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A mohák törzsfejlődés tani kérdéseit

DR, BOROS ÁDÁM és DR. VAJDA LÁSZLÓ

K« G o e b e l , a  növények szervezetének nagytekintélyű, klasszikus lak
tatója, az HOrgarv?graphie dér Pflanzen" c, alapvető mű szerzője, amikor 
megállapítja, hogy sem a lombosmohák és a májmohák, sem pedig a mohák és a 
harasztképüek közt nincs átmenet, e növényeknek egymásból származtató fel
tevéseket elejtve, megjegyzi, hogy ezeknek és hasonló, bizonyitékokkal alá 
nem támasztható és hamarosan elejtendő elméleteknek megvan az a haszna, 
hogy u j  v i t á k n a k  n y ú j t a n a k  a_l a p ó t .

Ebben a megjegyzésben nagy bölcsesség rejlik és arra int, hogy ezt a kije
lentést most ás, fél évszázad elteltével, mindenki megszívlelje, aki a nö
vények leszármazása törzsfájának kiderítésén fáradozik,

A törzsfejlődés menetének kifürkészése során a kutató nagyon gyakran kevés 
biztos tárgyi bizonyítékkal rendelkezik és rászorul a megérzésen, valószí
nűségen alapuló logikai következtetésekre s gyakran csupán ezekre alapíthat
ja elméletét, A következtetésnek, a valószinüségnek tág teret kell engedni, 
enélkül szinte hozzá sem lehet nyúlni e nehéz kérdéshez, A régiek mondása 
jut eszünkbe Ilyenkor, akik a törzsfejlődési viták során tréfásan azt mond
ták: "Ich war nicht dabei", nem -voltam akkor ott, amikor a szétválás tör
tént, elméletemért felelősséget, hogy az a valóságot fedi, nem vállalhatok. 
Viszont logikus következtetések, valószínűségek keresése, a gyér fosszilis 
leletek.értékelése, a képzelőtehetség bizonyos józan mértékben való latba

HE1őadták a MPT Őslénytani Szakcsoport 1965. május 31-i előadóülésén.
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vetése nélkül a törzsfejlődés, filogénia, nem juthat előbbre, így bizo
nyos tiszteletet érdemel minden olyan feltevés vagy elmélet, ami tárgyi 
bizonyitékokból indul ki, akkor is, ha elfogadni nem tudjuk. Joggal ta
lált világszerte nagy érdeklődésre a magyar G r e g u s s Pál elméle
te, mely a növényországot három párhuzamos fejlődési sorba sorolta be, 
bár az elméletet vajmi kevesen teszik magukévá. Nincs a tudomány hala-l
dásának nagyobb hátráltatója, mint a tekintélyen, megszokáson alapuló 
megcsontosodott elméletekhez való ragaszkodás, melynek következtében 
valamely elméletből tudományos tényt vélnek alkothatni. A tudomány csak 
hálás lehet minden olyan törekvésnek, mely támadja a be nem bizonyított 
elméleteket, és igyekszik a tapasztalatoknak jobban megfelelőt megalkotni, 
mert ezzel újabb bizonyitékok keresésére, a bizonyitékok újabb mérlege
lésére ösztönzi a kutatókat. A trifiletikus /hármas/ származási/ elmélet
nek ezenkívül az az érdeme is lehet, hogy ha egészében nem is, de egyes 
részíeteiben helyesnek bizonyuló meglátásokra vezet rá,

A mohák történetével az utóbbi évtizedekben több kiváló bryológus foglal
kozott, sok jelentős uj adat került elő és különösen S a v i c z - 
L j u b i t z k a j a  & A b r a m o v ,  S t e e r e ,  M a g d e f r a u  
kritikai és összefoglaló nézőponttól foglalkoztak a kérdéssel, A követke
zőkben főleg e szerzők munkái nyomán törekszünk a kérdés állásáról átte
kintést adni.

