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A. muUicapsulare-n 0-018—0026 mm nagyságúak, addig az erdélyi fajon

csali Ü-014—0-022 mm nagyok.

Összegezve az elmondottakat, kitnik, hogy az erdélyi és az angol-

országi moha között csak csekélyebb és inkább a levél alakjában, méreteiben,

továbbá a kupak csrében meg a spórákban van észlelhet különbség. De

ai-:nál több a hasonlóság. így a virágzati viszonyok azonosságától — mint

generikus bélyegtl — eltekintve, azonos a termet, a levél széle, ere, a vagi-

nula és a toknycl ; majdnem azonos a többi rész, kupak', spórák stb.

Ezekben foglaltam össze röviden összehasonlításaim fbb eredményeit,

a melyekbl nyilvánvaló, hogy az A. i n t e r m e d i u m — szigorúan
véve — nem egyéb, mint eddig ismeretlen tényezk hatá-

sára kissé megváltozott A. m u 1 t i c a p s u 1 a r e. Erre lehet követ-

keztetni a vázolt aprólékos és különösen lombosmohoknál gyakori különb-

ségekbl, melyek más fajoknak különböz viszonyú területekrl származó példái

között is sokszor megvannak.

Végül megemlítem, hogy R o t h nak Európa lombosmohairól szóló mun-

kájában * az .4. iniíJlicapsiilare két alakját rajzolja le. A forma anniia egészen

olyan, mint a M itten szedte angolországi moha, míg Si forma biennis sza-

kasztott az erdélyi .4. inlermediitm. Hogy az elmondottak után e kett között

csak az .4. intermediiim és A. miticapsitJare közötti különbség van meg

csupán, és így lényegileg egyazon faj példái, azt föntebb láttuk.

Mágocsy-Dietz Sándor: Az Araujia sericifera

Brot. rovarfogása.**

(Tizennég}' eredeti rajzzal.)

Növénytani szakosztályunknak 1900-ik évi október havi ülésén ismertettem

a Lyonsia straminea R. Br. rovarfogását, egyszersmind elsorolván a virág-

fogságban elpusztult rovarokat is. A rovarok, illetleg a legyek mind az

Eristalis icnax L., Melanostoma mellinum L. és a Syritta pipiens L. fajok-

hoz tartoznak.

A jelzett idponttól kezdve két, illetleg három nyáron át kísértem

figyelemmel úgy a Lyonsia, mint más a rovarfogásáról hírhedt növény virág-

zását. Ezeknek a megfigyeléseknek eredményei közül óhajtok ez alkalommal

egyet megismertetni.

Mellesleg megemlítem azonban, hogy a Lyonsia straminea föntebb

elsorolt látogatói, illetleg áldozatai meglehetsen ugyanazok. A hosszas meg-

figyelések alapján azonban sikerült e számot gyarapítanom, a mennyiben megállapí-

tottam, hogy az elsoroltakon kívül, — bár ritkábban, st néha csak elvétve —

* Roth: Europ. Laubmoose. I. (tab. XLVI.)
** Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1004. évi februárius lO-iki

(100-ik) ülésen.
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ü. kép : Az Araujia sericifera az egyetemi növénykertben, az 1903. év augusztus

havában.
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megfogódik a következ fajok * egynémelyik egyede, és pedig : Erislalis

arbusloriim L., Erislalis aeneiis Scop., Helophilns Irivillatus Fabr., Hylemyia

variata Fali., Melithreptiis dispar Loeiv., Oecemyia pusilla Meig., Platycheirus

sp ?, Föllelt ia sp. ?

A rovarfogást illetleg leginkább feltn növénye az egyetemi növény-

kertnek az Araujia sericifera Brot,** mely a Lyonsia-i magába foglaló Mcténg-

félék (Apocynaceae) családdal szoros rokonságban lev Krépin-félékhez (Asclepia-

daceae) tartozik.

Ebbl a családból nálunk él a Cynanchtun Vincetoxicmn (L.) R. Br.,

kérteinkben tenyésztik a pamut-krépint, Asclepias syriaca L. (illetleg helye-

sebben A. Corniiti Dcne., selyemkóró) fajt.

Mind a kettnek, de különösen az utóbbinak virágszerkezete a f-

bélyegekben természetesen megegyezik az Araujia sericifera virágával. Az

Araujia sericifera különben dél-amerikai növény, mely Brazillá déli részében,

de különösen Perunak szubtrópusi klímája alatt van elterjedve. Ennek meg-

felelleg az észak amerikai Egyesült-Államok területén a szabadban is jól

tenyészik, például Kaliforniában, st még Boston környékén is. Európában

a Földközi-Tenger partvidékén, például Olaszországban, de Fiume környékén

is a szabadban tenyészik. Tapasztalataink szerint nálunk csak a nyári id-

szakban tenyészthet a szabadban^ télire a földbeli részeit mérsékelt hfokú

(6—120 c.) zárt helyen kell tartani. Mehádián a gyengébb telekben állítólag

életben maradt a szabadban is.

