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Feltn, hogy az egymáshoz oly közel es tavakban csak 12

közös faj van és ezek legnagyobb részben mind a két helyen

nagy számban találhatók.

Megállapítható továbbá, hogy a két tó Bacillaria-flórája

leginkább a Balaton (éppen 50 közös faj) és a Pienninek (35

közös faj) vegetatiójával egyezik meg, már a suriani tenger-

szemmel csak 26 közös faja van.

Végül hálás köszönetet mondok e helyen is dr. T u z s o n

János egyetemi tanár úrnak, hogy a budapesti k. m. tud. egyet.

Növényrendszertani és Növényföldrajzi Intézet könyvtárából a

szükséges mveket szíves volt rendelkezésemre bocsátani.

(A növénytani szakosztály 1917. évi március hó 11-én tartott ülésébl.)

Havas G. : A hcreféléken és más növényeken is

elforduló azonos rendellenességekrl.

(10 eredeti rajzzal.)

A vörös herén elforduló örökld rendellenességekkel,

nevezetesen a többlevelséggel (polyphyllia), tölcséralakú levél-

képzdményekkel (ascidiák) és elszalagosodással (fasciatio) rész-

letesen fképen de Vries, Tammes T., Kajanus B.^ fog-

lalkozott, anélkül azonban, hogy azok eredetét, indító okát

felfedni tudta volna. A hivatkozott és más kutatók eredményeit

is figyelemmel kísérve, igyekeztem több éven át folytatott vizsgáló-

dásaimmal a már szerzett tapasztalatokat bvíteni és világosságot

vetni több virágos növénycsaládban elforduló azonos rendellenes-

ségek eredetére.

Kutatásaimat fleg a könnyen hozzáférhet herefélék csa-

ládjában végeztem, de nem zártam ki egyéb növényeket sem

a vizsgálatból, ha arra alkalom kínálkozott.

Vizsgálati anyagul szolgáló anomális fajok a következk

voltak, amelyeknél az észlelt rendellenességeket meg is jelölöm

egyúttal.

Medicagofélék : Medicago sativa. Laterális kétoldali hasa-

dás a középs levélkén, egyoldali hasadás a széls levélkék

küls felén, vagyis a nyél felé néz oldalon, ami által 4, 5, 6, 7-es

levelek jöttek létre. Részleges médián hasadás a középs levél-

kén, egy másik esetben a széls levélkéken, mely utóbbiakon

a hasadás folytán kialakulásban lev két levélke széle egymás-

sal összeforrott és a levélke alsó lapján derékszög kiemelkedést

' H. de Vries, Die Mutationstheorie Bd. I., II.

B. Kajanus, Polyphyllie u. Fasciation b. Tr. pratense L. Zeitsch.

f. ind. Abst. u. Vererb. Bd. VII. 1912. — Cber einige veget. Anomalien

b. T. pratense Bd. IX. 1913.
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mutatott. A középs levélke helyén rövid foualalakú csökevényes
levélképlet volt csak látható. Tölcséralakú levélképzdmény az

egyik széls levélke helyén, amely hosszú nyelecskén ült, ezzel

egyidejleg" a középs levélke egyik oldalán laterális hasadás
is volt látható. Más esetben a középs ép levélke alsó lapján,

a fér közepetáján rövidnyel ascidiát találtam. Kétlevélkepáros

szárnyas levél kialakulása, amellyel egyidejleg az egyik legalsó

széls levélke küls oldali laterális hasadást mutatott. Fasciatio

jelenléte egy széles, laposnyel levélen, amelyen a médián hasa-

dás folytán a keletkezöfélben lev két hármas levélnek egymás-
felé es oldalán a két széls levélke még egy teljes ép levélkét

alkot. Más alkalommal talált ily hasadó levélen, az egyik kiala-

kulófélben lev hármas levél középs levélkéjén egyoldali laterá-

lis hasadás is mutatkozott. Hiányos levélképzdés, mert a levél-

nyél végén csak egy vagy két levélke fejldött ; a hiányzó levél-

kék helyében esetleg dudor vagy csökevényes levélke volt látható. —
Medicago lupulina : Lateriális hasadás folytán 4, 5, 6, 7-es leve-

lek keletkezése. Ugyanebbl kifolyólag egy csiranövény els
lomblevele hármas, más alkalommal a második lomblevél ötös

levél volt. Kétlevélkepáros szárnyas levél, öt levélkével. Fas-
ciatio a csiranövény els lomblevelén, mert a kifakadáskor
nem egy, hanem egyidben két egyszer, egy más esetben két

hármas els levél fejldött. Az els esetnél az egyik els levélen

egyoldali részleges hasadás is mutatkozott. Más alkalommal a
csiranövény második lomblevelén médián hasadás folytán keletke-

zett fasciatio a levélnyélnek feléig terjedt és a hasadt nyél két

végén 2—2 levélke fejldött. Más esetben a fasciatio oly módon
nyilvánult meg, hogy a csiranövény els, elkorcsosult egyszer
levelének kihajtása után, fejldésében hosszú ideig stagnált,

amely után egyszerre négy hiányos 1—2 levélkés levél fejldött.

