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B e r n á t s k y J e n : Az Asparagus másodlagos ivari

különbségérl.*

(7 eredeti rajzzal.)

Három évvel ezeltt Budapest közelében a Rákos-mezn, a rákospalotai

határon túl elterjed kaszálókon botanizálván, egyebek között két Asparagus-

(nyúlárnyék. spárga) ágat hoztam haza, amelyeken két sajátságos eltérést

vettem észre. De mivel példányaim meddk voltak, ügy azt határoztam,

hogy a vélt rendszertani eltérések alaposabb vizsgálatába majd csak akkor

bocsátkozom, ha a következ esztendben virágos és terms példányokat

gyjthetek. Idközben a M. N. Múzeum herbáriumában rizett Asparagus-

fajokat tekintettem meg, és ez alkalommal azt találtam, hogy az Asparagus

officina!is-nak a Rákos-mezn lelt két eltérése egyebütt is elfordul, st
hogy azokhoz hasonló eltérések más európai és hazai fajokon is találhatók.

A legnevezetesebb azonban az, hogy azok az eltérések ivari különbséghez

vannak kötve.

A honi Asparagus-fa.iok virágai nem mindig hím-nsök, hanem az

ivarszervek közül az egyik vagy a másik gyakran elsatnyul, amikor is egy-

ivarú (diklin) virággal van dolgunk. Az Asparagus-fajok közül pl. a Myrsi-

phyllum algénuszba tartozók még rendesen kifejldött virággal tnnek ki. Sok

más külföldi, ázsiai és afrikai fajról ugyanazt kell mondanunk. Azonban

már a mediterrán .4. aciitifolius, amely Fiume vidékén is elfordul, úgy-

szintén az ^4. offtcinalis, A. tentiifoliiis és A. scaber virágai sok esetben

egyivarúak.

Hogy az A. officinalis virága egyivarú és maga a növény kétlaki,

azaz hogy a o^ és a $ virágok külön-külön egyedeken oszlanak el, már

régóta ismeretes. Breitenbach (Bot. Ztg. 1878, 163. old.) fölfedezte, hogy

cf' és 9 virágokon kívül hímns virágok is találhatók, és hogy az A. offi-

cinalis ennek értelmében háromlaki (trioikus). Magam típusos hímns virágot

még nem találtam.

Megemlíthet még az is, hogy a német irodalom, mely még a leg-

lényegtelenebb jelenségeket is gondosan osztályozza, és azokat tudományos

elnevezésekkel illeti, az Asparagus officinalis ama sajátságát, hogy nem

mindig szigorúan kétlaki, vagy háromlaki, hanem hogy egy növényen hím-

ns és porzós (andromonöcia), vagy hímns és terms virág (gynomonöcia)

lehet, pleogamia-nak nevezi.**

Az .4. tenuifolius virága a M. N. Múzeum herbáriumi anyaga alapján

szinten egyivarú, a növény szintén kétlaki. Nem lehetetlen, hogy az .4. offi-

cinalishoz hasonlóan kétivarú virágok is találhatók, amely esetben a faj

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1905. évi november 8-ikán

tartott ülésén.

** P. Knuth: Handbuch der Blütenbiologie, II. 2. p. : 505., valamint I. p. :

36. és 39.
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háromlaki. Lamarck az »Encyclop. méthod.« 294-ik oldalán egyenesen

hímnsnek mondja a virágát. Vele szemben Kitaibel a »Descript. et

Icones Plánt. Rariorum Hungáriáé « III. köt. 223-ik oldalán határozottan kétlakinak

mondja. Nem lehetetlen, hogy L a m a r c k-nak valóban kétivarú virágok állottak

rendelkezésére.

Az A. aciitifoliiis a M. N. Múzeum herbáriumi anyaga alapján határo-

zattan háromlaki faj. Legtöbbnyire kétivarú virággal találkozunk, ritkábban

egyivarúval. Megemlítem, hogy a típusos cf -virágok mellett mindig fiatal

virágbimbókat is találtam ; itt a cT-virágok azt a hatást teszik, mintha ideje-

korán fejldtek volna ki. S i bth orp a »Flora Graeca« IV. köt. 337-ik tábláján

§ -virágú példát rajzol le és nyilván nincsen tudomása arról, hogy a növény

háromlaki, és hogy éppen $ példány volt kezében. Pa r latoré a Flóra Ita-

liana III. köt. 21-ik oldalán kétlakinak mondja a fajt.