Mint ével felfutó növényt az egyetemi növény-kertben a felfutó nö-

vények csoportjában tenyésztjük, a hol meglehetsen erteljesen fejldik és

elég szép külseje van, a mint azt a mellékelt kép is mutatja (6. kép). Haj-

tásai közül a virágokat fejlesztk nem nyúlnak meg annyira, mint a még

virágokat nélkülöz vesszs hajtások. Levelei átellenesen vannak, fonákukon

éppenúgy mint a hajlások is, rövid szrszálaktól szürkén porosaknak látszanak.

A levelek hónaljában fejldnek a levélnél rövidebb virágok egyesével, ritkán kettesé-

vel (7. rajz). Megjegyzend azonban, hogy minden levél hónaljában nem fejldik

virág; kivételesen két átellenes levél hónaljában van egy-egy virág; az átellenesen

álló levelek közül rendesen csak az egyiknek a hónaljában fejldik egy. Ebben a

tekintetben egyéb törvényszerséget nem sikerült megállapítanom.

A virág egészen fehér pártájával a levelek zöldjébl jól kitnik.

A virág szerkezete, — mint már említem, — fbélyegeiben megegyezik a

nálunk vadon él orvosi méregöl, a Cynanchyuin Vincetoxicum (L.) Pers. [Vince-

toxicum officináié Mütichj és a kérteinkben általánosan elterjedt pamut krépinnel

az Asclepias Cornuti Dcne. (A. syriaca L.) virágainak szerkezetével.

* A légyfajok meghatározásáért Kertész K á 1 in á n úrnak ezen a helyen

is köszönetet mondok.
** A növénynek még a következ egyjelentés nevei vannak az irodalomban :

Physianüms albens Mart., Araujia albeiis G. Don., Araujia calycina D. C, Araujia

sericofera Brot. (Cyclopedia of Am. Horticulture). A génusz-nevet Arauja-nak is

írták, újabban Araujoa-ra. helyesbítik. (Tom von Post. Lexicon generum Phaneroga-

marum. Opus revisum et auctum ab Ottó Kuntze, Stuttgart. 1904).
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Mivelhogy pedig ennek a fajnak a virága eléggé ismeretes, az Araiijia

virágának csak azokat a sajátosságait óhajtom megvilágítani, a melyeknek is-

merete a rovarfogás módjának a magyarázására szükségesek. Az öt szabad

7. kép : Az Araujia sericifera virágos ága. Természetes nagyságban.

csészelevél tojásalakú szürkés zöld. A párta harangalakú és fehér alsó csöves

részében kissé kihasasodik, de az egész cs külsején látható öt benyomat

kívülrl is elárulja az öt porzó helyét.



28 MAGUCSY-DIETZ SÁNDOR

A párta ereszének öt karéja nem terül ki vízszintesen ; ezekkel a

karéjokkal váltakozva foglal helyet az öt porzó, mely a közepén álló termt,

különösen a magházat egészen betakarja. Ha a csészét és a pártát eltávolítjuk,

úgy a porzók és a term alkotta kúp

szerkezetérl kell felvilágosítást kapha-

tunk (8. rajz).

A kúp, tulajdonképpen a gynoste-

giummá összentt porzó és term, felületét

alkotja ; az alsó részben a függelékes

porzó felülete, a fels részben pedig a két

szarvas nyúlványai meghúsosodolt bibe.

A kúp külsején jól látható az egy-

máshoz simuló öt porzó közötti határ,

továbbá e határ fölött a bibén a porzó-

csatló nyúlványai között a csapó-készü-

lék (15. rajz).

A porzók szerkezete meglehetsen

bonyodalmas. Minden porzó alsó része

össze van nve a párta alsó részével

(15. rajz) ; innen eredve két részre külö-

nül el egy sziromszer függelékre és a

tulajdonképpeni porzóra (14. rajz). A füg-

gelék, a melyet koroná-nak neveznek és

pedig minthogy a porzóból ered, stami-

nodialis koronának, fölfelé hajló lemezszer

képzdmény, mely a porzószéllel kis öblöt alkot és a melynek fels részében szélei

kifelé hajolnak, alsó részében pedig a szomszédos koronarészekkel összetapadvák,

megalkotván a mézgyjtt (9. és 10. rajz). Maga a porzó lemezesen kiterült képlet,

8. rajz : Az Araujia sericifera virágá-

nak porzói és termje; li, korona-szelet;

/', porzó, hf, bibefej ; cs, csapókcszü-

lék
;
pl, porzókközötti rés. Ötször na-

gyítva.

^'-

e^/

^.

/>t
//?^i

9. rajz. 10. rajz.

9. rajz : Az Araujia sericifera porzójának küls oldala ; m, mezgyjt ; /, porzólécz

csl, csatlü nyúlványa. Ötször nagyítva.

