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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

A minden hó végén legalább egy egész ivén megjelenendő

MAGYAR N Ö V É N Y T A N I L A P O K
V. évfolyamának
előfizetési ára egy é v r e három forint, mely összeg
bérmentve (postautalványnyal) küldendő.
Miután a lap árát a legolcsóbbra szabtam, nem
nyújthatok könyvárusoknak százalékkedvezményt, de másrészt nem is gátolhatom, hogy náluk tett megrendeléseknél a lap árát felemeljék.
A lap ügyeire vonatkozó küldeményeket egyenesen
hozzám kérem intézni.
Kolozsvárt, 1880. november hóban.
KANITZ AGÍOST,
A MAGYAR NÖVÉNYTANI LAPOK
szerkesztője és kiadója.
lfogy. nöTényt. lapok IV. «7.
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ROMULEARUM EÜROPAEARUM CLAVIS ANALYTICA.
AUCTORE
VICTOBE DE JANKA.

1. Filamenta antheris breviora. 2.
Filamenta antheris subaequilonga vei
longiora. 4.
2. Filamenta glabra: — — — — R . Clusianu LGE.
Filamenta puberula. 3.
3. Stamina perigonio subdimidio breviora ; filamenta basi lateraliter et antice villosa; stílus stamina superans; spathae foliolum superius margine laté hyalinomembranaceuna;
fólia erecta vei recurva scapo subduplo longiora: — — — — R. Bulbocodium SEB. et
MAXJRI.

Stamina perigonio plus quam duplo
breviora; filamenta a basi ad médium pilosula; stilus staminibus superatus; spathae foliolum superius
margine anguste hyalino-membranaceum; fólia semper erecta, rigidiuscula scapo plurieá longiora: R. purpurascens TEN.
''••-:
(R.Parlatoris TODARO et
PiRAiso pl. aeolic. rar.
ined.)
4. Perigonii faux intense purpurea. .5, ',
Perigonii faux albida vei fiavescens. 6.
5. Perigonii laciniae lanceolatae, acutiusculae ; antherae obtusiusculae;
stilus staminibus superatus: capsula oblonga (spatha brevior); fólia linearia: — — — — — R. Linaresii PARL.
Perigonii laciniae oblongae obtusiusculae-; antherae obtusae, apice
emarginatae; stilus stamina paulo
superans: capsulasubglobosa; fólia
filiformia: — — — — — R. Requienii PAB£.
6. Périgonium spatha 2—3plo longius:B. liguslica PARL.
Périgonium spatha paulo tantum Ion
gius. 7.

7.Spathae foliolum superius margine
laté hyalino-membranaceum. 8.
Spathae foliola margine anguste hyalino-membranacea:
— — — R. ramiflora TBH.
8. Pörigonii laciniae lanceolatae; faux
pilosula; filamenta antheris manifeste longiora; capsula oblonga spa
tha paulo longior; foiia lineari-filiformia: — — — — . — — R. Rollii PARI,.
Perigonii laciniae oblongo-lanceolatae; faux glabra ; filamenta antheris subaequilonga; capsula ovalioblonga spatham subaequans; fólia
linearia: — — — — — — R. Columnae SEB. et
MAOHI.

KÖNYVISMERTETÉSEK.
Deutsche Flóra. Pharmaceutisch«medicinische Botanik. Ein Grundriss der systematischen Botaaik znm Selbststudium fflr Aefzte,
Apotheker und Botaniker von H. KARSTEN Dr. derPhil. n. Med.,
Prof. der Bot. Mit gegen 700 Holzschnittabbildungen Berlin J .
M. Spaeth. 1880.1. Lieferung 1—128 pp. Lex 8.
63] A ki az egykori Bécsi tanár különcködéseit ösmeri, alig
fog tőle mást várni, mint egy a múltjáuak megfelelő munkát és nem
fog csalódni. Sok ismeret mellett megvannak mind a régi felfogások
is; de a ki tudja mily befolyással volt K. néhány nagyhírű orvostanárnak a növénytanból kiinduló munkájára mindazonáltal ezen legújabb müvét szívesen veendi, miután azoknak megértésére vezető jó
commentar. Szép és instructiv fametszetek mellett igen szép a szedés és a papir, épen azért sajnálni kell, hogy ily eszközökkel nem
lett az áttekinthetőségről jobban gondoskodva.
