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'f Fucskó M»: Az Atriplex hortense és Atríplex

nítens heterokarpíája*'

Az Atriplex génusz Dichospermum szekcióját a

címben emiitett két faj heterokarpiájáról nevezték el. A Dicho-
spermum elnevezés azt jelenti, hogy a magvaknak, helyesebben

a terméseknek két falakja van, melyek közül az egyiket verti-
kális és a másikat horizontális névvel jelölték. A hori-

zontális termés a terméskocsányra merlegesen és a vertikális

termés a terméskocsány síkjában lapított. A lapultság sikja a

vertikális termésen föggleges és a horizontálison vízszintes. A
behatóbb vizsgálat azonban arról gyz meg, hogy a horizontális

termés helyzete nem mindig vízszintes és a vertikálisé sem min-

dig függleges, legfeljebb csak megközelíti ezeket az irányokat.

A nevezett helyzetre való törekvés azonban határozottan meg van

mind a két alakban és ha semmi akadálya nincs, a horizontális

termés kocsánya függleges irányban helyezkedik el, a verti-

kális termésé pedig olyanképen, hogy a termés lapultsága a

médián síkkal esik egybe.

Hosszú ideig csak ezt a két termésalakot különböztették

meg, st a rendszertani munkák még ma is csak errl a két

alakról tesznek említést. Tiszta morfológiai alapon ez a meg-
különböztetés teljesen kielégít, miért is a Dichospermum
szekciónév használata még ma is jogosult.

A vékonyfalú termésben egy-egy magot találunk, mely a termés

üregét teljesen kitölti és ennek következtében a mag alakja a

termés alakjával azonos. Eszerint a magvak is vagy horizontáli-

sak, vagy vertikálisak. Megkülönböztetésük azonban nem könny
dolog, mért habitusuk nagyon hasonlít egymáshoz. Sokkal fel-

tnbb a különbség minségök tekintetében, aminek alapján úgy
a horizontális, mint a vertikális magvak között két-két formát

találhatunk.

A vertikális magvakat legelször C 1 o s M. D. (2)^ vizsgálta

behatóan az Atriplex horiensé-n és arra az eredményre jutott,

hogy a vertikális termésekben fejld magvak vagy nagyok

és világos sárgás-barna színek, vagy pedig kicsinyek és fényes

fekete színek. Nem sokkal késbb ugyanezt konstatálta L a n g e

(11) is. Majd valamivel késbb Scharlock (17) az Atriplex

nitens-rl hasonló megfigyeléseket közöl és ezzel a Dicho-

spermum szekcióban a következ három magalak vált ismere-

tessé :

1. sárgaszín vertikális,

' Fájdalmas érzéssel közöljük ezt az érdekes és érdemes dolgozatot,

mely a szép és nagy reményekre jogosító szerznek, ki a harc mezején hsi
halállal halt, utolsó közlése. A szerk.

* A szerzk neve utáni szám a dolgozat végén közölt irodalomjegy-

zékre vonatkozik.
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2. feketeszín vertikális és

2. feketeszinü horizontális.

A sárgaszín vertikális magvat elbb ismerték, mint a

feketét, mert Gaertner (8) nagy munkájában is az elbbi ala-

kot látjuk leírva és lerajzolva. Ennek a munkának a megjele-

nése idején pedig a vertikális magvak kétalakúságát még nem
ismerték.

Az újabb vizsgálatok szerint még egy negyedik alakot is

meg kell különböztetnünk, amely azonban nem olyan gyakori,

mint az elbbi három. Többnyire az Atriplex hortensé-n találtam.

A magvaknak ez az ujabb formája a

:

4. sárga szín horizontális,

amely jóval nagyobb, mint a neki megfelel feketeszinü.

Ugyanezt az alakot az Atriplex hortensé-n B e c k e r (1) majd
legutóbb C h n F r. (3) is megtalálta.

A horizontális és vertikális alakok között ritka esetekben

átmeneti formák is jelentkeznek, melyekrl azonban majd csak

a részletes tárgyalás során fogok szólni.

A magvak heteromorfiáját a termés küls habitusában is

fel lehet ismerni, mert a parikarpiiim fala rendkívül vékony, a

magvakra egészen rásimul és ennek következtében a mag és a
termés között nem nagy a különbség, sem a küls habitus, sem
a nagyság, sem a szin tekintetében. A fekete magvak lakkozott

fekete színe a termésfalon keresztül szürkésfekete színnek lát-

szik. Ilyen módon a magvak minden egyes alakjának egy-egy
terraésforma felel meg.

Az eddigi vizsgálatok még mindig nem világítják meg
kellen az Atriplex-ek heterokarpiáját, és evégbl nem lesz feles-

leges, ha alábbiakban beszámolok vizsgálataimról és kísérleteim-

rl, melyeket négy éven át részben a budapesti k, m, tud. egye-

temi növénytani intézetben és növénykertben, részben pedig

Czegléden végeztem.

A kultúrákhoz szükséges magvakat dr. Mágo c sy-Dietz
Sándor egyetemi tanár úr és Schneider József egyetemi
kertész úr szíves közbenjárásával a különböz botanikus kertek-

bl szereztem be ; az irodalmi adatok birtokába dr. Mágocsy-
Dietz Sándor egyetemi tanár úrésdr. Kövessi Ferencz
fiskolai tanár úr szívessége folytán jutottam. Nagybecs támo-

gatásukért fogadják e helyen is köszönetemet.

A termésalakok leírása.

Feltnés dolgában a vertikális terméseknek jut az elsbb-
ség. A horizontális terméseket csak közelebbi vizsgálat révén

sikerül megtalálnunk, mert az elbbiek sokszor teljesen eltakarják.

A vertikális termést két oldalról egy-egy nagy, az elleve ••

lekbl fejldött buroklevél takarja, melyek széleikkel egymáshoz
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simulnak. A termésburkon bell a hártyásfali'i perikarpium követ-

kezik, melynek üregét a mag teljesen kitölti. Amit termésnek

nevezünk, annak legnagyobb része a mag, mert a perikarpium

igen vékony hártyából áll és minthogy az utóbbi a mag felüle-

tét szorosan megfekszi, a termés a mag alakját ölti fel.

A vertikális termés oldalt a két bui oklevél síkjában lapí-

tott és igen könnyen szakadó rövid kocsányon foglal helyet. A
mag szerkezete Westerlund (19) leírása szerint a következ:

„Testa coriacea. Albumén centrale, copiosum, farinaceum.

Embrió annularis, periphericus ; radicula infera, subascendens . .
."

1. kép. Az Atriplex hortense sárga és fekete szintí vertikális mag-
vainak km.-e. sv sárga szín, fv fekete sziníí vertikális mag.

A termésburok levelei az Atriplex hortensé-n majdnem
köralakúak és az Atriplex nitens-en hosszabb vagy rövidebb

tojás alakúak (2. kép.)

A magvak szín, nagyság és alak tekintetében kétfélék

lehetnek. Egyik a sárgás-barna szlnü vertikális mag, melynek
nagysága méréseim szerint elég tág határok között ingadozik.

Átmérje az A. Jiortensé-n és az A. nitens-en 4 mm. Átlagos

súlya B e c k e r szerint 549 mgr. C o h n szerint 275 mgr. Alakja

bikonkáv lencséhez hasonlítható, mert középen a magfehérje

felett mindkét odalon sekély horpadás van (1 kép. sv.) A perem
jóval vastagabb, mert ott helyezkedik el gyralakban a jól

fejlett embrió, de a vastagsága nem egyenletes ; legvastagabb a

sziklevelek táján és legvékonyabb a radikula helyén. A bikon-

káv alak a teljes kiszáradás eltt nem igQn tnik fel, mert a

niagfehérje víztartalma az oldalakat kiduzzasztja.

A magfehérje lisztes és vízben igen gyorsan szétázik.

Másik alak a fekete szín vertikális mag, melynek színe

fényl fekete, de a megtisztítás eltt a rászáradt perikarpiumtól

szürkés színnek látszik. Az elbbinél jóval kisebb. Átmérje az

A. hortensé-n 2.6—3 mm és az A. nitens-en 2—2.7 mm
Súlya Becker szerint 265 mgr, Cohn szerint 178 mgr. Alakja
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is feltnen különbözik az elzétl. Pereme majdnem szabá-

lyosan köralakú és tompán kiélezett. Vastagsága legnagyobb

a középen, a magfehérje felett. Alakja tehát bikonvex lencséhez

hasonlítható. (1. kép. fv.) A magfehérje a mag nagyságához

mérten fejlettebb és emellett sokkal tömöttebb, keményebb és a

vízben sokkal nehezebben ázik szét, mint a sárgaszín nagy
magvaké és szárazon átvágva szaruhoz hasonlóan áttetsz, tehát

nem lisztes. Erre a különbségre már Clos is figyelmes lett.

Az a kérdés már most, hogy a sárga és fekete magvú
vertikális terméseket meglehet-e különböztetni a termésburkot

alkotó ellevelek alakjáról és egyébb tulajdonságaikról. Clos az

A. hortensé-re vonatkozóan sorol fel ilyen különbségeket. Szerinte

a sárga magvú terméseket burkoló ellevelek oválisak és a fekete

2. kép. Vertikális termések a termésburokban, sv sárga magvu vertikális

termés, fv fekete magvú vertikális termés. (1— 2. A t r i p 1 e x n i t e n s, 3—4.

Atriplex hortense.) A természetes nagyság kétszerese.

magvúaké szívalakúak, továbbá az ellevelek erezetében is van

némi különbség.

A termések szétválogatása közben szerzett tapasztalataim

szerint e küls felismerés valóban lehetséges, de nagy gyakor-

latot követel és némiképcn eltér módon történik, mint ahogy

€ 1 s ajánlotta.

Els dolog, ami a buroklevelek összehasonlításából kitnik,

hogy ezek a sárga magvú terméseken jóval nagyobbak, mint a

feketéken. A méreteket a következ összeállításban közlöm:

N é V
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Az ellevelek az A. hortense sárga magvú vertikális termé-

sein majdnem köralaküak és az A. uitens-en hosszúkás tojásala-

kúak. A fekete magvú termések buroklevelei általában mindig

zömökebbek ; sok esetben a szélességök nagyobb mint a hosszu-

ságuk. Alakjuk közelebbrl meghatározva zömökebb tojás, vagy
elliptikus, esetleg szívalakú (2. kép.)

Az ellevelek közötti különbség kifejezésre jut még a

következ sajátságokban is. A sárga magvú terméseken lévk
vastagabbak, merevebbek és a terméshez szorosan odasimulnak

miértis a termés alakja már külsleg igen jól látszik. A ter-

mést túlnöv részükkel egymáshoz is szorosan simulnak. A fekete

magvúakat burkol ellevelek sokkal vékonyabbak és lágyabbak.

sv fv
3. kép. Az Atriplex nitens sárga és fekete magvú vertikális termései

optikai metszetben, sv sárga magvú, fv feketemag^'ú vertikális termés.

kifelé öblösödnek és ennek következtében a termést nem is érin

tik, st egymással is csak a széleken érintkeznek. A szélük több-

nyire befelé göngyölöd. Bizonyos esetekben öblösségük olyan

mérvet ölt, hogy a termésburok hólyagszeren felfuvódottnak

látszik. (3. kép fv.) Az érett termés a felfúvódott termésburok-

ban egészen szabadon áll és lenyomatát kívülrl nem is lehet

látni. Kocsányáról könnyen leválik s azután már csak a burok-

levelek tartják fogva. A sárga magvú termések nem válnak le

a kocsányról.

A felsorolt sajátságok alapján a sárga és fekete magvú
vertikális terméseket kell gyakorlattal már külsleg könnyen

felismerhetjük.

A horizontális termések a vertikálisak között elrejtve rövid

kocsányokon foglalnak helyet. Buroklevelük nincsen, hanem a.

virágnak megmaradó lepellevelei takarják részben. Alakjuk nagy-

jában megegyezik az elbbiekével, csak az a legnagyobb különb-

ség, hogy a kocsányra merlegesen, a horizontális síkban lapí-

tottak. A perikarpium hártyás és rásimul a magra. A mag szer-
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kezete olyan, mint a vertikális termésekben, csak abban van némi
különbség, hogy a gyralakú embrió radikulája oldalról felemel-

ked [„embrió . . . laterális, ascendens" Westerlund {19)] ami az
embrió vízszintes helyzetével van összefüggésben.

A magvak legnagyobb része igen apró és fényl fekete-

szín. Súlyuk B e c k e r szerint átlagosan 220 mgr és C o h n szerint

130 mgr. Átmérjük méréseim alapján az A. hortensé-n 2—2"5

mm és az A. nitens-en Tö—2 mm. Alakjuk bikonvex len-

cséhez hasonlít, vagyis középen a magfehérje felett a legvasta-

gabb és peremén az embrió felett a legvékonyabb. A magfehérje
tömött, kemény, szarunem, nem lisztes és a vízben igen nehe-
zen mállik szét. Egészben véve tehát a feketeszin vertikális

maggal azonos szerkezet. Az utóbbitól csak annyiban tér el,

hogy valamivel kisebb és jóval domborúbb. Fényl fekete színe

csak akkor válik láthatóvá, ha a rátapadt barnás szín perikar-

piumot eltávolítjuk.

