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akaró szerv, de a mellett mint negatív tényez is, t. i. mint
akadály szerepelt.

Az irányító erk közül tehát az egyik a pozitív geotropiz-

mus, a mely a gyökeret egyenesen lefelé, függleges irányban

vaió növekedésre ösztönözte ; a másik er pedig a gyökeret a
függlegestl eltérleg, vízszintes irányú növekedésre serkentette

vagyis a vastagodást czélozta. Miután a szoros érintkezés foly-

tán sem az egyik, sem a másik gyökér nem vastagodhatott sza-

badon, egyenletesen a kerület irányában, azért az egyoldalú

akadály, féloldalt való ersebb vastagodásra indította, miáltal a
csavarodás létrejött, mely a hossznövekedéssel egyetemben a
spirális vonalat eredményezte.

Az egyik gyökér a jobb, a másik a bal oldalán talált aka-
dályra, azért az elbbi a bal, az utóbbi pedig a jobb oldalán

vastagodott ersebben és miután a hosszában is növekedett, azért

emez jobbra, utóbbi pedig balra csavarodott. E két csavarodás
egymást kiegészíti, egyik gyökér a másikát szorosan körülfogja.

E csavarodások annál meredekebbek, minél vastagabb a gyökér,

nevezetesen a gyökerek fels részén, ellenben lefelé, minél vé-

konyabb a gyökér, annál laposabbak a kanyarodások és a hol

a gyökér egészen vékony és fleg csak hosszban növekedett,
ott a csavarodás el is marad.

(A szakosztálynak 1910 április 13-án tartott ülésébl.)

Schílberszky Károly: Észrevételek ,,Páter Béla:
Két érdekes rendellenessége' czímü közleményhez.

Igazán érdekes és kiválóan figyelmet érdemel mindkét
rendellenesség annál is inkább, mivel ez id szerint sem a kelet-

kezéssel kapcsolatos szövetbeli viselkedésöknek az okai és körül-

ményei, sem pedig az ivaros vagy ivartalan szaporodásuk (illet-

leg szaporításuk) révén való átörökölhetség kérdése kellképen
megállapítva nincsen. Pedig egyik nagyon lényeges szempont
véleményem szerint annak a megállapítása, hogy hasonló esetek-
ben küls körülmények okozta teratológiai elváltozás forog-e fenn,
avagy csupán individuális, bels — fejldésbeli — okok hatására
létesül-e az abnormis képzdmény? Ez utóbbinak egyik dönt
kritériuma sok esetben a kísérleti teratológia körébe tartozik,

és fképpen az ivartalan szaporítás valamelyik megfelel mód-
jának az alkalmazásával az átörökölhetség megnyilvánulása
foÍ3'tán ismerhet fel.

Az ismertetett kétféle rendellenességre vonatkozó észrevéte-
leimet egyébiránt a következkben óhajtom összefoglalni:

I. A sikerült fotográfiai képen bemutatott macskagyökér-töve-
ken látható elváltozás : csavarosság (spiralismus) és szalagosodás
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(fasciatio). Sem az egyik, sem a másik teratológiai alakulást egy-

magában, se pedig a kettnek együttes elfordulását — a mint
ezt ebben a bemutatott esetben láthatni — több másféle esetre

vonatkozó észleleteim, valamint irodalmi adatoknak az egybe-
vetése alapján nem tekinthetem olyanoknak, a melyeknek oka
meg nem felel táplálkozási viszonyoTcban volna keresend. Jól

táplált, st buja növekedés egyedeken {Dipsacus silvestris,

Asparagus officinalis, Valeriána officinalis, Taraxacum officináié

stb.) ez nem volt Így. Ezért tehát nézetem szerint — legalább

általánosságban — nem a táplálkozás küls viszonyaiban, ha-

nem a növény rendelkezésére lev, megfelel képzanyagnak
az ontogeniai fejldés folyamán való olynenní felhasználásában

látom az okot, mely szabályellenes szövetek létesítésével (alak,

nagyság és elrendezés szerint) — bels, élettani okok foly-

tán hozza létre az ilynem elváltozást. A csavarosság sehogyan
se mondható a szalagosodással roTcon tünemény nek ; mind a