Prof. ScHMiTzüntersuchungenüber die Struktur des Protoplasma
und derZellkerne der Pflanzenzellen. (Sep. Abdr. a. d. Sitzungsber. d. niederrh. Gesellsch. für Natúr- u. Heilkunde zu Bonn.)
Bonn 1880. 42 p. 8°.
64] S. szerint merevített ós festett fiatal plasmában legelőször
a microsomák lépnek fel, később finom szemcséjü fibrillák, azután
világos récék, ezek erősb vagy vékony ab fibrillák által összeköttetnek 8 egy hálózat jön létre. A récék változó nagyságúak. Szépen lát6*
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hatók a Sempervivum levelében, de ThallopKytákukX is, pl; a Saprotegniaceákn&\. A hálóterek, récék, folyadékot tartalmaznak, a
hálózat szálai, melyekbon a microsomálí vanoak és melyek egyedül
festhetők, protein anyagból plasmából állanak. A háló récéi nyilt ösz.
szeköttetésben vannak egymással, többnek összeolvadása folytán létrejön egy vacuolum, ekkor a hálózat falai hártyává tömörülnek
s körülveszik a vacuolutnot; meztelen plasmatömegek hasonló hártyával vannak ellátva. A plasmának ilynemü szerkezetét élő sejtekben is lehet észlelni. Valószínű, hogy minden növénysejt ily szerkezettel bir. A sejtmagban még nem tudta S. a FaosiMANN-féle hálózatot megtalálni. De akár bir a mag hártyával akár nem, mindig meg
lehet találni benne a FLEMMisotőlchromatin-nek nevezett apró szemcséket és szálakat. Ha egy chromatin nagyon megnő, úgy magcsa lesz
belőle. A mag mindiga sejt pla3tnájától vétetik körül,ennek hálózata
sokszor átmenetet képez a magba. Az Anthocerosné.1 is a mag a korongalakú chlorophylltest alatt a plasmában fekszik és nem a chlorophyllban.
A mag oszlásánál a chromatintestek változásait még nem sikerült pontosan látui, néha elágazott gerendázatot képeznek s a mag
határain a plasmávaí összeolvadnak, ilyenkor a piasma is rostos szerkezetet mutat.
A mag anyaga tömörebb plasmából áll s nem különbözik a sejt
protoplasroájától, S. is azt hiszi, mint STRASBÜRGEK, hogy a mag késziti a szénbydrátokból és szervetlen anyagokból a proteinanyagot —
a plasmát. A mag addig él mig a sejt, egyszer sem észleltett a magnak feloldása a sejt halála előtt.
A Cyanophyceák sejtjeit vizsgálván S. ugy találta, hogy a
Gloecapsahaa sejtmagnak tartott képződmény csak egy microsoma
ill. chromatin volt, egy fajnál sem sikerült határozottan kimutatni a
sejtmagot, S, azt hiszi, hogy ezen a/gáknak nincs sejtmagvuk.
SCH. GY.

Prof. SCHSHTZ Ueber weitere Ergebnisse seiner Untersuchiingen
űber die Zellkerne der Thallophyteu. [Sep. Abdr. aus den Sizznngsber. d. niederrh. Ges. f. Natúr- u. Heilkunde.] Bonn 1880.
10. p. 8°.
