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Sorbus-fajok embriológiai-sejttani és származási 
vizsgálata* 

 

BAKSAY Leona*  
 

A vizsgálatok célkitűzése 
 

Kertészeti szempontból célszerű a kultúrába vont hazai berkenyék közül azon fajok, egyedek kikeresése, 
amelyek ivaros folyamatok nélkül (apomiktikusan) képeznek magot, hogy a termesztésben a költségesebb 
szemzés helyett, egyszerűbben és olcsóbban, magvetés útján ún. magklónok segítségével nyerjünk faiskolai 
csemetéket. 
A külföldi irodalom viszonylatában megállapították, hogy az észak-európai hibrid berkenyék 2 faj között 
jöttek létre és apomiktikusak. Hazai viszonylatban 3 faj közötti hibrideket ismerünk, melyeknek a magképzési 
módja ismeretlen volt és a jelen vizsgálatok útján ismertük meg. 
 

Anyag és módszerek 
 

A Kertészeti Kutató Intézet élő gyűjteményéből azokat a fajokat választottam ki, amelyek előzetesen, 
faiskolai szempontból a kertészeti követelményeknek megfeleltek:  
1. Jó törzsnövekedésű lombdíszek, őszi levélszíneződésükkel dekoratívek (Sorbus torminalis, S. rotundifolia, 
S. Degenii, S. Borosiana) 
2. Virágjukkal és élénkpiros, nagytömegű termésükkel díszítenek és a termés színeződés korán, július 
közepétől-végétől kezdődik és a termések lombhullás után is sokáig megmaradnak (S. Filarszkyana, S. 
Borbásii, S. dacica, S. intermedia) 
Az összehasonlítás végett vizsgáltuk a S. aria és S. aucuparia fajokat, utóbbinál embriológiai feldolgozást 
nem végeztünk, de a kiegészítő vizsgálatoknál mint fontos fajt sokszor használtuk. 
Az embriológiai vizsgálatokhoz az anyagot a fiatal zöldbimbós állapottól, a felnyílt és sziromhullott virágig 
4-5 fokozatban gyűjtöttük be. Az anyag előfixálását alkohol-ecetsav vagy Carnoy-fixálóval, majd utána 
Randolph-féle formalinos  keverékkel  végeztük. A technikai előkészítés alkalmával a bimbókat egyenként (3- 
6 mm nagyságig) le kellett tisztogatni, a külső és belső felületet, hogy a szőrözet a későbbi metszésnél ne 
zavarjon. Továbbá a fölösleges részeket szintén el kellett távolítani úgy, hogy a kezelhetőség céljából 
megfelelő nagyságú maradjon. Ez az előkészítés a berkenyék esetében rendkívül munkaigényes, vesződséges, 
de szükséges eljárás volt. Az irodalomban sokszor ajánlott gyors eljárások nem vezettek célra. Az anyagot 
dehidratálás után a szokásos eljárással paraffinba ágyaztuk, megszilárdulás után metszettük, és Heidenhein-
féle haematoxylinnel, egyes esetekben Safraninnal is festettük. 
Az ivartalan úton való magképzés megállapítása a magkezdemény sejttani, szövettani vizsgálatával történik, 
mivel a jelenség hibridizációval is kapcsolatos, megporzási és kompatibilitási vizsgálatokat is végeztünk. 
Kasztráláskor pergamin zacskókat használtunk, a megporzáshoz pedig bimbósan előre begyűjtött ágakról 
labor körülmények között kivirágoztatva pollent gyűjtöttünk, majd azt + 4 °C-on tartottuk. A felhasználás 
előtti napon cukoroldatban csíráztatva győződtünk meg életképességükről. 
A készített metszetek száma 2.300. Az előzetes és gondos orientálás ellenére a metszések után nem kaptunk 
mindig kiértékelhető képet. Ennek oka, hogy egyes esetekben a magkezdemények nem függőleges síkban 
feküdtek. A második nehézség a nem homogén anyag természetéből adódott. A vacok szilárdabb, csersavval 

                                                 
* A jelen közlemény alapjául szolgáló 15 oldalas kéziratot Dr. BAKSAY  Leona 1964-ben, a Kertészeti Kutató 