10. rajz : Az Araujia sericifera porzójának bels oldala ; t, theca ; mf, mézfejt.

Ötször nagyítva.

melynek küls felülete csak kevéssé domborodik ki, ellenben bels felülete

alsó részében homorú, fels részében meglehetsen sík, csekély mélyedéstl el-

tekintve (11. és 12. rajz). A két oldalsó kis mélyedés és az alsó rész kétoldali
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vaJLilata mezfejtként szerepel (10. rajz). l'jcUcmvonása azonban a porzónak

a lemez két szélén alakult meglehetsen kemény és merev lécz, melynek alsó

fele kihegyesedve végzdik a korona alkotta öblösödés, a mézgyjt fölött

(8. rajz). A szomszédos porzók léczei egymáshoz szorosan simulnak olyan-

képpen, hogy a ruganyosság a léczek bels és fels része felé csökken.

A porzó fels része, a csatló nyúlványa nagyon vékony, kevéssé ki-

hegyesed lemez, mely a bibefejre fekszik. A porzók alkotta kúp bels részét

11. rajz: Az Araujia sericifera porzója alsó részének keresztmetszete. Vázlatosan,

Tízszer nagyítva.

a term foglalja el, a melynek helyét és alakját csak az esetben figyelhetjük

meg, ha a porzókat eltávolítjuk (13 rajz). Ez esetben megállapíthatjuk, hogy

a term egy vagy két magházból van alkotva, melyek szabadok és csak a

csúcsukkal vannak összetapadva, illetleg utólag fejldött laza szövet által össze-

kötve, mely laza szövet Schumann terminológiája értelmében a bibefej (bf). A

12. rajz : .Az Araujia sericifera porzója fels részének keresztmetszete. Vázlatosan.

Tízszer nagyítva.

bibefej meglehetsen vaskos ötszöglet test, mely majd olyan vastag, mint

széles és két szarvalakú nyúlványban végzdik. Ezt a két nyúlványt els

pillanatra bibének vélhetnk; a term közelebbi vizsgálata azonban arról

gyz meg, hogy a tulajdonképpeni bibe a bibefejnek alsó részén van, ott a

hol a porzók egymással érinthet léczei végzdnek (13. és 16. rajz). Itt találjuk

a bibefej oldalán, de a tulajdonképpeni bibénél följebb elhelyezve a csapó-

készüléket (13. és 18: rajz). A bibe egyrészt a bibefej által, másrészt a porzók
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által egészen el van rejtve (16. rajz) és csak a szomszédos porzók alkotta

nagyon keskeny résen érhet el. A bibefej két nyúlványa hol szétválik

egymástól, hol összehajlik.*

Egész határozottsággal nem állítom, de megfigyeléseim eredményeként

valószínnek kell tartanom, hogy ezeknek a bibefej-nyúlványoknak, illetleg

bibefej-szarvaknak a helyzete a megporzással, illetleg a megtermékenyítéssel függ

össze, a mennyiben a még beporozatlan virágban össze vannak hajolva, ellen-

ben a már fejld termésen szét vannak hajolva.

A porzó fels része és a bibe alsó része egymással nemcsak hogy

össze vannak tapadva, de a bibefejnek utólag fejldött laza szövete olyan szo-

--/v

/»*

- --- /m/t.

13. raiz. 14. rajz.

13. rajz : Az Araujia sericifera termje a polliniunokkal ; r, a translator karja
;

po, polliniun ; mh, magház ; h, bibe. Ötször nagyítva.

14. rajz : Az Araujia sericifcra porzójának hosszmetszete ; psz, porzószál ; sz, szirom-

részlet ; k. korona ; /, theca ; cs. csatló nyúlván3ra. Vázlatosan. Tízszer nagyítva.

rosan záródik a porzókhoz, hogy azzal összenttnek tekinthet (15. és IG. rajz).

Az ilyen módon összentt porzó és term alkotja a gynostegium-ot. Eredetileg

úgy a term, mint a porzólevelek külön fejldtek és csak a késbbi fejldés

alatt nttek egybe, de egészen kifejldött virágban sem egyesül a kett szi-

lárdan, mert a porzók kevés erfeszítéssel a bibefejtl elszakíthatok. Az
összenövés helyérl és a virág részeinek egymással való összefüggésérl gyz
meg a 15. rajz, mely D o p után fiatal virágot ábrázol.** A virág késbbi

* R o b. E. C. S t e a r n s : Araujia albens as a moth-trap. The American
Naturálist. Yol. XXI. Nr. (5. Philadelphia. 1887.

