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Futó Mihály: Polypodium vulgare L. és Polypodium
vulgare 7. serratum Willd.*

(3 eredeti rajzzal.)

Ha azt mondom, hogy edényes virágtalan növényeinknél mostanában

a varietásokra, subvarietásokra és a formákra való felosztást, azaz részletezé-

söket a túlságba viszik, csak az igazságot mondom ki. A mi vidékünkön elforduló

egyes fajok alfajainak a száma temérdek, pedig megkülönböztet bélyegeik alig

számbavehetk ; ne vegyünk mást példának, mint a Scolopendrium vitlgare-i**

melynek már hosszúsági, szélességi viszonyát cm-méretek szerint állapítják

meg és így részletezik ; de ilyenformán is csak a típusos Scolopendrium vul-

gare marad. Ennek következtében nagyon sok páfrányunk neve »nomen collec-

tivum«-má lett, alatta a varietásoknak, subvarietásoknak és a formáknak egész

raját kell érteni.

A fentiek egészen elmondhatók a Polypodium vulgare-rólis. Linné vSpec.

plánt. 1085. oldalán írta le e növényt, mint típust ; kisebb felosztást, alsóbb

megkülönböztetést egészen mellzött. Már a W i 1 1 d e n o vv-féle kiadásban***

egész serege van a kisebb megkülönböztetéseknek. M i 1 d e e munkát tovább

folytatta, úgy hogy jelenleg e névben : Polypodium vulgare L. minden varie-

tását, subvarietását, formáját és lususait egybefoglalva 27 apróbb, leírás alap-

ján állítólag jól megkülönböztethet eltérés értend. +

M e 1 1 e n i u s találta azt, hogy a páfrányoknál a levél erezete, en-

nek másod-, harmadrend elágazása nagyon lényeges jelentség, hogy ennek

alapján biztos és alapos osztályozást lehet végezni. Az kora óta ez mint-

egy váz húzódik végig a Filicinae alosztály feloszlatásánál. Maga S a d e -

b e c ktt is elismeri ezt, midn igy szól: »A levélerek elrendezkedése és el-

ágazása rendkívül változatos, és ez okból a páfrányok rendszertanára — kivált-

képpen a fosszilis alakokra vonatkozólag — nem jelentségtelen, mivel kap-

csolatban a végs levélsallangok alakbeli viszonyaival többnyire a fajoknak

és nemeknek egyedüli megkülönböztetésére és elkülönítésére szolgál.

«

A Polypodium vulgare levélerezete a L u e r s s e n^TT ismertette levél-

erezet-formák közül a »Nervatio Eupteridis« közé tartozik: »a szöglet, melyet

az egyenes vonalban a levélszéléhez futó másodlagos erek a férrel képez-

nek, középértéket számítva 3—4.«

* Elterjesztette K ü m m e r 1 e J. Béla a növénytani szalíosztálynak 1904. évi

október 12-ikén tartott ülésén.

** L. G e i s e n h e y n e r : Die Rheinischcn Polypodiaceen p. 95—99.

*** Willdenow: Spec. plánt. V. p. 173; a P. vulgare alfajaiként a követ-

kezket említi fel : ^ auriímn, y serratum, sinuatuiii, s cainhricuin.

t M. Goldshmidt-Geisa: Tabellcn zur Bcstimm. d. Pteridophytenartcn,

— Bastarden und — Formen etc. p. 31— 33.

tt E n g 1 e r - P r a n 1 1 ; Die natürl. Pflanzenfamilien I. Teil 4. Abt. p. 55.

ttt Ch. Luerssen: Die Farnpflanzen oder Gefássbündelkryptogamen (Ptery-

dophyta), p. 11—12.
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Az erezet c jellegzetességét bevitték azután az apróbb megkülönbözte-