Intézet tudományos munkatársaként készítette el. KÁRPÁTI Zoltán „A fajkeletkezés geobotanikai 
vonatkozásai az európai berkenyéknél” című, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Közleményeiben (1964: 
33-46.) megjelent cikkének 35. és 36. oldalán említi a Szerző akkor még folyamatban lévő genetikai-cito-
taxonómiai vizsgálatait ill. nem publikált eredményeit, mint amelyek a hazai hibrid eredetű Sorbus-fajok 
állandósulásának kérdéséhez is adatokkal szolgálnak. BAKSAY  Leona citotaxonómia eredményeiről 
mindössze egyetlen publikáció (Cytotaxonomical Studies on the Flora of Hungary. – Annls Hist.-Nat. Mus. 
Nat. Hung. Ser. nov. 7: 321-324.) jelent meg, 1956-ban, a KÁRPÁTI által említett eredmények mind a mai 
napig kéziratban maradtak. A kertészeti vonatkozásokat, alkalmazást szem előtt tartó kéziratot mint a hazai 
Sorbus-taxonok szaporodásbiológiájához alapvető adatokat szolgáltató cikket közöljük. 
Köszönjük a Szerzőnek a kézirat publikálásának engedélyezését és KÉZDY Pál segítségét. Hálásan 
köszönjük Dr. PAPP Máriának az előkészítés során nyújtott odaadó segítségét és az angol nyelvű 
összefoglaló fordítását (a szerk.).  
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telített sejtjei és a mezocarpium kősejtjei a magház üregébe lógó, igen gyenge, finom szövetű 
magkezdeményekkel szemben jóval szilárdabbak. Ezért előfordult, hogy szakadt, elcsúszott vagy hiányos 
képekből állítottuk össze a megfigyeléseinket. 
 

Embriológiai vizsgálatok 
 

A berkenye nemzetség fajainál kettő (esetleg egy), három (kivételesen négy) üregű magház van, amit a bibék 
száma jelez és minden egyes magház üregben két anatrop, bitegmetikus, crassinucsellatus magkezdemény 
van, amely többsejtű archespóriummal rendelkezik. A fiatal, integumentumokkal körülvett nucellus csúcsán 
az epidermis sejtek periklinális fallal osztódnak és egy kúpos ún. nucelláris sapkát hoznak létre, amely 
vastagsága 10-12 sejtréteget érhet el. 
 

Sorbus torminalis (L.) Cr.  
 

A fiatal bimbóban a mikrosporogenezis tetrád stádiumában a magkezdemény integumentumai a nucellus 
oldalait veszik körül. A nucellusban ekkor kissé megnyúlt sejtek nagyobb csoportja (4-5 sejt) látható, ez az 
archespórium. Nemsokára az egyik tengelyben lévő sejt világosabb plazmájú lesz, és makrospóra anyasejtté 
kezd differenciálódni. Mikor az integumentumok a nucellus csúcsa felett 4-5 sejt magasságban gyűrűt 
alkotnak, a makrospóra anyasejt redukciósan osztódik. Ezt az alkalmat igen ritka esetben lehet megfigyelni, 
ezért az egysorban megjelenő 4 makrospóráról következtetünk vissza a redukcióra. A pollenszemek ilyenkor 
már kialakultak. A négy makrospóra közül a felső 3 elpusztul, dezorganizálódik, és az alsó chalazális 
makrospóra kezd növekedni, miközben a nucellus sejtjei is egyre gyarapodnak és a parietális sejtek osztódása 
folytán a makrospóra mélyen a nucellus közepébe kerül. Magja mitotikusan, szinkron módon osztódik 2- 
majd  4-,  végül  8  magvú  embriózsákká  alakul  mire  a  bimbó  a  felnyílás  előtti   stádiumot   eléri.   Ekkor  
következik az organizálódás kialakulása (3 sejtmag) a pólusmagok vándorlása (2 sejtmag) és a 3 antipodiális 
sejt fokozatos dezorganizálódása. A két pólus mag saját plazmarésszel szorosan fekszik egymás mellett és 
finom plazmafonalak kapcsolják a közelebb lévő petekészülékhez és a távolabbi eléggé tágas és hosszú 
embriózsák üregéhez. A pólusmagok megtermékenyítés előtt nem egyesülnek. A virág felnyílására teljesen 
kifejlődött, érett embriózsák áll készen. A redukcióval keletkezett makrosporából kialakult embriózsák 
petesejtjének megtermékenyítésre van szüksége az embrió képzéséhez. A fentebb leírt embriózsák 
képződésének módja az ivaros fajokra jellemző. 
A S. torminalis makrospóra képződésénél ritkán figyeltünk meg függőlegesen egyvonalban keletkező 
megnagyobbodó tetrádot. A makrospóra felett mindig két elpusztult sejt volt látható és olyan képet nyújtott, 
mintha a makrospórák triádban képződtek volna. (Ez esetben a diád felső sejtje nem osztódott volna). 
Megállapítottuk, hogy a makrospóra képzés T alakban történik és sokszor a környező sejtek eltoló nyomása 
miatt csak két elpusztult sejt látható. Nem tartom valószínűnek azt a régebbi állítást, mely szerint a Sorbus 
makrosporogenezise triádot eredményezne. 
Rendellenességképpen előfordult, hogy az archespórium sejtjei tömegesen pusztulni kezdtek, ez esetben 
természetesen csak funkciótlan magkezdemény fejlődhetett. A négy magkezdemény egyforma lehetőséggel 
indult a fejlődés kezdetén (zöldbimbós állapot), de későbben egyes kezdemények előnyösebben fejlődtek, 
míg a párjuk korcs maradt. 