Különösen sokat haladt a tőzegmohák /Sphagnum/ történetének megismerése,
A na is alapvető E n g 1 e r "Die natürlichen Pflanzenfanilien"-ben még 
azt olvassuk, hogy pleisztocénnél régibb tőzegmoha-kövület nem ismeretes.
Ma jellegzetes spórái nyomán, valamint egészen egyedülálló levélszerkezete 
és levelei nyomán nem csak a harmadkccrból ismertük meg, hanem egészen a 
juráig lehetett követni,

A mohák származása és helye a növények országában, nagy családfájában, a 
tudomány egyik legnehezebb és legtöbbet vitatott kérdése, A mohák annyi
ban egészen különös lények, hogy nagyrészük szárra és levélre tagolódó 
testű lény, de leveleik tulnyonórészben csupán egysejtrétegüek, szárukban 
valódi edénynyalábok, rostacsövek nincsenek, valódi gyökerük nincsen,
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szénben a páfrányokkal és rokonaikkal, amelyek testének felépítése a 
magvas növényekéhez sokban nagyon hasonló, amennyiben szálukban, leve
lei!* en valódi edénynyalábok vannak, valódi gyökerük van, vagyis már 
edényes virágtalanok. Ez az alaktani összehasonlítás azonban felületes, 
mert a harasztoknak az ivarszerveket nem hozó része a leveles, száras, 
zöld harasztnövény, az ivarszerveket a csaknem mikroszkópikus kicsinysé- 

< gü és szárra - levélre nem tagolódó, telepes, u.n. előtelep hozza létre,
utóbbi tehát az ivaros, nig a zöld lomb az ivartalan nemzedék. Ezzel/
szemben a mohoknak a zöld leveles hajtása, maga a mohanövényként ismert 
tag hozza az ivarszerveket, amelyből a EBgtermékenyités után kifejlődik 
a leveleket nem viselő ivartalan nemzedék, ami nem más, mint a spóratartó 
tok és annak rövidebb-hosszabb vagy csaknem hiányzó nyele, szakkifejezés
sel s é t a  -ja* Amikor tehát a mohák és a harasztok zöld lombját hason
lítjuk össze, nem a megfelelő /homológ/ testüket állítjuk párhuzamba, ha
nem megfordítva, a mohák ivaros nemzedékét a harasztok ivartalan' nemzedé
kével, mely pedig nem egyenértékű /homológ/, csupán hasonló /analóg/ élet
szakasz,

A növények törzsfájának kutatásával foglalkozók ma már általánosan egyet
értenek abban, hogy a mohák a növényország családfájának oldalágát képvi
selik, mely ág a mohákban végződik, tovább, más lénnyé már nem fejlődött, 
a fejlődés zsákutcája. Az élettudomány egyik legnagyobb titka azonban ma 
is, hogy m i k o r  és n.i 1 y e n őslényből váltak ki a mohák, amikor 
létrehozták a fejlődésnek ezt a zsákutcában végződő oldalhajtását. Abban 
is megegyeznek ma a kutatók, hogy a harasztok nem fejlődtek a mohákból, a 
harasztoknak a mohák nem ősei, mint egykor feltételezték.

Annál meglepőbb az az újabb aLmélet, mely megfordítva, azt tételezi fel, 
hogy a mohák nem egyebek, mint az ősi harasztok, a prinitiv felépítésű 
Psilophvton-ok egyszerűsödött utódai. Olyan redukcióra gondolnak, mint 
ahogy a virágos /magvas/ növények sorában a békalencse és rokonai /Lemna, 
Wolffia/ annyira egyszerűsödött lények, hogy testük már nem tagolódik 
szárra és levélre, hanem telep-szerkezetűvé vált, mint a sokkal kezdetle
gesebb növények.