A szaporodó szervek emez eloszlásának ismerete rendszertani szem-

pontból nagyon figyelemreméltó, mert segítségével máskülönben homályos

rendszertani kérdéseket jól oldhatunk meg. Az ivarszervek eloszlásával ugyanis,

illetleg az egyik vagy a másik ivarszerv elsatnyulásával egyéb morfológiai

változások is járnak, úgy hogy másodlagos ivari különbségek is mutatkoznak,

amint azt beható herbáriumi tanulmányok, valamint a természetben való

ismételt megfigyelések alapján állíthatom.

A 9 -virágon a lepellevelek rövidebbek mint a c^-virágon, az egész

lepel pedig a 9 -virágon inkább széles harangalakú, holott a cf' -virág

hosszabbra nyúlt, alsó felén csöves. Azon kívül a $ -virágnak hosszabb a

kocsánykája is. Minderrl az A. officinalis és A. tenuifoUiis virágának

ivari jellegét már kívülrl, az ivarszervek vizsgálata nélkül is meg lehet

ismerni. A Q -virág széles harangalakja a karcsúbb o^ -virággal szem-

ben érthet, mert az az ersebb magháznak felel meg. Az A. acuti-

foliiis-ra. vonatkozólag az találtam, hogy az itt nagyon gyakori $ -virág

aránylag legnagyobb, hosszanti mérete 4—5 mm ; mind a o^- mind pedig a

9-virág lepellevelei rövidebbek; utóbbinak kocsánykái különösen rövidek.

Különösen figyelemre méltó azonban az, hogy 9 -virágú növény nyalánkabb

termet, gyérebb elágazású ; ágai és cladodium-ai hosszabbra nyúltak, vékonyabbak,

gyengébbek és zsengébbek, ennélfogva sokszor Ichajlók, kékesebb-zöldek, számuk

kevesebb, nevezetesen a cladodiuni-ok csak hármasával^ Ötösével (A. officinalis)

erednek egy pontból (1. rajz). A c5^-virágú növény pedig tömörebb, srbb elága-

zású; ágai és cladodium-ai rövidebbek, ersebbek és keményebbek, ennélfogva leg-

végs csúcsukkal is egyenesen égnek állanak (A. officinalis), inkább sárgás-

zöldek, számuk nagyobb, nevezetesen a cladodium-ok sokszor hetesével erednek

egy pontból (2. rajz). Amint a természetben való megfigyelés közben jól meg-

állapíthattam, a 9 -növények valamivel korábban nyilának, mint a szomszéd-

ságukban elforduló c/ példányok (1904. június 14 ikén a deliblati homokon,

A. officinalis). Az A. officinalis 9 -növényén a leghosszabb cladodium-ok

20 mm, a c?-növényen sokszor csak 10 mm hosszúak.

Az A. acittifoliits 9 -virágú egyedein az ágak gyengébbek, a clado-

dium-ok száma többnyire 12 alatt van, rendesen 5 és 11 között változik,
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hosszuk a 4, st az 5 mm-t is meghaladja, az egyes cladodium-csomók pedig

3—8 mm-nyi távolságra esnek egymástól (5. rajz). A cf -virágú növényeken pedig az

ágak vastagabbak, a cladodium-ok hossza rendesen a 3 mm-t alig hogy eléri,

többnyire 8— 12 ered egy-egy csomóból, amelyeknek egymásközötti távolsága átlag

kevesebb mint 4—5 mm (4. rajz). Gyakran találjuk azt, hogy a bogyó kocsánykája

kisebb mint a cladodium, holott a cT -virág kocsánykája mindig hosszabb mint a cla-

dodium-a. Valóban nem csodálkozhatunk rajta, ha az Asparagiis-f&iok eme

sajátságos jelensége a rendszertanban zavart okozott, mert az imént említet-

teknél fogva az A. acittifoliiis különböz példái nagyon feltn eltérést

mutatnak. Parlatore (id. h.) megemlíti, hogy ez a faj a cladodium-ok révén

nagyon változik, és ennek alapján több alakját is különböztetik meg. Arról

azonban, hogy az a nagy változatosság fleg másodlagos ivari különbséggel

függ össze, nyilván nincsen tudomása.

Az A. scaber ? -virág kocsánykájának alsó része 12— 13 mm hosszú, a

cf-virágé pedig csak 4—5 mm.

Az A. tenuifolitts $ -virágú növényein a leghosszabb cladodium-ok 18 mm
hosszúak, holott a cT-virágú egyedeken — ugyanarról a termhelyrl —
csak 12—16 mm hosszúak, a cladodium-csomók pedig elbbin 10, 20 st 30,

utóbbin csak 5—10, legfölebb 15 mm-nyi távolságra esnek egymástól (6. és 7. rajz).