65] S. ujabban különösen a Fiorideáknál igen érdekes eredmé •
nyékre jutott. Ezeknél a legifjabb sejtek kicsinyekés egymagvuak, némelyfajnálellenben nagyok és kezdettől fogva sokmagvúak. Elenyésznek e különbségek a tenyészsejtekben, a tetrasporangiumok kezdettől
fogra egymagvuak, hasonlóan a prokarpnak karpogen sejtjei és a
spermatiumok, ezek magvai aránylag nagyok, mig a tenyészsejtekéi
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igen kicsinyek és az élő sejtben nagyon nehezen láthatók, utóbbiaknál az erytrophylltest belső oldalán jőnek elő, mint szétszórt világos
pontok.
A Florideákn&l a magvak száma még egy azon faj keretén belül is változik. Ennek okát felderíteni nem sikerült.
A vizsgált Bangiaceák és Diclyotaceák sejtéi egymagvúak,
igy a Phaeosporeákéi is, Cystosira barbataukí azonban többmagvú
szőrök is találhatók.
Sokmagvúak a Siphonaceák, Dasycladeáb sejtéi. Az Aeetabularia mediterranean&l is sok apró mag van.
Az Ulotrichaceae csoportból vizsgálta az Urospora mirabilis
AnESCH.-ol, ez is sokmagvú sejtekből áll.
Az édesvízi algák közül Hydrodictyon, Bolrydium sokmagvúak,
ellenben Chlamydomonas, Vohox, Oocystis stb. sejtjei egymagvúak.
Végeredményben a sokmagvú sejtek a ThaUophylákn&l épúgy
miként ujabb zoológiái vizsgálatok folytán a Proíosoaknál is igen
gyakoriak, köztük azonban és az egymagvú sejtek közt valami lényeges különbség nincsen.
SCH. GY.
Ueber niclit assimilirende Chlorophyllkörper von CARL DENECKE.
Cőln 1880. 45 p. 8°.
66] SACHS 1866-ban mondta ki, hogy a chlorophyll szemcsék
rendes feladata a keményítő képzés, mit ő az assimilatioval egyértelműnek vesz. Később a Solanum iuberosum zöld részének és gyümölcshusának chl.szemcséit tanulmányozva azt tapasztalta , hogy
ezek nem egyértéküek az előbbiekkel, ezeket ő „ál" vagy „utánzó
chlorophyll szemeknek" nevezte el. Hasonló ál chl. szemeket talált
HANSTEIN a Charák centralis sejtjeiben, valamint BÖHM a Phaseolus
coccitieus prinordialis leveleiben.
Ezen álchl. szemcsék, (melyek keményítője nem alakul vízből
és szénsavból, hanem oldható szénhydrátokból lesz átváltoztatva), fel •
adatáról határozott tudással nem birtunk ; fejlődésük, céJjuk és természetük felderítése volt a szerzőtől választott feladat.
D., ki a SACiistól elnevezett kemnye-útban (a háncsnak egy különösen kemnyedús részében), a bélben, sok kéregsejtben stb. előjövő
fenntebbiekhez hasonló chl. szemcséket vizsgálta, valószinünek tartja,
hogy az assimiláló és nem assimiláló chlorophyll szemek lényegükben nem különböznek egymástól. Vizsgálatainak eredményét a következőkben foglaljuk össze:
1. A burgonyánál a bél, fasejtek, a kemét-yitő út, gyakran a külső
kéreg, keményitődús szíklevelek, fiatal szárszervek, gyakran fiatal kehely-, szirom- és gyümölcslevelek, peteburkok, placenták, pulpák, chlo-
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rophyll testei (megkülönböztetésül a szemcséktől) igen valószínűleg
nem assimilálnak.
2. Ezek zárvány-keményitője átmeneti vagy tartalék keményítő
' 3. Ezen chlorophylltestek functioja abban áll, hogy praeexisfentiájuk a kemnye fellépését ezen szövetekben lehetővé teszik.
4. A növény különböző részeiben tehát, különböző szereppel
biró chlorophylltestek jönnek elő; vannak olyanok, melyek assimilálnak és vannak olyanok, melyek az oldható szénhydratokat keményítővé változtatják át. Néha egy és ugyanazon chl. test mindkét
fnnctiót teljesítheti.