Közelebbi vizsgálat azt mutatta, hogy a négy levél tulajdonképen
csak két fasciatiós levél volt, melyeknél a hasadás a levélnye-

lekre is átterjedt. Ugyanez az eset fordul el egy másik növé-
nyen is, de itt úgy az els levél, mint a két következ hasadt
levélke nyeleinek végén szintén 3—3 levélke fejldött. Sárgaság
(chlorosis) jelentkezése már a csiranövényen. Abnormális apró
gombavirágzatok képzdése. — Medicago arabica : a széls levélkék
küls oldalán jelentkez egyoldali laterális hasadás következté-
ben négyes levél ^ kialakulása.

Trifoliumfélék : Tr. pratense. A széls levélkék küls felén

jelentkez és a középs levélke kétoldali laterális hasadása foly-

tán négy és ötös levelek keletkeztek. A csiranövény els lomb-
levelének fasciatiója folytán egyszerre két egyszer els levél

fejldött. A virágzatban a viráglevél képletek átalakulása (phyllodia)

többnyire 1—2, esetleg háromlevélkés lomblevelekké. ^— Tr.repens.
A széls levélkék küls felének egyoldali, egy más esetben az
egyik széls levélke kétoldali laterális hasadása folytán négy és

ötös levelek keletkezése. Részleges médián hasadás a középs
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és a széls levélkéken, azonos a M. sativán elfordult médián
hasadással, mikor az összeforrott középs levélrész, a levél alsó

lapján derékszögben kitolódik. Ötlevélkés szárnj^as levél, ^ továbbá
a Tr. pratensén leírt phyllodia.^ — Tr. híjhridum. Egyik széls
levélke küls felének teljes laterális hasadása folytán négyes
levél keletkezett. Más esetben a középs levélke kétoldali rész-

leges laterális hasadást mutatott. Apró gombvirágzatok alakulása,

A virágfejek elzöldülése. — Tr. incarnatum. A széls levélkék

küls felének egyoldali laterális hasadása folytán négy és ötös

levelek fejldtek. — Tr. fragifenim. Egyik széls levélke küls
felének laterális hasadása folytán négyes levél kialakulása. Apró
virágfejek fejldése és phyllodia. A rendes virágzati gombokból
újabb gombok kinövése (prolificatio).^ — Tr. montanum. A középs
levélke kétoldali laterális hasadása folytán mutatkozó négy és ötös

levél és egy hasonló esetben a középs levélke egyik oldah újabb
hasadásából elálló hatos levél. A hármas levél egyik széls
levélkéjének a középsvel való összenövésébl fejldött kétlemez
levél, melynél a középsnek megfelel levélke ebbl kifolyólag

egyik oldalán részleges laterális hasadást mutatott. — Tr. pro-

cumhens. A középs hosszabb nyelecskén ül levélke kétoldali

laterális hasadása folytán négy és ötöslevelek fejldtek.

Melilotusfélék : Melilotus officinalis. A széls levélkék küls
felén egyoldali, a középs levélke kétoldali laterális hasadásából

4, 5, 6, és 7-es levelek keletkeztek. — Melilotus hamosa. Az
egyik széls levélke küls felének laterális hasadásából négyes
levél keletkezett.^

Trigonellafélék : T. coerulea. A csiranövény második lomb-

levelén a széls levélkék küls felének laterális hasadása folytán

négy és ötös levelek fejldtek. Medián hasadás folytán két hár-

mas levél kialakulása hasonló módon, mint azt a M. sativán már
ismertettem.

Lotusfélék : Lotus corniculatus. Laterális hasadás a középs
és széls levélkéken. A lehasadt levélkék szabálytalan elhelye-

zdésébl rendesen négy és öt Jevélkés — a pálhaleveleket nem
számítva — assymetrikus szárnyú levelek keletkeztek. — Lotus
tetragonolohus. Egyik széls levélke egyoldali laterális hasadása
folytán négyes levél keletkezett.