** Paul D o p : Recherches sur la structure et le développement de la fleur des

Asclepiadées. Toulouse, 1903. p. 46, fig. 23.
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Y

fejldési állapotában, úgy a porzók szála, mint a term magháza tetemesen

megnyúlik.
*

A porzóknak fels részében találjuk a két-thecás antherát, melyek fe-

lülrl csak nagyon vékony szövetréteggel vannak fedve ; a thecákat borító

küls szövetréteg folytatódik a csatló nyúlványába, míg a bels szövetréteg

összen a bibefejjel, úgy hogy a bibefej laza szövete kiterjeszkedik a thecák

fölé is (15. rajz) és a porzók bels felületének középs kiemelkedése n
össze a bibefejjel (10. és 14. rajz).

Legjellemzbb része a virágnak a csapókészülék és a vele összefügg

porzók tömege, a mely kettt együttvéve Schumann translator-nak nevezi.

Az Aranjia translator-ai állanak elször a csapókészülékbl (régebben corpus-

culum) és az ebbl kiinduló két kar-

ból (caudicula), melyek mindegyike

két szomszédos porzó egymás felé

es két theca-jának egymással össze-

tapadt pollenszemecskéit, a két poUi-

niumot (régebben poUinarium ; 17. rajz)

kapcsolja egybe. A translator-ok apolli-

nium-okkal olyan szorosan kapcsolvák

össze, hogy a virágból a csapókészü-

lékkel együtt szépen kiválaszthatók a

virág bizonyos fejldési szakaszában.

A translator részei közül a

pollinium-ok szerkezete és összeállása

eléggé ismeretes ; kevésbé ismerjük a

csapókészülék és a karok fejldését

és szerkezetét. Igaz ugyan, hogy már

E i c h 1 e r* állítja, hogy az ötszög

bibefej sarkainak kiemelkedései már

nagyon korán folyadékot választanak

ki, a mely többnyire barázdás mirigygyé

vagy két különleges csomóvá kemé-

nyedik, és erre vannak függesztve a

pollinium-ok. Nagyon természetesen

E i c h 1 e r-nek ez az úgy tetszik S c h a c h t** nyomán keletkezett magyarázata

nem oldja meg a kérdést, a melyet sem Corry, sem Schumann ebbeli törek-

vései nem oldottak meg teljesen,*** de Dop föntebb idéztem fejldéstani

munkája sem foglalkozik bvebben, — a mint nevezi, — a retinaele és a cau-

dictüe fejldésével, úgy hogy a mit a fejldésrl tudunk, azt Eichler

15. rajz : Az Araujta sericifera virágíl-

nak hosszmetszete vázlatosan. Hatszor

nagyítva. Dop után /, csészéiével.

* Blüthendiagramme. I. köt. Leipzig 1875. 255. old.

** Das Mikroskop. Berlin. 1885, p. 169. »mit keiner wirklichen Drüse, sondern

mit cinem wahren Secret zu thun habe«, »die sogenannte Driise der Asclepiadeen ist

elwas ganz anderes als das Retinaculum der Orchideen, das wirklich aus Zellen

bestcht«.

* • * E n g 1 e r-P r a n 1 1 : Pllanzenfamilien. Leipzig. 1 895. IV. Teil. 2. Abteil. S. 198.
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munkája fejezi ki kellképpen, micrtis bizony e részben meg beható vizs-

gálatok szükségesek. A translator-ok szerkezetérl már többen megemlékeztek,

úgy hogy e részben ismereteink már jelentékenyek, miértis ezeknek rész-

letes ismertetését illetleg Schumann közlésére utalok.*

Az Araiijia csapókészülékérl különben kell felvilágosítást ad a mel-

lékelt kép (17. rajz), melyen különösen azt kell kiemelnem, hogy a készülék

behajló szélei befelé irányuló rugalmasságuknál fogva a készülék belseje felé

való hatolást megengedik, ellenben kifelé való merevségüknél fogva a készülék-

bl való kijutást megakadályozzák, ezért meglehets erre van szükség, hogy

a csapókészülék széleinek az ellenállását legyzzük.

Az Asclepiadeae legnagyobb részének virágaiban a mézfejtk a porzók-

nak megfelelen helyezdnek el, a mennyiben a legtöbb esetben a korona-

szeletek öbleiben, tehát a porzók sziromszerü függelékeiben találhatók. Schu-
mann vélekedése szerint a mézfejtk váltakozhatnak is a porzókkal, mint

pl. az állítása szerint az Aratijia virágában is. Ezzel szemben Dop**

azt állítja, hogy a párta alsó részében a bels felület sejtjei kiválasztó

sejtek, melyeknek czukros váladéka a párta csövében raktározódik. A
porzók bels felületein is találhatók kiválasztó sejtek. Ilyenképpen tehát a méz-

fejtk az Araiijia virágaiban is csak olyan módon vannak elhelyezve, mint

a többi Krépin-félék virágában.

