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Kümmerle J. B,: A pterídospóra szisztematikái

jelentségérl.

Dolgozatom a pteridospórák (F i 1 a r s z k y ') alakjának szisz-

tematikai jelentségével foglalkozik. Hogy miben nyilvánul ennek
a jelentségnek az értéke, arról vizsgálatom eredményei adnak
felvilágosítást.

A szisztematikában eddig alig felhasznált jellemvonás, a

spóra szerkezete és alakja, igen sokszor segített idegenföldi

harasztfajok biztos meghatározásában, a mirl Ceterach ^ dolgo-

zatom és egy új Lonchitis ^ fajom is tanúskodik. Vizsgálataim

alapjául a Lonchitis génusz fajai szolgálnak és azt hiszem, hogy
fejtegetéseim elegend bizonyítékot szolgáltatnak a pterídospóra

szisztematikai jelentségének megállapításához.

Az aránylag kicsiny Lonchitis génusznak Christensen * sze-

rint a következ fajai vannak :

Lonchitis aurita L. (Syn. L. Lindeniana Hook., L. macro-
chlamys Fée).

L. Currori (H o o k.) M e 1 1.

L. glabra Bory (Syn. L. natalensis Hook.)

L. hirsutah. (Syn. Pteris laciniata W., L. Ghiesbreghtii Lind.)

L. macrophylla Wendl.
L. madagascariensis Hook,
L. occidentalis Bak.
L. polyiJus Bak.
L. puhescens W, (Syn. L. hirsuta Bory, L. tomentosa Fée.)

L. reducta C h r i s t e n s.

Ez a névjegyzék szisztematikai tekintetben nem helyes.

Linné Lonchitis aurita-ja^^ idézett forrásai " alapján nem lehet

Lonchitis-W). Véleményem szerint ez a kérdés még megoldandó.
Mivel Linné eredeti példányát nem ismerem, ezért ezt a fajt

törlöm a jegyzékbl. A zárójelben közölt szinonimák sem felelnek

meg a valóságnak. Ez oknál fogva a szinonim neveket is tekin-

tetbe veszem, annyival is inkább, mert legtöbbnek eredeti pél-

dánya rendelkezésemre állott. A jegyzéket kiegészítem még az

irodalomban talált néhány formával és két új fajommal.
A Lonchitis génusznak módosított névjegyzéke tehát a

következ

:

^ „Növéníjmorphologia" 528. és 585. old. (1911.) A szerz a spó-
rákat az ivadékcsere alapján csoportosítja és azokat részben új, részben
ismert nevekkel következképen különbözteti meg: gamelo-,zijgo-, oo-,rhodo-,
asco-, basidio-, chlannjdo-, niyxo-, brijo- és pteridosjjora.

' in Bot. Közi. VIII. p. 289. (1910.)
^ in Magy. Bot. Lap. XIII. p. 49. (1914.)
* Index Filicum p. 408. (1906.) et Suppl. p. 49. (1913.)
* Spec. Plánt. II. p. 1078. (1753).
* P 1 u m i e r Fii. Amer. p. 14. et tab. 17 ! (1705.) ; P e t i v e r Pteri-

graphia Amer. p. 172. et tab. 4. fig. 4. (1712.) [non vidi.J
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L. Currori^ (Hook.) Mett.
L. Currori var. glahrata (Clirist).

L. Ghiesbreghtii Lind.

L. glabra Bor y.

L. hirsuta L.

L. hirsuta Bory.

L. Lindeniana Hook.
L. Lindeniana var. decomposita C h r i s t.

L. macrochlamys Fée.-^

L. macrophylla W e n d.

L. madagascariensis Hook.
L. natalensis Hook.
L. occidentalis Bak.
Zi. polypus Bak.

L. pubescens W.
L. pubescens var. moUissima Wriglit.
L. x>uhescens var. nudiuscula Kze.

L. reducta C h r i s t e u s.

L. semipinnata Bojer. ^

L. semibipinnata Bojer.*

L. stenochlamys Fée.

L. Hieronymi Kiimm. n. hybr.

L. tomentosa Fée.
L. Zahlbnicknerii Kümm.^
Pteris laciniata W.
Az itt felsorolt harasztok beható megvizsgálása azt a meg-

lep eredményt adja, hogy közülök egyeseknek triplanatikus,

másoknak ellenben túlsúlyban diplanatikus spórájuk van. Talá-

lunk tehát, mint kitn megkülönböztet jelleget, két teljesen

eltér alakú spóratípust : egy úgynevezett bilaterális *^ (gömb-
kvadransj diplanat Benedict**) és egy tetráedrikus,'' (radiális/**

triplanat Benedict^^) spórát.

