
Mágócsy-Dietz Sándor: Az elszalagosodás.*

Jelenlegi soraimban nem szándékozom az elszalagosodás (fasciatio)

jelenségének magyarázatával foglalkozni — nem pedig azért, mert ez a jelen-

ség nagyon is ismeretes. Nem is igényel beható vizsgálatot annak megállapí-

tása, hogy az elszalagosodás vagy azáltal keletkezik, hogy a szár csúcsa

elszélesedik, vagy pedig azáltal, hogy az ágak, melyek egymáshoz közel es
tenyészkúpokból fejldtek növekedésük legels szakában mintegy fejldésük

kezdetén egymással összennek ; ez utóbbi esetben a fasciatio keletkezésére

nézve közel áll a cohaesiohoz, mely már eredetileg külön álló szervek, pél-

dául ágak összenövése. A fasciatio elbbi esete a gyakoribb, az utóbbi a

ritkább. Az elbbi módon keletkezett fasciatio felismerhet arról, hogy egyet-

len ellaposodott bélt fog körül a farész, az utóbbiban gyakran több egymás-

tól farészck által elkülönített bélt találunk, melyeket a farészszel együtt közös

kéreg és epidermis fog körül.

Ismeretes az is, hogy az elszalagosodás okául különösen az utóbbi

esetben az egymáshoz közel es szárak tenyész csúcsára igen íiatal korban

gyakorolt nyomást tekintik, az elbbi esetben pedig létrejöhet az elszalagoso-

dás — melyet inkább tekintenek pathologikusnak — a nyomás folytán is, de

leginkább a tenyész kúp szövetének rendellenes alakulása különösen egy

irányban való kiterjedése folytán, melylyel sokszor vele jár, hogy az egyetlen

tenyész csúcs helyét több egymás mellett álló tenyész csúcs foglalja el.

A rendes száraktól az elszalagosodott szárak nemcsak ellaposodott alak-

juk által ütnek el, hanem nagyobb tömegük által is, mert nemcsak a szár

térfogata mutat nagyobb gyarapodást, de a száron a rendestl eltéren elhelye-

zett szervek, ú. m. levelek, virágok és a leveles ágak is nagyobb számúak,

mint a rendes fejlettség száron, a mi természetes következménye az elszala-

gosodást kisér körülményeknek. Nevezetesen az elszalagosodás jóformán

mindig csak akkor fejldik ki vagy alakul meg kifejezetten és marad meg,

ha az elszalagosodott szár, illetleg növény bven kapja a táplálékot.

Némely esetben az elszalagosodás örökölhet is, mint azt a magról sza-

porított kakaslaréj (Celosia eristata) is bizonyítja, de megmarad akkor is,

ha a növényt elszalagosodott hajtásról szaporítjuk, mint pl. az irodalom tanu-

sága szerint a mirtuson. Különben a fasciatio örökölhetséget illetleg legutóbb

a DeVri.es Hugó" nagyjelentség munkájában »Die Mutationstheorie« kö-

vetkezleg nyilatkozik : »az Oenothera génusz vagyis inkább a Biennis fajok

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi április 9 iki ülésén.

**
I. Bd, Leipzig 1901. 345. 1.
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(Onagra algénusz) csoportjában a megtelel feltételek közt az elszalagodásra

való képesség lappangó állapotban örökölhet.

«

Az elbb említett körülményekbl és az irodalomban található adatok-

ból Frank* azt következteti, hogy a megfelel viszonyok közt majd

valamennyi növény képes elszalagosodott hajtások fejlesztésére.

Az újabb idben ismeretessé lett esetek száma"" Frank állításának

helyessége mellett bizonyítanak, a mint, hogy a növények növekedésében és

fejldésében nem is lehet találni olyan jelenséget, mely csak egyetlenegy

növény elszalagosodásának lehetségét is kizárná. Ezzel kapcsolatban pedig

áll az a tény, hogy viszont némely növényfaj nagyobb hajlandóságot mutat

a fasciatiora, mint a másik még egyenl körülmények között is, a mire kü-

lönben már Masters*** is rámutatott. Ez a körülmény teszi indokolttá, hogy

a növényeket ebbl a szempontból is figyelemmel kisérjük, mert ily módon

az ismeretes esetek számának szaporodtával esetleg az clszalagosodást elidéz

okokra és a megfelel kedvez körülményekre közvetlenebbül fogunk rá-

mutathatni.

