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A KIKELETI HÓVIRÁG NÉHÁNY VIRÁGALARJÁRÓL.

(GALANTHUS NIVALIS L.)

Dr. FiLAESZKY NÁNDOR-tól, Budapesten.

(III. Tábla.)

Korai kirándulásaim közben 1887-ben, a Budapest fváros mellett

lev Jánoshegy éjszaki lejtjén egy csoport hóvii'ágra bukkantam, mely

már távolból lekötötte minden figyelmemet. Emlékeztettek a hóvirág közeli

rokona, a tözike (Leucojum) virágjához, mert valamennyin a hat lepellevél

egymással teljesen egyenl nagyságú és szinezetü volt, még pedig azono"

saknak látszottak a normális kifejlödés hóvii'ág három bels lepellevelével

úgy nagyságukra, valamint a jellemz zöld csíkokra nézve.

E ritka szerkezetet mutató hóvirágok csoportjából 6—8 példányt

ekkor tövestl vittem el magammal és másnap gonddal a budapesti kir.

magy. tud. egyetemi növénykertben ültettem el, további megfigyelések

czéljából.

A következ év (1888) tavaszán hasztalanul kerestem fel a növénykert

ama helyét, hol növényeimet kiültettem volt, nagy sajnálatomra virágzó

állapotban nem találtam ket, mindössze csak lombleveleik voltak kifej-

ldve, hihetleg az átültetés okozta fejldésbeli zavar következtében.

Szerencsésebb valék a következ (1889) évben, a midn már kora

tavaszszal észrevettem, hogy négy példány virításra készül ; kevéssel késbb

a virágok kinyilottak s ekkor nem csekély örömömre láttam, hogy ugyan-

olyan szerkezet vh^ágaik voltak, mint midn még a Jánoshegyen virítot-

tak két évvel elbb (1. IIL tábla 1. 2. ábra).

Önként érthet, hogy az eredeti jánoshegyi termhely felé siettem

ez évben, hogy ezúttal az 1 887 tavaszán itt hagyott hasonló példányokat

felkutassam, részint azok virágszerkezetének közelebbi megtekintése,

részint a növénykertbe átültetettekkel való pontos összehasonlítás czéljából.

Sajnos, az eredmény nem felelt meg várakozásomnak, a keresettet nem
tudtam feltalálni.

Ugyanezen kirándulásom alkalmával azonban más alakjai a hóvirá-

goknak újból lekötötték figyelmemet, nevezetesen olyanok, melyeknek virá-

gai teljesen négyméretek és olyanok, melyek kétméretek valának (III.

tábla, 14. 15. ábra). A négyméretek már régebbi kirándulásaim alkalmával

váltak elttem ismeretesekké, a kétméreteket azonban ezúttal észleltem
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elször. Az észleltek által ösztönözve, a seregesen s javavirágzásukban lev

Galanthusokat sorra vizsgálva, néhány órai kutatás után az eltér virág-

szerkezetnek oly gazdag sorozatát sikerült megállapítanom, mint a milyet

az els lelet alkalmával még nem is sejtettem. A legkülönbözbb átmeneti

alakokat észlelhettem nagyrészt több példányban, a normálisan három-

méretü virág bels és küls lepellevelei között a lepellevelek alaki fejldé-

sét illetleg ; majd a bels lepellevelek utánozták a külsket, majd pedig

megfordítva ; csak a már említett hat teljesen egyenl s a normális bels

három lepellevélhez hasonló lepellevéllel biró hóvirágokra nem tudtam ez

úttal ráakadni ezen , Galanthusokban annyira bvelked területen s

hasonlólag nem sikerült oly fajta hóvirágnak egyetlenegy példányát

sem találnom, melynél az összes lepellevél a normális három küls

lepellevél jellegét magán hordja, a mint azt már régebben az üst.

bot. Zschr. XXXV. évf. 10. számában Dr. Formánek E. egyik bot. jegyzé-

kében olvastam volt.

Páros méret virágok, mink a négy- és kétméretüek (III. tábla,

14. 15. ábra) mint alkalmam volt tapasztalni, nem tartoznak a ritkaságok

közé s ezen egy kirándulásom alkalmával is nagyobb számban sikerült

találnom s összegyüjtenem; a begyjtöttek kisebb részét részint alkoholba

tettem, részint szárítottam, nagyobb részét ellenben az egyetemi növény-

kertben ültettem el, hogy a már régebben ott tenyésztett rendellenes virág-

zásu hóvirágok csoportját még ezekkel is gyarapítsam. Ezeknek legnagyobb

része az 18í)0. év tavaszán virágzott s nem tért el semmiben sem a termé-

szetes termhelyen észlelt virágoktól. E tény megersít engem arra nézve,

hogy eme összes alakjai a hóvirágnak (III. tábla, 1., :2., 14., 15. ábra) ter-

mészetes tenyészöhelyeiken továbbra is állandók maradnak, st talán mint

ilyenek továljb is szajíorodnak, a rendellenesség ezen neme az utódokra is

átörökldik, minek megersítését azonban további észleletektöl teszem

függvé.

Hasonlólag nem ritkák a Jánoshegyen oly vh'ágok sem, melyeknél a

bels lepellevelek átmenetet képeznek a porzók alakjára és viszont a porzók

fokozatos átalakulást mutatnak bels lepellevelekké.

