízi példányoknak közel a víz felszíné-
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hez fejld sarjain is, a levelek fehéresek ; bennük a klorofill

nem, vagy csak igen kevés mértékben képzdik, míg a mélyebb

vizrétegben a levelek klorofillban dúsak. Ebbl következik, hogy

a P. perfoliatusnak nem kedvez a közvetlen nappali fény ; az

optimális fénymennyiség, amely e növény normális asszimiláció-

iához szükséges, kevesebb az átlagos nappali fény ersségénél.

Ily értelemben e növény bizonyos analógiába kerül a szárazföldi

árnyékkedvelö növényekkel, azzal a különbséggel, hogy itt a

fénytompitást a viz fényelnyelö képessége végzi. E növény nor-

mális asszimilációs folyamata tehát mélyebben fekv vizrétegben

megy végbe, de ez az optimális zóna viszont nem terjed oly

mélységig, mint ameddig e növény kúszó gyökere eljnt.

Ezen, a vizi élettel járó megvilágítási körülményekhez alkal-

mazkodva fejldik ki már sszel a P. perfoliatns gyökértörzsé-

nek bütyökjén a pikkelylevelek által körülzárt erteljes rövid-

hajtás, az áttelel trügy. Az ebbl származó tavaszi hajtás, a pik-

kelylevelekben felhalmozott tartaléktáplálék felhasználásával,

gyorsan áthatol azon a legalsóbb vízrétegen, amely megvilágítási

szempontból kedveztlen, míg az optimális fényersség rétegbe

jut, ahol a rendes asszimilációs folyamat megindul, melynek se

gélyével a növény többi részét kiépíti. Az optimális zónán felül

lev rétégben kifejld szár- és levélképleteknek már inkább

mechanikai jelentségük van ; a szárképletek, mint a sarjak tá-

masztékai szerepelnek, a levélképletek pedig a kocsányt bizto-

sítják az elmerülés ellen a virágzás és megporzás idején. A nö-

vény tehát a víz felszínét csak egy okból igyekszik elérni és ez

az, hogy virágzatát kitolhassa a levegbe és ezzel biztosítsa a

megporzást. Egyébként a növénynek mélyebb vízréteggel járó

gyengébb megvilágítása az asszimiláció szempontjából jobban

megfelel.

A növényen észlelt sajátságos rendellenesség magyaráza-

tát már most könnyen megkapjuk, ha párhuzamba állítjuk a

fejldésére ható küls körülményeket azokkal, amelyek a sza-

bad vízben tenyész növény fejldését irányítják. Ez annál szük-

ségesebb, mert itt a látszat könnyen téves magyarázatra ad

alkalmat. Megemlítettem ugyanis, hogy az akvárium, melybe

növényemet elültettem, egy északnak néz szoba ablakában állott,

ahol nemcsak napfény nem érte. de a szétszórt fény is annyira

gyenge volt, hogy a jól megvilágátott akváriumban a megjelen

és sokszor kellemetlen mennyiségre felszaporodó moszatok itt

sohasem mutatkoztak. A látszat mármost könnyen azt a felte-

vést ébreszthette az emberben, hogy itt a megvilágítás hiányos-

sága okozta azt. hogy a tenyészet idejében két izben is kintt

egy-egy hajtás a vízbl, talán abban a törekvésében, hogy eset-

leg jobb megvilágirási körülményeket érjen el. A dolog azonban

nem ilyen egyszer. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy a

trügy, melybl a hajtás támad, a talajban van elrejtve és hogy

a trügyben, amely már az elz évben létesült, az új hajtás
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kezdeménye már megvan. Adott esetünkben tehát a kihajláskor

uralkodott megvilágítási körülmények nem idézhették el a haj-

tásnak az elz év hajtásaitól annyira elüt természetét.

Az akvárium megvilágítása valóban nem volt kedveztlen;

tenyésztett növényem hajtásainak szaporasága, leveleinek üde,

zöld volta, mind azt bizonyította, hogy a növény rendes viszo-

nyok között fejldött és csak a második és a harmadik év els,

a vízbl kitörekv hajtásai mutattak arra, hogy ami itt nem volt

normális, az a vízmagasság volt oly értelemben, hogy a növény,

amely fejldéstörténetileg azon viszonylathoz szokott, amely a

szabad természetben a fokozódó vízmélység és a vele járó fény-

csökkenés között fennáll, itt a fény intenzitásához viszonyítva

abnormális, túlalacsony vízmagasságra volt utalva. Az akvárium

megvilágítása és az átlagos nappali fény közötti meglehets
különbség tehát a növényre nézve egy, a meglevnél sokkal

magasabb vízréteget jelentett.

A tenyészet els esztendejében a növény az alacsony víz-

álláshoz könnyen alkalmazkodhatott, mert egy gyenge anyanö-

vénybl fejldött, amely a szabad vízben, igen alacsony vizréteg-

tl takarva, csírázott ki a magból. A növényt tehát fejldése

els esztendejében hajtásról-hajtásra az uralkodó megvilágítás

irányította ; itt egyelre a növénynek nem lehetett más feladata,

mint számos hajtásával dús lombozatát kiterjeszteni és ilyen-

formán megersödni. Amidn a növény els áttelel törügyét

megalkotta, viszonylagosan nagy asszimilációs felülete révén már
igen erteljes növénynek volt mondható, ügy hogy trügyében,

a megvilágítás hatása alatt, a késbbi hajtás természetét már
kezdeményezhette, hogy ez nemcsak egy nagyobb vízréteget le-

gyen képes átnni, hanem alkalmas legyen a növény egyéb, a

szaporodásra szolgáló részét, sarjakat, hibernakulumokat és a

virágzatot kiképezni, amint ez rendesen a szabadban, a mély

vízben történik. A növényemen két ízben támadt, a vízmagas-

sághoz alkalmazkodni nem tudott hajtás tehát arra való törek-

vésében, hogy egy, a megvilágításhoz arányított, de voltaképen

nem létez vízrétegen áthatoljon, a szaporodás feladatának tel-

jesítése céljából, nem érezte meg a tényleges vízmagasságot.

Ez a példa igazolása annak a felfogásnak, hogy a P. per-

foliatusnak és hasonló körülmények között él egyéb alámerült

növénynek, a vízmagassághoz való alkalmazkodása független a

víznyomástól; a növényeknek ezt a képességét javarészben a

fény intenzitása irányítja.

(A növ. szakosztály 1915. évi febr. 10-én tartott ülé.séböl.)
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