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G ím e s í N. : A Bídens trípartítus elzöldült virágzata.

(A Bidens-fogak phyllodiája.)

A Compositák elméleti virá^-diagramniája öttagú csésze-

kört követel. A csészelevelek azonban rendes körülmények közt,

mint ilyenek, sohasem fejlödnek ki. ^ Helyüket a legtöbb esetben

a „pappns" foglalja el. A pa2)pns-kéváés eldöntésében leg-

fbb érdeme Warminguak van, aki ,.Die Blüthe der Compo-

siten" (Hanstein, Bot. Abhdlgn. II'. Bd. II. Heft. Bonn, 1876).

cím munkájában különböz típusokat állapít meg. Sok esetben a

pappns nem alakul ki [Ambrosia^ XantJmim)^ máskor csak mint

ötcsúcsú gyríísöv szerepel {Lampsana^ Bellis); a Senecio-Lactuca

típusnál hasonló a redukció, de itt már ersen fejlett új, trichomás

képletek is szeYe\ielnek.ACirsium-Trapogon típusnál a csészelevelek

kezdeményei alkotják a pappust; itt a függelékek fejlettsége kisebb.

E típushoz vau legközelebb a Bichnseh „foga", ^ mely

mint átalakult képlet, csészelevél-tövisként értelmezend. A Biden-

sek fogai is öttagú összentt csészekörbl származtathatók, ^ de

a legtöbb esetben a fogak száma kevesebb- ötnél. A Platy-

carpeae szekcióban^ általában 2—3—4 a rendes szám, a Psilo-

carxjeae szekciójában pedig 2—3—5.
A Bidens-y'iYkgok íejldésének vizsgálata teljesen meg-

ersíti a „fogak" csészelevél természetét. A fejldés kétségbe-

vonhatatlan adatait, melyek a rendszertan elméleti követelmé-

nyeinek is megfelelnek, egy teratológiás eset teljesen igazolta.

Székesfehérvárott, az 1917. év okt. hava elején egy elzöl-

dült Biclens tripartihis került el. Az egész növény nem ntt
magasra ; nagyobb levelei hiányoztak vagy igen megvoltak

rongálva és csak kisebb lomblevelek voltak rajta. Rögtön fel-

tnt a virágzatok szembeszök zöldes színe. Közelebbi szemlélet

felvilágosított arról, hogy itt típusos elzöldülés jelentkezett, amely

különösen a „ fogak "-on felötl, mivel a két transzverzális fog

helyét két kitnen fejlett levél foglalta el.

A felhasznált irodalomban B u c h e n a u, C r a m e r, K ö h n e,

Treub, Lund, Warming, Masters, Pénzig közöl ada-

tokat a Compositák jjappusának phyllodiáját illetleg. A B u c h e-

n a u t els ^ értekezésében a teratológiás adatok sem ingatták

1 E i c h 1 e r, Blüthendiagramme, I. Leipzig, 1875. p. 288—291.
2 L. W a r m i n g, 1. c. p. 103.

3 így vélekedett már Hofmeister is. (W. Hofmeister, AUgem.

Morphologie der Gewaclise. In Handb. der physiol. Botanik, 1. Bd. II. Abth.

Leipzig. 1868. p. 468.) — Hofmeister Buchenaunak 1854-ben megjelent (alább

idézett) dolgozatára hivatkozik, (p. 28.)

^Benthamet Hooker, Genera Plantarum. Vol. II. P. I. Lon-

dini, 1873. p. 38 7. és Engler-Prantl, Die nat. Pflanzenfamilien II. T. 5. Abt.

Leipzig. (Compositae von 0. Hofmann, 1889.) p. 244.

^ Fr. Buchenau, Über die Blüthenentwickelung einiger Dipsaceen,

Valerianeen, und Compositen. Abhandlg. der Seckenbergischen Gesellschaft.

1854. I. p. 106 és 125—127.
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meg véleményében, hogy a Compositáknak nincs csészéje, ill.,

hogy a pappus nem csésze. Egyes teratologiás esetekben elég-

nek vélte azt a magyarázatot, hogy a csésze rendellenesen meg-
alakult. 1872-ben ^ azonban megváltoztatta véleményét és elis-

merte a rendellenes esetek bizonyító erejét. C r a m e r ^ rend-

ellenes (csésze vagy levélalakú) eseteket sorol el a pappusra
vonatkozólag, Köhne^ szerint a rendellenes esetek (L. 1. c.

p. 35—42.) az öttagú csésze bizonyságai.