A horizontális magvaknak másik alakja sokkal nagyobb és

sárgás-barna szín. Elször 1910-ben találtam többnyire az A.

hortensé-n. Elfordulása a fekete magvakkal szemben nagyon
alárendelt. Becker és Cohn késbb szintén megtalálta az A,

hortensé-n. Nagyságát és többi sajátságát illetleg olyan viszony-

ban van a feketeszín horizontális maggal, mint a sárgaszín verti-

kális mag a fekete szín vertikálissal. Jóval nagyobb tehát, mint

a feketeszín horizontális mag. Átmérje az A. hortensé-n
2'5— 3"5 mm és az A. nitens-en körülbell ugyanekkora. A sárga-

szín vertikális maggal való megegyezése nemcsak nagyság tekin-

tetében van meg, hanem egész habitusában és összes tulajdon-

ságában is. Középen a magfehérje felett mindkét oldalán sekély

horpadása van. Peremén a legvastagabb és ennek következté-

ben bikonkáv lencséhez hasonlít. A peremen helyezkedik el gyr-
alakban a szintén jól fejlett embriója. A magfehérje táján lév
horpadás csak éréskor, a teljes kiszáradással járó összehúzódás
révén alakul ki. A magfehérje lisztes és vízben igen könnyen
szétmálik. Nagyság tekintetében igen nagy ingadozások tapasz-

talhatók.

Mindezek a jellemvonások a sárgaszín vertikális magvak-
kal való majdnem teljes megegyezés mellett szólnak, de viszont

a feketeszin horizontális magvakkal szemben éles elkülönülésre

vezetnek. Az utóbbiakkal való közelebbi összehasonlításból még
egy különbség tnik ki. A megmaradó lepellevelek csúcsai a

fekete magvú terméseken a termés fels oldalára is ráhajolnak,

a sárga magvúakon ellenben legfeljebb az alsó lap pereméig
érnek.

A termés vertikális és horizontális karaktere a virágok külön-

alakúságával függ össze. A virágalakok ismertetése során elég

ha Eichler (6), Becker (1) és Cohn (3) munkáira hivatko-

zom. A virágoknak két típusát lehet megkülönböztetni. Egyik cso-

portba tartoznak a leples virágok, melyek háromfélék lehetnek,

Botanikai Közlemények 1— 2. füzet. 2
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ú. m. hímnsök, termsök és porzósok. Legnagyobb számmal van-
nak az utóbbiak. A virágok másik csoportját a lepelnélküli ter-

ms virágok alkotják, melyeket két oldalról két ellevél fog közre.

Ezek az ellevelek a virágzás idején nagyon kicsinyek és csak
a magházat takarják be. Virágzás után gyorsan növekednek és

a fejld termés két oldalán termésburokká lesznek.

A horizontális termések a leples himns és a leples nvirá-
gokból, a vertikális termések ellenben a lepelnélküli növirágok-
ból fejlödnek. B e c k e r említi, hogy kivételesen a leples virágok-

ból is fejldhetik vertikális termés, amit nem egy ízben magam
is tapasztaltam és végül Cohn szerint nagy ritkán az is el-
fordul, hogy a leples virágokból lett termés ferde helyzet. A
két utóbbi termésformát tekinthetjük amaz átmeneti alakoknak,
melyekre már a bevezetés során utaltam.

Átmeneti alakok Cohn szerint nemcsak a termés helyzete,

hanem a maghéj szerkezete alapján is megkülönböztethetk. Az
eddigiekben valamennyi termésalakot sárga és fekete magvií-

akra osztottuk fel ; vannak azonban, különösen a horizontálisak

között, de a többiek között is olyan alakok, amelyekben a mag-
héj a fekete és a sárga közötti átmenet fokán áll.

A magvak anatómiája.

A sárga- és feketeszín magvak anatómiai tekintetben is

különböznek egymástól. A különbségek a maghéj szerkezetére

és a magfehérjére vonatkoznak.

A feketeszin magvak maghéja kemény és rideg, igen
korán teljesen elkutinosodik és vékony metszeten sárgás fekete-

szinnek látszik. Szerkezetében a Chenopodiaceák típusa jut

kifejezésre {Meunier 12). Epidermiszének küls fala rendkívül er-
sen vastagodott és rajta a felületre merlegesen elhelyezett fekete

csíkok láthatók. Érés idejére e vastagodás annyira halad, hogy
a sejtlumen majdnem teljesen eltnik [4. kép. II. és Colm (3) 74
old. 22 kép] és ennek következtében a niaghéj vastagabb részét az

epidermisz küls fala alkotja, különösen akkor, ha az epidermisz
alatti rész csak 1—2 sejtrétegbl áll. Az epidermiszsejtek magas-
sága sok esetben nagyobb, mint a szélessége és ennek követ-

keztében egyes helyeken palliszádszer alakulatokat látunk. Érett

magvak keresztmetszetén a maghéj szerkezete könnyen félre-

ismerhet, mert az epidermisz sejtlumenje nem látszik és ezzel

kapcsolatban a vastag küls falon lév fekete csikók azt a

benyomást keltik, mintha az epidermisz igen keskeny palliszád-

sejtekböl állana. Helyes értelmezésre csak a fiatalabb korú
maghéj (4. kép. I.) vizsgálata alapján juthatunk.

A maghéj epidermisz alatti része a mag különböz tájain

1—4 sejtrétegbl áll, melynek sejtjei parenchimásak és vékony-
falúak. Érés idejére ezek is elkutinosodnak.
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A sárgaszín magvak maghéja lágy- és vékonyfalú sejtekbl

áll, melyeken érés idejére szintén megjelenik a kutinosodás.

Az epidermisz vékonyfalú és ersen lapított sejtjei alatt lév
rész még vékonyabbfalú sejtekbl álló szövet, melyet a fejlett

sejtközök laza szivacsos szerkezetvé tesznek (5. kép). Érés

I
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4. kép. A fekete szín vertikális mag héjának km.-e. I fiatalon, II érett álla-

potban, t maghéj, ep a maghéj epidermisze, p a maghéj alatti parenchimás
szövet, a magfehérje. (Atriplex hortense.)

idején valamennyi sejtje teljesen összezsugorodik és ennek
következtében a maghéj szerkezete felismerhetetlenségig eltorzul.

Fiatal korban a kétféle mag héja semmi különbséget nem
mutat, késbb azonban már könny eldönteni, hogy melyik lesz

a fekete- és melyik a sárgaszín mag, mert a fekete magvak
héjának epidermisze magasság irányában már a vastagodást

megelzen jelentsen gyarapodik. A sárga magvak epidermisze

alacsony sejtekbl áll és vastagság tekintetében is állandóan a

2*
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fiatalkori állapoton marad, vagyis a fekete magvak a fejlett-

ségnek jóval magasabb fokára jutnak, mint a sárgaszín magvak.
Utóbbiak a fiatal kor alaki határait nem lépik túl, maghéjuk
szerkezete mindössze abban tér el az eredeti állapottól, hogy
az epidermisz alatti része sejtkozökkel telt.

e p

—

?^^9a^
5. kép. A sárga szín vertikális mag héjának km.-e. t maghéj, ep a maghéj
epidermisze, p az epidermisz ahxtti szivacsos parenchimás szövet, a mag-

fehérje. (A t r i p 1 e X h o r t e n s e.)

A Cohn emiitette átmeneti alakok, melyeknek héja vas-

tagság és szín tekintetében a sárga és fekete magvaké között

áll, úgy képzdnek, hogy a fejldésnek induló fekete magvak
nem juthatnak el fejlettségük tetpontjára, hanem megmaradnak

6. kép. Összetett keménjátöszemek az Atriplex hortense sárga színtí

vertikális magjából.

abban az állapotban, amelyben a táplálást zavaró körülmények
a sejtfalak további vastagodását megakadályozzák. Innen van,

hogy a héjuk szerkezete megegyezik a fiatalkorú fekete mag-
vakéval [4. kép, I. és Cohn (3) 74. old. 22. kép]. Jellemz
rájuk, hogy nagyon gyakran összezsugorodottak, ami a mag-

fehérje fejletlenségének tulajdonitható. Minthogy nagyság tekin-
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tétében egyenlek a fekete magvakkal, st sok esetben jóval

kisebbek, egyszeren a mostoha viszonyok miatt elsanyarodott

fekete magvaknak tartom ket. Átmeneti alakoknak csak akkor

tarthatnók, ha nagyság tekintetében a sárga és fekete magvak
között közóphelyet foglalnának el.

7. kép. Az A t r i [) 1 (• X h f) r t c n s e érett tenuésfiirtje a IVIszái' ffiúcsáról.

A magfehérjében elliptikus, tojás- vagy gömbalakú, igen

apró szemecskékböl összetett keményítöszemek vannak (6. kép).

Egy-egy keményitszemet alkotó szemecskék száma Nobbe
(14) becslései szerint 15,000-re tehet. Közvetlen a maghéj alatti

sejtrétegben lév keményítöszemek igen apróak, de a mag-
fehérje belseje felé haladva mindinkább nagyobbodnak (4^5.
kép a). A legnagyobb keményítszem, melyet eddig láttam, hosz-
szában 0.097 mm és szélességében 0.042 mm volt.

A sárga- és feketemagvúság a keményítszemek méreteiben
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szintén kifejezésre jut, A sárga magvak keményítszemei álta-

lában jóval nagyobbak, mint a fekete magvakéi, amely sajátság

a mér okulár használata nélkül is szembetnik. Az eddig mért
legnagyobb keményítszemeket mind a sárga magvakban találtam.

A mérések eredményeinek közlését feleslegesnek tartom, mert
minden mérés alkalmával más-más eredmény mutatkozik. Lényege

a mérés adatainak az, bogy a sárgaszín
magvakban lév keményítszemek általában

nagyobbak, mint a fekete magvak keményí-
tszemei.

A termésalakok elhelyezése és számaránya.

A termést a szár végs elágazásai vi-

selik. Legtöbb van a fszár- és az oldalágak
csúcsi részén, az egykori virágzati tengelyen,^

amely gazdagon elágazó és virágzás idején

még nagyon rövidtagú volt. Virágzás után a
termés fejldése idején a virágzati tengely

szártagjai különösen a csúcsokon tetemesen
megnyúlnak, aminek az lesz a következménye,
hogy a terméscsoportok jelentékeny felületet

foglalnak el a növényen.
A terméscsoportok habitusa fürtös elága-

zást mutat (7. kép), melynek végs tagjait

hosszabb-rövidebb füzérek alkotják. E füzé-

reknek a vertikális termések adják meg a

formát, melyek igen rövid kocsányokon sora-

koznak egymás mellé (8. kép). A terméscso-

portokat tehát füzérekbl összetett fürtnek

tekinthetjük. Eichler [(6) 59. old.] szerint

ugyan a virágzat morfológiailag véve diháziu-

mokból áll, melyekbe a nvirágok közül csak
a leplesek tartoznak, a lepelnélküliek csak
mint a diháziumokon fellép sarjak szerepel-

nek. A termésfürtökön azonban e diháziális^

elágazásnak semmi nyoma sem látszik, mint-

hogy az utóbbiakból fejld termések vannak túlsúlyban.

A füzérek hosszúsága nagyon változó és ennek következ-
tében nagyon ingadozik a rajtok lev vertikális termések száma
is. Azonkívül sokszor annak a megállapítása is lehetetlen, hogy
a füzér hol végzdik, vagy, hogy hol van egy másik füzérnek a
kezdete, különösen azokban az esetekben nehéz ez, amikor a
füzéren csak egy vertikális termés van.

A füzéren az uralkodó szerep a vertikális terméseké ; a
horizontálisak kisebb számmal vannak és elszórtan, többnyire
egyesével vagy kettesével az elbbiek tövében rejtznek. Az el-

helyezésben semmiféle vonatkozás nem mutatkozik.

8. kép. Az Atriplex
h o r t e n s e'^ termés-

fii zére.
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Másként áll a dolog, ha a sárga- és feketemagvúság tekin-

tetbevételével vizsgáljuk a termések helyzetét. Itt azonban a

horizontális alakokat a vertikálisaktól elkülönitve tárgyaljuk.

Elssorban lássuk a vertikális terméseket,

C 1 o s a vertikális magvak kétalakúságának ismertetése

kapcsán külön kiemeli, hogy a sárga- és feketemagvú termések

elhelyezésében semmiféle viszonosságot sem tudott megállapítani,

C 1 s bizonyára nagyon kevés megfigyelési adatra támaszkodha-

tott, mikor ezt a véleményét megalkotta, mert beható vizsgálat-

tal éppen az ellenkezjére kellett volna jutnia.

Az elhelyezésben vonatkozás megállapítására alaposan át-

vizsgáltam az egész növény és az egyes termésfürtök különböz
tájáról vett füzéreket. Azután megállapítottam a sárga- és a
feketemagvú terméseknek a füzéren való helyét és mindegyiknek
külön-külön a számát. Voltak a füzérek között olyanok, amelye-

ken valamennyi vertikális termés sárgamagvú, másokon ellen-

ben valamennyi feketemagvú volt. A füzérek legtöbbjén a sárga-

és a feketemagvúak együttesen fordulnak el.

Az utóbbi füzéreken a sárgamagvú termések mindig a
füzér csúcsi vége felé helyezkednek el, a feketemagvúak ellen-

ben a bázis közelében találhatók. Összehasonlítva az egy füzé-

ren lév sárga- és feketemagvú termések viszonylagos számát,

igen nagy ingadozást fogunk találni. Egyik füzéren több a sárga-

magvú, másikon a feketemagvú. Ritka esetekben egyenl a ketta

száma. A sárga- és feketemagvúak arányában az összes fokoza-

tokat megtalálhatjuk a tiszta sárgamagvú és a tiszta feketemagvú
füzérek felé.