252599



-  42 -

Bár előttünk áll a békalenose parányi gömbbé /Wolffia/ vagy lenosealaku 
kis testté /hemna/ egyszerűsödése, a moháknak az ősharaszfcokból való le
származtatását a mohákkal részletesen foglalkozó kutatók nem tudják ma
gukévá tenni,

A törzsfejlődéstan terén az egész növényországgal áttekinthetően.és va
lamely törzzsel részletesei foglalkozó kutatók nagyon gyakran szenbeáll- 
nak egymással. Az a kutató, aki egy életet szentel teszem a zuzmók, a 
zöldnoszatok vagy a mohák tanulmányozásának, úgy érzi, hogy e növények 
minden csinját-binját ismeri, beleéli magát egy bizonyos növénytörzs 
vagy osztály megismerésébe. Ugyanakkor a nagyvonalú filogenetikus minden 
törzset távolról sem ismerhet ilyen behatóan,

A mohakutatók úgy Látják, hogy a mohák mindenképpen egyszerűbb lények, 
mint bármilyen más felsőbbrendü növény, beleértve az ősharasztokat is,
A mohák gyökértelen, egysejtrétegü levelekkel felruházott, cutintól tel
jesen mentes testének minden porcikája képes arra, hogy teljes növénnyé 
regenerálódjon, akárcsak egy gomba-mioélium, egy zuzmó-darabka vagy mo- 
szatfonál. A homokbuckáinkon, szikeseinken gyakori szárazföldi, csaknem 
fekete Hostoc cummune nevű kocsonyamoszat a napcn megszáradva, lépéseink 
alatt porrátörik, szétviszi a szél s minden morzsájából, ha megered az 
eső, uj, teljes kocsonyamoszat lesz.

Ugyanerre képes a legtöbb moha. Szárazon minden moha csörgőszárazra ki
szárad, ujjalnk közt szétmorzsolható, de a legtöbb muha a teljesen lég
száraz és látszólag hetekig élettelen morzsájából, ha vízhez jut, újra 
képes teljes növénnyé fejlődni.

Ilyen regenerálódóképesség a felsőbbrendü növények sorában teljesen is
meretlen, A kertész, a virágkedvelő is jól tudja, hogy nincs az a páf
rány vagy más harasztféle, amely a teljes kiszáradást kibimá, A páfrány, 
zsurló, korpafü, csipkeharaszt, ha egyszer teljesen kiszáradt, elhal, 
többé nem támasztható fel.

A mohász nem tudja elképzelni, hogy hnraszt annyira vissza tudjon fejlődni,
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hogy visszakapja a telepes növényeknek azt a tulajdonságát, nely a fi
zikai oszthatóság fogalmára emlékeztet, melynek során a telepes növény 
/moszat, gomba, zuzmó/ kis porcikája sokszor teljes kiszáradás után is 
uj növénnyé képes regenerálódni, Ez a mohák olyan tulajdonsága, melyet 
az ősi telepes növényektől örökölt* A természetben zeg-zugos fejlődés i
nincs, elvesztett tulajdonságot az élőlények újra vissza nem kapnak. A 
fejlődés vissza nem fordul. A harasztokból az elmélet szerint mohákká 
egyszerűsödött lények a D o 1 1 o -féle törvény értelmében a telepes 
növényekre jellemző regeneráló képességüket - a bryologusok mérlegelése 
szerint - nem kaphatták vissza.

Elvetve tehát a moháknak az ősbaraszt okbél való és a magyar irodalomban 
ős visszhangra talált származtatását, joggal szorongathatják a.filoge
netikusok /törzsfejlődés-kutatók/ a bryologusokát /mohászókat/, ha el
vetik az ő származtatásukat, akkor mondják meg, hogy milyen jobb elmélet, 
valószínűbb származtatást tudnak az elvetett elmélet helyébe javasolni? 
Erre valóban nem mondhat mást a mohász, mint azt, hogy úgy a mohák, mint 
a Psilophyton-féle ősharasztok valamely még ismeretlen lényből származ
hattak, alkalmasint azonban úgy az ősharasztok, mint a mohák egyes tör
zsei más és más ősibb lényekből, tehát nem azonos eredetűek, hanem a 
törzsfejlődés szakkifejezésével élvei polifiletikusak, több származási 
sor eredményei,

