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A1nikor az U.J Gyakornoki ~'ankönyY botanikai részének
n1cgírúsúr11 -rúllalkoztau1 1 nz a cél lebegett szen1e1n előtt, hogy hallgatóinknak ~:G·yógyszert~szi Nörénytan;)-t atljak. Ezt a célt tűzte
n1aga elé a. 28 év előtt 1ncgjelcnt Gyakornoki Tankönyv nüYénytani részének szerzöjc is. ~Cekintvc a könyv spcciúlis rentleltetését
az '1nyagot is ebből a szempontból tárgyalom. Kiterjeszkedem lehetőleg 111indenre, an1i akúr1nilyen vonatkozúshan érdekelheti a. gyógyszcr1~szt; viszont olyan dolgokat, runelyek a, tndo111ányos hot.anikúhan
esetleg nagyfontosságúak, de phar1uako-hotanikai sze1npontból 111ellékesek, csak annyihn.n érintek, a1nennyiben az anyag hiúnytalan
túrgya1ttsúhoz föltétlenül szükségesek.
I\Iivcl a. köny-r el~ösorban gyakornokok részére készült1 elsö
helyen a. külső 1norphologiút túrgyalo111 1 inert erre kívúntrun a.
füsúlyt helyezni. [\:iképzésünk mostani rendszere szerint a gyakornok botanikai tanul111únyait n. drog- vagy gyógynövény kiilsö n1orphologin.i sajúts:ígainak ::t ruegfigyelésé1el kezdi i a se1ttanra 1 szövettanra. csak az egycte1nen kerülhet a. sor, kellő fölszerelés és rendszeres Yezetés mellett. De ezekre is ki kellett terjcszkedncn1, inert
·sok esetben, így egy kettévágott gyükér vagy rhizon1n, szabad
szen1n:1el vagy kézi nagyítóval való tanuln1únyozúsúnt'll, bizonyos
szövettani alapismeretek nélküllizhetetlcnek. A legtöbb helyen "
példúk 111egc111lítésénél a. gyógyszertúrhan rövillcn használt ne-vet
(Salep, Belladonnn, Ahsinthiu111) alka1n1azon1, hogy ev\el is a könyv
phnrn1ako-hotanik:1i jcllcg(!t kidon1lJorítsa111. A 111ükifejczéseknél a
latinos írúsmúdot célszcriibbnek tnl{tlt.am, {uuMr üjahb iclöhen
a, fo1H!tikus írüs1nócl is nagyon terjed, de ez sokszor ne111 is vihető
keresztül köretkezetesen, eltekintve attól, hogy néha. n. szó szúr111azásút és Jelentőségét sen1 tudjuk fonétikus irás1núcl ruellett
1

111egérteni.

VIII

E~öszó

A szükreszabott terjedelem miatt ez a könyv egy «Gyógyszerész·i 1\TiJvényta·n>> -nak csak rövid vázlata! amely azonban föiskolai
hallgatóinknak is hasznos szolg{Llatot tehet. Az utóbbi érnkben
~gyan már több kitünö és igen értékes magyar nyelvű tankönyv
Jelent meg főiskolai hallgatóink részére. De ezeket nagy terjedelmük, sajátságos beosztásuk vagy speciális céljuk n1iatt a g-yógys.zerés~hallgatók csak nehezen használhatják. Úgy vélem, hogy az
oket erdeklö fejezetek össz~állításánál és az anyag {tttekintésénél
ez a vázlat jó szolgálatot tesz. Ezért hozom a részletes részben a
növények egyszerü fölsorol{tsát a rendszeren belül, mert nen1 akartan1
ebben a külföldi hasoncélú tankönyveket követni, amelyek a rendszertani részben annyi felesleges dolgot sorolnak föl, hogy a gyógyszerész csak nehezen tudja az öt érdeldö részt kihámozni. Ha kartársain1 a könyv használatakor hi{tnyokat vesznek észre, nagy
köszönettel veszen1, ha ezeket -vele1n közlik.
Az ábrák egy részét dr. ~chilbersky Károlynak a Gyóayszerész Gyakornoki Tankönyvben megjelent c:Növénytnn» részéből
dr. Filarszky Nánclor Növénymorpbologiá,j{thól, és dr. Fehér Dániel
és dr. J\fágocsy-Dietz Sándor Erdészeti Növénytan(thól vettem
át, an1iért is ezen uraknak szíves engedélytikért hál::í.s köszönetet
mondok.
Budapest, 1929. nu\jus hó.

Dr. Augustin Bélci.

BEVEZETÉS.
A növénytan a biológia tudományának egyik része, mert élőlények
tanuln1ányozása és leírása képezi a tárgyát, épp ügy. nllnt az állattanna:k. Úgy az állatokon, vala111int a növényeken életjelenségeket észlelhetünk, azaz táplálkoznak növekednek, szaporodnak) ingerekre fogékonyak. korlátolt élettartamúak, testük pedig apró elemekből, sejtekből
épült föl. Ebben az állatok és növények egymássol megegyeznek.
..A. különbség a kettő között abban van, hogy míg az állatok csak szerves
.anyagokkal tápl{Llkozhatnak, addig a növények többsége erre szervetlen
anyagokat, széndioxidot, vizet és szervetlen talajsókat használ fel. .
Erre a chlorophyll, a növényeket jellemző zöld színanyag teszi őket
képessé, inert ennek révén tudják a napfény energiáját arra felhasználni, hogy az e1nlített szervetlen a-riyagokból a testüket felépítő szerves
.anyagokat képezzék. Ezért az olyan növények, an1elyekhen chlorophyll
JÚucs, nlint pl. a gon1bák, táplálkozásukhoz csak szerves anyagokat
használhatnak. f.Iásik jellen1ző sajátsága a növénynek) hogy bizonyos
pontokon (tenyészcsúcs, can1bi1un) egész élete folyan1án korlátlanul
tovább növekeclik addig az állat testének növekedése korlátolt, mert
bizonyos fejlődési fok vagy 1\.or elérésével megszűnik ..A. növény legkisebb alaki egysége a sejt, an1elyekból teste fel van építve, sajátságos
hártyával, cclluloséból való sejtfallal van körülvéve, míg az állati sejtnél
ilyen anyagot nem találunk. Az állatokat ezzel szemben a helyváltoztatássJ.l járó szabad1nozgás és a nat,ryobb fokú ingerlékenység jellemzi.
Azonban csak a magasabbrendű fejlett állat és növény összehasonlításánál láthatunk ezekben nagy, szeznbeszökő különbségeket. Ezek a
Jcülönbségek niindinkább egybcfolyók és csekélyebbek lesznek, nlinél
egyszerűbb formáit hasonlítjuk össze az állat és növényvilágnak. íVIindkét ország legalsóbbrendű szervezeteiről azonban sokszor csak a legközelebbi rokon növény vagy állat alakjával való összehasonlítás után
tudjuk sejteni hovátartozását.
1
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.1\.. növények tanuln1ányozása több szempont szerint történhetik.

A növény helyes leírásához alakját kell megfigyelni, evvel az alaktan,
a morplwlogia foglalkozik. Ez lehet külső morplwlogia, mely a növény
külső tagoltságát tárgyalja és belső morplwlogin vagy anaton•ia, amely
belső szerkezetét vizsgálja. A belső morphologiában a seittan, a cytologia.
az alapelemmel a sejttel, a szövettan, histologia a sejtekből alakult szövetekkel foglalkozik. A növény élete, a fizikai és kémiai életjelenségek,
az élettan, a pltysiologia körébe tartoznak. Az a tudomány, amelynek
tárgya a növény alkalmazkodása a 1.iilvilági behatásokhoz az ökologia
(vagy röviden biologia). A betegségeket a patlwlogia, a rendellenes fejlődéseket a teratologia tárgyalja. Mindezen ágait a botanikának «általános növénytan» néven foglaljult össze, mivel azon sajátságokkal, jellen1vonásokkal és törvényekkel foglalkozik, melyek minden növényre vonatkoznak. „:-\.. <(rendszeres VUfi'} ré-Szletes növénytan)> (syslenutlica) ellenben
az egyes növényekkel foglalkozik, keresi ·a közös és megkülönböztető
sajátságokat, a megeg;rező et,ryecleket a faj fogaln1a alatt egyesíti, ezeket
elnevezi és rokonságuk: mértéke szerint csoportosítja. Kutatja a rokonsági körök összefüggését, fejlőcléstörténetüket, elterjedésüket. Ezért
ágai a fejlődéstan ( gcnctica, phyllogencsis), őslénytan (phytopaleontologia)
és növényföl<lraiz (pltytogcographia). A «tudományos növénytan» az összes
növényekJrel, 111int élőlényekkel foglalkozik, tekintet néllctil arra, hogy
az egyes növények az en1berrcl milyen vonatkozásban vannak. Ev•tel
szemben az alkalJnazoU növénytan azokat a növényeket tárgyalja, amelyek az c1nbcrnek valanüben hasznára vannak. Ilyen alkalmazott
növénytan a gyógyszcresz·i, orvosi, 1nezőga-zdaság1'., kertészeti, erdészeti,
ivari stb. _;\. gyakorlati növénytanban a növényeket ugyanazon módszerek és elvek szerint tanulmányozzák, mint a tudon1ányos növénysa1· át feladatai, kérdései, céljai
rryakorlati növénvtannak
tanban' de a o.
.J
vannak ..A. gyógyszerészi növénytanban is az általános részben lehetőleg, a részletes részben pedig kizárólag azokkal a növényekkel foglalkoznak, amelyek gyógyszert szolgáltatnak. Dc ezek külső és belső szernövénytanban lega tudo1nán"l""OS
kezetével ol}' részletesen ' ahoay
.J
o. azt
feljebb elvétve látjuk.
„A növénytant, 1nint minden ter1nészettuclo1nányt, gyal.:orlaUlag
kell elsajMíta~i. A legjobb segédeszköz ehhez egy növénygyüjtemény,
n1cly különösen a 1norphologiai és rendszertani is1neretekhcz nélkülözhetetlen.
7

A növénygyüjtemé ny készítése.
Növényt,ryüjteménynek minden gyógyszertárban kell lenni~ főkép~
pen pedig azokban, a1nelyek gy·akornok-neveléssel is foglalkoznak.
„A. gyüjten1énynek akk:or van nagy értéke, ha a gyakornok ne1n készen
kapja, hane1n 1naga készíti cl. Nem kell a gyógyszertárnak vadregényes
hegyvidéken feküdnie, hogy a gyakornok begyűjtésre alkaln1as növényeket találjon ..Alfölclünlt síkságán is a különböző évszakokban néhány
száz olyan növény van, amely a gyógyszerkönyvben ugyan esetleg
nincs felvéve, de mert a nen1zetközi clrogkereskeclelen1ben használutos,
vagy mércgtartalrr1ú, vagy· hasonlóságánál fogva a gyógynövényekkel
összetéveszthető, vagy esetleg más vonatkozásban érclekelhet;i a gyógyszerészt. 1\. herbárium készítéssel a cél nemcsak az, hogy a gyakornok
kezében egy növényrorii.jtemény legyen, hanen1 hogy növénytani
is1neretcit személyes gyi.ijtéssel és n1eghatározással gyakorlatilag sajátítsa cl. ~1egisn1erje a növény tern1őhelyét, virágzásának, termésérésének idejét, előfordulási körülményeit. Csoportosan vagy egyenként
fordul-e elő és milyen növények társaságában ? A meghatározásnál
inegis1neri a növény alaktani sajátságait az apró részletekig, annak
rendszertani helyét, valanünt rokonsági viszonyait . ..-\ gyüjtést ne
alkahni sétákon végezze, do céltudatos kirándulásokon, 1negfelelő felszereléssel. Eleinte a legközelebbi környéken kell gyiijteni, később hozzáfoghat a vidék tervszerű áttanuln1ányozásához. A következőkben főbb
vonásokban a legsztikségesebb tudnivalók vannak felsorolva. _,\ki behatóbban óhajt növénrgyüjtéssel foglalkozni, a részletes felvilágosítást
dr. Szabó Zoltán: Ul;mutatójában megtalálhatja.'
_;\. gyüjtéshez a lcgalkaln1asabb a napos, száraz idó n1crt az esős
időben gyüjtött növények nehezen száradnak, könnyen megbarnulnak
és n1cgpenészeclnck. Nen1csak nyáron találunk g;iijtésre ércle1nes anya~
1
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got, hanen1 télen és !„ora tavas5zal rügyeket, kérgeket, fákat, ősszel
pedig tern1éseket blJriijthetünk.
.A. gyűjtéshez a következő kellékek szükségesek : egy n1eg~elelő
1úJvényásó, vagy' ennek hiányában egy 2-3 ujjnyi széles, arasznyi hosszú
konyhakés a növények kiásásához ; ágak levágására, valamint felesleges részek le111etszésére egy erős zsebkés ; egy zsebkönyv az észlelések
feljegyzésére. Néha inég különleges eszközöket is használunk. l\Tagasan
álló ágak levágásához egy hosszú nyélre szerelhető hernyózó ollót. Vízinövények kihuzásá.ra, egy hosszú erős zsinórra kötött tenyérnyi nagyságú vas1nacskát. Tüskés, tö\„ises.növényekgyüjtéséhez, erős bőrkesztyűt.
Nagyon fontos kellék egy n1egfelelő gyii.jtőnia71pa, 1nely zsinórral, szalaggal vagy szíjjal ellátott két papírlemez- vagy bőrfedélból áll, amelyek
közé 1negfelelő 1nennyiséglí itatós-vagy újságpapirost teszünk. Nérnelyek
hosszúkás, hengeres vagy szegletes bádogdobozt haszntl.lnak, an1elynek
azonban hátránya, hogy kevés anyag fér bele, a növények hervadáskor
összezsugorodnak és rázáskor 1negsérUlnek. A bádogdobozok főképpen
go1nbák, znzn1ók tern1ések gyüjtésére használhatók.
Ciyüjtéskor a lágyszárú növényt a földből kiássuk, gyökérzetét,
gyökértörzsét a földtől 1negtisztítjuk, ha gyökere túl nagy, egyes részeket
rriár akkor lev(ígnnk belőle, hogy a n1appába tehessük, különben csak
a szárítús előtt készítjük ki gondosan ..A. le\~eleket, virágokat szépen
elrendezzük, inert friss Allapotban ez rendszerint könnyebb, 1uint fonynyadt állapotban. A hosszabb szárképleteket, nehogy kiálljanak a mappából egy-kétszer összehajtjuk:, vagy 1negfelelő hosszúságú darabokra
vágjuk. Cserjékről, fákról megfelelő hosszíiságú galyakat vágunk le.
Letépni nen1 szabad a növényrészeket, hanern mindig késsel vagy ollóYal vágjuk le. Kisebb növényekből annyit gylijtiink an1ennyi egy lapon
elfér, n1ert egy herbúriurnpélclány n~n1 egy darab növény, de esetleg
több is, viszont a nagy növényeket több lapon is elhelyezhetjük. Ügyeljünk arra, hogy az egyes növényeket jelle1uzö kiilönböző fejlódési fokozatokat begyi.ijtsük a tőleveleket, kétivarú virágoknál úgy a női, mint
a hín1virágokat, a terrné:;eket, a1nelyck nélkül egyes családokban, p. o.
az crnyös virágúakná.l és a keresztesvirágúaknál a pontos ineghatározás
sem lehetséges. Ezért egyes növényeket különböző évszakban kell gyüjtenünk, hogy a rnegkívánt (tllapotban találjuk. Ezeket azután külön
lapokra tesszük, mert más időjelzéssel látjllk el. Minden növényről
jegyezzük íel pontosan a t,ryüjtési időt, a tern1őhelyet, előforclulúsi körülrnényeít, a talaj 1ninőségét stb. Ezeket az adatokat a növény n1ellé tett
1
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papírdarabra jegyezhetjük. Úgy is járhatllnk azonban el, hogy a növényekre egy megfelelő bemetszéssel ellátott papírdarabkát húzu.nk, amelyet folyószámmal látunk el, az adatokat pedig jegyzőkönyvbe írju.k .
Ezzel megtalmrítju.k azt, hogy az egyidőben és egy helyen gyüjtött
növények közös adatait botanizálás közben ne kelljen ismételten leírnllnk, mert könyvünkbe jegyezhetjük, hogy mely számokra vonatkoznak. Azon növényekből, amelyeket meg akarllnk határozni, több virágot vagy 'irágzatot gyüjtünk. Ezeket a meghatározás közben rendszerint szét kell bontani és így elpu.sztulnak.
_'1_ n1eghatározást lehetőleg hamar végezzük, a1nikor még a friss
virág alakját, színét, változatlanu.l láthatju.k. Kitünő könyvek állanak
arra rendelkezésünJ;::re, ezek: dr. Jávorka S. fi.íagyar Flórája, vagy
ugyancsak tóle A Magyar Flóra kis Határozója.'
A meghatározáshoz egy jó kézi nagyitóra, hegyesvégű csipeszre,
prüparáló tűre, esetleg egy kis bontókésre és kis ollóra van szükségünl;::.
Abban az esetben, ha a be6'}'1ijtés u.tán nincs annyi időnk, hogy
az összes növényeinket n1eghatározzuk, azt a szárítás után kell n1egtennünk. Ekkor azonban sok esetben a száraz "Virágokat hideg vagy
meleg vízzel kell !eláztatni, hogy egyes részeinek alakját és egymáshoz
való viszonyát pontosaD n1egfigyelhcssük.
.A" szárítást legcélszerűbben szűrő vagy itatóspapiros között végezzük. Ennek a készítendő herbáriu.mnak megfelelően oly nagynak kell
lennie, hogy a növény egyik oldalon se álljon ki. Legjobb eredményt
akkor érünk cl, ha a növényt egy ív fehér szűrópapirosba tesszük, a préselésnél pedig a fehér ívek közé 3-5 ív szürke papirost helyezünk. Lehetőleg pu.ha, jó nedvszívó szúrőpapirost választu.nk. Ha nincs módu.nkban a szűröpapiros beszerzésére nagyobb összeget áldozni a növényt
szürke szűrőpapirosba tesszük és ezek közé puha, nem fényezett újságpapirost helyezünk. A növényeket a berakáskor gondosan kikészítjük.
-'1. vastag részeket átvágjul;::, rhizon1ákból, hagy1náli::ból, gumókból,
amennyit lehet, lefaragu.nk. Ragadós részeket, viasz vagy pergamentpapirossal fedünk be. _4_ gyenge, vékony szirn1ú növényeket, amelyek
könnyen a szürópapiroshoz tapadnak, sima írópapiros közé tesszük,
vagy kis írópapirosdarab kát teszünk a kényes rész alá és fölé.
I:Iúsos részeket, gtunókat, néhány percre ben1ártunJ\'. forró vízbe,
vag~l forró vasalót. helyezünJc rá, különben nem száradnak n1eg. Tövises,
1
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tüskés ágakat két deszka közé teszünk és erre rááll un];:) hogy a kiálló
hegyes részeket egy sikba szorítsuk. „A„ préselést két deszka között Yégezhetjük, melyek mindegyike 1-2 újjal szélesebb és hosszabb legyen, mint
a szárításnál használt papiros. Ezeket kövekkel, téglákkal vagy egyéb
súlyos tárgyaldral leszorítjuk. Legcélszerűbbek ugyan az erre a célra
való vasrácsok. Ezeket láncokkal vagy szíjakkal összeszorítva szellős
helyen, vagy pedig nedves időben tűzhely felett felakaszthatjuk. A kirándulásokra is 1nagunkk:al vihetjük és gyüjtómappa gyanánt használhatjuk A növényeket naponta száraz papirosba rakjuk át. A présből kiszedett papirost pedig a napra vagy szellős padláson kiteregetjük, esös
időben tiízhely fölött vagy sütőben szárítjuk m~g. 1\. növényeket borító
fehér szfu·őpapirost csak akkor cseréljük ki, ha az túlságosan átnedvesedett volna, különben csak a fehér ívek között levő papirost szc<ljük
ki, ::t növényeket pedig az őket borító ívekben nddig hagyjuk, amíg teljesen inegszáradta.k. 5-8 nap 1nulva a növények rendszerint annyira
szárazak, hogy a présből kiszedhetők.
l\Iinclen egyes növény tnellé a szárítás után n1ielöbb nö\rényjelző
cédulát 1nellékelünk. Ez kb. féltenyérnyi nagyságú jó írópapirosból való
lapocska, a1nelyre feljegyezzük a növény ne\rét, esetleg a synonyrnákat
és népies neveit., a drogot~ arnelyct szolgáltat pontos g}iijtési helyét,
lehetőleg talaj{Lnak niinőségét, esetleg, hogy 1nilyen növények t~írsasá
grtban találtuk, és véglil a gyüjtés idejét ..A.z olyan növényeknél, amel~·cknél a virágokat, leveleket, terméseket kiilönböző időben szedjük:,
minden gyiijtésről külön cédulát készítünk. i\:Iég abban az esetben is
mellékeljük a cédulát, a lelőhely és g3iijtési hely adataival, ha a növényt
csak később határozhat,juk n1eg és nevét pótlólag írjuic fel.
A névjclzővel ellátott növényt; kétféleképpen tehetjült a herbáriu111ba, felragasztatlanul vagy felragasztYa. Az előbbi esetben a növénynél egy negyeddel hosszabb 1 egész ívekbe helyezzük, a névjelzóvel együtt.
Erre a célra farnentes, kissé érdes papirost válasszunk, n1ivel ebben a
növények ne1n csúsznak olyan könnyen ide-oda. Legjobb azonban, ha
felragasztjuk jó 1ninőségű, fehér, shna papirosra. ~.\ ragasztás céljaira
kis papírszeletkékct haszuáltutlc Ezeket úgy készítjük, hogy perga1nent
papirost. egy deszkára felszegcl\re, egyik oldalán sűrű gu1ni arabicun1oldattal bcki:nji.ik: és 111egszá.radás után ;3_4 111111 széles és 2-3 c111 hosszú
szeletekre vfrgjulc .A„ névjclzőt az h· alsó job h sarkába. ragasztjuk néhúny
csepp gurnioklattal. Egy Í\-re annyi nü,·ényt helyezünk cl, hogy az
lt>hctőleg fedve legyen, ügyelve arra, hogy a vastagabb részck 1 111int
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p. o. a gyökerek, az egy1nás fölött levő íveken ne nlindig ugyanarra a
helyre kerüljenek, különben a hcrbáriumcsomag azon a helyen kipúposodik. Az így felragasztott növényeket, egy későbbi esetleges vizsgálathoz könnyen leszedhetjük, ha a ragasztó szalagot ollóval óvatosan felvágjult. Azért helytelen az a módszer, hogy a növény egyik oldalát bekenve gnmioldattal, egész alsó felületével a papirosra ragasztják.
Kisebb terméseket, magvakat papirosból összehajtogatott kapszulába
teszünk és azt az ív valamely sarkában felragasztjult. Az így elkészített
növényeket borító ívekbe tesszük: . .l'i. herbárium nagyságától és a növények vastagságától függ, hogy egy borító ívbe hány fajt,_ génuszt vagy
esetleg egy családot teszünk bele. A borító ív valamivel hosszabb és
szélesebb, mint a felragasztáshoz használt félívek és keményebb színes
papirosból készül. Külső bal sarkára jelzőeédulát ragasztunk, amelyre
felírjuk, hogy milyen családot, génuszt, vagy fajokat tartalmaz. Növényeinket kb. 30 cm magas csomagokban tartjuk, ezeket két keménypa pírtábla l;özé foglaljult és zsinórral vagy szalaggal átkötjük, esetleg
csattal ellátott két ujjnyi széles hevederrel rögzítjük.
A növényeket valamely módon el kell rendeznünk, hogy könnyen
111egtalálhassuk, ha szükségünk van rájuk. Egyesek a génuszokat betű
rendben helyezik egy1nás után, ennek azonban az ·a hátránya, hogy egy
család génuszai különböző helyre kerülnek és ezért sok munkával jár,
ha pl. n rokon génuszokat összehasonlítás céljából ki akarjuk szedni.
Legcélszerűbb, ha herbitriumunk alapjául valamely nagyobb rendszertani munkát választjuk és növényeinket az ott követett sorrendben
rendezzük, n1ert ennek a könyvnek a segítségével mindenkor könnyen
megtalálhatjuk. Igen jól használhatjuk erre Jávorka: Flóra Hungaricaját, an1elyben 1ninden faj 1neg van szá1nozva és ígr a herbáriumból való
kikereséshez csak a szán1át kell a köny·vben megnéznünk.
Herbáriumwtlcat 1níg kisebb, jól záró dobozban vagy ládában,
ha pedig nagyobb, szekrényben tartjuk. l\livel rovarrágás következté~
ben könnyen elpuszt1tlna, évenként rendszeresen szénk:énegezzülc. Erre
a célra jólzáró, olyan nagyságú bádogdobozt veszünk, amelyben legw
alább a herbáriunmak egy csomagja elfér és azt belé téve, melléje kis
nyitott edénykében 1-2 kávéskanálnyi szénlcéneget teszünk, azután a
dobozt jól lezárva 3-4 napig a csomagot benne hagyjulc Természetesen
nen1 szabad megfelcdkcznünlc a szénkéneggel való foglalkozás közben
annak tűzveszélyes és robbanó voltáról. Ezt a szénlcénegezést minden
.évben ismételve., herbárimnunl~at korlátlan időkig- eltarthatjuJL
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Morphologia.
1.

Külső

morphologia. Organographla.

A külső morphologia összehasonlító alapon tárgyalja a növények
testét, kiindulva a legalsóbbrendűek kezdetleges alakjaitól a legmagasabb rendűek tagolt testéig.
A legalacsonyabbrendű növények teste egyetlen sejtből áll, mely
gömb, henger, korong vagy más alakú és rendszerint oly kicsiny, hogy
csak mikroszkóppal láthatjulr.
Ilyen növényeknél egy sejt
végzi az összes életműködése
ket, a táplálkozást, a növekedést és szaporodá.st. Ezek
szaporodásánál a leánysejt el·
válik az anyasejttől, amelyből keletkezett és egymaga él
tovább. Valamivel fejlettebb
növényeknél az osztódás után.
a sejtek nen1 válnak szét, hanem összefüggésben n1aradnak és ezáltal egyszerű vagy·
elágazó fonalakat, lapokat
vagy testeket alkotnak, amelyeknél azonban a sejtek között együttműködés alig vagy
egyáltalán nincs, n1ert mindegyik a SZOillSZédos Sejttől
i. kt:JI. Chondrus criSJll!S telepe. (Kütziug,)
függetlenül él. i\fagasab brendű
1noszatoknál! gornbáknál az ilyen sok sejtből áHó testnél a.z egyes.
sejtek 1111'.íködésükben egymást tárnogatják és ezáltal ilyen moszat
vagy gomba teste élettani egységgé válik. Ezek testén külső tagoltságot is láthatunk:, inely által egyes részük a felsőbbrendű növények
gyökeréhez, szárához, leveléhez többé-kevésbbé hasonlóvá válik és
bizonyos hasonló működést fejthet ki. Ilyen a Carraghent szolgáltató
Chondrus crispus (1. kép). De az ilyen tagok ámbár különböző alaküak,
n1égis azonosak és helsejök egyneruű szerkezetű és ezáltal a felsőbb
rendű növények valódi szerveitől nagyban különböznek. Ezen növények
1
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testét tclepne/,, thallnsnak, az egész csoportot telepeseknek, tltalloph!Jláknak nevezziik. A telepesek a talajhoz vagy aljzathoz tapadó korongokkal vagy szőrszerű képletekkel, úgynevezett rhizoiclol~kal vannak erösítve, mert valódi gyökerülr nincs. Ezzel szemben a felsőbbrendű növényeknek valódi gyökerük és leveles száruk, azaz hajtásuJ{ van, ezeket
száras növényeknek, korniophytá.knak nevezzük .•4.. telepesek és szárral
bíró növények közötti átmenetet a mohok képezik, amelyeknél már
leveles szárral találkozunk, de gyökérrel nem, n1crt a talajhoz fonalszerű
rhizoidokkal rögzítődnek. Valódi gyökér-, szár- és levélképletük a harasztoknak és a virágos növényeknek van. Telepes növényektől csak néhány
fontos drogot nyerünk. „A. Ciarragheen és a Laniinaria n1oszat, az anyarozs, gomba, a Lichen ·l'.slandicus pedig zuzn1ó. Ezenkívül rnég egy néhány
inost n1ár többé~kevésbbé elavult drog származik telepes növényektől.
./\. 1nohok jelenleg drogot ne111 szolgáltatnak, a harasztok is csak néhányat (rhizon1a /ilicis -niaris, herba scolopcndrii, herba equ.isetz'., Lycopodiiun, ildíant!tuni) . .A. harasztok teste a \ri.rágos nöYényektól sok tekintetben, különösen a szaporodó szervek alakjában eltérő és mivel a drogok főtömegét a virágos növények adják, azért a következőkben, fóképw
pen ezek morphológiájával foglalkozunk.

Általános symmetria-viszonyok.
A növényi test alakja nagymértékben változó. Ritkábban gömbölyded, rendszerint egy irányban n1egnyúlt. Ezért két irányban készíthetünlr belőle metszetet, keresztmetszetet és hosszmetszetet. A hossztengelyen keresztül haladó hossz1netszetet sugárirányúnah~, -radial-isnal~
nevezült, amelyik lehet median, ha a silr, amelyben halad, a test elülső
és hátsó részét köti össze ; transversalis, ha a jobb- és baloldalt köti
össze és <liagonáZ.is, ha a radiális és rnedián által alkotott derékszögeket
felezi. Azt a hosszmetszetet, mely nem halad a középponton keresztül,
hanen1 a hossztengellyel csak párhuza1nosan, azt érintő irányúnal~,
tangentialisnak nevezzük. (2. kép). _<\.z olyan növényi szervet, amely
a hossztengely ltöriil egyenlően fejlődött, az sugarasan vagy sokoldalúan symmetrikus (nrnltilateralis, raclialis, actinomor11h). Az ilyent több
hosszn1etszettel két olyan egyforn1a részre osztlÍatjuk, amelyek egyrnás.
tükörképei. Ilyen a legtöbb szár, gömbölyded termés és sok virág,
pl. a papsajt és a rózsa Yirágja.
Nén1ely növényrészen keresztül csak két olyan síkot fektethetünk„

1

\

10

I\:.Ulsó n1orpbologin. Organographia.

l(.ülsö rnorphologia. Organographhi

ahol két-két szemközt levő oldal egyenlő, de eltérő a másik kettőtől.
A.z ilyent kétoldali synunetrl'.latsnak (bisynini.etrikus, bilalera.Z.is) nevezzük. Ilyen pl. a mandula
m
magva, a becőtermés.
d
d.
Sok növényi rész csak egyetlen sildrnl osztható két egy1násnak n1egfeleló egyenló részre. ~ilz ilyen nionosynin1ctrikus
tr 1-------'*'------I tr
dorsiventralis ( zygmnorph}, en. -·-tg nél a jobb és baloldal egyenlő,
de a háti és hasi oldal kiilönd
böző. Ilyen a legtöbb fomblevél és sok virág, pl. az ajam
kosoknál
és a pillangós virágú~. k.~p. IIen~ere3 sz:ir
kercsztmctszetGu a hoasz.
mdszctck ir'inyn!; 111--111 = mcdinn, tr--tr = trnns·
testet, amen~r~alis, d--d = dini;onnlis rndiáUs vagy sui:;t1rirúnyú aknál. Az olyan
hoonmetszctck, /:f-l.!f = tnll\!Clltinlis \"agy érínt61rúnyú
lyen keresztül egyetlen síkot
ho:;,;zmetszct.
se1n fektethet.ünk, n1ely két
egyenlő részre osztanú, azt asynnnetrikusnaJi; ( asynirnelril~us dorsiventralis) nevezzill.;:. Ilyen a hársfa 101nblevele, a Canna és a Zingibcr virágja.

11

alakult ágrendszert llichopodiwnna7' nevezzük. (3. kép 1.) Ilyent.
alsóbbrendű növényeknél láthatunk, a Carragheent szolgáltató moszatok telepén (1. kép), vagy a Lycopodium szárán, amelyek egymásra.

\~

' 1

,
J.

Oldalszervek keletkezésénelc módja és a2 elágazás.
A növényi test fejlődése folyamán oldalszerveket fejleszt. Ezek
vagy egyne1nűek a tengelyképlettel an1elyen létrejöttek, így a gyökérn::k, sz{J.rnak az ágai vagy pedig ki.il0nne111űck 1 111int a le'\relek a száron .
.A.z elúgaz<1s egyik esete olyanformún történhetik, hogy a tengely vége
az ú. n. tenyészőcsúcs, kétfelé oszlik, úgyhogy további növekedését
két csúcs folytatja. Ez a villás elágazás vagy dicholomia, mely alsóbbrendü növényeknél fordul elő. 1\ felsóbbrendü növényeknél a tenyésző~
csúcs folytatólagosan tovább növekedik, a szervek pedig az oldalán
dudorok alakjában jelennek meg, amelyek közül a fiatalabbak (aeropetalis vagy progressiv sorrendben) a csúcshoz közelebb, az idősebbek
távolabb vannak. Ez az oldalsó keletkezési mód. Az ilyen tenyésző
csúcson rendes vagr normális módon fejlődő dudorokból keletkezett
oldalszervek mellett olyanok is léphetnek fel szükségszeriíen, an1elyek
más helyen fejlődnek. Ezeket járulékos (advcntiv) keletkezésű szerveknek nevezzük (pl. járulékos gyökerek). ~4. villás elágazás szerint 1neg1

1

()
k(~p.
I~ürt.üs

a.

következő

Yil!ús c!úgaz'.s; 1. tiszta v!lllis·, ~. villtís kunkoro...:;., 3. vill:\s fcrgts cl:ígaz:\s.
eUµ:nz:ls; 4. spirális f11!:'1sü-, f>. kcrcsz.tl1cn(ll16-, ü. v1\!tnkozú ürvGsi1gnklml.
(Filnrnzky.)

kb. egyforma fejlettségű villákból alakulnak. A villás elágazás azonban olyan is lehet, hogy a két villaág közül az egyik erő
teljesebben fejlődik és ezek a jobban fejlett ágak úgy néznek ki, mintha

l
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főtengelyt képeznének. Ezt áltengelya villáselágazásnak, dic/wtomicus
sympocliumnak nevezzük, mely kétféle lehet, egyoldalú (3. kép, 2.),
vagy kétoldalú (3. kép, 3.).
Az oldalsó keletkezési módnál az ágak a főtengelyen mint közös
alapon helyezkednek el, núért is közala1Jos, "JnonopocZ.iaJis elágazásnak
nevezzük. A közalapos elágazás kétféle lehet : 1. A fiirÍ6s (racemosus)

{

v
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kettős vagy többes bogot (monochasium, dic/wsiuin, plcio·- vagy polychasium). A kettős bognál előfordul néha, hogy a ló tengely csúcsa
elpusztul, miért is az elágazás az alsóbbrendűeknél említett villás
·elágazáshoz hasonlít, ezt áldichotoniiának nevezzük.

