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Keresztezö kísérletek Populus alba L, és 
Populus trémula L. között.

(Elözetes kozlemény.)

Irta: Dr. Gombocz Endre (Budapest).

Hazánkban aránylag elég gyakoriak azok a Populus alba 
és P. trémula L. között levö átmeneti alakok, melyek a gyüjte- 
ményekben jórészt mint a P. canes eens Sm. formái szerepelnek éŝ  
amelyeket a legtöbb gyüjtö a feliér- és rezgonyárfa keverékalak- 
jainak tartott. Annak idején*) kétségbe vontam ezeknek az ala- 
koknak hybrid voltát és a P. alba korébe soroztam öket. Néze- 
temmel nem állottam egyedül. Mások is tagadták a P. canescens 
Sm. hybrid voltát és általában a P. alba X trémula hybrid létezését. 
Az utóbbi évek nagyobbszabású gyüjtö munkája, melyet foként az. 
Alföldön végeztem, megingattak régebbi felfogásomban. A kérdés 
tisztázása végett a hybrideknek tartott átmeneti alakokat beható 
anatomiai és morfologiai vizsgálatoknak vetettem alá, mikor is a 
közti (intermediär) jellemvonásoknak olyan nagy tomegét sikerült 
megállapítanom, hogy már ezek alapján pozitiv irányban eldön- 
töttnek tarthattam az a kérdést, hogy van-e tényleg P. albaX 
trémula hybrid? A hybrid részletes morfologiai és anatomiai leirá- 
sát máskorra tartva fenn, most azokról a kisérletekrol akarok 
röviden beszámolni, melyek a keresztezés lehetosége mellett pozitiv 
bizonyítékokat szolgáltattak.

A mesterséges keresztezési kisérletekkel kapcsolatban egyelöre 
csak arról volt szó, hogy lehetséges-e egyáltalában a keresztezö- 
megporzás, megtorténik-e a megtermékenyítés, keletkeznek-e csirázó7. 
életképes magvak? A kisérleteket Budapest kozelében a Csepel- 
sziget kinestári erdejében végeztem. A kisérletnél WiCHURÁnak a 
Salixokkal végzett és azota már mások által sokszor megismételt 
kisérletei lebegtek szemem elött. Feladatom azonban némileg 
nehezebb volt, mert anemophil novényrol lévén szó, a termos- 
virágokat nemesak a rovarok. hanem a szél által továbbított, porlá 
virágporral szemben is meg kellett védenem. Ezért nem használ- 
hattam a barkák korülzárására a szokásos tüllt vagy egyéb nagy- 
szemü szövetet, hanem aprószemü lenbatisztot, mely az apró virág- 
porszemecskéket nem, ellenben fényt és levegöt mégis eleget 
boesátott keresztül.

*) A Populus-nem monografiája (Monographia generis Populi) Buda
pest, 1908.
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Az 1924. és 1925. években az említett területen a kóvetkezó 
kisérleteket állítottam b e :

1. 9 P. alba X 1 P ,  tremida,
2. 9 P . trémula X <$ P. alba,
3. 9 P. aZ&a X 81 (P. alba X trémula),
4. 9 P. trémula X cf  (P. alba X trémula),
5. 9 P. (alba y. trémula) X c? P. alba,
6. 9 P. (AZáa X trémula) X cf P  trémula,
7. 9 P. (AZáa X trémula) X J1 (P. alba X tremida).
Mindezek kozül a kisérletek kozül eredménnyel, vagyis csi- 

rázóképes magvak szolgáltatásával tulajdonképen csak az elsó 
járt. A P. álbának. a P. trémula virágporával megporzott termoi 
számos jól kifejlett csirázóképes magot adtak, melyek azonnal 
élvetve, 24 órán belül csiráztak és csakhamar eróteljes magoncokká 
fejlódtek. Ezeket a magoncokat a tud.-egyetemi botanikus kert 
vette gondozásába, hol a mai napig, hála Scheider J ózsef kerté- 
szeti felügyelo, kedves barátom gondos ápolásának, eróteljes cse- 
metékké fejlódtek. A csemeték ugyan még mindig csak hosszu 
bajtásokat fejlesztenek, de éppen az ezeken fellépó levelek telje- 
sen megegyeznek a spontán elofordnló P. alba X tremida egyik- 
másik alakjának a bajtásain fellépó leveleivel.