Treub,^ mint de Vries referátuma matatja, olyan rend-

ellenes iíieracmwioí említ, melynek zöldszín, edénynyálábos csésze-

levelei voltak.

1. ábra. Bidens tripartitus fejlettebb, 2. ábra. Ugyanannak rendellenes vi-

rendes virága. rága. Jól látható a fogaknak még-
felel két kis levél.

Lundnak^ az a véleménye, hogy a csészelevelekhez

hasonló alakulatok nem újak, hanem csak átalakulások, mivel

teljes az átmenet e képzdményekrl a pappusra. (Lund, War-
minggal szemben általában a pappus teljes csészetermészetét

vitatta.)

W a r m i n g idézett míívében több rendellenes esetet említ,

melyekkel érvelését támogatja.

' Fr. Buclienau, Über Blüthenentwickeliing bei den Compositen.
Bot. Ztg. 1872. p. 316-318.

- C. Cramer, Bildungsabweichungen bei einigen wichtigeren Pflau-

zenfamilien und die morphologische Bedeutung des Pflanzeneies. Heft. I.

Zürich, 1864. p. 54.

^ E. K ö h n e, Über Blüthenentwickelung bei den Compositen. Berlin,

1869. p. 57.

* H. de Vries, Bericht über die im Jahre 1873. in den Nieder-
landen verööentlichten bot. Untersuchungen etc. Flóra, 1874. Nr. 4. p. 49.

* G. Lund, Observations sur le calice des Coniposées. Francia össze-
foglalása a szerznek a Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistorisk
Forening-ben (Kopenhagen, 1873. p. 75—122.) megjelent értekezésének —
L. Just, Bot. Jahresbericht, 1874. p. 1013.

Botanikai Közlemények 1—3. füzet 2
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M a s t e r s ^ szintén elsorolja a Coynpositdk csészéje phyllo-

diájának több adatát.

Pénzig^ utal arra a tényre, hogy a pappiis helyén fonalas

vagy lándzsás (többször ötnél nagyobb számú) csészelevélkék

jelentkeznek.

A Bidens , fogának'" ellevelesedésére nem találtam adatokat.

A Bidens tripartitus rendellenes virágai már küls alakjukban is

ersen elütnek a rendes fejlettségüektl. (L. 1., 2. ábrát). A
yacok kerületén ülk szélesebbek, laposabbak és alacsonyabbak

a belsknél, mint a rendes virágoknál is. Magasságuk 0"5— 1 cm.

A Composüa-y'irkgok köreinek fejldése a következ rend-

ben történik :
^ A kupulán legelször a párta és a porzókör

kongenitális dudorai jelennek meg, ezeket követi a csésze dudora

és erre következik a két termlevélé. Utoljára alakul meg a

diszkusz.

Hasonlóképen van ez a rendes és teratológiás BídeyiseJc-nél is.

A rendellenes virágokon legkevésbbé a párta és porzó-

levelek teratologiások. A párta színe zöldessárga volt, ami a chloro-

plaszták jelenlétére utal s jelzi, hogy a párta nem lépett teljesen

a széndioxyd aszimiláció szolgálatába. A megvizsgált példányokon

legkevésbbé a porzók változtak meg: az archesporium általában

rendesen kialakult és fejlett pollenszemeket termelt.

Legfeltnbb a „fogak" helyén megjelené két kis levél.

(L. 1. és 2. ábra.)

A két levél a két transzverzális fog helyét foglalja el. azaz

a két transzverzális kummisszurális pártanyaláb eltt helyezkedik

el, éppen úgy, mint a normális virágok eme fogai. A fejldés

korai szakán a teratológiás virágokban az említett helyen két

kis dudor jelenik meg. melyek teljesen megegyeznek a fogak

dudoraival, de ez esetben sem egynyalábos fogakká, hanem több-

nyalábú levelekké alakulnak. A két levél, mint a fogak is, a

pártakör alatt, a magház peremén lev gyrs csészeövön helyez-

kedik el. Hosszmetszeten helyzetük megegyezik a fogakéval.

