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Páter Béla: Két érdekes növényi rendellenesség.

Mellékelt fényképünk két érdekes növénj'i rendellenességet

örökít meg. Az egyik, a kép jobb felén lév, két elkorcsosodott

macskagyökértövet ábrázol ; a kép bal felén pedig két petrezse-

lyemkontyot látunk.

A kép jobb felén látható két eltorzulás a macskagyöTcér
{Valeriána officinalis) sajátságos elkorcsosodását állítja elénk.

A kolozsvári gazdasági akadémiával kapcsolatos gyógy-
növénytelepen u. i. egyebek között macskagyökeret is termesz-

tünk. A mint a múlt nyáron a macskagyökeret kiástuk, hogy meg-
szárítsuk és drognak eladjuk, feltnt, hogy egy pár t elkor-

csosodott, ügy a mint az a fényképen látható. A g}'ökér még
elég rendes fejldésnek látszik, a jellemz zamatja is megvan,
de a fóldfölötti rész, a sarj, nagyon sajátságos módon eltorzult.

Szára nem ntt meg, hanem feltnen törpe maradt, töve pedig
sajátságos rendellenes csavarodást mutat, a mellett felfúvódott,

csigaházhoz hasonlóan csavarodott és belül üres, a mint az a
balfelli képen is látszik, a mely a kettévágott szárat ábrázolja.

Sem levél, sem virág az ilyen tövön nem képzdött ki rendesen,
bár a leveleknek elszáradt maradványa meglátható rajta. Ha a
kettévágott korcsképzdménybe bele nézünk, olyannak tnik az
nekünk, mint egy papirosból összesodort tölcsér.

Ha ezen deformálás oka után kutatunk, akkor ezt a macska-
gyökérnek meg nem felel táplálkozási viszonyaiban kell keres-

nünk, mert sem állati, sem növényi élsdit rajta nem találtunk.

Az ilyen korcsképzdményt kényszercsavarodásnak vagyis
spiralismusnak nevezik (német neve : Zwangsdrehung). A kény-
szercsavarodás az elszalagosodással (a fasciatio-val) rokon tüne-

mény. Az elszalagosodás úgy a fákon, valamint a dudvanemú
növényeken elég srn észlelhet. így pl. a pongyola pitypang
vagy gyermeklánczfü (Taraxacum officináié) tkocsán}^"án sok-
szor látni az elszalagosodást. Az oka ennek is a rendellenes
táplálkozás.

A spiralismusról S o r a u e r legújabb mvében, az ez év
folyamán (1909.) megjelent növény kortanában^ ekként emléke-
zik meg

:

„A. Braun e névvel a szárnak azt a korcsképzdményét
jelöli meg, mely tonnaszerúen felfúvódott és a melyen az erek,
melyek a levelek fell jve és az edénynyalábokat képviselik,

rendellenes csavarmenetes kanyarodást mutatnak. Ez a tonna-
alakú megdagadás olykor akkora, hogy a szár a spirális csava-
rodása mentén felszakad és ezen a beteg helyén egyes spirális

szalagokra felhasad. Schimper ezt agátolt növekedést „Stro-

phomanie^-nak nevezte el. Ezen jelenségnek legtöbb esetét a
Dipsacaceák, Compositák és Rubiaceák családjából ismerjük".

^ Sorauer Paul: Handbuch der Pflanzenkrankheiten. 3. Auflage
I. Bánd, 335. lap.
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Az általa felhozott sorozatból tehát hiányzik a macska-
gyökér, ellenben Pénzig^ az ö teratologiájában úgy a Valeriána

c/ficinalis-t, valamint a Valeriána Phu, móntana^ clioica és sam-
bucifolia nev fajokat is megemlíti, mint olyanokat, a melyeken
a szár rendellenes kényszercsavarodását és felfúvódását észlelték.

Ez a jelenség tehát nem új, de miután nagyon különös

alakú, azért érdemesnek tartottam a megörökítésre és a közlésre.

Sorauer is a fent idézett munkájában a kényszercsava-
rodást olykép fogja fel, mint az elszalagosodásnak, felfúvódás-

sal járó módosulatát. Minél nagyobb fokú a szár felfúvódása,

annál feltnbb az erek spirális csavarodása.

Az ilyen korcsképzdmények megfigyelésének és tanulmá-

nyozásának annyiban van gyakorlati jelentsége, a mennyiben
ezekrl következtethetünk a talaj kedveztlen összetételére,

illetve a termhelynek meg nem felel voltára.

A hiányos táplálkozás sokféle kóros jelenségnek lehet az

okozója. így leggyakoribb az úgynevezett eltörpülés (nanismus),

a rnikor a növények a sovány táplálkozás, fleg a szárazság

miatt törpék maradnak. Eltörpült növényeket a sovány, száraz

homokon észlelhetünk legsrbben. A hiányos táplálkozásnak másik
eredménye a hiányos kiképzödés, a melyet K ü s t e r'^ „ Ht/jJoplasie"

-

nak nevez s a mely abban nyilvánul, hogy a küls körülmények
gátolták a növény egyes szerveinek kiképzdését. A német iro-

dalom ezt a jelenséget a „Hemmungsbildung" mszóval illeti.