5. A chlorophyll illetőleg az etiolin az eddig kétségbe vont
esetekben mindig a prius, a keményítő pedig a posterius.
6. Azon körülmény, hogy a chlorophylltestek keményítővel megtelnek, gyakran befolyással van protoplasmának a sejtben mutatkozó
elhelyezésére, ugy van ez mindig a kemnyeútban.
SCH. GV.
Prof. SCHMITZ Ueber die Bildung der Sporangien bei der Algengattung Halimeda. [Sep.-Abdr. aus den Sitz. Ber. d. niederrh.
Gesellsch. f. Natu. Heilk. zu Bonn.] Bonn 1880. 7. p. 8°.
67] S. leírja a Halimeda Tuna és H. platydisca sporangiunaait és az abból rajzó zoosporákat, de sohasem volt oly szerencsés
azok ivari természetét, mely valószínűleg az Acetabúlaria, Dasycladus és Codium analógiája lesz, észlelni és rajzó zoosporák copnlatióját meglesni.
Die Klee- und Flachsseide (Cuscuta Epithymum und C. Epilinum).
Untersuchungen über derén Entwicklung, Verbreitung und Vertilgung von Dr. LCDWIG KOCH, Docenten Botanik an der Universitat Heidelberg, Mit 8 lithographirten Tafeln. Heidelberg Carl
Winter 1880. IV. 191 pp. Lex. 8.
68] Egy rövid bevezetés (1—6 1.) után tárgyaltatnak I aCuscuták fejlődése (7—112 1.), II. fellépésük a cultorákban, ezeknek
okai és az elpusztításukra vezető szerek (113—186.) Tehát ezen
két veszedelmes parasita is immár egy mintaszerű munkában van behatóan dolgozva.
Die Pflanzen Mischlinge. Ein Beitrag zur Biologie der Grewacb.se
v. WILHELMOLBKKSFOCKE. Berlin 1881.Ed.EggersIV.569.pp.8°.
69] Őszinte örömmel üdvözöljük ezen nagybecsü munkát, mely
az ösmeretesebb növényelegyek systematikai felsorolását (3—428 1,
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és pótl. 527—530 1.), a bastart tan történelmét (429—445 1.), a
növényelegyek létrejöttét (446—468 1.), ezek tulajdonságait (469—
490 1.), nomencláturáját (491—500 1.) adja igen érdekesen elő, továbbá csinosan vázolja a növényelegyeket a természetben és az ember gazdaságában (501—509 1.) és végre a faj keresztezéssel hasonló tüneményeket jellemzi (510—526 1.). Az egészet egy terjedelmes index (531—569 1.) zárja be.
TUDÓS TÁRSASÁGOK.
Académie des Sciences Paris. Sept. 13. ül. TH. LÉCARD „Sur
l'existence, au Soudan, de vignes sauvages, a tige herbacée, á racines vivaces et a fruits comestibles." (p. 502—503.)
Sept. 27. ül. PASTEUR et CHAMBERLAND „Sur la non-récidivie de

l'affeetion charbonneuse" (p. 531—538).— B. LOEWENBERG „Recherches sur la présence de microcoeeus dans l'oreille maiadé ; considérations sur le róle des microbes dans le furoncle auriculaire et
la furonculosegénérale; applicationsthérapeutiques" (p. 535 — 556).
Okt. 14. ül. A. TBÉCUL „Ordre d'apparition des premiers vaisseaux dans l'épi du Lepturus subufatus" (p. 564—570) — ED.
HKCKEL „Dimorphisme floral et pétalodie staminale, observés sur
le Convolvulus arvensis L.; création artificielle de cetté derniére
monstruosité" (p. 581—583).
Okt. 18. ül. TBÉCÜL „Ordre d'apparition des premiers vaisseaux
dans i'inflorescence du Mibora verna" (p. 6f 2—648).