tésekhez is. így már Lucrssen nevezetes munkájában a P. vulgare-t két

csoportra osztja : >->A) a másodlagos erek többnyire csak kétszer villásak«

és «B) a másodlagos erek 3—4-szer villásak.* Az elbbi csoportba osz-

totta be : a. commiine, h. rolnndalum, c. atteniialuiii, d. aiignsliim, e. bre-

vipes, f. pumiliiin, g. aiiiitiim, a »B« be pedig h. serratiim és i. cambricum

»fformákat.«

Ascherson* az erezet jelentségét szintén kiemeli, sok tekintet-

ben az anatómiát is jobban segítségül hívja. Ua Lucrssen felosztását

vázként tekinti és az »A« csoportot I— II. cso-

portra osztja : »I. a másodlagos erek kétszer villás

elágazásúak« és II. a másodlagos erek többnyire csak

egyszer villás elágazásúak.« St tovább megy ; a fel-

osztásba beviszi a biológiát is, midn a P. viilgarc-t,

mint »északi formát« (megfelel Luerssen »A«,

illetleg Ascherson I— II. csoportjának) állítja

szembe a déli fajtával, a serratuin-mcLl. Igaz

ugyan, hogy ennek pontosabb helyét nem állapítja

meg, »B« alatt alárendeltje a P. uulgare-nak, de

nem formája. C h r i s t** a már eddigelé elsorolt

adatok alapján subspeciesnek tartja ; de inkább

a biológiai alapra támaszkodik, erre terjeszkedik

ki a szöveg alatti megjegyzésben.

Láthatni már ebbl is a többi »forma« szín-

vonalán álló egyedek közül való kiemelkedését

;

de lássuk kissé behatóbban!

A W i 1 1 d e n o w leírása »frondibus maiori-

bus evidenter serratis« tisztán a levélsallangok
***

nagyságán és fogazottságán alapszik ; már

Luerssen legelbb is a levélerezethez fordul

és itt, mint 3—4-szeres elágazásút elválasztja
;

továbbá e mellett a levélnyél anatómiáját, illetleg

az edénynyalábok elhelyezkedése és lefutása módját

valamint irányát is beviszi, kiemelvén, hogy míg a

P. viilgare »A« csoportjánál »a levélnyél edény-

nyalábjai közel az alaphoz egy középponti nyalábbá

egyesülnek*, addig a »B«-nél »a levélnyél edénynyalábjai gyakran a lemez

alapjáig különváltan haladnak. « Már ez magában véve is nagy ellentét, mely

a küls alak által elidézett ellentéttel összhangban van.

f̂-

7. rajz. a a Polypodium vul-

gare edénynyalábja lefutását

mulató vázlatos rajz; b a Poly-

podium vulgare ;'. serratum

cdénynyalábjai lefutását mu-

tató vázlatos rajz.

* P. Ascherson P. G r a c b n e r ; Synopsis d. mittcleurop. Flóra. Bd. í

p. 94-98.
** H. C h r i s t : Die Farnkrauter d. Schwciz (Beitr. z. k'ryptogamenflora d.

Schwciz Bd. I. H. 2.), p. 52.

*** E szóval adom vissza a német »Segment«, illetleg »Abschnitt«-jét.
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És valóban a Icvélnyél anatómiai szerkezetét vizsgálva, nagy ellentetet

találunk az edénynyalábok számát és lefutási irányát illetleg.

Áz egyszerbb szerkezet P. vulgare-nai (7. rajz a) a levélnyél legalján,

ott, ahol majdnem a gyökértörzszsel van összefüggésben, 4 hadrocentrikus

edénynyalábot találunk, és pedig két nagyot a hasi oldalnak (levél színe)

megfelelen, két kisebbet pedig a háti oldalon. A két kisebb nyaláb közül

az egyik azonnal egybeolvad, az egyik nagy, hasi oldalon lev nyalábbal,

ügy hogy gyakran, ha nem elég alapi (basalis) helyrl kezdjük a vizsgálást, csak 3

nyalábot kapunk. A megmaradt három nyaláb a levélnyél els harmadának

a közepe táján egyesülni kezd, eleinte egy nyaláb három nagy dudorral, (ez

a harmad közepén már megvan), késbb pedig a harmadik, a háti oldalon

lev kis cdénynyalábnak megfelel dudor eltnik, és csak két nagy dudor

8. rajz. A Polypodium vulgare sporan-

ffiuma oldalról tekintve.

U. rajz. A Polypodium vulgare y. scr-

ratum .spurangiuma oldalról tekintve.

van a nyalábban két hadromával, melyek V"^^^^' alakjában helyezkednek el,

de egymástól még különváltak. A levélnyél közepétl, illetleg a második har-

mad közepétl kezddleg, esetleg már elbb is a nyalábok egy, kerek ke-

resztmetszet hengerré nttek össze, melyben a hadroma rendesen három

ágban, középpontból kiinduló sugár irányában helyezkedett el. Tehát a nyalá-

bok a levélnyél alsó részéhen egyesülnek egy egységes nyalábbá.