Vizsgáljuk meg egy fejlettebb termésfürt valamennyi füzérét

és hasonlítsuk össze a magvak arányát. A csúcs közelében léva

füzéreken a sárgamagvúak uralkodnak és a feketemagvúak vagy
teljesen hiányoznak, vagy pedig nagyon csekély számmal vannak
képviselve. A termésfürt alsóbb ágain az utóbbiak emelkednek
túlsúlyra. Megesik azonban az is, hogy az egész termésíürtön

alig találunk feketemagvú termést, mig másokon majdnem kizá-

rólag az utóbbiak fordulnak el. A fürtön tehát a termések elosz-

lásának ugyanaz a módja található, mint a füzéreken és a rajta

lév sárga- és feketemagvú termések arányának változása min-

dig a helyzettel van kapcsolatban. Egy-egy oldalágon számos
fürt van és ezek közül az a legnagyobb, a mely az ág csúcsát

foglalja el, a többi az ág alapja felé fokozatosan kisebbedik.

E fürtök helyzete és a magvak minsége között a következ
összefüggést találtam : a fehérmagvúság aránylag legkifejezettebb

az ágak csúcsálló fürtjén, a csúcstól lefelé fokozatosan elmosódó
és rovására a feketemagvúság válik mindinkább uralkodóvá.

Ugyanezt a viszonyt állapíthatjuk meg a legmagasabb fokon, t. i.

az oldalágak helyzetével való vonatkozásban. A legalsó oldal-

ágakon sokszor kizárólag feketemagvú termést találtam, a maga-
sabbakon fekete- és sárgamagvúakat a magasságnak megfelel
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arányban és legfelül a föszár csúcsán majdnem kizárólag, vagy
legalább is túlnyomó számban sárgamagvúakat. A sárga- és a

feketemagvúság helye teiiát meghatározható. Egyik a csúcson, a

másik a bázison van. Az egész növényen való eloszlás módjának
tanulmányozására különösen olyan példányokat választottam,

melyeken az oldalágak a fszárhoz mérten aránylag gyengén
fejlettek és a másodrend oldalágak közvetlenül a levélhónalj

felett egy-egy termésfürtben folytatódtak. A legalsó, elsrend
oldalágak, minthogy a levéiállásnak megfelelen egy magasság-
ban párosával keresztben átellenesen helyezkednek el a fszár
oldalán, a számításban kettesével úgy szerepelnek, mint egy-egy

oldalág, mert a magvak minsége tekintetében teljes megegye-
zést árulnak el. A legfels oldalágak a fszár csúcsálló fürtjeibe

fokozatos átmenetet mutatnak és emiatt az utóbbi terjedelmének

megállapítása minden esetben tetszleges. Alsó határa azon oldalág

fölé tehet, amelynek már nemcsak az alapján, hanem az olda-

lán is jelentsebb nagyságú lomblevelek találhatók. A magvak
össehasonlítása eltt arra is tekintettel voltam, hogy a növény
teljesen ép legyen, melyet sem csonkítás, sem más, a növekedési

korrelációt zavaró körülmény nem ért.

A következ 1. sz. táblázatban az Atrijdex hortensef.ruhrá-

nak egy 195 cm magas tömöttfürt példányáról készítettem

kimutatást, (L. az 1. sz. táblázatot.)

A táblázat els tétele a fszár csúcsálló fürtjére és a többi

az oldalágakra vonatkozik. Az alsó 10 oldalágra vonatkozó ada-

tokat öt tételbe foglaltam össze, mert kettesével egyenl magas-
ságban erednek. A sárga- és feketemagvú vertikális termések
külön-kiilön oszlopban abszolút és 7o"OS viszonylagos számukkal
szerepelnek.

A 7o~os számok összehasonlítása alapján kitnik, hogy a

sárgamagvú termések viszonylagos mennyisége legnagyobb a fszár
csúcsálló fürtjében (447o)- A. csúcstól lefelé következ oldalágakon

majdnem fokozatosan kisebbedik. Az alulról számított 5—6 oldal-

ágon már csak 3"17o és ettl lefelé 07o- A feketemagvú termé-

sek viszonylagos száma legkisebb a fszár csúcsálló fürtjén {567o)t
lefelé haladva egyre nagyobb és nagyobb és végre a legalsó négy
oldalsó eléri a maximumot (lOO^'/p).

A táblázat utolsó oszlopában feljegyeztem az oldalágak

hosszát cm.-ékben. A legalsó oldalágak a leghosszabbak, fel-

felé haladva fokozatos rövidülést tapasztalunk. A legfels (30. sz.)

oldalág hossza 9 cm. Ezzel szemben az alulról számított 4-ik ág-

ii 1 cm hosszú.

A legalsó tételben összegezve találjuk a vertikális termések
számadatait. Az egész növényen talált összes 12033 vertikális

termések 117o-a (1322 drb) sárgamagvú és 897o-a (10711 drb)

feketemagvú.

Ha a sárga- és feketemagvú terméseknek az egyes oldal-

ágakra kiszámított 7o-os számait egymásalatti vízszintes sávokra
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1. SS. táblázat.

Atriplex hortense f. rubra hort.

*
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arányosan felrakjuk, olyan grafikont nyerünk, amely a sárga- és

feketemagvúság eloszlását a fenti táblázatnál jóval világosabban

és áttekinthetbben szemlélteti (9. kép). A grafikonban minden

sáv egyenl hosszú és a sávnak egyik része a sárgamagvú termé-

seket jelöli, a másik a feketemagvúakat. Azt a részt amely a

feketemagvúaknak felel meg, ferde vonalakkal árnyékoltam be. A

9. kép. Az A 1 1-
i p 1 e X h o r t e n s e f. r u b r a h o r t. sárga és fekete

magA'ú vertikális terméseinek eloszlása. A szaggatott vonalakkal rajzolt

vízszintes sávok egy-egy oldalágnak felelnek meg. A legfels vízszintes

sáv azonban a föszár csúcsálló fürtjére vonatkozik. A sávoknak fehéren

hagyott része a sárga magvú és a ferde vonalakkal beárnyékolt része a

fekete mag-vú vertikális terméseknek "/o-os számát fejezi ki. A baloldalra

irt számok az oldalágaknak alulról számított sorrendjét jelölik.
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legfels sáv a tszár csúcsálló fürtjének felel meg. A többiek a
fenti táblázatban követett sorrend és adatok szerint egy-egy oldal-

ágat képviselnek.

A vertikális termések elhelyezésében tehát az egész növényre
kiterjed harmónia tapasztalható. E harmónia értelmében a sárga-

magvú termések a csúcsok felé találhatók és a feketemagvúak

Csúcs

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5—4

3—2

1

10. kép. Az Atriplex hortense f. rubra hort. sárga és fekete
magvú vertikális terméseinek eloszlása. A szaggatott vonalakkal rajzolt víz-

szintes sávok egy-egy oldalágnak felelnek meg, a legfels sáv azonban a
föszár csúcsálló fürtjére vonatkozik. A sávoknak fehéren hagyott része a
sárga magvú és a ferde vonalakkal beárnyékolt része a fekete magvú verti-

kális terméseknek "/o-os számát fejezi ki. A baloldalra írt számok az oldal-

ágaknak alulról számított sorrendjét jelölik.

a bázis közelében tömörülnek. A feketemagvak uralkodása esetén

a sárga magvak a legalsó oldalágakon már egyáltalán nem is fej-

ldnek.
Vannak azonban példányok, amelyeken a sárgamagvúság

uralkodik, vagy amelyeken a kétféle termés majdnem egyenl
számban van képviselve. Utóbbiakon a sárgamagvúak a legalsó
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oldalágakon is megjelennek, de az elhelyezésben tapasztalt szabály-

szerség itt is fennáll, amit az A. hortense f. ruhra egy másik

példányáról készített 2. sz. táblázat és grafikon (10. kép) igazol

a legjobban. A föszár 12 cm hosszú csúcsálló fürtjén lév 141

drb vertikális termés köziil75"/n sárgamagvúés 257o feketemagvú.

A legalsó oldalágakon körlübell fordítva áll ez az arány. A növé-

nyen lév vertikális termések összege 1230 drb. Ebbl 497o
sárgamagvú és 517o feketemagvú.

2. sz. táblázat.

Oldalágak

sorszáma

Egy-egy oldalágon

A vert.

termések

összesen

sárga vert.

termés

"/o-ban

fekete vert.

termés

összesen */„-ban

Oldalágak

hossza

cm

csúcson

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

ö—

4

3—2

1

141

17

29

34

30

38

46

69

66

90

79

110

120

85

70

55

33

55

45

18

106

11

17

22

16

20

29

34

34

40

33

48

47

40

33

23

17

14

11

10

75
;
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Az eloszlásnak elbbiekben megállapított harmóniája csak
azokra az esetekre illik rá teljesen, amelyekben a íöszár az oldal-

ágakat teljesen dominálja, vagyis amikora növény termete karcsú.

Terebélyes példányokon, mint amink az Atriplex nitcns egyénei
között igen gyakoriak, a legalsó hatalmasra ntt oldalágakon a
sárgamagvü vertikális termések viszonylagos mennyisége nagyobb^
mint a felettük lév rövidebb oldalágakon, de a növény egészére
nagyjában ugyanaz a viszony állapitható meg, mint az elz
esetekben.

A horizontális termések a legtöbb esetben mind feketemag-
vak és ennek következtében nem forog fenn a szüksége annak,
hogy sárga- és feketemagvúsága helyzeti viszonyával részlete-

sebben foglalkozzam. Mindössze azokra az esetekre kell a figyel-

münket kiterjeszteni, ahol a termés kétalakúsága jelentkezik.

A vertikális termések két alakjának elhelyezésében mutat-

kozó vonatkozás a horizontális termésekre is érvényes, mert az
utóbbiak sárgamagvü alakjai mindig a csúcsokon jelennek meg
és pedig els sorban a csúcsálló fürt fels régióiban és csak másod-
sorban a felsbb oldalágak csúcsain. A feketemagvúak a csúcsok-

ról leszorulnak.

A termésalakok helyzeti viszonyának megállapításában már
eddig is fontos szerepet vitt a számbeli viszony anélkül, hogy
az utóbbi körülményre különösebb figyelemmel lettünk volna.

A következ sorokban tehát a különböz termésalakok abszolút

és relatív számának egyénenként való megjelenését fogom tár-

gyalni.

Az Atriplex nitens hatalmas termet terebélyes példányain
becsléseim szerint 250.000—300.000 termés is fejldik. Ezek-
nél jóval kisebb és karcsúbb példányok egyikén magam is meg-
számláltam 68.117 darabot. Viszont az apró termeteken gyakorta
nem fejldik több, mint néhány száz. A következ 3. sz. táblázat-

ban több példányról pontos számadatokat állítottam össze, melyek
részint az abszolút menyiségekre, részint pedig a relatív mennyi-
ségekre vonatkoznak. (L. a 3. számú táblázatot.)

A 3. sz. táblázatban közölt adatokból látható, hogy a termés-

alakok abszolút és relatívmennyisége rendkivülnagyingadozásoknak
van alávetve. Az abszolútmennyiség ingadozása nagyjában a

termet nagyságával együtt változik. Láthatni továbbá, hogy a

termések túlnyomó számban vertikálisak és ez utóbbiak közül
hol a sárgamagvúak, hol pedig a feketemagvúak vannak túlsúly-

ban. A terméseknek csak a kisebb része horizontális s ezek
többnyire mindannyian feketemagvúak, vagy ritkábban egy részük
sárgamagvü, de az utóbbiak mindig alárendelt kisebbségben
vannak.
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3. sz. táblázat.

09
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4. S2. táblázat.

ti

ti
o
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rendelt számban szerepelnek. Horizontális terméseiknek 7— 237o-8'
sárgamagvú, tehát a ti'ilnyomó többsége feketeszinü.

A 7-—8. sz. tételben az A. hortense-nek az elbbieknél
jóval erteljesebb példányai szerepelnek, melyeken a vertikális

termések tömött füzérekbe sarokoznak és ezzel kapcsolatban
jóval nagyobb számmal fejldtek. A sárgamagvú vertikális és

horizontális termések "^/o-os számában az elzkkel szemben
jelentékeny esés mutatkozik.

A 9—11. sz. tétel az A. hortense f. ruhra három példányá-
nak adataiból készült. A 9. sz. tétel egy 128 cm. magas példányra
vonatkozik, amely lazafürt és gyértermés. A 10—11. sz. két

példány erteljesebb, 195—225 cm. magas és tömöttfürt. Ha
az utóbbi kettt a 9. sz.val összehasonlitjuk ugyanarra az ered-

ményre jutunk, mint az elz példákon. Csak az okoz némi különb-

séget, hogy jelen esetben a horizontális termések mind a három
egyénen kivétel nélkül feketemagvúak, de a vertikális termésekre
áll az a szabály, hogy a lazafürt példányon a sárgamagvúak
Vo'OS száma jóval nagyobb, mint az erteljesebb növés tömött-

fürteken. ,-,,_.

Hasonló szabály az A. nitens-ew is megállapítható, ha a^

12-— 14. sz. tételt a 15— 16. sz.-val összehasonlitjuk. Csak a 17.

sz. tétel mond ellent az eddigi tapasztalatoknak. Ebbe a tételbe

egy rendkívül erteljes növés, terebélyes termet és igen tömött-

fürt példány adatait vettem be. Meg kell azonban jegyeznem,
hogy ez utóbbira vonatkozó adatok legfeljebb megközelít érték-

kel hírhatnak, mert a magvaknak csak mintegy ^U-éi számláltam

meg közvetlenül, amibl azután megfelel számítással állapí-

tottam maii' a teljes számot. Ez az oka, hogy a 17. sz, tétel csak
valószínségi adatokat tartalmaz.

Figyelmen kívül hagyva a 17. sz. tételben foglaltakat, a
táblázat adatai alapján a következket lehet megállapítani.