Tekintetbe veend még az elszalagosodott szárrész küls kialakulása,

továbbá a levelek és a másodrend hajtások st virágok és virágzatok kelet-

keztetésére való hajlandósága és végül élettartama is. De figyelembe veend

még azon körülmény is, hogy némely ével különösen fásodó vagy fás nö-

vényen csak egyszer és elvétve alakul meg a fasciatio, míg másokon az el-

szalagosodás évrl évre ismétldik az újonnan fejld ágakon, mint például

az egyetemi növénykertben a Paeonia Humei-n, a Desmodium concinniim-on,

a Punica granatum-on stb. Mindezeknek az okai, körülményei teljesen nin-

csenek tisztázva és még tanulmányozóra várnak.

Éppen ezért nem látszik fölösleges munkának a különböz elszalagoso-

dott növényrészeknek a gyjtése. Minthogy pedig a budapesti egyetemi nö-

vénytani intézetben évek sora óta több ilyen példa gylt meg, t. olvasóim-

nak érdekldése reményében bemutatom az intézet gyjteményét,'1' mely 62

növényfaj többé-kevésbbé elszalagosodott szárrészét öleli fel. A gyjtemény

darabjainak legnagyobb részét Fekete József növénykerti intéz, F i 1 a r s z k y

Nándor és SchilberszkyKároly tanárok a budapesti egyetemi növény-

kertben gyjtötték, kisebb részét szíves ajándékozók juttatták az intézetnek. Az

alább felsorolt elszalagosodott növények közt 27 olyan van, mely az össze-

foglaló tcratologiai munkákban még nincs fölemlítve (a sorozatban dlt betvel

nyomatvák). A csillaggal jelöltek olyan génuszokba tartoznak, melyeknek

közelebbrl meg nem határozott fajain alakult elszalagosodások is ismeretesek

az irodalomban. A gyjtemény a következ fajokat foglalja magában : ff

* Dr. A. B. Frank, Die Krankheiten der Pflanzen. III. Bd. II. Aufl. Breslau

1896. P . 324.
** Dr. O. P e n z i g. Pflanzenteratologic. I. Bd. Genua 1890., II. Bd. Genua 1804.

* Maxwell I. Masters, Pflanzenteratologic. Leipzig 1880. p. 2G.

t Közleményemnek azért helyesebb czíme lett volna ».\ budapesti egyetemi

növénytani intézet fasciatio gyjtemcnyc«.

tt A zárójelben az illet darab lelhelye van megnevezve.
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Abies excelsa Link. (Mármaros vármegye.)

Abobra viridiflora Naud. (Növénykert.)

Acacia glancophylla Steud. (Növénykert.)

Acer campestre L. (Növénykert.)

Achilea setacea W. K. (S.-A.-Ujhely).

Aconitum variegetum L. (Uzsok. Ungvármegye.)

Amaranthus hypochondriacus L. var. monstrosus Hort. (Növénykert.)

Amorpha frutico.sa L. (Növénykert.)

Anthemis austriaca Jacq. (Budapest, Svábhegy.)

Anthemis ruthenica MB. (Csopak.)

Antirrhinum május L. (Kassa.)

Atropa Belladona L. (Növénykert.)

Berberis vulgáris L. (Növénykert.)

Centranthus Calcitrapa Dufr. (Növénykert.)

Chrysanthemum Leucanthemum L. (Kassa.)

*Cotoneaster buxifoHa Wall. (Növénykert.)

*Colyledon gibbiflora Moc. (Echeveria metallica glaucaHort., Növénykert.)

Cucurbita Pepo L. (Növénykert és Hunyadvármegye.)

Cytisus nigricans L. (Növénykert.)

Dahlia variábilis Desf. (Érsekújvár.)

*Delphinium speciosum MB. (Növénykert.)

Desmanthus brachylobus Benlh. (Növénykert.)