Hogy a növény tenyészeti szervein feltn másodlagos ivari különbség

ismételten adott alkalmat olyan rendszertani alakok, fajok vagy változatok

megkülönböztetésére, amelyeknek valódi rendszertani alapjuk nincsen, könnj'en

érthet. Magam is legelször (a Rákos-mezn gyjtött) medd és virágja hullott

példákon vettem észre azt, hogy ugyanazon a termhelyen egy idben az

A. officinalis-mk kétféle alakja fordul el. Akkor nagyon hajlandó voltam új

változat (varietas) felállításával a másként megmagyarázhatatlannak tetsz jelen-

séget rendszertanilag megoldani, csak arra vártam, hogy a következ esztend-

ben az illet helyrl term példákat is gyjthessek, és új rendszertani eltéré-

semet alaposan megvizsgálhassam. Azonban mihelyest behatóbb vizsgálatokba

bocsátkoztam, csakhamar beláttam, hogy vélt rendszertani eltérésem egyszeren

másodlagos ivari különbségen alapul. Nagyon valószínnek tartom hogy

elttem mások is így jártak, de kedvez anyag hiányában behatóbb vizs-

gálatokba nem bocsátkozhatván, az els észlelések hatása alatt új rendszertani

alakokat különböztettek meg. Miután egy alkalommal a másodlagos ivari különb-

ségre vonatkozó megfigyeléseimrl röviden G r a e b n e r Pál, berlini botanikai kerti

rt is tudósítottam, azt válaszolta, hogy ez a jelenség világot vet különböz

.4spara^»s-alakokra, amelyeket eddig a berlini botanikai kertben nem sikerült

biztosan meghatározni. Fekete József budapesti egyetemi botanikai intéz

pedig az .í4sj7ar^//s-fajok ivari eloszlására vonatkozó alkalmi értesítéseimre

megjegyezte, hogy ez teszi érthetvé azt, hogy a budapesti egyetemi botanikai

kertben egyik-másik Asparagiis-í&\ nem létesít termést, mert az illet fajok —
amint azt magam is megállapíthattam — csak cT-egyedekben vannak a kert-

ben képviselve.

Kiemelem, hogy ^s/^ara^z/s-fajaink nemcsak a másodlagos ivari különb-

ségnek megfelelen változnak, hanem a termhely, a földrajzi elfordulás és
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a kifejldés ideje is némileg módosító hatással vannak az ágak és cladodium-ok

alakulására. Az .4. aciilifolius pl. Fiume körül sokszor aránylag zsenge és

hosszúágú, délibb vidéken fásabb és rövidebb ágú. Általában mennél árnyé-

kosabb, nedvesebb és hvösebb helyen tenyészik a növény, annál zsengébb

és hosszabbágú; mennél szárazabb, naposabb és melegebb helyen terem, annál

fásabb és rövidebb ágú. Azért természetesen lehetleg egy termhelyrl és egy

idben gyjtött példákat kell megvizsgálnunk, ha a másodlagos ivari különbség

jelenségét tisztán akarjuk látni. Hiszen minden növény tenyészeti szervei vál-

toznak a különböz küls élettani hatások alatt, így az Asparagus-í&]6k is.

Ehhez járul még az is, hogy legtöbb hazai ,4s^r^//s-fajunk, kiváltképpen

pedig az A. officinalis áprilistól fogva szig egymásután több földfeletti ágat

hajt, és nemcsak április végén — májusban és júniusban, hanem szszel is

jelenkeznek új hajtások új virágokkal. Az szi hajtások sokszor tökéletlenül

fejldnek ki ; a virágok nyilának, de a cladodium-ok a rendeseknél rövidebbek,

így tehát még idszerint való eltérést is kell megállapítanunk, amely szintén

rendszertani tévedésekre adott okot.

Az ivarszervek eloszlásának jelensége phylogenetikai következtetésekre

használható fel. Az Asparagits-génusz természetes elterjedési köre egész Ázsia

déli részére, egész Afrikára és Európa déli részére terjed. Közép-Európa hegy-

ségein és északi Európában, úgyszintén északi Amerikában az A. officinalis el-

fordul ugyan, de eredetileg csak mint elvadult növény, azaz mint kerti szökevény.