Egyéb növények : Cytisus lahurnum. A széls levélkék küls
felén végbemen laterális hasadás következtében négy és ötös

levelek keletkeztek.— Cannahis sativa. Az egylemez levéllé össze-

ntt második lomblevél kétoldali részleges laterális hasadása. Rész-

leges médián hasadás a középs, más esetben a mellette lev levél-

kén. Egyszer levelek tömeges fellépése. (Cannabis sativa L. var.

mouophylla).'^ A hímvirágok phyllodizálása. Hermaphrodita jelleg

^ Magyar Nemzeti Múzeum növénj'tani osztályának növénygyjtemé-
nyében.

- Havas G. Rendellenességek a közönséges kenderen. „Kisérletügyi

közlemények" XIX., 3—4. füzet (1916).
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himvirágok, melyeknél gyakran ötnél több antherát találunk,

Nanismus. Három szíklevel csiranövény. — Humulus lupulus.

Szívalakií egyszer levelek fellépése, amelyeknél a jellegzetes

hasadások a levélen hiányoznak. Lamium macidatum. Részleges
médián hasadásból elálló két összentt levél. — ürtica dioica.

Részleges médián hasadás folytán éleikkel összentt egynyel
ketts levél, azonos a L. maculatuméval. Alacsony növés virágba

nem men csalánt több hajtása ersen elszallagosodott és egy-

két ily hajtás emellett torsiót is tüntetett fel. — Rubus caesivs.

A széls levélkék küls felének laterális hasadásából négy és

ötös levelek keletkeztek.

Vizsgálataim anyagát saját gyjteményem szolgáltatta. Más
gyjteményben vizsgált egyes rendellenes növények felemlítésekor

mindig hivatkozom az illet gyjteményre.

1. kép. Bal : Melilotus officinalis. Oldalhasadásból ered hetes levél.

Jobb : Trifolium repens. Egyik széls levélke kétoldali hasadása.

Vizsgálataim során fleg a polyphylliát és az ezzel össze-

függ részleges hasadásokat, mint legelterjedtebb anomáliákat

kísértem figyelemmel.

A polyphyllia Jceletkesésekor a hasadás a herefélék hármas
levelének úgy széls levélkéin, mint középs levélkéjén jelentkezhet.

A hasadás kiindulhat iigy a széls levélkérl., amely gyakoribb

eset, mint a középs levélkérl is {1. kép). A hasadás kétféle,

II. m. oldali vagyis laterális hasadás, amely gyakrabban lép fel

és közép vagyis médián {terminális) hasadás, amelyre ritkábban

akadunk. E kétféle hasadás mÍ7idegyike lehet részleges és teljes

hasadás. Úgy a laterális, mint terminális hasadás a herefélék

hármas levelének mindegyik levélkéjén elfordulhat.

A laterális hasadás leggyakoribb esete az, amidn a hasa-

dás a széls levélkéknek azon a felén jelentkezik, amely a közös

levélnyél alapja felé esik, aminek következtében a négy és ötös

herelevelek keletkezhetnek. Nem oly gyakori eset, de azért el-
fordul, hogy a középs levélke egyik vagy mindkét oldalán hasa-

dást mutat. Ha ez az elbbi esettel kapcsolatban lép fel, hat,
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illetve hetes levél keletkezhetik (1 bal kép). A legritkább esetek

közé tartozik az^ mikor a széls levélkéknek azon az oldalán jelent-

kezik a laterális hasadás^ amely a középs levélke felé néz (1 jobb

'ké^). Ha az ily hasadás az eddig említettekkel együtt fejldik ki, az

igen ritkán található nyolc és kilences leveleket adja. Ilyen leve-

leket de V r i e s egyáltalában nem talált, K a j a n u s azonban

akadt egy-kettre vizsgálódásai közben még pedig a Tr. pratensén.

2. kép. Trifolium montanum. A középs levélkén megismétld oldalhasadás.

A laterális hasadásnak egyik a hereféléknél még nem emlí-

tett esetét a 2. sz. képen látjuk, amikor egy levélke elsrend
hasadását ugyanazon az oldalon még egy másodrend hasadás

is követi. A képen a Tr. montanum egyik levelének középs
levélkéjérl jobbról és baból lehasadt levélkék mellett az egyik

oldalon még egy egészen apró levélkét találunk.

A laterális hasadáskor a levélke mindig a fér és a levélke

széle között hasad, ami a részleges hasadásokon jól látható.