Mindeme körülmény teljesen meghatározza a két levél jellegét,

tehát téves lenne az a régebbi, a Bidensekre is alkalmazott

vélemény, hogy a két transzverzális fog ellevél. ^ Nem okoz

nehézséget az a tény sem, hogy csak a két transzverzális csésze-

levél jelent meg, melyekhez hasonló helyzetet foglal el tudva-

levleg a különböz kétszik növények virágkocsányán jelent-

kez két ellevél is, bár a rendes Bidenseken gyakran a médián

mells és többször a médián hátsó fog is feltnik. E két utóbbi

fog esetleges, míg a két transzverzális a rendes virágokon állandó

' Ma s t e rs—D amm e r, Pflanzen-Teratoloiíie Leipzig, 1886. pg.

283-288.
2 Pénzig, Pflanzen-Teratologie. Genua, 1892—94. 11. Bd. (1894.) p. 55.

^ E i c h 1 e r, Blüthendíagramme, I. p. 291.
* E i c h 1 e r, Blüthendíagramme, p. 291. (L. még K ö h n e, 1. c. p. 42).
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s így a növény testében végbemen erteljes fiziológiai funk-

ciók, melyek a pusztulás elkerülésére irányultak, a két transz-

verzális javára a többi, esetleges dudor elmaradását eredményez-

ték. Egyébként is, a csészegyr korai kialakulása nem jelenti

a fogak dudorainak egyöntet fejldéséi, st az említett médián

fogdudorok fejldése a rendes növényeken is megkésik. A rend-

ellenes példányokon a jól kialakult, elzöldült médián bibeszálak

korai fejlettsége feltn s így a kifejlesztésükhöz szükséges^

rendes körülmények közt nélkülözhet anyagmennyiség felhasz-

nálása is akadálya volt e fogak kialakulásának. Megersítheti e

véleményt az a tény is, hogy a túlersen fejlett bibeszálak ese-

tében sokszor a két transzverzális fognak is csak rudimentumai

vannak, vagy a kett közül csak az egyik fejlettebb, a másik

többé-kevésbé elmaradt. Sokszor természetesen azért a két transz-

3. ábra. Rendes, fiatal Bidens tripartitus virágzat-bimbó keresztmetszete.

verzális levél kialakul. Ez esetben az egyes virágrészek propor-

ciója a magház rovására eltér a rendestl.

A két csészelevél fonákán a szivacsos, színk felé pedig

az oszlopos parenchima helyezkedik el. A levegnyílások fleg
a levélfonákán találhatók. Mintegy három edényuyaláb járja át

a leveleket, melyek a transzverzális fuyalábokkal, illetleg a

csészegyr övében lev edényekkel is, kapcsolódnak,

A rendellenes Bidensek termjét is a vacok (kupula) s

a két termlevél alkotja. Már korai embrionális állapotban is

feltnik a rendes és abnormis Bidens magház keresztmetszetén

a különbség. Az elsnél a négy kihajló fnyaláb a jellegzetes

(1. 3. ábra), míg emennél közbees nyalábokat is találunk már,

melyek a magház alsó táján a fnyalábokhoz csatlakoznak.

E nyalábok vizsgálata és megjelenésük megfontolása kiderítik a

rendes példányok edényeinél észlelhet egyes jelenségeket is.

A Heliantheae-Coreopsidinae jellemzje, mint Nissen^

^ J. N i s s e n, Untersuchungen über den Bliithenboden der Korapositen.
Iiuiug.-Dlss. Kiél, 1907. p. 16.

9*
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is jelzi, a négy kollaterális (két médián és két transz-

verzális) nyaláb. Amint a 3. ábra középs bimbóinak keresztmet-

szete világosan szemlélteti, e négy nyaláb keresztalakban hajlik

be a magházba. Már ekkor is feltn azonban, hogy a magasabb
szinteket találó metszetek merisztéléinek elágazásképe nem ily

szabályos (1. u. e kép kissé kivülebb es bimbóit), mert közbe-

es nyomok is látszanak. Még jobban láthatók e viszonyok a
fejlettebb virágok magházainak keresztmetszetén. Ha összehason-

lítjuk e jelenségeket a rendellenes virágokéival, a fiatal, de még
inkább a fejlettebb stádiumokkal (1. 4. ábra) való összevetés

világosságot derít a kérdésre, amennyiben kiviláglik, hogy a ren-

des példányokon látható közbees vonulatok a közbees nyalá-

4, Kendellenns Bidens trip. fejlettebb

virágzatbimbójának a magházak
alsó tájáról való keresztmetszete.