A P. vulgare y. serratnm-nkl (7. rajz b) más a viszony. A levélnyél

legalján ugyanaz az eset van, mint a viilgare-náX ; tehát négy nyaláb van,

két nagy a hasi, két kisebb a háti oldalon. A két kisebb háti nyaláb néhány

mm-nyire itt egy egységes nyalábbá olvad. Az ilyenformán megmaradt

három nyaláb a középrészen, a második harmadban — hol a P. vnlgare-nál

a nyalábok már egészen egybeolvadtak — az eredeti, els harmadban talál-

ható alapi (basalis) helyzetet tartja meg, és csak a fels, harmadik harmadban találjuk
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a két hasi oldali nj'alabot egy, az oldali irányban hosszúkás nyalábbá egye-

sülve, melyben a hadroma bal-jobboldali irányban helyezkedik el. kicsiny

csúcsot bocsátva az egyesülés utáni állapotában megmaradt háti nyaláb felé.

A kel hasi oldalon lev nyaláb tehát a levclnyél fels harmadában egyesül,

addig, mini önálló három nyaláb (ha eltekintünk e háti nyaláb eredetétl)

szerepel, inneniül kezdve pedig kel nyaláb. Ilyenformán az A s c h e r s o n-

fclc középsávot az általam vizsgált egyedeken nem találtam meg.*

Levélanatómiájok egészen megegyez.

Biológiai viszonyait szépen kifejti ('hrist,'" mely fejtegetés mintegy

kibvíti Ascherson »Synopsis«-a rövid, diagnosisba ill sorait: »nyár

derekán elhaló levelekkel*. Nyár végén vizsgálva ugyanis a két növény

tetemes ellentétet képez egymással. A P. vnlgare alakjai ilyenkor érlelik

meg sorus-aikat, levelük élénk zöld ; a /'. vnlgare y. serralnm levele

ilyenkor már elsárgult, elpusztul. Tavaszszal ellenben a P. vnlgare levelei

zöldek, gyengék, a sorus-nak nyoma sincsen a P. vnlgare y. serralnnt-nak

elénk zöld levele fonákán egészen kifejlett sorus-ok vannak ; míg tehát a P. vnl-

gare tavasztól szig érleli meg a sorus-okat, addig a P. vnlgare y. serralnm

sztl tavaszig, illetleg nyár elejéig.

Végre van még egy, nem kevésbé lényeges bélyeg, melyrl eddigelé

említést nem tettek : a sporangium szerkezete. Vizsgálataim közben tnt fel c

kettnek sporangiuma közötti különbség, szorgos kutatásaim e bélyeg állandósá-

gáról — legalább e két esetben — gyztek meg. A sporangium gyrje
(annulus) ugyanis, — a mely mintegy a magvak szétszóró készülékeinek ana-

logonja, — észrevchetleg eltér alakú és szín sejtekbl alakult; a sejtek a spo-

rangium többi sejtjeitl vastag falazat és barnás-sárga színük által nagyon

könynyen megkülönböztethetk, így bélyegnek már azonnali felismerhctségé-

nél fogva is nagyon alkalmas. A sejtek nagysága azonos, de a szám és

ennek folytán az a felület, a melyen a gyr övként áthúzódik, nagyon változó,

így a P. vnlgare-nkl (8. rajz), valamint többi varietásainál, formáinál a spo-

rangium gyrje rendesen 10— 14-scjt a sporangiumot 2/3 részében, de leg-

alább is felében övezi ; a P. vnlgare y. serralnm-nál (9. rajz) ellenben ren-

desen 6-sejt, és legföljebb ' '4-ben övezi a sporangiumot.