 

Sorbus rotundifolia Hedlund 
 

Hibrid származású faj. Keresztezési kisérleteink szerint a S. torminalis valamelyik típusa és a S. aria között 
jött létre, mint elsődleges hibrid. Az embriózsák képződése hasonló az előbbi fajéhoz. Az elpusztult tetrád 3 
sejtje ritkán fekszik függőleges sorban és csak két sejt vehető ki nyilvánvalóan a T elrendeződés és a metszés 
síkja miatt. Az embriózsák szerveződése során a petekészülékben sajátos időleges struktúrát figyelhetünk 
meg. Amikor a synergidák és a petesejt kezdenek elkülönülni, plazmájuk még homogénnek látszik. A 
vakuolumok képződése idején sejtszervecskék jelennek meg nagy számban, különböző nagyságban, 
pálcikaszerű alakban. Ezek az organellumok mitokondriumoknak bizonyultak. MÜHLETHALER (1964) 
elektronmikroszkópos vizsgálattal kimutatta, hogy ezek újra (de novo) képződnek. Jelen vizsgálataink is ezt 
igazolják, a petekészülék bizonyos állapotában vannak jelen, később eltűnnek. A berkenyéknél a 
petekészülékben megjelenő mitokondriumokra itt mutatunk rá először. 
A megtermékenyülés a sziromhullás idejére már végbemegy és 4-8 vagy 16 sejtes proembriót láthatunk. 
Szabad sejtmagvas endospermium képződik és ebbe nyúlik bele a fejlődő embrió. 
Rendellenesség előfordult a magkezdemények fejlődése folyamán pl. a tetrád valamennyi sejtje elpusztult, 
más esetben pedig a kifejlett nucellusban egymagvú vakuolizált, beteg kinézetű embriózsák volt és normális 
kifejlődése már nem következhetett be. 
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Sorbus Degenii Jáv. 
 