Okt. 26. ül. L. PASTEUR „De l'atténuation dn virus du choléra
des poules" (p. 673—680). — A. CHAOVEAD „Étude espérimentale
de l'action exercée sur l'agent infectieux, par l'organisme des moutons plus ou raoiiis réfractaires an sang de rate; ce qu'il advientdes
micrubes öpccifiques, introduits directement dans le torrent cireulatőire par transfusions massivesdesaugcharbonneux" (p. 680—684).
— A. PAOCHON „De l'influence de la lumiére sur lagermination (p.
692—694). (CR)

Gesellschaft naturforschender Preunde Berlin. Okt. 19. ül.

P. ASCHEBSON „Die* Vera,nderungen,welchedie Blüthenhüllen bei den
Arten der Gattnng Homalium JADQ. nach der Befruchtnng erleiden
und die für die VerbreitungderFrüchtevonBedeutungzu sein scheinen" (p. 116—133.) Délafrikából (Ssibange Farm, Gabon) H. SOYAUX
több igen érdekes növényt küldött, köztük volt az eddig csak Angolából ösmeretes Gnelum africanum WELW. és a Homalium africanum (HOOK FIL.) BBNTH. több igen szép példánya. Első pitianatra fel-'
tűnt, hogy az épen felvirágzott és a fejlődésben tovább haladt virá-

gok nagysága igen különböző és nem nehezen lehetett felismerni,
hogy ez a nagyobbodás leginkább a szirmoknál látható, melyek ezen
genusnál ugy mint a kehely- és pórlevelek a félig alóli termő nagyságának közepe tájára vannak illesztve és a gyümölcsérésig megmaradnak. A sziromlevelek az ifjabbaknál alig 0,003 M., az utóbbiaknál kb. 0,007 M. hosszúk, de szélességük nem gyarapodik ez arányban és igy azok a majdnem érett gyümölcstt virágokban hosszabbra
nyújtottak és nevezetesen az aiján keskenyedettek. Hogy ily módon
nőnek tovább szirmok a termékenyítés után, a legritkább tüneményekhez tartozik; igen közel áll azon magyarázat, hogy ezek egy
röpülő eszközt képeznek. A csillagosán kiterjesztett sziromlevelek,
melyek rövid kocsányukkal a virágzat tengelyéről könnyen elválnak,
ugyanannyi szárnynak felelnek meg, melyek az aránylag nem voluminosus gyümölcs gyors földre esését gátolják és igy a gyümölcs elszórását sokkal nagyobb terjedelemre teszik lehetségessé. Hasonló
magatartásnak a szintén Ny. Afrikában honos ff. longistylum MÁST.
és ff. anguatifolium SM., U. SZ. a Filippinokon található ff. bracíeatum BENTH., melynél még azon igen érdekes körülmény mutatkozik,
hogy a kehelylevelek a csillagosán kiterjesztett sziromlevelek között
befelé görbülnek és a gyümölcs felett összehajolnak. A többi fajoknál a virágburkok a gyümölcs megéróse alkalmával más magaviseletet mutatnak, mint a.'.t BENTHÍM (Journ. Linn. Soc. IV. p. 33, 37.),
ki az eddig említett tényeket is legalább jelezte, már emiitette, ff.
rufescens , ff. panniculalum-, H. axillare-, ff. nepalense-, ff.
Zeylanicum-, H.-fagifolium-, B. lomentosum- és BlackweiUa rubiginosa-nkl a majdnem egyenlő nagyságú és alakú kehely-éa sziromlevelek nem nagyobbodnak tetemesen a termékenyítés után. De azért
mind ezek, mind afilamentumokmerev, elálló szőrökkel fedettek és
igy a gyümölcs felett egy egyenesen elálló konty mutatkozik, mely a
Valeriána bóbitás gyümölcsére emlékeztet és mint repülő eszköz
szerepel, u. 1. hogy a teljes gyümölcsmegérés alkalmával itt a kehely- és sziromlevelek szintén csillagalakúan terjeszkednek, ez áll legalább a ff. tomentosumrő), melynek egy meglehetősen érett gyümölcse a kir. növényt, múzeumban ezt mutatja. ff. grandiflorum és ff.
parmfolium épen az ellenkezőt mutatják, mint ff. bracteafum és csoportja, a kehelylevelek a termékenyítés után nagyobbodnak és repttlő
eszközzé válnak mig a sziromlevelek alig változva hajolnak a gyű •
mölcs fölé. A ff. racemosum, ff. Racoubea, H.pedicellatum sziramlevelei már a felvirágzásnál aránylag elég nagyok és azért a nélkül,
hogy nagyobbodnának az érett gyümölcsök tovább szállithatását
lényegesen könyithetik. Ezekkel hasonló biológiai magatartása a ff.