Az oldalképletek elhelyezése a tengelyen.
Az oldalképletek elhelyezése kétféle lehet, amennyiben egy síkban vagy több vagy csak egy oldalképlet ered. Az előbbi esetet örvös11ek, az utóbbit szórt állásnak n1011djuk. Ezek az esetek a legjobban
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·!. l;t,p . .Bogns cli\i;az(Ls; 1. mouopmliális furg(i~, !!. monopudi{11is knukoros-, a. hogns úhlichotomin
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vngy tdcrnyős-, 4. plciochnsium vngy bogeruyGs elűgnzús. (l'ilnrszky.)

elágazásnál a főtengely fejlett, tovább növekszik az oldalágak kevésbbé
fejlettek és a főtengely csúcsa felé mindinkább fiatalabbak, tehát
acropetalis sorrendben jelennek meg (3. kép ±, 5, ü.); 2. a bogas
( cyniosus) elágazásnál a főtengely növekedését hamar befejezi, míg
erősen fejlődő oldalágai túlnőnek rajta. Ezek ismét ugyanúgy ágaznak el 1 amennyiben a in{tsodrendü oldalágak túlnőnek rajta, ezeken
pedig a harmadrendűek stb. (±. kép.) A bogas elágazásnak a szerint,
hogy egy, két vagy több oldalág fejlődik, n1egkülönböztetünk egyes,
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5. kép. Old11lképlctek elhclyczétle n ten'..::clyen Cs nlnprajzb.nu. ,~ i:úu!:ii .. s.z~mok nz orthostlcho·
noknt nz nrnbszímok nz oltlalképlctek rnserbüjat Jl'luhk.
Kétbigú v,Htakozó ö;Yfo; (kert'ilztben átellenL'il) üllls; II. h.íromtagCL y,iltakozú Urviis till:'is;
III. llilatcníl!s sz'.irt {~~) ál!{ts.

r.
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az utóbbi egy háromtagú örv. Az egymás fölött levő örvök tagjai,
anlint azt az alaprajzban látjuk, rendszerint egyn1ás közé esnek, azaz
váltakozó, alternáló örvöket képeznek. Ritka eset az, hogy a tagok
egymás fölött vannak és ekkor az örvök superponáltal,, A kéttagú
váltakozó örvöket keresztben átellmcs állásúnak nevezzülc. A válta·
kozó örvöknél az ortostichonok száma a kétszerese a tagok szán1áuak.
A szórt állásnál az egymásután fejlődő tagok egy csavarvonal
mentén vannak elhelyezve, amelyet úgy kapunk: n1eg, hogy valan1ely
tagból kiindulva, olyképpen haladunk a csúcs felé, hogy az egymásra
következő tagokat egy a tengely körül haladó képzeleti csavarvonallal
összekötjük, amíg a következő taghoz ériiiik, amely éppen a kiinduló
tag fölé esik, tehát ugyanazon az orthostichonon van._;\. csavarvonalat,
un1ely ezeket a tagokat összeköti, cyklusnak nevezzük,· a tagok között.
levő távolság a divcrgent-ia. _\ szórt állás jelölésére törtszámot használunk ..A. szán1láló kifejezi, hogy a spirális hányszor kerüli meg a tc:ngelyt, n1íg a következő ugyanazon orthostichonon fekvő tagig eljutott..
_:\. neyezó azt jelöli, hogy a cyklusban hány tag foglal helyet. _A,. tagok
rnegszá1nlálásá11ál vagy az elsőt, vat,ry az utolsót nt1llával jelöljük,
3
azaz nen1 szá1nítjuk. Az 5-clik és ü-clik: képen látjuk az )'2, 1 /:P '2 / 5 és / 8
állásokat. A növényeknél rendszerint olyan szórtiLllásolrnt látunk, ahol
a tört, n1ely a clivergentiát kifejezi, egy olyan számsornak a tagja,
an1elyben az előző két tört számlálóinak és nevezóinek az összege adja
3
a következő tört számlálóját. és nevezőjét. Ez a sor Y:!, 1 / 3 , '!./ 5 , ,' 6,
5 _\
stb. Ettől eltérő divergentia pl. '2/ 7 , '2/ 11 ritkábban fordu! elő.
3

A virágos növények képletei.

az alaprajzból vat,ry diagran11uból érthetök n1cg. Ezek szerkesztésénél

,, tagol·... fellu·· ggesz t'.es1·
síkba vetíti· ül·.... .·.1..
tenrrely·t
képzelt
a, kúpalakúuak
o
. .. .
.. ..
_. • .
sil,Jat korokkel 1elol]ük, a körök középpontja pedig a tengely csúcsá·
nak felel meg. A legbelső körre annak a képletnek a helyét jelöljük
an1cly

~ csúcshoz közelebh esik, a külső körökre a lejjebb vagy a távo~

1~~? ..esoket. I-Ia a tengely oldalán az egyrnás fölött levő tagokat összckot]~c- a h~sszte.ngellycl~ párhuza1nos 111erőleges vonalakat kaptmk:,
n1elJ el... et 01thostlcftonoknak nevezzlik. Ezek az alaprajzban radiális
von:'lakat _alkotnak és a felfüggesztési (insertio) pontokat összekötik.
..A.z !)-chk kcpen látjuk az örvös állásnak két esetét, az előbbi egy kéttagú,

_.\ virágos növényeken a gyökér-, szár- és levélképletet n1ár a
1nagban levő csirán is láthatjuJ.;:. Igy ha egy 1nanclula1nag barna,
bőrszerű maghéját lchúzzu].;:, a luagbél, rncly csak a csírából áll, kis
nyo1násra két laposan don1ború részre válik, a1ncly a két sziklevél,
a két cotyledon. (7. kép.) A sziklevelek alsó, keskenyebb végén, ahol
azok egy1nássul összenőttek, két apró hegyes kúpocskát l{ttunk:, a111clyek köziil az egyik kifelé, a másik befelé irányított. A kifelé irányí·
tott a gyökérnek fejletlen állapota, a radicula, a befelé irányított a
1nég fejletlen szár, a pliunulli . .A. magvak csirázásánál 1negállapíthatjuk, hogy a radiculából a gyökér-, a plumul(tból a lornbleveleket viselő
hajtás fejlődik, a szikÍevclek pedig megzöldülnek, egyideig a lomb-
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levelekhez hasonlóan működnek, majd elhalnak. A növények felületén
szörképleteket is láthatunk.. ezek a ·virúcros
növénvek
összes szervein '
0
J
de a telepesek testén is felléphetnek.
A szervek néha a rendestől eltérő életműködést fejtenek ki és
ehhez képest alakjuk elváltozik. Ezt láthatjulr a szaporodószerveknél
is, amelyek levélképletekból alakultak. Az olyan képleteket, amelyek
hasonló szervből erednek, de különböző élettani feladatokat teljesí·
tenek, li~1noloqokna.k nevezziik. Ilyen az egresnek a lon1blevele és

A. gyökér

A csira gyököcskéjéból a főgyökér (r ..primaria) fejlődik, mely
egyenesen lefelé nőve, a szár folytatását képezi. Oldalágai szabályos
sorokban lépnek fel. _4._ sorok szán1a összefügg n.
növény belső szerkezetével és ezért az egyes növény~
fajolmál állandó. Ezen szabályosságot azonbau .osak
a rrvökér lerrfiatalabb
állapot,ában láthatjul<, mert
o
ezen normálisan fellépő gyökérágakon kívül később
já.i:ulékgs ( aclventiv) gyökerek fejlődnek a gyökérá<Tak között rendSZertelenül, sót ezek nemcsak gyö~
kereken, hane111 száron, levélen is fellépnek szükség
szerint. Ezeket rnellékgyölcereknek is nevezik. ~s\. járulékos gyökerek ktilöniJsen akkor fejlődnek nagyszám··V
bau, ha a fögyükér fejletlen marad vagy elpusztul,
pl. a fűfélélrnél vagy a fülilben levő szárképletcknél,
, .. jf
hagymáknál rhizo1náknál. 1\.. Radi..~ sursaparillae kizárólag ilyen járulékos gyökerekből áll, a R. vale- S. k~p. .Az Aeoru~
gyökCrvégé·
rianae és R. angelicae pedig egy rövid, tojásdad calamus
nck hosszmetszete.
r tcnyészúcsücs, lI
nacryszámban
erednek a gyökérsUveg. (\\"cisz.)
gvökértörzsból
~
' amel„ból
.r
0
járulékos gyökerek.
.A. gyökér legfiatalabb, n1ár el nem ágazó részét, a gyökérrostokat
közvetlenül a csúcsuk mögött sűríín
borítják a gyökérszőrszála.k, an1elyek a
talajrészecskék közé hatolva az oldott
anyagokat felszívják. Ezek a szőrszálak
csak néhány napig n1űködnek, mert a
gyökér továbbnövekedésével a fiatalabb
részeken újak képződnek, a régiek pedig
t:lpusztulnak. it gyökér kiásásakor a
vékony gyökereldrnl együtt leszakadnak
és a talajban maradnak, azért a drogokon nem is láthatjulc.
A gyöl:ér állománya lehet· fás (R.
ratanhiae) vagy húsos (retek, répit). Néha
a fás eleinek egyes kötegekben fordultl. k\,p. rrwcncunuhn gyürii.~
nak elé'. a puha szövetben és ha a gyög-yükPre. {Duil!nu).
keret kettétörjük, a törési felületből
.rostszerűen kiállanak~ azaz {t.llon1únya rostos, atnilyen pl. a R.
o~

~

i. kl:p, ~[andula. 1. hümo;;at]aunl, :..!. h1ill!07.Ya. a. ~7.Cl:izct!Ye;
r ::zi!deY<'lek, T ~z:i.rae~ka, fl rUgyee~kt\\·!'I, 11 rmlkulu (Baillun.).

levéltövise, a tövises iglicnck az ága és az ágtövise és ilyen ho1nolog.szervek a lo1nble .~cJek, szirznok, porzók. Ila a szervek különböző eredetűek, de azonos feladat1íak és 1nüködésüek és ezért alakjuk is hasonló,
akk~r [LJlg]pfJpJ.:!1_a/.:, rnondjuk. Ilyen a levélből és az {igból szárrnazó
kacs, vagy pedig a levéltövis és az ágtövis.
1

A gyökér. (Radix.)
.A. gyökér a növénynek azon szcr\~c, an1elyen senuniféle leirelek
nincsenek. Oldalképletei belsejében erednek és ezért enclogen keletkezésűelmck mnndjuk. Végét (f!!Ökérsiiveg (calyptra) borítja (8. kúp),
1nely a gyökér csúcsún előforduló gyűszííszerű szövet, 1nelynek rendeltetése, hogy a fiatal, fejletlen, gyenge szöveteket a talajbafüródáskor
a 1nechanikai sérülésektől n1egvé<ljc .
...4„ gyökér rendszerint lefelé, a szárral ellentétes irúnyban nő, azaz
posüiv g_eotropikus vagy neyativ ]ieliotropikus. Legtöbbnyire az a fel
adata, hogy a növényt a talajhoz rögzítse és a ~vízben oldott táplálékot
felvegye.
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A gyökér alal~ja. feladata szerint 1nás és n1ás. Iia főképpen rögzítésre való, a fás szövetek keletkeznek nagyrncnnyiségben és alakja
karószerii lesz. A tartaléktáplálékot a lágyszövetek halmozzák fel és
az olyan gyökér, n1el~y ebből sokat raktároz, répa.-, ·retc!;, alakú vagy
gnnzós lesz. Gu111ós gyökerei az Ipo1nea purgannk (Tubera jalappae}
(10. kép) és részben az orchicleáknak van, ugyanis ezektől szárn1azó
Salep gumók (11. kép) alsó részükben több gyökér összenövése által
keletkeznek. A gabonaféléknél a főgyökér korán elpusztul és helyette
a nag.vszániú járulékos gyökér a bojtos vagy rojtos gyökérzetet képezi~
Nén1ely gyökér növekedése folyan1án összehúzódik, 111iá.ltal kéregrésze
haránt irányban ráncos, gyíiriizöll lesz. Eit észlelhetjük a R. ipccacuanhae (9. kép) és R. sencgae felületén.
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11. J;:.;p. l. Az Orchis morio, z. a Gymuadcnin mlorati~~inm ikcrgnmójn; a tavalyi anyagnmó, b hlc! lcányi;umó. (SchilberBzky).

Némely növény gyökere" rendes, fentebb elsorolt feladatoktól eltérő
inás 1nunkát is végez és ennek n1egfclclőcn n1óclosul. Igy egyes 1nocsári
növényeknél, nlint az ..:-\..corus calamusnál és 1\Icnyanthcs trifoliatanál
a járulPJ\os gyökerek felső része chlorophyll tartahnú, zölfl rnert assi1nilatióra is képesek. Nagyohb111érvü alaki átváltozásokat láthatunk
a kapaszkodó (repkény borostyán), .szí· ;Ó (fagyöngy, aranJta) és a
vízinövények úszót,13·ökcrcinél vagy a forró égövi növények tárnasztó
és léggyökereinél.
1

1

A hajtás .
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..A hajtás tengclyrésze a szári 111ely a gyökértől abban különbözik.
hogy rajta levelek ·vanna!.'. Ol<lalúgai és levelei külső részéből erednek,
azaz e~r_qgfJi szár1uazásúak, végül fiatal, fejlődésben levő részein, a
tenyés~·kúpot nen1 védi gyökérsüveg, azt leYelek fedik, a1nelyek rübryet
alkotnak ......~1ta1ábait a gyökérre'l ellentétes irányban felfelé növekszik,
azért ·negativ yeotropnal.; vagy 7Jozit.1'.v phototropnak nevezzük. 1\.. magban
levő csirán a szárat a rügyecske: a plun1ula képvis2lii 1nely n1egnövekedésekor lomblcveleket fejleszt oldalán. Ezek dudorok alakjában
jelennek 111eg olyanforznán, hogy a szár csúcsához közelebb fekvők a
fiatalabbak. ..:\. levelek a száron 111indenkor 1neghatározott helyen, a
csonián (ngdus) lépnek fel. l(ét cso1nó közötti részt s:árlagriak vagy
-íznel.; ('interno_~{1un) nevezünk. ..:-\.z olyan esetben, 1nid5n a cso111ók
és a rajfű1~--Tcvő levelek tá\·olabb esnek cgy1nústól nyúlt szártayról,
illetve hosszú hajtásról beszélünk. Ilyent lát1mk pl. a lüfélélmél, ajakosaknál, zsur1ókná.l és n1ásutt. ...'.'\niikor azonban a c:sornók szorosan
1

1

2*

/
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egynuís fölött vagy mellett vannak, ak.l\:or a. szárt rövidhajtásúnak
nevezzük. Ilyen a n1anclula, szilva, cseresznye 10111ble\releit viselő apró
szár, a1nelyen a levelek cso111ósan állanak. .4.. rövidhajtás egy alakja
a törpehajtás, mely a fenyőféléknél a leveleket viseli és amelyre jellemző, hogy korlátolt növekedésű, n1ert nem fejlődik tovább .. ~!\. szár
oldalágai rnindenlrnr csak a levelek hónaljában lépnek fel, azért alattuk
mindenkor levelet, vagy ha az lehullt, levélripacsot, találunk. Járulékos gyökerek is fejlődnek a száron éppoly szabálytalanul, mint a gyöké'.
ren. J.\. szárnak a növény életében sokféle feladata van és e szerint
alakja módosul. Nemcsak a föld fölött, dc a földben is fejlődlwti!.:, ilyenkor hasonló feladata van mint a gyökérnek, ehhez többé-kevésbbé
hasonló alakú is lesz és járulékos gyökereket fejleszt. De a gyökértől
nlluclcnl~or jól n1egkülönböztethető, inert leveleket, rendszerint alleveleket hord, vagy ha ezek 1núr elpusztultak, helyü.kön levélripacsokat látunk. Szöveti szerkezete is lényegesen különbözik a gyükérétől.
Földbeli szárképletcket, főképpen az év·elö növényeknél l{~tun.k:, ezek
földfeletti hajtásai télen évről-évre elpusztulnak, földben lévő szárul'
pedig tartaléktáplálékot felhalmozva, áttelel, a következő évi hajtást
fejleszti és esetleg tovább növekszik. Ilyenfor111án n1iut szaporítószerv is n1űködik. Földben lévő szárl.:éplet a- hagyn1a a gun1ó, a yyökértörzs.
~4. hayynza (bulbus) rövi<ltagú szára az ú. n. lta.gyniatönk (tányér,
lepény, lecus, placenta) fejletlen, kúpalakú képlet, tetején a esúcsvéggel, amelyből a földfeletti szár fejlődik. Aljából nagyszámú rostszerü járulékos gyökér ered. A hagyma főtön1egét alleveleki az ú. u.
hagpnupikkelyek alkotják. Ezek a tönköt teljesen beborítják és bennük
a tartaléktá.plúlék raktározódik. Leveleinek nagysága, alakja és elhelyezése szerint többféle hagymát különböztetünk n1eg. „A. burli:olt hagynuíndl
( ~ .•-tunicatus) a külső levelek a belsőket szorosan {itfogják, mint pl.
a vöröshagy1uánál és a tengeri hagyn1ánál. Ezeknél a legkülső pik:kelylevelek csak védelemre valók, szárazak, hártyásak és az ú. n. hagyrnahéjat alkotják. Alattul' vannak a tartaléktáplálékot raktározó levelek,
legbelül pedig a tőlevelek húsos, hüvelyes részeit, találjuk. A burkolt hagymának egy alakja a fiókos hagymn (pl. fokhagyma), amely
egy száraz levelekből alkotott burkon belül rügyekből vagy cikkekből
(bulbulus) összetett. A pikkelyes vagy csupasz lwgymánál a burkoló
levelek egyenlő nagyságúak és úgy fedik egy1n{tst, 111int a fedélcserepek
(pl. a liliom hagymája).
1
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~<\. uinnónak (tuber) ellentétben a hagy1nával, fejlett: lnísos szár~
képlete van, a rajt.a l!~·,·ő levelek aprók: hártyásak, pikkelyszerlíek .
•A. burgonya gun1óján a hártyás leveleket az apró rügyeken, az ú. 11.
szen1eken láthatjuk
A hagyma és gumó közötti átmenet, a hngymagumó (bulbotuber) . •
ICülsejére a hagy1nához
hasonlít, meri; nagy, szá8
razi hártyás levelek bur' '
A
kolják. Szerkezete azonban eltér a hagyn1ától)
n1ert tartalék tápláléka
ne1n pikkelylevcleiben v::tn)
hane1n rövid, húsos gn111ószetü szárában, n1cly rövidflct ü és alján sok j1irulékos gyökeret fejleszt..
Ilyen hagyn1agurnója van
az őszi kikericsnek és a
sáÍTánynak. (12. ké_p.)
A gyökértörzs (rhizo111a) helyzete a földben
,·ízszintcs, függőleges vagy
ferde lehet. Néha megnyúlt szártagú, ilyent. látunk a tarack búzánál (I:>.
kép)i ahol v~kony: hosszú,
csövesi helye.nk:ént bütykép. A {\•khicum autumcalc h:igymGE(mnója Ös3z.cl
kös, vagy az édesgyökér~ ..t!:!. oldalrú\,
ir j:irulékn3 gyökérek, s a!levclck, k gumó.
11 h:'irtyfl.s alfovfl, t clszrorndt szár,
nél, ahol tömött, füs. fi ho~szmet~zctbcn,
k idt>i gumó, b v[rfq;nk. (Sach~).
Rendszerint azonban rövid szártagú, rajta a levélképlctek) allevelek és tőlevelek, amelyek
sürűn fedik, vagy ha ezek n1ár elpusztultak, úgy levélripacsok borítják.
Sokszor duzzadt, ha sok tartalék t{iplálékot halmoz fel. Gyógyszertárban
használt gyökértörzsek pl. az Iris, .A.corus, Zingiher, Rheun1, I-Iydrastis
stb. rhizon1ái. „A. drogokat szolgáltató gyökértörzsekct azonban a clrogkereskedelc111ben nem rh.izornáknak, hane1n helytelenül radi"'C-oknak,
gyökcrekn~k nevezik. ~i\.. vízszintes gyökértörzs csak járulékos gyökereket fejleszt, és korlátlan vagy korlátolt növekedésű lehet. ~t\. korlátlan

l
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.:\. hajtá:> -

.:\. hajtás

növekcdésűn a földfeletti hajtások az oldalrügyeiböl fejlődnek, míg
csúcsrügye a földben úllanclóan tovább nő. Ilyent látunk a rr•{önay-

. .

·1

o.

b.

viragna . ~4.. korlátolt növekeclésü gyökértörzs niinclen évben fejlődött
szártagján a csúcsrügy földfeletti hajtást hoz létre, abban az irányban
tehát nem növekedhet, amint ezt az Iris-nél látjuli:: ...A. függélyes gyÖkértörzs lefelé vagy a főgyökérbe folytatódhat, így a Gentianánál; amikor
ellen?en a főgyökér elpusztul, úgy a gyökértörzsből fejlődnek nagy sz{unban Járulékos gyökerek, 111int az Angelica gyökérnél és a \Taleria.nánál.

_.\. levélképletek
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nincs. A félcserje ( suflrutex) a cserjétől abban különbözik, hogy hajtásának csak a tavasszal képezett része fásodik el, a később fejlődő ellenben lágyszárú n1arad, azért télen elfagy· és lehull.
A növényleírásoknál a fa jele ~, a cserjéé T;, a félcserjéé I.>.
.:\.. fatörzs különleges alakja a 11dln1.atörzs, amely kb. egyfor1na -vastagságú oszlop alakú, el nen1 ágazó, rövid szártagú és tetején levélkoronát
hord, ellentétben a lombkoronás fákkal.
A szár leírásánál a következőkre kell tekintettel lennünk. Felülete
lehet sima, csikolt, barázdált, kopasz, sertékkel fedett. Keresztmetszete
(l.l. kép) hengeres (absinthinm), szegletes pl. négyszögletes, az ajakos

kCp. A ;:zár kere~ztmetswte. 1. Jwng:ere;:, :!. fé!heugere;:, :1. iisszenyomott, ·L kétélű,
5. négyoldalú, tl. uégy~Jü;· 7 llÍ'f:Y~zi'1glPtii, S három1:1ü, 0. !ianízdúlt.

13. k1!11. A Trlticum rcpcns cUq:;azú tarackja ~zéth:isogatott hiin~h·c~
allcvdekkel é~ c~omúkbn.n t•rc1hi llH~lh'.•lqiyökerck\;:d. (Erdészeti uüvénrt:in."J

.A. függőleges gyökértörzsön a leveleket illetőleg levélripacsokat
a ~etején látjuk. Néha a tetején göcsös, vaskos, röviclszártagú ágakat
feJleszt, a1nelyek egy sajátságos képletet, az. li. n. gyökér/eiet. hozzák
létre, arnelyböl a föltlfcletti hajtások, tőlevelek, virágok vagy virágz:tok er~eclhe„tnck ..A.z évek folya1ná.n az úgak nagyobb sz{nuban képzoclnek es ezttltal a gyökértörzs tühbfejüvé válik. Ilyent lfttunk a szappangyükérnél (C+j1)sophila)i gyer1neldá.ncfűné1. az Ononisnál és a
Seneganál.
.

..A. földfeletti szár vagy lciyy, vagy pedig jds dllonzdnyú lehet ..A. lágy
szár vagy csöve.i;i 1nint sok füfélénél, és az ajakos virágúaknál. varrv
töniöll-: 1nint a k11koricánál. -'\.. virágot vagy ,~irá.gzatot hordó .sz{n~t
l~ocsdnynak (pedu11culus) nevezzük. Ilyen van pl. a nuí.lyva virágjánúl

cs a bodza virágzatúnál.
.
.A. f{ts szárnál több alakot külünbüztcthetünk n1eg. ~<\. fa (arbo1) a
fülel felett csak bizonyos 1nagassúgba11 ágazik cl 1 azért tül·zsc és koron{ija van . .::\.. cser/e ( frutex) közvetlenül a fiilcl felett ágazik el, tehát törzse

virágúaknál st.b. J.lövckcdési -irányci egyenes, amidőn függőlegesen ernelkedik fel, 1nint pl. az absillthi111nnál; fcle1nelli':eclő~ a1nikor először ferde,
1najcl egyenesen fölfelé e1nelkcclik 1 pl. sok ajakos vir:ígúnál ; bókolói 1nikor
a teteje lekonyuló iniut a napraforgónál; tekerőclző a babnál, ko1nlónál; kapaszkodó a repkény borostyánnál; gyökerező a sza1nócánál.
Bizonyos célra n1ódosu.lt. cíta.lakult szárképletek, a kacsok pl. a szölő
nél1 kapa;zkoclásra való ké~)letek; a tövisek a kökénynél, ~.~a~unus
cathartic(mál védelemre valók. A-phyllokladiunw/, többé-kevésbbé ellevelesedett sz~rak (pl. a Ruscusnál), amelyek a valódi levelektől megki.ilönböztethetők: inert virágok varrnak rajtuk, holott a leveleken ne111
1

lehetnek.
~

A levélképletek .

A levelek a szár tenyésző kúpjának oldalán acropctális (progressiv)
sorrendben jclen11ek n1eg, apró lcvélcludorok alakjában. Helyük) alakjuk
és feladatul: szerint többféle levélképlctet kiilönbözt~tünk n~g'··--~·~ik
levclct, allcvclct, lomhlevclct, fcllevclct és virúglcvclet.
L A sziklcucleket ( cotylc(/ones) már a magban levő csirán láthatjuk,
csak kivételesen hiányzanak, rnint pl. a fagyöngynél (\Tiscu111) és más
élősköclő.nél. Sz{unuk a virágos növények csoportjaira jellernzó. Igy meg-

1
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különbözcetjük az egyszikliek (mo1wcotyleilonc1Je) és kétszikűek (clicotylcdoneae) osztályait a zárva termőFcsopói:tjában. A nyitva termŐk


nér a ·sziklevelek száma kettőnél több, így három a Junipe rus
commu -

nisnál, 5 a Pinus silvestrisnél, de másoknál 10-12 is lehet. A szildevelek
alakja sokféle (l::Ucép), de az egyes családokra többé-kevésbbé jellemz
ő.
Felada tuk a rügyeeskének a plumulának védelmén kívül kétféle. Raktározhatják azt a táplálékot, amelyre a fiatal csirázó növénynek fejlődé
hez szüksége van mindaddig, amíg megzöldül és assimilálni képes. Ebben
az esetben a sziklevelek húsosak, vaskosak, pl. a mandulánál (7. kép),
babnál. i\Iás esetekben a tartalék táplálék nem a sziklevelekben raktáro
zóclik, hanem egy külön erre való szövetb en, a ·magfehérjében
. Ilyenko r

a sziklevelek vé_kony.ak, hártyasLJerűek 'és csírázáskor a. növénylre segítségüldwl a táplítlékot ebből a szövetből veszi fel (i0. és 80. kép). Csírázáskor a legtöbb növény sziklevele kibújik a fölclböl, szétterül, megnöveks zik, megzöl dül, é_s i~gy 1nűködik, niint a lomble vél. Előbb
vagy
később azonba n, ha ri növény 1úár kellő számú loruble
véllel rendelk ezik;
a sziklevelek elszáradva lehullanak. Ezek a fölilfeletti sziklevelek (0. EPJ:
gcae), mert némely esetben, mint pl. a diónál, vadgesztenyénél földalat
ti
sZíl:révelckkcl találkozunk (0. hypogeae), amelyek csil'ázáskor. a földben
,
a maghéjon belül .maradnalc és inD.en aclíák át a bennülc raktáro zott
tartalé k táplálékot a fejlődő növénykének.
2. t.Az a/levelek (lwtaphylla) alakja kiilönböző feladatuk szerint
nagyon válto;ió. Kivételesen zöldek és ilyenkor a lomblevelek.hez többékevésb bé ·iu1sonlók; rendsze rint az~tiban eltérők. _<\ gumók
on, rhizow
mákon rendszerint kisebb vagy nagyobb hártyás , halván y vagy barnás
képletek, amelyek leginkább védelemre hivatot tak. A hagymákon egyrészük húsos pikkelyleveleket képez, amelyekben tartaléittáplálék raktározódik. A rügyeket borító pikkelye!' (periilae) szintén allevelek,
a
tcnyész kúp védebn ére valók, renclsze1;int. barnás színüek,. bórnen
1üek,
kemények. Ilyenek vannak a nyáclarügyeken (Gemmae Populi).
3. A lomblevél (folium) legfontosabb feladata a széndio,,.·yd assimilálásr. és a növényi test fölös \~zének elpárologtatása. Alakja azért rendsze:fot kiterül t sík lemez, hogy ezáltal egyrészt az assimilátióhoz szüks~ges napfényt n1inél nagyobb felülettel felfogja
, másrészt, hogy az
elpárologtatás megkönnyítése végett minél nagyohb felületen érintkez3ék a levegővel. Termőhelyülc szerint a növényfajok levelének a1a.Jrja,
felülete, szőrözete, állo1nánya nagy·ba:i;i változik, más az árnyék
os és
más a verőfényes helyen termő növények lombleveleinek typusa. Ugyan-
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azon növényfaj két különböző helyen tern1ő egyéneinél is észlelhetünk
eltéréseket) sőt ugyanazon egyénnél is láthatunk időszakos változást az

újabb levelek fejlőclésénél, a szerint, hogy termőhelye előbb napos volt,
árnyékos lett vagy pedig megfordítva. A verőfényes helyen termő
levél kisebb, vastagabb, rövidebb nyelű, tagoltabb lemezű 'és sűrűbb
később

szőrözetű,

mint az á1:nyékban termóé.

A lomblevélen három részt különböztetünk meg: a lemezt, a nyélt
és az a1a1Jot. Ez a háron1 rész azonban nincs meg minden növény lomblevelén, búrmely:ik hiányozhatik. (l!i-22. képek.)
A leniez (larnina) rendszerint lapos, lemezalakú, dorsiventrális szerkezetű.

Leírásánál n1egfigycljük á.llo1nányát~ színét, fonákját) alakját,
körvonalát, erezetét, cs(1csát, vállát, szélét, tagoltságát.
+'\. lernez cilloniánya szöveteinek ininen1űsége szerint lehet : húsos,
(carnosnm) pl. aloe; bőrnemű, (coriacemn) pl. cucalyptus (10. kép :l, 4.);

illetőleg

lágy (hcrbaeemn) pl. althaea; hártyaszerií stb.
Fdiilctc sík (plannm) pl. encalyptus ; ráncos (rugosum) pl. Digitalis; hullámos (unclulatum) pl. ~Ientha crispa; kopasz, szőrös, stb.
Alakja: kerek (rotuudmn), kerülékcs (ellypticum), pl. Belladonna,
(IS. kép J.) tojásdad (ovatum); visszás tojásdad (obovatum); tű
alakú (acerosum) pl. Pinus; áralakú (subulatmu) pl. Junipcrus; szívalnkú (cordatnm) pl. Tilia (19. kép L) visszás szívalakú (obeordat1m1);
\·csealakú (reniformae) pl. Asanm1; szálas (lincare) pl. Lavandula, Rosmarinus; lapátalakú (spathulatum) pl. Uva nrsi; lrnrdalakú (ensiforme)
pl. Iris; háromszögű (triangulare) pl. Populus.
A levél erezetét (ncrwtio) az edénnyalábok alkotják, amelyek a szárból a levélbe lépve, belsejében végigfutnak és ott érrendszert allrntnak.
Ér nélküli levél csak a mohoknál található.
Egy-er{i. (folitun ·nninervünun) levele a toboztern1ésűeknek is van,
Íé,'}~

a Pinus-nak, Juniperus-nak.

A villás (dichotomikus) érrendszert a harasztoknál, így a Seolopendriumnál (21. kép) és az Adianthnm capillus veneris-nél látjuk (17.
kép LJ. Ennél az erek egyenlő rangú villaágakra oszlanak.
A párhuzamos érrenilszernél (folú11n nervoswn, eres levél) a nyélből
több ér lép a lemezbe. A rendszerint vastagabb median-ér a középvonalban van, a többi mellékér a levél kerületével párhuzamos ívekben
halad. Ez az érrendszer at; egyszikűeknél gyakori, ezt látjulc pl. a gyöngyvirágnúl.
~:\.. hálózatos vagy közalapos érrendszer a kétszikűeknél uralkodó.