Mivel két, annyira eltér spóratipusnak egy és ugyanabban
a génuszban való megjelenését lehetetlennek tartom, az a

gyanúm, hogy a vizsgált fajok nem tartozhatnak micd ugyan-

^ A kurzív szedéssel nyomott fajok, illetleg formák vizsgálataim

alapján helyesek.
^ ex diagnosi spóra reniformis.
*~* in sched. in herb. Musei Nat. Hungarici.
5 in Magv. Bot. Lap. XIII. p. 43. (1914

)

" V. ö. S a d e b e c k in S c h e n k Handbueh d. Bot. I p. 153. (1879) ;

L u e r s s e n in Rabenhort's Kryptogamen-Floia. 2. Auil. III. p. 25.

<1889) ; F i s c h e r in Schlesische Ges. f. vaterl. Cult. 69 Jahrb. p. 130.(1891.)

;

Filarszky Növénymorphologia. 528. old. (1911.)
' in Fekete és M á g o c s y, Erdészeti Növénytan. I. 184. old. (1891.)
« in Bull. Torrey Bot. Club XXXIV. p. 447. (1907.)
®-" V. ö. S a d e b e c k 1. c, L u e r s s e n 1. c, F i s c h e r 1. c, Fi-

larszky 1. c.

" 1. c.



A PTERIÜOSPÓRA SZISZTEMATIKÁI JELENTSÉGÉRL 161

abba a génuszba. További vizsgálataim gyanitásoniat igazolták,

a mennyiben kiderült, hogy a Lonchitís géyvusznak csak egyféle

jellemz spóra alakja van.

Abban a feltevésben, hogy a bels és a küls morfológiai

szerkezet szoros viszonyban áll, alapos vizsgálat alá vettem a

Lonchitis génusz különböz fajainak és formáinak sporofiilu-

niait.^ A nyert eredmény meglep volt : a sjjóra alakja szerint a

vegetatív jellemvonások is két csoportra különülnek. A bilaterális

spórás fajok és formák csoportjában más jellemvonások vannak,

mint a tetráedrikus spórás fajok csoportjában. Eképen, egyrészt

a spóra alakjában, másrészt a küls és bels morfológiai szer-

kezetben, egy félre nem ismerhet összhangzás, valódi korreláció

nyilvánul.

A következ táblázat áttekinten összefoglalja a feltííi

jellemvonásokat

:

I. II.
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A Lonchitis génusz fajai és formái a fenti táblázat I. és II.

rovataiban feltüntetett különbségeknek megfelelen következ-
Jíépen csoportosulnak

:

I. Spóra alakja II. Spóra alakja

:

L. Currorí (Hook.) Mett.
L. Curfori vBX.glahrata (C h r i s t).

L. glahra Bory.

L. liirsuta Bor}^

L. Lindeniana Hook.
L. Lindeniana var. decompo-

sita Christ.

L. macrochlamys Fée.

L. madagascariensis Hook.
L. natalensis Hook.
L. polypus Bak.

L. puhescens W.
L. puhescens var. mollissima

Wrigh t.

L. piibescens var.nudiuscula Kze.

L. reducta C h r i s t e n s.

L. seniipinnata Bojer.

L. semibipinnata Bojer.

L. stenochlamys Fée.

L. Hieronymi Kümm n. liybr.

L. tomentosa Fée.
L. Zahlbrucknerii Künini.

L. Ghiesbreghtii Lind.

L. hirsuta L.

L. ynacrophylla W e n d.

L. occidenialis Bak.
Pleris laciniata W.

A feltn megegyezés, mely a spóra alakjában és a sporo-

tillum szerkezetében nyilvánul, azt a gondolatot kelti fel ben-
nünk, hogy a kétféle spóratípussal bíró Lonchitis génusz két

génuszra osztandó. A két génuszra való felosztást a spóra bila-

terális és tetraedrikus alakja szabja meg. A választás, hogy
melyik spóra alak melyik génusznak felel meg, nem nehéz.

A bilaterális alak — már a Lonckitideae felosztásának alapján

K u h n ^ vizsgálata szerint — a Lonchitisnek generikus jellege,

a tetraédikus pedig az elválasztandó génuszé. Az elválasztandó

génusz alkalmas nevének megválasztásában az irodalom néhány
idevonatkozó génusza szolgálhat támaszpontul. A liasználatos

in V. d. Decken's Keise III. 3. Botanik. p. 11. (1879.)