kett akárhányszor önálló alakban jelenik meg, a fennforgó

esetben pedig kombináltan fordul el. Mind a kett, mint ön-

álló teratológiai eset gyakori úgy a fás, valamint a dudvaszárú

növénj^ek körében. Azt azonban állíthatni, hogy a szalagosodás

gyakran jár csavarossággal (vagy talán fordítva), még pedig

úgy a csavarodott szárrészeknek egy síkban való elhelyez-

kedésével (püspökpálca-alak, pödrdés), valamint a térnek mind
a három irányában való kifejldése szerint (csiga- vagy csa-

varvonalas henger vagy lemez). Az ontogeniai fejldés folya-

mán fképpen az edénynyalábnak (itt is els sorban a faele-

meknek) abnormis alakulása irányítja a csavarosság keletke-

zését és kiképzdését, a melyek a parenchymás lágy elemeket

dinamikailag befolyásolják. Ezek szerint tehát úgy vélekedem,

hogy hasonló esetekben a gyakorlati növénytermesztés szempont-

jából nem lehet — minden esetben vagy talán egyáltalában nem
— a talajnak a kedveztlen voltára, illetleg a táplálkozási viszo-

nyokra következtetni. Ha ez a körülmény ekképpen hatni képes

volna, akkor nagyon gyakorinak kellene lenni e változásnak,

st könnyen provokálni lehetne azt mesterségesen sovány tala-

jokban. Nem hinném azonban, hogy ez így egykönnyen sike-

rüljön. Hogy valóban indokoltnak tnhetik a szöveti kiválás

egyébféle élettani viselkedésében rejl ebbeli hajlandóság, azt

megersíteni látszik még az a körülmény is, hogy a rendellenes-

ségnek ez a minsége némely növénycsaládban (tehát a termé-

szetes rokonsági kapocs révén) feltnen gyakori (Suhiaceae,

Valérián aceae, Dipsaceae. Compositae), st — mint már említem
— erteljes növekedési viszonyok között is ; ilyen esetekben

bellük normális alakú tenyészeti (vegetatív) részek is eredhetnek,

st rendesen virágozhatnak is: pl. Galium sp. (Darwin, 1.

Masters-Dammer Teratologia 370. old.), Dipsacus silvestris

(Schilb.), Valeriána officÍ7ialis (B^. tud.-egyetemi teratol.-gyüj-

temény és Schilb. észlelése). Olyan teratológiai elváltozások,
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a melyek a száraz és sovány talaj okozta gyenge táplálkozásnak

a következményei, a törpeségben (nanismus) v;így a törpeszár-

tagúságban (brachycladia ) nyilvánulhatnak, de abnorniis szövet-

alakulásra irányító hatást nem gyakorolhatnak. Én tehát lígy a

í>piralismus-t, valamint a fasciatio-r, egyenként való vagy együttes

elfordulásukban olyan önálló szervezetbeli aberratio-nak tekin-

tem, a melynek eredetét els sorban az ontogeniai fejldésben

nyilvánuló individuális szövetalakulás adja meg. Talán a kelle-

ténél messzebb mennek, ha e jelenségben a spekulatív mód-

szerek szellemében atavisztikus vonatkozást látnék, valamely

phylogeniai snek szalagosodással párosult csavarodó (volubilis)

szárával ; vagy pedig olyan mutuaiisztikus viselkedést, mely meg-

felel módosulások és egyéb alkalomszer viszonyok után vala-

mikor általánosabb és állandóbb alakot fogna ölteni (pl. Celosia

eristata, sok fafajnak var. tortuosa változata).