A mohák néven összefoglalt lények, mint újabban egyre jobban érezzük, 
nátron különböznek egymástól. Úgy a lombosmohák, mint a májmohák külön- 
külön származéksorok képviselői, melyek párhuzamos és nem egymásbői ki
ágazó sorozatokat alkotnak, Ebban na már talán minden törzsfejlődéskutató 
egyetért* A bryológia azonban sokkal tovább kiván menni. Az egyes lonbos- 
nohacsoportok és májmohacsopcrtok annyira különböznek egymástól, hogy to- __ 
vábbi önálló fejlődési sorra, következéskép több önálló osztályra, sőt 
törzsre kell őket bontani,, A májmohákból már régebben leválasztották az 
Anthoceros-féléket. melyeknek spóratartói hosszában növekszenek és igy 
nyílnak fel, a spórák központi oszlop körül fejlődnek, a keresztesviráguak 
becőt érmés ének szerkezetéhez hasonló módon. Egyes újabb rendszerek meg is

i
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különböztetnek a mohákon belül májmohákat, Anthoceros-féléket és lombos
mohákat, mint önálló osztályokat.

A briológia azt kívánja, hogy ez a felosztás itt ne álljon meg. A lom
bosmohák keretében tárgyalt tőzegmohák, Sphagnum, bár egyetlen éló nem
zetség fajai, annyira különböznek a többi lombosmoháktól, hogy lehetetlen 
benttartani őket a lombosmohák keretében. Már régebben szokás volt a tőzeg
mohákat szembeállítani a többiekkel, a valódi lombosmohákkal, az oroszryslvü 
irodalom a zöldmoháival, A tőzegmoháknak nincsenek gyölésszerű szőrei, 
rhizoidái, ami minden más, valódi lombosmoha tulajdonsága, spóratartó tokjuk 
pedig az un. pseudopodiun nevű, a többi lombosmoha seta-jához hasonló, 
de azzal egyáltalában nem homológ nyélen foglal helyet.

Ahogy a tőzegmohák kikivánkoznak a valódi lccbosmohák sorából, úgy ki kell 
onnan vennünk pl. az extrem sziklalakó Andreaea nemzetséget is, melyre 
ugyanősak a tőzegmohákéhoz hasonló pseudopodiun jellemző, azonkívül tokjuk
nak hosszában való felnyilása, mely ellentétben áll minden más lombosmohá- 
éval. Utóbbiak tokja ugyanis a pipa módjára kis kupakkal nyílik fel.

Hasonló a Buxbaumia helyzete, melynek leveles, ivaros nemzedéke annyira 
eltörpült, hegy a természetben meg sem találhatói sporogóniuna úgy fejlő
dik, hogy akkorára a moha Ioeíjos testrésze már el is tűnik, A szőrmohák, 
a Polytrichun és rokonainak levelén hosszában futó asszimiláló lemezek 
futnak végig, száruk belső soerkezete magasfejlettségü, tokjának szerkezete 
egészen más, mint a többi lombosnoháké, A világitó moha /Schistostega/, a 
tokjukon fejlett függeléket, olykor emyőcskealaku képződményt viselő, 
szaprofiton életmódot folytató, a dögrovarokat magukhoz csalogatás kapcsán 
szagot árasztó Splachnum-félék mind a lonbosmohák nagyobb önállóságú cso
portjai, Ezeket a családokat G a m s is olyanoknak tekinti, amelyek izo
láltak és a többi lombosmohához való kapcsolatuk ismeretlen.