Rendesen az egyik mellékér, amely többnyire a levélke tövének

közelébl ágazik ki, válik a lehasadt levélke ferévé.
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A terminális vagy médián hasadás rendesen a középs
levélkén észlelhet, de ritkábban a széls levélkéken is jelent-

kezhetik. A médián hasadáskor mindig a föér hasad hosszirány-

ban. A hasadás kiinduló pontját egyik esetben a levélke csúcsa

alatt bizonyos távolságban, más esetben a levélke csúcsán, tehát

a fér végén találjuk. Az els esetben egy-egy jobb- és baloldali

elsrend mellékér alakul át férré, aminek folytán az egy

levélkébl három új levélke alapja bontakozik ki, hasonlóan,

mint azt a laterális hasadáson tapasztaljuk. Miután itt azonban

a levéllap kétoldali hasadása mellett a csúcs alatt bizonyos

távolságban még az eredeti fér is hasad, a laterális hasadás

következtében keletkezett középs rész kialakulása táplálékhiány

3. kép. Medicago sativa. Bal : középhasadás a baloldali levélen. Mediánhasa-

dásból eredö ketts levél a középen. Jobb : Kétlevélkepáros szárnyas levél,

második levélalak.

miatt már vagy a fejldés kezdetén elmarad, vagy a rügybl
kibontakozott levél fejldése folyamán hullik ki esetleg (3 hal

képen a jobb széls levélke).

Ha a médián hasadás a fér legvégén kezddik, ez eset-

ben a növény — amely az egyensúly fenntartása végett szer-

veinek kifejlesztésében mindig szymmetriára törekszik — a ketté-

hasadó két féllevélke hiányos oldalain is mellékereket és alap-

szövetet fejleszt és ezáltal tökéletesen kialakult, vagyis egész

levélkéket alkot. A médián hasadás a levélnyélre is átmehet és

így állanak el oly új herelevelek, melyeknek végein a normális

három levélke, vagy ennél kevesebb számú levélke fejldik

(4. kép).

Minden ilyen hasadás útján megnyilatkozott átalakulásnak

okát csaknem mindig már a növényfejldés elején, tehát a mag
csírázásakor kell keresnünk, miután, véleményem szerint, az illet

növényen mindig újra megismétld ily rendellenességek, a fej-

ldés eme legérzékenyebb idszakában bizonyos küls hatásokra,

a sejtek plazmájában végbemen, mélyreható bels átalakulások

folyományaként lépnek fel, mint ezt már M o r g a n és mások
is állították. A már kifejldött növény mechanikai vagy más
hatásoknak (rovarszúrás vagy rágás, csonkítás, fagy, ersebb
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táplálékfelvétel stb. ismeretlen küls behatások) kitett egyes

részein szintén mutatkozhatnak fasciatiós jelenségek, ezek azon-

ban, miután csak helyi jellegek és a bens változások nem
érik a növény összes már kifejldött sejtjeit, rendesen örökld
természettel ennek következtében nem is bírnak.

A laterális hasadást oly médián hasadásnak tekintem, amely
a levél embryonális állapotában aránylag korábban keletkezett.

(A médián hasadás említett els esete.) A levélkék számának a

normális polyphylliát meghaladó megsokszorosodása és a levél-

4. kép. Medicago lupulina. A csiranövény els és második lomblevelének
középhasadása.

nyélre vagy magára a szárra (fasciatio) is átterjed hasadásakor,

a médián hasadásnak viszont egyik elrehaladottabb fokát látom.

(A médián hasadás második esete.)

Medián hasadáson alapszik véleményem szerint a tölcsér-

alakit levélképletek (ascidiák) keletkezése is, mint azt Kajanus
is sejti, mikor azt mondja, hogy itt a levélke fére a levéllappal

párhuzamos irányban hasad.

Ha a médián hasadás csak részleges, azaz a levélke csak
kis mértékben mutatja a hasadást, úgy azonban, hogy a kialakuló

új levélkék egymással összenve maradnak, tölcséralakú levelek

fejldhetnek. Ha a médián hasadás már említett els esetében,

mikor valamelyik hasadó levélke középs része is kifejldik és

amikor az újonnan keletkez széls levélkék egymásfelé néz
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éleikkel összenövés (cohaesio) folytán egy levélkévé alakulnak,

vagy a második esetben, amidn a két új, szymmetrikus kiala-

kulásban lev levélke ferei olvadnak egybe, hogy ismét egy
levélkét alkossanak, ennek alsó alapján a feleslegessé vált középs
levélrész tölcséralakba formálódva kiemelkedik (5. kép). Ez a töl-

cséralak, amely, a részleges médián hasadás folytán, mindig csupán

a levélke csúcsi részébl keletkezik^ azután, ha az összeforrott

levélke ferérl lehasad és a hasadás folytatódik még a fér
hosszában is, a jellegzetes hosszú nyelecskén ül ascidiát mutatja

;

ennek keletkezése levélkealakú papírlappal kísérletileg is bemu-
tatható.