A termés abszolút száma és a termésalakok relatív mennyi-
sége között némi összefüggés mutatkozik. A termés kisebb abszolút

számával kapcsolatosan a sárgamagvúság gyarapodása észlel-

het különösen a vertikális termésekben, a horizontálisakban

már kevésbbé, de a széls esetek ott is határozottan emellett

bizonyítanak. Továbbá a vertikális termésekben túlsúlyra jutott

sárgamagvúság többnyire hatással van a horizontális termések
kialakulására is, mert a sárgamagvú horizontális termések több-

nyire már csak akkor jelennek meg, amikor a vertikális termé-

seknek a túlnyomó többsége sárgamagvú, A sárgamagvúságnak
a vertikális termésekben való kisebb mérv érvényesülése esetén

a horizontális termések mind feketemagvúak.

Végs eredményben arra a megállapodásra lehet jutni, hogy
a vertikális termések sokkal inkább hajlandók a kétalakúságra,

mint a horizontálisak, vagyis az elbbiek sokkal nagyobbmérv
plaszticitással bírnak, mint az utóbbiak.
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A lazafürtü, kistermet példányok a nyár elején csírázott

magvakból fejldnek fképen akkor, ha a talaj állandóan száraz.

A nyári meleg ós a vízhiány sietteti a virágok fejldését, amely

körülmény a vegetatív növekedés rovására történik. Nagyobbszámú

termés csak a fszár csúcsán fejldik.

A magvak minsége és a növény termete között mutatkozó

összefüggés C o h n kísérleteiben éppen ellenkez formában nyil-

vánult meg.^ Szerinte a nagynövés, jól táplált 2 méter magas
egyéneknek összes termésalakjai majdnem kivétel nélkül sárga-

magvúakká fejldtek, rosszul táplált apró példányokon, ellenben

a termések többsége feketemagvú lett. Els és második kísér-

letében ntt erteljesebb példányok magvainak számarányáról

sajnos nem közül pontos adatokat, aminek alapján valószínnek

tartom, hogy nem vette figyelembe a növényen fejlett összes

mag\'akat, hanem valószínleg csak néhány csúcsálló fürtre volt

tekintettel, amelyekrl fentebb kimutattam, hogy rajtuk többnyire

a sárgamagvúság dominál. Ha az alsóbb oldalágakon lév für-

töket is figyelembe vette volna, bizonyára talált volna nagy szám-

mal feketemagvú terméseket is, amelyekrl kimutattam, hogy a

szár alf;óbb régióin helyezkednek el.

A termés fejldése.

Virágzás után a vertikális termések tnnek fel elször gyorsan
fejld burokleveleik révén. A horizontálisak jóval késbb jelent-

keznek. A termésfürtök is igen korán kezdenek kialakulni olyan

módon, hogy a vertikális termések az alaptól kiindulva csúcs

felé tartó sorrendben indulnak növekedésnek. A még fiatal

termésfürt füzérein a vertikális termések buroklevelei a csúcs

felé haladó sorrendben fokozatosan kisebbedk és ebben a kor-

ban nem is lehet még eldönteni, hogy melyik lesz a sárga,

vagy a feketemagvú termés. St valószín, hogy a magvak ebben
a korban még teljesen indifferens állapotban vannak, amirl majd
a késbbiek folyamán lesz szó [v. ö. Cohn (3) 88 old.],

A fejldés késbbi stádiumában a buroklevelek nagysága
tekintetében lényeges változás tapasztalható. A füzérek csúcsa

közelében lév termések buroklevelei jóval nagyobbakká lesznek,

mint az alsóké, holott kezdetben fordítva állott a dolog. Ez az

állapot annak a kifejezje már, hogy a magvak minségének
elbb említett indifferens állapota megsznt, mert a csúcsok köze-

lében lév nagyobb buroklevel termések mindannyian sárga-

magvúak lesznek és az alapok táján található kisebb burokleve-

lúek fekete magvakat fejlesztenek

A termés érésére vonatkozóan is érdekes tapasztalatokat

szereztem. Az akropetális fejldési sorrend alapján azt várnók,

' Cohn, (3) 81—84. old. 1—4. kísérlet.

Botanikai Közlemények 1—2. füzet. 3
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hogy az érési sorrend követni fogja a fejldésben tapasztalt

csúcs felé haladó irányt. A valóságban fordítva áll a dolog, mert

az éredés jelei a csúcsokra jutott nagy buroklevel vertikális

terméseken jelentkeznek elször. Az érési folyamat azonban nem
száll le a bázis felé megszakítatlan fokozatban, hanem a fekete-

magvú termések fels határán megszakad, miáltal a sárgamag-
vúak korábbi érése határozottabb formát ölt. A feketemagvúak
teljes érése késbb következik be. A sárgámagvúakon mutatkozó
érési jelenségek abban nyilvánulnak meg, hogy a buroklevelek

elveszítik zöld színüket, megsárgulnak és elhalnak. A feketemag-

vúak burokleveleinek elsárgulása jóval késbben kezddik.
Kérdés, vájjon a magvak a buroklevelek sárgulása kezde-

tén az érettségnek min fokán vannak. A sárga magvakban lév
magfehérjf ebben a korban még dúsnedv és azt a benyomást
kelti, mintha még éretlen volna. A fekete magvak magfehérjéje

ugyanekkor már egészen tömött, kevés nedvet tartalmaz, jóllehet

a termésburok ekkor még egészen zöld, érettsége tehát jóval

elrehaladottabb stádiumban van, mint a sárga magvaké, mert

éredése kezdete is korábbi, mint az utóbbiaké.

A sárga- és feketemagvú termések érésében tehát a követ-

kez különbségek állapíthatók meg:
A feketemagvúak éredése a fejldési sorrendnek megfele-

len korábban indul meg. mint a sárgamagvúaké és az egész

folynmat lassú haladással a teljes érettségben ér véget. Ezzel

szemben a sárga magvak éredése késn indul meg és a csak

rövid ideig tartó lassú érési folyamatra hirtelen beálló elszára-

dás következtében az érettségnek teljes fokára el sem juthatnak.

A sárgamagvak fejldése tehát ismeretlen bels okok kényszerít
hatására nem fejezdhetikbe. Támogatja ezt a felfogást a maghéj
anatómiai szerkezete, a keményítszemek és az egész magfehérje

laza szerkezete és végül a termésburoknak idöeltti elsárgulása. Az
utóbbi jelenség akkor áll be. mikor a termésnek a táplálásban

való részesedése megsznik. A táplálás megsznte a mag további

fejldését megakadályozza és ilyen módon a további jelensége-

ket sem tekinthetjük az éredés jeleinek, hanem egyszeren elszá-

radásnak.

Az elmondottak értelmében a sárgaszín magvakat éretlen

magvaknak kell minsítenünk.

Ilyen értelmezéssel a magvak minségére alapozott hetero-

karpia is egészen új világításban tnik el. A feketemagvú

termésekben a mag teljesen beérik, a sárgamagvúakban éretlen

marad és ez az utóbbi körülmény megakadályozza a mag teljes

kifejldését. Ha a sárga magvak ideltti kényszerérése be nem
következnék, joggal föltehet, hogy a keményítszemek és a

magfehérje a fekete magvakéhoz hasonló tömöttségre fejldnek,

továbbá a maghéj sejtjeinek fala is megvastagodnék és meg-
keményednék, st még szin tekintetében is a fekete magvakon
tapasztalt sajátságokat öltene magára.
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A horizontális termések fejldésének és érésének sorrend-

jére vonatkozóan nincsenek adataim, minthogy azonban a sárga-

és feketemagvn alakok elhelyezése analóg a vertikális terméseké-

vel, egész bizonyossággal állithatjuk, hogy a magvak érettsége

tekintetében is azonos sajátságokkal állunk szemben.

A termésalakok számarányának változása mesterséges beavat-

kozásokra.

A termés vertikális és horizontális alakja közötti különb-

ség morfológiai okokra vezethet vissza, mert a termés alakja

már a virágban praeformálva van. A leples virágokból nagyon
ritka kivétellel mindig horizontális termések és a lepelnélküliek-

böl vertikális termések fejlödnek. Másként áll a dolog a magvak
minsége tekintetében. Utóbbira a fejldés korai szakán legfel-

jebb a termés helyzetébl lehet következtetni, de egyébként a

mag még ekkor teljesen indiferens állapotban van.

A sárga- és feketemagvú alakok kölcsönös helj^zete arra

vall, hogy létrejöttükben korrelativ hatások érvényesülnek és

minthogy ez utóbbiak a táplálóanyagok eloszlásával szoros kap-

csolatban vannak, föltehet, hogy a magvak minségét is a táp-

lálás módja szabja meg. Gr o e b e l (10) is utal erre a körülményre,

mert feltnt neki. hogy bizonyos heterokarp növények különböz
termésalakjának elhelyezésében többnyire meghatározható szabá-

lyosság mutatkozik. Hivatkozik t\z A ethioneyna- íajoknak Solm s-

L a u b a c h (18)-tól leírt heterokarpiájára, mely szerint e növénye-

ken a terméseknek bizonyos alakja a virágzati tengely csúcsán,

vagy különleges oldalágakon helyezkedik el. Véleményét a követ-

kezben foglalja össze: „ Die vorstehenden kurzen Bemerkungen
zeigen, dass die Heterokarpie kausal offenbar mit der verschie-

denen Stellung der Blüten (soweit diese eine verschiedene Ernah-

rung bedingt) verknüpft ist." ^ Ezek alapján nagyon valószín,

hogy az Atriplexek heterokarpiája legalább is a sárga- és fekete-

magvúság tekintetében szintén a terméseknek eltér módon való

táplálásán alapuló jelenség, nem pedig egyszer ökológiai alkal-

mazkodás, amint azt némelyek, különösen D e 1 p i n o -^ és C o 1-

1 i n s ^ (4) hiszik.

G 6 b e l-nek idézett felfogását C o h n kísérletekkel iga-

zolta, melyeknek eredményeit még kísérleteim lezárása eltt közölte.

Nyolc kísérletrl számol be dolgozatában, melyek közül az els
négyet a különböz táplálkozási viszonyok hatásának kutatására

és a többit az operatív beavatkozások befolyásának tanulmányo-

zására fordította. Kísérleteit megelzen abból indul ki, hogy a

sárgaszín magvak több táplálóanyagot igényelnek, mint a feketék,

' Goebel K. (lU). 437. old.

- D e 1 p i n (5). 27—68. old.

3*
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mert sokkal nagyobbak, amibl az következik, liogy a növény
táplálásának javítása a sárgamagvúságra kedvezen fog hatni, a
táplálási viszonyok rosszabbodása ellenben az ellenkez hatást

fogja kiváltani, vagyis a termésalakok feketemagvúságát fogja el-
mozdítani. Négy els kísérletének közzétett eredményei teljesen

igazolják elzetes feltevését, minek következtében feleslegessé

válnék minden további kutatás, ha kísérleti eredményeinek helyes-

sége megfigyeléseim alapján kétségesnek nem látszanék.

A termésalakok számarányának tárgyalása során már rámutat-

tam arra a sajátságos körülményre, hogy a nagynövésíi példányo-

kon, melyeknek tehát kedvez táplálásban volt részük, a sárga-

szín magvak számaránya átlagban véve kisebb, mint a kedve-

ztlen táplálkozási viszonyok között ntt apró példányokon, ami-

bl azután éppen az ellenkez következtetést lehetne levonni,

mint Cohn kísérleteibl. Azt is emiilettem már. hogy Cohn
hibáját az 1—2 kísérletben kell keresnünk, ahol nagynövés
példányokkal volt dolga, melyekrl az összes termésalakok számará-

nyának pontos megállapítását mellzve egyszeren kimondja, hogy
az els kísérletben ntt egyének közül 3 drb tisztán és a többi

túlnyomó részben sárgamagvú. A 2-ik kísérletben szintén csak

becslések alapján állapította meg a feketemagvú termések számá-
nak a sárgaszínüek rovására történ gyarapodását, pedig

nagyon is fontos, st nélkülözhetetlen lett volna a pontos száraada-

toknak közlése, (amit szerz mellzhetnek tart M meri megfigye-

léseim során sohasem láttam olyan két méter magas példányt,

amelyen a fekete magvak igen nagy mennyiségben, st mond-
hatnám domináló számban ne fejldtek volna. Cohn négy els
kísérlete tehát nem szolgáltat bizonyítékot arra, hogy a

sárgamagvúság a kedvez táplálási viszonyok következménye,
pedig a magvak méretei alapján teljesen jogosult ez az okos-

kodás.

A növény asszimiláló szervei a levelek, amelyeknek összes-

sége adja a lombfelületet. A lazafürt apró példányokon lév
lombfelületnek egy-egy termésre es hányadosa mindig nagyobb,
mint a tömöttfürt nagynövés egyéneken, amely körülmény egy-

úttal magyarázatát adja megfigyeléseimben a sárga- és a fekete-

magvú termések változó számarányának. A lombfelületháuyadost

több esetre kiszámítottam és a nyert eredményeket a következ
5. sz. táblázatban állítottam össze:

Cohn, (3) i. h. 81. old.



XZ ATRU'LMX HORTKNSE 37

o. sz. táblázat.
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Az asszimiláció székhelye a loniblevelekben van, de emel-

lett a vertikális termések buroklevelei is asszimilálnak. Nagyon
valószín, hogy az utóbbi helyen termelt asszimiláták kizáróan

a vertikális termések táplálására fordíttatnak és ha ehhez még
a lomblevelek asszimilátáiból jutó részt is hozzászámítjuk, érthe-

tvé válik, miért nagyobb a vertikális termésekben a sárga-

magviiságra való hajlandóság, mint a horizontálisakban. Min-
den vertikális termésnek két-két buroklevele van, melynek asszi-

miláló felülete rendszerint jóval nagyobb, mint a lombfeliilet-

hányados.