II. A petrezselyem gyukérkontya alapjában véve morfoló-

giailag szintén spiralismus, a melyben azonban az irányító hatást

egészen más körülményekben kell keresnünk. Hogy itt egyfell

szintén az individuális hajlandóságban (inclinatio) nyilvánulhat

az abnormitás indító oka — több eset alapján — nyilvánvaló-

nak látszik elttem. Bemutattam ez alkalomból az 1910-ik évi

április 13-iki szakosztályi ülésen többféle petrezselyem- és

murokrépa-gyökeret, a melyeken különféle módosulata fordul

el a spiralismusnak. Az inclinatio (vagy mondjuk : dispositio)

bizonyos foka mellett bizonyít talán az a sérült héjú magá-

nyos murokrépa-gyökér < külalakja egészen normális), mely-

ben a faszöveti rész jól kifejldött ormokkal félreismerhetetle-

nül mutatja a szövetbeli csavarosságot. Figyelmet érdemlk a

bifurcatio ból ered azok a (szintén bemutatott) petrezselyem-

gyökérpárok is, a melyek közül az egeiken a Páter Bélá-
nak fotográfiai képén bemutatott gyökérkontyához egészen

hasonló módon fonódnak össze (egy tövön) az iker-fgyökerek

;

a másikon ellenben a gyökérnyakból lefelé haladó két egyenl
iker-fgyökér egyenes, rendes alakban és irányban (fonódás nél-

kül) halad lefelé. Tanulságos az a két, íszomszédban neveke-

dett petrezselyem-gyökér is, a melyek növekedésük közben egy-

másnak láthatólag jelentékeny akadályokul szolgáltak, még se

képzdött csavaros gyökérkonty, hanem 1— 2 szabálytalan könyök-

szer hajlongással igyekezett mindegyik a talajbeli, vagy egy-

másnak okozott akadály ell kitérni. Végül még fölemlítem azt

a példát, a mely szerint két tszomszéd petrezselyem-gyökér a

kölcsönös nyomás hatására a gyökerek legfels részökben egy

V^-fordulatú csavarodást tettek, a kezdd gyökérkonty módjá-

nak megfelelen; de alább már közelségük daczára — mecha-

nikai, illetleg élettani okok hiányában — egyenesen nttek

egymás mellett tovább ; az emiitett Vi-fordulatú fels csavaro-

dás pedig csak egyszer kitérés volt a kölcsönösen okozott

akadály ell.
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Minden esetre gondolkodóba kell hogy ejtsen bennünket

Icét Tcülön töböl ered gyökérkontynah elég gyakorinak mondható
elfordulása (murokrépa, petrezselyem, retek, tarlórépa stb.) ; nem
tehet fel ugyanis, hogy mer véletlen volna az, a mikor mind
a két, egymással összefonódó fgyökérben megvan a tendentia

az egymás köré való csavarodásra. Ki kell t. i, emelnem, hogy
olyan esetrl nincsen tudomásom, midn olyan gyökérkonty

állott volna el, a mikor csak az egyik gyökér csavarodott volna

egy másik köré, a mely utóbbi egyesen irányult volna lefelé

(analógia : karó köré csavarodó volubilis szár).

A fgyökérnek (radix primarius) eme csavaros görbüléseit

kutatván, arra az eredményre jutunk, hogy eközben fképpen
élettani okok játszanak közre, persze a tenyészet folyamán föl-

merül mechanikai körülményekkel kapcsolatosan. Két f körül-

ményben vélem keresni az akként való alakulás okát, ú. m. 1.

az érintkezési inger hatásában, 2. a gyökércsúcs sérülését követ
reakczióban. Lássuk ezeket egyenként,

1. A gyökércsúcs circumnutatio-ját a talajba való hatolás

érdekébl nagyjelentség képesség gyanánt kell fölismerni, a

minek következtében a gyökér növeked vége lefelé való hala-

dása közben, a legcsekélyebb mechanikai ellenállások irányában

megfelel hajlongásokkal halad. A talajbeli akadályoktól lefelé

tartó, rendes irányából kitérített gyökércsúcs alsó (homorú) olda-

lán a sejtnövekedés és szaporodás nem olyan erélyes, mint az

ellenkez (domború) oldalán. Rendes viszonyok között a gyöke-

reknek megvan az a képességök, hogy a hosszanti és vastag-

sági növekedésöket kisér ernek a hatásával a talajt ék mód-
jára függleges irányban átfúrják. A gyökér csilcsa azonban

érintésre érzékeny, és a kapott ingert (impulsus) a közeli fel-

jebb es részszel közli, a mely ettl indíttatva, a vele érintkez

tárgytól való elhajlásra bírja, az elbb említett egyenltlen szö-

vetbeli viselkedésével. Sachs ezzel szemben megállapította azt

az érdekes viselkedést, hogy a gyökércsúcs fölött néhány milli-

méternyire lev rész olyképen érzékeny, hogy ha tartósabb

érintkezés vagy nyomás éri a gyökeret, akkor a vele érintkez

tárgy felé görbül (a helyett hogy tle elgörbülne).