Desmodium concinnum DC. (D. pendulifiorum Wahlr., Növénykert.)

*Dioscorea divaricata Blanco. (Növénykert.)

Dioscorea sativa L. (Növénykert.)

Echium vulgare L. (Növénykert.)

Ephedra fragilis Desf. (Növénykert.)

Equisetum limosum L. (Erzsébetfalva.)

Fraxinus excelsior L. (Pilis-Szántó.)

Gleditschia triacanthos L. (Növénykert.)

Hyacinlhus orientális L. (Növénykert.)

Indigofera Gerardiana R. Grált. (Növénykert.)

Lcspcdeza macrocarpa Bunge. (Növénykert.)

Lilium candidum L. (Növénykert.)

Linaria genistifolia Mill. (Budapest, Gellérthegy.)

Marsdenia erecta R. Br. (Növénykert.)

Matricaria inodora L. (Növénykert.)

*Morus rubra L. (Budapesti m. kir. kertészeti tanintézet.)

Myosotis palustris Lam. (Budapest, svábhegyi kert.)

Paeonia Iíumei Vilin. (Növénykert.)

Petúnia hybrida Hort. (Növénykert.)

Pinus silvestris L. (?)

I'runus avinm L. (Budapesti m. kir. kertészeti tanintézet.)

Prunus Amygdahts Stokes. (Budapesti m. kir. kertészeti tanintézet.)

Prunus Maheleb L. (?)
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Punica granatum L. (Növénykert.)

Ranunculus Eicaria L. (Pomáz, Khegy.)

Robina Pseud-acacia L. (Növénykert és Rákosfalva.)

*Rosa canina L. (Növénykert.)

*Rosa sphacrica Gren. (Selmecz.)

Scduui maximum Sut. (Kassa, kertbl.)

*Sedum acre L. (Budapest, Rákos.)

Sempervivum cuneatum Webb. cl Berth, (Növénykert.)

Sorbus domestica L. (Növénykert.)

Spartium junceum L. (Növénykert.)

Taraxacum officináié Webb. (Növénykert.)

Tropaeolum május L. (Kassa, kertbl.)

Valeriána officinalis L. (Növénykert.)

1 'erbena chamaedryfólia Juss. (Kassa, kertbl.)

Vitis vinifera L. (Növénykert és Budaörs.)

Weigelia rosea Lindl. (Növénykert.)

Zinnia verticillata Andr. (Növénykert.)

Az elsoroltak között vannak egyesek, a melyek jól kifejldöttck és az

elszalagosodás szertelen formáit mutatják, mint pl. a Delphinium speciosum

szép sok virágú szára ; a Linaria genistifolia, melynek elszalagosodott ften-

gelye nagyszámú rendes virágzó ágat hajtott ; a Vitis vinifera ága, mely

7 cm. széles és tetején 9 ágat hajtott ; a Pehmia hybrida 23 cm. széles

oldalága ; a Matricaria inodora 18 cm. széles elszalagosodott rövid ftengelye,

mely alsó részében nagyszámú járulékos gyökeret hajtott ; az Ecliium vulgare

9 cm. széles és 59 cm. magas szára, végül a Cucurbita Pepo 3 m. hosszú

elszalagosodott szára, mely 15—30 cm. széles, még most szárazon is. Erdeke*

az Equisetum limosum L. monstr. spirális Milde, mely ers csavarodása

mellett még el is laposodott és hosszú összefügg csavarvonalban fejldött

levelekkel bír.