Ezek a kisérletek pozitiv bizonyítékokat szolgáltatnak amellett, 
bogy a 9 P. alba X <$ P. tremida keresztezés tényleg lebetséges 
és a természetben elóforduló átmeneti alakok tényleg a két faj 
keresztezésének kószónhetik létrejóttüket. Meg kell jeg3̂ eznem, 
bogy a mesterségesen elóállított csiranóvénykék képe teljesen 
egyezik azzal, amit az angolországi P. canescens Sm. csiranóvény- 
kéiról F l. W oolward*) adott meg. Ennek a kórülménynek fon- 
.tossága lebet a P. canescens Sm. megitélése szempontjából, melyet 
:az angol botanikusok tudvalevóleg nem tartanak hybridnek.

Az elsó számu kisérletek meglehetós kedvezótlen idójárási 
viszonyok kózótt folytak le. Mivel mégis kónnyüszerrel sikerültek. 
-azt kérdezbetnók, mi a magyarázata a P. alba és P. tremida 
gyakori együttes elófordnlása mellett a hybrid aránylagos ritkasá- 
gának, úgy ennek okát a két faj virágzásának eltéró idejében kell 
keresnünk. A rezgónyárfák általában mar teljesen elvirítottak 
— külónósen a sikon — mikor a fehérnyárfák porzanak és virí- 
tanak. Megporzás és keresztezés tebát csak ugy lebetséges, bogy 
a P  tremida pollenje, mely 8 napon tul is megtartja csirázó- 
képességét, már elózóleg rájutott egy nyílásban levó P. alba ter
mos virágjára. A másik eset (9 P. tremida X c? P. alba) már sok- 
kal valószinütlenebb, hiszen a rezgónyárfák már jórészt kótóttek, 
mikor a P. alba porzós virágai nyilnak. Ha liozzávesszük ebliez

*) Journal of Botany 1907.
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még azt is, hogy a 9 P. trémula X c? P. alba kisérletek egyetlen- 
egy esetben sem sikerültek, talán nem tnlmerész az a kovetkez- 
tetésünk, bogy e keresztezés csak egy — az elóbbi — irányban 
lehetséges, reciprocitás nines és 9 P. trémula X c? P. alba hybridek 
egyáltalában nem is lehetségesek. Emellett szól a tapasztalat is, 
bogy a spontán eloforduló bybridek mind a P. alba irányában 
vannak eltolódva, ami hasonló metroklin hybrideknél egyáltalában 
nem tartozik a ritkaságok kozé. Ezzel magyarázhatjuk azt is, bogy 
a P. alba X trémula hybrid bizonyos alakjait sokan a P. alba 
formái kozé, egyes szélsóséges P. alba formákat pedig a hybrid 
alakjai kozé sorozták.

Ugyancsak eredménytelenül végzódtek a 3., 4., 5., 6., és 7. 
sz. kisérletek is. Ezek a negativ adatok is becsesek, mert a 
keresztezésre basznált hybridgyanus alakok bizonyos foktt steri- 
litása és igy azoknak hybrid volta mellett bizonyít. Osszevág 
ezzel az az észleletem is, bogy a hybrideknek tekintbeto alakokon 
egyébként sem sikerült még eddig csirázóképes magvakat fel- 
felfedeznem. Még sem akarom ezek titán a kisérletek után azt 
kimondani, bogy a spontán P. alba X trémula alakok teljesen ter- 
méketlenek. A P  alba X trémula eddig gyüjtott nagyszámu alakjai 
kozott vannak olyanok, melyek amellett szólnak, bogy legelobb 
is a 9 (P. alba X trémula) X d P ,  alba esetleg a 9 P. alba X 
(P . alba X trémula) visszakeresztezések lehetségesek. Csak igy 
adhatjuk annak a magyarázatát, bogy a hybrid alakok kozott a 
P. albáh.07, kozel állók is feltalálhatók, kevésbbé valószinüek a 
9 P. (alba X trémula) X J* P  trémula és a 9 P. trémula X (P. 
alba X trémula) visszakeresztezések.

Külon kérdés a mi P. alba X trémula alakjainkkal anatomiai- 
lag és morfologiailag (a bibék szinét kivéve) teljesen egyezo 
angolországi P. canescens S m. kérdése, mely az angol szerzók sze- 
rint teljesen termékeny. Hogy a P. canescens esetében egy on- 
állóvá vált bybridogen fajjal van dolgunk, azt S chróter után 
magam is valószinünek tartom.

Kreuzungs»Versuche zwischen Populus alba L. und 
Populus tremula L.

(Vorläufiger Bericht.)
Von: Dr. E. Gombocz (Budapest).

In unserem Vaterlande sind jene Übergangsformen zwischen 
Populus alba L. und P. tremula L, welche in den Sammlungen 
zumeist als Formen der P. canescens Sm. vorliegen und welche 
die meisten Sammler für Kreuzungen zwischen der Silber- und 
der Zitterpappel hielten, verhältnismässig genügend häufig. Ich
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