~-\.
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Ennél a lemezbe lépő erek többszörösen elágaznak, és pedig fürtösen
vagy boqasan. ~L\_ fürtös elágazást szárnyas erezetnek (foliton v·innat·tnervinwn) is mondják. Ennél a lemez vállától a csúcsáig egy főér huzódik
végig, amelyből az oldalerck többszörösen elágaznak. Az utolsórendű
erecskék vagy vakon végződnek a. levél szövetében, vagy egymással
kapcsolódva hálót alkotnak (anastomosis). A symmetrikus levélnél a
főér két oldalán levő levélrész egyenlő nagyságú. Az asynwwtrikusnál
az egyildél kisebb, mint pl. a hársfa (19. kép l. ), vagy a begonia levelénél.
A bogas elágazáshoz tartozik az ujjas és az ölbo/ogó erezet. Az ufiasan vagy tenyeresen erezett levélnél (f. palmatincrvinmn) a lemez vállánúl több, páratlan sz{unú, kb. egyenrangú ér lép a le1nezhe, ott azután
1nindcgyik tovább külön-külön szárnyasan ágazik el. Ujjas erezete van
az Althaea-nak (17. kép :J.) és a l\Ialvanak (lG. kép 2.). Az ölbefogottan
erezett levélnél (f. pcdatinervinum) a mcllékerek monochasialisan
úgaznak cl, ilyen a Helleborus levele (20. kép 1.).
A lemez csúcsa ( apcx) lehel; : árhegyű (mucronatmn) ; kihegyezett
(acuminatum); hegyes (acutum); tompa (obtusum); lekerekített (rotundatmn); csonka (truncatum); csorba (emarginatum).
A lemez válla (basis) : nyélbe keskenyedő (attenuatum) ; ékalakú
(cuneatum); keskenyedő (angustatum); kerekített (rotundatum);
tompa (obtusmn); dárdás (hastatmn); szíves (cordatum); nyilas (sagitatum): vesés (renilorme); egyenlőtlen (inaequale).
„A. len1ez s::éle (n1argo) : ép (integcrriin11111), ha rajta ben1etszések
nincsenek. E mellett azé/e (acies) lehet: sima, fodros, (crispum) vastapillás (ciliatum).
(involutum), vagy
(incrassatum) ) bcrrönrryölt
aoclott
V•
0
0
a szélére terjed
csak
amely
sekélyebb,
:
lehet
bemetszés
A lemezen kétféle
a len1ez
esetben
é~ a rncly n1ellett a len1ez tagolatlan és ·n1élycbbi an1ely
tagoltttí viilik. 1i. sekélyebb he1netszés nég.y-féle: fürészes, (se1Tatum),
ha tígy a kiszögellések, valanünt a bc1uetszések hegyesszögűek. Csipkés
(crcnatu111), ahol a kiszögellés ívelt, a bcn1etszés hegyes; fogas (dentaturn), ha a kiszögellés hegyes, a be1netszés ívelt; kanyargós, (repandum),
ahol ügy a kiszögellések, nünt a bcrnetszések íveltek. Ezek a be1netszések
7 vn1ássnl kon1hinálva kétszeresek is lehetnek. l\Iinden esetben azonban
e(e.
a beruetszések oly sekélyek, hogy a lernez oS"f:tatlan ( f. indivisun1) n1arad.
01Yan be1nctszésck. a1nelvek a len1ez szélén túl terjednek, tagolttá.
teszik Ós az ilven le1nczt. elá~'l.zónak tekinthetjük. ::\ bcn1ctszés n1élysége szerint 1;égyfélc tagolt 1~1ncz van: 1. karéjos (lobatu1n)i a bc1nctszés a fél lemeznek kb. harmadáig terjed (1 í. kép :J), 2. hasadt (fissum),

a bemetszés a fél lemeznek közepéig terjed (Hi, kép 2), 3. osztott
(partitum) a bemetszés a fél lemez közepén túl terjed, (22. kép 1 ),
4. szeldelt (sectum) a bemetszés az egész lemez közepéig terjed.
(19. kép 2).
l\iincl a négy ben1etszés az erezet szerint lehet szárnyas, ujjas vagy
ölbefogott. Ezenkívül kombinálóclhatik kétszeresen· vagy többszörösen,
esetleg oly módon, hogy az egyes karéjok (!obi), hasábok (fissurm), részek
(partes) vagy szeletek (segmenta, laciniae) szélét az előbb említett sekélyebb ben1etszések szegélyezik.
Úgy az osztatlan, vala1nint a tagolt lemezií leveleket egyszcriéeknek
(folia. simplicia} ncvezziik, ellentétben az összetett levelcklccl (f. cornposita) un1elyeknél a nyél elágazik és ezért le1neziik egyes külön{tJló részekből összetett. _-\.. lernezekuek ezen részeit levélkének (foliolurn), ezek
nyelét nyelecskének (petiolnlus) mondjuk.
„A.z összetett leuél nyele éppúgy, 1nint az erezet, fürtös és boyas elágazású lehet. Fürtös az ú. n. szárnyasan összetett levél (foliuru pinnat1un)i
an1elynél a. levélkék egy közös n):él két oldalán a gerincen (ra.c.his) helyezkednek el. ::\. levélkék vagy átellenesen ( /. oppositc-pinnatun1), vagy váltakozva. ( /. altcrnalini-pinnatiun) lehetnek. Tekintet nélkül a levélli:ék
szá1n{tra, azt a szárnvasan összetett levelet\ a111elynél a gerinc csúcsán
egy levélke van, pár~tlanu.l szúrnyasnak (/. ·irnparipinnat.un1) nevezzük,
pl. ilyen a rózsáé. dióé, úkácf{té. I-Ia azonban a gerinc végén k_ét egy1nás
tncllctt álló levélke ,~an, a1nelyek között a gerinc kis hegyben vag;- kacsban végződik) azt párosan szárnyasnak, ( /. pa ripi1111at.1tnt.j-nak 111ondjuk,
ilyen pl. a Cassia angustifoliité (1í.kép2). A páratlanul sz(trnyas levélnek azt az alakját) ahol csak egy pár levélke alkotja a szú.ruyat, hármaslevélnek mondjuk (pl. l\Ienyanthes trifoliata) (18. kép 1 ). A szaggatottan
sz(u:nyas levélnél (f. interruptc-pinnaturn ) kisebb és nagyobb sztírnyak:
váltakoznak a gerincen {pl. „A.grilnonia, b1trgonya) ..A. levélnyél bogas
elágazásánál több esetet láthatunk: a kettős bogot hár1nas levélnek
nevezzüli:, 1nint. a szárnyasan összetett levélnél és csak összehasonlító
vizsgálat alapján dönthetjük el. hogy fürtös~ vagy bogas ere~lctű-e a
hár1nas levél.
Többes bog esetén ujjasan (tenyeresen, f. pahuatun1 vagy digitatum) összetettnek nevezziik a leveleket (pl. Cannabis, 20. kép 2). Két
egyes bogból az ölheíogott (f. peclat11111) levél keletkezik, oly n1óclon,
Uff\·an.
kettős boa
a főeláaazás
hog·y
• azonban két (Lboa 1nonochasialisan
a
b
0
V•
ágazik tovább (pl. Helleborus 20. kép 1).
1

1

C).

1
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U gy a fürtös, valamint a bogas elágazás esetében a nyél kétszeresen
vagy többszörösen is elágazhatik, anükor a levelet többször összetettnek nevezzüJc
A lcvélnyel ( petiolus) henger~s,
félhengeres vagy szögletes. A levéllemez színének megfelelő felső oldalon rendszerint eh'Y barázda vonul végig rajta. A lemezhez viszonyítva különböző hosszúságú lellet
és ha teljesen hiányzik, akkor a
levelet ülő levélnek (f. sessiile) nevezzük. A szárnyalt levélnyél (p.
ala tus), amilyent a narancsnál látunk
(22. kép 2), lemezszerűen kiszélesedik. Ehhez hasonló a?. ú. n. phyllodinm némely .Acaciániil (23. kép),
:!:l. kép, .Acncia mclano::;ylon, kétswrt!~l'll
Ü"5Zctctt sz11rnyas lc\'<'.lckkcl; n--?1~ n miml· ahol a kiszélesedett nyél az összejobbnu kiszéb~edii lovCln,·él (phyllo<lium).
tett lemez elpusztulása ut{m is
{Fifarszky.)-

tagot hasadt cső alakjában veszi körül, vagy az ernyősvirágúaknáli
ahol a fiatal leveleket és a hajtásokat burkolja be. A pázsitfüvek levelén
a nyél hiányzik, ott a hüvely és a lemez határ{Ju kis hiLrtyás képletet
t~láiunk, a ,nyclvecskét {ligal~). A lcvélalapból néha két páros lemezszerű képlet, a két pálha (stipula) ered. Ezek vagy aprók, hártyásak,
gyorsan elszáradók és lehullók, mint a l\falva és Althaea levelein. Az árvácskánál (Viola trieolor) (24. kép, a) ellenben majdnem oly nagyok,
mint a levéllemez és ilyenkor résztvesznek az assimilátióban is. _!\. rózsánál (24. kép b) összenőttek a levélnyéllel, csak a
csúcsul: szabad. Néha csővé vagy gallérszerlí képletté nőnek össze és a szártag alsó részét köriilveszik. Az ilyen képletet kiirlőnek ( ochrea) nevezziik (pl. Rheum, sóska).
.A.z ülő levélnek se nyclei se alapja nincs, a
lcn1ez v{tllá.val ül a száron és azt többé-kevéshbé
köriilfoghatja. Az ilyen levél lehet : félig szárölelő
(folimn semiamplexiean le); teljesen szárölelö (f.
amplexieaule), pl. a mák; átnött .(!. perfoliatnm),
ha a váll a sze1nközti oldalon összenőtt ; lefutó
{f. clccurrens), ha lefelé a szártagot szárnyszerűen
szegélyezi, pl. Vcrbascnm thapsiforme; félig lefutó
(f. sen1idecurrens), ha a szegély nem ér a következő szártagig, pl. V crbascurn phlomoides; összenőtt (f. connatmu) leveleknél az átellenes levelek
válla errybeforrt. .
Né;ely növény. lori~hlevelei nen1 egyformák,
'.!5. kúp. A Berb~rb Vtll·
hancn1 alakban vagy fell~pésébcn eltérők, ezt a garis
hujULsa l1:véltövi~ek·
kel,
nmdyek h6nulj(di:rn
jelenséget hetcrop}~l/ll-iána.!.~i több alak1iságnak türpeszflrt:igokon
lomb.
Jevdek cre(lnek. (Fi~
mondjuk. Igy pl. az Eucalnitus fiatal hajtásain
lar~zkr.)
tojásalakí1 1 ülő, az idősebbckeL sarlóalalní 1 nyeles
levelek vannak; (lli. kép 3, '1); az utóbbiak pedig nem lapjukat,
hanem élüket. fordítják a nap felé. Az eperfánál (i\Iorus) láthatunl<
tagolatlan, vala1uini; hasadt és osztott leveleket, különösen akkor,
ha cserjcszerü a növése. ~\.. repkényborosty án kúszói meddő hajtásain
a levelek 5 has{ibúak, n1íg a felálló, virágzó hajtásokon tojásclaclalakúnk,
tagolatlanok .
.A. 101nbhullató növényeknél a tenyészeti évszak végén a levelekből
.a használható nnyagok a szárhn vándorolnak, a levelek pedig lehulla-

n1egmarad és az assimilátiós tevékenységet folytatja. Néha a. lemez válla a nyél két oldalán szegélyszerűen folytatódik (pl. Digitalis (18. kép ·1). Az ilyen levél lefutó
(f. decurens). A nyél nem
illeszkedik mindenkor a lemez vállához, hanem a váll
a csatlakozás helyén túl fejlődve, a nyél a levél loni•kán, vagy a lemez k.özepén
vagy excentrikus helyzetben van, (pl. Tropaeolnrn,
Ricinus 19. kép Cl). Ez a
pajzsalakú levél (f. peltatum).
A levélalap (fttnclus),
::!·l. kép. n a Yiola triculor szalrnd p.1lh d, /! n llo::M
amellyel a nyél vagy a lemez p(1rntlnn11! sz:iruyas:1n {;sszetrtt l!Vllt' ,, l(vdn,dhez
nött p:'illú~kl;-al. (Filarszky.)
a szárhoz illeszkedik, néha
fejletlen, rendszerint azonban többé-kevésbbé megduzzadt levéltalpat
all~ot, néha pedig kiszélesedye h{ii.:clyc (vagina) képez. Némely családban a hüvely erősen fejlett, így a pázsitfűfélélmél, ahol a szár-
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nak. Helyükön az ágon a lcvélripacs ( cicalrix) látható, amely egy paraszövettel fedett jellemző alukú sebhely, amelyen a levélbe lépő edénynyalábok apró pontokat képeznek. Az örökzöld növényeknél a lombhullás fokozatos, az idősebb leveleket csak akkor dobják le, ha a fiatalabbak már kifejlődtek. Örökzöld növények: a narancs, citrom, babér,
fahéj, Eucalyptus stb.
Ha a lomblevél a rendestól eltérő, más élettani feladatot teljesít,
alakja ennek megfelelően módosulhat. Atalakulhatnak védőszervekké,
tövisr.kké. Ezek al ágtöv:isekhez hasonlók, <le helyzetiil.: bizonyítja
levélvoltukat. Levéltöviseket lát1mk a sóskaborbolyán p5. kép), a
húsosszárú Euphorbiákon. Néha nen1 az egész levél, hane1n annak csak
egyes részei alakulnak át tövissé, Íg)" az ákácfán a levélalapból eredő
két pálhatövis van. l(apaszkoclásra 1nódosult levélrészek pl. a kacsok a
borsónál .
.A. lo1nblevelek a hajtásoil 111inclig bizonyos: az egyes növényfajokra
jellemző és állandó szabály szerint helyezkednek cl. Ezt az elhelyező
tlést lcvéldl/ásnak (pliyllotaxis) nevezzük és a levéllrnllás után a ripacsok
elhelyezéséből is 111egállapíthatjuk. _'1_ szabályokat rnár n1egisn1ertük
(1:1 old.) az oldalszcrvek elhelyezkedésénél. Ezek szerint a levélállás lehet. örvös (/olialo veticillata), ahova az dte/lenes(/. opzwsita) is
tartozik és lehet szórt(/. alterna) .
.:\.. szártagok hosszúsága szerint a levelek gyéren vagy surun állók .
.:\..z olyan lcvélállást ahol a. szár vége, csúcsa felé a levelek Ininclinkább
súrtí.bben vannak, hahnozottnak nevezzük . .:-\.. szár alján lévő levélcson1Ór
n1ely rendszerint a gyökérfejböl ered (pl. Taraxacum) a levélrózsa ..A.
púln1áknál a levelek csak a törzs csltcsát veszik körül és levélkoronát
alkotnak.
A szárhoz viszonyítva a levelek hozzásímulók (pl. Juniperus sabina),
felállók, elállók, visszahajlók, lecsüngők.
A lemez helyzete lehet vízszintes, ha a színét fölfelé, fonákát a föld
felé fordítja ; függőleges, ha az egyik élét a szár felé fordítja (pl. Iris) ;
lehet azonkívül ferde és fordított helyzetű is.
·LA fellevelek (hypsophylla) a lomblevelek táján felül fordulnak elő.
~t\. lon1blevclcktől nagyságra, rendszerint alakra. és sokszor színben is
eltérők. Xéha így a keresztesvirágúaknt11 hiányzanak. IIivat~suk egyrészt véclebnezi a reproduktív szerveket, de biológiai fcladatuli:ban is
tá1nogathatják és e szerint alakjuk és elnevezésük igen változó. Egyik
alakjuk a nutrvalevél (bracfea) ~ cnn~k hónalj{tból vagy virág vagy virág-

zat ered . .-\. hársfa 111urvalevele nyelvalakú (2G. kép), a virágzati kocsánynyal félig összenőtt. _.\. kontyvirágféléknél (_.\..raccae) a 111urvalevél a
torzsavirágzatot körülvevő színes hüvely (s]!S!-fJJ.a) pl. az .:-\..ru1n n1acula_tumnál (27. kép); az Acorus ealamusnál ellenben zöldszíníí, lomblevélhez hiiSonló. _t\.z €rnyösöknél aprók, szálasak ;
az elsörenclü elágazás alattiakat gq!J.§xnq].:,
(involucrun1), a n1ásodrendű elágazás alattiakat

1

kC11. A az Arum
muculatum viríigznta, li ·
ugymi:iz n ícllcvd eltí1\'ol!t<i.t:a ntiln. {Filarszky.)

:.!T.

:!G. kc:p. A Ti\ia cordata \·irügzntn; r1 virúgzati
!;ot'~úuy; l> mnrvah,\·fl. {l'i!ar~zky.)

pedig yallérkának (involuce!lion) nevezzük . .:\.. pázsitfüvek szfLraz,gpikkelyalakú fellevelei a pelyvák ( glumac). A fészke8'~r1igúaknál a fészket
több sorban körülveYÓ fellevelek a /és:ekpil.-kelyek. Egyes fészkeseknél
a fészkek belsejében a v·irágok 111cllett is talilu11k szálas apró fellevelcket, ezek a fé~~=.f!l.'.pelyvcik . .:\.. n1akkot körülvevő l.:u7Jacs 1negfáso<lott pikkelyalakú fellevelekból alakult.
A fcllevclekhez tartoznak az clőle.v.cl.ck (71roeli_ylluy1). Ezek a virágok
kocsányán vannak és pedig az egyszikűeknél egy, a kétszikücknél kettő.

A. virág
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A virág mindazon szervek összessége, a1nelyek az ivarosszaporodás
létrehozásánál közremiiködnek és foganatosítását biztosítják.
A hajtásnak az az ágképlete, amely a virágot hordja, a kocsány
(pedwwulus). Ezen lomblevelek nincsenek, legfeljebb apró előlevelek .
.A::folyan kocsányt, mely közvetlenül valamely földben levő szárképletből (katablast) ered, tőkoesánynak (scap1ts} nevezzük. A kocsány
csúcsa, ahol a virágrészek ülnek, a ~(lorus), kissé megvastagodott
Yagy kiszélesedett törpe szártag, a1nely csak kivételes esetekben nő
toyább. A viráglevelek közül a kU1sők képezik a vi-rdgtakarót, ezen belül
következnek a porzók (himtáj), legbelül a tcn11§levelek (nőtájj. A porzók
és a termők az ivatlevelekböl alakult ·ivarrészek. Egy- virágon tehát 3
tájat különböztethetünk n1cg : .A. i:iráytakarót, .rv_e_~iq.nthiu1n, chlaniys),
a Jl9!'z.ótáfat ( alJ..r;Z,.rbeccunt), és a tcnnőtdjat ( g,ijno~ceiun) . .A.z olyall'--irág,
amelyben mind a három táj meg,•an. hiánytalan (/los eomplctus), ellentétben a híányoss~l (/. incompletus), ahÓl valamely táj nincs meg. A hiányos virág többféle lehet: A cs1tpasz virágnak ( fl. mulus) takarója nincs,
p1. Fraxinus excelsior. ~i\ tern1ős vagy nővitágból (/l . .fernineus) a porzótúj, a porzós vagy himvirágból (/l. masculus) a termőtáj hiányzik. Ha
pedig a virágban sen1 porzó, sen1 tcrn1ó nincsen, hane1n az csak a vir{tgtakaróhól áll, akkor meddő vi'.rágnak (fl. stcrilis) nevezzük. Ilyenek a
esetben a I)Orzók részNén1elv
virárrok.
búzavirárr
•.
0
ti
o fészkében a lerrszélső
szirmokká, iuint a
takarólevelekl~é,
átalakulnak
errészbcn
ben varru
b
' 5)
kerti rózsán{Ll (28. kép), a1nclynek sok sziromlevele és kevés porzója
van, iníg a vaclrózsáuak 5 sziro1ulevele és sok porzója van. ~i\z ilyen
virágot telt vagy teljes virágnak (/l. plcnu~) nevczziilc l\z olyan virág,
an1elyben úgy~ a porzók, n1int a tcr1nök inegv·aunak, kéti-varú vagy lt'l:1n1t!is (fl. nionoclinHs), 1níg az egyivarú. vl'.rág (fl. (Z,icl-in·us) vagy porzós,
vagy tcrn1ős. Ezeket a különböző ivarú virágokat leírásokban egyszerű
ség kedvéért olyan jelekkel jelzik amelyeket régen a csillagászatban
bolygók, az alchynliában pedig a fé1nek jelzésére haszn{iltak. Ezek a
·::;a kétivarú virág....., 1·elzésére. Az első
J·elek : ;.> a hhnviráO'V' ,o· a ·nóiviráO',
b· •
a csillagászatban a 1\Ia~·s 1 az alchynllában, a vasi a második a Vénusz,
illetve a réz, a harmadik a iVIerkur és a higany jelölésére szolgált.
.A. váltivarú v·irágú növényeknél két eset lehetséges. _i\.z egyik, amikor
ugyanazon az egyetlen vannak a hírn- és nővirágok, ilyenkor a növény
egylaki'., n1011oicus. l\ ln1k:oricánál a szár csl1csán az ú. n. forgóban a hírn1

~

~-:

2S. kép. A llo5a gall!ca tdt virágo.. {Baillon.)

virágok, lejjebb a torzsában a nővirágok vannak. Egy'laki noveny a
fen.yö, a Ricinus, a diófa stb ..A. másik esetben az egyfajhoz tartozó
különböző egyedek csak egyféle, vagy hím~ vagy nóvirágot fejlesztenek.
Ezek a kd:!:_lak1'. d·ioicus növények. Ilyenek a kcnder nyárfa, Juniperus,
Brayera anthelm:intica, Urtica d:iuica, Bryonia dioica stb.
A virágtakaró kétféle, vagy egyncmü levelekből alakult (/~oio
chlm1iydeus), vagy pedig két tája alakban, színben, állományban eltérő,
fiilönnemíí, (hetcrochlamycleus). Az első esetben a takaró lepel (perigoniwn), a második esetben a külső táj a csésze (calyx}, a belső a párta
1

1

/ (corolla).
L'l lepel leveleinek alakja és színe szerint sz·ironiszerü (p. corollin.iun)
pl. Colchicum, Crocus, Iris (29. kép), vagy pedig fellevélszerü ( p. prophylloicletun) pl. a csalán. Levelei (tepala) vagy szabadok (p. clcutlwrotepalwn)
pl. a liliom, vat,ryr egy1nással összen!jttck, (p. synlepa.Z.iun) pl. Crocus, és
egy vagy két körben lehetu::k. Némely virágnál, amelynek rokonsága
alapján kéttájú virágtakaróval kellene bírnia, az egyik örv képzése
elrnara<l, ezért P-nnek n takarója is lepelszerű kinézésű lehet, így némel:;~
crnyősvirágúnál vagy fészkesnél a csésze hiányzik.
A csésze (ealyx, helytelenül kehely) a csészelevelekből (sepala) alakult, amelyek rendszerint zöklszíniiek, fcllcvélszeriiek. Lehetnek szaDr. Augustin De!n.: Botanika..
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badoh vagy- összenőttek, anlikor is a csésze fogainak a számúból tudjulc,
hogy hány le'r,Ól képezi . .,,t._,,__ forrt levelű csésze alakja l1engeres (Lavandula), tölcséres, bögreszcrií (Hyoscyamus), kerek, felfuvódott (Lobeli.a),
kétajkú (Sahia) (:JO. kép) stb. A virágnyíláskor a csésze néha.lc.feslik,
leliiilló (Papaveraceae) (31. kép), dc rendszerint az elvirágzás után lehulló (Tilia) vagy a termésérésig maradó (Labiatre). Nélrn azonban az
elvirít{Ls ut;í,n még tovább fejlődik, tovább növő (Atropa, Physalis).
(:32. kép.) Nén1ely ernyős virágúnál és fészkesnél a csésze ne1n fejlődik,
vagy csak egy keskeny szegélyt képez. 1Iás esetben, így a rnályvafélék
családjúban (::13. kép) a csésze két körben van, rnert a felleveleJ.: egy
külső csészét (calyx externus, ~pjcaliyx) képeznek . .A. Ranuncu1aceák
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családjában a csésze gyakran színes, sziromszerű, pl. A~0;,,it1JJ1). (34. kép.)
A fészkeseknél a csésze helyén sokszor szőrökből alakult bóbi.ta (pappns)
van, mely egyeseknél kis nyelecskével a termés fölé emelkedik (Taraxaeum) (G5. kép) és a termés elterjcsztésénél mint röpülószcrv működik.
· A pártát (corolla) a sziromlevelek (pejal.a) képezik, amelyek rendszerint a zöldtől eltérő színűek és vagy szabadok, vagy összenőttek. E szerint a párta vagy Vfiltsz·irniú (e. eleutheropetala, c!wripetala) vagy forrtszirmú (o.
sympetala, ganwpetala). A szirmon két
részt ldilönböztetünlt meg, a kiterült
leniezt és alul a keskeny körniöt, amellyel
a vacokhoz illeszkedik. „A. forrtszirznú
I)árta részei n JJCre1nc (liJnbus), csöve
(tubus) és a kettő közt a torfo (faux) .
.t\.lakja kiilöuböző lehet, kerek, tölcséres,
harangalakúi csöves stb. Jellemző váltszirmú párta a villangósl a1nely a hüvelyesek családjában aj:pillangÓsvirúgúak
alcsaládjában fordul elő, pl. 1Ielilotus,

:a. !<ép.

A l':1pa>'cr
rhocns ldc5lú kCt·
levelű csCszéjc

:rn. kép. Az. Althnca officinalis ktil.:;ö és bcl.56 csészéje.
(Berg és Schmidt.)

:!íl. kép. Iri~ flnrcntina.f.·i)hizomn járulékos gyökcrckl;:cl, tiilcvelekkcl és sz!l.rré.;;tlettcl, 1J lcgvczü viró.gznt bimbókkal é.oi lt!nyilt
virággal, 0 egy bibes1~1.llal JS°szrut>tt porzó, D termö ho:iszmetszctbcn, E terrnó keresztmetszetben. (Schimper.)

'

,1

"-· I;t!p.

}1.1. •.\.tropn

bogyótcrm(·~c :\
i"Z(~Ycl.

bcII:Hlom1~

tovf1bb nott
(B:üllon.)

C~t!

34. kép ..Acouitum"lna11cllus l. a
vir(1g i•lölrül, !!. a virág hossz·
lm:tszetbcu, a, n nekHi.rit1mokká
{1talak11lt két ~zírom é:. n porzók,
·I. a lifi.rmn tcnnö, 5. n felreJlcdt
tüszö termé~ck. (Fllar~zky.)

Robinia. Ez öt sziron1ból alakul, an1ely közül kettő a csolnakot,
kettő az evezőket, egy pedig a vitorlát képezi. ~4.. forrt-Szirmúak
k?zül en1lítésre méltó az a.jakospárta, az ajakosv1rágúaknúl pl. _Sal-i'
vrn, Lavanclttla. (M. kép.) Ennél két levél a felső ajakot, három
pedig az alsót képezi. ..A. fé_~_~kesvirágúak nyelves pá1tája 3 vagy 5 fogú
(l\Iatricaria, Amica), részarányos, hosszú nyelvalakú. (35. kép.) A mézet
legtöbbnyire a párta választja ki a nektúriumban (méz/ejtő). Ez vagy
egyszerű kis n1élyedés közel a párta tövéhez, vagy többé-kevésbbé átalakult képlet, amilyen pl. a sarkantyú az ibolyánál. A sisakvirágnál
(3'1. kép) a két sziromlevél a maga egészében teljesen nektáriummá
alakult át. A telt virágok rendszerint porzók clszirmosodása által jön3*
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nek létre, mint azt a rózsánál (28. kép) lú.tjul<. A párta körmének és
lemezének a határán felléphet egy ligurális képlet, ezt rnellékpártának
nevezzük: pl. Narcissus.
1Lp!!Lzótáj vagy hínJtlÍi ( andi:oeg_ewn) a porzókból ( stamina) alakult.
A porzón megkülönböztetjük a porzószálat ( fifamentwn), a két portokot
(antherq) és az ezeket összekapcsoló csatlót (connectivwn). (37. kép.)
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A portokokban vannak a pollcnzacskók (tlwca) és ezekben a virágpor,
a pollen. (:JS. kép.) A porzószál néha hiányzik (ülő porzó pl. ibolya), de
renclszerit fonal- vagy szalagala.kJ].. Ugyanazon virágban a porzók leg-

2
:;1;. :1;cp. !.JA:saJ\·ia oificinnlis Yirúgn, :?. Hgynncz fclmctsn·," két
t·~ két kifejlett kC-tknrú porzúvnl. (Filnr~zky).

c5űkevénycs

többnyire egyenlő hosszúak, de egyes családokra jellen1ző 1 hogy különböző hosszírak. „A. két/őporzós virftgokban (didyna1nia, pl. ajak9::;~k
:39. kép) :3 porzó hosszabb· és 2 rövidebb, a néyy/öpo.r!-_ÓS virágokban, ( tctradyuarnia, pl. keresztes virúgúak~ -10. kép) ,1 hosszabb és 2 rövi-

/
'i

l

,J

~'

<~,

]i

.„.

J1tp. A IIyoscynmu~
ni;;;cr porzúja A clü!röl,
11 hr.tulrúl, f porzúszfi\,
p portok, e c~ntló.~
{FlinHzky.}

35. kép. )!atricaria chamornala . .J. vinígzat hu:;$zmctizetben a kúpo~,
bclill üres vacoJ;:, b fészckJ•ikkt'lyek, e nycln!S nüi J;:arimavirá!Jok, ti
esöv<:s,kHivarú korongvirf1gok. ·B nydvcs karimavirúg, e knuú, ti 11
párta csöves ré,;zc, l bibesr.(11 kHágú bibével, G J;:orongvirí1g, k!vülrúl
D ho5szmctszetben; e termő, f magkezdemény, !I párta, h porzú·
szálak, i. az ö.:;;;zcnótt 11ortokok által alkotott csö, k a csatlónylÍI•
ványa, - l 1Jibc.:;z{1l, 111 bibék, E a portol;:ok által alkotott cső fül·
mctRzve C;; kitcritve, bclUlról. (Berg é~ Schmidt.)

as. A Dnturn strnmouium portokjn kercsztmetszctlien; e n c~ntló ctlénynynl~hjn,
r1 n thék(•k kill~6 rckl•szcl, p a thfk(1k
beJ;:ü tt'kc~zci. (Filnr:izky.)

debb. Némely növényfaj különböző egyéneinél a porzószálak különböző
hoszszírságúak, azaz Yannak hosszú és rövid porzószálú egyének, így a
Pnhnouarián{~l ésa Pritnulánál. Ezt a sajútságot l1etcrostyliclna.J~ nevezzük:.

46

A porzószál néha elágazik, így a Ricinusznál. Némely esetben hosszabb
vagy rövidebb darabon összenő a p{trtáv.al, pl. ajakosak, Puln1onaria,

.HJ. J;(:p.
A Drnssica négyiüporzús vir(1gai·
nak porz6i \~~ tcrmújc, (lfaillnn.)

·H. kép, A Vnlcrlana oiiici·
nali,; v!rflga hoi'87.mct;;wtbcn;
a purzú~zA\ak 11\sú r(:.;;7.Uli:bcn
a p(irtáva! ü;;;;ienóttcl;;.
(I~ilar;;7.ky.)