A különböz hasadások folytán keletkezett normális poly-

phylliát, a levélkék vagy levelek számának abnormális megsok-

5. kép. Medicago sativa. Középhasadásból ered tölcséralakú levelek.

szorosodását, az ascidiákat, valamennyit a fasciatio gyengébb meg-
nyilatkozásának tekintem, amelyek keletkezésének alapját ugyan-
azok a bels okok alkotják és amely anomáliák megnyilatkozása
a sejtek anyagára hatást gyakorló küls tényezk közremködé-
sétl függ. De Vries a polyphylliát más okból erednek tartja,

mint a fasciatiót. Kaján us azonban azt állítja, hogy a levél mé-
dián hasadása és a fasciatio (szalagosodás) között összefüggésnek
kell lenni. Azt is mondja továbbá, hogy miután a lateráKs hasadás
nem más mint a médián hasadás változata, ezekbl kifolyólag

a polyphyllia és fasciatio eredete egy és ugyanazon okban kere-

send. Vizsgálódásai szerint a szalagosodás a szár megszaporo-
dott edénynyalábjaival van szoros kapcsolatban, mert azt tapasz-

talta, hogy az oly növényeken, amelyeknek száraiban az edény-
nyalábok száma a csúcsok felé fokozatos ers számbeli emelkedést
mutatott, rendesen szalagosodé hajlam volt észlelhet.
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Említést kell még tennem az egy- vagy többlevélkepáros

szárnyas rendellenes herelevelekrl is, amelyekrl de V r i e s,

K a j a n u s, P e n z i g is megemlékeznek. Kétlevélkepáros szymme-
trikusan szárnyas levelet találtam a Medicago lupulindn és M.
sativán. Az ntóbbin az egyik legalsó levélke egyidejleg laterális

hasadási! polyphyllát is mutatott (3 bal kép). A Magy. Nemz. Múz.
növénytani osztályának teratológiai gyjteményében szintén láttam

a Tr. repy'ensen keletkezett öt levélkébl álló szárnyas levelet,

amelynek csúcsán a normális hármas levélke alatt hosszabb

szártag után még két levélke fejldött. E levél a Medicagók,

Melilotusok stb. olyan öt levélkés polyphylliás leveleihez volt

hasonló, amelyeknek középs hoszszabb nyelecskén ül levélkéje

két oldalt teljes laterális hasadást mutat.

A hereféléken elforduló szárnyas leveleket szintén fasciatiós

megnyilatkozásnak tekintem, nem pedig atavistikus jelenségnek,

mint azt de Vries és feltevésekhez kötve Kajanus is állítja.

Utóbbi azt mondja ugyanis, hogyha a valóságnak megfelel ama
nézete, hogy a polyphyllia szintén fasciatiós jelenség, akkor a

polyphylliát még sem lehet atavismusnak tekinteni, mint azt a

ritkán található szárnyas herelevelek alapján de V r i e s-vel

együtt is állítja.

A legtöbb növény ontogenesise alatt nagyjából és közelíten
feltünteti mindazokat a fejldési változásokat, amelyeken a faj,

amelyhez tartozik, a phylogenesis folyamán valószínleg keresztül

ment. A herefélék csiranövényének els lomblevele rendesen
egyszer levél, a következk azonban már hármas levelek. A már
magasabb fejldési fokon álló szárnyas-level Onobrychis sativa

els lomblevele egyszer, a következ néhány levél ujasan ösz-

szetett hármas, az ezek után következk már fokozatosan több-

levélkepáros szárnyas levelek, amibl az világlik ki, hogy e

növényfaj legrégibb seinek egyszer leveleik voltak. Ezekbl
hármas level fajok keletkeztek, amelyeknek átalakulása folytán

a többlevélkepáros szárnyas-level fajok származhattak.

A herefélék szemmel látható polyphylliás megnyilatkozásá-

ban, hogy valóban újabb fajok létrehozására irányuló törek-

vést találok, mutatja az, hogy az ily anomális fajokban az

átörökléssel járó bels okok tényleg megvannak, bár gyakran az

anomália küls hatás hiányában nem nyilvánul meg. Ilyen pl. a

de Vries-féle Trifolium quinquefolium és még több más
örökld rendellenességet feltüntet elemi növényfaj, melyeknek
ivadékai között rendesen 30—40'7o-ot tesz ki az anomális növé-

nyek száma, de kedvez viszonyok között számuk 80—90'Vo-i'a

is emelkedhetik. Ezeket a rendellenes fajokat, melyeknek úgy a

rendellenes, mint normális egyedeiben is az átöröklés bels okai

szintén megvannak, amelyek növényein, tehát akár a közvetlen

utódokon, akár valamelyik késbbi ivadékon a rendellenesség

ismét erteljesen megnyilatkozik, de Vries „közép fajok^-nak

nevezi.
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Fenti állításomat bizonyítják továbbá a már létesült és