Állapítsuk neg ehelyütt, hogy a nájmohák spóratartó tokja alig variál, nig 
a lombosmoháké rendkívül sokalaku és szerkezetük, különösen a folnyilÓ3t 
szabályozó fogacskák, a p e r i s t o m i u m  alkata, családonként mód
felett jellemző bélyeg.
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A nohák örökléstani tanulnányozása a fenti, nagyobb osztályokra, 
sőt törzsekre való szétbontás szükségességét alátámaszt ja,

M±g a nájnohák kronoszónaszán tekintetében neglehetősen egységesek, 
amennyiben a legtöbb máj ioha kromoszónaszána n b  9, nagyon kevés nem
zetségé n «= 8 vagy lo, az Anthoceros-oké n a 5, a tőzegmoháké ugyancsak 
egységes, 2n » 19 , addig a valódi lombosmohák kromoszómaszáma tá&abb ha
tárok között változik, mint a virágos növényeké, A lomboanohák kromoszómaszáma 
ugyanis n a 5-től 66-ig térj ed, gyakori a magelemek megsokszarosodása, a 
tőzegmohák, a valódi lombosmohák és ezen belül még más csoportok, melyek
kel itt részletesei foglalkozni nem volna indokolt, mind különálló rokon
sági csoportok, melyek magasabbrangu körök, mint amilyent eddig a rendszer
ben kaptak, A mohászok úgy érzik, hogy pl, az Andreaea-félék távolabb álla
nak a többi lombosmohától, mint a virágos növények egyszikűek osztálya két- 
sziküektől s mig utóbbiak a virágos növények törzsében osztályokként össze
foglalhatók, a lombosmohák nagyobb egységekre tagolása kivánatos,

A briológusok mérlegelése szerint a mohák a növény ország legősibb lényei 
közé tartoznak. Ez a meggyőződés több tapasztalati tényen alapul# Egyrészt 
a legrégebbi, permi és karbonkari lomboanohák testük felépitésében semmivel 
sem egyszerűbbek a ma élőknél, sőt annyira hasonlítanak a mai mohákhoz, hogy 
szinte megfoghatatlan, hogy a maihoz hasonló moháit már a paleozoikumban él
tek, Npűburg újabban a Szovjetunió területéről nagyon jómégtartásu permi 
lombosmohákat irt le. Bár valamennyit uj nemzetségként vezette be a tudományba, 
vannak olyan mohái, amelyeket a maiakkal össze lehelne téveszteni, pl, az 
Intla-t a mai Mniun-mal. Anyagában végre megkerült a tőzegnoha sokáig hiányzó 
őse, melyet Protosphagnun néven vezetett be s amelynek az a feltűnő bélyege, 
hogy a mai eretlen levelű Sphagnun- fajokkal szemben a Protosphagnum levele 
erezett volt /Protosphagnum nervatum./ Bár az ér előfordulása ennek az ős- 
tőzegmohának levelében nagyon feltűnő jelenség, a fosszilis faj sejtszerke
zete annyira hasonlit az e tekintetben egyedülálló Sphagnum-1 eve Is e j t s z érké
zé thez, hogy a fosszilis moha rokonsága a Sphagnummal alig lehet kétséges,
A Sphagnum leveleiben ugyanis nagy buborékalaku elhalt, viztiszta, u#n. 
hialin sejtek és sokkal kisebb, zöldi, élősejtek váltakoznak és létrehoznak 
jellegzetes spirális »ej tfal vastagodásukkal kombinált olyan sajátos sejt-
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hálózatot * mely az egész növényországban sehol másutt nem ismétlődik meg.

A mohák ősi voltát az előbbiekben említett őslénytani bizonyítékokon felül 
a mohakutatők egyrészt a mohák emlitett primitív és sok tekintetben a 
telepesekéhez hasonló testalkatára, nagyfokú regenerálóképesaégére, továbbá 
arra alpitják, hogy a mohák egy része a földön ma nagyon szétszórtan van 
elterjedve. Olyan szétszórtság, disperzus elterjedés, amilyent pl, a Tá
tika bazalt szikláin élő Frullania inflata mohával kapcsolatban V a j d a  
L. emlit, osak úgy magyarázható meg, ha úgy a faj, mint az elterjedés 
földérténeti értelemben vett ősi voltát tételezzük fel,