Ezzel szemben az én megfigyelésem Schumann állítását legalább

látszólag megersítik. Nevezetesen D o p állítását nagyjában megersítve oda

kell módosítanom, hogy a párta csövének alsó részében kiválasztott virágméz

nem a párta csövében raktározódik, de a koronaszeleteknek a párta csövéhez

simuló részén át a koronaszeleteknek a két porzószél léczei alatti öblösö-

désébe, a mézgyjtbe jut ; ugyancsak idejut a porzók bels felületérl leváló

virágméz is. A porzók bels felületén lev mézfejtk ugyanis árokszeren

helyezdnek el (10., 11., és 12. rajz), mely árkok (mf.) a portok-léczek alatt (1)

ömlenek be az elbb említett koronaszelet öblösödésébe (9. 10. rajz, m) ; a

méznek itten való meggyülemlését elsegíti még az is, hogy a koronaszelet

a porzó középs részének megfelel helyen, tehát a közepén emelkedettebb,

mint a szélén. Ekként j már most létre az az eset, hogy a méz mégis a

porzókkal váltakozva helyezdik el, a mint azt Schumann is látta ; a méz-

fejt azonban nem váltakozik a porzókkal (8. rajz).

Az egész virágnak összes tulajdonságai ügy alaki mint színbeli, úgy
szerkezetben mint tartalombeli tulajdonságai, mind arra utalnak bennünket,

hogy a virágbiológiának tanítása szerint a Araiijia virágát az entomophil

virágok közé soroljuk. És mégis a jelenség magyarázata nem olyan egyszer,

mint azt gondolnók. Voltak ugyanis egyesek, különösen régebben, mit pl.

R. B r w n,*** T r e v i r a n u s
*** és B r o n g n i a r t,"*" kik a Krépin-félék

* Engler-Pra ntl; Pnanzenfamilien. .S. 198—199.
** Id m. 48. old.

*** Dop: i. m. 114. old.

t Ann. d. se. nat. Tome XXIV. 1831. p. 203-279, pl. 13.
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virágainak magabeporzását bizonyíták, st az utóbbi még a folyamatot rajz-

ban is feltünteti.

Ezekkel szemben Darwin tanainak hatása alatt Müller H., D e 1-

p i n 0, H i 1 d e b r a n d, C o r r y, G i a r d, H o u s s a y,* K n u t h** a rovarok

útján való beporzást bizonyítják, rámutatva a virág szerkezetére, de különö-

sen a translator ok és a mézfejt jelentségére. Minthogy azonban Bonnié r***

kimutatta, hogy a rovarok útján való beporzás és a mézfejt jelenléte között

nincsen semminem vonatkozás : többen, így legutóbb D o p is állást foglal-

tak a virágbiológusok, különösen az olaszok és németek ama felfogása ellen,

mintha az Asciepiadea-k virága a rovarok által való beporzáshoz alkalmaz-

kodott volna. Megersíti ezt állítólag az a valóság is, a mit Chauveaud
és Guéguen állapítottak meg, mely szerint a pollen a bibe és porzók

alkotta üregben tömlt volnának képesek hajtani, a miBrongniart tapasz-

talatával megegyezik. D o p még a megállapodás bizonyítékául azt is

említi, hogy sikerült neki polleneket O'OIS százalékos czukoroldatban tömlk

hajtására indítani. Mindezek alapján D o p úgy oldja meg a kérdést, hogy

ha sikerül is a rovaroknak a pollinium-okat más virágba átvinni, az csak

történetesen eshetik meg.

Az Araiijia virágain tett megfigyeléseim látszólag az utóbbi, t. i. a jórészt

francziák osztotta felfogást ersíti meg, a mennyiben az Araujia virágának maga-

beporzását 1— 2 esetben megállapíthattam ; ellenben a pollinium-ok átvitelét

közvetetlen nem ersíthetem meg, bár az eddigi kutatások és a meglev tulaj-

donságok alapján a rovarok útján való beporzást valószínnek tartom.

A rovarok útján való beporzás lefolyása a következ.+ A látogató rova-

rok hosszú nyelvüket azaz szipókájukat a virág torkába juttatja, a hol egyrészt a

párta csövének alakulása, másrészt a sarkokban való gyengéd rózsaszíne a méz-

gyjt helyekre kalauzolja (18. rajz) ket, a hol a porzók érintkez léczének

nyúlványa alatt a szomszédos koronaszeletek öblébe jutnak ; innen kihúzatva

az összeér porzóléczek közé kerülnek már az által is, hogy ezek nyúlványa

a mézgyjt felé kerül (8. és 18. rajz). A mint a rovar szipókáját azaz

nyelvét ki akarja húzni, kénytelen most e léczek között fölfelé vonni, miközben

a léczek fels és egymáshoz meglehetsen ersen simuló szélei közül kisza-

badítja, a léczek fölött közvetlen elhelyezett csapóba jut, illetleg szorul,

melyet, ha a virág ez a része egészen fejldött, könnyen elmozdít helyébl

a csapókészülékkel összefügg karokkal és a két szomszédos porzó egymás

felé es pollinium-ával együtt (17. rajz). A kiszabadított translator két karja

eleinte távol tartja egymástól a két poUinium-ot, azonban a szárazabb levegn

a karok összehúzódnak, kissé megcsavarodnak, végül aláfelé egymásfelé

* D o p i. m. 1 15. old.