A PTERIDOSPÓRA SZISZTEMATIKÁI JELENTSÉGÉRL 163

génusznevek ^ közül azonban egyetlen egy sem felel meg az

•elválasztandó génusznak. Ellenben a feledésbe ment és sokszor

minden megokolás nélkül szinonimmá lefokozott génuszok közül

"figyelmet érdemel az Anisosorus Trevis. és az Antiosorus

R e m e r génusz, valamint a Lonchitidium F é e szubgénusz,

mint olyan, mely számításba jöhet. Az Anisosorus génuszt T r e-

visan^ állította fel, azonban leirás nélkül. Christensen^ ezt,

mint algénuszt a Lonchitis-hez utalja. Az Antiosorus génusz

az érdemes Kuhn pteridologustól származik, aki azt az 1882-

ben megjelent „Die Gruppé der Chaetopterides unter den Polypo-

•diaceen" ^ cimü munkájában jóformán leirás nélkül emliti, mert

a m,^ melyben a dolgozat megjelent — mint azt Luerssentl

"

tudjuk — , terjedelmes dolgozatának rövidítését követelte. A leírást

a szerz késbben sem közölte. Kuhn szerint ebbe a génuszba

az Antiosorus hirsutus Kuhn és az A. oceidentalis Kuhn tar-

tozik, a melyeket a Lonchitis génuszból tett át, jóformán indo-

kolás nélkül. E két fajt C h r is t e n se n ^ a Lonchitis-hez vonja

illetleg az Anisosorus (Tr e v.) C h r i s t e n s. nev algénuszba

utalja. Névjegyzékemben e két faj a tetraedrikus spórás fajok

csoportjában szerepel. Kuhn éleslátása felismerte, hogy ezek a

fajok nem tartozhatnak a Lonchitis génuszba, amiben helyes

eredményemnek igazolását látom, melyre vizsgálataim vezettek.

A F é e-tül felállított Lonchitidium ^ algénusz ugyancsak megér-

demli a tekintetbe való vételt. F é e a Pteris génuszt, közelebbi

megkülönböztetés nélkül, három, úgymint I. Eupteris, II. Aquili-

naeés III. Lonchitidium algénuszra osztja. E felosztás azóta nagyot

változott. Christensen'^ szerint a Pteris génusz szintén három
algénuszból áll, a melyek között azonban a Lonchitidium hiány-

zik. Az Aquilinae algénuszból lett — Kuhn^" vizsgálata alap-

ján — a jogérvényes Pteridium Gleditsch^^ génusz. Four-
n i e r^^ a Lonchitidium-oi a Pteris génuszban még mint algénuszt

használja, Chris t e n s e n ^^azonban a Lonchitis génuszhoz, ille-

tleg annak Anisosorus (T r e v.) C h r i s t e n s. nev algénuszá-

hoz szinonimul vonja. F é e a Lonchitidium algénuszban két fajt

' V. ö. D i e 1 s Polvpodiaceae in E n g 1 e r—P r a n 1 1 Nat. Pflanzen-

fainilien. í. Teil. IV. Abt.* (1899) : C h r i s t e ii s e n Index Filicum (1905—6).
^ Sopra alcuni nuovi geneii, e trentadue nuove specie di Felei in Atti

I.st. Veneto. II. 2. p. 166. (1851.)
3 1. c. p. 58. et XLIV. (1905.)
* p. 347. (1882.)
* Festschiift z. öOjahr. Jiibil. d. Königstadt. Realschule zii Berlin.
« Bot. Centr. XII "4. p. 130. (1882

)

' 1. c. p. 59. et XLIV (1905.)
*• V. ö. F é e Genera Filicum (Cinquieme Mémoire siir la faraille des

Fougéres), p. 126 (1850—1852.)
•'

1. c. p. 591. (1906.)
»"

1. c. p. 11.