A macskagyökér itt bemutatott elkorcsosodása nyilván annak
a symptomája, hogy a talaj, a melyen ezt a növényt, kísérlet-

kép termesztettük, nem felelt meg ezen növényfaj igényeinek. A
macskagyökér ugyanis a nedvesebb helyeket szereti és részint

a mocsaras réteken, részint erdk szélén és tisztásain terem. A
mi táblánk, a melyen ezt a növényt termesztettük, a macska-
gyökér természetes termhelyéhez képest száraz, de még inkább

sovány volt. Száraz helyen, a jelenleginél még szárazabb fekvés

mellett is, termesztettem már macskagyökeret, még pedig hegy-

oldalon is, igen kedvez eredménynyel, a nélkül, hogy ott egyet-

len egy t is elkorcsosodott volna, de annak a helynek a talaja

sokkal kövérebb, jobb term erben volt, mint a jelenlegi. Álta-

lában azt tartják, hogy a mocsaras helyen term macskagyökér
nem olyan zamatos, mint a szárazabb helyen, pl. hegyoldalon

term. Ez meg is magyarázható, mert általában azt tapasztaljuk,

hogy az illanó olaj a száraz helyen term növényekben tömege-

sebben, konczentráltabban fejldik ki, mint a nedves helyen ter-

mkben, mert nedves helyen a nagyobb nedvbség meghigítja

az illanó olajat tartalmazó nedvet, ellenben a száraz helyen

term növények sejtjeiben inkább konczentrálódik az illanó olaj.

A leírthoz hasonló jelenséget fákon és bokrokon is lehet

' 0. Pénzig: Pflanzen-Teratologie. II. Bánd, 40. lap.

* E. Küster: Pathologische Pflanzenanatomie. 21. lap.
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észlelni. Sokszor a fák és bokrok a száraz, sovány talajon tör-

pék maradnak és ezen eltörpülésük mellett a száruk fás elemei
csavarmenetesen kanyarodnak. Nedves és kövér helyen ugyan-
azok a fák és cserjék karcsú, hosszú és kevésbé csavarodott
hajtásokat nevelnek, ellenben vízben szegény homoktalajon vagy
a hossznövekedés másféle akadálya mellett, rövid szárúak és

ersen csavarodottak lesznek.

Két petrezselyemgyökérkonty és két eltorzult macskagyökértö.

Képünk balfelén két petrezselyemkonty van megörökítve.
Az 1909. év szén u. i. a petrezselyem kiásása alkalmával

egynéhány csavarmenetesen összefonódott petrezselyemgyökérpárt
kaptunk, a melyek közül kett a mellékelt képen látható. Ez
az összefonódás oly szoros és olyan szabályos, hogy önkényte-
lenül is azon törvények után kutatunk, a melyek ezt az érdekes
alakot eredményezték.

Hogy ez a csavarodás nem esetleges játéka a természetnek,
nem véletlenség, hanem természeti törvényen alapuló jelenség,

a mellett szól az a körülmény, hogy a hol túlságos srn áll-

nak a gyökerek, ott nemcsak egy-egy párja akad az összefont

gyökereknek, hanem az ilyen gyökérkontyok többesszámban is

akadnak. A dologban tehát törvényszerség van és a mi felada-

tunk ezen törvények megfejtése.

Els pillanatra ez a körülcsavarodás a felfutó szárak csa-

varodásaira emlékeztet, csakhogy a gyökérnek karó körül való
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csavarodását nem igen lehet észlelni és pedig azért nem, mert
a gyökér a földben terül el, szilárd alapja van, tehát nincs

szüksége, hogy a karó köré csavarodjék támasz keresése czél-

jából, mint a hogyan azt a felfutó szárak teszik.

A gyökérkonty képzdésének okát a gyökér két irányú

növekedésében, ú. m. a hossznövekedésében és a vastagodásá-
ban kell keresnünk. A csavarmenetes irányban való növekedés
két irány eredjének veend. Az egyik volt a hossznövekedés,
a másik a vastagodás.

A kétszik növények fgyökere függlegesen lefelé szokott

nni, a föld vonzó erejének irányában. A nehézkedési ernek
ezen irányító hatását pozitív geotropismusnak nevezzük. A petre-

zselyem gyökere is rendes körülmények mellett egyenesen lefelé

n a földbe és a mellett tetemesen megvastagszik, úgy hogy
végeredményben orsóalakot ölt. Ezúttal, a mikor a gyökerek
igen srn álltak, kölcsönösen gátolták egymást a növekedésben.
Mindegyik gyökér egyrészt egyenesen lefelé igyekezett nni, de
a mellett tetemesen vastagodott is. A túlsr állás eg^^részt az
egyenesen lefelé irányult növekedésben gátolta a gyökeret, azért

kénytelen volt mindegyik gyökér az akadály ell kitérni és

rézsútosan nni, de ez egymagában véve még nem okozta volna
a gyökér körülcsavarodását, mert ezt az akadályt egyszer gör-

büléssel megkerülte volna a megnyúló gyökér és ezen görbülé-

sén túl, megint egyenesen lefelé nhetett volna. Ha pl. karó
állt volna az egyik gyökér helyén, akkor nem csavarodott volna
a gyökér a karó köré, nem úgy mint a felfutó szár, hanem
egyszer görbüléssel csak megkerülte volna a karót és azután
egyenesen lefelé ntt volna.