{Racoubea) Abdessammadii ASCHEBS. et SCHWEINF. n.sp. (mely ezen
alkalommal leiratik), de ennél már nincs repülő eszköz, a virágzás

— M e ntán nem nagyobbodnak a sziromlevelek,melyek különbeu sokkal nagyobbak, mint a kehelylevelek és a gyümölcsképzés idejében visszahaj •
lottak maradnak, sőt egy kissé össze is zsugorodnak és igy nem alkalmasok a nehéz, fás gyümölcsöt a levegőben tartani, különös, hogy
ezen faj a D Amerikában termőkkel látszik rokonnak. Tehát látszik,
hogy egy az egész forróövőn át nagy elterjedésnek örvendő, de nem
igen fajgazdag (az összes bot. mozeumokbau alig van 30 faj) nem
ugyanazon feladatot igen különböző módon ér el, sőt egy esetben erről lemond. Igen érdekes, hogy az emiitett ismérvek más jellemekkel,
melyek régóta és méltán a genus taxonomikus csoportosítása érdekében használtattak nincsenek összhangzásbao, de néha határozott vonatkozással bir a földrajzi elterjedéssel. BEMTBAM f. e. értekezése megjelenéséig megkülönböztették a Homalinmt6\, mint külön genust a
Blackwelliát, egyszerű a sziromlevelekkel opponált porlevélkörrel,
mig a Homalium minden sziromlevele előtt (valószínűleg egy kezdetből dédoublement által létrejött) 2—7 porlevelet találhatni. Ezen
két csoportot BENTHAM is megtartja, az utóbbit, mint Racoubea subgenust. A röpülő eszköz első typusa(sziroml.nagyobb.) találhatókét
Blackwellia (H. africanum és H. longixtylum) és két Racoubeantú
(H. angu&tifolium és //. bracteatum). Az első 3 faj a trop. Afrika
nyugoti partjain él; a 4. a Sunda-szigeteken és a határos Malayi
félszigeteken tenyésző H. parvifolium és H. grandiflorum rokonságába soroltatik BENTHASUÓI, ezeknél épen az ellenkező történik, a
mennyiben a kehelylevelekből lesz a repülő eszköz, mig a sziromlevelek majdnem változatlanok maradnak. A virágburok bóbitás kifejlődése egy igen terjedelmes, de mégis összefüggő területen látható
(az Indiai és Nyugodt Ocean partjain és szigetein, D. Afrikától Polynesiaig). Végre a tekintélyes szirmokból álló repülőeszköz csak a
trop. Amerikában tenyésző ZJacoM&ea-fajoknál látható. Ezek után
indokolt azon felfogás, hogy a repülőeszközök a külső életfeltételekhez alkalmazkodás által szereztettek, mig az androeceum ismérvei,
melyek a Blakwelliát a Racoubealól elválasztják az ősöktől örököltettek és igy chronologiailag idősebbek. Végre kiemeli, hogy ellentétben a gyümölcs leíróival sohasem talált olyanokat, melyek tágasán kovadtak és melyekből a magok ki lettek volna ürítve,
tehát igen valószínű, hogy a szabadban csak a földre esve kovádnak, vagy talán annyira tartatnak össze a virágburkoktól, hogy a
magvak a légút alatt nem hullhatnak ki. — BOUCHÉ „Eine Blüthe einer Aroidee, der Hydrosme Eildebrandti EICHL." (p. 134)
—<• id. „An den Früchten der Malva mauritanica
eine orangenfarbene piizartige Bildung" (p. 134). — id. „Ueber die .eigenthümliche Wurzel- und Knospenbildnng einer Urticacee,áeT Laportea puslulata WEDD." (p. 134—125). — A. W. EICHIER „Ueber