Primula, Valeriana (-Jl. kép). Egymással is összenőhetnek a porzószálak
és ilyenkor 3 esetet különböztetünk meg. Az cgyfalkása/, (inonaclelphia)
összes porzói egy csövet képeznek, pl. Althaea, iHalva ('12. kép). A két-

(

l
kép, :ifolnl silve;;tris 1. \·Jrág ho5.'iZmelszctlJen,

képeznek, száluk pedig legal{t,bb részben sza_bad. Ezeket együltporzókna1i;

'(§j1nant/!era, syngenesia) nevezzük, pl. a fészkesvirágúak (35. és ±4. kép).
Néha a te;n1óve(ö;S~~~Íi6ve (gynandria) egy közös
ivaroszlopot ( gynostemium) képeznek, pl. orchideae,
A csatló sok esetben rövid, úgyhogy a két
portok szorosan egymós mellett van. Máskor
hosszirányban megnyúlik és porzószálnak mintegy
folytatását képezi, a portokok ilyenkor az oldalára
nőttek. Néha a porzószál tetején a csatló kalapácsszerűen keresztben fekszik és két végén hordja
a portokokat, pl.a Thymus, a
két. kar néha nem egyenlő hoszszú, pl. a Salvia (36. kép). Nén11~ly virágban olyan porzók is
\·annak, amelyek portokjaiban
vollen nem képzötlik ezért meddők. Ilyenek vannak a .Verbascurn és a Cassia acutifolia virágjaihan. A meddő porzókon néha
portokok nem fejlődnek, ellenben száh1k sziro1nszerűen lciszélese(lik, az ilyeneket álhírnckneli;,
·H. li:ép. Az Arnlcn mon•
kép. A ... m.\t:n:ncs~
staniinodúl1noknak nevezzük, pl. ·!!l.
tnnn korongvir(1gn boss7.~
virí1g többfnlkás. por•
nwt~zdlmn. (Bn 1lon.J
z6L- (Schilvcrsi:ky.)
az ezüst.hársfa. .A„ porzók leggyakrabban körben, örvökben
helyezkednek cl és ekkor megkülönböztethetünk cgyörPÍÍ (haplostenion),
kélörvíl. (dipZosle111on), hdroniötvíi (triploste1non) és sok örvíi (polyslen1on)
virágokat ..A. portokok vagy kifelé forclultak (anthcrae cxtrorsac), pl. a
Samhucus, vagy befelé fordul" tak (a.. introrsae) és c szerint
éréskor ha felnyílnak, a ·virágport vagy kifelé, vagy a viI
rág belseje felé szórjá)«
·J:·
!!
11 tennőtái vag}~ nőtáf
u
( gynoeceum) a tcnnőlevelekből
,1
( carpclluin) alakult, amelyek
[}
e
·L'l. 'kép. A tPrm!1 küli.inllö7.r"i nlaki:ll: A Acnnitnm
a nyit:vatcrniőknél ( gynvno1111pdl115, J!, Linum ·i~; ...,t:-simum, r: ::;icotiaua ru~ticn,
D az .\l'hlllcn. uu!lefo>lnrr bilwszúln n kt'.•t llibévd.
spcrniac) szabadok, a zárva1

1

/

·I~.
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~.

ei;yfnlkás porzók. (Daillon.)

falkásakmíl ( rliaclelphia) pl. az ákácf!tnál 10 porzó közli! 9 porzó szála
összenőtt, 1 peclig szahacl. A többfalkásak (pol);adelphia) porzószálai
töb~ csoportot képeznek, ilyen pl. a narancs (·13. kép), a tök. A porzók
tok3a1 is összenőnek oly rnóclon, hogy u bibeszál köriil a portokok csövet

ir

( l'lLnr;;zky ._l

48

..:l virág

J.9

termőknél ( a:ngiospennae) ellenben széleikkel összenőve, egy belül fueges
képletet, a termőt (pistf:Hit'!!) képezik. A termőnek Mrom része lehet,
a magház (ovarium), a bibeszál (stylus) és a bibe (stigma) (45. kép).
A bibeszálhiányo zhatik (4G. kép), ilyenkor a bibe ülő. Az egész termőtájat
egy termőlevél is alkothatja (mgnocarp gynoeceum), így pl. a hüvelyeseknél, rendszerint azonban több termőlevélből alakul ( polycarp g.). Ebben az
esetben az egyes termőlevelek vagy külön egy-egy termőt képeznek (apo-

/··
':',,::.?'}/
1 ; 1
i

I

1)

--.,J1
.
/

/

.JO. kép. A PnpnYer somnllcrum vir(1ga.

carp g.), pl. a míLlnn (72. kép), csillagos ánizs (füi. kép), vagy pedig összenő-ve együtt képeznek egy termőt (syncarp g.), pl. a 111úk. ~'lz egyes terniő
levélből alakult magház monomer, a több termőlevélből alakult pedig a

termólevelek szá111a szerint di-, tri-, tctra-, vagy polynier . .A. több levélből alakult tcrmönél az összenövés ldilönböző n1értékú lehet. Csak a
magházra terjedő, a1nikor a bibeszálak és a bibék szabadok; vagy a
bibeszálak is egy oszloppá összenőttek, csak a bibék szabadok. (Pl. j\falva,
Ohamomilla.) De néha a bibe bunkót képez, amelyen esetleg sekélyebb
vagy mélyebb barázdák mutatják, hogy a termő hány levélből alalmlt-,

ha peclig a bibe karélytalan, ezt csak a termő keresztmetszeté n állapíthatjul< meg. Az egy termőlevélből alakult magházon (pl. a hüvely) két

varratot láthatunk:. Ott, ahol a termólevél szélei összenőttek, van a
lwsi varrat (sutura ventralis), a termólevél középső, fóerének megfelelő
helyén pedig a háti varrat (s. dorsalis). Az ilyen termő rendszerint egyfuegű, de lehet haránt irányban
álválaszfalaldrnl kamarákra osztott, pl. Oassia fistula. (58. kép.)
A több termőlevélből alalmlt
magháznál a terrnölevelek összenőtt szélei a magház üregébe behatoló léceket vagy falakat képeznek (pl. a mák), az ilyen
n1agbázat rekes::esnek .uevezzük.
Abban az esetben, ha az ilymóuon alakult falak a középen
összeérnek és a 1nagház belsejét
--€$
különálló részekre választják, a
t:•--,
magházat ilregcsnek n1oncljuk,
pl. az alma. Néha a termóleve1
lek széleiböl alakult falakon kí\
cn--,
/
r.7D
vül más falak is lépnek fel, eze\
ket álrekeszcknek vagy álválasz;·-\"''
falaknak nevezzük, így a Colo\
cynthis termőjében (70. kép)
4-7. kllp. A:termö egyenes magkeidcmfnnycl a
három üreget, két-két rekesszel mcgtcrmékenyltfs pillnnntfi.l1nn; ps:: = pollen szc~
mec.ske b = bibe, pt = pol!entömlü, m = mikrolátunk:, vagy a keresztesvirágú ak pyfo, ps = ptJtesejt, ss = segédsejtek, cs = nz
ombryo?Sák >egt!tnt!Y mngYn, c::s = embryoz:ifi.k,
becójében egy vékony hártya, a as= nntipodsejtck, mb = n mngkezdem~ny bele,
1:i = il>:Ulsö intcgumcntum, bi = bebö inl<~gurepluni, a termést két áli.iregre
mentum, :ch = chafazn, f = !uniculus. osztja.
-~ ter111ő belsejében a mag1.;:ezdemények bizonyos helyen, a niaglécen (1nagtan.ya, placenta) vannak. :\. 111agléc elhelyezése különbözó
lehet ; fali állású (parietalis), pl. a máknál; szögleti (angularis), pl. az
almánál, a középen talállrnzó falak szögleteiben; tengelyi (axillaris),
anlikor a nu1gház üregébe behatoló tengelyen, a központi oszlopon (columella) van, pl. a paprikánál; alapi (basalis), amikor csak a termőlevelek
alján van.
A magkezdemény (magrügy, ovulum) apró tojásdad képlet,

L=

.

=±as

(
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mely a köldökzsinórral (riigykötő, funfoulus) illeszkedik a magléchez
(47. kép).
lt rnagrügyet egyszerű vagy kettős burok ( integununztuni) ve~~1
csúcsán kis nyílást hagy, ez a 1nagrügy
1-0··r1·1·1 arnelv
„ a ma(J'rügy
1::1
0
1 sza7a.
. ,
(mikropyle). A magrügy alapián (chalaza) az a hely, ahol a köldö rnsmor
'I.

)

1

.is.

magrügy alapja felé kerül (48. kép). Leggyakoribb a visszafordult
111agrügy.
_.\.. virágtakaró és a porzók helyzetét a virágban a termőhöz viszonyítjul<. A kúpszerűen kiemelkedő vacoknál a termő vagy a termők
'1nnak tetején vannak, a többi virágrészek pedig lejjebb erednek ; az

3

2
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1

2

„

ú

kép. A mngkczd~mény hclrzetc. 1. c!(ycncs, ~. Yi,;,;zaiordult, 4. görbUlt.