Hibrid faj a S. torminalis és a S. aria között, de introgressziója miatt közelebb áll az első szülőhöz. Abban a 
korban keletkezhetett, mikor a középhegység gazdagabb volt Sorbus-okban. Az embriózsák kilakulása 
lényegesen eltér az előbbi két fajétól. A mikrosporogenezis korai tetrád stádiumában az integumentumok a 
nucellus alsó részét veszik körül, a makrospóra anyasejtje megkülönböztethető, és mintha az osztódásra 
készülődne. Mire az integumentumok kissé a nucellus csúcsa fölé emelkednek, elhalt makrospóra anyasejt 
látható. A redukciós osztódás így nem következhet be. Ezután hosszabb ideig nincs különösebb változás a 
nucellus  belsejében.  Az   elhalt  makrospóra  anyasejt  mellett  vagy  alatt  a másodlagos archespórium sejtjei 
közül egyesek növekednek, sűrű citoplazma és nagyobb magjukkal tünnek ki, ezek iniciális sejtekké 
válhatnak.   Ugyanezen   tájon   egyes   sejtek   kétmagvas   állapotban   vannak   vakuólumok   nélkül, mások 
egymagvas állapotban vakuolizáltak, egy ideig növekednek, majd elpusztulnak. A nucellus sporogén szövet 
részében egyszerre 2-3 ilyen erősen növekedő iniciális sejt látható, amelyek nem egykorúak. Fehérbimbós 
állapotban egymáson átnőtt és egymással versengő kettő vagy négymagvas embriózsákok láthatók. A 
felnyílott virágok stádiumában még mindig versengő 2-4 magvas embriózsákok láthatók és rendszerint egy 
felsőbb fekvésű a mikropiláris részen átveszi a vezető szerepet és késve 8 magvas embriózsákká fejlődik. A 
felnyílott virágoknál még nincs érett embriózsák csak a sziromhullás után, amikor az ivaros fajoknál már 8 
vagy 16 sejtes proembrió van. A sporogén szövetrészben igen nagymértékű a fejlődés folyamán az egyes 
sejtek  növekedése,  majd  elhalása.  Az  utoljára  kialakult,  rendszerint  a  felső  parietális  sejtből keletkezett 
organizált embriózsákot diploid aposporás embriózsáknak kell tekinteni. 
Az ivaros S. torminalis-nál az archespórium 4-5 sejtre tehető, amelyből egy lesz makrospóra anyasejt. Az 
apomiktikus S. Degenii-nél a fejletlen embriózsákok képződésére ez a sejtszám már régen felhasználódott és a 
laterális, de inkább a parietális sejtek származékaiból lesz az apospórás embriózsák. Ezt a szövetrészt 
GUSTAFSSON potenciálisan sporogén szövetrésznek nevezi.  

 

Sorbus Borosiana Kárp . 
 

Az előző kisfajhoz igen közel áll és csak a gyümölcs alakjában van némi eltérés. Magkezdeményének 
kialakulása ill. az embriózsák keletkezése apospórás módon meg végbe, de az előzőtől eltérést mutat, amelyet 
röviden az alábbiakban jellemezhetünk: 

1. A makrospóra anyasejtekben a reprodukciós osztódás abban az időben megy végbe, mikor az ivaros 
fajoknál (az integumentumok a nucellus csúcsa felett állnak kissé). 

2. A makrospóra anyasejt a profázisban elpusztul, ha az integumentumok csak félig veszik körül a 
nucellust (ritkább eset). 

3. Ha az integumentumok csak félig veszik körül a nucellust, az archespórium helyén, egyszerre több 
egy vagy kétmagvas járulékos embriózsák kezdemény lehet jelen. 

Ennél a fajnál a világosan apospórás embriózsákok mellett n kromoszóma számú szexuális embriózsák is 
lehetséges. A megfelelő stádiumban vizsgált bimbók 30 magkezdeménye közül kettőben a virág felnyílása 
előtt 8 magvas embriózsák volt, míg a többi 28 magkezdeményben csak 2-4 magvas, egymással versengő 
embriózsákok voltak láthatók. A felnyílt virágok magkezdeményeiben 26 eset közül kettőnél volt érett 
embriózsák és 24 esetben nem volt még organizálódott. A petekészülékben itt is mitokondriumokat 
figyelhetünk meg. 
 

Sorbus aria (L.) Cr.  
 

Az embriózsák keletkezése a szexuális fajokéra jellemző módon történik, a makrospóra anyasejt redukciósan 
osztódik, a tetrád képződés után az alsó chalazális makrospóra elkülönül és normális embriózsákká fejlődik. 
Mint rendellenességet megfigyeltük, hogy a tetrád korai stádiumban elhalhat és ilyen esetben a későbbi 
fejlődés folyamán sem tapasztaltunk rendes embriózsákot. 
 

A Sorbus aria és aucuparia közötti hibridek  
 

Sorbus Filarszkyana Kárp . 
 

Állandósult hibrid és introgresssziója miatt a S. aucuparia-hoz áll közelebb. Az embriózsák képzése azonos a 
szexuális fajokéval azzal a különbséggel, hogy a makrospóra anyasejt itt korábban kezd differenciálódni. 
A normálistól eltérő esetként megemlítjük, hogy az archespórium szövetrészben sejtelhalások keletkezhetnek, 
vagy a redukciós osztódás abnormális módon olyan későn következik be, hogy teljesen kifejlett embriózsák 
nem keletkezhet. Ha statisztikailag nézzük, az abnormális kezdemények aránya megfelel a termések 
megvizsgált maghozamának, az elhalás természetes. 
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S. Borbasii 
 

A S. aucuparia és egy aria biotipus származék, esetleg hármas hibrid eredetű állandósult faj. Levelei köztes 
jellegűek, az aucuparia-hoz hasonló introgressziós jelenséget mutat. 
 