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einige zygomorphe Blttthen" (p. 135—141). Mig a virágok rézs zygomorphiával, az az egy a származási tengelyhez rézs szög alatti symmetraleval, különösen a kétszíküeknél (Solaneae, Sapindaceae, Vochysiaceae etc.) meglehetős számban ösmeretesek; a iransversalis
zygomorphiára nézve, melynél a symmetrale a medianevei egy derékszöget alkot, csak egyes u. n. monocentrikus Furnariaceák (Corydalis, Fumaria stb.) szerepeltek mint biztos példák. Ez utóbbiakhoz
járul a Wachendorfia, nevezetesen a W.thyrgiflórát elevenen vizsgálhatta E. Közös tengelyen fürtösen elhelyezve, kb. a / 5 diverg. állanak a pikkelyalakú lomblevél feletti levelek a 7 — 8 virágú cicinnu*
jellemű rézsvirágzatok, ezek minden ágazodása egy külön feddő levéllel, mely egyben a következőleg előző virág (egyetlen) előlevelét képviseli. Mig a virágzat ki nem nyílt, a successiv virágok és
fedőlevelek derékszögűén állanak egymással, minden új a cicinnua
növésnek megfelelöleg, a relativ ellenkező oldalon, mint a megelőző.
A virágok, melyek az egyszikűek módjára kettősen 3 tagú perigonnal, de csak 3 a felső körnek megfelelő porlevéllel és egy 3 fiókos
egyszerű bibeszárú ovarinmmal vannak ellátva, a zygomorphismnst
főkép a perigoninmban matatják, melyben sub anthesi két 3—3 tagból álló ajakra válik. Az egyik ajak a virág előlevele átellenében a
külső kör egy és a belső kör két szomszéd tagjából áll; a középső, a kalső körhöz tartozó és az előlevéllel diametralison átellenben
álló levélke szélesebb mint a másik kettő, ezeknél valamivel tovább
levont a pedicellusra, és jobbra balra egy nectármirigytől van kisérve
(tehát extraflor. nectariumok). Ezen 3 levélke egyben több vagy kevésbé összehajol, mig a 3 másik, mely az átellenben fekvő ajkat képezik, egymástól körülbelül derékszögök al tt állanak el. A cicinnus
közös fedőleveléhez és a közös virágzat tengelyéhez csak az 1,3, ö.sat.
virágai! transv. zygom, mig a többieknél (2, 4, 6 sat.) median-zygomorpbnak mutatkozik. Ez csak a kezdetleges eredeti állapotban van
igy.a felnyitásnál az eddig összevissza haj lőtt sympodium nyújtózkodása
következtében az egyes virágok csavartatnak, mi által a symmetrale az
összeseknél, majdnem median irányú lesz. Az eddig az előlevéltől elfordult ajak, felfelé jut. Ezen állapot van rendesen az autoroknál leirva. Ilyen csavarodások máshol is ösmeretesek a haránt vagy rézs
zygomorphia eseteiben, hol szintén a medianebe mennek át vagy legalább közelednek ahoz ; ha a virágok cicinnaliter összeláncoltak, akkor mindjárt symmetrikusan helyezkednek a közös középsíkhoz, mint
ezt a Wachendorfiáaál láthatni. Ez utóbbit láthatni egy másik Hae •
modoracednál az Anigosanthus LABiLL.-nél. A virág zygotnorphiája
itt úgy mutatkozik, hogy a hosszú tubulos. perigonium, egyik oldalán
felölről lefelé több v. kevésbé, néha a basisig felhasadt, mig a perigonium 6 látszólag égy egyszerű körben helyezett és a rügyben val-

vat levelei, az anteponalt 6 porlevéllel a másik oldal felé fordítottak.