A délázsiai és afrikai fajok túlnyomó része kétivarú virágú. A mediterrán A.

acutifolius virágáról megállapíthattam, hogy többnyire kétivarú, de egyivarú is

fordul el. Hogy a vele közel rokon fajok, mint pl. A. horridiis, A. aphylhis,

stb. milyenek, kell anyag hiányában még nem állapíthattam meg ; a ren-

delkezésre álló irodalmi adatok pedig erre vonatkozólag nem egészen megbíz-

hatók, mert a kérdés csak kiválóan figyelmes és hosszas külön vizsgálat

útján dönthet el. Az .4. off'icinalis és a vele közel rokon fajok, az A. scaber

és .4. tenuifolins — budapesti botanikai kerti példány szerint az A. glyct-

carpiis is — többnyire egyivarú és itt a hímns virág valósággal visszaesés-

nek minsíthet. Az A. tenuifolins virága a típustól még abban is eltér,

hogy a hat porzó közül 3—3 felváltva kisebb es nagyobb, úgy hogy itt

tridynamia esetérl lehet szó. Ha tekintetbe veszszük azt, hogy az egyivarú

virág és a tridynamia-jelensége a földrajzi elterjedési kör északi határán el-

forduló fajokat jellemzi, valószínnek kell tartanunk, hogy az illet fajok a

génusz többi fajaival szemben phylogenetikai tekintetben fiatalok. Ennek alapján

az ivari eloszlás phylogenetikai vívmánynak tekinthet, amely nem az egész

génuszt, hanem csak a phylogenetikai tekintetben elbbrehaladott és földrajzi

elterjedésükben egyúttal északra felhatolt fajokat jellemzi. Figyelembe vehet még

az is, hogy a porzó általában szabad, de az Asparagns officinalis porzószála vagy

1 mm.-ig a lepellevéllel összentt ; az A. íettnifolins virágában még nagyobb

mértékben ntt össze a porzó a lepellevéllel, a mi a déli fajok virágain nem

állapítható meg.

Az ivarszervek eloszlásának virágbiológiai jelentsége ismeretes
;
a maga-

termékenyítés elkerülésére szolgál. De ez czél, nem pedig indító ok. A czél
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felismerése a természettudományi jelenségek magyarázatában nagyon értékes és

lényeges, de végleg ki nem elégít; hanem indító okokat is keresünk. Az indító

okok rendesen sokkal mélyebben vannak szemünk ell rejtve, semhogy azokat

messzemen, st a végtelenig men különleges kutatások nélkül meg lehetne álla-

pítani. De a jelen esetben' mégis rá lehet utalni legalább arra az összefüggésre,

amely az ivarszervek eloszlása és az illet növény tenyészeti kifejldése

között mutatkozik. Figyelmünket ugyanis egész mértékben leköti az, hogy

a porzós virágú példák, általános kifejezéssel élve, inkább xerophil ter-

mészetek, mint a terms virágúak ; ágaik tömöttebbek, vastagabbak, jobban

elfásodottak, srbben elágazottak, holott a terms virágú példák még a medd
állapotra emlékeztetnek, ahol hosszabbak, nyúlánkabbak, kevésbé fásak.

A zsengébb tenj'észeti szervek és a term kifejldése és megduzzadása

a porzók rovására egyazon példányban végbemen élettani mködések ered-

ménye ; az inkább xerophil, fásabb tenyészeti szervek, a porzók ers

kifejldése és a term elsatnyulása ismét egyazon egyeden végbemen

élettani mködések eredményei. Ez az összefüggés, ha az ivarszervek elosz-

lásának indító okait még nem is magyarázza meg véglegesen, de legalább a

kérdést egy másik, talán élettanilag könnyebben megfejthet kérdésre

vezetteti vissza, még pedig arra, hogy mi okozza azt, hogy az egyik növénye

nagyobb, a másik kisebb mértékben fásodik m.eg. Mivelhogy az illet növények

ugyanazon küls élettani behatások alatt vannak, utóbbiakat nem lehet

okolni, hanem el kell fogadnunk azt, hogy a növény már csírázásától fogva,

jobban mondva mint csírázásnak induló mag hordta magában ama tulajdon-

ságokat, melyeknél fogva jobban vagy kevésbé fásodik meg, és ennek meg-

felelen porzós vagy terms virágokat létesít. Más szóval, már magában a

magban kell a késbben olyan feltnvé váló különbség ered okát keresni.