S. dacica 
 

Szintén introgressziós hibrid, levele szeldelt inkább, megjelenése aria-szerű és termése ragyogó színű, 
nagyméretű, aucuparia-ra emlékeztet. 
 

S. intermedia 
 

Legvalószínűbb, hogy hármas hibrid, amikor is az S. torminalis-aria hibrid kereszteződhetett egy aucuparia-
val. Termése eltérő az előzőekétől és éréskor kissé sárgásbarna színen megy át a pirosba, ami nagyon 
valószínűvé teszi torminalis származását. 

 

Mindhárom faj magkezdeményében az embriózsák fejlődése apospórás, diploid magvú. Az előző apospórás 
embriózsák képződés menettől abban tér el, hogy az archespórium szövetrészben a profázis stádiumát mutató 
makrospóra anyasejt elhal és nem sokkal ezután ennek táján egy második vagy harmadik sejt kerül ugyancsak 
a meiózis profázis stádiumába, azonban ezek mind elhalnak. Ezután hosszabb ideig nem történik semmi 
változás a magkezdeményben. A bimbó már előrehaladott fejlettséget mutat, amikor egyre növekvő 
nagymagvú és sűrű plazmájú iniciális sejtek láthatók főként a parietális sejtek táján a mikropiláris részen. 
Ezek közül egyesek vakuolizálódnak, egymagvas, majd kétmagvas embriózsákokká lesznek, de 
polarizációjuk zavart és 2-3 egymással versengve később elhal. 
Egyik eseteben a S. intermedia-nál a parietális sejtek táján sikerült pszeudohomeotipikus osztódást 
megfigyelni, mely esetben a kromoszómák rendszertelenül helyezkedtek el a meiózisos nagyságú magorsón 
és úgy tűntek, mintha részben párosodtak volna. Ez a jelenség számos apomiktikus fajnál ismeretes. A felnyílt 
virágban teljesen érett embriózsák csak később a sziromhullás után alakul ki. 
 
Az érett, vagy a már 8-16 sejtes embriót tartalmazó embriózsákokban mind a szexuális, mind az apomiktikus 
módon magot képző fajokban néhány jelenséget ill. rendellenességet figyeltük meg, ami a maghozam 
mértékével összefügg. Ismeretes, hogy a megporzás folyamatát kettős megtermékenyítés követi. A pollen 
második generatív sejtmagjának az embriózsák központi magját kell megtermékenyítenie, hogy táplálószövet, 
endospermium keletkezzék az embrió táplálására. A legújabb megállapítások is leszögezik azt, hogy a petesejt 
sikeres megtermékenyülése (pl. hibridizálódás esetén) nem jelent magképzést és nem biztosít utódot, ha nincs 
vagy nem fejlődik endospermium. A Sorbusoknál a szexuális és apomiktikus pszeudogám fajoknál a 
megtermékenyítés után először az embriózsák megtermékenyített központi magva osztódik és sok sejtmagvú 
táplálószövetet képződik, majd ezután indul meg a zigóta osztódása. Rendellenes esetekben 8-16 sejtes 
proembriót láthatunk, mind az ivaros, mind az ivartalan fajoknál, anélkül, hogy az embriózsák központi 
magva összeolvadt ill. megtermékenyült volna. Hogy a petesejt osztódása autonóm módon indult-e el azt 
megállapítani nem lehetett, de bizonyos hogy a pólusmagok közelében a pollen generatív magja nem volt 
észlelhető. Az ilyen fejlődésnek indult táplálószövet nélküli embriók később elhalnak és ezekből lesznek a 
léha magok. 
Az apomiktikus fajoknál nem ritkán fordul elő, hogy a legitim két pólusmagon kívül számfeletti pólusmagok 
is lehetnek. Ha a legitim pólusmagok plazmaudvarokkal egymás mellet szorosan fekszenek és a fölös számú 
távolabb van valahol, a megtermékenyülés megtörténik és az endospermium kifejlődik. A fölös mag ilyenkor 
az embriózsák oldalára kerül. Ha a fölös számú pólusmagok közös plazmában vannak és középen a 
petekészülék alatt helyezkednek el, a megtermékenyülés ill. az endospermium képződés elmarad. Ez utóbbi 
esetben gyakran tapasztaltuk 8-16 sejtes proembriót az embriózsákban fölös számban lévő, nem osztódott és 
egybe nem olvadt pólusmagokat. A proembriónak endospermium hiányában később el kellett halnia. 

