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FLORISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK

Wagner

honorem archidivectoris Joannes
Budapestiensis33. Plantago ruhens
Bükk-hegység fennsíkja: a Lustavölgy
fölött és a Jávorkútnál (Hámor mellett, Borsod m.). JBotrychinm
hmaria, Nárdus, Orchis glohosa, Listera ovafa, Aquilegia vulgáris,
Viola pumüa, Ch-epis praemorsa társaságában. 34. Artemisia austriara
J a c q. Pest m. homokos helyen, a Bimbtanya felé, Monor mellett.
35. Gentaurea Bechiana M. F.
ü 1 1 n. (C. Éhenana
i)anno nica)
in

Hst.

:

M

X

Mátra: a Nagygalya hegyirétjén (Gyöngyössolymos mellett, Heves
m.).^ 36. Carduus vrthocephalus Wallr. (G. acanthoides 'Knutans)
Pest m. Máriaremete közelében (Pesthidegkút mellett) szülivel.^
37. Doronimm caKcasicum M. B. Baranya m.
a Harsányi-hegy^
redejében, Nagyharsány mellett, Allium ursintim-mskl.
:

:

(A növénytani szakosztály 1921 ápr. 27-én, 1922 uov. 8-áu és 1923.
máj. 9-én tartott üléseibl.)

Greguss Pál: A paraphyllmmok

fejldéstörténeti

jelentsége.
(20 eredeti

i-ajzzal.)

A növényország fejldéstörténetével foglalkozók az újabb idben majdnem mindnyájan megegyeznek abban, hogy a lombosmohok és májmohok közül egyik sem vezethet le a másikból, mert
mindkettnek sajátos fejldéstörténete van. A kutatók rendesen egy
st tételeznek fel és ebbl kísérlik meg a két
eltér tipus levezetését. A két mohatipus között genetikai közös
sajátságot tényleg alig találunk (1. Goebel: Organogr. 14
15. 1.).
A korpatüvek és páfrányok levélzetéhez hasonlóan, különösen a
levélzetben van fundamentális különbség. Amilyen genetikai különbközös, hypothetikus

—

ség van pl. a Lycopodium- és Filicinae-tipus levélzete között,
ugyanilyet találunk a lombosmohok és májmohok között is. Ezt
a különbséget pregnánsul hangsúlyozza Wettstein (Handb. d.
Syst. Bot. 2. Aufl., 294. 1.), L i g n i e r 0. (Essai sur l'evolution
morphologique du régne végétale. Paris, 1908) és Jeffrey (Lotry:
Stammesgesch. H., 405). Különösen L i g n i e r foglalkozott e kérdéssel és kutatásaiból azt az eredményt szrte le, hogy a korpafiivek levéhete a lomhosmohokéhos hasonlóan, a smr eindermiólis
sz öröklétébl fejldött volna ki. Minthogy ezt a fejldésmenetet nem
figyelte meg, egy olyan hypothetikus alakot
Prolpcopodiaceae
tételezett fel, amelyen ez esetleg bekövetkezhetett. Fejldéstörténeti dolgozatomban én is e felfogáshoz csatlakoztam. Ebben való

—

—
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A PAIÍAPHYLLIUMOK FEJLDÉSE

hitem további kutatásra ösztönzött. Kíváncsi voltam, hogj a lombosmoh-levéltipus ilyen módon való keletkezése a valóságban tényleg
megtörténhet-e ? Vizsgálataim eredményeként most már határozottan
állíthatom, hogy a korpafüvek, illetleg a lombosmohok sein a
széles, lapos levélképletek az epidermis sejtjeibl is kialakulhattak,

l

—

6.

—

commutatum (game10. Cratoneurum
setigerus fseta). 7
11—20. Thuidium tamaríscmum (gametophyta) paraphylliuma.

Eriopus

tophyta).

fejldést

mivel ezt a fokozatos

nyomon
sétáján

lev

phylliumok

még manapság

is

lépésrl lépésre

A

kiindulási alapot erre az Eriopus setigerus
paraparaphylliumok pontos vizsgálata szolgáltatta.

követhetjük.

E

sorozatos

fejldését

néhány

lombosmoha

(Thuidium
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famariscinum, Crcdoneurum commutatum stb.) paraphylliumainak
fejldésével hasonlítottam össze és arra a meglep eredményre
jutottam, hogy a kett fejldése az egyszer papillátl kezdve a
6
7 sejt hosszúságú phyÚoid-képletekig lényegileg ugyanúgy folyik
az Eriopus setigerus sétáján a paraphyllium a sejtfonal
le. Míg
állapotban megmarad, addig a paraphylliás mohok szárán e para-

—

phylliumok széles, lapos, lemezalakú, a rendes lomblevelekhez teljesen
hasonló képletekké fejldnek. (Igen valószín, hogy pl. az Eriopiis
eristatus sétáján a széles, lapos paraphylliumok is ez utóbbi módon
fejlödnek

ki.)

Ha

tehát

átalakulás a

ez a fokozatos

lombosmohok

ezen fejldésnek kezdamely képfázisai a séta phylloid-képletein ma is észlelhetk
akkor
letek szerintem a Lycopodium levélzetével homológ szervek
ebbl az is következhet, hogy a lombosmohok és korpafüvek sein
a levélzet e phylloid-képletekhez hasonlóan is kifejldhetett.
A paraphylliumok fejldését a mellékelt rajzon láthatjuk.
E phylloid-képletek fejldése a szár epidermis sejtjének kidudoro7 sejt hosszúságú valóságos
dásával kezddik. A pajjilla késbb 6
x-es

nemzedékén

ma

is

lehetséges, és

ha

—

—

,

—

Eddig a két nemzedék paraphylUtt mainak fejldése
teljesen azonos módon történik. Késbb e „szrképletnek" második
vagy harmadik sejtje hosszanti irányban osztódik, ami által két
sejtnyi szélesség lemezke keletkezik (8. rajz). Ez az els lépés a
szrré alakul

át.