állandósult ujasan összetett level polyphylliás herefajok is, ami-

lyen a Trifolium liipinaster, Tr. tridentatum Lindl., Tr. Andre-

sonii Oray., Tr. polyphíjllum, Tr. megacephalum Nutt., amelyek

fejldésük kezdetén még hármas leveleket fejlesztenek, késbb
azonban már az ötös, st hetes polyphylliás levelek állandósulnak,

mint azt e külföldi herefajokon a Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztályának gyjteményében tapasztaltam.

Véleményem szerint az egyszer levelekbl a kétoldalú

laterális hasadás folytán az átalakulás els fokán ujasan össze-

tett hármas levelek alakulnak; ha a hasadás együtt jár a levélnyél

végének továbbnövekedésével, az egylevélkepáros, szárnyas {Medi-

cago, Melilotiis stb.) levelek keletkeznek. Az ujasan összetett

6. kép. Medicago sativa. Baloldalt hármas levél, a levélnyél keresztmetsze-

tével és a nyalábok lefutásával. Jobboldalt négyes levél a levélgerincz és

a levélnyél keresztmetszetével.

hármas levelekbl symmetrikus hasadás folytán az ötös és hetes

ujazott levelek keletkeznek. Az ily leveleket fejleszt növényeken

nagyritkán találhatunk egy-egy kilenc, st valószínleg tizenegyes

levelet is, amilyenek, hogy tényleg kifejldhetnek, láthatjuk a

Tr, montanumon ismertetett hasadási esetbl, vagy amilyen leve-

lekre a Cannahis sativán is akadhatunk. Az ily typikus ujasan

összetett ötös és hetes levelek mindig az ujasan összetett hármas

levelekbl alakulnak. (Cytisus-félék, Cytisus Laburnum, az uja-

san összetett here-félék, stb.) Az egylevélkepáros szárnyas-level

növények {Trifolium, Medicago, Melilotus, Rubus-félék, stb.)

középs leveleinek hasadása folytán az ujasan és szárnya-

sán összetett levél keveréke áll el, mely az utóbbi levélfor-

mák átmeneti alakjának tekinthet. Ha a polyphylliát létre-

hozó tényezk megvannak, de a levélnyél továbbnövekedésének

határa annak végén meg szabva, az ujasan összetett levelek kelet-

keznek. Ha azonban a levélkék lehasadása mellett a levélnyél tovább-

növekedésére irányuló képesség is jelen van az illet növényfajban,

akkor a két- {Medicago circinata ^) vagy többlevélkepáros szárnyas

Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztálya növénygyjteményében.
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Összetett levelek származnak. E levélfonnák természetesen már a nö-

vény fejldésének kezd idszakában veszik eredetüket, mert a rügy-

bl kifakadó levélke már a nem változó typikus levélalakot mutatja.

Meg kell még említenem, hogy a polyphylliás hasadásra

irányuló ersebb hajlam jelenlétét akkor is megállapíthatjuk, ha

a növény külsleg nem is mutat semmi rendellenességet. Egyes
herefélék levélnyelének keresztmetszetén különböz, az illet

fajra jellegzetes számú, méret és elhelyezés edénynyalábot

találunk. így pl. 3 M. sativa, M. lupulinán a levélnyél edény-

nyalábainak száma 3 (6. kép), a Tr. pratense (7. kép), Tr.

hybridum, Tr. repens^ Tr. incarnatum^ Tr. nibens, Tr. fragi-

ferum, stb. levélnyeleiben az edénynyalábok száma rendesen 5,

a Tr. montanum-éhen (8. kép) 6, az Onobrychis sativá-éban 7

(9. kép). Az oly herefajok, amelyeken a polyphyllia gyakran

mutatkozik, amilyen a Tr. pratense, Tr. repens (10. kép), M.
sativa, a levél hasadása, vagy az arra való törekvés, már az

7. kép. Trifolium pratense. Baloldalt hármas levél a levélnyél keresztmet-

szetével és a nyalábok lefutásával. Jobboldalt né^'es levél a levélnyél

keresztmetszetével.

edénynyalábok hasadásában gyökerezik, mert náluk a poly-

phylliának vagy az arra való törekvésnek mértéke szerint az

edénynyalábok száma is megszaporodik (L. 6., 7. és 10. kép).