hozzáilleszkedik, a köldök (hilurn, wnbliculus). A magriigy testének főtö
meaét a magriigy bele (nucelliis) képezi. Ebben van a csiratömlő vagy
. en1bryo-zsák. .A.z embryo-zsáknak a mikropyle ~elő. eső vég~be11 fo~la:
heh·et a petesejt (omun) és mellette két ú. n. segedse7t (synergules). Tulso
véí;ében a háron1 ellenlábas sejt ( antivocles). ll középen van az enzbryo0
zsák vegelattv sejtniagva,
\ ?. 'j ) mely két ú. n. polaris
~IJij//
mag egyesüléséből ke77r. ~\
letkezik. Néha azonban
ez a két poláris mag
~~~7
ne1n egyesül, hanem
"\:(
szabadon található egyA
B
C
más mellett .
.!(\.kép. A kUlönböiü {11J:~s(1 maghfü~: ~1 frl;i'>ál\:"l"I~ l~YJH~gyn
virágban, n közl!p(Lll:hú periEtrn virt1gban, C nlo(Júll:i~u epigya
.lÍ nia.g!Lezdeniény
Yirflgb:1n.
•
helyzete a felfüggesztést
pontjához és a magléchez viszonyítva háron1félc k•.het : 1. eg~enes
( atropos, orthotrop_os), amelynél a magrügy bele egyenes, alapp a
magléc rügye felé esik, a mikropyle pedig elfordult ; 2. visszaford~lt
(a11atropos), ahol a mikropylc a magléc felé fordul, a magrügy alapp
a n1agléctöl elfordult, a. köldökzsinór pedig a n1agkezdcmény egyik
oldalán végigfutrn varratot (rnphc) képez; 3. yörbiilt (cam7;ylotro. p~s): n1ikor a magrügy bele meggörbül és n 1n1kropyle czaltal a

ú\s;J)tj

7

s

!J

50. kép, Vir.1~ aln.nrajzok. 1. Papa ver rho!!as, ~- Citrus ntlgarb,"' 3, Tilla cordn.ta,
·L :,\lt!mc:1 oftic!nali.q, 5. :'ifa!va silve~tris, ü. tYiola otlorata, 7, ,\ni;dica archnngclica, S. Erythrca ctintaurium, \l. L:ivaatlul:l. spicn. (= L. vcrn). (Pcrrot.)

ilyen virá!I alsó állású (magház alatti, hypogyn), a termő /cső állású (gcr·uwn superu.n~), pl. a. hársfa virúgjánál. l\fás esetben a vacok kehely- vagy
palackszcrűcn kivájt, ennek alján van a magház, an1elynek fala össze is
nőhet a vacakkal.Ez a felső {illcísú virdg (ep{gyn), vagy alsó állású. tennő,
IJl. a rózsánál, az ernyős virágúaknál. \légül a vacok sekély csészcszerú
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mélyedésébe a magház félig van besüllyesztve, félig pedig kiáll.· Az
ilyenvirágotközépállásúnak (Jicrigyn) nevezzük, pL a bodza. (49. kép.)
~4.. virágok részeinek kölcsönös helyzetét és a lctilönbözó allratú
virágokat legjobban úgy hasonlíthatjuk össze egymással, ha szerkezetüket könnyen áttekinthető képletben fejezzük ki. Ennek szerkesztésére
a következő jeleket használhatjuk: '~ kétivarú (hímnős), d' porzós
(hímvirág), '2 termős (nővirág),
va1,'Y (fi sugaras (actinomorph),
i:t>, t vagy i részarányos (zygomorph) @ csavaros (acyclicus).
E=Jepel (perigonium); K . csésze (calyx); D= párta (corolla);
A= porzókör (androeceum); G = t.ermőkör (gynoeceum). A.' tagok

*

·I.,
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Iris
'l'ilia

* P 3+3 A 3+0 G(:l)
*

K5 05 A oo G (5)

'

*

Sambueus
K(ö) 0(5) A5 G(3)
i\falva % K 3+(5) 05 A(oo) GI=) ..
Oaryophyllus
K4 04 Aoo G(2)
Ohamomilla hímnős virág (csöves)
KO 0(5) A(5) G(2)
nővirág (nyelves) •. KO 0(3) AO G(2)
1
•

*

*

'•

A virág szerkezete a képletnéll-~zemléltetŐbbe;,_ látható az alaprajzból vagy diagrainmból. Ezt olyanformán kell készíteni, mint az oldalképletek alaprajzát. (13. és H. okl.) A cyklikus virágok tagjait körökbe
rajzoljuk, a keresztmctszetükhöz hasonló jellel, a legkülső kör a csésze
a legbelső a tern1őtáj ..A.z összenőtt vagy ránőtt tagokat vonallal kötjük össze .•4.. n1eclián síkot külön ponttal jelöljük, illetőleg a vi.rágtartószár helyét, a1nellyel sze1nben a inurvalevé1 van, a111elynek hónaljából
a virág ered. Jobb- és baloldalt; az esetleges elólevclek vannak ..A.z
alaprajz lehet tapasztalati, olyan, amilyen a virág szerkezete, és elrnéleti, ha rokonsági összehasonlító vizsgálat alapján kiegészítjüJc Ilyen.kor
a hiányzó tagok helyét csillaggal jelöljük. Néhány fontosabb gyógynövény virágjának tapasztalati alaprajzát az 50. és 51. képen látjuk.
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5
fll.íkép. Virág nlaprnjzok. l. Sn!vin oific!nrirs, 2. Vcrbnscum tlrnpsiiormc,
termös karimn\·[r{ign, 15. r~\rnica
montnna l kCUt·arú~ korongvir{1ga. {Pcrrot.)

:l. Snmbucus 1li1:,rrn, ·l. Arnicn montri1m

számát a tájakat jelző betűk után tett számokkal jelöljük, összenövés
esetén ( ) zitrójelbe tesszük, ha két körben vannak
jelt teszünk a
számok közé, a hiányzókat pedig O-val jelöljük. Ha két különböző táj
nőtt egymá.ssal össze, úgy azokat [ J szögletes zárójelbe tesszülr. l\Iegkettőzóclés esetén egy lcis 2 -est írun1r szorzó gyanánt hatványszerúen
a szorzandó szám mellé.Gaz alsó állású (hypogyn) virág termője, G pedig
a közép (perigyn) és felső (epigyn) állású termő.
Néhány fontosabb gyógynövény virágának a következő képlete van :

+

_,\ virágok a szá.ron vagy egyenként vag}~ csoportokban vannak.
Jellen1zö virágcsoport a virá.gzat, ennél a virágok egy közös kocsányon
vannak, tehát egy olyan tengclyképlete11 arnely kizárólag a reproduJrtív
szaporodás szolgálatában :111 és tcrrnésérés után elpusztul. Rajta lo1nblevelek nincsenek: a virágokon kívül csali; fellcvcleket viselhet. ~4.. virágok
a ,~irágzati kocs{inyon közvetlenül kocsányocskákon
varry
.
o. e nélldil ülhetnek. Ilyenek cgyszeríi vircigzalok, pl. a ribiszke. i\Iás esetben a virágzati
kocsány többszörösen elágazik és csak az utolsóren<lü ágain hordja a
virágokat., ezek az összetett vircigzatok, pl. a szőlő.
A virágzat eláaazásn fürtös vagy bogas lehet. A fürtös (racemosus)
virágzatok főtengelye erőteljesebben fejlett, mint a belőle eredő oldalágak; a virágok rajta a központ vagy csúcs felé haladóan (centripetális
vagy acropetalis sorrendben) nyílnak, növekedése peclig korlátlan.
A bogas ( c:pnosus) Yiriigzat főtengelye fejletlenebb, inint a belőle
1
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eredő ágak ; a virágok a kerület felé haladóan ( ccntrifugali·s sorrendben)
nyílnak. Főtengelye korlátolt növekedésú.
A legfontosabb fii-rtös virágzatok ( 52. kép) :
1. Fürt (botrys). A virágok koesányosak, pl. i\Ielilotus, Ribes,
Robinia.
2. Füzér (spica) . ...:\virágok kocsánytalanok, ülők, a tengely vékony,
felálló, pl. Plautago.
3. Barka (a1nentun1). A virágok kocfiánytalanok, a tengely vékony,
lecsüngő, virágzás ut2n lehull, pl. SalLx, Populus, Juglans.
4. Torzsa (spudix). A virágok koesánytalanok, a tengely vastag,
néha hüvelyszcl'Ü rr1urvalcYél veszi körül, pl. Zen, .A.corus, _4_rum.
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5:1. l>~p. Dogns vir[~gwtok, 1. többes bog, ::!. kettős bog, a. J;:unkor kkg~~zjtvc, ·~· k.nn·
J;:or ho~szrmtl képe, 5. kunkor nl::qirajzn, O. forgó kiegé:>zlt\'e, 7: íor~6 ho~~znntt kqlt.',
8. forgó alaprajza. A sz.\mok n vir1l.gol;; sorrendjét mut::djál;:, a a. e~.o. u.brán ,a pontozott
vonalul;: n kl ncm fojlödiltt tengúlycJ,ct jdzik.

52. k&p. Filrtö3 vJrág;:ntok; 1. fürt, '.:!. íü:>:ü, :1. h;irkn, ·I. tor7~'ln, 5 crnyü, G. gomb,
7. sútor, S. iészd;:, 9. toboz.

5. Eruyö (un1bella). 44.. "l.rirágok kocsányai hosszúak, látszólag egy
pontból erednek és sugarasan szétállanak, 111. Chelidoniu1n.
6. Gon1b (capituhun). ~ii. virágok kocsányosak, a tengely igen rövid,
pl. Triíolium.
7. Sátor (eorymbus). Olyan, mint a fürt, dc a tengely alapja felé cső
"irágok kocsánya hosszabb, a felsőbbeké rövidebb, úgyhogy nyíláskor
a virágok egy síkba esnek, pl. Cruciferae.

üG
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8. Fészek (calatlddium, antlwdium). A tengely rövid, húsos kúp·,
vagy tányéralalrú vackot képez, melyen a \rirágok kocsánytalanul ülnek,

pl. a fészkesek.
9. Toboz (conus). A virágok kocsánytalanok, a tengely és a murva·
levelek megfásodnak, pl.

'

5

'

6

égerfa.
A bogas virágzatok alak·
jai (53. és 54. kép) :
1. A többes bog ( pleio-

chas,i,urn). lt virágzati kociá~y elsőrendű elágazása

1

három vagy több tengelyű. Ilyenek : a bogernyő,
(cynia), amelynél az elágazás örvös és a kocsányok:
majdnem egyenlő hoszszúak. Az ecset (antheb),
ha az elágazás szórt a kocsá.nyok különböző hoszszúak. A cso111ó, ahol az eláaazás
szórt,. a kocsányok
0

t1.

1

egyenlő hosszúak.

2. A

kettős

clwsiwn) az

;J.1. ru:p. Doga.s virágzatok.' 1. n lcgrczö llossz.nntl két>e.
~. :• l!!gyezó nln.prnjzn, a. n snrló hosszanti k~pc, a •1. n
sar\rJ nlnprnjz.n. A számok n. Yirágok sorrcutlj•é, a bctük:
a tartólaYelckct jelzik.
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lagos főtengely transversalis síkjá.ba esnek 1 pl. HJ1Jericmn ; a foryó
( eieinus), ahol a kocsányok felváltva a két oldalon két sorosan vannak
·elhelyezve és szintén a viszonylagos főtengely transversális síkjába
esnek, pl. Allrnrma, Symphytum ; a sarló (drepanium), mely a kunkor·
hoz hasonló, de a virágok az áltengely 1nedián sík:jába esnek és kb. egy
1nagasságban nyílnak; a leyycző (rllipicliuni}, an1ely viszont a forgóhoz
hasonló, de virágjai szintén az áltengely n1edián sílrjába esnek és egy
síkban jelennek iueg.
..:-lz összetett virágzatok egyszerűekből vannak összetéve. Kétfélék,
vagy cgyneniíi virágzatok (honiotacticusak}, vagy l~ülönncniück (lietcrolaclicusak) összetételei.
Egyncn1-it fürtösviráazatok (clibotryáhJ : az összetett fürt, vagy bu.?~·,
(panicula), pl. Gypsophila, szőlő; az összetett füzér vagy kalasz, pl. Tr1t1c1un ; az összelell ernyő, pl. az ernyősvirágúak.
Egynenili bogas ·virá9::atok (dicyn1ak) : az összetett bogernyő, pl. a
bodza.
_;\. különncniií virúazatok lehetnek : különböző fürtösök összetételei
ih-e!l a fészkes-fürt, pl. az üröm ; fészkes-sátor, pl. Achillea ; /,U/önböző
b;qasok ösSzetCtcle, niint a forr1ós kettős bog, pl. a hársfu ; az elsőrendű.
.elcÍgazás liirtös, a. nuisoclrend/J bogas (c7t1nobotryák), pl. a forgósjürt ~
Yatlgesztenyénél ; az crnyősforgó, pl. a Polygoniurn: ahol az elsorendu
elágazás bogas, a inúsoclik fürtös.

bognál (di-

A megtermékenyítés folyamata.

elsőrendű

elágazás kéttengelyű. Ilyen
az álemyő, a szekfűfélélmél
és a gonioly vagy csernbök
( glomerulus), melynél az
egymásra következó ágak
mindinkább rövidebbek,
úgy hogy a virágok egy
síkba kerülnek, pl. Herniaria.

3. Az egyes bognál (monochasium) a esúcsvirágok alatt mindig
egytengelyű az elágazás, amely többszörösen ismétlődik, ezáltal egy
főtenrrely
keletkezik, amelv azonban többrenbeli oldalképlátszólarros
o
0
letckbőlkeletkezett áltengely, sympodium. Ilyenek: a lwnkor (bostryx},
~

ha az összes kocsányok
az errt1.k
oldalon e0!TVSorosan
vannak és a viszon•
OJ
•

.:\.. virág feladata, hogy utódok biztosít<isa céljából a termőt 1negter111ékenyítve, azt ter1néssé fejlessze és abban 1nag\rakat képezzen .
.:\.. clrogok;t szolgúltató tern1ések és 111agvak 1najdne~n kizárólag a zárva
ter1nöktöl szár1nazuak . .:\..következőkben leírt 1negteru1ékeuyítési.'folyaw
mat is a zárvatermöknél észlelhető. (Ji. kép.) A pollenszemecske vala1ni1Yen úton (szél~ víz, rovar stb.) a bibére kerülve, arra reá tapad. Tapaw
dús~t elősegíti az a kürühnény, hogy egyrészt a pollcnszemecske fel~le:e
rendszerint kiugró hegyekkel: taraj okkal borított, n1ásrészt, hogy a b1ben
apró szőrképletek vaun:ik. :\..bibe ragadós folyadékot v.á:aszt ,ki, ~-1ne:~
a pollensze1nccskére ingerként hat, növekedésre serkenti es ezert tomlot
hajt az inger irányában. „A. tő1nlö csúcsában két generatív 1nag van.
:\.. pollcntö~lö cítlu1tol,-a a bibe szőrös szövetén, a bibeszál csatorn(i.jában
nő tovább, ennek laza szö,·etét. átfúrva a 1nagház üregébe kerül. Ott a
Dr.

~\ugustin

Béla: Bot:1nika.

.j
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magkezdeményhez jutva, vagy a mikropylen keresztül, vagy más módon
áttörve a magkezdemény belét és az embryózsákot, a petesejthez ér.
Ott a tömlő egyik magva egybeolvad a petesejttel, a másik az embryózsák vegetativ sejtmagvával vagy az egyik poláris sejtmaggal és ezáltal
a megtermékenyítési folyamat befejeződött és a virágon, de különösen
a termön, valamint a magkezdeményen nagy átalakulások mennek
végbe. A porzó, a sziromlevelek és legtöbbször a csésze is lehull. A termén
a bibe és a bibeszál sokszor elszárad, leesik. A magház falából alakul a
termés fala, a magkezdeménybó7 pedig a mag. A megtermékenyített petesejtből lesz a csira (embryo), az embryozsák megtermékenyített vegetativ
scjtmagvából a belső magfehérje (endospenniwn), a magriigybélből a kiilső
magfehér1e ( perispenniwn), a· magkeZ<lemény burkából pedig a maglléj
képződ·ik . .A.z érett tcrn1és és mag egyes rétegeinek hovatartozandóságát
a legtöbb esetben csak akkor értjük meg, ba tudjuk, hogy a termő vagy
a magkezdemény melyik rétegéből fejlődtek.

A termés.

A perigyn és epigyn virágoknál, ahol a

termő

közép- vagy alsóállású,

a ter1nés képzésében a inagházon kívül a virág vagy virágzat tenge-

lyének felső része is résztvehet. Az ilyen terméseket helytelenül álterniéseknek nevezik. Gyiln1ölcsnek az olyan termést nevezzük, amely
nyersen élvezhető táplálóanyagokat, leginkább cultrot tartalmaz.
A táplálóanyag rendszerint a termésfalban vagy annak valamely rétegében van, de néha a virágnak vagy virágzatnak vacokjában is lehet.

A terméseket faluit származása és állománya szerint
képp osztályozhatjult :

A) Csak a magházból

fejlődött

következő

termések.

I. Száraza!"
aj felnyílók ;
b) zártak;
") egészben lehullók ;
~) széthasadók.
II. Húsosak.

A tern1ó ter1nőlevelekból alakulván, ezek a inegtern1ékenyítés után

létrehozzák a termést. A nyitvatermóknél a termő
levelek a magot nem zárják körül teljesen, mert ha néha bogyószerű
tobozt is képeznek, mint
pl. a borókánál, azért az
ilyen termés tetején is

továbbfejlődve,

mindenJ{or egy kis nyí"'-'· I;;&p. Junipcrus communis. l. tobozbog:yó k!vUiröl,
2. h05;;zmctsz.ctc, :L kcre;;ztmet~z.cte, b mesoc11.rpium illó·
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lást látunk, amely bevezet a termés helsejéb~;

ahol a magvak vannak.
(öö. kép.) A záryatermők magvát, éppúgy n1int a n1agkezde111ényt, a termólevelekből _alaolajtnrtúkkal, e mng. (Berg és Schmidt.)

kult. termő teljesen körülveszi, csak mint érett termés nyílik fel, vagy
pedig a magot csirázásig magába rejti. A termésfalon (pericarpiwn)
3 réteget különböztetünk meg, a külsőt (exo- vagy epicarpium), a
7'özépsőt ( mesocarpiuin) és a belsőt ( en~o.carpiwn). Némely termésnél
ezek jól elhafárolódnak egyn1ástóli másnál ellenben összeszáradnak,

egybetapadnak és többé-kevésbbé egynemű falat alkotnak. A hypogyn virág felsőállású termőjéből alakult termés csak a magházból képződik, kivételesen, mint pl. a citromnál a bibeszál is hozzájárulhat.

B) Más képletek is részlvesznek a képzésben.

l. Egy virágból feílődnelo.
II. Virágzatból fejlődnek.
A. 1. A száraz termés k fala, többé-kevésbbé elfásodott vagy bór0

nemíí, sohasem lédíts.
ci) .tl /elnyllók rendszerint többmagvúak, éréskor a 1nagvakat ki-

hullatják, ezért a maghéj kemény, hogy a magban levő csirát védje.
A mag esetleges clterjesztési berendezkedése ezeknél szintén a maghéjon fejlődik.
lhJy termőlevélből alakultak :
I_,_A tüsző ( folliculus) felsőállású termóból alakult együregű termés, a111ely csak a hasi varraton nyílik. Egy virágból rendszerint több
keletkezik, pl. Illi_cium arúsatum (= I. verum) (ö(i. kép), Paeonia,

Helleborus, Aconitum, Delphiniurn.
:h A hüvely (legumen) felsóáfütsú termőból alakult. együregű termés, amely a b!tti és hasi varraton kovad, pl. Cassia (ú. n. folliculi
sennae) (ö7. kép), i\Ielilotus, Ononis, Glycyrrhiza. A cikkes hüvely
haránt válaszfalakkal egymagvú fiókokra osztott, pl. a szentjánoskenyér (Ceratonia) és a Cassia fistula. (58. kép.) Ehhez hasonló a
·!*

1
!
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rcíniás hüvely, an1elynél szét<l.arabolás utún a háti és hasi varrat mint
rá,n1a vissza1narad pl. l\limosa.
Eét termőlevélből alakultak:
3. A beoő (siliqua) felsőállású termöböl fojlödik. Éréskor alulról
fölfelé kovad, a kocsányon pedig az álválasztófal (mert nem a termöle1•elek széléből.
hanem a placentából képződött) marad visz:
sza, mely a ter1nés belsejét kettéosztotta.
Becője a keresztesvirá.gúaknak van, pl. Sinapis, Brassica (59. kép). Az olyan becőt. amely
nem hosszabb, 1nint an1ilyen széles, be~ökénel.:
vagy táskának (silicula) UC\'ezik, pi. pásztortáska. A ciklws becő haránt válaszfolakkal
sznkaszokra osztott és 1negéréskor am1yi
cikk:re töl'ik, ahány inagot tartalrnaz, pl.
retek. Nén1ely egyn1agvú becő ne1u 11yílik fel
(pl. Isatis) és Mmenetet képez a z~rt tcr-

nyíló tok a csúcsától az aljáig reped fel. Ell!lek felnyílása lehet: (G2. kép)
válaszfali (scpticiclia) kova dás, amikor a vá.lnszfalak maguk: hasadnak
ketté~ pl. az őszi kikeriqs; rekeszes (loculicicla.) kovadás, ahol a termólevelek középvonaluJ;:ban kettéhasadva a váJaszfalakat is n1aguli::kal
vonják, pl. Iris, ibolya; válaszfaltóli (sep6fraga) kovatlás, amikot a
válaszfalak a középen egy léces oszlopot képeznek, amelyről a termölevelek varratukon fölrepedve leválnak, pl. Datura
stramoniurn. (63. kép.) A szabálytalanul felnyíló
toknál a termőlevelek szabálytalanul repednek szét,
pl.
Cheuopodium. A becőszcrii to7' két kopáccsal
,)
aluhól fölfelé nyílik, pl.
"·''
Chelidonium. A húsos tol'
\\\,
fala nen1 fásodik ugyan
1neg, dc éréskor fölrcpedve~ a magvát kiszórja,
pl. vadgesztenye.
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n1ésekhez.

Eét vaqy több termőalakultak :
4. A tok ( Ca)'SU111)
felső,-agy alsóállúsú
termőből
fejlődik, egy
levélből

'

' i1

...::·
f.'.:i
'.

·-·

;;11.

A llrno·
~icll felny!Jú lw·
clijc. (Daillon.J

·'

\~j)
i°•G: k~11. A e,;íll:igo~ iíniz .•

t1bzoje.

{Schilbí'r~zky)

5i. kép. A

Cas~iu

:1ngt1stifolii1 hil\"dve

(lla!l!•m.)

· ·

58. kép. A Ca~sia fistula cikke,;
hiivdyc egé,;zbt'U C~ ho~5zme!·
szethen. (llaillon.J

vagy több ÜI'l'gÜ, ,·agy több rckeHzŰ ..Felnyílásuk inódja szerint több
a~akot különböztetünk 111eg. ~·1 likacsosan jelnyíló tok csúcsán kis lyul\:ak
tarna<lunk, a1neb;en.
keresztül n1arr\"'lit
ki;:;zo't·J·"
,1 a rJ· (1.(l.1-' )
•
t:'.' <
••
"'
1 • , 1rht"". ) .. \_ep .
..:1 kupa~sosan felnyitó (csal1nds) tol.~ tetejét; egy darabban fedél alakjában veti le, pl. Hyoscyamus (li]. kép), Plantago. ·A foyuzottan felnyíló
toknal,: a csúcsúu a terrnőlcvelek kis2bb inértékhcn n1e0Tcpcclezvc szétválnak, pl. dcrccfíí (Gn>sophilla). A kop<Ícsosan ua!I; lcbcnyesen fel-

k<~p.

t

GO. J,:l:p. A Papavcr somnifcrum
tokjp.

1

2

ül. J;Cp. A Uyo;;cy11m11s uiger

tl'tlllé5c; 1. a c.~észHól küriiln;,·c,
:.:. csl·~zc nflkill, lc\'áló k1!liakknl.

b) :1 zárt szdraz tcrn1ések fala a n1ogot és a benne levő en1bryót
a csirúzá.sig burkolja, azért egyrészt a véclelcn1re, rnúsrészt egyéb biológiai feladatok (pl. elterjesztés) teljesítésére alakul át. A magfal vele
rendszerint üsszenött, fejletlen, sokszor csak húrtyasze1·ii.

G:!. k•'·p.

A tok kop:ic::os kovad:isiinnk mó(ljai: 1. Y(1laszial!,
:!. rekesze~, 3. vflln;zfaltóli J;:ovadfls.

_4.z egy-
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~-\.
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terrnés

részre
magvúak: éréskor egészben hullan ak le. A töbhn1agvúak annyi
n
minde
hogy
,
inódon
oly
de
k,
bennü
hasadn ak szét, ahány n1ag van
ol.
beburk
tesen
tökéle
magot egy-egy termésfalrészlet
a) Egészben lehullók:
l. A makk (glans) termésfala kemény, fásodott, a maghé j pedig puha,
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termés

össze
3 . ...:l.z a..::zniag vagy álrnag termés fala ken1ény, de i1em nőtt
rendól
a magfallal úgyhogy az szabad on van benne. Egy-eg;r virágb
él.
félékn
culusHanun
és
lélmél
rózsafé
a
szerin t több fejlődik. Ilyen van
termöású
alsóáll
1iwn)
aclwe1
(
s
4. A 7'a"zat- vagy pctymegtcrmé
ék vagy bóbita
k, falát nagyré szt a vacok képezi, sokszor függel
fejlődi
ből
van rajta, pl. fészkesvirágúak (G5. kép), Valeriana.
alakú
5. A lependék vagy zászlós termés (1iteroiliwn) falán szárny
1

hártyá s repülókészülék alakul , pl. kőrisfa.
[1) 8zéthasadó vagy oszló t.ermések :
és
A széthasadó termés ( schizocarpiu.lii} több termőlevélből alakul
az.
tartahn
.annyi részlennésrc (-nierica.rpiun1) hasad, ahány magot

ü5.

]{(;p •. A

Tnra.."(:lC\llll

offkitHl.fo

nyele!' l1úlutás knsznttcr mésc.; 11 ter.

m_c,.::zetcs nngyság, b nngy!lva , e mag~
hni:, d n húbitn egy i'Z6rc. (Schll·
ber.::zky.)

oa. kép. A Daturn stramoniurn
feh1yl!ú tokja. (Schilber nzky).

f
kép. A Carum carvJ kcttU;;k11.~ztltja.
1. oldalról ué7.\'c, a n cnrpopho nuu, p a
kocs{my, m-m re~ztcrmé~ck, cl a discu.~,
ct•
11 a biln, !?. i~ kettős kaszat. kcrcsztm
i!zcthcn. (Fllarnzk y é5 Daillon.)

űű.

ye. A maldc
l'.ártyás, pl. tölgy (6±. kép), mogyoró, büldc, szelídgeszten
alakul t.
l,upacsa (cupllla), mely csészeszerüen körülveszi, follevelekböl
3'! "d ·1· és fala
2. A szemtermés ( caryopsis) felsóál. lástí termóból f eo1~
1'··1
a
a.
gahon
üvek,
pázsitf
pl.
tt,
1nag lCJJU szorosan összenő

alsó1. .tl kettős kaszat, ikcrkaszat ''agy petyniegecske (cliachcniIHn)
~<\.z
hasad.
1nésre
állá.sú, két ter1nölevélből alakul, éréskor két résztcr
Foeui·ernyósvil'ágúaknál fordul eló pl. ~;\.nisu1n, Carum, Coriandrun1,
oldalról
culum stb. Alakja yá]tozó, gömbölyded. hengeres, hátáró l vagy
egy szálas
·Összenyon1ott. lia megér ett, a ter1nésfelek a kocsány végén
csónakmések
részter
A
villaágon (carpopho1) vanna k. (UG. kép.)
a sík
oldal,
-is
alakúa k, don1ború hdti részak a dorsalis varor carinál
(fuga,
összcnövési ·részük a co1n1nissurál-is oldal. ~A.. háti oldalon 5 bordát
a között
coslac), köztiik J barázdát (vallcculae) látunk . Néha az 5 föbord
ább
legink
falban
termés
A
kép.)
(G7.
.-1 mellékborda van, pl. Coriandrmn.
van.
(vittac)
jtartó
illóola.
kevesebb tömlőalaktí
több va")'
6' esetlea
0
0
az összenövés oldalá n h!tromféle alakú : sík
hérje
magfe
A
(GO. kép.)
; középen
vagy gyöngén kiclon1borodó ( orthosperni), pl. Foeniculum
1

ü.J:. kép.

l. A

Qucrcus robur,

?·

a Qu1•rcu5 se,;silü1orn 1nnkktcrm~ e.

(Filar~z.l;:y.)

5

07. kép. A Coriandr um suti•
vum kcttUska szatja. (Daillon. )

A tcr1nés

..:\ terinés

egy n1ély barázdáv al ( canipylospenn), pl. Coniun1 ; erősen hon1orú~
kivD,jt (coclospenn) pl. Coriandrmn. (GS. kép.)
2. Az oszló ma7'kocs1'a ( carcerulus) felsőitllású, 2 termőlevélből
alakult és Inegéréskor •.t részre esik szét. .:\.z ajakos virú.gíiaknál, pl.
Lavandu la Sa1via és a Boraginaccákná.l fordul elő.
Ebbe a csoportba sorolható a
1
II
111
iiialvaceák oszló toktern1ésc, n1cly
megéréskor annyi részletre válik~
ahány termőlevélből alakult, dc
az egyes ke111ényhéjú ma~~akat
már nem zárja be teljesen; (G9.
kép.) ezenkívül a juhar 2 lcpcndél~re os:ló tern1ése ( sutnaira) és a
golyaorrfélék aszn1agocskákra. os:.:ló
termése (rcgma).
6S. kép. Ii:eres<.t· és hosszmetszefok kettii;;
J;:aszntokból: I. orthospcrm. ,II. cnmpylosperm,
m. coelosperrn (C. Müller.)
II . ..!l 11úsos terniésck héja, az
exocarpiun1, bőrnemű vagy há.rtyás, mesocarpiumu]( léclus, sok nedvességet tartalrnaz , éréskor többékevésbbé szét.mi:ílló r~arcocarpiun1), egyeseknél azonban összeszárad.
Kétfélék, bogyószcríiek és csonthéjasak.
a) .cl bogyós::eriiek e:x.ocarpiu1na vékony bőrszerű, 1nesocarpilu11ulr.
nedvdús, endocarpilunu]( h{irtyús. _:\, terznésfal szétmállása utún a
n1ag lak kiszabad ulnak, azért a maghéj a csira
védelme miatt keménv, fásodott.
1. A bogyó (bacca) exocarpiuma és endocarpiuma vékony, hárt.yás, mesocarpilu1ut léclüs. pl.
Bclladonna (32. kép), paprika, szőlő, ribiszke,
fi!). kép. Ar. Altlrncn niiisóskaborbolya, áfonya.
cinnlis osz!ú toktermt~c.
2. il ltabak vat,ry töktcrn1Cs (pcponüon) exocarpiun1a vastag, bőrncn1ű, mesocarpiumai valamint a belsejét kitölt&
válaszfalak húsosak, pl. Colocynthis (70. kép), dinnye, tök.
3 . ..tl narancstennés (hesperidiiun) exocarpiunut bőrszerű, illóolajtartaln1ít, n1esocarpilunn. száraz, taplós, endocarpiumából az üregeket
kitöltő szőrök fejlődnek, amelyek éréskor meghúso sodnak pl. narancs~
citrom. (71. kép.)
b) il csonthéjas tcrniéseknél ( drupa) az exocar1Jium és n1esocarpium
a bogyószerlíekhez hasonló hártyás, illetve híisos, dc endocarpiumul(
ken1ény' fás) kőn1a9ot rvutanzcri) alkot, inely a 1nagot a csirázásig köriil1

e

8

@a

©$
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burkolja. Ezért a inngkezcle111ény burkából fejlődött 111aghéj vékony,
h{irt.yás vagy bőrnen1ű. Kivételesen egy· csonthéjb an két mag is fejlőd
hetik, mint azt néha a manclulánál lD,thatjuk.
Egy ter111őlevélhől alakult csonthéja s termése a szilvának, baracknak, mandulá nak van. Utóbbiniíl éréskor a két külső termófah éteg
összesz{trad, fölrepecl és a
kőmagot kihullatj a, úgyhog:r részben úgy· viscll(edik, mint a felnyíló termések.
.A. 1nálna ter1nésc több
különálló termőlevélből
Jr.épzódöt,t csoportosi csonthéjas termés. (72. kép.)

A

cso1dhéjas

bogyó

több termőlevél összenövése ftltal alakul. de oly
n1óclon, hogy csak az ex.a- iO. k~·p. A Citrullu3 colocynthis knbak krmfaiénck ktrc~zt.
metszete. (Ilaillon.)
carpiun1 és n1esocarpiu111
nő össze, n1íg az enclocar1Jiun1 a bogyóba n levó 3 vagy '.t mag körül
külön-külön képez egy csont.héjat:, amelyen belül a 1nagvaknak külön
há-;."t.yús n1aghéjuk van, pl. bodza, Rha1nnus.

1

il.

J;ép. A naranc,;

kerc~ztmet~zete.

(llaH!on.)

7!!. kép. A m1Hna tr1r;;a~.
csouthéjns tcnné~c (a} t~s
ugyanez ho~sr.metszct l1cn {b ).
(Schilberszky .J.

1

B) A rnaglicízon ldviil más képletekből is alakult lr-rmésck képzésében részt vehetnek a tengelyképlctck, így a vacok vagy a kocsány.
I. Egy virágból fejlődöttek:
1. ..:1 csi7Jkebogyó (cynarrhodon, cynosbatos) nlsó{iliású aszn1ag-

A termés
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2

l

ia. k6p.

\1.

A termés -

i·L kl;p, A szamóca termése.
{Bnillon.l

A :csipkebogyó ohlalrúl és ~. hossimet·
szetben. (Dnillon.J

l

75. kép. Az auacardJum occidcutr1lc termése
J10:;szmctszctbcn. (Daillon.)

n1ag
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termései a serlegszerűen kialakult és meghúsosodott vacok alján van~
nak, pl. a rózsa: (73. kép.)
2. A sznnlÓcate1 nlés ( fragunl) meghúsosodott vacka kúpszerűen
kidomborodfü, ennek felületén, illetőleg apró mélyedéseiben vannak
a kis aszmagtermések. (7 4. kép.)
3. Az almatermésnek (pomwn) csak belsó, a magvakat burkoló
hártyás része alakult a termólevelekból, húsos része a vacakból képző
dött, amelynek tetején még a csészelevelek maradványait találjuk, pl. alma, körte, birs.
Ezek közé sorolható 1nég az anacardiu1n termése
(75. kép), amelyp.ek meghúsosodott kocsánya tetején
foglal helyet a szárazhéjú termés, és az Agrimonia
termése (76. kép), ahol a vacok száraz, tüskés burok
alakjában körülfogja a terrnést.
78. kép.
A ~roru;; uigrn
II. Egész virágzatból fejlődik:
termése.
(Schilbeszky.)
1. 11 fügctennés (syconius) virágzati vacka húsos,
körteszerű, de egyik végén nyitott képlet, nlelynek belsejében apró
aszn1agocskák vannak, pl. füge. (77. kép.)
2. .:Jz eper/aterniés (sorosus) apró aszn1agterméseit a meghúsosodott lepel veszi körül és érett állapotban a virágtengellyel együtt hull
le. (78. kép.)

A mag.

2

76. kép. 1 Ai A!!rimonhi i;:upator!n 'h•rmésc,
~-ugyanez hosszmetszetbe n. (ll:ii\\011.)

~.\

A mag (semen) a maghéjból és a magbélből áll. A maghéj, különösen abban az esetben fejlódil;:: erősebb 1nértékben, ha a n1ag érés
után a termésből kihull és a héjára hárul a védelme és az elterjesztése.
A nuighéj egyszerű vagy kettós és ekkor egy külső keményebb (tesla}
és egy belső puhább (tegmen) rétegből áll. Felülete síma, pl. Ricinus,
Linum, érdes, pl. Amygdalus, gödrös, pl. Colchicum, szőrös, pl. Stro-

77. kép, b a filge üett tenné.s~, a Uf;:Ynncz hossz•
metszetben, e vorzós•, d termus ;jr:\ga. (Brdfazeti

1

~övénytnn.)

79.

k~p.

2

A Strrchno:; nux •omlca magvn. I. ktvülröl. :?, hosszmetszelbcn,3. k<'resztmetszetbcn,

1
!
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.A inag

néha
scjtsora
inás szerkezetű. Leakülső
vacn:r
•
I1hanthus' Strvchnos
'-'
OJ
'
~
köldökA
Sinapis.
Linum,
pl.
alakult,
nyálkascjtckböl
vízben felduzzadó
zsinór illeszkedési helyén egy folt alakjában, a köldököt (hilwn) látjuk,
maga a köldökzsinór a varratot (raplw) alkotja (79. kép.)
A köldök táján néha húsos
sz!Jniölcs (ll1.t-socsl1,a, car-uncula)
keletkezik, pl. Ricinus. (80.
kép.) A rnagrügyalapból is
fejlőclhetik egy húsos burok,
80. l•fp. 1. n Ricinus communls mng\·n, ~- ugynnnz
1nagköpeny, arillus. Ez a
a
ho~szmct~ietbcn, 3 11. n .cs[r:í.jn. (llaillon.)
n1agot kíviil körulburkolva a

.A. Goss:ypiu111 félék n1aghéja több centin1éter hosszú

szőrökből

áll

{83. kép), amelyek a gyapotot szolgáltatják. A Strophanthusnál a
hosszú, repülésre szolgáló szőrök egy csörszcrü nyúlvány végén üstököt
alicotnak:, úgyhogy a n1ag hasonlít a gyermekláncfíí bóbitás terméséhez.

{84. kép.)
A magbélben találjuk a csirát, azonkívül a tartaléktáplálék felhalmozására szolgáló szövetet, a mag fehérjét (d«jkaszövet). A magfchérje sok esetbe11 hiányzik és íg.r n1cgkü.lönböztctünk 'niar;fchérjés
niagvakat ( seniina albuniú1osa) és '1J1agfchérienélkiili ·n1agvakat (s. exalbiimi1<ow). A maglehérje lehet külső,

7u1rispcrnziun1.1 an1ely a inagriigy- beléből
a nucellusból keletkezik és belső, endo-

maghéj és a termésfal között van. pl a szcrecsendiónál (81. kép), ennek
1nagköpenye megszárítvn a 111acist szolgáltatja ..A. Cardan1omun1 arilusa
összefüggő és nem hasadozott (82. kép) 111int a szerecsendióé.

IJ.

b
Az E!ettar a cn.r<lnmomum mngYn.
nélkül, n mnghö111::nuycl, e
ho55zrnct.:izetbcn, a kilt5!}·, b llel:;őmngh&j,
e ;P0.r spcrniitun, d cndospcn11im11, . e J csira.
(Berg é~ Sclm1i<lt.)

8::!. kép.

~l\mngköpcny

S:l. kép. A Gossypium mngvá1ui.k
ho~,;znwt.swtc. '.(Daillon.)

spennúun,'~mely az embryózscikbél alakult. (l. ií8 old.) E szerint háromféle
n1agfchérjés mag lehet: csak perisper1niun11nal; perispermi11111111nl és
endospern1iun1uu1.l, pl. Cnrdan1on1um, szerecsendió, Ricinus ; csak

cndospcrmiummal pl. Sabaclilla, Colchicum, Stryclmos, Strophanthus. A magban raktározott táplálék lehet : keményítő, pl. Triticuni ;

olaj,

pl.

Linun1,

Ricinus, 1\..n1ygdalus ; szilárd,

zsí.r,

pl.

i\Iyristica, Cacao ; cellulose pl. Coffea. A maglehérjc nélküli magvak
fejlődésénél a. magrügybél és az cn1bryózsák szövete a csira növekedésénél

felhasználódik,

azért

az

érett

nui.gvnkban

inaradvá-

a maghéj belső oldalán csak egy összelapított sejtekből álló vékony hártyát ]átunlc Ilyenkor a inagbclet csak n csira

nyukként

'"

,,„

~L kt;p, 1. _.\. )!yri.~tic11 ír111::rnus hnjt:Cm, 11~·!10 ter111l·~,1·!, !!. a magkiitieuycs
maq, :L 11gyanannnl{ hoo5zmct~zcte, ar. tr.ai:tköpcuy, 1. maghéj, li. köldök,
e. c111lospermi.11m, cm. cml1ryo. (llnillon.)

(embryo) alkotja, mely a tartaléktúplálékot szildevclá&en (cotylcdones)
hahnozza fel, 111iért is ezeli:'húsosak, vaskoRak, pl. ..'\..tnygclalus . ..e\.. csirának a sziklcvclen kívül részei a gyök·erecskc vagy gyöl.:öcskc (raclicula),
a szik alatti tengely (l1ypolocyl), a rügyccslcc (plwnula). (!. lö olcl.) A szik1evelek szárna n·n1agvas növények e.gyes osztályairu jellemző. (1. 2·1: old.)
J.\. gyököcskc niincliga 1nikropyle, a inag sz(~ja felé irányul..;\.. csira fclt"vésc

1
!
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Sejttan

a protoplasmából eltűnhetnek, majd újból keletkezhetnek.
Ezek a tartalmi részek háromfélék :
1. A cytoplasmábnn elhelyezettek, melyek rendszerint többé-kevésbbé
szilárdak (pl. keményítő, íehérjeanyagok, sóskasavas mész).
2. A sejtnedvben oldottal; (cukrok, színanyagok, cseranyagok).
3. A plasma /elilletén keletkező anyagol,, amelyek a sejtfalat képezik.
A protoplasma elhalása és elbomlása után a sejtfalak visszamaradnak és a sejtvázat alkotják, amelyeln1él a sejtiiregben (lumen)
levegő, esetleg víz van.
észlelhetők,

'!
t:ü.

''

k<lp. 1. a llrasstcn n111gn1,
ui:;y:rnaz kcreFztmctszcthen.
(FHnr..;zky.)

I"

A protoplasma.

'

85. b\p. A Linum
• 1L~itat.i~;h1111m 1

illl

i

lJ
11

t»L k\·p.
A Stroplmntu~
lll!Lg\"l\7"

hi~JlitltL'i

lli k;i!dük, 1111.
v:irrnt. (T~chirch·
Oc;;tcrlc.)

mng\·ának lw:;,;z·
m:~tszdc, S maghéj, B cmlo,;pcrmium, e ~ziklcvfl,
fl tilj!ycc,;kc, r
µ:yüküe„kc.
(Fi!ar:<i:.ky.J

.'17. kt·11. ,\ 1inprika mug\·;iual;: ho~~zmct;;zt•!c,
E1ul. endn>spcnnium, .
('11!. ;;ziklcw~kk. rad. ·
gyüküc~kt~. tr~chirch·

Oe;;tcrlc.)

li

ll
!'.

b
fi
;:i

lehet egyenes, pl. Amygdalus. Linum, (8'5. kép). görbült, pl. Brassica.
(86. kép), csavarodott, pl. Capsicum. (87. kép.) Utóbbiaknál a sziklevelek
vagy széleildtel fordulnak a gyököcske felé O=, vagy pedig a sziklevelek egymásra borulnak és az egyiknek lapja mögött O)) van
a gyökerecske, pl. Sinapis.