Kiválóan érdekes volt elttem egy háromméret hóvirág, melyben a

három küls lepellevél hófehér, tehát normális szín volt, a három bels

közül azonban csak egyetlen egy volt normális alakú, nagyságú és szín,

holott a második részaránytalanúl lévén kifejldve, a látszólag csenevész

oldalán jól kifejldött fél antherát viselt, telve himporral, a harmadik pedig

mindkét oldalán eltér alakot és színt mutatott, jobb- és baloldali szélén

pedig, tehát meglehets távolban egymástól, egy-egy fél, vagyis két fél

antherát viselt, melyek közül az egyik kisebb, a másik ellenben nagyobb

és fejlettebb volt; a virág harmadik és negyedik körét, mint minden

u
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normális virágban, a hat porzó foglalta el, legbelül pedig a három rekeszti

term volt látható.

De egyes virágszervek felfüggesztését és elrendezését illetleg is külön-

böz eseteket is volt alkalmam az 1 890. év tavaszán megállapítani ily rend-

ellenes virágokon, úgymint acyklikus zavarokat az egyes és szomszédos

körökre nézve, a küls lepelkör tagjainak eltolódását a maglion középsík-

jáig, st még mélyebbre is stb. Mindezen eltérésekre azonban nem akarok

e helyen részletesen kiterjeszkedni, minthogy azok legnagyobb részét újab-

ban úgy is Dr. Stenzel G. «Blüthenbildungen beim Schneeglöckchen»

(Bibliotheca botanica 51. füzet) czím munkájában tárgyalja, hol a hóvirág

rendellenes virágformái nemcsak tüzetesen s jelesül iratnak le, hanem nagy-

részt le is vannak rajzolva.

Említett szerz munkájában tabellárisan összeállított sorozatát is

közli mindazon virágalakoknak, melyeket részint ö maga észlelt, részint

pedig vele közöltettek, vagy mint monstrosus Galanthus-virágok szétszórtan,

megbízható irodalmi jegyzékekben mások által már leírattak. E sorozatnak,

valamint egyáltalában e jeles munkának kiegészítésére szolgáljon jelen kis

dolgozatom, melybl fleg azon adatot emelem ki, hogy némelyikénél ezen

virágalakoknak, már négy, illetve két évre terjed kulturkisérleteimböl

sikerült a bélyegek állandó voltát megállapítanom, ez alakok szaporodá-

sára azonban mindeddig legalább, semmisem mondható.

Mellékelt III. táblán egy szabályos, teljesen kifejlett négy- és két-

méret virágon (14., 15. ábra) kívül, a Jánoshegyrl hozott és a növény-

kertben már négy éven át kultivált alakja azon hóvirágnak látható, mely-

nél a két körben normálisan elosztott hat lepellevél színökre és nagyságukra

nézve egymás között teljesen egyenlk és a mint a rajzból is kitetszik, a kö-

zönséges hóvirág (6— 13. ábra) bels lepelleveleitl, alakjuk és nagyságukra

nézve kevésbbé különbözk, kevéssel több eltérést pedig a színezetük

illetve zöld csíkosságukra nézve mutatnak. A kultivált alaknál a lepellevél

alsó (küls) oldala (fonáka) hat, ritkábban több egymástól tisztán elkülönült

kis táblácska alakú zöld foltocskát mutat, melyek ívben egymás mellé

sorakoznak ; fels (bels) oldalán (színén) ellenben kilencz, többnyire tíz,

a lepellevél alapjától csúcsáig gyenge ívben lefutó zöld hosszanti csíkot

látni, melyek végükön csak csekély, ékszer vastagodást mutatnak (4., 5.

ábra) ; tehát mind csak csekély eltérés a normális kifejldés hóvirág bels

lepellevelétl (8., 9. ábra). A porzók sem alak- s nagyságukra, sem szá-

mukra s elhelyezkedésökre nézve nem térnek el a normálisan kifejldött

hóvirág porzóitól ; hasonlólag nem mutat eltérést úgy általában a maghon

sem, a cultivait alaknál azonban mégis rövidebbnek s lekerekítettebbnek

látszik, mint azt a közönséges hóvirágnál legtöbbnyire észlelni lehet.

Egy, ezen leírt alaknak valószínleg megfelel hóvirágot az «Öst.

bot. Zschr. 1881» szerint állítólag már Borbás is talált, (hol? nem említi
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szerz) de ezen megfigyelt példányon a hat egyenl lepellevel hosszabb

volt, mint a közönséges hóvirág bels lepellevele. (? !) Egy semmit sem

mondó, semmit sem magyarázó jegyzetnél nem egyéb.

A III. TÁBLA MAGYARÁZATA.

1

.

Galantlins nivalis L. hat egymással teljesen egyenl lepellevéllel, mely a nor-

málisau kifejlett hóvirág bels lepelloveleinek felel meg.

2. Ugyanezen hóvirágalak egy jobban kinyilt virága.

3. Ezen alak alaprajza.

4. Ezen alak lepellevele kívülrl tekintve.

5. Ugyanez belülrl tekintve a hosszanti zöld csíkokkal.

6. Galanthus nivalis L. Közönséges alakja a hóvirágnak.

7. Annak küls lepellevcle.

8. Bels lepellevele belülrl tekintve.

!). Ugyanaz kívülrl tekintve.

10. Porzó
]

11. Term
1 -2. A maghon harántul átmetszve

1 o. A maghon hosszanti átmetszetben

li. Négyméretíí hóvirág.

15. Kétméret hóvirág,

lit. A közönséges hóvirág alaprajza.

1 7. A négyméret hóvirág alaprajza.

18. A két méret hóvirág alaprajza.

a közönséges hóvú'ágon.
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