Vannak oly herefajok, amelyeknél nagyon ritkán lép fel a

polyphyllia, amilyenek a Tr. hyhridum, Tr. incarnatum, Tr.

montanum. Ezeken a hasadást okozó er gyengesége folytán a

levélnyél edénynyalábjai nem mutatnak hasadást, mert azok

rendesen csak akkor hasadnak, amikor már a nyélbl a levélkék

lemezébe átmentek és hozzák létre utóbbiak hasadását. Ez az

eset azonban elfordulhat a polyphylliát gyakran mutató fajokon

is, ha a hasadást okozó er gyengébb, amit a részleges levél-

hasadások is mutatnak.

A három edénjTiyalábos levélnyelek minden egyes edény-

nj^alábjához a hármas levél egy-egy levélkéje tartozik. Az ide

tartozó fajok levélnyeleinek rendesen vesealakú keresztmetsze-

tében a középs edényhez a középs, a két szélshöz a széls

levélkék tartoznak. A Trifoliumok 5 edénynyalábú leveleiben,

amelyeknek keresztmetszete kidomborodó félkörhöz, vagy legöm-
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bölyített csúcsú háromszöghöz hasonló, a középen egy, az alap

két oldalán két, összesen tehát 3 egyenl nagyobbméret els-

rend (primer) edénynyalábot találunk, amelyek mindegyikének
egy-egy levélke felel meg. A középstl jobbra és balra egy-

egy, valamivel kisebb, másodrend (szecundér) edénynyalábot is

8. kép. Trifolium montanum. Baloldalt hármas normális levél, jobboldalt

levélkeösszenövés, a levélnyelek keresztmetszeteivel.

találunk még. A középs primer edénynyaláb a róla viszonylag

legkésbben lehasadt 2 szecundér edénynyalábbal még mindig

szoros kapcsolatban van, amit abból láthatunk, hogy közvet-

lenül a középs levélke lapjának kialakulása eltt ismét eggyé
olvadnak.

A Trifoliumok levélnyelének keresztmetszetében még egé-

szen kis átmérj harmadrend (terziér) edénynyalábok is mutat-

kozhatnak, amelyeknek száma 1— 6-ig terjedhet. Ezeknek jelen-

9. kép. Onobrychis sativa. Normális le-

vél a levélgerincz keresztmetszetével.
10. kép. Trifolium repens. Négyes
levél a levélnyél keresztmetszetével.

léte már 2)olyphylliával jár^ vagy az arra való hajlamot mutatja.

Ha minden említett edénynyaláb végén a levélkék kifejldnek,

a hármas here-levelek hasadása folytán, véleményem szerint,

még tizenegyes ujasan összetett levél is keletkezhetik.

A Medicago-, Melilotus-fajokban, mint arról már szó volt,

csak 3 primer edén3^nyalábot találunk. Ezek középs fedény-
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nyalábjának a hasadása még nem történt ugyan meg, de az lénye-

gileg egy még szét nem vált hármas edénynyalábnak tekinthet.

E szerint tehát pl. a Medicago sativa viszonylag régebbi

eredet fajnak tekinthet, mint a magasabb fejldési fokon álló

Trifolium praiense. vagy a még fejldöttebb Onobrychis sativa.

A Medicago sativán, mint kezdetlegesebb fejldési fokon álló

fajon még csak a középs fedénynyaláb van túlnyomólag hasa-

dásban, a ritkábban található kétlevélkepáros szárnyas-levelek

innen hasadnak le. A Tr. pratensén egyenl mértékben hasad

a 3 primer edénynyaláb, mely által a kilenc, esetleg tizenegyes

ujazott levelek keletkezhetnek. Az Onobrychis sativán a levélkék

lehasadása szintén a középs fedénynyalábról történik és így

jönnek létre a többlevélkepáros szárnyas levelek.

Összefoglalás.

1. A hereféléken, valamint számos más növényfajon is

mutatkozó azonos rendellenességek, nevezetesen a levelek rész-

leges, vagy teljes hasadása, szárnyas levelek, tölcséralakú levél-

képzdmények, a levéllemezek és virágzatok rendellenes meg-

sokszorosodása, fasciatiós jelenségnek tekinthet, aminek közvet-

len oka az edéuynyalábok gyengébb, vagy ersebb mérték hasa-

dásán alapszik.

2. A levelek hasadása kétféle lehet. Az összetett leveleken

rendesen oldal-, vagjds laterális hasadás keletkezik, amikor a

hasadás a levéllemezen a fértl jobbra, vagy balra jön létre.