*" Knuth P. : Ihindbuch der Blüthenbiologie. II. Bánd, 2. Theil. Lcipzig 1899,

S. 61-68.
*** Bonnier G. : Les nectaircs, étude critique anatomique ct physiologique.

Paris. 1878.

t D c 1 p i n o F., illetlcp; H i 1 d c b r a n d F. ismertette nagyjában elször.

Bot. Zeit. 1867. évf., 265-266.' old.

Növénj'tani Közlemények. 1901. III. kötet, 1—2. füzet. "
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hajolnak és a két poUinium egymáshoz jut. Az ilyen módon elhelyezked

poUinium okkal megrakódott nyelv azaz szipókájú rovar most más virágba

jutva ugyanolyan módon jár el és nyelvének hegyével a pollinium-okat a méz-

gyüjtbe, majd onnan a porzóléczek közé juttatja, a hol a pollinium-oknak

a léczek kidomborodása folytán keletkezett hosszanti üregben elég helye van

(16., 11. és 12. rajz). A mint azonban a porzóléczek fels szélébl a rovar egy

rántással kiszabadítja nyelvét, a poUinium ok róla leszakadnak, egyrészt, mert a

translator a léczek szk nyílása közé nem fér el, másrészt, mivel a léczek

egymáshoz való illeszkedése ersebb, mint a nyelvnek a csapókészülékbe

való szorulása. Ezáltal a poUinium ok éppen a tulajdonképpeni bibére jutnak,

a porzók és bibefej alkotta kamarába, a hol csakhamar tömlt hajthatnak

(16. rajz). Nem lehetetlen, hogy a magabeporzás hívei ilyen módon ide jutott

poUinium ok tömlhajtását figyelték meg.

^/

IG. rajz: .'\z Araiijia sericifcra gynostegium-ának keresztmetszete, ^r bibe feletti üreg;

bl a porzó-léczek közötti rés. X'ázlatosan. Tízszer nagyítva.

A rovarnak azonban nem minden esetben sikerül ilyen feladatot teljesítve

a virágból kiszabadulnia, hanem sokszor a mint szipókájuk kiszabadul a porzó-

léczek közötti résbl és a translator csapókészülékébe jutván, itt azután fogva

marad és k maguk is foglyul esnek (19. rajz), miután nincsen elég erejük

arra, hogy nyelvüket a csapókészülékbl kihúzzák vagy magát a csapókészü-

léket a translator többi részeivel együtt eltávolítsák.

Azalatt, míg a lepke szipókáját a virág mézgyííjtjéhez juttatja és a

virágból ismét kivonja, meglehetsen bonyodalmas lítat kell járnia. Nevezetesen

a mint eléri a porzóléczek nyúlványa alkotta sarkantyúk alatti mézgyjtt, meg-

lehetsen meg kell görbítenie a nyelvét a pártacs belseje és a porzókör külseje

képezte résznek megfelelleg. Kielégítvén éhségét, most a kiszabadulást kísérli

meg és mivel a lepke szipókáját csak egyenesen húzhatja ki — nem lévén nyel-

vének olyan izomberendezése, melynél fogva ketts görbe mozgást végezhetne —

,

az egyenes irányban próbálja meg szipókáját kihúzni, minek folytán beékeli a
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porzóléczek közé, úgy hogy most már csak a léczek közötti rés irányában

— a léczek rugalmasságánál fogva — húzhatja ki, minek folytán azután eljut

a csapókészülékhez, a hol azután fogva marad.

Kerestem, kutattam, hogy mi lehet ennek az oka, magyarázata ; bizonyí-

tékra nem akadtam és így csak a valószín körülményekre mutathatok.

Elször is megállapíthattam, hogy a csapókészülék csakugyan alkalmas

arra, hogy szerkezeténél fogva a hosszú szálas testek, mink a lepkék szipó-

kája^ benne megfogódhassanak, a mi különben a 17. rajzból is világosan

kitetszik. Másodszor bizonyossá lettem, hogy csak az éretlen, illetleg még
nem egészen kifejldött pollinium ma! rendelkez virágban következik be a fogód-

17. rajz : Az Araiijia sericifcra virágának csapókészülélíe.

A a csapckészülék a karok nélkül felülrl nézve, B a csapókészülck kereszt-

metszete az A kép -v irányában, C az y irányában, D translator és pedig a csapó-

készülék és a karok tk, a pollinium-okkal po egy lepke szipókáján ny.