Az elörebocsátott fejtegetések után az volna már most a

további feladat, miként lehetne a sárga- és feketemagvú termé-

sek számarányát mesterséges beavatkozással befolyásolni. Az
eddigi megfigyelések alapján elegend útbaigazítás áll rendel-

kezésünkre. Abból indultunk ki, hogy a sárgamagvak a feketék-

kel szemben nagyobbmérvü táplálást igényelnek és evvel a felte-

véssel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy a kedvezbb táplálási

viszonyok a sárgamagviíságot nagyban elsegítik. Önként kínál-

kozik tehát a módszer, mellyel a sárga és a fekete magvak
arányát tetszésünk szerint módosíthatjuk. Ilyen módszer a lomb-

felülethányados nagyobbítása és kisebbítése.

A lombfelülethányados nagyobbitásának következményérl
elleges tapasztalatokat szerezhetünk bizonyos természetes ope-

rációk révén. Az Atriplexeket a hernyók némelykor tömegesen
lepik el és lerágják a növény legfiatalabb részeit, ú. m. a csiícsi

virágzatokat vagy a még egészen fiatal termésfürtöket és az

alatta lév apró zsenge leveleket. Az alsóbb régiókban lév
nagyobb lombleveleket többnyire nem bántják és ilyen módon a

megcsonkított növényen a termés a rendesnél sokkal kisebb

számban fejldhet, mint akkor, ha a íombfelület majdnem ere-

deti terjedelmében megmaradt volna.

A heruyórágásnak a növény további alakulására nagy ha-

tása van. Az oldalágak a csúcs lerágása következtében korre-

lativ okokból a normálisnál erteljesebbekké lesznek, a termé-

sek és magvak is nagyobbra nnek, mint rendes körülmények
között, a levelek pedig az asszimilátákban beálló túlproduktum

miatt vastagok és húsosak lesznek. A sárga- és feketeszinú

magvak számarányában az eddigiektl szintén eltér viszonyokat

találtam.

A sok példa közül kettrl pontos adatokat vettem fel,

mikrl a következkben számolok be.

Az A. Jiortense f. nibra egy kisebb példányának csúcs-

álló termésfürtjét a hernyó még igen fiatalon lerágta. A növény

magassága csonkítás után 95 cm lett Kifejldött rajta 260 drb.

termés, melyek közül 245 drb. vertikális és 15 drb. horizantális

volt. A vertikálisaknak 77"/o-a sárgamagvú és 237o-a fekete-

magvú. A horizantálisak közül 13Vo sárgamagvú és 87*^/o fekete-
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inagvú. A lombfeliilethányados 1*42. A vertikális termések elosz-

lásáról a következ G. sz. táblázat és a 11. sz. képen ábrázolt

grafikon nyújt hü képet.

11. kép. Az Atriplex li o r t e n s e f. rubra Hort. sárga és fekete

magvú vertikális terméseinek eloszlása. A szaggatott vonalakkal rajzolt víz-

szintes sávok egy-egy oldalágnak felelnek meg. A sávoknak fehéren hagyott
része a sárga magvú és a ferde vonalakkal beárnyékolt része a fekete magvú
vertikális terméseknek ** |,-os számát fejezi ki. A baloldalra írt számok az

oldalágaknak altdról számított sorrendjét jelölik.

6. S3. táblázat.
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E táblázatot és a róla készült grafikont a 2. sz. táblázattal

és a neki megfelel grafikonnal (10. kép) kell összehasonlítani.

Az összehasonlításból mindjárt els pillanatra feltnik, hogy a

hernyórágta példány terméseinek nagyobb százaléka sárgamagvií,

mint az érintetlen állapotban ntt növényen és különösen az a

feltn, hogy a horizontális termések között is fejldtek sárga-

magvúak, minkkel e vörösszín változaton a normális esetekben

csak igen ritkán találkozunk. A vertikális termésekrl készült

grafikonon azt az eltérést tapasztaljuk, hogy a sárgamagvúak
"/„-OS minimuma az alulról számított 6-ik oldalágon van, míg a

normális példányokon a legalsó oldalágakon találtuk. A hatodik

oldalág alatt a sárgamagvúak dominálnak, holott a normális eset-

ben e helyen mindig a feketemagvú termések vannak túlsúlyban.

Nem szenvedhet tehát kétséget, hogy a magvak minsége a táp-

lálás mértéke szerint alakul ki.

Egy másik példányon a termésalakok a következ szám-

arányban fejldtek. Kifejldött összesen 672 drb termés, melyek
körül 604 drb vertikális és 68 drb horizontális. A vertikálisok-

nak 97" /„-a sárgamagvú és 3'Vo-a feketemagvú. A horizonti'ilisak

közül 92"/o sárgamagvú és 87n feketemagvú. A lombfelülethá-

nyados 1"12 cm'^

Hasonló eredményeket számos más esetben is konstatál-

hattam, melyekrl azonban pontos feljegyzést nem készítettem.

Az ismertetett példák alapján mesterséges beavatkozások-

kal könny lesz odahatni, hogy a lombfelülethányados nagyob-
bodjék. Nem mellékes azonban, hogy ezeket az operatív beavat-

kozásokat mikor végezzük. Nagyon korai csonkítással nem érjük

el a célt, mert a növény a megmaradt termésfürtökuek túlers

fejldésével pótolni képes az elveszett részeket. A virágok ugyanis

olyan nagy számmal fejldnek, hogy nagy részük normális viszo-

nyok között abortálódik, mert a növény nem rendelkezik annyi

táplálóanyaggal, hogy valamennyit kifejleszthetné. Csak abból

a virágból lesz termés, amely helyzeténél fogva a továbbfejl-

désre elegend tápláló anyagot kap. A nagyon korai operáció

tehát sohasem hozza meg a kívánt eredményt, mert a normális

viszonyok között abortálódó tartaléktermések fejldésnek indulnak

és aszerint, amint a csonkítás révén kisebb- vagy nagyobbszámú
termés távolittatott el, az elvesztettek száma vagy teljesen, vagy
legalább is javarészben pótlódik. Az operáció akkor hozhatja

csak meg a várt eredményt, ha a tartaléktermések abortusa után

foganatosíttatik, tehát körülbell abban az idben, mikor a ver-

tikális termések buroklevelei 3—4 mm. hosszúságúak. De még
Így is igen nagy mértéknek kell lenni a csonkításnak, mert a

növény pótló képessége folytán új virágok is fejldhetnek, még
pedig tekintélyes számmal.

Viszont a túlkései operáció nyomán sem következik be a

várt hatás, mert a növekedés befejeztével a termés karaktere

teljesen kialakul, amin azután változást elidézni nem lehet.
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Az eltávolított termések pótlására különösen nagy a hajlan-

dóság az A. nitens-heu.

C h n az operatív beavatkozásoknak négy módját alkal-

mazta, amelyek közül kettt (5—6 kísérlet) virágcserépben nevelt

üvegházi példányokon hajtott végre. Az 5-ik kísérletben megaka-
dályozta a horizontális termések kifejldését, minek következmé-
nyekép valamennyi vertikális termés sárgámagvúvá lett. A 6-ik

kísérletben a vertikális termések fejldését akadályozta meg és ezen

a réven a legtöbb horizontális termés sárgamagvúvá fejldött.

Nem közli azonban, hogy az operált növények milyen termetek
voltak és milyenek voltak az összehasonlításra szolgáló példányok.

Hetedik kísérletében egy dugványról számol be, amelyen csak a

horizontális termések fejldhettek ki és végül a 8-ik kísérletben

egy ersebb megcsonkított példánynak újonnan fejldött négy
rövid hónaljhajtását veszi figyelembe, melyeken az újonnan fej-

ldött néhány termés ^ mind sárgamagvú volt.

E kísérletek eredményei a lombfelülethányados nagyobbí-

tásán alapulnak és bár kétségtelenné teszik, hogy az operatív

beavatkozások hatással vannak a magvak kialakulására, mégis
csak igen általános következtetésekre jogosíthatnak fel bennün-
ket. Arra, hogy az operatív beavatkozások hatásának lényegét

közelebbrl megvilágíthassuk, pontos szám- és mérési adatokra

van szükség, mikre alábbi kísérleteimben mindenütt tekintettel

voltam.

I. kísérlet.

A hernyórágás mintájára els sorban az A. nitens példányai-

nak fszáráról és oldalágairól valamennyi csúcsálló fürtöt eltávo-

lítottam. E beavatkozásra a lombfelület majdnem teljes egészé-
ben megmaradt, mert a levelek az ágaknak megmaradt alapi és

középs részén vannak, viszont a termések többsége az eltávo-

lított szárrészeken volt, tehát a lombfelülethányados ezzel a mód-
szerrel jelentékenyen megnagyobbodott.

A kísérlet eredményei az érintetlen állapotban nevelt növényé-
hez képest a sárgaszín magvak arányának emelkedésében nyil-

vánult még ott is, ahol egyébbként majdnem kizárólag fekete

magvak fejldnek.

A csonkított példányok egyikén összesen 15347 drb termés
fejldött ki, melybl 9102 drb a sárgamagvú vertikálisra, 2516
drb a feketemagvú vertikálisra, 2 drb a sárgamagvú horizontá-

lisra és 3727 drb a feketemagvú horizontálisra esett. Tehát a
vertikális terméseknek 78'^/o-a sárga- és 22^/f^-a feketemagvú.
A horizontálisaknak majdnem 100*'/o-a fekete, tehát a sárgamagvú-
ság fképen a vertikális termésekben jelentkezik. (V. ö. 4. sz.

táblázat 15. sz. rovat).

1 C h n, (3) 85. old. 26. kép.
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II. kísérlet.

Az operációt a legtöbb példányon a következ módon haj-

tottam végre. A fiatal terméseket az oldalágakról mind eltávolí-

tottam, csak a föszár csücsálló fürtjén és esetleg az ez alatt lév
néhány legrövidebb oldalágon hagytam meg. Kivételes esetekben

az igen nagytermet terebélyes példányoknak leghosszabb oldal-

ágain is meghagytam még a csúcsálló fürtöt.

Operáció után a megmaradt fürtök a normálisnál jóval ertel-

jesebbekké fejldtek és az utólag fejld virágok nagyban hozzá-

járultak a termések számának gyarapításához és a termésfürtök

ennek következtében nagyon tömöttekké lettek. A táplálék tiíl-

tengésének jelei annál kifejezettebben nyilvánultak meg, minél

kevesebb volt a megmaradt termések száma. A sárga- és fekete-

magvüság számaránya is ehhez a körülményhez alkalmazkodott.

A magvak számarányára vonatkozó adatokat az alábbi 7. sz.

táblázatban állítottam össze, de az abban foglalt eredmények helyes

értelmezése érdekeben néhány megjegyzésre van még szükség.

A termésalakok helyzeti viszonyának vizsgálata során kitnt,

hogy a sárga- és feketemagvú termések számaránya nem egy-

forma a növény minden részén. A sárgamagvúak fképen a

csúcsokra és a feketemagvúak pedig leginkább a bázisokra tömö-

rülnek. Ebbl következik, hogy az operatív beavatkozás hatásá-

ról csak úgy nyerünk helyes képet, ha az érintetlen példányoknak
azt a részét választjuk ki az összehasonlítás alapjául, amely rész

a kísérleti példányokon a termések nevelésére fordíttatott. Tehát
a mostani kísérletbl nyert számadatokat sem vethetjük egybe
a termésalakok összegébl vont viszonyszámmal, pusztán a csúcs-

álló fürtön megállapított ilynetnü eredményekkel szabad össze-

hasonlítanunk.

7. sz. táblázat.
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A táblázat 1— 4. sz. tétele az .4 hortense f. rubra négy pél-

dányára vonatkozik, melyeken a vertikális magvaknak 86—99"/o"^
sárgaszín és a horizontálisak közül 3—657o ^ sárgaszín. Ha
összehasonlítjuk ezeket az eredményeket az érintetlen állapot-

ban nevelt példányokkal (1. sz. táblázat) a sárgamagvúságnak
határozott gyarapodását fogjuk tapasztalni, jóllehet az összeha-

sonlításban nem az egész növényre kiszámított átlag, hanem
csak a csúcsálló fürtön talált eredmények íiz irányadók. De még
így is nagymérv haladás látszik a sárgamagviíság felé, külö-

nösen, ha a horizontális terméseket vetjük össze, mert a leirt

érintetlen egyéneken sárgaszín horizontális magvak egyáltalán

nem fejldtek.

A táblázat 5— 6. sz. pontja az A. liortense-nek az elbbi-

ekhez hasonlóan nevelt két példányáról számol be, melyek a

4. sz. táblázatban ismertetett érintetlen példányok közül csak a

11. és 12. sz.-val hasonlíthatók össze, mert termet dolgában
csak ez utóbbiakkal egyeznek meg.

Az elbbiekkel azonos kísérleteket az A. nitensen szintén

végeztem, minthogy ezen a terméseknek igen nagy számát hagy-

tam meg, a sárgaszín magvak nem jutnak olyan magas fokú
túlsúlyra, mint az elz példákon (7. sz. táblázat, 7—8. sz.

tétel). Sárgamagvú horizontális termések csak az egyik esetben

fejldtek, de amely körülmény egymagában is elegend bizo-

nyíték arra, hogy az operáció a sárgamagvúságra elöinozdítóan

hatott, minthogy az érintetlenül nevelt példányokon a horizon-

tális termésekben lév magvak a legritkább esetek kivételével

mindig feketeszínek.