 

Kompatibilitási vizsgálatok, keresztezések 
 

Főként az alapfajokat vizsgáltuk, hogy változatosságukat, valamint a belőlük származó hibrideket jobban 
megismerjük. 
Az önmegporzásokat mesterségesen segítettük elő. Öninkompatibilis fajok a S. aucuparia és a S. aria, 
önkompatibilis és idegen megporzó a S. torminalis . Az előző fajok így heterozigóta az utóbbi pedig homo és 
heterozigóta utódokat adhatnak. A szexuális S. rotundifolia öninkompatibilis, valószínűleg egy alfaj is (a ssp. 
cretica) szerepel benne. 
Az apomiktikus fajok gyengén önkompatibilisek, itt azonban fontos szerepet játszik az embriózsák késői 
sziromhullás utáni érése, ami a pollenkiszórás után 6-8 nap múlva következik be. A S. aucuparia × torminalis  
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és reciproka teljesen inkompatibilis. Mikroszkópos vizsgálattal kimutattuk, hogy az aucuparia pollenje 
csírázik ugyan a torminalis bibéjén, de a szövetébe hatolni nem tud. Az ismételt keresztezések soha nem 
adtak eredményt. OBERDORFER, valamint a régebbi szerzők állítása, hogy a két faj között létezik hibrid, 
valószínű tévesen ismert Sorbusból következett. Tapasztalatunk szerint a fellazított tulajdonságú aria-
torminalis hibridekkel sikeresen lehet keresztezni az aucuparia-t ami új kertészeti taxonok előállításának jó 
útja lehet. 
A S. aria és torminalis sok biotipussal rendelkeznek, amelyek a keresztezésben különböző kompatibilitást 
mutatnak. Pl. a S. torminalis típusainak egyike keresztezve az aria-val jó magkötést eredményez, míg más 
típust használva gyengébb vagy semmiféle magkötést nem kapunk. 
A S. aucuparia és S. Filarszkyana mint anyanövények igen jól pufferoltak genetikailag, mert velük mind az 
apomiktikus, mind az ivaros és hibrid fajok eléggé keresztezhetők. Kivétel a fent említett eset. 
A S. aria-nak az apomiktikus fajokkal valamint az ivaros és hibrid fajokkal való keresztezése lehetséges, de 
gyöngébb eredményt ad, mint a fent említett esetek. 
A S. torminalis, mint anyanövény, bármelyik típusát is vettük kísérlet tárgyává, megporozva akár ivaros, akár 
ivartalan apomiktikus faj pollenjével igen nehezen keresztezhető és gyenge magkötést ad. 
Valószínűleg látszik, hogy a S. torminalis bizonyos plazma idegensége, valamint a nemzetség ill. a család 
apomiktikus hajlamának egybeesése idézheti elő a Sorbus hibridek egy részénél az apomixist. A jelen 
vizsgálatok nem támasztják alá GUSTAFSSON (1946-47) azon állítását, hogy az apomiktikus fajok létrejöttét az 
öninkompatibilis idegen megporzó fajok idézhetik elő, mert a mi esetünkben a S. torminalis önmegporzó. Bár 
lehet arra gondolni, hogy a heterozigóta egyed eredményesebb a keresztezésben vagy fordítva, de ennek a 
vizsgálata nem állt módunkban és nem is képezte célunkat. 
Az apomixis átvitele csakis az ivaros fajokon át történhet. Ezeknél a fás növényeknél nem állt módunkban 
megfigyelni az öröklés menetét, mert hosszú időt vett volna igénybe, de más apomiktikus növényekről vett 
példák alapján az F2 nemzedékben várhatjuk az újabb apomiktikus formák vagy akár ivaros fajok 
megjelenését. Nyilvánvaló, hogy előfordulnak többszöri visszakereszteződések, amelyek alkalmával géncsere 
történik, egyik faj vagy akár hibrid tulajdonsága fokozatosan infiltrálódik egy másik fajba. Ezen 
introgressziós jelenségek folytán kisfajok keletkeznek, amelyek részben ivaros, részben apomiktikus 
szaporodásúak lehetnek. 
 