Összefoglalva röviden a fbb bélyegeket

:

a Polypodinm vnlgare a P. vnlgare y. serralnm

levélsallangjai erezete 1— 3-szorosan levélsallangjai erezete rendesen 3—4-

elágazó másodlagos erekbl áll; szeresen elágazó másodlagos erekbl áll;

a levélnyél nyalábjai a levélnyél alsó a két, hasi oldalon lev nyaláb a

részében egyesülnek és innen mint egy- levélnyél fels harmadában egyesül, ad-

séges nyaláb szerepel

;

dig mint önálló három nyaláb szerepel,

innentl pedig 2 nyaláb
;

* A F. vnlgare y. serrahiui vizsgálati tárgya él anyag hiányában a C. B a c -

nitz Hcili;irium Europacum-b('>l (FI. Corcyrensis FI. Dalmatica) cs F. W i r t g c n-tclc

Pteridophyta exsiccata (Itália, 309. ; .Schweiz, 309b. ; Franczia orsz., 309c.) példáiból

került ki.

** Id. h. szövegalatti jegyzet.
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lombja örökzöld; gyrje rendesen lombja nyár végén elpusztul; gy-
12— 14 sejtbl való, a sporangiumot ~'n rje rendesen 6 sejtbl való, a sporan-

részében, de legalább is V^-ben övezi. giumot legföljebb 1/4-ben övezi.

Tehát a levélerezet dúsabb elágazottsága, a biológiai viszonyok külön-

bözsége, a levélnyél edénynyalábjai lefutásában való ellentét, a sporangium

gyrjében való eltérés mind olyan bélyegek, olyan nagy eltérések, a

melyek egy faj keretében meg nem trhetk, egyszeren lehetetlenek.

Éghajlati eltérésnek sem vehet, nem lehet sem »déli fajta«, sem /> földrajzi

(mediterrán) alfaj «, mert ekkor nem a levélnyél nyalábjai lefutásában és

a sporangiumban volna eltérés, hanem pl. az epidermis-sejtek falai vastagságá-

ban, ersen fejlett kutikulában, kiemelked szájnyílásban stb. ezekhez ha-

sonló bélyegekben. Florisztikailag is nagyon jól leírható a vastag levélnyél
;

tojásdad, háromszögalak, a P. uulgare-nkl nagyobb lemez, melynek széles-

sége alul 12— 15, hosszúsága 20—25 cm ; ersen kifejldött brnem és húsos,

vékony s egyenletes szélesség, esetleg lándzsás, vízszintes helyzet, fels

harmadában hegyes és durván fogazott levélsallangok, nagy és kissé hosszú-

kás sorus, elegend bélyeg a megkülönböztetésre. Talán van jogosultsága

annak, hogy mint külön faj szerepeljen, tekintve azt, hogy a páfrányok kö-

zött sok gyengébb bélyeg is e rendszertani fokon van ; de a nagy anatómiai

és biológiai eltérés meg talán ezt is követeli ! De varietás, kivált forma egy-

általában nem lehet olyan növénynél, melynek egy gyökértörzsén gyakran

2—3 jól leírható varietást lehet találni ! Mindenesetre inkább beválik ön-

álló, délibb földrajzi elterjedés fajnak, mint subspecies nek. Talán délibb vi-

déken a P.vulgare-t helyettesíti, ennek megfelel növény, mint pl. a virágos

növények között az erdélyi Melampyrum Biharicnsf-nek nyugoton a M. ne-

morosum ?

Kedves kötelességemnek óhajtok eleget tenni, midn Richtcr Ala-

dár dr. egyetemi tanár úrnak szinte köszönetet mondok Pteridophyta-gyjtc-

ményének tanulmányozás czéljából való szíves átengedéséért.

Lengyel Géza: Ujabb adatok Budapest környéke

növényzetének ismeretéhez.*

Borbás Vin özének lS79-bcn megjelent munkája óta környékünk

növényzetében beállott változásokhoz óhajtok e közleményemben néhány adatot

szolgáltatni ; egyszersmind kiegészíteni ama közléseket, melyeket az elbb

említett munka megjelenése óta Borbás, F i 1 a r s z k y, S i m n k a i és

újabban a Pilishegyrl J á v r k a Sándor tettek.

Természetesen java részüket a tenyésztés köreibl (cultura) kiszököttek

teszik, hozzájuk járulnak bevándorlottak, llóránkban vendégek gyanánt meg-

jelenk. Egyesek ismételten jelenkeznek flóránkban, mint pl. a Salvia Sclarea L.,

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1904. évi deczember 14-ikén

tartott ülésén.