A, B. C tízszer nag3'ítva, 7^ ötször nngyítx'a.

zás, mert ha az érett pollinium csapókészülékét csak kevéssé rángatjuk is meg,

az rögtön leválik a bibefejrl; ezért hogy ha egészen avagy félig meddig fejl-

dött pollinium OS csapókba akad valamely ersebb rovar, úgy az hosszú kínlódás

után vagy kiszabadítja nyelvét a csapókészülékbl vagy letörik a nyelve, vagy,

— a mi leggyakrabban sikerül — , kirángatja a pollinium-okat. A hány virágot

találtam elpusztult rovarral, annak mind fejletlen pollinium a volt. A félig-meddig

kifejldött poUinium-os virágról a még él rovar a virág leszakításakor is el-

szabadult. Nagyon természetesen a megfogódzás esete függ még a megfogódó

rovar erejétl is, — a nagyon gyenge rovarok nagyon könnyen jutnak fog-

ságba, az ersek csak ritkán vagy egyáltalában nem fogódnak meg.

3*
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Az Araujia virágának ez a tehetsége nem újság, mert ismeretes ez

már több irodalmi adatból is. Nálunk azonban tudomásom szerint még senki

sem figyelte meg.

Tudtommal az els megfigyel Stearns* volt, a ki Berkelay-ban

Kaliforniában figyelte meg az Araujia virág rovarfogását 1880-tól 1883-ig. Meg-

figyelése szerint a következ lepkék fogódzottak meg : Colias chrysoi/teine,

CoJias kewaydin, Paniphila sylvamis, Pyrameis caryae, P. hunteri, Pyrgus

syrichis, Syrichthus lesselatus, Plusia pasipJiaeia, P. gamma, Agrotis c. nigrum,

Heliolhis sp. Ezeken kívül más rovarokat, nevezetesen méheket, hangyákat

bogarakat talált még a virágokon, de nagyon ritkán fogolyként. A legtöbb

esetben a Plusia pasipJiaeia, Plusia gamma és Agrotis c. nigrum egyedeit

fogta el az Araujia virága, de a leggyakrabban a Plusia precationis-i.

Úgy látszik az Araujia virágának ez a jelensége meglehetsen gyakori

Észak-Amerikában, mert a kertészeti encyklopaedia úgy emlékezik meg róla,

hogy »ez egyike ama növényeknek, melyeket

kegyetlen növényeknek neveznek.«**

Európában többen figyeltek meg ha-

sonló jelenséget a nélkül, hogy azzal részle-

tesebben foglalkoztak volna, így pl. Stein***

említi, hogy az Araujia virága hangyákat fog,

melyek azonban valósziní'ileg csak a kaucsuk-

nedvben tapadtak meg; Rogenhofer A.t a

Garsten-bl (Ausztria) Gross küldte Plusia

gamma LA említi mint olyant, mely az

Araujia virágában megfogódik; Arcangeli
G.T^ a virágban megfogódva a Macroglossa

stellatarum-ot és a Plusia gamma t említi
;

Saunders G. S.'í"í"^ ilyenekül Devonshire-bl

a Pieris rapaei és a Plusia gamma-i so-

rolja fel.

D p közlése szerint a toulouse-i

növénykertben az Araujia virágában nagyon sok rovar hulláját találta,

melyeknek lába és szipókája volt hozzátapadva (?) a retinaculum ragadós

anyagához ( ?).

Én magam is gyakran találtam kisebb repked rovarokat elpusztulva

a párta mélyében. Ezek azonban vagy odatapadtak a mézgyüjthöz, vagy

18. rajz : Az Araujia scricifcra

virága felülrl nézve
;

pt, a párta

torka! 2-5-szcr nagyítva.

* Araujia alhens as a moth-trap. The American Naturálist. Vol. XXI. 1887, No. G,

p. 501-507.
** L. H. Bailey: Cyciopedia of American Horticulture. London, 1901. III. k.,

1321. old.

*** Gartenflora 1890. 39 köt., 610. old.

t Verh. d. zool.-bol. Gesellschaft in Wien 1890. XL. köt., 68 old.

tt Alcune osservazione suli Araujia alhens (B. S. Bot. Ital. 1899. p. 251—56);
a Jusfs Bot. Jahresb. XVII. (1899.) évf. II. Abt. p. 226 szerint.

ttt Pieris rapae et Plusia gamma cauglit by froboscis. Entom. Soc. London
1900. p. XVII. (Jusfs Bot. Jahresb. XXIX. [1901.f Jahrg. S. 615.)
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repülésre alkalmatlanná vált szárnyaikkal nem tudtak kiszabadulni a

virágból.

A virág csapókészülékeben megfogódzott rovarok között egyetlen egyszer

akadt egy méh (Apis mdlifica) és egy légy, a Prosena siberita Fabr., mely-

nek szíves meghatározója, Kertész Kálmán úr szerint 5—5-5 mm hosszú

szipókája van.