Lehet továbbá médián, vagyis a levél közepén, a fér hosszában

húzódó hasadás, ami rendesen az egyszer leveleken szokott

elfordulni. A medián-hasadás a levélnyélre is átterjedhet.

3. A hármas-level hereféléken valamennyi levélke kétoldali

laterális hasadása folytán 9 levélkés herelevelek keletkezhetnek.

Ha a már kétoldalt hasadt középs levélke megismétli ezt a

hasadást, mint legmagasabb polyphyllia a tizenegylevel here-

levél származhatik.

4. A hereféléken és más növényeken is elforduló több-

nyire hasadáson alapuló rendellenességek, nevezetesen a több-

levelség, tölcséralakú levelek, szárnyas levelek, újabb fajok

létrehozására irányuló bels okokból erednek, amelyek különböz

küls hatásokra nyilatkozhatnak meg. Vannak már a fejldés

folyamán állandósult öt és hét levélkés polyphyllás herefajok,

amilyen a Tr. liqnnaster, Tr. tridentatum Lindl., Tr. Andresonii

Gray., Tr. j^olyphyllum, Tr. megacephalum Nutt., a melyeken

kezdetben a jellegzetes hármas levelek, késbben polyphylliás

levelek fejldnek.

5. A Medicagok, Melilotusok stb. levélnyeleinek kereszt-

metszete, ha a polyphylliára való ersebb hajlam nincs meg a

növényben, rendesen 3 edénynyalábot mutat. A Trifoliumokban

'általában 5, az Onobrychisnél 7 edénynyalábot találunk. A fejl-
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(lés törvénye szerint, melynél fogva a természet többnyire az egy-

szerbl mindinkább összetettebb szervezeteket alkot a Medicagok,

Melilotusok viszonylag régebb eredet fajoknak tekinthetk, mint

a Trifolinmok. A szárnyas level fajok között pedig pl. az

Onnbri/chís satira a Tr. iiratensevel szemben \ászonylag újabb

eredet fajnak tekinthet.

(A növ. szakosztály 1917. évi iiiárdns hó 14-éu tartott ülésébl.)

Györffy I. : Ketts pártájú terebélyes csengetyüke.

Kolozsvár mellett a ..Házsongárd" részen^ lí)i6 júnins

12-én egy jól megtermett terebélyes csengetykét {Caynpanula

patula-X) gyjtöttem, amely rakva volt rendellenes virágokkal.

Ezeu egyetlenegy tövön az összes kinyílott virág, számsze-

rint : 14, rendellenes volt. Rövidre fogva jellemzi e rendellenes

alkotású viríigokat a ketts párta, mindegyik virágban két, egy-

másba biíjtatott párta-harang látható (dédonl)lement).

A többletet képez bels pártatölcsér niinden esetben egy

darabból álló, végtl-végig különvált a küls, rendes pártakörtl.

A fbb változatokat, amelyek ismétldnek több esetben, a

mellékelt ábrákban tüntettem fel.

Változatosság a ])elsö pártakör magasságában és a párta

Itemetszésében van.

A bels párta vagy akkora magas, mint a küls (I.. 8.. ö.

ábra), vagy pedig nem ér oly magasságig, szóval rövidebb mint

a küls (4., i). ábra).

A bels párta l)emetszéseinek száma nem mindig egyenl.

Volt virág, amelynek küls pártája 5, bels pártája 3 metszés,

de mindkét kör metszései egyenl magasságúak; másiknál ugyan-

ilyen viszonyok mellett a Ijels pártakör metszései rövidebbek

(6. ábra) ; másiknál a küls párta 5, a bels párta 4 metszés,

mindkét kör egyenl magasságú

;

a másik virágnál a küls párta 5, a bels pái-ta szintén 5

bemetszés, de rövide1)b mint a küls (4. ábra)

és végül leggyakoribb eset. hogy úgy a bels, mint a küls
])árta 5 metszés és mind a kett egyenl magasságú : 2. ábra

és 1. ábra, mely utóbbinál részben elfedettek a párta bemet-

szései.

Eltérést mutat a két pártakör a tekintetben is, hogy hol a

bels, hol a küls pártakör bemetszésé nyúlik mélyebbre. A 3.

ábrán p. o. olyan virágot rajzoltam le, amelynél a bels párta-

^ Mivel e rénv. kaszáló, roppant nagy sajnálatomra nem liag-yliattam

ott e tövet mag'éredésig, hogy botanikus kertünkben tovább kultiválhassuk

tulajdonsága öröklése megfigyelésének céljából.

Botanikai Közlemények 1—3. füzet. o