Az A. nitens igen ers és terebélyes példányain a fszár
csúcsán és az alatta álló igen rövid oldalágakon, továbbá a leg-

hosszabb oldalágak csúcsálló fürtjein hagytam meg a termést, a
növény többi részérl még igen fiatalon valamennyit eltávolítot-

tam. Az ilyen módon nyert eredmények a sárgamagvúságra való

hajlamot még kevésbbé fejezik ki, mint az elbbiek, mert a
megmaradt termések száma tetemes. így például egy 3 méternél

magasabb terebélyes termet növényen az operáció után 99070
drb termés fejldött ki, ami a vele egyenl termet érintetlen

példány termésének körülbelül V;)-ad része. Horizontális termései

mind feketemagvúak voltak, a vertikális termések közül pedig:

79'Vo sárgamagvú és 21'Vo feketemagvú volt. Ezzel szemben az.

érintetlen példány csúcsálló fürtjében a vertikális terméseknek

48'7o-a sárgamagvú és 527o-!i feketenmgvú, vagyis az operáció

a sárgamagvúságra ebben az esetben is kedvezen hatott.

III. kísérlet,

A termés számának csökkentése még kevésbbé hat ki a
magvak minségére akkor, ha a termésnek csak a felét távo-

lítjuk el. Itt az operáció kétféleképpen történhetik, vagy úgy,
hogy minden második oldalágat és legfelül a csúcsálló fürtöt ha-
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sonló módon fele termésétl megfosztjuk, vagy pedig úgy, hogy
a termésfiirtöket minden második levél hónaljából leoperáljuk.

Az A. nitens-nek egy 280 cm magas karcsú termet pél-

dányáról pontos adatokat állítottam össze, melyek szerint a ki-

fejldött 84,937 drb termésbl 26,366 vertikális és 8,571 hori-

zontálissá lett. Az utóbbiak mind feketemagvúak, a vertikáli-

saknak 327,)-a sárgamagvú és 68"/„a feketemagvú. Megjegy-

zend, hogy az operáció igen korán történt és ennek következ-

tében az eltávolított termések jelentékeny része pótlódott, de

még így is feltn, hogy a sárgamagvúak számában semmi
emelkedés nem mutatkozik.

IV. k í s é r 1 e t.

A termés feleszámának eltávolítása még a következkben
ismertetend módon is lehetséges.

Az A. Jiortense f. ruhra 2 m magas tömöttfürt példánya

fiatal korában valami okból csúcsát elvesztette és ennek követ-

keztében szára alul a föld színéhez közel két egyenl ágra

oszlott. Nem sokkal a virágzás után az egyik ágáról az összes

termést eltávolítottam, a másikon meghagytam valamennyit.

A termést visel ágon a leirt beavatkozás hatásaként a

túltáplálás bekövetkezésére számítottam. A túltáplálás jelei azon-

ban elmaradtak, mert sem a levelek, sem a termésburok elle-

velei nagyobbakká és vastagabbakká nem fejldtek, mint ami-

nket a normális esetekben láttam. A másik ágon ellenben, me-

lyen a termés fejldését megakadályoztam, a levelek nagymér-

tékben megvastagodtak és elhúsosodtak és lemezükön a túlhaj-

tott növekedés miatt a nagyobb erek közötti részeken ers gy-
rdések támadtak. Azonkívül az ág csúcsa közelében a levelek

és a szár egyes pontjain szirupsrség cukros nedv vált ki.

Mindezek a táplálék nagymérv túltengésének leghatározottabb

jelei. Vagyis az asszimiláták megmaradtak keletkezésük helyén

és nem járultak hozzá a másik ág és a rajta fejld termések

táplálásához. Nagyon valószín tehát, hogy termések túltáplálá-

sában más módszerrel sikeresebben járhattunk volna el.

Hasonló jelenségeket más esetekben is láttam. Az összes

oldalágakban és általában az egész növényben megvan az a

tulajdonság, hogy az asszimiláták a csúcsok irányában vezettet-

nek el legkönnyebben és leggyorsabban. Annál nagyobb mér-

tékben van meg ez a sajátság valamely ágban, minél fejletteb-

bek a méretei a rajta lév másodrend ágakhoz és a fszárhoz

képest. Ebbl következik, hogy a terebélyes növés példányok

legnagyobb oldalágaiból aránylag igen kevés asszimilált tápláló-

anyag vándorol el a fszár csúcsa felé, ha elbbiekrl az ösz-

szes fiatal termést eltávolítottuk is. Ez az oka, hogy az I. kísér-

letben utolsónak leírt A. nitens terebélyes példányának leghosz-

szabb oldalágain szintén meghagytam a csúcsálló fürtöket, ame-
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lyek az elmondottak értelmében a föszár csúcsán meghag-yott

termések táplálását csak nagyon alárendelt mértékben befolyá-

solhatták.

A szárrészek táplálkozási korrelációja még lazább abban

az esetben, mikor a szár egészen alján egymagasságban két

12. kép. Az A t r i p 1 e X h o r t e n s e f. r u b r a H o r t. sárga és fekete

magvú vertikális terméseinek eloszlása. A szaggatott vonalakkal rajzolt

vízszintes sávok egy-egy oldalágnak felelnek meg, a legfels sáv azonban
a föszár csúcsálló fürtjére vonatkozik. A sávoknak fehéren hagj'ott része

a sárga magvú és a ferde vonalakkal beárnyékolt része a fekete magvú ver-

tikális terméseknek "/„-os számát fejezi ki. A baloldalra irt számok az

oldalágaknak alulról számított sorrendjét jelölik.

teljesen egyenl ágra oszlik. Az egyik ágban keletkezett táp-

lálóanyagok legfeljebb csak kis mértékben vezethetk át a má-
sikba, de még igy is csak a nagyobb mérv felhalmozódás után.

Ennek igazolására szolgál a fent leírt példa, melyen a kifejl-

dött terméseket oldalágak szerinti eloszlásban számláltam meg.

A vertikális terméseknek az egyes oldalágakra megállapított
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viszonyszámai alapján pedig külön grafikont is készítettem (L.

8. sz. táblázat és 12. kép). A táblázatot és a grafikont az

1. sz. táblázattal és a 9. sz. grafikonnal kell összeliasonlítanunk,

hogy az operatív beavatkozás hatásáról fogalmat alkossunk.

8. sz. táblázat.

A
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áll, hanem a horizontálisakra is, melyek a szabálytól eltéren

nem a legfels, hanem a legalsó oldalágakon jelenlek meg.

Mindez azt bizonyítja, hogy a testvérág asszimilátái csak abban
az idben vándoroltak át nagyobb mennyiségben a termést

visel ágba. amikor az utóbbin az alsó oldalágak termésfejl-

dése megindult, a felsbb oldalágak termésfejlödése idején az

asszimiláták nagyobb része a levelekben halmozódott fel és ott

már az elbb leírt tiilhajtott növekedési jelenségeket váltotta ki.

A föszár csúcsa az asszimilált táplálóanyagok f vonzó

centruma, mert a fszár dominálja az összes oldalágakat. Minél

fejletlenebbek az oldalágak, a táplálóanyagokat annál köny-

nyebben és annál nagyobb mennyiségben vagyunk képesek a

fszár csiicsa felé elvezetni. A karcsú termet példányokon a

fszár teljes mértékben dominálja az oldalágakat, miért is az

utóbbiak által termelt táplálóanyagok nagy része a fszár
csúcsa felé vándorol és ott nagyban hozzájárul a termések sár-

gamagvúságának elmozdításához. Innen van, hogy az alsó oldal-

ágak termései majdnem mind feketemagvúak. Még inkább gya-

rapodik a fszár csúcsállófürtjében a sárgamagvú termések szá-

ma, ha az oldalágakról a terméseket eltávolítjuk, mert ezzel a

beavatkozással az oldalágak összes asszimilátái felszabadulnak

és a fszár csúcsa felé áramlanak (II. kísérlet).

Az elmondottak értelmében a termés eltávolításának módja
nem lehet közömbös arra nézve, hogy a megmaradt termésekben

a sárga- és feketemagvúság milyen arányban fejldjék ki. A
sárgamagvúságra legelnyösebbnek látszik az operáció akkor,

ha a domináló szárrész csúcsán hagyjuk meg a termést (pl. a

fszár csúcsán, vagy az igen ers oldalágak csúcsán), mert a

tapasztalatok szerint ebben az irányban történik legkönnyebben
a táplálék áramlása, ellenkez iráuA'ban a legnehezel)ben, külö-

nösen pedig a termés fejldése idején. Korábbi operációkkal

még az utóbbi irányban is elég élénk áramlatot idézhetünk el,

mire jó példát fog szolgáltatni majd a következ kísérlet.

V. kísérlet.

Az A. nitens karcsútermet példányairól a legalsó egy-

egy oldalágat kivéve a virágzatokat még a virágzás eltt eltá-

volítottam. Az operáció következtében az érintetlenül hagyott oldalág

a normálisnál minden esetben ersebben fejldött és gyors növe-

kedése közben orthotróp hajtássá alakult. Ezzel kapcsolatban a

növény más részén a növekedés a növeked csúcsok eltávolí-

tása következtében teljesen szünetelt. Az alsó oldalág rohamos
növekedése tehát korrelatív jelenség, melynek anyagi alapját a

fels szárrészekben termelt és lefelé vándorló asszimiláták nyiíjtják.

A táplálóanyagoknak ilyen nagyobb mérv lefelé irányuló

vándorlása csak korai operációval, a vegetatív növekedés id-
szakában érhet el ; késbb, a termés fejldése idején már nem,
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minek következtében ugyanekkor a korreláció is elhomályosulva
jelentkezik.

A kísérleti egyének egyikén a termésalakok számaránya
tekintetében a következ eredményeket találtam.

Az érintetlenül hagyott oldalágon kifejldött összesen 4795
drb termés, ami azt bizonyítja, hogy az ág korrelatív növeke-

dése a normális esetekhez képest tetemes volt. A termések közül

4008 drb vertikális és 787 drb horizontális. A vertikálisaknak

5270-3^ sárgamagvú és 48Vo-a feketemagvú. A horizontálisak

közül 2'^/^ sárgamagvú és 98Vo feketemagvú.

A sárgamagvúság aránya talán nagyobb lehetett volna,

ha kevesebb számú termés fejldik. De ezt az arányt még így is

kicsinynek kell tartanunk, ha tekintetbe vesszük, hogy a növényen
az operáció után igen nagy lombfelület maradt meg, amely más
viszonyok között talán jóval nagyobb számú sárgamagvú termést

is fejleszthetett volna. Ez utóbbiak nem elég nagyszámmal való

fejldésének oka valószínleg az lehet, hogy a táplálóanyagok

lefelé irányuló áramlása nem volt elég intenzív.

Ha a kísérlet eredményeit más szempontból vesszük bírálat

alá, a sárgamagvúak szóban forgó számarányát igen jelentsnek
kell tartanunk, mert a karcsú növés példányok legalsó oldal-

ágain normális viszonyok között majdnem tisztán feketemagvú

termés fejldik, míg itt az operáció hatására a terméseknek

52Vo-3' sárgamagvúvá fejldött. A kísérlet eredménye tehát any-

nyiban bír mégis igen nagy fontossággal, hogy benne ismét egy

újabb bizonyítékát látjuk annak, hogy a táplálásban elidézett

változások a magvak minségét nagy mértékben befolyásolják.

Az eddig ismertetett kísérletekben a termések a rendesnél

nagyobb mérték táplálásban részesültek és ennek következtében

különösen a fokozottabb túltáplálás esetén a rendesnél jóval nagyob-

bakká fejldtek. Méreteiket a következ összeállításban közlöm:

Név
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nen megkeményednek és hogy kifelé való domborodásuk is

sokkai líifejezettebb lesz, mint az érintetlen állapotban nevelt

példányok termésein. A buroklevelek méretei tekintetében meg
kell jegyeznem, hogy a felsorolt esetek a maximumot fejezik ki.

A termésalakok számarányának megállapitúsa kapcsán már

utaltam arra a körülményre, hogy a vertikális termések a sárga-

és feketemagvúság tekintetében nagyobb változatosságot árul-

nak el, mint a horizontális termések. Utóbbiak között csak na-

gyon ritkán sikerül sárgamagvú alakot találnunk, mig az elb-

bieknek tekintélyes része minden esetben sárgamagvú. A sárga-

magvúságra való nagyobb hajlandóság a leírt kísérletekben is a

vertikális termésekre esik, a horizontálisak csak a fokozottabb

túltáplálás hatására lesznek sárgamagvúakká, kisebb mérv cson-

kításnak a horizontális magvak minségére nincsen semmi hatása.

#

Néhány szóval be kell számolnom még azokról a kisérje-

tekrl is. melyek az elbbi kísérletekkel párhuzamosan és azo-

nos módon hajtattak végre, de az operáció ideje jóval késbb,

a termés fejlettebb állapotára esett. A normális alakoktól való

eltérés annál kisebbnek bizonyult, minél késbben történt az

operáció.

Az elz kísérletekben a lombfelülethányados nagyobbítása

révén emelni tudtuk a sárgamagvú termések viszonylagos szá-

mát. Feltehet már most, hogy ennek a mveletnek a fordítottja

az ellenkez eredményt fogja kiváltani, vagyis csökkenteni fogja

a sárgamagvú termések számát és emeli a feketemagvúakét. A
kísérleteket tehát ügy kell módosítanunk, hogy a lombfelület-

hányados értéke kisebb legyen.

A lombfelülethányados kisebbítését igen egyszeren ügy
idézhetjük el, hogy a termést változatlan mennyiségében meg-

hagyva a levelek egy részét eltávolítjuk. Minél több levelet

szedünk le a növényrl, annál kisebb lesz a lombfelülethánya-

dos. Ezekkel az operációkkal éppen úgy vagyunk, mint a ter-

mések eltávolításával, mert ha a leveleket igen korán, még a

virágzás eltt szedjük le, a növény a régi lombozatnak jelenté-

keny részét rekonstruálni fogja. Hogy ez az állapot be ne kö-

vetkezhessek, az operációt a termés íiatal korában kell elvégezni.