11. Belső Morphologia,
Sejttan.

A növény teste sejtekből épült fel. Az alsóbbrendii növények
testét képező sejtek többé-kevésbbé egyformák, a felsőbbrendiieknél
ellenben igen eltérő alakí1ak és tartalmúak a szerint, hogy a növény
testén belül mi a rendeltetésük i\linden élő sejtnek alkotó része " cytoplasma, sejtmag (nucleus) és " színtestecsldl' (chromatoplwra}, amelyek
együttvéve a pr.otoplasmát képezik. A sejt összes életjelenségei ú. m.
az anyagcsere, növekedés, ingerlékenység, mozgás, szaporodás ezek
révén jönnek létre. l\Iint élő elemek kizárólag osztódás által szaporodnak és ha egyszer elpusztultak, többé nem képződhetnek újból. A sejtben ezenkívül még ~1. n. iartalnii részek is lehetnek. Ezek a protoplasma képződményei, passzív anyagok, amelyeken életjelenségek nem

A protoplasma bonyolult összetételű /el1érjeanyag. Hozzá kapcsolódnak a sejt összes életjelenségei. Ezek csak bizonyos höhaúírok között
folyhatnak le, a legalsó határ, amelyen túl a protoplasma elpusztul,
a 1ninini-it1n a legfelső a inaxiniuni, ezek között az a hőfok, arnelyik a
működésre a legkedvezőbb, az optúnun1. _i\. különböző növényeknél
az alsó és felső hóhatár, va.lan1int az optitnum is n1ás. Élő, aktív állapotban a protoplasrna nagymennyiségú, kb. 75o/0 vizet tartalmaz.
Nyugalmi állapotban pl. száraz magvakban, spórákban, gombák
sclerotiumaiban vizének nagy részét elveszti és ilyenkor hóhatásokra
sokkal ellentállóbb, nagyobb hideget és meleget bír el, a nélkül, hogy
elpusztulna. Verorhatása alkalikus. Forró víz niegalvasztja, úgyszintén
bizonyos vegyszerek, a1nelyek hirtelen n1egölik és szerkezetét rögzítik.
Ilyenek az alkohol, az aether, 1%-os chromsav, 1%-os ecetsav,
0·5-1 %-os osn1iun1sav törnény picrinsav és inások. _,\. rögzített protoplasma különböző anilinfestékekkel, megfesthető, míg élő állapotban
ezeket nem veszi fel. í\Iint fehérjeanyag adjit a jellemző reaktiókat :
mercuronitrát-oldattal (l\Iillon reagens) melegítve tégla- vagy húsvörös, kénsav és cukortól rózsaszínű, rézszulfát és kálilúgtól sötét
ibolyaszínű, salétromsav és kálilúgtól barnássárga lesz.
Híg kálilúg, káliumhypochlorit (Javelle lúg), nátriumhypochlorit
(Labarac lúg) oldja.
_i\. cytoplasn1a. a protoplasn1ának sűrűn folyó emulsiószerű alaktalan része, a1uelybe a sejt1uag és a színtestecskék be vannak ágyazva.
A cytoplasmának a sejtfal felé, valamint a sejtnedvet tartalmazó
üregek felé esó rétege víztiszta, átlátszó, többi része apró szemecskéket
tartalinaz, 111iért is átlátszatlan, szürkés. _;\z egészen fiatal sejtekben
1

1

r
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a cytoplasma a sejt belsejét egészen kitölti. Később azonban belsejében
üregek, az ú. n. vaciiolák keletkeznek~ an1clyck a sejtncdvet tartalmazzák. Idősebb sejtekben a kisebb vacuolák egybefolyhatuak és a sejt
belsejében ilyenkor egy nagy központi elhelyezésií vacuolát látunk.
Ezt a cytoplasma a benne el~elyezett sejtmaggal és színtestecskéldrnl
törnlószcrfien veszi körül.
A sejtnwg fonalzatból alkotott gombolyag, amelyet a cytoplasma
.·egy súrübb réteggel, a rnaghártyával hutárol. •.\. fonalakban anilinfostékekkel igen jól festődő szemecskék vannak, a fonalak közét a sejt111agnedv tölti lci. 1 azonkívül egy vagy
több kisebb gömböcskét is láthatunk
a sej tnu1gon belül, ezek a scjtnia.gvacskák (nucleoli). (88. kép.) A sejtmagnak fontos élettani feladata van 1 így
a sejtosztódásnúl és a megter111ékenyítésnél szerepel. ..A. drogokban csak
kivételesen találkozunk vele.
.t\. színtcstccskék vagy chromatophorák a cytoplasmában vannak és
háromfélék: 1. cliloroplastál~, 2~ _ .1,hry~ __
111oplasták és 3. leukoplasták-:-~
' / ,,
1. [:!_1 ehloroplastcík vag; ~c!dorophy~lszP:nu;_cskélf zöldszínűek és rendszerint lencse- VUf:.Y korongulakúalc,
csak az alsóbbrendű növényeknél láthatunk szalag-, csillag- vagy más alakúakat. A drogokban száradás
következtében összezsugorodva, rögalulníak. _:\. széndioxyd assirnilatio
az ő révükön történik. A növény a. levegőből fölvett széndio:\.-ydból
és a talajból fölvett vízből, a napfény energi:iját felhasználva, bizonyos
mele<>mennvisé,,
és minim(•lis vas jelenléte mellett szénhydrátot képez.
0
0
Ehhez felhasználja a szénclioxycl szenét, a víz hyclrogénjét és oxygénjét,
n1íg a szénclioA··y-cl oxygénjét is1nét kibocsátja. _.\. szénclio:\.-ycl ezen áthusonítása csak chlorophyll jelenlétében lehetséges. Ezért azok a
növények, an1elyek chlorophyllt. ne111 tartahnuznaki 1nint 11 gon1bák
és az élősködő növények, csuk szerves anyagokkal táplálkozhatnak,
1nert erre szervetlen unyagokat, inint a széndioxycl és víz nen1 használhatnak fel.
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_4_ chloroplasta ala1;anyaga. a stronia, szivacsszerű és színtelen,
·ebben vannak a zöld olajos cseppecSkél~-,~ granák szétoszolva .•.\. graná1rat zsíroldó anyagokkal kioldhatjuk és UfrkOr a st;ro1uák mint színtelen testecskék visszamaradnak. Ilyen ehlorophyllolcló anyiigok az
.alkohol, aether, zsír, zsíros és aetherikus olaj stb. (pl. Tinct. digitalis,
Extr. filicis maris aethereum, Ung. aromatic, 01. hyoscyami, 01.
bergamottae). A színanyag nem egynemií, hanein négyféle anyag van
benne, úgymint a) cld()_rophyll, amely kékeszöld, . b) ehlorophyll, amely
tiszta . zöld) ezenld~,{il a narancsvörös carotin és- ·a sárga qJ,antqp~iyll.
A chlorophylloldat fluoreskál, azaz áteső fényben zöld, visszavert
fényben vörösszínű. .cl kereskedeln1i chlorophyllból a sárga és vö~ös
színanyagot eltávolítják, azért ennek az oldata nen1 fluoreskál. Ha
chlorophylltartalmú alkoholos növényi kivonatot benzinnel összerázunk, akkor az alkohol tetején úszó benzin fölveszi a zöld szín.anyagot, a stírga és vörös pedig az alkoholban marad vissza. Némely
J1övényben a chloroplastok zöld színét más színanyag többé-kevésbbé
elfödi. Igy a dísznövény roranánt termelt Ricinus sanguineus 1 a véru1ogyoró és a vérbükk levelei vörös-, illet.ve vörösesbarna színűek,
inert legkülső sejtrétegcikben a vörösszínű anthocyan elfödi az alatta
levő sejtrétegek chloroplastjainak színét. A vörös moszatoknál (Rhodophyta) a pbycoerythrin (pl. a Carragaen-nél), a barna moszatoknál
(Phaeophyta), a phaeophyll (pl. a Fucusnál) fedi el a chloro]Jhyll zöld
.színét. _\fény, vala1nint a vas hiánya 111ellett chlorophyll nern képző
dik és a növények sárgás, sápadt színűek. Savaktól a chlorophyll
n1egbarnnl, azért a rosszul szárított levél?Lrogok is barnák, mert a
savanyú sejtnedv a zöld szíut elbontja.
_g_.."1 chronioplaslák sárga-, narancszsínű vagy piros testecskék)
an1clyek szir1nokban) ter1nésck falú.ban, de néha gyökerekben (pl.
sárgarépa) (S!J. kép) is előfordulnak. Alakjuk nagyon változó, néha
a kristályhoz hasonló ( krystalloicl) tű, t{1bla vagy oszlopala.pú, rnáskor
korong-, orsó-, sarló- vagy inás alakúak. Szárításnál összezsugbrodnak.
Egy növényi szervben alakjuk néha egyforma, más esetben ugyanabban a sejtben kiilönbözök. Keletkezésiik kétféle 1 yagy n chloroplastákból alakulnak {Lt (pl. Capsicum) vagy közvetlenül a leucoplastúkból képződnek . ..:-\..narancs színt sokszor vörös oldott színanyag és sárga
.chron1oplasták együttes fellépése adja .•:\.. chro111oplastáknak a szirn1okban, terrnésekben biológíai feladatuk van, élénlr színülckel csalogatják
.az állatokat.
Dr. 'A11g-usiin

U~'!n:

Hotauiku.
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jh A leucoplastálc a chromatophorák azon alakja, amely olyan
sejtekben van, ahol chloro- vagy chromoplasták nincsenek. Főképpen
a fénytől nem ért élő sejtekben fordulnak elő, de az epidermisben is talál'hatók, amely rendszerint chloroplasta nélküli. Színtelenek vagy ,gyengén zöldesek, napfény hatására azonban megzöldülnek (pl. megzöldült
burgonyagumó). Feladatuk a növény életében igen fontos, mert az
oldott szénhydrátokból a ral-tároz_ó helye"-"' tartaléktó.plálékot képezik, kondenzálják-é; működésük szerint megkülönböztetik, a lceményítő
képzőket (amy~oplasta) (90. kép) vagy olajképzőket (elaioplasta).

felhasználódik, vagy pedig olyan helyre, ahol mint tartaléktáplálék
leraküírozódik. Ebben az útjában néha bizonyos helyeken (pl. keményítőbüvely) apró keményítő szemecskék alakjában ismét leválik,
hogy azután rövid idő mnlva feloldódva, útját tovább folytassa. Ezt
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vándorló vagy transitoricus keményítőnek nevezzük:.
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~4. keményítő

harmadik alakja a raktározott ],em41!YÍtŐ, amelyet a növény bizonyos
szerveiben, magvakbŰn, gyökerekben, rhizomákban tartaléktáplálék

gyanánt halmoz fel. A raktározott keményítőt a lencoplasták képezik
oly módon, hogy belsejükben az oldott cukrot keményítővé kondenzáljtl,k. Gyakorlati jelentősége csak: a raktározott keményítőnek: van.
~.\ kereskeclelnii keményítő gyártására olyan szerveket használnak,
amelyek nagymenuyiségben tartalmazzák, így a gabonák szemtermésé-

bcn 70-75%, a burgonya gum6jában 25% van. A drogokban is nagy
a jelentősége. Egyik-másik nagy 1nennyiségben tartalmazza, így az

Iris rhizomája, az Althaea gyökere 30-35%-ban, azért ezek készítményei clőállít{tS{m{Ü tekintettel kell erre lennünk. Ezenkívül a drogokban nagyon elterjedt, alakja, nagysága az egyesekre igen jelle1nző,
miért is a drogok, dc különösen a növényi poroknak felismerése ezek
segítségével is történik.

DO. kép.

S9. kép. A sárgarépa gyökerében n clU'omopbstfLk.

mcc~kéh:

Az Iris rllizomtí.jáb::inlkcményitősze~
(\·iJCt.gosan) leucoplasttí.kknl. (sötHcl>).

A cytoplasmában elhelyezett tartalmi részek állományukra nézYe
1
lehetnek vagy szilárdak, mint a keményítő, sóskasavas-mész, lágyak
mint a zsírok, fehérjék, folyékony;ik mint az olajok.
A keményítő a növényben mint az assimilatio első látható terméke
lép fel. l\!int ilyent a chloroplastákban apró, fehér szemecske alak-jában
jól látllatjuk, ha pl. egy élő lomblevélból tavasszal vagy nyáron délután mikroszkópi metszetet készítünk és azt kellő nagyítással megvizsgáljuk. A. chloroplastákban képződött keményítő az ú. n. assúnilatiós vagy autochton keményítő. Ez a nappal képződött keményítő
következő éjjel enzymák hatására átalakul szőlőcukorrá és feloldódik.
Ezért, ha a lomblevelet hajnalban, napfelkelte előtt vizsgáljul< meg,
chloroplastáiban nem látjuk a keményítő szemecskéket. A keményítő
ből képződött culrnr elvúndorol a növény más részeibe, vagy oda, ahol

A keményítöszemecske alakja lehet gömb, kerülékes, tojásdad,
szögletes, pálcika. (Dl. és 92. kép.) Rajta sokszor egy pont, mélyedés vagy
jellemző alakú repedés látható, ezt a keményítőszem magvána/; mondják.
E körül rétegeI·et láthatnnk, amelyek, ha a mag l<:özponti fekvésű,
concentrilcusak, ha pedig a mag a szemecske széle felé eltolódik, excentrikusak, amennyiben a i11ag mellett sokk:al keskenyebbek, mint a
másik oldalon. Abban az esetben, ha egy lencoplasta belsejében több
keményítőszemecske képződik,

ezeli: egymással összetapadva az össze~

tett keniényitöszeniecsl..:él alkotják, ellentétben az egyszerlé. szeniecskével.
A zab kcményítőjc 100-300, a rizsé 400-1000 részszemecskéból
van összetéve, de másoknál, mint pl. a borsnál vagy a parajnál, sokk:al
többől, az utóbbinál a szemecskék száma a 30.000-et is meghaladja.
Vannak oly kevés szemecskéből összetett keményítők, ahol a külön
részszemecskéket még közös rétegek is burkolják körül. Az ilyent
félig összetettnek nevezzük'.

nagyságát legcélszerűbben a mikroszkópi mérés
egységében, a nllla·ónban -:- ,u = ro1ao mm fejezzük ki. A burgonya
nagyobb szemecskéi 100-150 p nagyságúak, úgyhogy szabadszemmel
~<\.. keményítőszem

is láthatók

megfelelő

világítás mellett. A búza nagyobb szemecskéi,
5*
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szemecskéi 20-30 fl át1nérőjűek. A búza kis
valamint a krul•or1·ca
•
,H nagyságúak.

szemecskéi és a rizs szemecskéi kb. 1
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felépítve. Kristályos szerkezetét bizonyítja, hogy poláros fényben vizsgálva, rajta sötét kereszt látható, amelynek ágai az organikus középpontban, a magban találkoznak. Rétegezettsége onnan ered, mivel
az egyes rétegek víztartalma és chemiai összetétele eltérő. Chemiai
összetételére nézve szénhydrát, amelynek képlete (06H100 5J,. Molekula
nagysága ennek bizonnyal többszöröse, de 'hogy- 'hányszorosa,
eddig megállapítani nem sikerült. Ugyanez a képlete van a dextrinnek, inulinnak, a cellulosnak, pedig mindezek úgy fizilcai, mint vegyi
sajátságaikra nézve igen eltérőek. A ke111ényítóben háromféle isomer
szénhydrát van, a granulo_se, aniylocelfi~~-~s~ és aniyl_o_!f,_exttin. Hideg víz~
ben a keményítő nem oldódik, G0-80'1-os vízben f~Iduzzácl csirizt

Fehérjék krystalloid alakjában az aleuron szemecskéken kívül is
találhatók néha a cytoplasmában, sejtmagban vagy a chromatophorákban. A krystalloidok. a valódi kristályoktól abban is különböznek, hogy vízzel vagy híg kálilúggal megduzzadnak és anilinfestékkel
festhetők.

J{ristályolc. A kristályos tartalmú részek közül leggyakoribb a
sóskasa.vas 1nész, a calc·iuln oxalat. Ez a növény testében csak: ltlvételesen szerepel mint tartalékmész, rendszerint az anyagcsereforgalom-

képezve, 100"-on részben, nyomás alatt főzve teljesen feloldódik. Allrnhol, aether nem oldja, hideg kálilúg, nátronlúg, tömény chloralhydratoldat felduzzasztja. A jórl híg vizes oldata kékre, tömény oldata kékesfeketére színezi. Ez a színeződés azonban csak hideg, közönzbös vagy
savanyú vegyhatású oldatban áll elő, ha n1eg1nelegítjülr vagy lúgossá
tesszük, eltünik,

lehűtés

vagy közön1bösítés után isn1ét

előáll.

Csírázás-

kor az enzymek a keményítőt fokozatosan feloldják, miközben mindinkább nagyobb részleteket kimarnak a szemecskékból. Szárazon 150200"-ra hevítve (pörkölve) a keményítő átalakul dextrinné. Ez hidecr0
' ben 1s
. ol dódik, J°óclclal vörösre színeződik, amely szín hevítésre vagy
YlZ
lúggal éppúgy eltűnik, mint a keményítő kék színe. A tökéletlenül
pörkölt dextrin jóddal ibolyaszínű lesz, éppúgy mint az ú. n. mnyloilextrin, amely némely növényben előfordul.
. rfz aleuronszeniecslcék a fehérjének azon alakja, amelyben az
nunt tartaléktá.plálék a 1nagvakban raktározódik. Az elemek közül
főképpen O:_ Q, !f.,_ l:f. képezi allcotórészüket és nitrogén tartalmuJc

foszi a táplállrnzásra fontossá. Ugy keletkeznek, hogy a cytoplasma
lnsebb vacuolái fehérjével telnek n1eg, ezt az ala.panyayot egy cytoplasma hártya veszi köriil, belsejében peclig még különböző zárványok
képződhetnek. (93. kép) Ezek a zárványok: fehérje krystalloidok,
globoirlok, amelyek calcium, magnesimn és phosphorsavval párosult
globulin fehérjéből alakult gömbök, calciwnoxalatkristályok leginkább
buzogányfoj alakban. Némely növény aleuronszemecskéi csak alapanyn gból állanak, mások ,„iszont mind a háro1n zárványt tartalmazhatják ..A. legfejlettebb aleuronszemecskék a zsírtartahnú 1nagvakban
vannak; ott ahol ke1uényítővcl együtt fordulnak elő 1 rendszerint

aprók.

1
fl:L kép. A Ricinus endospermlumsnscjtjeibcn nlcuron szemecskék,

1. alkoholban, 2. vlzben vizsgá\\"n. Kr. krystnlloid, {J glolloid.

'---·

bál kiküszöbölt termék, melynek sokszor védelmi szerepe lehet, amennyiben különösen tűalakban a növényt az állatrágás ellen megvédi.

A drogokban igen elterjedt és változó alakú, miért is a drogok és drogporok mikroszkópi felismerésénél fontos támpontot nyujt. Jellemző
reactiója, hogy sósavban pezsgés nél/,ül oldódik, kéµsavval pedig gipsztííkké alakul át. A négyzetes vagy egyhajlású rendszerben kristályosodik, az oldat töménysége szerint, amelyból kivAlik és e szerint 3 vagy

1 molekula kristályvizet vesz. fel. Ugyanabban a növényben, sót ugyanabban a sejtben is mind a két rendszerhez tartozó kristályok előfor
dulhatnak, a rendszer nem is jellemző, hanem a kristályok csoportosulása. E szerint négyféleképpen fordul eló: 1. egyedülálló kristályok,
prismák, oszlopok vagy táblák (Ir's, 9±. kép 1.), Quillaja); 2. tűalakúkris
tályokból alakult kévék, ú. n. raphidok (Scilla, .94. kép 2. ); %. buzogány/ejalakú, csoport (csillag, rózslCska), n1ely kristályok egymásranövése
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révén keletkezett oly módon, hogy csúcsaik minden irányban kiemelkednek (Rheum, 94. kép 3.); 4. kristálylwmok, amelynél igen apró kris"
tályok az egész sejtet kitöltik (Belladonna, 94. kép 4.).

]
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A cytoplasmában ezenkívül előforduló anyagok .a zsírok, illóolajok, gyanták, gumi~ és kaucsultszerü anyagok. ~I\. zsíros anyagok
állomá.nyuli:: szerint viaszok, vajszerűek, zsírok vagy olajok. A zsírok
a cytoplasmában kis szemecskék, cseppecskékben vannak, vagy pedig
finoman, emulsioszerűen szétoszolva ú. n. olajplasmát alli:otnak..A.z
aetherilrus olajok a cytoplasmában képződnek ugyan, de onnan
rendszerint kivándorolnak és sejtközötti járatokban, vagy pedig a.
mirigyszőrökben a kiválasztó sejt és a cuticula között habnozódnak fel.
A gyanták is leginkább a sejtközötti járatokban vannak, a kaucsukszerű anyagok pedig a tejnedvben emulgálva.
A sejtnedv.
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(H. kép. A Cnlcium oxa\nt kr!sU1lyoJ>:: 1. egyes kristály ni lris rhizomiijí1lmn, 2. rapllid
a Sem:~ pikkclylt/•;clébcn, 3. buzog:lnyfoj n llheum rhizom:ij1ib:u1, 4. J;risUilyhomok a
Be!lo.douun gyöh:~rCbcn.

A calciumoxalaton kívül más anyag kiválása sokkal ritkább.
A calcium carbonat cystolithoh alakjában található, amikor a sejtfalból
a sejtüregbe- csapős vasfagodás nyúlik, amelyre a calcium carbonat
ffutszerűen lerakódik (pl. Cannabis, Ficus). Ezenkívül a magnesiumoxalat, calcium citrat és kovasav található néha kristályos alakban.
l

_.\ plasnu1 anyagcscrc-produ11:tumainak nagyrésze vízben ohh:a
n1int sejtnedv a vacuolában van. _.\. sejtnedv a vízi növények kivételével rendszerint savanyú veg:y"ihatású. _.\. cytoplasma a vacuolát eKr
félig áteresztő réteggel veszi körül, azért amíg a sejt él, a sejtnedvben
oldott anyagok nem diffunclálódhatnak szabadon a cytoplasmába.
_;\_ sejtnedv anyagai közül egyesek tartaléktáplálékot képeznek, mások
biológiai jelentőségű csalogató anyagok vagy az anyagcsere melléktermékei.
A szénhyclrátok közül a drogokban leginkább a cukroldrnl, az
inulinnal és a nyá!l,ával találkozunk.
A növényekben sokféle ei.llwr van. Leggyakoribb a szőlőcukor
(glycose), a gyümölcscukor (/rnctose vagy laevulose) és a nádcukor
(sacclwrose). A szőlőcukor és gyümölcscukor leginkább termésekben
van, ahol núnt csalogató szer biológiai feladatot teljesít, a szólócuk.or
pedig a szénhydrát oldott, vándorló alakját is képezi. A nádcukor
inkább tartaléktáplálékot képez és mint ilyen van az iparilag is felhasznált culrnrnáclban és culrnrrép{LlJan. A nádculuot és szőlócul<rot
a Fehling-oldattal különböztethetjük meg egymástól, mert ha a culrnrtartabnú oldatot vagy metszetet alkalikus rézsulfát-oldattal hevítjük,
a szőlőculrnr ezt reduJ,álja és a vörös rézo:1.7d csapadék alakjában kiválik, a náclcuJcor nen1 redulcálja, ezért a Fehling~oldat kék marad.
Az izE:tl_in oldott állapotban előforduló szénhydrát, képlete ugyanaz
mint a keményítőé (0 0H10 0 5 ),.
Főképpen a compositáknál és a. velük rokon lobeliaceák és campanulaceálmál fordul elő mint tartaléktáplálék (Rhiz. arnicae, Rad.
'

'
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taraxaci, Rad. enulae stb.). Oldatából alkohollal sphaeolrristályok
alakjában kicsapódik.
A nyálka az orchideák gumóiban (salep), hagymákban (Scilla),
gyöker'eklle;;: (Althaea) tartaléktáplálékon kívül arra is szolgál, hogy
a vizet megkösse, azért sokszor száraz termőhelyen élő növényeknél
találjuk
Az oldott színanyagok a sárga antochlor és az antlwc!/.an, mely
savas se]tuecÍvben -VörBS, l~ózönibös vegyhatásúban ibolyasiíii?í, lúqosban
peclig kékszínű. Elóiordul virágokban (Althaea, Malva), termésekben
(Rubus, ~forus), levelekben (Ricinus sanguineus), utóbbiaknál a chloroplastok zöld színét többé-kevésbbé elfedve (1. 73. oldal). Az anthocyantól eltérő sajátsi1gú festék az allq;:nnin (Rad. allrnnnae), mely
vízben nem, de alkoholban, aetherben és zsírokba.n oldhatQ.
A leggyakoribb szerves savak a citromsav, borkósav, aln1asav,
termésekben szabadon vagy savanyúsók alakjában vannak (pl. Rubus,
lllorns 1 Tamarinclus). 1\ sóskasav n1int savanyú sóskasavas kálium,
a Rheum és Rumex leveleiben és szárában) a hant,ry~asa'r a csalán:

fullánlrnzóreiben található. Ezenkívül valeriansav és Aminosavak
tali1lhatók egyes drogokban.
..:1 cseranyagok! nugy csoportot képeznek és közös sajátságuk,
horry a nve~s i11lati bórt cserzik. Vassóklrnl sötétkék vagy sötétzöld,
0
káliumbichromattal pedig vörösbawa csapadékot adnak. Ebbe a
csoportba t.artozik a tannin, gallussav. A drogokban nagyon elterjedtek (Rad. ratanhie, Cort. quercus, Cort. chinae, Gallae), amelyek ezektől fanyar-, összehúzó ízűek.

.;lz _al.kaloidcí.k nitrogéntartalmú szerves bázisok. Némely család
vagy génuszra jellemző allrnloida tartalma. Néha egy alkaloida vagy
rokon vegyületei egy bizonyos rokon növényc8oportban fordul elő,
így a hyoscyan1in a Solanaceák egy részében ; ináskor egy család
különböző génuszaiban ruás-rnás alkaloidák vannak, pl. a Rubiacei\k-

nál a Cinchona, Coffea és Uragoga génuszokban ; végül ug.ranazt az
az alkaloidát különhözó 1 rendszertanilag egymástól távol cső családok-

ban találhatjuk, így a coffeint az Aquifoliaceák (Ilex), Sapindaceák
.(Paulinia), Sterculiaceák (Cola, Theobroma), Theaceák (Thea) és
Rubiaceák-nál (Coffea ).
A Glycosidák olyan vegyületek, amelyek bomlásánál mint egyik
termék mindig valamely cukorfaj hasad le. A másik terméket, amely
a cukor mellett keletkezik és amelyet a legkülönbözőbb organikus
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vegyületek képezhetik, aglykonnak nevezik. Glycosida tartalrnulrról
nevezetesek, pl. a Rosaceák, a Cruciferák családjai ..A. Saponi:riok a
legkülönbözőbb családokban találliatók, úgyszintén az antrachinon

glycosidák is, így a Polygonaceálmál (Rheum), Rhamnaceáknál (Cascara sagrada, Frangula ), Leguminosálmál (Senna) Liliaceáknál
(Aloe) stb.
Az anorganikus anyagok közül különösen a phosphatok a gyakoriak, de nitrátokkal, sulphátoldrnl is talállrnzunlr.
A tejnedv különböző vízben oldhatatlan anyagok emulsiója, mely
sokszor szilárd szen1ecskéket, így keményítőt is tartalmaz.

A sejtfal.
A legalsóbbrendű növényeknek, így a nyálkagombáknak, sejtfalulr nincs. A felsóbbrendüeknél csak az ivarsejtek, pl. a petesejt
falnéllctili, de megtermékenyítése után fallal veszi körül magát, éppúgy
a belőle osztódás által keletkező leánysejtek. A növényekre általában
jellemző. hogy a testülrnt felépítő sejtelmek falulr van. A sejtfal a
plasma produlrtuma, amely a .fiatal sejtet vékony bi1rtya alakjában
veszi körül. Növe/,cdése allrnlmával ezt a primar sejtfalat a plasma
n1egerősíti, részben oly módon, hogy a sejtfal részei közé új részek
ékelődnek (intussusceptio) és ezért a felületi növekedésnél sem vékonyodik meg; ezen1cívül a meglevő sejtfalra újabb rétegek rakódnak '~1•._
(appositio), miáltal megvastagszik. A sejtfal rendszerint nem egynemü, ''·
hanem rétegezett és azért a legkülső prilniir, a középső secundiir és a
legbelső tertiiir sejtfalat tudjulr megkülönböztetni. Felületén sokszor
párhuzamos vonalzatból álló csíkoltságot láthatunlr, amely vagy hosszirányban, vagy merőlegesen fut.

A vastagodás a sejtfal szilárdítását célozza és rendszerint akkor
következik be, ha a sejt végleges nugyság{tt elérte. Kétféle vastagodást
különböztethetünlr meg: kifelé való (centrifugális) és befelé való (centripetális) vastagodást.
A kifelé való vastagodás csak olyan sejtekben léhetséges, amelyek
legalább egy oldalról szabad felületüek. Látható a spórákon és a
pollen szemecskéken, amelyek más sejtek belsejében az ú. n. anyasejtekben kelet.keznek. Felületükön lécek, tarajok, tüskeszerű csapok
ké_pzócluek. (Q3. kép.) Ezenldviil a bőrszöveten és a rajta levő szórképletekben láthatjulr a kifelé való rnstagodi1st.
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Leggyakoribb eset az, hogy a sejtfal a sejt belseje felé vastagszik.
Az újonnan képezett rétegek azonban rendszerint nem fedik az elsőd
leges sejtfalat egész terjedelmében, hanem ez helyenként eredeti állapotában vékony marad. Ez a nedvkeringés miatt szükséges, mert a
másodlagos rétegek sokszor olyan anyagból valók, amelyek a vizet
és a levegőt nem eresztik át, míg az elsődleges sejtfalon átdiffundálhatnak. Ha tehát a sejteket köröskörül egy átnemeresztő réteg határolná, akkor a nedváramlás az egyik sejtből a n1ásil\:ba megszűnne,
míg így az a meg nem vastagodott sejtfalrészleteken át akadálytalanul megtörténhetik. A szerint, hogy az újonnan keletkezett rétegek
milyen alakban és milyen mértékben borítják az elsődleges falat,
liáro1nféle vastagoclási
fom1át különböztethe2
tünk meg. Ezek : 1. a.
lielyenkénti vastagodás,
ahol a sejtfal nagyobb
részében vékony marad,
csak helyenként képződnek szalagok vagy
05. k·"r. CcntriíngoUis vastacodás: 1. A )falva pollenszt·
léceki gyüríücet, csamccskCjc, !:!-a. n Lycopodinm spórfLia.
varvonalakat vagy hálókat alkotva (96. kép 1, 2.); idetartozik n1ég a csapos vastagodás is.
2. A gödrös vastagodásnál u prinülr sejtfalk.belső oldalán egy lemez
rakódik le, amely azonban rostaszerűen perforálva van. ~4. szomszédos sejtek perforációi egyn1ással szen1ben vannak és azokon a
helyeken a sejteket csak a prinüir fal választja el egymástól úgy,
hog:f a nedváramlás a n1ásodlagos sejtfal pcrforá~ióinál lehetséges.
Idetartozik a gödörkés, (9G. kép 3.) csatornás (DO. kép •1.) és udvaros·gödörkés (DG. kép 5.) vagy vermes vastagodás. 3. A részleges vaslagoclásnál csak egyes falak vagy falrészletck vastagodnak n1eg, ilyenek pl.
a bőrszövet (epiclermis) sejtjei, ahol a külső fal vastag, a többi vékony,
a maghéj, az endodcrmis sejtjei, vagy a collenchyrnatikus sejtek,
amelyek sokszögletlí oszlopalakltak, ahol a hosszanti falak a sarkokban
a legvastagabbak.
A sejtfal anyaga sokféle vegyületből alakulhat a szerint, hogy
a sejtnek milyen élettani feladat jutott. Ezeket a vegyületeket csoport-

névvel jelöljük. Az egyes csoportokat, amelyekbe több-kevesebb
vegyület tartozik, rendszerint bizonyos színreakcióldrnl jól meg tudjuk
különböztetni.
A pectin anyag az elsődleges sejtfalakat alkotja, amelyek igen
vékonyak és később mint a sejteket összeragasztó középlernezek szerepelnek.
A cellulose leggyakrabban és legnagyobb tömegben fordul elő
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!-!.'!. ::uűn1;; {·s sp\rúlis vnst:n~od:is a7, Allium ·
c<~1m pikkt'lyfovd~i1wk trn!·h;~d„dhnu, :J. !iüdiirk.\·s vus1u\!od:is a mandula csonthéjú!Jun,
·L t·sutorn·;s vast:1s;od:'1s a kiirt:~ klt.sejtjeihen,- 5. vi>rmrs Y11sta!iodíis a Plnus silvestriH
tr:\t~heid iiu~ b = hl•lsug.ir.
Dű. kt~P.

a

C<·11triptt:11:s n•strw:odisok:

sejtfal képző anyagok

között.

Szénhyclrdl, atnelynek képlete

i(06 Fl 10 ,05 )s., tch{Lt ugyanaz, n1int a keményitóé, clextriné, inuliné.

.A. cellulose sejtfal puha, összenyo1nható és tágítható, a víz és gázok
.szabadon jti,rhatnak út rajta. Oldószere a rézoxyd-a1n1noniúk (cuoxani).
'Tömény kénsav hyclrolyzálás közben oldja, chlüföirJ<jód ibolyaszínüre,
jód és kénsav kékre festi. EzenkíYül car1ninnal, anilinfestékekkel is
festhető inegfeleló inóclszerekkel.
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A ligJ!in a>!JJ@Qk ( xylogen, faanyag) az elfásodást idézik elő,
oly módon, hogy a seClmdar sejtfalba rakódva, azt keménnyé teszik.
A gázok és a víz nem járhatják át. A magasabbrendü növények testében a sejtek nagyrésze elfásodott. A lignin anyagok egy része aldehydszerü phenolszárn1azékol1, (lzadronuzl), melyek között a coniferin és a
vanillin szerepel. Reaktiói : phloroglucin és sósavtól meggypiros szineződés, anilillSU!fáttól sárga szinezódés, káliumpermanganat-oldattól és
ammoniagőztől piros szineződés. Anilinfestékekkel erősen festhető,
chlorzinl<jód sárgás barnára festi.
A suberin ar.yagolc a parásodott sejtek falában vannak. Ezek a
sejtek rugalmasak, összenyomhatók, a gázokat és a vizet nem bocsátják
át. Egyéb anyagok mellett sok zsírsavat tartalmaznak. A lúgoktól
11 parásoclott sejtfal n1egsá.rgul és elroncsolódik. _4.lkannin vagy chloro·
phyll alkoholos oldatával, némely anilin festékkel (pl. Sudan III.)
megfesthető.

A cuti-li ariyag összetételében és sajátságaiban a suberinhez igen
hasonló . .A„ nlagasabbrendű növényeknél a levegővel érintkező el nem

parásodott bőrszövetet, az epidermist, mint vékony hártya (cuticula)
borítja.
Ezenkívül nevezetesebb sejtfalképző anyag a nyálka, p. o. a lenmagnál, _:\.lthaea gyökérnél; a 1nézga, p. o. a gumiara.bicumnál; a
Jr,ovasau, a zsurlóknál ; a chjJin, gombáknál ; azonlcívül bizonyos anyagok, amelyek a sejtfalba felszívódva annak szinezódését idézik elő,
így a xylochromn és phlobaphen anyagok.
A sejtek alakja.

A sejtek alakja nagyon változó. A szabad sejtek gömbölyűek
lehetnek, de a szövetekben a sejtek egymásra nyomást gyakorolva
sokszögletúek lesznek. Hasáb, kocka vagy sokszögletes sejteket a ki
nem alakult fiatal szövetekben láthatunl<, később azonban, kiilönösen
a magasabbrendű növényeknél, rendeltetésükhöz képest, alakjul;: megztetni ' a parenchy1változik. Általában !dt főalakot tudunk meakülönbö
e
tikus sejtre jelparenchy:ma
tipikus
A
tikust.
rnatikust és a prosenchyma
gömb vagy
tehát
egyenlő,
kb.
lemző, hogy átmérője minden irányban
kockához hasonló ; az egymás fölött levő sejtek lapjukkal érintkeznek
egymással és magul< között sejtközötti járatokat hagynak ; fala vékony
el nem fásodott ; dús plasmatartalmú. A tipikus prosenchymatikus
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sejt evvel ellentétben egyik irányban megnyúlt, kihegyezett orsóalakú; az egymás fölött levő sejtek hézag nélkül egymás közé ékelőd
nek; fala vastag, elfásodott; belseje üres vagy kevés anyagot tartalmaz. A két szélső alak között sok átmenet van. Jellemző gyakoribb
alakok : a tracheidák, hengeralakú, különbözőképpen megvastagodott
. vízszállító sejtek; a rostok, orsóalakú két végükön kihegyezett sejtek,
amelyeket, ha erősen megvastagodottak, sclerenchymarostoknak nevezzül;: ; 11 tejcsövek igen hosszú, vékonyfalú, erősen elágazó, emulsió~
tartalmú sejtek. Az olyan egyes sejteket, amelyek a szomszédosoktól
alakjul<, tartalmul< vagy vastagodásul< által eltérnek, idioblastálmak
..----·nevezzük, a vastag, fásfalúak az ú. n. scl~~eidák.
A sejtek szaporodá sa.

l\Iinden sejt mint élő elem, egy anyasejtből osztódással keletkezik,
az osztódást azonban bizonyos esetekben két sejt egyesülése előzi meg.
A sejtosztódást a sejtmag osztódása vezeti be. A leggyakoribb az
ú. n. fonalas sejtmagosztódás (indirekt, mitotikus, karyokinesis) bonyolult folyamat, amelynek célja, hogy a sejtmag anyagát pontosan megfelezze. Igen ritka az ú. n. direkt sejtmagosztódás (arnitosis), amikor
a sejtmag egyszerű befűződéssel osztódik ketté. A mag osztódása
által keletkezett két leánysejtmag az anyasejt két ellentétes végébe
vándorol, az anyasejtet pedig rendszerint egy új sejtfal a középen
ketté osztja. Ez a sejtfal a plasmában képzőclil<, mégpedig vagy egész
terjedelmében egyszerre (simultan) ; néha azonban képzése az anyasejt kerületi részében gyűrűalakban indul meg és innen halad fokozatosan beljebb (succedam).
A soksejt lwletkezés a magfehérje képződésénél fordul elő. Itt az
anya sejt magva előbb fokozatosan annyi leánymagra osztódik, ahány
sejt a mag fehérje szövetét allrntni fogja, azután pedig a magvak között
valamennyi sejtfal egyszerre alakul meg.
Szabadsejt keletkezéssel a tömlős gombák sporangiumában a spórák
képződnek. Az anyasejt belsejében szabad leánysejtek keletkeznek,
amelyek önállóan körülveszik magulrnt sejtfallal (pl. Claviceps).
A sejtsarjadzást az élesztő gombáb1ál (Saccharomyces) látjulc
Az anyasejten egy dudor.keletkezik, amelybe egy leánysejtmag vándorol he. A dudor bizonyos nagyságot elérve, befűzódéssel válik le
az anyasejtről és mint önálló sejt él tovább.

..:-l sejtek szaporodása -

A sejtek egybeoh·udása

A hasadással a baktériumok (Schizomycetes) is szaporodnak.
Ezeknél sejtmagot nem látunk, hanem az anyasejt teste egy hártyával
vagy befűződéssel két vagy több részre különül.
A sejtmegújulás a szabad sejt keletkezésének egy faja, amely a
moszatoknál gyakori. Az anyasejtben azonban csak egyetlen szabad
.sejt keletkezik, mely magát új sejtfallal körülvéve a régi sejtből kilép.