E hosszanti osztódás a szomszédos sejtekre
fokozatosan kialakul a „levélke", mely a lomblevelekkel morphologice teljesen megegyezik. (10., 19., 20. rajz.)* Legérdekesebb azonban e fejldésmenetben az, hogy amikor e para„levél"

is

kialakulásához.

átterjed és

már akkor megIgen jó példa en-e a
Thuidium tamariscinum paraphylliuma, ahol már a fonálalakú képleteken megtalálhatjuk a kifejlett lomblevelek jellemz sajátságát,
t. i. az egyes sejtek parányi papilláit. (11—20. rajz.) Ez az érdekes
jelenség azután azt a gondolatot ersíti meg a szemlélben, hogy
e paraphylliumok épen olyan levélképletek, mint a rendes lomblevelek. Némelyek, így pl. Schiffner (Schneider C. Handwörterbuch d. Bot.) a paraphylliumot nem tartja igazi levélnek, mert
nem elre meghatározott helyen jelenik meg. Ez a megszorítás
a lényeget nem érinti. Legfonvéleményem szerint
azonban
tosabb itt az, hogy ezek igenis phylloid-képletek, lemezalakúak és
phylliumok

még

csak néhány

sejtbl

állanak,

látszik rajtuk a kifejlett lomblevelek jellege.

—

—

hogy asszimilálnak.

Én
1

tehát a Hookeriaceae (Eriopiis) 2x-nemzedékén

Hogy pedig

e

íjarapliylliumok

fejldése

valóban

lev

para-

így folyik

le,

liizonyíték erre az is, hogy a fiatal paraphylliumok alja csupán egyetlen
egy sejttel érintkezik a szártengellyel, míg az eífölött lev sejtsorok már
sejtnyi szélesség lemezkévé szélesülnek. Ebbl a fejldésmenetbl az
is kitnik, hogy e levélképletek tisztára az epidermis sejtjeibl fejldtek ki.
Ez a 20. rajzon is igen jól látszik, mert míg a levél alja egész keskeny

2—4

is
(3 sejtnyi szélesség), addig a legszélesebb helyen 12, vagy még ennél
jóval több sejtnyi a szélesség. Ez utóbbi képletek a rendes lomblevelekkel
már alakilag és szerkezetileg is megegyeznek.

)
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—

a Lycopodium
eredeti felfogásomhoz híven
homológ szerveknek tartom, mert mind a kett
a 2x-nemzedék szárán jelenik meg és asszimilál. Inkább homológ
szervek ezek, mint a lombosmoha- „levél" és a Lycopodium-levél.
Ezek szerintem csak analóg szervek, mivel az egyik az x-, másik

phylliumokat

leveleivel teljesen

a

2x-nemzedékhez

tartozik.

Már pedig

fejldéstörténeti szempontból

A

homológiának
értékük.
pl. a Pteridophyták
és
Spermatophyták közötti fejldéstörténeti szoros kapcsolat felismerését, világosságot derített sok, eddig meg nem értett jelenségre és
szervre. Ezen az eredménnyel kipróbált úton, vagyis a homológia
csakis a

homológ szerveknek van

következetes

keresztülvitele

igazi

eredményezte

kívánok haladni akkor, amikor a fenti vizsgálataimból azt
eredményt szröm le, hogy a lombosmohok sétáján lev paraphylliumok a Lycopodimn-leYelekkel teljesen homológ képletek és
hogy a Lycopodium-tii^us sein a levelek olyan módon is keletkezhettek, ahogyan ezt a Hookeriaceae (Eriopxs) sétáján (2x-nemzedékén) ma is láthatjuk. Ezen vizsgálataimmal csupán egy pozitív
adattal akartam hozzájárulni a Lignier-féle feltevéshez, amely
szerint a Lycopodium-, illetleg lombosmoha-tipus seinek 2x-nemzedékén a levélzet a szár epidermisének szralakú képleteibl is'
kifejldhetett, mivel ezt az Eriopus 2x-nemzedékén manapság is
tapasztalhatjuk. A feltevés tehát nagyon is valószín.
útján
az

(A növénytani szakosztály 1923. évi március hó 14-én tartott ülésébl

Jávorka

Adnotatio ad cognitionem geiieris
Alyssoides Miil. (r=Vesicaria Lam.)
S.

* Alyssoides
(Kit. herb. Fasc.
pilis

stellatis in

:

graecum (R e u t.) J á v. ssp. nova: A. maerocarpum
XX, No. 12, sub Alysso) Jáv., differt ab A. graeco
foliis

inferioribus parvis, densissimis, ramis pilorum

(dum A. graecum in peninsula Balcanica
nascens pilos stellatos majores ac saepe rariores habét, rami pilorum
laterales valde abbreviati, ita ut pili saepius bifidi apparent
A. iitriculatum habét pilos valde raros, diminutos, ramos pilorum subplus minusve aequilongis

;

áé quales.)
calc. ad thermas Herkulis, perrarum.
Alyssum litriculaUim W. et K., Icon. II. p. 215, tab.
Simk., in Termr. Füzetek II. (1878)
196, non L. A. graecum
p. 36, non Reut., confer Sagorski in Oest. Bot. Zeitschr.

In rup.
Syn.

:

;

(1911)

p.

19.