Összefoglalás 
 

A dolgozat kertészeti szempontból fontos hazai berkenyék szaporodási folyamatainak megismeréséhez 
szolgáltat adatokat magkezdemények mikroszkópos vizsgálatával és keresztezési kísérletekkel. Nyolc 
berkenye faj összesen 2300 magkezdemény metszetén elsősorban a szexuális és apomiktikus magképzés 
lehetőségeinek valószínűségét vizsgálja. Megállapítja a Sorbus torminalis, S. rotundifolia és a S. aria 
kizárólagos ivaros magképzését. A S. Degenii viszont diploid, apospórás embriók képzésével magklónokat 
hoz a terméseiben. A Sorbus borosiana magkezdeményeiben az apospórás embriók mellett szexuális 
embriózsák is kifejlődhet. A Sorbus aria × aucuparia hibridek (S. Borbasii, S. dacica, S. intermedia) a S. 
Filarszkyana kivételével valamennyien apospórás apomiktikus fajok. 
A metszetek vizsgálata során regisztrálásra kerültek olyan esetek, ahol proembriók képződtek (mind a 
szexuális, mind az aszexuális embriózsákokban) a központi mag megtermékenyülése nélkül. Később azonban 
ezek elpusztultak, léha magok keletkeztek.További megfigyelés volt, hogy apomiktikus fajoknál számfeletti 
pólusmagok jelenléte is kizárta a proembriók sikeres továbbfejlődését. 
Mivel az agamospermiának is feltétele a megporzás és a tápszövet kialakulása, kompatibilitási vizsgálatokat, 
keresztezési kísérleteket is végeztünk. Gyakorlati szempontból mindenképpen fontos, hogy magtermesztésnél 
legyen megfelelő pollent adó fa. Az embriológiai vizsgálatokkal kimutattuk, hogy az apomiktikus fajoknál a 
az anthézis idején még nincs érett embriózsák és így a megtermékenyülés röviddel ezután nem következhet 
be. 
Miután a hím és női gaméták funkcióképessége között igen nagy időbeli különbség van, egymástól eltérő 
virítási idejű fajokat kell váltakozva ültetni mintegy a több fajból álló, természetes körülményeket kell 
utánozni. 
Maghozam szempontjából összehasonlítva az ivaros és ivartalan fajokat, azok között lényeges különbséget 
nem találtunk. Az embriológiai részben elmondott rendellenességek folytán a legtöbb fajnál termésenként két 
magot kaphatunk, de általában 1,1 – 2,7 db mag/termés tapasztalható. 
Megjegyezzük még, hogy az aria × aucuparia hibridekben a szexuális és apomiktikus fajoknál mindig az 
aucuparia koraisága öröklődik és mint kiváló díszítésű fafajok érdemesek a további nemesítésre.  
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Abstract 
Embryological-cytological and evolutionary investigations of some Sorbus-species 

L. BAKSAY  
 

The paper deals with the reproductive strategies of eight Sorbus species of horticulture importance. 2300 
ovule sections as samples provided data to study the possibility of agamospermy. We stated that Sorbus 
torminalis, S. rotundifolia, and the S. aria produce seeds exclusively on sexual way. Sorbus Degenii yields 
seed-clones with diploid aposporic embryos in the fruits. In the ovules of Sorbus borosiana besides the 
aposporic embryos a sexual embryo sac can evolve too. All studied Sorbus aria × aucuparia hybrids except 
S. Filarszkyana are apomictic species. 
On studying the sections, we registered cases when proembryos had developed (in both sexual and asexual 
embryo sacs) without the fertilisation of the polar nucleus. They decayed later, so these ovules continued to 
develop into seeds without embryos. It was experienced at the apomictic species that the presence of more 
than normal number of polar nucleus also prohibited the development of the proembryos. 
As pollination is necessary to both fertilisation and endosperm development, the author made compatibility 
experiments too.The presence of trees producing suitable pollens is always important in the gardens. As the 
microscopic studies of ovules appeared that by the time of anthesis the embryo sacs are yet undeveloped, the 
fertilisation can not take place in a short time. As the vitality of the male and female gametes are various, we 
propose to plant Sorbus species of different flowering time together, somehow we have to imitate the natural 
conditions. 
There were no significant difference between the seed yield of sexual and apomictic species. The species 
studied produce only about two (l.l – 2.7) viable seeds per fruits owing to the different irregularities discussed 
in the paper. 
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