Hogy a csavarodás létesüljön, ahhoz két ernek kellett

közremködnie, a melyek eredje gyanánt a csavarmenetes vonal
tekintend. Az egyik er a hossznövekedés, a másik a vasta-

godás volt. A csavarodás fleg azért létesült, mert a két túlságos

srn álló gyökér hossznövekedése mellett rohamosan vastago-

dott. Hogy tényleg a rohamos vastagodás volt a csavarodás
fokozója, az abból látszik, hogy találtunk olyan gyökérpárt is,

a hol a két gyökér csak egy szoros csavarulatot képezett, még
pedig a fels részökön, a hol a gyökerek vastagabbak voltak,

alul pedig, a hol már vékonyabbak voltak a gyökerek, ott már
csak laza hurkot képeztek egymás körül és legalul már eltávo-

lodtak a gyökerek egymástól. Ez tehát annak a bizonyítéka,

hogy az ers körülcsavarodás oka a szoros érintkezés mellett a
rohamos vastagodás volt és a mint a gyökér fleg csak hossz-

irányban ntt, már elmaradt a meredek és többszörös körül-

csavarodás. Hozzájárult még az is, hogy nemcsak az egyik gyö-
kér igyekezett két irányban növekedni, hanem a növekedésének
az akadálya, vagjds a másik gyökér is, ezért úgy az egyik, vala-

mint a másik gyökér is úgy pozitív, valamint negatív szerepet

vitt. Pozitív szerepet azért, mert aktive lépett fel mint növekedni
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akaró szerv, de a mellett mint negatív tényez is, t. i. mint
akadály szerepelt.

Az irányító erk közül tehát az egyik a pozitív geotropiz-

mus, a mely a gyökeret egyenesen lefelé, függleges irányban

vaió növekedésre ösztönözte ; a másik er pedig a gyökeret a
függlegestl eltérleg, vízszintes irányú növekedésre serkentette

vagyis a vastagodást czélozta. Miután a szoros érintkezés foly-

tán sem az egyik, sem a másik gyökér nem vastagodhatott sza-

badon, egyenletesen a kerület irányában, azért az egyoldalú

akadály, féloldalt való ersebb vastagodásra indította, miáltal a
csavarodás létrejött, mely a hossznövekedéssel egyetemben a
spirális vonalat eredményezte.

Az egyik gyökér a jobb, a másik a bal oldalán talált aka-
dályra, azért az elbbi a bal, az utóbbi pedig a jobb oldalán

vastagodott ersebben és miután a hosszában is növekedett, azért

emez jobbra, utóbbi pedig balra csavarodott. E két csavarodás
egymást kiegészíti, egyik gyökér a másikát szorosan körülfogja.

E csavarodások annál meredekebbek, minél vastagabb a gyökér,

nevezetesen a gyökerek fels részén, ellenben lefelé, minél vé-

konyabb a gyökér, annál laposabbak a kanyarodások és a hol

a gyökér egészen vékony és fleg csak hosszban növekedett,
ott a csavarodás el is marad.

(A szakosztálynak 1910 április 13-án tartott ülésébl.)

Schílberszky Károly: Észrevételek ,,Páter Béla:
Két érdekes rendellenessége' czímü közleményhez.

Igazán érdekes és kiválóan figyelmet érdemel mindkét
rendellenesség annál is inkább, mivel ez id szerint sem a kelet-

kezéssel kapcsolatos szövetbeli viselkedésöknek az okai és körül-

ményei, sem pedig az ivaros vagy ivartalan szaporodásuk (illet-

leg szaporításuk) révén való átörökölhetség kérdése kellképen
megállapítva nincsen. Pedig egyik nagyon lényeges szempont
véleményem szerint annak a megállapítása, hogy hasonló esetek-
ben küls körülmények okozta teratológiai elváltozás forog-e fenn,
avagy csupán individuális, bels — fejldésbeli — okok hatására
létesül-e az abnormis képzdmény? Ez utóbbinak egyik dönt
kritériuma sok esetben a kísérleti teratológia körébe tartozik,

és fképpen az ivartalan szaporítás valamelyik megfelel mód-
jának az alkalmazásával az átörökölhetség megnyilvánulása
foÍ3'tán ismerhet fel.

Az ismertetett kétféle rendellenességre vonatkozó észrevéte-
leimet egyébiránt a következkben óhajtom összefoglalni:

I. A sikerült fotográfiai képen bemutatott macskagyökér-töve-
ken látható elváltozás : csavarosság (spiralismus) és szalagosodás
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