" apud Scopoli Flóra Carniolica p. 169. (1760.)
1' Mexicanas plantas. Pars prima : Cryptogamia, p. 116. (1872.)
" I. c. p. 408. et XLIV. (1906.).
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sorol fel, a Pteris laciniata W.-ot, mely faj névjeg} zekémben is

szerepel és a Pteris flaccida F é e -t/ melyet nem vettem lel jegy-

zékembe, mivel eredeti példányát nem láthattam és különben is

C h r i s t e n s e n -^ a Lonchitis hirsuta L.-hez utalja. F é e Lon-
chitidiumá-nsik a Pteris génuszban annyiban van jogosultsága,

a mennyiben a Lonchitis GJiieshreghtii Lind., hirsuta L., mac-
rophylla Wend., oceidentalis Bak. és Pteris laciniata ^Y. nev
fajok spórái — vizsgálataim alapján — alakban és szerkezet

ben gömbtetraedrikusak, simák és közepükön három lécük van,

miért is a Pteris-ek spóráival teljesen azonosak. Ilyen azonos spó-

rájuk azonban más génuszoknak is van. A Pteris génuszba való

tartozást — a spórák alakján és szerkezetén kívül — egj éb

morfológiai bélyegek is eldöntik és ezek éppen a Pteris-éiöl
eltérk. Véleményem szerint a Lonchitidium F é e algénusz az

Antiosorus Roeiner nev génuszhoz vonandó szinonim g\ a-

nánt. A Lonchitis génusz ama fajait, a melyeknek tetraedrikus

spórájuk vau, az Antiosorus Roem. génuszba teszem. Az Antio-

sorus génusz jogos voltával, újonnan való felállításával ei^y

másik dolgozatom fog foglalkozni.

További vizsgálataim, melyek a spóra szerkezetére és

nagyságára vonatkoztak, ugyancsak megbecsülhetetlen sziszte-

matikai, különösen specifikus értékeket adtak. Nagyság, sima-

ság, szemcsészettség stb. támaszpontokat szolgáltatnak bizonyos

fajcsoportok és fajoknak diagnosztikai megkülönböztetésére és

szinonim fajoknak biztos azonosítására. Ebben a tekintetben a

spóra struktúráját és nagyságát sokszor használják a sziszte-

matikában, mint pl. Richter^a 8chizaea génuszban. Bvebb
tárgyalást a használhatóság érdekében ezért nem tartok szük-

ségesnek. Csak még egy fontos körülményre kívánom a figyel-

met felkelteni, t. i. a spóra szemcsészettségére vagy simaságára,

illetleg csupaszságára, a mely mindig pontos megállapítást

igényel. Egy és ugyanazon fajnak igen gyakran a szemölcsös

spórákon kívül sima spórái is vannak, a mint azt pl. a Lon-
chitis ZahlbrueJcnerii Kümm., L. Hieronymi Kümm., L. Curruri

(H k.), L. natalensis Hook., L. madagascariensis H o o k. és

L. tomentosa F é e nev fajokon tapasztaltam. A spóra szemöl-

csös rétege ugyanis részben ledarabolódik vagy egészben lehámlik

(1. 1— 4. ábrát), amit fedlemez nélküli praeparatumokon — tehát

anélkül, hogy nyomást gyakoroltam volna a praeparatumra — meg-

figyeltem. Az érdekes jelenséget már Hannig* észlelte a D;//-

^ 1. c. p. 126. (1850— 1852.\ melynek szinonimája Fée szerint a

Lonchitis flaccida B o ry.
s

1. c. p. 597. (1906.)
' Két új ^.chizaeá' ól és a Schizaeúk Lophidium algenusa néhány

tagjának származás- és alkattani viszonyairól in Math. és Természettud.

Értesít. XXÍX. p. 1096—1097. (1911.)
* Über das Vorkommen von Perisporien bei den Filicinen nebst Be-

merkungen über die systematische Bedeutung derselben. Flóra, Neue Folge.

lII. Bd.'^p. 342. (1911.)
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moglossum piloselloides spóráin, a mikor a praeparatum fedleme-
zére nyomást gjakorolt. Hannig bizonyos chemiai szerek alkal-

mazásával arra az eredményre jutott, „hogy a leválott rétejr

aligha lehet eudosporinm, hanem valószínleg az exosporium-ot

jilkotja".

A Lonchitis génusz fajainak és formáinak tisztázását,

nomenklatúráját és szinonímikáját „Monographiae generis Lon-
chitidis prodromus" cím dolgozatom tárgyalja.

Eredményeim és megfigyeléseim a pteridospóra szisztema-

tikái jelentsége tárgyában következképen foglalhatók össze

:

1. A pteridospóra radiális vagy bilaterális alakjának szisz-

tematikai jelentsége van.

1—4. ábra. A spóra szemölcsös rétege részben ledarabolódik vagy egészben
h'hámlik. Bizonyos fajok spóráin a szemölcsös rétegnek lehámlásakor bor-

dázottság mutatkozik (1. 4. ábrát).