A se7tegyesülést az osztódás előtt az ivaros szaporodásnál látjuk,
amikor két ivaros sejt magva egyetlen maggá egyesül. Az alsóbbrendűelmél a két ivarsejt egyforma. Fejlettebb fokon azonban megkülön~öztethetjül< a nagyobb, nyugvó női és a kisebb mozgó hím
ivarse]tet. _.\.virágos növények megtermékenyítésekor a virágporszemból
keletkezó pollentömlő vezeti a hím spermamagot a petesejthe~. A sperma1nag és petesejtmag egyesülése után megindul a sejtosztódás a csira
létrehozására.

Sejtek egybeolvadása.
Sok esetben egymás fölött álló egyforma sejtek között a haránt
válaszfal többé-kevésbbé feloldódik. Az ilyen, több sejt fúziója által
alakult elemet edénynek nevezzill<.
A felsőbbrendű növényeknél háromféle edény van :
1. A rostacsövel' ( szitacsövek)
haránt válaszfala apró lyukaldml
perforálódik, sejtmagvuk eltűnik,
a cytoplasma mint vékony falmenti
tömlő ma'°d meg. Faluk soha
sincs elfásodva. Feladatuk a fehérjék és szénhyclrátok szállítása.
2. A faedényel' vagy tracheák\Ji, k(·p, l'lnsmo1hsm(d;: 11 Strydmo:; nux
Yomka emlospcrminm s!'jiji~ib~,n.
nál az egyes sejtek haránt válaszfala majdnem teljesen felszívódik
dc az alkotó sejtek határvonalai kivehetők és ezáltal az eclénv taaolt~
0
Bága jól látható. Faluk erősen elfásodott. l\Iint vízszállító cl~rnek szerepelnek. (\IS. kép 1).
3. A tejedényel, több egymi•sba torkoló tejcső fúziója által keletkeznek. „A.z elválasztó harántfalak rendszerint teljesen felszívódnak
a plas1na.„1nint vékony tömlő van ineg és több sejtanagvú. Faluk: cel~
Julose. Eppen ügy n1int a tejcsövck, különböző vízben oldhatatlan
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anyagot emulsiószerűen tartalmaznak. A compositák és papavera~
ce{•k családjában elterjedtek. (98. kép 2).
Ml
Az edényeknél az azonos alakú és rendeltetésű sejtek egybeolvadnak,
hogy feladatukat jobban
teljesíthessék és ezért haránt válaszfaluk feloldódik. Az élő sejtek cytoplas1nái azonban az ép
sejtfalon keresztül is öszszeköttetésben vannak,
amennyiben a sejtfal felé
eső rétegükből a !pl{J.!_1no2
l
!J8, k\·p. 1, Faedény a Trlticum rcpcns rhizomiijli.ból,
dernuíból igen vékony plas2. tej edény n Tnrnxacum gyOkcréböl (Tschirch·Ot'Stcrlc).
1nafonalak, a plasmoclesmák hatolnak a falon keresztül a szomszédos sejt plasmájáig. A plas·111odes111ák legtöbbnyire a gödörkék helyén vannak, de néha egész
vastag falakat is átjárnak (97. kép).

Szövettan.
•.\.. szövetek úgy keletkeznek, hogy· a sejtek, amelyek egy anya- .
sejt osztódttsakor jönnek létre, egyn1ással összefüggésben 1naradnak,
mi'1ltal sejtfonalak, sejtlemezck vagy sejttestek képződnek. A gombák
és némely 111oszat testének a. szövete azonban csőalakú sejtek többékc\·ésbbé szoros összefonódása által jön létre. Az ilyen szöveteket mivel
parenchyn1a-szeriíek, álparenchynzának pseucloparertchynuínak nevezzük ellentét.bon az osztódással keletkezett wlódi szövetekkel. A valódi
szövetek sejtjei fiatal korban szorosan n1inden hézag nélkül illeszkednek egyn1áshoz, további növckcdésiik alkal1nával azonban közöttük kisebb-nagyobb üregek, az ú. n. sejtközötti vagy intercelluláris
járatok keletkezhetnek. Ezek a jtl.ratok ~Cii_í.f·c;·~en, lysigen és rhexigen
járatok.
.:1 scltizogen járatok l1gy keletkeznek, hogy a fiatal korban kockavagy hasábalaLú sejtek növekcdéskor legön1bölyödve az elsődleges
sejt.fal, különösen a sai'kokban n1cghasad (elfcslik), a másodlagos sejtfal azonban ép inarud. Igy a sarkokon, ahol 3-'1 sejt érintkezik, kis
1
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három- vagy négyszögű üregek keletkeznek. Ilyen üregek a parenchymatikus szövetekben mindig láthatók. Az üregek néha azáltal

JOG, kép. Jll\olajt::rtnlmú sdlizogtn
járniok n Cnryorhyllusbun.

tetemes nagyságot érhetnek el, hogy a környezó sejtek osztódás által
szaporodnak, pl. az Acorus rhizomájában. (99. kép.) A sehizogen üregek rendszerint levegővel teltek
~?:;~C.?'?~rc;;::~f?'l.;"1.r-;c~:ff
és a növény testének átszellözte:;:c;~~~(~~i~~~3~8~~~:_./) t~~ére :alók: ~éha, azonba~ a
~:i... x. „)~,,_'."',....~~,~\'-:'~---~~"'·'· 1,~1..
kornyczo se3tcl1- az u. n. ep1thel
~'(/~~~:~;;;c~~-~-\:.J?;Jf __ :v.:. sejteic illóolajat, gyantát. válasz·::;/--/~/··:.
\./~·'·\, ''f~( tanuk ki, amely az üregben össze!. ,;~1 /
\. \ l~.-1 \<•
,
•
,
•
i"';'..'./:L/
\ "\ t. 1\
gyűlik. Illoolapt tartalmazo sch11 ' 1.
-~· .. I\
!~;(
,l
; \ )\-;""" zogen üregek p 1. . a f enyo"fe'l e'lrne·1 ,
1
• • ' ' l>: csal'a d"áb
'
J!· •· . /'f•)j „
(-'·/r''_l} I•q az ernyosv1ragua
J an es
\j /,-i_ '
l
·1- pl. a .caryophyllusban vannak.
"
:. i; JI } (100. kep.)_ . .
k
••
j. ' \'.
·'
. A.J!f§1!fell11!!at31' ·_e1et1
=:.1,~\'·>1·-~'-' ..: ·~.:,...._~- . .:/.,.:/.J ,.{.:--' nel az ureg helyen volt se3tel\,
1,-;;::_~~-.....J/.!
,{,<'T-)'(
valamely váladék fellépése foly'/
~~„,·-)(
··-~~
~J;.:C>r"'1n--/' ).~.;,,, },,
tán feloldódnak, azért a járatot
.~, <i l " ·'=/ · .
íélig
oldott se3"tek roncsai határol101. kép, Lyaigcn jflrnt n nnrnncshéJban.
ják. A lysigen járatok illóolajtartalmúak, esetleg balzsam vagy gumi van bennük. Lysigen járatok
vannak pl. a narancs (101. kép) és citrom héjíiban.
1
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A rl(e'!_iJ[en iáratok
helyén a sejtek a környékezó szövet egyenlótlen növekedése miatt
szétszakadtak, azért ott
egy levegóvel telt üreg
van, amelyet sejtroncsok vesznek körül.
Rhexigen járatot a csöves szárban (pl. fűfé
lék, ajakos virágúak)
látunk pl. a Triticum
repens rhizomájában
(102. kép).
Néha a echizogen
módon keletkezett járatban a váladék a kör10:!. kVp. Ilhcxigcn jdrnt n Tritlcum rcpens rhizqmáj;\lmn.
nyékező sejteket
feloldva, lysigen módon nagyobbodik. Az ilyent schizolysigeu járatnak nevezzük.

A szövetek osztályozása.
..:-\. szövetekben egyes sejtcsoportok közös n1unkát végezve, szorosabb l;:a.pcsolatban vannak és ezen az alapon a szöveteket különböző

képpen osztályozhatjuk.
Az olyan szövetet, amelynek sejtjei Inég osztódásban vannak, meristen1anak nevezzük ; ezzel szen1ben vannak állandósult szövetek, ~ melyeknek sejtjei már végleges feladatuk szerint alakultak ki. A fiatal
csirák, valanlÍnt a gyökér és szár csúcsát képező tenyészöcsúcsok, egész
tömegükben osztódó szövetből állnak, ezt ösmeristemának nevezzük.
Az ósmeristemából keletkezett osztódó szövetek, mint pl. a cambium,
az elsődleges (primar) meristemák. Bizonyos esetekben állandósult
szövet is átalakulhat osztódó szövetté, amelyet másodlagos (secundür)
meristemának nevezünk.
Sejtjei alakja szerint lehet a szövet:
1. Parenchyma, vékonyfalú, egyenlő átmérójíí, sejtközötfi járatokat maguk között hagyó sejtekkel.
6*
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2. Prosenchy1na, orsóalak1í 1 kihegyez ett hézag nélkül egy1uás közé
"
ékelt sejtekkel .
fala a
amelyek
,
sejtekkel
kú
oszlopala
vagy
3. Collenchyma, hasáb
sarkokba n a legvastag abbak.
4. Sklerechyma, elfásodot t, vastagfal ú, kisliregű sejtekkel, amelyeknek fala rendszer int csatornás vastagod ású.
Eletlani feladatuk és működésiü< szerint a következő rendszerekbe

foglalha tjul: :
1. osztodó szövet,
2. bőrszövet rendszeEl,
3. meehanilrni rendszer,
4. absorbtió rendszer,
5. assimilúló rendszer,
6. sz6.lütó rendszer,
7. raktározó rendszer,
8. szellőztető rendszer,
9. kiválaszt ó sze1·vek és vcl.ladék tartók,
10. a mozgás rendszere,
11. az érzékszervek,
12. ingerveze tö szerkezetek és szilvetek.
Fe71ődéstani alapon az állandósu lt szövetek et három rendszerb e
oszthatju k, ezek :
1.? börszövetrenclszer,
·:>-, edénynya lábrends zer,
%. alapszövetrenclszcr.
Ezek a szövetren dszerek is lehetnek elsődlegesek·, ha a nöYény hoszszanti növekedésének befejezése előtt az ósmeristimiiból va15y az elsőd
leges meriste1nából keletkezt ek ; nuísodlagosak pedig, a1nelyek elsóclleges vat,-ry másodlagos 1neristé1nából a hosszanti növekedés befejezése
után fejlődtek.
Elsődleges

szövetr endsze rek.

L1 bőrszövet vagy epiderniis a le·velekct, valan1int a fiatal lágy szárrészeket borítja.
Feladata , hogy a növényt külső behatáso k ellen védje és a víz elpárologtatá sát, valaniiut gizcseréj ét szabúlyozza. Sejt,jei rendszer int táblaalakúak, dc tangentiá lis külső és belső faluk többé-kc vésbbé domború .
~i\z epider1nis rgyrétcgíí, sejtjei cgy1nással szorosan, bézag nélkül záród-
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nak, oldalfaluk soks~or hullámos vagy zeg-zúgos (103. kép), az alatta
levő szövcttöl azonban rendszer int jól elválaszt ható. Külsó faluk a legvastagab b. Ezt egy cutinosoc lott hártya, a cuticula., borítja, amely, ha
nem túl vékony, a vizet és a gázokat nem boc~~-~t. A cuticulát néha
\riaszréteg borítja, amitől hamvas lesz (pl. Iris
levél, J utúperus termés). Chloroplastolmt
az epider1nis sejtel..: igen
ritkár, de anthocya nt
':...';;.
sokszor tartahuaz nak.
:\Iint víz.raktározó szövet
0gy nah'J' központi vacuolában sok sojtnedYet tnrtabnaz , a vizet
kfp. A Thynrns Sffpyllum lc>dénck lcveg:önylltisri iclülröl
szükség szerint átad- 103,nb;vc.
s a. nyl!ás a J;.Ct 7Arósejt közütt (Schilbcrszky),
hatja a szo1nszéclos szönteknek . Ilyenkor vékony radiális oldalfalai összeesnek, víz felvétel-.
kor pedig ismét kifeszülnek, a sejtek tehát fojtató vagy harmonik a-

·~

szcrü mozgást végeznek.
.A.z epidermis néha többrétegű vagy eltérő alakú, így a tcr1néseken,
n1agvnkon elfásodot t. Epiclermis sejtek helyenké nt ki,vcllasztó szervl~ént
szerepelnek. Igy a sziro111levelek nektáriur uaiban cukrot, a
paprika tern1és rekcszfalain
ca1JEaicint, más esetekbe n mézgát, gyantát vagy egyéb anyagokat választan ak ki.
~i\ noveny gázcseréje a
levcg_őnyílásokon (stoma_t_'.1, gázcserenyílás, szájnyílás, s~ájacs)
keresztül történik. Itt párolog
101, k~p. "\ ró;.s:isi!rom felső cpidermlsc~ (Ilaillon).
el a vízgőz és ezeken keresztül
veszi fel a levegőből az o>.-ygent, széndioxydot. A levegónyi1ást
két félhold vagy vesealak ú chloropla st tartalmú zárósejt (ajaksejt ek)
határolja , amelyek sajátságo s szerkeze tüknél fogva a közöttük levő
légrés nagyságá t szabályo zhatják, párás időben nngyobb íthutják, száraz
ükben
időben pedig csökkent hetik vagy bez1rhat ják a nyfüist. Működés
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a szomszéd sejtek is támogatják. A leveleken egy mm'-en átlag 100-·300

l
1

i

l

1

levegőnyílás van. Az alsó oldalon rendszerint nagyobb számban vannak,
a ;eJsó oldalon,tJ\.ülönösen a bőrnemű leveleken sokszor hiányzanak.
~ Némely levél szélén az érvégződések felett a leveoőnvi1ásokb.oz

hasonló, de nagyobb képletek vannak, amelyek cseppfo&ó; víz kiválasztiísára valók. Ezek a víznyílások, )1yilaj;l19gák.

1
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szerepet töltenek be a párolgás csöb.kentésénél, a naptúzés, valamint a
hirtelen bómérsékletváltozás elleni védekezésnél. Alakjuk a legkülönbözőbb lehet, egysejtű, többsejtű, egyRzerű vagy elágazó. (105. és
lOG. kép.)
A merev, vastag kovásodott vagy meszesedett falúak a serteszőrök,
amelyek a növéuy felületét érdessé teszik. Ezek egy faját, a csalánozórök

..,

1
1

l

A szőrök vagy tricl10mák olyan képletek, amelyek képzésében csak
epidermis-sejtck vesznek részt. Legegyszerűbb alajai a papillák, amidőn
az epidermis-sejtek lillpszerűen kidudorodnak, ilyenek vannak a bársonyos sziromleveleken, pl. a Viola tricolornál és a "Ózsánál (104. kép).
Az elhalt szőrök levegőt tartalmaznak, fehérszínűek. Az ilyenek mint
fedószórök a növény felületét sűrűbben vagy gyérebben borítva fontos

képezik, amelyek csúcsán egy ferdén álló fejecske van, melynek letörése
után a hegyes szőr íulhí.nkszerúen a bór alá furakodva toxikus tartalmát lciö1nleszti, a1nl égető fájdalmat, hólyagot idéz elő.
Gyógyszerészi szempont;ból kiilönösen fontosak a rnirigyszórök,
inert sok drog hatóanyaga ezekben van. 11. mirigyszőrök egy- vagy többsejtű fejecskében végződnek. A váladék l1 fejecske sejtjeiben képződik,
majd kifelé nyomóclvrt " fejecskét borító cnticulát hólyagszerűe~ fel-e111eli, később ineg is repeszti és kifolyik (106. kép 2. és 3. ) ..A.z UJakos
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virágúak illóolaja csak a mirigyszőrökben van. Ilyeneket látiink még a.
compositák, a solanaceák családjában, a lupulin és a kamala pedig soksejtű mirigyszórökből áll. \Tannak még víztartó, Yízfelvevő, kapaszkodó, érző és repülésre való szőrök. - 1lz e!E_.etg!ntí<J!~ olyan képletek, amelyek képzésénél nemcsak az
epidernlis, de az alatta levő szövet is részt vesz. A legközönségesebb
emergentiák a tüskék (aculei), pl. a rózsánál (107. kép), a szedernél.
A tövisektól (IG„ 23. és 38.
old.) abban különböznek,
hogy rendszertelenül vannak a növény felületén) a
levélen és ter1uésen is elő
fordulhMnak, pl. Datura
{fi3. kép), Ricinus. i\Iás alakúak és fclaclatúak a nlirigyen1ergá.tiák vagy tentaculumok, an1elyek n1int
rovarfogó és emésztési n1irigyek szerepelnek, például
a Droseránd 1.
_!\. gyökér elsődleges bőr
szövete az ú. n. epiblé?n_a,
hosszúra nyúlt plasmadus
cuticula nélkü1i gyökérszőr
száiakból áll, amelyekkel a
talajból a vizet és a benne
oldott sókat veszi fel. A
l07. kép. A rózsa tUskéjénck hcsszmc:tszetc (Daillon).
gyökérszőrszálak
rövidéletüek, elpusztulásuk után az alattuk levő alapszövetrétegből alakult
exoder1nis képezi a fiatal gyökér bőrszöve~~t.
.1lz-~.edény_ny_r:láf?!.~ncls~~r a felsőbbrendű gyökeres, száras növények
(cormophyták) testében az anyagszállítást végzi. Az alsóbbrendűek
testében legfeljebb a szállítás irányában megnyult sejtcsoportokat
látunk, valódi edénynyalábok csak aharasztoknúl és a v"irágos növényeknél vannak. Az edénynyaláb két részből áll: az organikus táplálóanyagokat szállító háncsrészből és a vízszállító farészből. Csak
ritkán fordulnal< elő egyféle elemből álló, cgyszerti nyalábok, amilyenek a tracheidákból álló éryégzódések, a levelekben. A háncs-
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rész neve még : cribrális rész) leptorn, 71liloeni, a farészé vasalis
haclroni, xyleni. rl 11dncsrész eleniei : rostacsövek, kísérősejtek
és háncsparenchyma lcambiform) sejtek. A farészt vízszállító-edények
vagy tracj,eák, edényszerü sejtek vagy traeheidák és faparenchyma-
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108. !tép. A naprnforg6 szúra nyilt nlCny11yali1bjiirrnk .:1 Ja·rcsdmttszctc, B sugár•
ir(111ylt hosszm~!.szttl.', J/ hL;l, 0 kamhium. P hf111rnrész, Il kfrcg, S szllk•, S' tágabb
<·sn.varos ( tlényck, t, t, giidürkés ~déuyck, h inro5tok, ~b rostacdénycl\, b h(1ncsrostok,
[e keményit<"> r•;tt•g, ic nynirlbközti nlnpniivd (Erd~szeti ~ilvéuytan).

sejtek alkotják. 1\.. farész és a háncsrész együtt alkotja a faháncsnyalábot (cribrovasalisnyaláb vagy meslom). (108 kép.) A felsoroltakhoz azonban n1ég szilárdító elemek is júrulhatnak, még pedig a
háncshoz hánesrostok, a fához farostok (libriformrostok). Ilyenkor
a nyalábot rostcdénynyalábnak vagy Iibrovasalisnyalábnak nevezzük.

í

j
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A nyalábot körülvevő alapszövet parenchymasejtjei ·is résztvehetnek
az anyagszállításban és ilyenkor nyalábhüvelyt képeznek.
A fevtemlített elemek nincsenek meg az összes nyalábokban.
A háncsrészben a harasztoknál a kísérősejtek, az. egyszikűeknél, valamint a kétszíkűck közül a ranunculaceáknál a háncsparenchymasejtek
hiányzanak. A legtöbb harasztnál és a nyitvatermőknél pedig tracheák
nincsenek. A háncs és a farész kölesönös helyzete a nyalábokban col.latterális, concentricus, radiális és lemezes lehet. (109. kép).
A colaterális nyalábolchan a háncsrész a szár kerülete felé, a farész

tricus), amikor a háncsrész körülfogja a farészt. (109 kép 5). Ez
gyakori a páfrányolmál, pl. a Filix mas rhizomájában és levélnyeleiben.
Az amphivasalis (leptocentricus) nyalábban a háncsrész a középen van,
ezt pedig a farész veszi körül. (109 kép 4). Ilyen az egyszikű rhizomákban gyakori.
A radiális (vagy archicus) nyalábban a farész egyszerű nyalábokban
sugarasan helyezkedik el olyképpen, hogy tágabb elemei befelé kerülnek. A háncsrész 1.-ülön egyszerű nyalábokban a fasugarak között van
úgy, hogy a fa- és háncselemek egymás mellett váltakozva fordulnak
elő. (109 kép G). A fasugarak száma az egyes növényfajokra jellemzó
és állandó, ezek szerint megkülönböztethetünk: két-, három-, négystb. sugarú (diarch, triarch, tet-rarch) nyalábot, vagy ha a sugarak
száma 10-nél több, úgy soksugarúnak (polyarch) nevezzük. Radiális
nyaláb a fiatal, még nem vastagodott gyökérben van. (117 kép).
A lemezes eclénynyaldbban a részek a radiális nyalábhoz hasonlóan

1
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lrülön-lciilön lcmezalakú, egyszerű fa- és háncsnyalábokat képeznek,

ezek azonban nem sugarasan hanem párhuzamosan vannak egymás
mellett. (104 kép 7). Lemezesek nyalábok csak a korpafüvek (Lyco1

podinae) szárában vannak.

•;

100. k~·p, Az cdénynyaB.hok tlpusni: 1. Colbtera\i;; z írt, ~ .. Collntcrn\is nri~t •. 3. hicollntcrnli.5
uyilt, ·l, couc(mtr!cll3 amphivn.s111is, 5. couccntricm; ampl11crlhrn~!s, G, rndml!s, 7, lemtJzes.
A hft.ncsrész pontozott; a fnrt:sz ferdén, n. camhium mcrolcg1'sc11 \"Onalzott.

· mörrötte
el. Lehet zárt és nyílt collateriális
0
, a szár beisei· e felé helvezkedik
•
nyaláb. ,\ eolateriális zárt nyalábban, amilyen az egyszikűeknél van
. (109 kép 1 ), a háncs és a fa egymással közvetlenül érintkezik. A collateriális nyílt nyalábnál ellenben a két nyalábrész között egy vékony
réteg osztodó szövet, a cambium foglal helyet. Nyílt nyaláb a nyitvatermöknél és a kétszikűeknél van. (108 és 109 kép 2).
A .bicollateriális nyaláb a collaterális nyílt nyalábhoz hasonló, de a
farészhez a bél felé még egy háncsrész csatlakozik, de közvetlenül cambium nélkül. Bicollateális nyaláb a tökféléknél és burgonyaféléknél van.
( 109 kép 3).
_i\. concentticus nyaláb keresztmetszetén az egyik rész g~rűriíszerűen
körülveszi a másikat. Ez tehát kétféle lehet : cunphicribraris (hadrocen-

.

Az edénynyalábok a felsóbbrendií növények testében a gyökér végétől a szár csúcsáig összefüggő csőhálózatot allcotnak, mely a levélbe
lépve, annak minden hegyébe elhatol. A nyalábok a levél lemezében,
ahol az erezetet alkotják, jól látható'·.
A kétszikűek levelében
az erek mindinld,bb vékonvabb
árrakat
.
,
0
bocsátanak ki. a legvékonyabbak vakon végződnek. „A.z egyszikűeknél
a párhuzamos erek egyenes vagy íves lefutásúak és egyrnássa.l igen

vékony erecskéldrnl kapcsolódnak. A

nyitvatermők tűlevelében,

az

egyedüli ér, végign1enve a levélen, csúcsa alatt végződik.

A levél nyalábja a szárba lépve, ennek nyalábjával egyesül. Az ilyeneket közös edénynyaláboknak nevezzük, an1elynek a szárban levő része
a levélnyomnyaldb. A harasztoknál a szár nyalábjai nem folyt_atódtak a
levelekben, ezek a szár saját nyaldbja·i, amelyekhez a száron levő levelek
saját nyalábjai csatlakoznalL A szár nyalábjainak forészében az
idősebb elemek a szár belseje, a fiatalabb, elemek a kerület felé
esnek (108. kép). A gyökér fanyalábjaiban ez fordítva van. A gyökér
~s a szár nyalábjai a zavartalan nedvszállítás miatt folytatólagosan
kapcsolódnak cgy1náshoz. _Ji_z egymásnak n1egfelelő eleinek a nyalábok
kapcsolóclásúnál csak úgy kerülhetnek össze, hogy· a gyökér fanyalábjai

Elsötllege.3 szövet.rendszerek

Ebödleges szövetrendszerek

a nyaki részben, ahol a gyökér a szárb'1 átmegy, 180 fokos fordulatot
végeznek, nlláltal elemei éppen úgy rendeződnek el, mint a szárban.
Az alapszövctrencls~ez:!~,,ez az a szövet tartozik, amely a bőrszöveten
és az edénynyalábszöveten kívül a növény testét kitölti. Az alapszövet
feladata sokféle és ennek megfelelően a sejtek, amelyek alkotják, különböző alakúak. Ott, ahol a fény éri, sejtjei parenchymatilmsak, chloroplast tartalmúak és az assimilatiot végzik. A belsők, ahová a fény nem
hatol, különböző anyagok raktározására szolgálnak, amilyenek a szilárd
és oldott tartaléktáplálék, a víz, vagy melléktermékek, mint pl. a sóskasavasn1ész, csersav. l\Iás része a szállításnál n11Ü\:öclik közre, az assimilált

lctek, amelyek a belet a kéreggel összekötik, az ci,ödleges bélsugarak.
{llü. kép). Az elsődleges kérgen belül eső része a szárnak, amely az
edénynyalábokat magában foglalja, a központi henger (stel~J. Ennek
legkülső alapszövetrétege, amely az edénynyalábokon kívül fekszik,
a pericyclus vagy perica.nibúun. i\.z elsődleges kéreg legkülső néhány
sejtsora az epidermis erősítése végett collenchymatilms vagy sclerenhymatilms lesz és a hypodl}Jnlát képezi. A zöld része, amely assimilál, a
chlorenchynw. LegbelSő rétege a kéreg határ ( phloeoterma), a földfeletti
szárak:ban rendszerint nem
alakul ki különlegesen, leggyakrabban vándorkeményív
tőt tartaln1azó keniényítőhü-
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1 !O. !;:ép. KHszikű n(h•ény sz:iriinnk kcrcszt.metsHtci:
a cnmblum-gyűrú icllép~irn előtt {·s B utrum, ,1[
!1t:l 1 R kCrcg, :t: fo.rfsz, p bi\ncsrfsz 1 ic. JJy:i.lúbkJztl
1·:11ubium, b hánrs·rostcsoportok, /e nynl:i!Jc::imbium
(Schilbcrszky).

v

E

A

A p:\luwtörzs 1;,,rcsztrnct-szetc sz(.ts7hrt c\hl'lyczfsű edény·
nynlábokknl (Schilbcrszky).

! 1 l. kfJl,

anyagokat a nyalábok felé szállítja, de különösen a nyalábokat
körülYevő alapszövetsejtek, arnelyek az ú. n. nyalábhüvelyt képezik,
vesznek részt a szállításban. Ezekben a vándorkeményítő néha apró
szen1ecskékben rakódik le. ~.\. levegő vezetésére és n, test át.szellőzteté
sére az alapszövet levegővel telt sejt.közötti járatai szolgálnak. \Tégül
szilárdító szövetet képezve, mechanikus feladatot teljesít. Ilyenkor
sejtjei vagy kolencbymatikusokká alakulnak {Lt, vagy pedig mcgfásodva rostokból, kősejtekból (sklereida) álló sklerencbyma szövetet
képeznek. Szilárdító alapszövet az epidermis alatt levő hypodernw és
a szárak, gyökerek belsejében levő enclodernl.is.
~J.\.z alapszövet eloszlftsa a gyökeres, száras növények Szerveiben
különböző.

A 7'étszikiiek szárában az edénynyalábok rendszerint egy körben
vannak és ezáltal az alapszövet. három részre különül; az edénynyalábok
és az epidermis között levő rész az elsődleges kéreg; az eclénynyalábokon
belül van a bél ; az edénynyalábok között levő keskeny alapszövetrész-

112. kfp, Az Acorus rhizomtijának
k~rcsztmctswtc, R. J;:crU!cti rf5z, t!l.
cndo(lc:mis, ufb, nyaláb, n·u. gyökérbe induló nyaláb. (Tschirch·
Ocstcrlc.l]

113. kép. A Yida fnbn fiatal! tetrarch gyükcréncJ;:
kcresztme!.szetc; E bőr.szövet, Y fnnyalábok, l·' hánc~
Lnyalábok. (Bnillon.)

velyt képez és csak kivételesen fejlődik mechanikus elemekből álló
endodermissé.
Ehhez hasonló a nyitvatermők és zsurlók szárának szerkezete.
Ilgysz-ikilelc szárának keresztmetszetén az edénynyalábok szétszórtan
helyezkednek el és ezért az alapszövet nem különül el kéregre és bélre.
_J\. kerületi részben a nyalábok súrűbben, a központi részben ritkábban
''annak elhelyezve, de a két rész között nincs éles átnienet, nllnt a kétszikiíek szárában. (llL kép.) Az alapszövet epidermis alatti sejtsorai
itt is rendszerint ltypoclerniá-vá alalruh1ak. _4_ csö\res száraknál amelyek
belsejében tág lysigen-járat van (pl. rhiz. graminis), a nyalábok közelítően körben vannak.
Az egyszildi dlizomák abban térnek el a földfeletti száraktól, hogy
a kerületi és központi rész között egysoros, elparásodott vagy fásodott
cndoclennis alakul, pl. AcJrus. {ll2. kép.) Néha ez az endoderrnis
csak színben különbözik a többi alapszövetsejtektól, amennyiben
kernényítómentes (rhiz. iridis), míg a többi dús keményítőtartalmú.
1
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A gyökereJ;,ben az elsődleges kéreg élesen elkülönül a központi henA központi henger lcgk\üső alapszövetsejtsora úgy, mint a szárban, a pericyclus vagy pericambiwn. A radiális edénynyaláb külön fa- és
háncskötegei között pedig összekötő parenchyma van. Legbelül a bélszövet helyezkedik el, de sok esetben a fasugarak a középen találkoznak
és ilyenkor a bél hiányzik. Az alapszövet legkülső sejtsora exoclermissé
alalml, mivel a gyökér sajátságos bőrszövete, az epiblcn1a rövidesen
gertől.
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parenchyma, a kettő között pedig centrikus helyzetben szivacsos pare!lchyma. Ilyen a szerkezete a senna- és eucalyptus-levélnek.
3. A lwnwgén levélben oszlopos parenchyma nincs, a két epidermis.
közötti részt egyforma parenchymasejtek töltik ki, ilyen pl. az Iris·
lomblevele.
Az allevelek, fellevelek ~s szirmok rendszerint szintén homogének,
egyforma parenchyma-sejtekkel a két epidermis között. A vékony szir-·
mokban igen kevés a parenchyma, ez sokszor szélül< felé hiányzik, ott.
csak a két epidermis allcot.ja a lemezt.
,,.j

A másodlagos szövetek.

L.
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114. kép. A lomtilcvfl egy ~ara!Jja: e cpltl~~rmis, p !J:•lhrnzádsejtck, ti szlvncsos pnrcnchymnsejkk,
st. fovegony!lások, cii. edénynynllibok. (Erdé5zctJ :Növénytnn.)

elpusztul. (96. oldal.) Az cxodcrmis alatti néhány sejtréteg hyporlennát
allrnthat. A kéreg legbelső sejtsora elparásodott vagy fásodott sejtekből
álló endodermis, (113. kép.)
A lomblevelek alapszövete a felső és alsó cpidermis között levő-levél
közép vagy mesophyllum. (11'1. kép.) Ennek kialakulása· hárm;féle:
1 ..A. dotsiventral-is vagy bifacialis ievelek színe felé eső részén oszlopalakú (palisad vagy oszlopos parenchy:ma) sejtek vannak, míg a
fonák felé eső részen szabálytalan alakú, lazán összefüggő és nagy sejt~
közöt,ti járatokat hagyó sejtek a szivacsos parenchymát allrntják. Ilyen
a legtöbb levélclrog.
2. -W.sdatei:dlis levélnél mindkét epidermisen belül van oszlopos

_.\. 1násodlagos szövet~k csak a növények hosszanti növekedésének
befejezése után fejlődnek. Elsődleges vagy másodlagos meristcn1ák
képezik ezeket a szöveteket, an1elyek az elsődlegeseket vagy helyettesítik, Yagy szaporítják.
A pa.raszövet (peridcrn1a) a növények másodlagos bőrszövete.
Az cpidernlis az első év végén rendszerint elpusztul, csak kivételesen
marad életben, mint pl. a fagyöngy szárán. Helyette a szárat, gyökeret
para borítja, mely úgy alakul, hogy az epidermisból, vagy az alatta
levő sejtrétegből egy másodlagos meristema keletkezik, a p.c1:r_a,c_a.n~~iuni
vagy plwllogen. Ez tangeDtialis falakkal osztódva, kifelé parasejteket
képez. A paraszövet sejtjei téglaalaltúak és járat nélkül záródva, radiális
sorokban helyezkednek el. Kifejlett állapotban elhaltak és levegőtar
talmúak, miáltal a höingadozásol, ellen jó izoláló réteget képeznek .
Faluli: secunclar lemeze suberin, azért a vizet, gázokat nem ereszti át.
A paracambium befelé is osztódhatik az így keletkezett sejtek
azonban nem parásak, hanem parenchymatikusak, chloroplasta-tartalmúak lehetnek és az alapszövetet gyarapítják. A paracambinn1 által
befelé képezett szövet a parakéreg, plwlloderma. A para, paracambiwn és
phelloderma allrntják együtt a )Jericlermát. A paracamhium működése
időszakos, tavasszal nagyobb, világosabb, később kisebb, sötétebb sejteket képez, mely utóbbiak az egyes évek szaporulatánal, megfelelően
sötétebb csíkokat képeznek. Ezek a csíkok az ipari parán, dugók keresztmetszetón jól láthatók. A paracambium néha egyes helyeken sötétbarna
phlobapheneldrnl telt kősejt~ket képez. Ezek a kősejtcsoportok a rendes
paraszövetben Szigeteket ké'pe'znek és a_ dugók puhításakor vörösbarna.
pdr alakjában kihullanak.
,
i; 1
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Az idősebb fás növények kérgében a paracambium folrozatosan
mélyebb rétegben fellépve, a keletkező parával a külső szöveteket az
anyagforgalomból kizárja, miért is ezek elhalnak. Ezek az elhalt
részek a paraszövettel együtt a héjkérget (rhytidoma) alkotják.
A héjkéreg a törzsről fokozatosan leválik, még pedig az egyes növényekre jellemző alakban, pl. a fenyőről cserepekben, a szőlőről,

között egy keskeny elsődleges meristema-szövet, a cambium van. (100.
old. 110 kép B ). A vastagodás megindulta előtt a nyalábok között

105

1evó bélsugarak azon sejtjei, an1elyek két szomszédos nyaláb cambium-

rétegei közé esnek, átalakulnak meristematikus sejteklcé, amelyek

cseresznyéről gyűrűsen.
'

A_]"!raSZf]J11Ji}Q§_ölc_E[(gY lenticell!ik a gázcserét szolgáló képletek a
növény peridermával borított felületén. (ll5. kép.) Azokon a helyeken
keletkeznek, ahol az epidermiscn levegőnyílások voltak. A paraszemöl-
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115. 'kép. A S:unbucu:> nig-rn. lcntlceUíija; / n lenticclln laza szövete, k
pcridcrma, r clsüdkgc~ l•ércg, v mcgúj(tó réteg, b ll(u1c.~. ( Erdé3zcti

Xövénytan.JJ

csökct is épp úgy, mint a parát, egy a phcllogenhez csatlakozó másodlagos meristema hozza létre, amely befelé szintén alapszövetsejteket,
kifelé azonban barnaszínű, de el nem parásodott parenchymasejteket,
az ú. n- töltősejteket hozza létre, amelyek a lenticellu. töltőszövetét képezik. A töltőszövetben sok a sejtközötti járat, amelyeken keresztül a
gázcsere könnyen bonyolítható le. A lenticellák szövete erősen szaporodik, az cpidermist felrepeszti és kidudorodva kerek vagy hosszúkás,
haránt vagy hosszirányban megnyúlt, világosabb vabry sötétebb barna
képleteket alkot. ~i\lakju1c és színülc az egyes kérgekre jellemző.
..1 szár vastagodása másodlagos szöveteklzel a cambiu1n segítségével
történik. A nyitvatermők és kétszikűek szárában körben elhelyezett
collaterális nyílt edénynyalábok vannak, amelyekben a háncs és a farész

·1 IG. !;:ép . .A cambiumgyürü kdctk1~:r.f5c é;; 1nüködé~c a szárban, c:~cpidcrmis, ]; cl5ödfogc3
k<•r<!g, 11 \'l~űd!cgcs h1incs, pr. procatnbimn, f clsö(1Jegc3 fa, b blllszövct, lb' cL;;ődlegcs bH~
~ugiir, h' másodlagos hf1nc.~, e cambium, f' másodlagosbfn, b" másodlagos bflsng:ir, fsh !nsclcu\aris .:_háncs, f.1c [!nscicularis cambium, j,of fu.scicularis fa, ih interfo.scicularis háncs, ic
intcrfascicularis cnmblum, i/ lntcrfoscicnln.rls fn. (Filarszky.)

ugyanol:vnu alakúak és 1nűköclésűck, 111int a nyalábcambium sejtjei és
ez(•ltal a cambium egy egységes gyűrűt képez. (116. kép.) Ez a

cambiltlngyiirií h'ét/éle részből van összetéYc. A nyalábokba eső részekből, az ú. n. ta.scicularis ca1 nbiuniból, 111ely elsődleges meriste1na és a
1
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később alakult nyalábok között levő részekből, az ú. n. interfascicularis

cmnbiuinból, amely másodlagos meristema.
A cambiumgyűrü sejtjei tangentialis falakkal befelé és kifelé leánysejteket hasítanak le, amelyek közül a befelé esők faelemekké, a kifelé
esők báncselemekké alakulnak .. A befelé képezett leánysejtek a eambiumgyűrüt lassanként kifelé tolják, azért a eambium sejtjei i~őközön
ként radiális falakkal kettéosztódva, megszaporodnak. A masodlagos
fa elemei tracheák, tracheidák, faparenchymasejtek és farostok, a.
másodlagos háncs elemei rostacsövek, kisérósejtek, háncsparenchyn1asejtek és háncsrostok. A nyaláb közti eambium az elsődleges bélsugarak
helyén úgy befelé, mint kifelé parenchymatikus bélsugárelemeket kép~z.
.A.mikor azonban a másodlagos fa és háncs m§.r nagyobb tömegben kepződik, a malábban levő cambium is képez újabb és újabb bélsugaralrnt.
Ezek a m{;sodlagos bélsugarak vakon végzödöttek a fa- és a háncselen1ck
között és annál rövidebbek, minél később keletkeztek.
A megvastagodott szárban a eambiurngyürütől befelé eső rész a
fatest. Legbelül a bél van, amelynek a szélén az elsődleges fanyalábok
a bé/koronát alkotják. A fa testet a bélsugarak egyes fasugarakra oszt;ják.
„A cambiurngyúrűböl lriíelé a luíncstest esik, ::unelynek másodlagosan,
a ca1nbiumtól képezett részét a bélsugarak háncssugarakta osztj{tk.
A szcfr keresztmetszetét tehát kívülről befelé haladva a következő rétegek
alkotják: a 11é,ikéreg, n háncstest, a can1biinngyürü, a fatest és a bél . .A. n1ásodlagos báncsban és fában pedig radiális irányú bélsugarak vannak.
_;\_ cambiun1 működése nen1 egy·enlctes, hanem időszakonként változik. Tavasszal, amikor a nedvkeringés megindul és a növény új lon1bját roharnosan fejleszti, tág: vékonyfalú és világosszínú faelemckct
képez. Később nyár felé a faelemek mindinkább szűkebbek, vast~g~bb
falúak és sötétebbek lesznek és ősz felé szűk, sötét elemekkel fe3ez1 be
a fatest évi gyarapítását, amelyet csak a következő. tavasszal újból tág,
világos elemekkel folytat. Ezek az évi gyarapodások, a fagy~ük,
az őszi fa és a következő tavaszi fa között az éles átmenet miatt
jól láthatók és az évgyűriik szán1ából a fa kor{1t meghatározhatjuk.