A gyökércsúcs a valamely tárgygyal való hosszabb ideig

tartó érintkezéssel szemben érzékenyebb, mint a gravitatio hatá-

sával szemben; ha t. i. amaz ferdén avagy éppen derékszög

alatt hat a gyökér csúcsára. Ha a gyökércsúcs valamely akadály

folytán már elgörbíttetett, a geotropismus ismét megadja neki a

függleges irányban lefelé való növekedési képességet; kísérle-

tekbl ismeretes azonban,^ hogy a geotropismus ehhez képest

gyönge er. Minthogy pedig a gravitatio huzamosan, azaz állan-

dóan érvényesíti a hatását, azért ez a hatás — végeredményé-

ben — a többi irányító hatásokat együttvéve ellensúlyozza.

^ C h. Darwin: The Power of Movement in Plants, Cap. 3.
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2. Ismeretes viszont az is, hogy sérülések következtében

általában seb-reakeziók idéztetnek elö, a melyek korrelativ befo-

lyások révén a közelebbi vagy távolabbi helyeken alakiíó és

motorikus változásokat okozhatnak. Ilyenek közé tartoznak a

gyökereknek ama tropisztikus mozgásai is. melyek akkor váltód-

nak ki, ha a gyökerek tenyészkiipja fölötti rész valamely mecha-
nikai hatás folytán egyoldaliian, azaz ferdén sérül meg; ezt

követi t. i. csakhamar a gyökér hosszanti növekedési övében
beálló görbülés (traumatotropismus), mely a sérült oldaltól ellen-

kezre fordul (negatív traumatotrop), és magányos gyökér ese-

tében laza szerkezet talajban csavar- vagy hurokalakban is

irányul.^ Ilyen gyökérgörbülések azonb;in csak természetes viszo-

nyok között, aszimmetriás sérülések eseteiben állanak el (pl.

rovaroktól), a mikor ez a hatás a meristem-szövet csonkítására

váltódik ki. Könnyebb érintkezésektl vagy egyszer dörzsölö-

désektl ilyen görbülések nem eredhetnek.

Már most, ezeknek elrebocsátásával a gyökérkoiuyok ese-

teit az említett kétféle élettani lehetség bármelyike idézhette

el, illetleg indíthatta meg ; megjegyezvén, hogy a két gyö-

kérnek szoros közelsége a képzdésnek szintén szükségképpen
egyik föfeltételének veend. T. i. akár valamely talajbeli szilárd

akadály, akár pedig oldali sérülés bírta rá a növeked gyökér-

csúcsot az els csavaros görbülésre, a másik gyökérnek szom-

szédsága, illetleg ennek megvastagodása kitérítette amazt szán-

dékolt geotróposan lefelé való haladásából, és így egyszeren
körülfonta emezt ; e tekintetben azonban a hatás kölcsönös lévén,

egymásnak okozott a két gyökér felváltva folytatólagos akadályokat

a gravitatio ellenében ; ekként ismételten körülfonták egymást
további hosszanti növekedésök folyamán. Hogy némely hasonló

esetben a körülfonódás, például a középtájon megsznvén, a két

gyökérnek végs része normális geotrópos irányt követ, legjob-

ban bizonyítja, hogy eme gyökérrészielek » hosszanti növekedésük
folyamán — akár egyenltlen hosszúságaik, akár eltávolodásaik