Az itt szintén, leginkább botrytikusou társult cieionusokbaa álló virágok dispositiója a felvirágzáskor olyan, mint a két Wachendorfiaé:
vajon eredetileg a JF.-ák módjára szintén zygomorphok, azt nem lehetett eldönteni, miután a hasadás meglehetősen későn, ha a virágok
csavarodása megkezdődött, lesz láthatóvá és más fogantyúk a symmetrale meghatározására itt nincsenek. Eltérés a ÍF.-től van annyiban, hogy az 4,-nál a symmetrale két perigonrész commissnráján át,
nem pedig mint ott a középen át vonható. Az A. cicinnusai minden
tekintetben egyeznek a Borragineák cicinnusaival és E.aszerint,mit
ifjabb állapotoknál (egészen ifjakat nem vizsgálhatott) látott állíthatja, hogy oly módon is jönnek létre, mint azoknál; GOEBEL („üb.
die Yerzweigung dorsiventraler Sprosse* Arb. d. bot. Insiituts zu
Warzburg II. B. 3. Heft nebst Zusátzen Flóra 1880 No 27.) nézete
tehát, hogy a Borragineakail dorsiventral füzérek lennének, cem
tartja az utolsó szónak ezen kérdésben. Egy harmadik esete az egyszikű virágnak, melyben a symmetrale a medianevel nem esik össze,
a Pontederiankl jön elé (a Commelinaceákra nézve 1. Blüthendíagramme I. 140 sk. 1.) az eredeti dispositio mutatja, hogy a symmetrale a medianetől kb. 45° ra esik el és csak később állíttatikhelyre
a medianzygomorphia. A P. cordata virágzata egy füzér, mely nagyobbrészt (kifejlődött fedő- és előleveieU nélküli) 4 virágból összetett csomóaiakú cicinausokból áll. A virág zygomorphiája hasonló perigonium ajakképzéssel mutatkozik, mint a Wachendorfiank\, csakhogy a felső ajak 2 külső és 1 belső levélből van összetéve, minek
következtében az alsó ajak constitutioja más lesz; a himek az alsó
ajak közepétől a felső ajakéhoz egymásután egyenkint rövidebbek
lesznek és mélyebben szorulnak a perigoaiumcsőbe; végre a 3 fiókos
ovariumbaa csak az alsó ajak felé néző fiók egy függő petével lesz
termékeny, mig a másik két fiók üres marad. Ezen dispositiónál az
egyes cicinnusokban mindjárt kezdettől fogva megvan a symmetria ;
itt a cieinnusok ugy szólván az ossz virágzatban folynak össze, melyben azután az összes virágok a nyílásnál mediao állásnak. A P. virágzata egy lomblevél nyelére látszik in?erálva, WARMING ezt már évek
előtt az Acoruséval hasonlította ; a virágzattól lefeló eső része a „levélnyél"-nek ennek pedunculusa; csak a felső darab levél, mely a
pedunculus folytatásába helyezkedett és a virágzatot oldalra vetette
Igen érdekes a Pontederia leveleinek praefoliatiója, melynek kezdetben 1J% később magasabb divergentia szer. helyezett utolsó előtti levele
a iegifjabbtól van körülvéve esnem megfordítva a mint lenni kellene.
Ezen eltérés a szabálytól abban rejlik, hogy a levelek nyele már korán nyújtózkodik,a mikor a hüvejy még rövid; így megtörténik,hogy
egy ifjabb levél lemeze mára rügyben a mellette levő idősebb hü-
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velyéből kiemeltetik és növésben lévén, azon levél nyele körül gön*
gyölödik. A P. craxsipes küllemét ezen különösség nem csekély mértékben jellemzi; ez SCHMELEIN Iconogr. t. 54. röviden fel van emlitve,
hol a Pontederia cordata egyetlen jól orientált A. BRAON-ÍÓI származó, de további magyarázat nélküli diagrammja is látható.
(SB.G.n.Fr.)
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