Különösen említésre méltónak tartom az intézet gyjteményébl a Lilium

candidum elszalagosodott szárát, mely 6 cm. széles és 115 cm. magas, tara-

ján pedig 38 virágot fejlesztett. A virágzó elszalagosodott szárat levágás után

az intézet kísérleti szobájában függesztettem fel, hogy lehetleg ép állapotban

száradjon meg. A szár száradása nagyon lassú volt ; legelbb száradtak meg a

levelek, ellenben a virágok részben épek és frissek maradtak hosszú idn át úgy,

hogy már azt reményeltem, hogy a virágok is lassanként megszáradva épek fog-

nak maradni. Bizonyos id múlva azonban a virág takaró levelei és a porzók is

lehullottak, a term azonban megmaradt, de nemcsak megmaradt, hanem

fokozatosan terméssé fejldött, úgy hogy a kiszáradt száron még most nyolez

termés van.* A termés magvai azonban léhák. Ez a jelenség mindenesetre

annak a bizonysága, hogy az elszalagosodott szárrészben bven volt meg a

táplálék a virág, illetleg a term tovább fejlesztésére. A szárban lev táplálék

bségérl azonban még világosabb bizonyítékot is nyertem. Nevezetesen a

* A bemutatáskor véletlensc«bl letörettek.
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száraz clszalagosodott szárat pontosan megtekintve arra a meglep fölfede-

zésre jutottam, hogy a szár körülbelöl közepe táján álló leveleinek hónaljában

valami új, apró képlet fejldött. Els pillanatban járulékos gyökerekre gon-

doltam, közelebbi vizsgálat azonban azt bizonyítá, hogy a levelek hónaljában

fejldött képletek nem gyökerek, hanem apró kis bulbillák, melyek hosszú-

kás alakúak és 2—3 színtelen levélkét fejlesztettek már. A szár fölösleges

és b táplálék anyagát tehát ezeknek a hagymáknak fejlesztésére használta

fel bizonyára még a száradás kezdetén. Mellesleg jegyzem meg, hogy a

hagymáknak ilyeténképen való megjelenése még összefüggésben van a szer-

vek correlatiójának jelenségével is.

A fehér liliom leveleinek hónaljában bulbillák fejldése különben már

ismert jelenség, hiszen már Wiegmann továbbá Gesner és Tourne-
fort* is tesznek errl említést. Ez utóbbiak kísérletérl következket közli

M o q u i n-T andon:" Gesner és Toumcfort kísérlete szerint, melyet

Du P e t i t-T h o u a r s és De Lens ismételtek, »a fehér liliom levélhónaljá-

ban tetszés szerint lehet tokokat, magvakat (?) vagy hagymákat létesíteni ; csak

a szárat kell leveleivel a virágzás eltt a hagymáról lemetszeni és kissé ned-

ves helyiségben fordítva felfüggeszteni.

«

Az clszalagosodott szárat én nem függesztettem fel fordítva, — de a

helyiség is, melyben száradt — a növénytani intézet élettani dolgozó helyi-

sége június, július hónapokban nem mondható legkevésbbé sem nedves leve-

gjnek és mégis kifejldtek a bulbillák.

Ez eltérés miatt, de a jelenségnek egyébként is érdekes volta miatt

tartottam érdemesnek a bemutatásra és a közlésre.

IRODALMI ISMERTET.

Richter, Aladár, Dr. : Physiologisch-analomische Unlersitchtingen iiber

Liifhviirzeln, mit besonderer Berücksichtigung der Wurzelhaiibe. 12 táblával.

Stuttgart, 1901. Különlenyomat a »Bibliotheca Botanica« 54. füzetébl.

Tagtársunk ezen szép dolgozata részben már 1897-ben készült Gráczban

és az ottani egyetem bölcsészeti karán az Unger- díjjal tüntették ki. Tárgya

13 meleg éghajlatú növény levegbeli gyökereire vonatkozik és kivált a gyökér-

süveg fiziológiai és anatómiai alapon való tüzetes tárgyalását foglalja magában.

A tárgyalt növények részint olyanok, melyeknek gyökerei állandóan a leveg-

ben fejldnek és abban fejtik ki mködésüket, így az Orchidaceae és némely

Aroideae ; részint pedig olyanok, melyeknek gyökerei a levegben fejldnek

ugyan, de csak a talajba jutva mködnek mint gyökerek (Pandanus, Palmae),

tehát az elbbiekkel szemben nem valóságos levegbeli gyökerek. E kétféle

gyökér természetesen szerkezetében is kisebb-nagyobb eltér vonásokat árul

el, miként az a szerz részletes leírásaiból kitnik ; ezekbl azonban általá-

* Pénzig i. ni. II. k 415. 1.

" A Moquin-Tandon, Pflanzcn-Teratologi. Berlin 1842. p. 224.