A legelször föltett kérdés megoldása érdekében a visszafelé következ-

tetések egész lánczolatát szhetjük, és mindinkább újabb kérdések merülnek

föl. Ama kérdésre vonatkozólag, hogy mi okozza az ivarszevrek eloszlását,

bizonyos mértékben kielégít választ adhatunk azzal, hogy a magvak külön-

bözk, bennök megvannak azok a tényezk, melyek a növénynek kisebb

vagy nagyobb mértékben való xerophil kifejldését okozzák, és ezekkel

kapcsolatban van az ivarszervek kifejldése. A kérdések lánczolatát tovább

fzhetjük ; legalább azt az egyet kérdezhetjük, hogy mi okozza a mag eme

különböz kifejldését. Hiszen egy és ugj^anazon egyedrl származik a

kétféle mag. Erre vonatkozólag csak röviden akarok utalni arra, hogy egy-

részt a magvak száma egy bogj^óban nem állandó, hanem bizonyos határok

között ingadozik és a magvak számának megfelelen az alakjuk is módosul

;

másrészt a virágok és a magvak kifejldése különböz küls élettani hatások

alatt megyén végbe, éppen a mi sokhajtású .4s/7rí3^;/s-fajainkon, amelyek nyár

elején is, szszel is virítanak. Mindazonáltal, következtetésekkel ezt a kérdést

nem lehet megoldani, hanem csak alaposan végzett tenyésztési kísérletekkel

— amelyekben az egy bogyóban kifejldött magvak számát, alakját, súlyát

és különböz küls viszonyok között való kifejldését kellene számba

venni — kaphatnánk olyan megbízható adatokat, amelyek segítségével végs
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czélzatúl az ivarszervek eloszlásának kérdésébe mélyen bevilágíthatnánk. Egy-

elre pedig elégedjünk meg a megállapított jelenségek ismeretével.

Rajziiiagyaruzat.

1. .'\sparagus officinalis $ ; 2. A. officinalis ^ ; 3. A. ucutifolius p ; 4. A.

acutifolius (^ ; ö. A. acutifolius 9 ; 6. .\. tenuifolius q^ ; 7. A. tenuifolius 9

.

Lengyel Géza: Florisztikai adatok Heves -váraiegye
északi részébl. *

1. Bevezetés.

Heves-vármegye növényzeti viszonyai tekintetében nem tartozik éppen

hazánk ismeretlen vidékei közé. K i t a i b e 1-tl** kezdve sokan keresték fel

és ismertették növényzetét; így többek között: Vrabélyi, Janka,
K e r n c r, B o r b á s. Kutatásaik és közleményeik azonban, úgyszólván kizáró-

lag, a Heves-vármegyét északi hegyes és déli sík vidékre osztó Mátrára

esnek. Vrabélyi több helyütt*** tett közzé növényzeti elsorolást, adatokat

és növényföldrajzi ismertetést, melyek alapján K e r n e r elég részletesen

ismertette : »Die \'egetationsverháltnisse von mittleren und östlichen Ungarn«

czím munkájában a Mátra növényzetét. Gyarapították még idevágó ismere-

teinket Janka kisebb czikkei az »Österr. Bot. Zeitschr.«-ban, továbbá

Borbás: »Florisztikai közleményei*. Mindezekben a munkákban, mellzve

K e r n e r idézett mvében a vármegye alföldi részérl közölt néhány elszórt

adatát, továbbá az Orvosok és Természetvizsgálók monográfiájában közzétett

jelentéktelen, minden botanikai alap híjával lev ismertetést,"^ kevés szó esik

e vármegyének a Mátrától délre fekv sík részérl. Még inkább mondható

ez a megyének arról a részérl, mely a Mátra vonalától északra fekszik és

ahonnan Vrabélyi és K c r n e r munkáiban csak egy-két elszórt adat —
néhány közönséges növény elfordulása — van említve. E vidéken már

többször megfordultam, így az elmúlt nyáron is, amikor szorgalmasan gyj-

töttem és jegyeztem föl a nyári növényzetet, és talán nem lesz fölös-

leges, ha az ott gyjtötteket és megfigyelteket. Heves-vármegye többi részérl

való — kiváló botanikusainktól ered — ismereteink kiegészítésére, ez alka-

lommal közrebocsátom.

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1905. évi februurius 8-án tar-

tott ülésén.

** Kanitz: Reliquiae Kitaibelianae.

*** »A Mátra növényföldrajzi vázlata, Vrabélyi Márton-tol.« (A Magy.

Orvosok és Természetvizsgalók Egerben tartott XIII. nagygylésének történeti vázlata és

munkálatai.) — Ugyanilyen czímen az egri cziszterczita fgimnázium 1890. évi Értesít-

jében. — Továbbá: »Adatok Heves-megye virány-isméjéhez, Vrabélyi Márton-tól.«

(Heves és Küls-Szolnok törv. egyesült vármegyék leirása. Eger 1868.)

t Jegyzéke néhány növényfajnak, melyek Heves- és K.-Szolnok-vármegyék

tiszai, járásában találtatnak.