A pleisztocénből aránylag gazdag és tömeges mohamaradvánnyal rendelkezünk, 
de egyetlen olyan lelet sincs, amelyről biztosan kimutatható lenne, hogy 
a ma élő fajoktól eltérő, kihalt fajt képviselne. A kiskunfélegyházai 
egykori téglagyár anyag-gödreiben, a tiszai magaspart aljában Szabolcs 
és Timár községek között alkalmas időben olyan tőzegrétegekhez lehetett 
hozzáférni, amelyekből zsákszámra lehetett nagyon szépmegtartásu, mintegy 
2o ooo éves lápi mohákat gyűjteni. Többsége az Alföldünkön ma nagyon ritka 
Drepanooladua sendtneri nevű fajhoz tartozott. A fosszilis, 2o ooo éves 
növény ugyanazt a variabilitást árulja el, mint az Északeurópában ma is 
tömegesen élő recens faj, amikor a brioldguu töprengeni kényszeri£^.hcgy 
a fosszilis anyag a var. Wilsonii-hez tartozik-e s utóbbi ssak az élettani 
befolyások folytán bekövetkező elváltozás, vagy komolyabb rendszertani 
értékű alak? Mindebből az következik, hogy a diluvium óta a mohák fajai 
egyáltalában nem változtak, uj fajjá nem különültek el, mig ugyanez alatt 
az idő alatt számos virágos növényfaj uj k&jfaj okra bomlott. A virágos 
növények egyrészével szemben a mohák kétségtelenül sokkal ősibb lények, 
variálásuk nem annyira örökléstani okokra, hanem csupán élettani befolyá
sokra vezethető vissza,

A magelemek megkétszereződése vagy megsokszorozódása, a poliploidia, mint 
említettük, a mohák sorában is jelentkezik, A nálunk is előforduló Jungor-_, 
raannia-féle leveles nájmöha, a Trito-üaria exsecta pl- 9 kromoszónáju faj, 
a tőle nagyobb sejtjeivel, általábam nagyobb sejtméreteivel, más alakú
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sarjmorzsái folytán eltérő rokonfaja, a T« exsextiformós kromoszóma- 
száma 18, előbbinek tehát poliploid testvérfaja. A mohák poliploid 
alakjai létrehozhatók, minthogy a fiatal sporogonium egy darabja, mely 
diploid sejtekből van felépitve, képes regenerálódni teljes növénnyé, 
mely igy a redukciós sejtmagosztódás elmaradása folytán diploid lesz.
Ez a folyamat feltehetőleg a természetben magától is megtörténhet, A 
jeleaséget már P r i n g s h e i m  1878-ban leirta, de rendkivüli 
jelentőségére csak később figyeltek fel.

_______________ \

N a u m o v a szovjet kutató a Szovjetunió balti részének szilur és 
devonkoru rétegeiből olyan spórákat irt le, melyeket részben moháknak, 
részben harasztiéiéknek tart, de az algáknál magasabbrendü növények 
spóráit megtalálta a prekambriumi rétegekben is. Előbbiekről azonban je
lenleg még nem dönthető el, hegy valóban mohák spórái-e, vagy pedig pri- 
mitiv harasztiéiéké, Psil^phytcn-oké, avagy esetleg azoké a még isme
retlen őslényeké, amelyektől mindkét csoport származtatható lenne. E spóra
leletekből azt azonban megtudhatjuk, hogy a növényi élet már a prekambrium- 
ban kilépett a tengerből a szárazföldre s már ekkor kialakultak azok az 
ősi növények, melyek a mohák és harasztfélék ősei voltak.

Sajnos Lengyelország még régebbi, ordeviciumi rétegeiben talált és a mohák 
őseiként leirt lények csalódást hoztak, mert M á g d e f r a u  kimutatta, 
róluk, hegy nem egykoruak a kőzettel, hanem későbbiek, a. kőzet hézagaiba 
benyomult növények gyökerei, Ilyenmédon a kőszénkorszaknál régibb biztos 
mohakövületet ma sem ismer a tudomány. Az tehát, amikor,és az a lény, 
amelyből a mohák kiváltak, ma is az évmilliók homályában vész el, csupán 
nagyén valószínű, hogy a szétválás már a szilurban, vagy még korábban meg
történt.
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