2. A Lonchitis génuszt a bilaterális spóra jellemzi.

3. A Lonchitis génuszba tartozott tetraedrikus spórás fajo-

kat az Antiosorus Roem. génuszba teszem át.

4. A Polypodiaceae, Schizaeaceae és Gleicheniaceae nev
családok minden egyes génuszában, melyekrl köztudomású,
hogy úgy radiális, mint bilaterális spórájuk van, kívánatos a

spóra alakját generikus jellegül megállapítani. Diels^ a Poly-

podiaceae családnak csak néhány génuszában említi a spóra

alakját, mint jellemz tulajdonságot, de nem mindenütt követ-

kezetesen végig. K u h n "^

is egyes génuszban megkülönbözte-

tési jellegül használja a spóra alakját.

5. A spóra alakja a géuuszok jellemvonásául akkor szol-

gálhat, ha azt a vegetatív jellemvonások is megállapítják, me-
lyekkel küls és bels morfológiai összhangzásban van.

6. Ha a spóra alakja a génusznak nem jellemz tulajdon-

sága, a génuszra nézve a spóra alakja mégis megemlítend,
mert fontos lehet az algénuszok és szekciók megkülönböztetésére

» apud E n g 1 e r—P r a n 1 1 I. c. p. 139. (1899.)
2 Ciyptogames vasculares apud v. d. D e c k e n's Reisen III. 3. Bota-

nik, p. 11. (1879.)

Botanikai Közlemények 5- 6. füzet. 19
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vagy fajok csoportosítására, mint a hogy azt számos génuszban,

pl. az Antrophyum-iml ^ eredménnyel alkalmazták.

7. A kétféle spóra közül az egyik alaknak a génusz hete-

rogén fajainak kizárásában lehet jelentsége.

8. Annak az ellenvetésnek, hogy egyes fajoknak letraedrikus

és bilaterális spórájuk is van, a mi különben is csak elszigetelten

fordul el, van ugyan fontossága, de nincs általános érvényes-

sége a spórák szisztematikai alkalmazhatósága ellen. A kétala-

kúság is mindig megemlítend. Magam is észleltem ilyen eseteket,

a mikor azonban a spórának egyik alakja mindig nagyobb, a

másik ellenben mindig kisebb számban volt jelen. Vájjon ennek

visszaütés, teratológia vagy egyéb jelenség az okozója, azt további

vizsgálatoknak kellene eldönteni.

9. A spóra alakja számos esetben útbaigazítást adhat génu-

szok hovátartozandóságának vagy rokonságának megállapításában.

(A növ. szakosztály 1913. évi márc. 12-én tartott ülésébl.)

Kümmerle J. B,: Elmunkálat a Lonchítís-génusz

monográfiájához.

(Monographiae generis Lonchitidis prodromus.)

A forróövi harasztvilágnak egyik érdekes csoportja a Lon-

chitis-géimsz. Fajainak nagyobbik része Afrikában, kisebbik része

Délamerikában honos. Ezeken a helyeken tenyészetüknek csak

a nedves, párás serdk kedveznek, ahol többnyire a földön

élnek, de megtelepednek mint epiíiták a fákon is. A növény-

kertek üvegházaiban igen gyakran tenyésztik, részint, hogy a

növényrendszerben elfoglalt helyüket pontosan megállapíthassák,

részint, hogy érdekes morfológiai tulajdonságaikat tanulmányoz-

zák. De lombjuknak üde zöld színe, finom szárnyas tagoltsága

és gyenge állománya miatt is az üvegházak kedvelt harasztjai

közé tartoznak.

A Lonchitis-géim^zt már Linné is ismerte, aki azt azzal

jellemezte, hogy szoruszai a levelek öbleiben fekszenek és fél-

holdalakúak. Ez a két jellemvonás azonban a harasztok más

génuszában, mint pl. a Rypole2)is-génu?,z fajain is megvan.

Ennek a rövid jellemzésnek tudható be azután egyrészt, hogy

maga Linné és néhány késbbi botanikus is olyan idegen

harasztfajokat sorol e génuszba, amelyek hasonló fekvés és

alakú szoruszokat mutatnak, másrészt pedig, hogy néhány igazi

Lonchitis-í^i tulajdonképen máshová, pl. a Píem-génuszba

került. A Lonchitis-génuszról késbben adott bvebb jellemzé-

1 V. ö. B e n e d i c t 1. c. p. 447. (1907.)