A termés fejldése kezdetén az asszimilátáknak jelenté-

keny része a szár és különösen a termésftirt tengelyének növe-

kedésére szolgáltat anyagot, egész teljességében csak a növe-

kedés befejezte után fordittatik a magvak táplálására.

Az elzkben ismertetett kísérletekkel kapcsolatosan utal-

tam arra a körülményre, hogy a táplálék túlbsége egyrészt a

termésfürt tengelyének és a termést visel oldalágaknak ren-

desnél erteljesebben való megnyúlását és másrészt az úgyne-

vezett tartalékterméseknek a kifejldését okozza. A termések

abszolút száma tehát bizonyos mértékig a táplálóanyagok meny-

uyiségétöl függ. A levelek eltávolítása esetén az asszimiláció

Botanikai Közlemények 1—2. füzet. 4
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terménye alászáll és ennek következtében nemcsak a tartalék-

termések nem indulhatnak fejldésnek, hanem a már meglévk-
nek is jelentékeny része aborlálódni fog.

Az abortálás a bázisok közelében történik^ a csúcsok kö

zelében lév termések megmaradnak és továbbfejldnek. Leg-

több termés marad meg a fszár csúcsálló fürtjén, innen lefelé

mindinkább gyarapodik az abortálódó termések száma. Legtöbb
pusztul el a gyengén fejlett alsó oldalágak bázisán.

A táplálóanyagok vonzó centrumai tehát a csúcsokon van-

nak. Legfbb centrum a fszár csúcsa.

A tápláló anyagok hiánya miatt tehát els sorban a bázis

közelében lév termések pusztulnak el, ezekrl pedig tudjuk,

hogy normális viszonyok között feketemagvúakká fejldtek volna.

Az alapok közelében lév termések annál nagyobb számmal
pusztulnak el, minél nagyobb mértékben történt a lomblevelek

eltávolítása.

Feltn még az is, hogy a leveleitl megfosztott egyéne-

ken a termésfüzérek sokkal lazábbak és fejletlenebbek, mint

rendes körülmények között, minek alapján elre következtethet-

jük, hogy a kifejld termések számában nagy apadás fog be-

állani.

Ennek igazolására hasonlítsuk össze két egyenl termet
példányon ntt termések számát arra az esetre, ha az egyiket

érintetlen állapotában és a másikat leveleitl megfosztottan ne-

veltük. Az A. nitens-nek egy normálisan ntt példányán 68117
drb. érett termést számláltam meg, ezzel szemben egy másik

vele teljesen egyenl termet egyénen, melyrl a lombfelületnek

körülbelül ^/^-eá részét eltávolítottam, összesen csak 36631 drb.

termés fejldött ki. Az operáció tehát a termés mennyiségére

csökkentén hatott. Kérdés, vájjon a levelek eltávolítása milyen

hatással van a magvak minségére? Bekövetkezik-e valóban,

amire elre következtettünk, t. i. fog-e gyarapodni a fekete-

magvú termések arányszáma?
Ha a termésfüzéreket átvizsgáljuk, azt találjuk, hogy a

sárgamagvú termések abszolút száma határozott apadást mutat,

de ezzel kapcsolatban a feketemagvú termések száma is any-

nyira megfogyott a táplálékhiány miatt, hogy az elbbiekéhez
viszonyított arányszámuk kisebb lett, mint az érintetlen egyé-

neken szokott lenni. Ezt az elzetes tapasztalatot az alábbi

pontos adatok is igazolni fogják.

VI. kísérlet.

Az A. nitens-nek 3 drb 2—3 m magas erteljes példá-

nyáról nem sokkal az elvirágzás után a levelek legnagyobb

részét eltávolítottam, csak a virágzatok alatti apró leveleket

hagytam meg. A kifejldött és teljesen érett termések a követ-

kez arányok szerint oszlottak meg:
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Sorszám
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X. kísérlet.

Az A. liortense f. ruhra 220 cm. magas erteljes példá-

nyának a fszáráról valamennyi levelet leszedtem és az oldal-

ágakról is eltávolítottam 2—3 nagyobb levelet. Megérett ösz-

szesen 11219 drb. termés, melybl 2056 drb. horizontális és

9163 drb. vertikális. A horizontálisak mind feketék. A vertikális

terméseknek WV^-a sárgamagvú és 86"/o-a feketemagvú. Az
eredmény körülbelül megfelel a normális állapotnak. (V. ö. 4.

sz. táblázat, 10— 11. sz. tétel.)

Ez utóbbi kísérlet is azt igazolja, hogy a lomblevelek kis-

arányú kevesbítése mellett a termésformák relatív mennyisége
nem igen mutat a normális esetektl eltérést.

XI. kísérlet.

Az A. Jiortense kistermet és lazafürtü példányairól em-
lítettem, hogy nagyon gyakori rajtuk a sárgamagvú horizontális

termések fellépése.

Néhányat ezek közül megfosztottam a levelétl és azt

tapasztaltam, hogy a horizontális termések sárgámagvúsága még
ily körülmények között is felléphet.

*

A leirt kísérletek kiegészítésére meg kell endékeznem még
a termésalakok nagyságáról is. A hiányos táplálás miatt, mint

említettem, a levelek eltávolítása eltt fejldésnek indult termé-

sek nagy része elpusztul, azok pedig, amelyek megmaradnak,
jóval kisebbek lesznek, mint azok, amelyek normális viszonyok

között nttek. A vertikális termések buroklevelei aránylag elég

gyorsan növekednek, de emellett igen vékonyak maradnak. Maga
a termés igen lassan növekedik. A sárgaszín vertikális magvak
kezdetben jó darabig laposak és jóformán papírosvékonyságúak,

mert kezdetben csak az átmér irányában növekednek, a vas

tagság irányában hosszú ideig semmi gyarapodást nem árulnak

el, st még érett állapotban is nagy mértékben lapítottak. A
táplálékhiány tehát fképen abban nyilvánul, hogy a magfe-

hérje igen késn indul fejldésnek.

A termésalakok méretei a következk

:

XT" »

A e

Vert.
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Ha egybevetjük e méreteket az elzkben közöltekkel,

látni fogjuk, hogy a magvak nagysága a táplálás mértékétl

függ. Legnagyobbakká nttek a magvak az 1

—

V. kísérletben,

vagyis a tápláló anyagok tltengésekor és legkisebbekké fej-

ldtek a Vl

—

XI. kísérletben, vagyis a hiányos táplálás eseté-

ben. A két szélsség között mintegy középhelyet foglalnak el a

természetes állapotban ntt magvak.
A VI—XI. kísérlet értelmében a hiányos táplálás épp úgy

lehetvé teszi a sárgamagvú termések fejldését, mint a normális

és tiílhajtott táplálás és ennek következtében nem vált valóra

az az elzetes következtetésünk, hogy a lombfelülethányados

kisebbítése kedvezen fog hatni a feketemagvúság számarányára.

A kísérletek éppen az ellenkezjét bizonyították be ennek a

feltevésnek és ilyeii módon nem állhat meg C o h n következ-

tetése sem, hogy a magvak minségét tisztán a táplálás mér-

téke szabja meg.^ Kell itt valami más tényeznek is szerepelnie,

amit az eddigi megfigyelésekbl és kísérletekbl könnyen kibo-

gozhatunk.

A magvak anatómiai és fejldéstani ismertetése során

rámutattam a sárga- és feketeszín alak közötti különbségre. A
feketeszín magvak kisebbek, zömökebbek és vastaghéjúak,

fejldésük korábban indnl meg, mint a sárgáké és lassú növe-

kedésük közben héjuk sejtjeinek fala annyira megvastagszik,

hogy a sejtlumeu lassanként egészen eltnik. A sárgaszín mag-
vak az elbbiekhez viszonyítva igen gyorsan növekednek és a

hirtelen beálló érés miatt héjuk igen vékony és lágy marad.

A xerolita növények száraz klíma alatt nevelve igen lassan

növekednek és testükben igen vastagfalú sejtekbl álló szkle-

renchima képzdik. Ha e növények növekedését nedvesség hatá-

sával gyorsabbá tesszük, a szlderenchíma képzdése elmarad,

mert a sejtfalak vékonyak lesznek.

G e b e 1 (9) ennek a jelenségnek az okát a növekedés és

a tápláló anyagok között fennálló viszonyban látja. A gyors

növekedés esetén a tápláló anyagok nem elégségesek a sejtfalak

vastagítására.

G e b e 1 magyarázata a sárga- és a feketemagvú termé-

sekre is ráillik, mert a sárgaszín magvak gyorsan növekednek és

ezzel kapcsolatban héjuk vastagodása elkésik, st el is marad,
a fekete magvak ellenben az elbbiekhez képest igen lassan

növekednek, jóval kisebbek lesznek és héjuk ersen megvas-
tagszik és megkeményedik. Joggal föltehet tehát, hogy a mag-
héj szerkezetében mutatkozó különbség a kétféle mag eltér
növekedésén alapuló jelenség.

Nem lehetetlen azonban, hogy a sárgaszín magvak héja

a gyors növekedés befejezte után szintén megvastagodnék, ha
a már ismertetett korai kényszerérés be nem következnék, de

1 Cohn, (3) 88. old.
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minthogy mindenesetben bekövetkezik, nem áll módomban, hogy
ebben a kérdésben határozott állást foglaljak. Hosszas meg-
íigyeléseim során mindössze egy ízben láttam, mikor az ^. miews
feketeszín vertikális magvai közül egy ugyanolyan nagyságúra
ntt, mint a legfejlettebb sárgaszín vertikális magvak. A gyors
növekedés tehát nem zárja ki a maghéj megvastagodását és

megkeményedését, ha egyébként ez utóbbi folyamathoz a szük-

séges föltételek megvannak.
A növekedés intenzitása sem lehet tehát egymagában dönt

ok a maghéj szerkezetének kialakulásában. Ellene szól a külön-

böz módon nevelt eg^'éneken fejld termésalakok növekedése
is. A fentebbiekben elmondottam, hogy a termés és a mag nö-

vekedése a viszonyokhoz mérten nagyon változó. Leggyorsabb
a növekedés a tápláló anyagok tlhalmozódása esetén (I— V.

kísérlet), amikor is úgy a fekete-, mint a sárgaszín magvak a

rendesnél jóval uagA'obbra növekednek. A levelek eltávolítása

révén beálló táplálékhiány esetén pedig (VI—XI. kísérlet) a ter-

més és a mag növekedése nagyon lassú és ezzel kapcsolatban

a magvaknak mindkét alakja tetemesen kisebbre fejldik, mint
a normális táplálás esetében. Ha az említett két rendellenes

esetet egymással hasonlítjuk össze, azt találjuk, hogy a levelei-

tl megfosztott példányokon még a sárgaszín vertikális mag-
vak is kisebbek és lassúbb növekedés útján jöttek létre, mint

a csonkított leveles példányok fekete magvai. Eszerint a növe-

kedés mértéke abszolút értékében nem lehet dönt a maghéj
szerkezetének kialakulásában, de relatíve igen, mert egy-egy

egyénen akármilyen mérték is a termésalakok táplálása, mindig

a feketehéjú magvak a legkisebbek.

Az eddigi fejtegetésekben különben két tényezre mutat-

hattam rá. amelyek a maghéj szerkezetének kialalailására befo-

lyással vannak, egyik a táplálás és a másik a növekedés. Váj-

jon e két tényez miféle kapcsolatban van egymással? A leirt

kísérletek alapján nyilvánvaló, hogy a magvak növekedésének

intenzitása a táplálás intenzitásától függ, amibl következik, hogy

a táplálásnak és a növekedésnek a sárga- és feketemagvúság

létrejöttében együttes szerepe van.

Hogy véglegesen elintézhessük a magvak különalakúságá-

nak kérdését, vizsgáljuk, milyen viszonyban van e két tényez
egymással a sárga- és feketemagvú termésekben. A kérdéses

viszony megfejtésére újból hivatkoznom kell C4 o e b e l-nek a

xerolita növényeken végzett kísérleteire, melyeknek eredményei-

rl és a magvak kiilönalakúságának magyarázására alkalmas

vonatkozásairól azonban úgy hiszem felesleges lenne újból szó-

lanom. Ezenkívül a különböz módon nevelt nuigvak méreteirl

szólva tapasztaltak, hogy a magvak növekedésének egyei
intenzitása mellett a maghéj szerkezete a sárga- és a fekete-

magvúságnak megfelel módon egyaránt kialakulhat, aszerint,

amint a táplálás kedvezbb vagy kedveztlenebb. Ha a táplálás
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a növekedéshez mérten kedvezbb, a maghéj vastaggá fejldik

(L. feketeszín vert. magvak I— V. kísérletben), ha ellenben a

táplálás a növekedés intenzitásához mérten kedveztlen^ a mag-
héj vékony marad (VI—XI. kísérlet, sárgaszín vert. magvak).

A termés sárga-, vagy feketemagvúságát tehát minden esetben

a táplálás és növekedés intenzitásának meghatározott viszonya

szabja meg. Ennek értelmében lehet a táplálás akármilyen nagy-

mérv, vagy akármilyen hiányos, ha a vele kapcsolatos növe-

kedés intenzitása hozzámérten nagy, a termés minden esetben

sárgamagvnvá fejldik. E viszonynak az ellenkezje a fekete-

magvúság kialakulására vezet.

A táplálás és a növekedés viszonya alapján a termésala-

kok számarányának mesterséges beavatkozásokra történ válto-

zását az alábbiak szerint lehet magyarázni.