(divergentia) folytán, akár pedig vastagságbeli eltérségeik követ-

keztében — egymást továbbra nem gátolták lefelé való (geotrópos)

irányulásaikban. Hogy a túlnyomóan legtöbb ismert esetben a

gyökérkontyok mindjárt a gyöhérnyaknái kezeldnek és innét

haladnak lefelé bizonyos távolságig, azt a föltevésemet látszik

megersíteni, hogy a csiranövénykorban lévén a fgyökér leg-

inkább és legnagyobb mértékben képesítve a circumnutatio-ra,

a szoros együttállás következtében ebben a fejldési korban
indul meg megfelel ingerhatásra legkönyebben az els csa-

varodás, a mely a többit szinte szükségképpen maga után vonja

;

a mi fképpen azért és akkor folytatódik, ha a két tszomszéd
gyökérnek vastagságbeli növekedése erélyesebb a hosszaságbeli

növekedéshez képest. Hogy azonban e két tényez ernek minö-

^ Dr. W. Pfeffer: Pflanzenphysiologie 1904. H. Bd. 590. old.
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síttetvén, ezeknek eredje volna a „csavarvonal" mentében való

növésmód (Páter B.), azt Í2:y értelmezni nem tudnám ; mert

egy függleges és egy vízszintes irányban ható ernek az ere-

dje csak egyenes (ez esetben az elbbi kétféle irányhoz képest

ferde) vonal lehet.

(A szakosztálynak 1910 április 13-án tartott ülésébl.)

Blattny Tibor: Adatok a molyhos-tölgy (Quercus

lanugínosa Lam,) elterjedéséhez.

A Quercus lanuginosa legészakabbra fekv termhelyeit Nyitra

vármegyében, a „Mala Magura" -nak Privigyétl északnyugatra elterül.

a Nyitra-folyó és a Bellanka-patak között lefutó déli és délnyugati

lejtin találtam meg 1 909-ben.

^

Bajmóczon, a fürd feletti domboldalakon, a „Nastrazi"-i Szent-

Vendel kápolnáig (504 m. -ó-) igen sok a molyhos-tölgy, többnyire

sarjak. A Bajmóczról Alsó- és Fdsö-Sutóczon át Nyitrarudnóra vezet

út felett több helyen elegyetlen állományt is képez, pl. Bajmócz és

Fels-Sutócz között az „Osicina Vrch" déldélnyugati oldalán. E term-
helyen az úttól fölfelé 580 m. t. f. magasságig uralkodó erdei faj,

felette gyertyános terül el ; — elvétve látható a gerincz 609 m. magas

pontjáig. [Földr. helyzet: 36n3'30" hossz Ferro szerint — 48047'30"

szélesség; községhatár: Bajmócz.]

36012' földr. hossz (Ferro) — 48H8'20" földr. szélesség alatt

az alsó-sutóczi ,,Zachrady Vrch" köves, meredek legeljén 515 m.-ig

néhány igen vén. vastagtörzsü, de tönkresilányitott, alacsony példányt

találtam. Ennél északabbra a molyhos tölgyet nem észleltem. Bejártam

Dubnicza, Poruba és Kanyánka községek határaiba es erdket, mind-

össze egy két éves csemetét találtam Dubniczán, de ez természetesen

tekintetbe nem jöhet. A Bellanka-patak jobbparti vízkörnyékén 36"7'

fr. hossz (Ferro) és a sutóczi adattal azono.s földi szélesség alatt

Nyitrarudnó határában is találtam egy példányt a ^Prosztredna" bük-

kösében [t. f. m. 491 m. exp. : Dny. 25".] (A Bellanka völgyön fölfelé

talán még lehetne molyhos-tölgyre akadni; nem volt alkalmam, hogy

ebben az irányban tovább kutassak. Felkértem erre a privigyei jár.

erdgondnokságot ; beküldött adata szerint, északabbra fekv területeken

a molyhos tölgy nem fordul el).

A ii< rizontális elterjedésre vonatkozólag, megemlítem még a

molyhos-tölgynek hontmegyei lelhelyét, mely talán még nem ismeretes

Coburg herczeg csábrági uradalmában [községhatár : Csábrágvarbók] a

„Kovacsoua" n. erdrész meszes trachittuffjaiu igen sokat találtam

' A helységek és dlök elnevezései : az l:75,000-es mérték katonai-

térkép után.