5. ábra. Fejlettebb (de nem érett)

Bidens trip. virág magházának kereszt-

metszete.

bok kihajlásaival teljesen azonosak. Ez alapon folytatva a vizs-

gálódást, meglelhet a rendes magház falában is e nyalábok

néhány igen gyenge fejlettség nyoma. Mindebbl látható, hogy
a Bidens tripartitus magházában a négy fnyalábon kívül még
közbeesk is vannak, melyek a rendellenes példányokon igen

ersen kifejldhetnek (1. 5. ábra).

A rendellenes virágok edénynyalábjainak elrendezdését a

következkben vázolhatjuk. Amennyire megfigyelhet, a csésze-,

párta-, porzó- és termkör nyalábjainak lefutása sokszor a ren-

desekéhez hasonló.

A csészelevelek nyalábjai összefüggenek a két transzverzális

nyalábbal s részben a csészekör gyrjének szintjében lev nya-

lábokhoz is csatlakoznak. A két transzverzális nyalábból mindkét

oldalon két-két (villás) nyaláb vonul a két médián mells és a

két transzverzális pártanyalábhoz. A médián hátsó pártanyalá-

bot a magház hasonló nyalábja látja el. Mindezek a nyalábok a

megfelel magasságban a porzókba is bocsátanak ágakat.
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E viszonyok, úgylátszik, a fejlett magházú virágokon ész-

lelhetk jobban. A két termlevelet, illetleg a két bibeszálat a

két médián fnyaláb járja át. Más esetekben az edényuyalábok

lefutása eltér jellegnek látszik, mivel a fels virágkörök nya-

lábjai, a magház falának a csészegyr övében csoportosuló

megfelel helyzet nyalábjaihoz csatlakoznak. Ez esetekben a

bibeszálban is több (fleg négy) nyaláb volt észlelhet.^ Ekkor a

bibeszál nyitott csövébe behatolt a magkezdemény egy része is,

melyben jól fejlett nyalábok is voltak. E virágoknál különösen

tetemes a bibeszál elzöldttlése. Magházuk alacsony.

A nyalábok a csészegyr övében dús anasztomózist alkot-

nak s ily módon az egész virágban két, alsó és fels nyaláb-

centrum kél. ^ Az alsó a magház alján van, ahonnan a nyalábok

két csoportban futnak a vacok nyahlbjaiba.

Az elzöldülés úgyszólván a virágok valamennyi szervére

kiterjedt, de leginkább a csészén és bibeszálon észlelhet. Álta-

lában a jól fejlett magházú virágoknál a csésze, az alacsony

magházúaknal pedig a bibeszál (természetesen a bibét is bele-

értve) elzöldülése ers (sokszor túlnyomó).

Ha a mondottakat egybefoglaljuk, kitnik, hogy a rendes

lomblevelek sérülésével (melynek közelebbi okát nem volt eddig

módomban megállapítani) összefügg fiziológiai változás az elzöl-

dülés komplexumában a következ fontosabb jelenségeket vál-

totta ki.

I. A Bidens tripartitus két transzverzális foga helyén a

legtöbb esetben két, szabályos alkatú levél jelent meg, melyek

a gamosepal csészegyrn helyezkednek el. A fogak levéltermé-

szetét tehát, ami a fejldés és rendszer követelménye is, az si
sajátság teratológiás megjelenése kétségtelenül igazolta. II, A
bibeszál elzöldülése szintén jelentkezik s egyes példányokon

uralkodó. III. A magház falában a négy fnyaláb mellett még
több közbees kifejlett nyaláb is van, melyek jelenléte meg-

magyarázza a rendes virágok hasonló nyalábokra utaló tüneteit.

E jelenségek foka az elzöldüléssel járó fokozott élettevé-

kenység, mely a növény megmaradását szolgálta. ^

'(A növényt, szakosztály 1918 dec. hó 11-én tartott ülésébl).

1 A Bidens tripartitusnéíl, miként a B. cernuusnkl is, gyakorta

csak négy párta- és porzólevél, ül. nyaláb van. V. ö. E i c h 1 e r, Bliithendia-

gramme, í. p. 286. és 288. p. Pénzig, i. m. p. 71.

2 J. S m a 1 1, On the Floral Anatomy of somé Compositae. Linn.

Soc. Journ. Bot. XLIII. pg. 517—525. 1917. — Bot. CB. XXXVIII. II. Bd.

Nr. 51. p. 385. 1917.
^ Jegyzet. Több esetben egyes virágok pártája kis virágzat bimbó-

kat rejtett magában.