A lepkék közül a következ fajok voltak az .4r6Z/íy/a-virág fogságában :

Boasinia gemmaria Brahm., Caradrina valószínleg quadripiinctala négy ízben
;

Charcharodiis alceac Esp., Mamestra brassicae L., Mamestra irifoln

Roth. 11 ízben, Phisia gamma L. 12 ízben, Pliisia giitla Gn.. Vanessa

Urlicae L.*

19. kép : Az Araujia sericifera virágfogta lepkék és egy légy. Természetes nagyságban^

A leggyakoribb foglyok tehát minálunk a Caradrina qnadripiinclata,

Mamestra trifolü és a Phisia gamma. A lepkék között csak egy nappali volt,

a legtöbb pedig olyan éjjeli, mely már az esti szürkületkor kezd röpködni.

Ez eredménybl megállapítható az is, hogy az Araujia virága nem annyira

rovarfogó, mint inkább lepkefogó, a mint azt Stearns is nagyon helye-

sen nevezi.

Eldöntend kérdés még, vájjon ezek a megfogódó lepkék a beporzás

végett látogatták-e meg a virágot, avagy csak a mézét akarták meglopni, vagyis,

hogy szakszeren fejezzem ki magamat : vájjon legitim vagy illegitim látogatói-c

a virágnak ?

* A lepkék meghatározását Abaffy Lajos úrnak köszönöm.
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Az irodalom tanúsága szerint az Araujia virágát nem a lepkék porozzák

be. így nevezetesen Müller H. * szerint az Araujia látogatói a poszméhek,

D e 1 p i n ** szerint egy nagy Bomhus-ía'] e virág látogatója, H i 1 d e b r a n d
***

szerint méhek és poszméhek, L u d w i
gt szerint a poszméhek, a mit K n u t h tt

is megersít. A r c a n g e 1 i
''"'t szerint XyJocopa violacea és valószínleg Bom-

&H5-fajok.

Ezek szerint tehát a lepkék illegitim látogatói volnának a virágnak, a

melyek a különben ntelz (protandricus) virágban fogódznak meg.

Hangsúlyoznom kell azonban, hogy én a növény-kertben tenyész

Araujia n poszméhet még elvétve sem találtam, méhet is csak nagyon ritkán.

Ellenben gyakran láttam a látogatók között szürkületi lepkéket (vSphingida-kat),

melyek között egyesek csak alig egy pillanatra birkóztak meg a porzóléczek

illetleg a csapókészülék ellenállásával, ezért valószínnek kell tartanom,

hogy a Sphings-ek a virág legitim látogatói. A poszméheket, méheket alig lehet

legitim látogatóknak tartani, mert a szipókájuk illetleg a nyelvük nem olyan

hosszú, hogy az a mézgyjthöz alkalmasan hozzáférjen.

Az illegitim lepke-látogatók megfogó dása valószínleg védekezése a

protandrista még nem egészen kifejldött virágnak a méz hiábavaló kifosztása

ellen, mert míg a megfogódzott lepke hullája a virágon elpusztul, a mi 2—3

nap alatt bekövetkezik, addig a virág poUiniuma is kifejldik egészen, st a

bibe is fogékonynyá válik, a mi több napot is igénybe vesz, mert a virág

néha 10—14 napig is nyílva marad, úgy hogy a virág sértetlenül készen áll

a legitim látogatók elfogadására ; ha pedig ezek nem jelentkeznének, úgy be-

következik a magabeporzás, a mi a budapesti egyetemi növény-kertben

meglehetsen ritkán és legföljebb száz közül egy-két ízben esik meg.

A virág lepkefogása tehát minden valószínség szerint a védekezés

jellegét mutatja^ a mennyiben az illegitim látogatók elriasztására szolgál.

Staub Móricz: A phaenologiai melegösszegek, mint

a növényeknek a leveg hmérsékletéhez való alkalmaz-

kodásának jelzi.^

Ama nagy vitának, melyet Ch. Darwin a fajok eredetére vonatkozó

elmélete elidézett, egyik feredménye az volt, hogy a kutatások, a megfigye-

lések és a kísérletek alapján megtudtuk, hogy a mit Jean Lamarck már

az 1809-ben megjelent »Philosophie zoologique« czím mvében — bár nem

* Dr. H. Müller: Die Befruchtung der Bkimen durch Insekten. Leipzig, 1873.
** Relazione sull'apparecchio delki fecundazione nelle Asclepiadae. Torino, 1865.

*** Botanische Zeitung. 1866, p. 376-378 és 1867, S. 265—287.
t Lehrb. d. Biologie d. Ptlanzen. Stuttgart, 1895, .S. 502.

tt Dr. P. Knuth: Handbuch der Blütenbiologie. 11. Bd., 2.Teil, Leipzig, 1899, p. 67.

ttt B. S. Bot. 1899. p. 251—56. — Just's Jahresb. XXVII., S. 226.

§ Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1904. évi februárius 10-iki

(100-adik) ülésén.