A növény szára a virágzás után már csak a lomblevelek

feletti részeken, tehát a termésfürtök régiójában növekedik

intenzívebben. A növekedés azonban a növény nem minden részén

egyforma. Legnagyobb a fszár csúcsálló fürtjén és az oldalágak

csúcsain, a csúcsoktól lefelé szép fokozatban kisebbedik és

legkisebb a legalsó oldalágak alapjához közelálló fürtökön. A
szár virágzás utáni növekedésének az egész növényen való

eloszlásában tehát ugyanaz a szabályosság mutatkozik, mint a

termésalakok elhelyezésében. A kett egymást teljesen fedi. A
nagyobb mértékben növekv csúcsálló fürtöU terméseinek domi-

náló száma sárgamagvú, ezzel szemben a kevésbbé növeked
alsó fürtökön lév termések túlnyomó többsége feketemagvú.

Nem lehet kétséges, hogy a termésfürtök növekedése és

a termésalakok elhelyezése közötti kapcsolat okozati alapokon

nyugszik. Hogy ez valóban így van, igazolja az I— V. kísérlet-

ben végzett operáció, melynek végrehajtása után többnyire csak

néhány fürt maradt meg a növényen. E fürtök korrelatív okok
alapján sokkal nagyobbakká nttek, mint amink normális viszo-

nyok között lettek volna és ennek megfelelen a rajtuk fejld
termések sárgamagvúságának számaránya is tekintélyesen emel-

kedett. A termésalakok növekedésérl szólva elmondottam, hogy

a sárgamagvúak növekedése gyorsabb és nagyobb, mint a fekete-

magvúaké, most pedig arról gyzdtünk meg, hogy a sárga-

és a feketemagvú termések elhelyezését és arányát a virágzati

tengelyek növekedése szabja meg. Ezek alapján a virágzati

tengely növekedése és a termésalakok elhelyezése közötti kap-

csolat magyarázatát az adja meg, hogy a virágzati tengelynek

nagyobb mértékben növeked részén fejld termések intenzí-

ven növekednek, minek következménye lesz a sárgamagvúság,

a kevésbbé növekv szárrészeken fejld termések növekedése

pedig igen lassú és emiatt feketemagvúakká lesznek.

A virágzati tengely és a termésalakok növekedése között

fennálló viszony alapján kétségtelen, hogy az utóbbiak elhelye-

zésében a növényben rejl bels korreláció jut kifejezésre és
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nyilvánvaló, hogy e korrelációnak a megzavarása, amilyen arány-

ban befolyásolja a szár virágzás utáni növekedését, ugyanolyan
mértékben fogja megváltoztatni a sárga- és feketemagvúság
számarányát, föltéve azonban, hogy a pótló virágok nem fejld-

hetnek nagy számmal terméssé.

A VI—XI. kisérletben a lomblevelek eltávolitása következ-

tében beállott táplálékhiány miatt a termésfürtök növekedésének
aránya lényeges változást nem szenved és mégis azt találtuk,

hogy a sárgamagvú termések számaránya a normális esetekhez

képest emelkedett. Ennek az emelkedésnek az oka csak az lehet,

hogy az alapok közelében fejld termések a táplálék elvonása

miatt abortálódtak, a csúcsok közelében lév termések pedig

igen szegényes ellátásban részesültek és emiatt a héjuk még a

lassú növekedés mellett sem fejldhetett vastaggá.

Az elmondottak alapján kétségtslen, hogy a magvak min-
ségét táplálás és a növekedés mértékének meghatározott viszo-

nya szabja meg. Más alapon nem lehetne magyarázni bizonyos

termésalakok méreteinek ugyanazon egyénen megíigyelhet nagy
ingadozását. A sárgamagvú vertikális termések között, például

igen gyakran akadunk olyanokra, amelyek nem igen nagyobbak,

st némelykor kisebbek, mint a feketemagvúak. A növekedésben

való ilyen nagy mérték elmaradottság kell táplálás mellett

feketemagvúságra vezetne, a rossz táplálás azonban meggátolja

a maghéj fejldésének teljes befejezését és a mag sárgaszín marad.

Az elzkben kifejtett gondolatmenet értelmében az A.

hortense és az A. nitens horizontális és vertikális magvainak
kétalakúságát a táplálásnak és a növekedésnek a növény külön-

böz részein egyenltlenül érvényesül viszonya okozza. Egészen

más a viszony a csúcsokon, mint a bázisokon. A növekedés a

csúcsokon nagyobb és a bázisokon kisebb, a táplálás mértéke

pedig abszolút értékében párhuzamos a növekedés intenzitásával,

relatíve azonban, vagyis a növekedéssel való viszonyában for-

dítva áll a dolog, azaz a bázisokon nagyobb és a csúcsokon

kisebb. Ha ez a viszony a növénynek minden részén egyforma

lenne, a horizontális és a vertikális magvak kétalakúsága sem
következnék be.

A magvak növekedésének és táplálásának viszonyát a

növény egységében rejl korreláció szabályozza. A korreláció

megbolygatása e viszonyra módositóan hat, minek következmé-

nyekép a sárga- és feketemagvúság arányában is változás áll be.

Az operatív beavatkozások hatása ilyen módon értelmezend.

Minél nagyobb arányú a korrelációt megbolygató beavatkozás,

annál szélsségesebb a magvak számarányában beálló változás.

A kisebb mérték beavatkozások hatása nem terjed ki a növény

egész felületére, hanem csak lokális jelleget ölt, amire a gyakori

természetes csonkítások elég példát szolgáltatnak.

A küls erszaknak különböz nemei némelykor egész

termésfürtöket, vagy ezeknél kisebb terméscsoportokat tördelnek
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le a növényrl, melyeknek nyomában a közvetlen szomszédos
terméseknek kisebb vagy nagyobb csoportja a normálisnál élén-

kebben kezd növekedni és ezzel kapcsolatban még az eredetileg

feketemagvúságra predesztinált termések is sárgamagvúakká
lesznek. Amíg tisztán a vertikálisakon esik meg ez a módosulás,

nem feltn a dolog, mert ezeknek a terméseknek jelents száma
normális körülmények között is, különösen a csúcsokon sárga-

magvúvá fejldik; ha azonban a horizontálisok közül fejldik ki

csak egy is sárgamagvúvá, nyilvánvalóbb lesz a csonkítás liatása,

mert az utóbbiak a legtöbb példányon mindannyian fekete-

magvúak szoktak lenni.

A helyihatású csonkítások közelében található sárgamagvú
horizontális terméseket nem szabad olybá vennünk, mintha ren-

des körülmények között keletkeztek volna. Arról lehet felismerni

ket, hogy elhelyezésükben nem követik azt a szabályt, nmit

a normális esetekre fentebb megállapítottam, hanem alkalom-

szeren a növénynek azon a részén jelennek meg, ahol a cson-

kítás történt.

A magvak csírázásáról.

E kérdéssel csak igen röviden óhajtok foglalkozni, mert

újabban Becker (1) behatóan foglalkozott vele. Tanulmá-
nyainak lényeges eredményei vizsgálataimnak eredményeivel
teljes összhangzásban vannak.

A vertikális és a horizontális magvak kétalakúsága csírázás

tekintetében is kifejezésre jut, ami a maghéj szerkezete alapján

elre várható volt. A sárgaszín magvak a vízben gyorsan
duzzadnak, mert a héjuk vékony és lágy s a vizet könnyen
átbocsátja, minek következtében 4—5 nap alatt majdnem teljes

számmal kicsiráznak. A feketeszín magvak héja igen vastag,

kutinosodott és a vizet nagyon nehezen bocsátja át. A víz-

ben lassan duzzadnak és csírázásuk igen lassan megy végbe.

Kísérleteimben három hónap
^
alatt legfeljebb 35*^/o-uk csí-

rázott ki.

A feketemagvak csirázóképességét illetleg egészen a leg-

újabb idkig téves nézet volt forgalomban, amely C 1 o s(2)-tól

származik. C 1 o s szerint a feketeszín magvak csirázásra nem
képesek, aminek magyarázatára azt hozza fel, hogy a magvak
valószínleg tökéletlen megtermékenyülésnek, vagy pedig a meg-
termékenyítés teljes elmaradásának köszönik eredetüket, tekin-

tettel azonban arra, hogy embriójuk egészen normálisan fejlett,

hajlandó a csiraképtelenség okát még a magfehérje szerkeze-

tének is tulajdonítani.

C 1 s véleményének helyességét M o q u i n-T a n d o n (13)

már a dolgozat bemutatásakor kifogásolta. Lange (11) szintén

az ellenkezjérl gyzdött meg és mégis C 1 o s véleménye ment
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át az újabb irodalomba. [V. ö. P o n s (16) P a v o 1 i ni (15).]

A legújabb megfigyelések azonban kétségtelenül beigazolták,

hogy a feketeszínü magvak is képesek a csírázásra, de a csírá-

zásuk sokkal több idt igényel, mint a sárgaszín magvaké.
[Fucskó (7), Becker (1).]

A csiráztatóba helyezett sárgaszín magvak héja a magfehérje
duzzadásának enged és a csírázás idejéig sokat nyúlik. A fekete-

magvak héja rideg és törékeny, nyúlóssá tartós vízben való

100"
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40" „j L—^.:^ 1900
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20'

lo. ké]). Az A t r i p 1 e X h (» r t e n s e fekete szintí vertikális magvainak
esirázása.

áztatás után sem válik és ennek következtében a duzzadó mag-
fehérje feszültsége a maghéjat csírázáskor a perem mentén fel-

repeszti.

A feketeszínü magvak csírázására vonatkozóan egy körül-

ményre óhajtok még rámutatni. A különböz korú magvak csirázó-

képessége nem egyforma. A régebbiek gyorsabban csíráznak,

mint az ideiek,^ .amirl a következ 9. sz. táblázat és a róla

készült grafikon (13. kép) nyújt tájékoztatást. A csiráztató kísér-

leteket az A. hortense 12 éves, 2 éves, 1 éves és friss fekete-

szín vertikális magvain végeztem. Három hónap alatt kicsirázott

a 12 évesekbl 877ni ^ kétévesekbl 27"57oi az egyévesekbl

297() és a friss magvakból 147(r -^ kísérlet 1911. október hó
5-étöl 1912 január hó közepéig tartott.

1 V. ö. Cohn (3) 76. old.
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9. sz. táblázat.

Kicsirázott



60 t FUCSKÓ M.

A növényen való elhelyezésükben szabályszerség mutat-

kozik. A sárgamagvúak akár vertikálisak, akár horizontálisok,

mindig a szár csúcsa közelében tömörülnek, a feketemagvak
ellenben a szár alsóbb részein, az oldalágak bázisa közelében

helyezkednek el. íMulról felfelé haladva az egymásután követ-

kez oldalágakon, a sárgamagvú termések viszonylagos száma
fokozatosan növekedik. A feketemagvúakkal fordítva áll a dolog.

A termésalakok abszolút számának összege tekintetében a

különböz egyéneken igen nagy változatosság uralkodik és ezzel

kapcsolatban az egy-egy példányon található termésformák szám-

aránya is nagyon ingadozó. Általában csak azt mondhatni, hogy
a termés többsége mindig vertikális, csak a kisebb része hori-

zontális. A vertikálisok között hol a sárgamagvúak, hol a fekete-

magvúak vannak túlsúlyban, de a horizontálisok között mindig

a feketémagvúaké a túlsúly, st a sárgamagvúak a legtöbb eset-

ben hiányoznak is. A sárgamagvúságnak a horizontális termé-

seken való megjelenése többnyire a vertikálisok sárgamagvúsá-

gának domináló jellegével kapcsolatos.

A sárga- és feketemagvii termések fejldésük kezdetén

nem különböznek egymástól. A fejldés sorrendje a terméscso-

portokban akropetális, de érés tekintetében a csúcsra helyez-

ked sárgamagvú termések látszólag megelzik a feketéket. A
sárgamagvúak érése nem a normális érési folyamat, hanem
kényszerérés és emiatt a sárgaszín magvak a fejldés végs
fokát nem érhetik el.

Mesterséges beavatkozásokkal a termésalakok számarányát

meg lehet változtatni, ami azt igazolja, hogy a horizontális és

a vertikális terméseknek a sárga- és feketemagvúság szerint

való elkülönülése fiziológiai alapokon nyugszik. E kétalakúság

létrejöttét tápláltatásuknak és növekedésüknek a növény külön-

böz részein egyenltlenül érvényesül viszonya okozza. Egészen

más e viszony a csúcsokon, mint a bázisokon.

A magvak növekedésének és tápláltatásának viszonyát • a

növény egységében rejl korreláció szabályozza. A mesterséges

beavatkozások hatása azon a réven érvényesül, hogy megboly-

gatják a korrelációt, amely körülmény azután a magvak min-
ségét meghatározó új viszonyt teremt.

A csiráztató kísérletek eredményeiben szintén a sárga- és

feketemagvúság jut kifejezésre.^

' A kézirat elkészülte, illetve a szeikesztöségliez való benyújtása

után jelent meg Baar Henry ,,Zur Anatomie und Keiraungsphysiologie

heteromorpher Samen von Chenopodium album und Atriplex nitens'" cím
értekezése (Sitz. ber. d k. Akad. der. Wiss. in Wien. Math.-naturw.

Klasse Bd. CXXII. Abt. 1), amely a szerz által elért hasonló eredményeket
közöl. Ezeken kivül még bizonyítja, hogy a csírázásban való késlekedést

illetleg a különböz mérték vízfelvétel a maghéj különböz tulajdonsá-

gának köszönhet, továbbá, hogy a feketemagvak csírázására a fény kedve-

zen hat, végül, hogy a különböz magvakból fejldött növények, úgy els
alakulásukban, mint késbbi állapotukban nagyságban különböznek. Szerk.
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