Olv években, amikor a nyár felé hcrnyó1·ágás vagy kései fagy a fa leveleit elpusztítja és ezért l~j lon1bokat hajt, a cambiun1, an1ely akkor n1ár
szűkebb elemeket képezett, újból tág elemeket hoz létre és az ilyen
esetben keletkezett évgyűrű kettősnek fog látszani. Az olyan tropusi
fákban, an1elyek nincsenek az éghajlat változásainak alávetve és ezért
az egész éven keresztül új leveleket és v-irágokat fejlesztenek, évgyűrűk
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nincsenek. Éghajlatunk: azon növényeinél, amelyek az egész tenyészeti
alott leveleket vagy virágokat hajtanak, (pl. fi\z, vadszőlő) az
évgytlrük szintén eln1osódottak vagy nen1 is láthatók.
Az idősebb fák törzsében a régebbi évgyűrűk rendszerint már nem
n1üködnek, azok az anyagforgalon1ból ki vannak küszöbölve. Ezek elemeinek a sejtfala konzerválás eéljából különböző anyagokkal irnpregnálódott, melyek a fát színezik,
azért xykf!JJ_'Q~Jl2.knalv nevezzük. „A. fa sötétebb színű, nem
1nűlcöclő belső része a ycs:t
időszak

(szín/a: fakc1nényc, duranzen),
a kerületi világos 111űködő
rész a szijács (fafehérc, alburnnn1). ~.\.z ipari feldolgozásra
l
azok a fúk a legbecsesebbek,
a1nelyeknek sötét a gc.~ztje,
ilyen a dió, tölt,ry, rnahagóni
és ébenfa. _;\_ drogokat szolgáltató fúk között színezett
a Lignu1n fcrnarnbuci, L. can1pechianu1n, L. santali rubrum, L. quajaá;"
.Az Cgjiszikűeknél csak
kivételesen találkozunk can1lliu111gyiírútől száru1azó vas2
tagodással. Itt zárt nya}[~bok
lli. k~p. A kétszili:ü g:yöl>:\!r másodlngos \·nstngodá'ln
Yannak: azért a ca111biuill 1. rövidesen a cambiumgyürü kinlnkulásn ut:"m, ;!·
11 másodl:igos cdénrnrnUibkötcgi:lmek o. képzése után.
nem léphet fel a háncs és R cbödlcgcs kéreg, e cmlodermls, e cmnblttm, z elsőd.
ll!ges in~ugarak, vh elsődleges h(mcsrész, X1 o. másod·
farész között. \lastagodásn(1l l:igo3 edúnynyaláb iás·, ph 1 nnnnk Ji{mcsrészc, 71r Ileridcrrnn. (Erdé~zeti Xüvéuytnn.)
a szétsz6rt nyaliLbolrnt tartal1nazó központi hengeren kívül az alapszövetben egy n1ásocllagos can1biu1n keletkezik, an1ely befelé zárt: fa és háncsrészt tartalmazó eclénnyalitbokat és alapszövetet képez.
.A. megvastagodott szárképletek a drogok közül a cortexeket és a
lig11un1okat szolgáltatjfdc Corte:c a cnn1biun1gyürün kívül eső rész, amely7*
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11Iásodlagos szövetek

nek kereszt1netszetén háro1n réteget különböztethetünk 1neg. ~-\.. héjkérget1 a háncstesthen pedig az elsöllleges és ni~i.socllagos kérget. Bélsugarak
csak a másodlagos kéregben vannak. A„ két kér.3g néha a mechanikus
elemek kifejlődésében vagy a színben is különbözik, így a Quillaya elsőd
leges kérge vörösszínű, a rnásodlagos sárgás.
.A. cambiumgyűrún befelé eső rész a fát, a lignumot szolgáltatja.
A gyökér vasta.godcísa, a1nely a nyitvatern1óknél és kétszíkűeknél
észlelhető, a szór vastagodásától több pontban eltérő. A paracambiwn
rendszerint a központi heng~r legkülső SZÖ\~etrétegéből, a pericyclu.sból
képződött és a parán kívül eső rész, nz clsődleg3s kéreg elpusztul és l~vú
lik1 azért a vastagodott gyökereken n1ár ne1n található. Idősebb gyökereken éppúgy, 111int a szárban a paracambiu1n a másodlagos kéreg
iuélyebb rétegeiben lép fel fokozatos:in és héjkérget alkotva az idősebb
kéregrészeket lassanként leválasztja a gyökérről. ..:\. carnbium, mint a
sz{irban a fa- és háncsnyalábok között lép fel. l\Iivel azonban ezek a
gyökérben cgy1nás Incllett sugaras:tn vL1nn1k elhelyezve, a cantbiuni a
fanyalábok külső oldalán kidudorodik, a háncsnyalábok belső oldalán
beüblösödik és ezáltal egy csillagalaM luillrímvonal keletkezik, amelynek
annyi a sugara, ahány fanya1áb a g~rökérben van. (117. kép 1.) Csillagalakú cambiu1n látható az ~lconitun1 gurnóibau és a Valerian egész
vékony g;rökerciben. :Ufűköclésének elején a csillagalakú cambiu1u
az öblökben gyorsabban osztódik és ezcíltal ncnisoli;ára gyíírílalakúvá
lesz, mint a szárban és ilyen is marad továbbra. (117. kép 2.)
Az elsődleges fanya)(,bok előtt a cambium alapszövetsejtcket
képez, ezek az elsődleges bélsugarakat allt:otják, a1nclyek tehát
nem mint a szárban, a bélben végződnek, inert ez a gyökérből
gyakran hiíinyzik is.
.A. gyökér szövetele1nei a földben a levegőbeli szárn{tl egyenletesebb
körülmények között vannak, ezért az é\rgyűriík határai sokkal elmosliclottabbak.
~4.z egyszikűek gyökerei csak egyes, kivételes esetekben vastagodnak.
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··Élettan.
Az élettan alapfogalmai.
..\z élettan a növénynek és szerveinek életjelenségeivel foglalkozik .
Ezek közül az a.nya.ycsere, a növekedés, a niozgásl'. jelenségek a növény
vegetativéleténekn1egnyilvánulítsai, lníg a szaporodásnak a fajfenntartás
a feladata.

Az anyagcsere.
1\. növény a.nya.gc.seréjc az anyagok felvételéből, azok dlafrtkításából
és a többé nem használt anyagok eltávolításából áll. ~lindezcn folyamatokat az élő sejt végzi el.
~·'1 növény testét /elép-ltö veyyülctck rendkívül sokfélék, 1négis mindezeket aránylag kevés elein képezi. 4;\z élő, rnűköcló plas1nában nagy·n1eru1yiségű víz van, azért ez a növény testének 60-95o/0 -át teheti ki,
és nyugaln1i úllapotban, pl. a n1agvakban is 5-20~fo-nyi 1ne1111;riségben
van jelen ..A. sejt leg(ontosabb anyaga a protoplasn1a, fehérjevcgyület és
rnint ilyennek 0, 0, H, N a legfontosabb alkotóelemei. I'l tartahnú
veg~rületek ezenkívül az a1nidok, enzy1nák, színanyagok, alkaloidák
stb. ii. tartaln1i részek között sok El u1entes anyag van, ilyenek pl. a
szénhydrá.tok, szervessavak, zsirok, zsiros és ütherikus olajok, stb.
Részint az e1nlített vegyületekben, részint szervetlen vegyületek alakjában mindenkor található [{, C!a, .illg, Fe, /), P, gyakran pedig ,'--'-i,
!:fo, Cl.
A sejt környezetéből az anyagokat oldott állapotban veszi fel. A sejtfal penneabil-is, azaz az oldott anyagokat {Ltereszti, a cyi:aplas1na azonban seni·iperenieabilis, a vizet átereszti a vacuola felé, de a vacuolá.ban
oldott sókat nc111 ereszti ki. Ezért a vízbe helyezett élő sejtben osniosis
nyonuis uralk:oclik, n1ely a protoplas111a tö1nlöt a falhoz szorítja, ennek
credn1énye pedig a növényi test cluzzadtsága és feszessége (t·urgor, turgescentia). Nén1ely oldatnak (kali11111nitrát, cukor) glycerin) az a sajátsága van, ha bizonyos tön1énység 1ncllctt élő sejtet teszünk belé, az a
·vizet elvonja a sejt vacuolájából, ez{iltal a feszültség inegszúnik, a palsn1atön1ló peclig a faltól elválik és összehúzódik. Ez a jelenség a plasn1olysis. _;\ cytoplasmának 111egvan az a képessége, hogy rnegválogatj3'
az anyagokat, a1nelyeket felvesz. Ez növényenként változó és azért
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ugyanabból a talajból a különböző növények az egyes anyagok at 1uás-

látió csak zöld novenyi részekben és napfényen lehetséges, addig a
lélekzés az összes növényi szervekben folytonosan történik.
A növényi testben keletkezett anyagok közül némelyik az anyagcseréből kiküszöbölődik, mint pl. az illóolaj, gyanta, alkaloida, cseranyag, caleil1llloxalat stb. ezek a seül'etwnol,, Némelyiket ugyan a növény
ismét felhasználhatja, mint ez kivételesen a calcil1llloxalattal történik,
mnikor is ilyen esetekben ezt tartalékt áplálékn ak tekinthe tjük. A secretumolmak rendszerint ökológiai szerepük van, az illatokkal az .állatok
csalogatása, a gyantával a sehhegesztés, calcil1llloxalattal védekezés az
állatok rágása ellen. Az olyan kiválasz tott anyagokat, amelyek a növény
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más mértékben veszik fel.
A száraz növények a talajból a vízben oldott táplálélwt a gyökérszőr
szálak segélyével veszik fel. A továbbszállításban több tényező szerepel,
ezek a sejtről-sejtre való diffusió, a vízszállítóelemekben (tracheida és
trachea) történő áranJás, a gyökérnyornás, a P'írologtatás által kifejtett
"ot :
azt a maO'assáO
zzák meO'
0
b
szívóerő. l\Iindezek azonban nem inagyará
b
.....
amelybe a víz a nagy fákban (pl. Eucalyptus 100 m) eljut, ennek oka
még isn1erct.len.
A levegőből a növény mint táplálékot a széndioxydot veszi fel, a levegővel érintkező nieglelelő sejtjeinek segítségével.(!. 93. old.) Ebből a széndio:>.'}'dból és a talajból felvett vízből a növény chloroplastjai a napfény
energiájának segítségéYcl szerves vegyület eket készítenek. Ezt a folya1natot assúnilútiónak nevezzillr. (l. 72. old.) ~;\z assimilátión{tl a chlo.roplast a víz hyclrogénjét és oxygénjét és a széndioxyd szenét használja

fel. A széndioxyd O:>.'}'génje pedig a növényből eltávozik. A szénassimilálás föltétele tehát a napfény és chlorophyl, ezért a chlorophyl nélküli
növ-ények (gombák, élősködők) erre nen1 képesek, hanem szerves anyagokból táplálkoznak. Csak bizonyos baktériumoknál fordul elő, hogy
képesek chcmiai energiák felhasználásával a szénassimilálásra ..A„z assi-

milátió első látható terméke a keméuyítő, amely apró szemecskék alakjában jelenik meg a chloroplastok belsejében. (!. H. old.).

~~ szénclioxydon kíviil a nö1rén;rek 1nég a nitrogén vegyület eket és
a vízben oldott szervetlen sókat, az ü. n. haniú.alkatrészeket assi1nil{Llj{1k.
Az assimilátió révén keletkezett keményítő a következő éjjel feloldódik és elvándorol, vagy azokra a helyekre, ahol új növénvi szervek

fejlődnek, ahol építőanyag gyanánt szolgál, vagy pedig a -raktározó
helyekre, magvakba, gyökerekbe, gu1nókba, clfásoclott szárak belsejébe, ahol mint a következő tenyészeti időszakra szánt tartalékt áplálék
halmozódik fel. A vándorlás főképpen az edénynyalábokban történik.
Ugj- az assimilátiós, mint a vándor ken1ényítö rnegfeleló enzymek segítségével oldódik.
~4..z életműködéshez szükséges hőenergia. nyerése végett a növény

b a leveErre a célra ]eainkáb
eléaeti.
részét owdál3'a,
0
táplálékának eiry
0
•
v
ydot
széndiox
gőből veszi fel az oxygént és mint az oxydátió termékét
választ ki, tehút éppúgy lélekzik, 1nint; az állatok ..A„ lélekzés n1egfordítottja az assimilátiónak, amelvnél a növény széndioxvdot vesz fel és
oxygéut választ ki. ..A.zért dissü;1ilátiónak is .nevezzilli:. ~ l\:Iícr az assimi-

"

testéből lcikcrülnek, mint pl. a gyökérszórök, mirigyek, nek:táriumok

váladéka, azt excretu1nnak is nevezik

A növeke dés.
-~Z

assimiláció reven képezett anyagok egy részét a noveny a

lélekzéssel kapcsolatban elégeti, °'-'}'dálja, másik részét azonban arra

használja fel, hogy testének térfogatát _maradandóan nagyobbítsa, azaz

növekedjék. A növekedés az élő sejtben indul meg és azzal veszi kezdetét,
hogy a plasma testét új anyagok képzése által gyarapít ja és ezzel térfogata növekedik. Amikor rendes nagyságá t elérte, falát erősíti, vasta~

gabM teszi, (!. ;;:3. old.) majd tartalmi anyagait szaporítja és növeli.
A töhbsejtű növények növekedése szintén az egyes sejtjeinek növekedéséből indul ki. A sejtek osztódás által létrehozzák az egyes szerve-

ket és ha ezek a sejtek szaporodása révén elérték rendes nagyságu kat,

véglegesen kialakulnak a mechanikai, szállító stb. szövetek képzése által.
_I\.. növén:yt testének alakításakor úgy belső hatások irányítják, mint
külső tényezők befolyásolják. Belső tényezők pl. a polaritás, a gyökér és
szár ellentétes fejlődése, amelynél fogva egy levágott szárdarabon bármiképpen is helyezzük: el 1 ha tovább növeks.zik, a szárpoluson rügyek,

a gyökérpoluson gyökerek keletkeznek. Belső jelenség, hogy valamely
növény csírájából mindig ugyanaz a növényfaj fejlődik, valamint az,
hogy bármiképpen differenciálódnak a növényi test szövetei, egymással
n1égis szoros kapcsolatban, kortelat·ióban maradnak, műköclésük:ben
egymást kiegészítik.

A kiilsó tényezők is sokfélék. A hőmérséklet lrntásában megfigyelhetjük az alsó (minimum) és felső (maximum) hatást, amelyen alul és
fölül az életműködés megszünik. ~~ két fok között van az optimum,
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amely hőfok az életműködésre a legelőnyösebb. Az optimum a különböző növényeknél melegigényük szerint tern1észetesen más és inús.
(L. 71. old.)
A fény liatása elsősorban abban nyilvánul, bogy sötétben chlorophyll nem képződik, tehát a széndioxyd assimilálása nem lehetséges.
(l. 72. okl.). A növények fényigénye is különböző, vannak fénykedvelők,
árnyékkedvelők és fénykerülők. A sötétben tartott növények szára megnyúlik, levelei aprók maradnak. A fény iránya a növekedést erősen
befolyásolja, azért az egyoldalról megvilágított növények meggörbülnek.
Egyéb tényezők is vannak, amelyek a test alakulását befolyásolják.
A viz maga, valamint a benne oldott sók, mint táplálóanyagok szerepelnek, amelyek mennyisége lényeges hatást fejt ki. Vízhiánynál a növény
hervad a turgor csökkenése miatt, ezzel kapcsolatban a növekedés is
csökken vagy szünetel.
A talaj változó fizikai és chemiai sajátsága.i különböző életfeltételeket nyujtanak. A talajban élő szervezetek, állatok, mikroorganizmusok,
amelyek az eclaphont alkotják, a talaj összetételére oly fontos televény
(humusz) képzésnél szerepelnek.
Á levegő neclvességtarta!málwz alkalmazkodik az elpárologtatás és
arn1ak szabályozása. A levegö áramlása és a szél mint mechanikai erL,
azonkívül szárító hatásával szerepel. Á 11el1ézségi erő, vagy a növényen
kívül levő tárg:rak nyomása, hllzása a növekedés irányára jelentős
hatással van.
Növényi vagy állati kártevők is elváltoztatják az alakját, pl. a
gubacsdarazsak szúrása nyomán gubacsok keletkeznek.
Á növényi test fejlőcl~e rendszerint nem folytonos, hanem abban
bizonyos időszakosságob tudunlc megkülönböztetni. Csak azok a növények, amelyek a közel eg;~forma éghajlatú, nedves trópusi vidékeken
honosak, fejlődhetnek folytatólagosan. A többieknél egy tenyé<zeti és
egy nyugalmi időszak rendszerint külső hatásoktól származi!c. Ott, ahol
az éghajlatban nyári-téli vagy esős-száraz szakok váltakoznak, a
növény életére hátrányos időszakban a fejlődés szünetel.

nek L a protoplasmán belüliek ; 2. egész egyedek helyváltoztatása ;
3. egyes szervek helyzetváltozt.atása ; 4. hajító mozgások.
Ezek a n1ozgások vagy autononiok, anilkor belső okokból szárn1aznak, vagy inditkálta/,, amiko" valamely külső inger hatására keletkeznek.
A protoplasmán belüli mozgás a plasma áramlása. Ez lehet -rotatio,
amikor a plasma a falak mentén egy önmagába visszatéró körben kering;.
circulatio, amikor több ágban szétáramló mozgást végez; fluctuatio,
amikor bizonyos esetekben a plasmatartalom előre és hátra lüktet&
mozgást végez.
A plasmában a chloroplasták is változtatják helyzet\Urnt, gyenge
fénynél a fény irányára merőleges falakon, erős fénynél a párhuza1nos
falakon, éjjel pedig a belső falakon sorakoznak.
~-lz olyan n1ozgás, nmikor az egész szervezet a helyét változtatja
kétféle : alakváltoztatással já~ó kúszó 1nozgás, pl. a nyálkagombák
plasn1odiun1ainál; ú.szóniozgcis, an1elyet csillangókkal bírú alg2k, gon1~
bá.k, bakteriun1ok vízben végeznek.
~4 sza.badni.ozgás ir{i.nyát különböző ingerek befolyásolják. Ilyen
inger, amelyet taxisnak 11evezünl;:, többféle von: fény (phototaxis), chemiai anyagok (chemotaxis), levegő (aerotaxis) és víz (hydrotaxis) által

A mozgás jelenségei.
.„A. növény vagy egyes részeinek azon helyváltozásait, amikor külső
erők által pl. a. víz, szél, állatok révén a spórák, n1agvak, termések továbbvitetnek, passzi:v mozgásoknak nevezzük. Ezzel szemben vannak az
a-eti'1' n1ozgások, amelyeket a növény sajáii erejéből végez. Ezek lehet-
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előidézett.

A helyhez rögzített növények szervein is észlelhetünk belyzetváltozásokat. Belső okból származik pl. a csavarodva kapaszkodó növények
csúcsainak keringése (nutatio), amelyel más növényre támaszli::odva
nőnek fölfelé. A komló jobbra csavarodik, oly irányban, miut az óra
mutatója. A legtöbb növény ezzel ellenkező irányban, balra csavarodik,
pl. a bab.
A külső ingerek által előidézett (inch1kált) helyzetváltoztatások
vag;~ bizonyos viszonyban vannak az inger irányával, vat,ry pedig attól
függetlenek.
.1lz ·inge-r irányával összefüggésben vannak a tropisniusok. A. geotrapi'.snius az a tulajdonsága a növény szerveinek, hogy n nehézségi erő
irányában helyezkednek el. A fő gyökerek positiv geotrapok, lefelé nőnek,
a szárak közül a fölfelé növók negatív geotropok (1. 16. és 19. old.). A nehézségi erón kívül a fény (plwtotropismus) vegyiingerek (chcmotmpisnws) a víz (hydrotropismus) sebzés (tra.wnatotropismus) befolyásolhatják
a helyzet változtatását .
.ilz inger irányától független n1ozgúsok a nasti.ák. Érintés, lökés vagy
rézkódtatástól származó seismonastia látható a Mimosa pudicán, ennek
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levélkéi összecsukódnak az ingerre, bizonyos idő mulva ismét szétterülnek. A Drosera rotnndifolia levélfelületét bunkósvégű emergentiák borítják, amelyek összehajlanak, ha egy rovar reájult kerül, emésztőnedvet
választanak ki, amely a rovar lágy részeit feloldja és ezt a szőrök felszívják. Itt chemiai ingerek szerepelnek, azért chcniinastiánalc nevezzük
a folyamatot. Levelek és virágoknak más a nappali és más az éjjeli helyzete, ezt a nyktinast·ikus mozgással változtatják hajnalban és napnyugtakor, vagy pedig napközben, ha az ég beborul. Ennél a mozgásnál
fényinger (photonastilws) és hóinger (tlicnnonastikus) szerepel.
Az eddig tárgyalt mozgásoktól különböznek azok, amelyekkel a
s1loranginmok a spórákat, a portokok a virágporszemecskékot és egyes
húsos termések a magvakat kiszórják. i\iindezeknél az elősejtekból
álló fal reped szét. Ezek iultább mcchanihai folyamatok, amelyeket a
turgor által keletkezett nagy feszültség és a felrepedó falak sajátságos
szerkezete idéz elő.
Az elhalt falak felrepedése, amellyel pl. a felnyíló termések magYaikat kiszórják, hygroskopikus n1ozgáson alapul. Ezek szövetei külön-

1. Leváló vegetativ részek az indák, tarackoh, rhizomák stb., amelyeknél a fiatalabb részek önállóan tovább növekednek és földfeletti
hajtásokat, fejlesztenek, az idősebbek ellialása után. A gumók, hagymák, földfeletti hajtások, sőt gyökerek is vegetativ szaporító szervekként műk6clhetne1<:.
Ezeket a szerveket használják fel rendszerint a gyakorlati életben
a nzesterséges sza-JJOrltásra, amelynelc több inódja van. A tőosztásnál a
rhizomákat (pl. Iris), gtm1ókat (pl. burgonya) elágazó gyökérfejű töveket (pl. Absinthimn) megfelelő darabokra szedik szét. Dugványozás
segítségével olyan növényeket szaporítanak, amelyek leválasztott hajtásrészletci megfelelő körülmények között könnyen meggyökeresednek (pl.
l\Ientha, Lavanclula). A„ honiolitás az a n1óclszer, a111ikor a növénynek
egy ágát lehajtva, n1egfelelö helyen 1ncgsebzik és ott a földbe beásva,
ilyen helyzetben n1egrögzítik ..A. lehajtott úg a sebzés helyén meggyökeresedik és fölclfeletti hajtásokat fejleszt, amikor is az anyanövényről
leválasztják.
. A. 111esterséges szaporítás inás módja a [.ransplantatio, aniikor a
szaporítancló növény egy kis részét á.tültctjüli: egy n1ás alany gyanánt
szereplő niwény sebhelyébe, ahol a nemes rész hajtássá fejlődik. Transplantatio pl. ::e szc111zés, oltás, p[~rosítri.s.
2. A növény testéről leváló szaporító szerv a zuzrnók sorecliunia.,
amely egvsejtű moszatokból ( goniditlln} és gombafonalakból (hypha)
alakult. Ilyen bizonyos gombák áttelelésre hivatott képződménye a
scleroti1un (pl. Seeale eornutum). Ide sorolhatók azonkívül a szaporító
riigyeki a1nelyek némely ha1·aszt levelén és virágos növénynél a levelek
hónaljában, vagy a virágok helyén keletkeznek, bizonyos fejlettségi
állapotban leesnek és a talajon új egyénné fejlődnek.
3. Ivartalan úton keletkezett sz,,porítósejtek a spórák különböző
ajai. Ezek vagy a felületen keletkezett ectospórák, vagy pedig külön
sze!'V (spomngiwn) belsejében fejlődött endospórák. Enclóspórák pl. a
Claviceps purpurea tömlőiben ( ascus) levő ascospórák, amelyeldrnl az
anyarozs szaporodása tavasszal 1ncginclul.
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bözőképpen duzzadnak a nedvességtől és ezért száradás alkalmával
eltérően

huzódnak össze.

A szaporodás jelenségei.
A növények bizonyos fejlődési fokot elérve, a fajfenntartás miatt
utódokról gondoskodnak, szaporodnak. Ez kétféle módon történhetik,
iYartalnn (vegetativ) és ivaros (sexualis) úton.

Az ivartalan szaporodás.
A sejtosztódás az egysejtű növények szaporodásának leggyakoribb
módja. A baktérinn1ok, diatomák és más alsóbbrer.clű algák teste hasa"lással, két leánysejtre szétválik. Az élesztőgombák sarjadzással képezik
a leánysejtet, amely megfelelő nagyságot elérve, az anyasejtról leválik.
(87. old.) A többsejtű alsóbbrendű növények szétdarabolódnak olyanformán, hogy a telep idősebb részei elpusztulnak, a fiatalabb részek
pedig mint önálló egyének növekednek tovább.
A felsőbbrendű növények vegetatív szaporodásánál embryonális
szöveteket tartalmazó részek leválnak a növény testéról és új egyénekké
alakulnak ..A. leváló testrészek lehetnek: 1. vegetativ részek; 2. külön
6.:aporító szervek ; 3. szaporító sejtek.
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Az ivaros szaporodás.
Az ivaros szaporodásnál az új egyén két olyan sejt egyesüléséből
keletkezik, amelyek magukban önálló fejlődésre képtelenek. A két sejt
az iua.rsejl vagy ganiéta, az.egyesülésük últal keletkezett új sejt a zygota.
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Az alsóbbrendű növényeknél a két gaméta-sejt egyforma, az egyesülés
folyamatát isogamianak, conjugati6nak, cozmlatiónak nevezzük. A felsőbbrendűeknél azonban a két sejt eltérő, n1eg1ci.ilönbözte+ünk egy
nagyobb, nyugvó sejtet, ez a női ivarsejt (oosphaera) és egv kisebb kimivarsejtet. Ezek eg;resülését megtermékenyí tésnek nevez;ük.
A spórás növények hímsejtjei az ú. n. spe-nnatozoiclol.: csillangóik
segítségével mozgásra képesek és megterrnékenyítés végett a női Sejt·
hez hatolhatnak. A magvas növények női ivarsejtje a petesqt. A hímsejt a virágporszemecskében képződik és mivel 1nozgásra képtelen, a
pollentömlő növekedésével kerül a magrügy•höz, illetőleg a benne levő
petesejthez. (57. old.) Az ivaros szaporodás fontossága abban van, ho!','Y
az utódok n1incl a két sziilő sajátságait öröklik. Ezeket egy'esítve üj
ovakorlatilauO értékes
szülő Oó
bélyegek léphetnek fel, de viszont valamely
•
is tűnhet. Ezeket a
el
tulajdonsága az ebry1násra hatás következtében
tulajdonságokat csak vegetativ szaporítással tudják megtartani, pl.
nemes gyün1ölcsfáinknál és a rózsánál. .A. borsosmentha , n1elv' két különbözó 1nelltha-faj kereszteződése révén keletkezett, csak dugványozással
t értéktelen növénvek
szaporítható, mert magvaiból lecrnagyobbrész
'
•
0
nincs.
1nenthol
kelnének ki, an1elyek illóolajában

nális non1enclaturát nünden növény két szóból álló nevet kapott, az
első a génusz neve, a 1násik pedig a faj (species) neve ..t\..mbár Linné
rendszere 1nesterséges és nen1 felel meg mindenben a természetes rokonságnak, azért n1ég mai napig is használják a virágos növények meghatározásánál. }\.. következőkben látjuk: Linné rendszerének 24 oszt{ilyát,
a legfontosabb családok 1nege1nlítésév-el.
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A rendszeres, \ragy részletes nö·vén:rtan az eg:.res növényekkel íoglallcozik, a. n1egegyezó egyedeket a faj fogalma alatt egyesíti és elnevezi~
azután rokonságuk mértéke szerint renúszerbe osztja.
...:-\rendszernek az a célja, hogy a növényeket á.ttekinthetőséa0 vé<,ett
"
.
bIzonyos
sajátságok alapján csoportosítsa, a hasonlókat összefoglalja~
a különbözőket szét-válassza ..A. legrégibb systematikusoknál sokszor
gyakorlati szempontok, a használhatóság, vagy a növények termete
képezte a rendszer alapját. Olusius rendszerében pl. ilyen csoportokat
látunk : fák ; cserjék ; félcserjék ; hagy1nás-, gumós-, rhizon1ás növények ; szép és illatos virágúak; szagtalan és nehézszagú virágúak ; mérges, narkotikus és csípős növények stb. Néha azonban ő is a tern1észetes
rokonsfígot veszi figyelen1be és n1egemlíti pl. az ernyősöket, a hüvelyeseket. E mellett némely növény neve ií-G szóból is állott. Ezeket a
zavaros állapotokat L·inué szüntette n1eg. Rendszerének alapját a virágok, illetve ezek ivarszervei képezték, a tern1ók és a porzók. ezek száma,
elhelyezése és egymáshoz való viszonya. Ezenkívül bevezette a binomi-

1

Linné rendszere.
A) A virágok jól láthatók.

a) kétivarú virágok
x) a porzók szabadok
1. _,\_ porzók egyenlő hosszúak.
I. oszt. l\Ionandria. Egyporzósak. 7iingiberaceae.
IL » Diandria. Kétporzósak. Oleaceae.
III. » Trianclria. Háromporzósak. Ii1daeeae. Gran1ineae.
Plantaginaceae.
IV. >) Tetrandria. N égyporzósak.
Rubiaceae.
Pcntanclria. Ötporzósak. Born ginaceac. Gcnv.
tinaceac. Solanaceae. Umbelliferae. Caprifoliacea.e.
VL >) Hexandria. Hat}Jorzósak. Liliaceae.
VII. )) Hcptandria. Hétporzósak. Hippocastanaceac.
VIII. )) Octandria. Nyolcporzósak. Rutaceae.
IX. )) Enncancltia. I\:ilencporzósak.
Decandria. Tízpoi;zósak. Caryophyllaeeae.
x.
XL
Dodecanclria. TizenJt:étporzósak.
XII. )) Icosandria. Jlúszporzósak. Rosaceae.
Polyandria. Sokporzósak. Papaveraceae. TiliaXIII.
ceac. Ranunculaceae.
2. „:\. porzók különböző hosszúak.
XIV. oszt. Didynamia. Kétfőporzósak. Labiatae, némely
Scrophulariacea.
Négyfóporzósak. Cruciferae.
Tetradynamia.
XV. »
~~) .4. porzók egy-1nással vagy· a tcrmővel összenőttek.
XYI. oszt. i\Ionadelphia. Egylafüásak ..i\Ialvaceae, némely
Legu1ninosa.

„

"
"

"

·~,
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XVII.

» Diadelphia. Kétfallrásak, a Leguminosák leg-

.t1}

nagyobb része. ~,
» Polyadelphia. Sokfalkásak. Guttiferac.
XVIII.
XIX. » Syngenesia. Csőporzósak. Compositae.
L'Z:. » Gynandria. Te•mórenőtt porzósak. Orchidaceac.
ú) Virágok, váltivarúak.
XXI. oszt. iVIonoecia. Egylakiak. Eupl10rbiaceae. Araceac.
Abietinaceae. Fagaceae. Cucurbitaceae.
XXII. » Dioecia. Kétlakiak. Salicaceae, némely Abie-

l\livcl Linné az oszt{ilyozúsnál csak az ivarszerveket vette alapul~
azért rendszerét nieslcrséycsncl.:. nevezzük. De n1íir ő is szük:ségét érezte
egy olyan rendszernek, aznelyben a növények természetes rokonságuk
alapj1ín vannak osztályozva. _;\. tcnnészetcs rendszernek az alapja a.
phylogenetikai fejlőclés 1 a1nely szerint az egyes rokonsúgi köröket
régebben lét.czett közös ősöktől szúr1naztatják le. Ennek a rokonsftgnak a megállapít{Lsa végett a növénynek összes sajátságait veszik
ezért úrry
tekintetbe és seaédtudo1nánya
o. a külső, 1nint a belső n1or.
o
élettan és biológia.
növényföldrajz,
phológia, az öslénytan
. :-\.. természetes rendszer n1egalapítója „:lntoinc .Lciurent de Jussieu.
\·olt. Rendszerének (1789) alapját a sziklevelek szútna és a vir{Lgrészek
kölcsönös helyzete képezte. A;ugust Pyrainus de Candollc (1813) megkísérli, hog;~ főcsoportjainak a jelle111zésére n belső n1orphológiui sajútsitgokat vegye figyelembe. EndliClicr Istc<Ín (183G) hazánkfia a növények növekedési viszonyait vette figyelcn1he és rendszerében sok a
haladás. Adolph Brongniart (1813) illesztette legelőször rendszerében
a 1negfclelő helyre a nyitvaf:.ern~őket.) a1nelyek a spórás (cryptoga1n)
és magvas (phanerogau1) növények között a kapcsot képezik .•'1. 111ai
természetes rendszerek ala11ját A. Braun (ISM) rendszere képezte.
Ezt követte A. W. Eichlcr (1883) rcudszerc, llH'lyct könnyü áttekinthetősége Yégctt nálunk: is i1agyban haszn{~ltak. Ennek vázlata a.
követkeZö:
1

Cryptog~mae. Virágtrrlanok.

/J i>

U"I>,

L'Thallophyta. Telepesek. e
r. oszt. Alg'J!'. lVIoszatok. ·
Fungi. Gombák.
Il..
1. csop. Scbizomycetes. Hasadó gombák.
Eumycetes. Valócli gombák.
2.
:i. » Lichenes. Zuzmók.
II. Bry~phyta. J'iiohok.
III. Pteridophyta. Harasztok.
.I. oszt. Equisetinae. Zsurlók.
Lycopodinae. Korpafüvr.t,.
TI.
Filicinae. Páfrányok.
III.
Pbaneroaamae. Virágosak.
"]:. G~nn~sp;;r1nric. Nyitvaterruők.
II. A;'.,giospcrmae. Zárvatermők. ·1 " l
I. oszt. l\Ionocotyleae. Egysz1 tue L
Dicotyleae. Kétszikück.
II.
I. aloszt. Choripetalae. Váltszirrnúak.
» Sympetalae. Forrtszirmúak.
II.

„

„

tacea.
}L"'{III. » Polygamia. Kci.•·crtvirágűak. Némely l\Ioracea.
B) Virágaik szabadszemmcl nem láthatók.
L'Z:IV. oszt. Cryptogam~. Thallopbyta. Bryophyta. Pteridophytacsoportok.
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„
„

BJ

„

A legú3'abbakhoz tartozik Adolf Engler (1886) és R: ll'cttstcin
)
'.: o •
' • lenveacsebb
csa.k annyi·ban rnn
(1901-1908.) rendszere, ame1ye1uen
ídtás hogy némely csoport helye, rangp vagy elnevezese v ,Lltozott.
rendszeren alapult dr. 1'uzson János (1911) rendszere,
:{z
"
amelyet a következőkben látunk.
_!\.. rendszertani egységek a ki:)vctkezok :

E~gler-Íéle

csoport (divisio),
osztály (classis),
ágazat (cohors),
sorozat (ordo),
család (famili<~},
· t1:ilrnsz (tribus),
géllUfü;_jg_~l;lUS),

lsectío {sectio),
•'faL(§]).e.cies) ,
v{Lltoza1; (varietas),
alak (forma).
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Ezen egységeken belül alfokozatok is lehetnek. Az osztályozásnál a legközelebbi rokon-növényekből kisebb egységeket képczünli:,
a rokonegységet egy1nás inellé állítjuk, az így keletkezett rokon.csoportokat pedig ismét nagyobb egységekbe foglaljuk.

Ilyen alapon pl. a székfüvirágot, a i\Iatricaria chamomillát követosztályozhatjuk :

kezőképpen

Angiospermae csoport,

Dicotyledoneae osztály,
Thíetachlarnydeae alosztály,
Rubiocompositae ágazat,

féle színváltozata van, de ezek között csak a sötétvörös ~i\.lthaea rosea

v. atropurpureát használják flores Malvae arboreae néven. A varietast
rövidítve v.-vel jelöljült.
Némely esetben a varietasok külső sajátságok alapján nem különböztethetők meg egymástól, az eltérés belső tartalmukban van. Ezeket
physiologiai varietasolcnak nevezzük, amilyen pl. az édes és keserű
mandula. Ezek alalcra teljesen megegyezők a keserű ma~vaiban azon~
ban amygdalin van, amely az édesból hiányzik. ,
;&

A gyógynövények dr. Tuzson .János rendszerében.
(Csap. = csoport, sor. = sorozat, csnl. = család.)

Campanulatae sorozat,

Compositae család,
Anthemideae tribusz,
l\Iatricaria génusz,

Chamomilla faj.
l\Iint láttuk, minden növényt Linné kezde1nényezésére két névvel

jelöliiuk meg, amelyek közül az első a..fl.4!l1!§z, a_n~{1e.ik a iaj_(E!pcies)
neve ..A. fa] neve n1ögé félreértések eUi:erülése '"égett sokszor rövidítve
odateszik annak a botanikusnak a nevét (a-utor), aki a növénynek azt
a nevet adta. Előfordul ugyanis olyan eset is, hogy ugyanazzal a
névvel két botanikus inás-1nás növényt jelöl. Igy : Illiciunl-anisatun1
~- (=Linné) és Illicium anisatum Loureiro, vagr Lavandula spicaaL.

cs L. ~p1ca DC. (=de Candolle) más-más növényt jelent. Viszont
gyakori az az eset is, hog;„ ue,ryanazt a növényt n1ás né1rvel jelölik,
pl. Matricaria Clrnmomilla L., Chrysanthemum Chamomilla Bernh.
·(=Bernhardi), Chamomilla officinalis C. Koch, ugyanaz a növény,
a n~vek tehát azonos jelentőségűek, synonirnok. Némely esetben a

I. csop. Phytosarcodina. Nyállrngombák.
1)
Schizornycetes. Baktérillmok.
II.
Bact. acidi lactici.
1)
Tricho1uycetes.
III.
1)
Cyanophyceae. Kék moszatok.
IV.
1)
Flagellatae.
V.
1)
Dinoflugellatae.
VT.
1)
Diatorneae. I\.ovamoszatok.
VII.
VIII.
IX.

1)

1)

csal. Laminariaceae.

Laminaria digitata és L. Cloustoni (stipites laminariae).
sor. Cyclosporales.

vo1n1_ca, ~4..d1anthurn capillus veneris, Trigonella foenum graecurn stb.

~t\ fajoknak azon elváltozásai ' amelvck
lénveaes
sai"átsánoJ-ban
•'
•
0
<
0
\..
ncn1 különböznek) csak pl. színben, szőrözetben, ter1netben térnek el,
·.irdltozatoknal~ (fajta, varieta.s) nevezik. !cry
a 1nályvarózsának
többö/ •

»

Terra siliciea.
Conjugatae.

Heterocontae.
Chlorophyceae. Zöld n1oszatok.
1)
Charales.
XI.
1)
Phycomycetes.
XII.
1)
Phaeophyceae. Barna n1oszatok.
XIII.
sor. Phaeosporales.

x.

species (faj) neve két szóból van összetéve, ilyenek : A;pidium filix
mas,_ Capsella bllrsa pastoris, A1·ctostaphrllos uva ursi, Strychnos nm:
A fa] két szóból álló neve az értelmével függ össze, ezeket a faj neveket magyarban is így rnoncljuk : pú.sztortáska, medveszőlő vénuszhaj stb.
'
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csal. Fucaceae.

Ftlcus vesiculosus (jód).
XIV. csop. Bangiales.

xv.

» Rhodophyceae. 'lörösn1oszatok.
sor. Nemalionales.

Dr. Augusllu DCla: Botanika.

s
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csal. Gelicliaceae.
Geliclium (agar).
sor. Gigartinales.
csal. Gigartinaceae.
Olwndrus crispus, Gigartina mamillosa ( carrageen).
XVI.
» Eumycetes. Többsejtű gombák.
1. oszt. Ascomycetes.
sor. Saccharomycetes.
Saccharomyces (faex compressa, faex medicinalis, kefir
siccum).
csal. Elaphomycetaceae.
Elaphomyces cervinus (fungus cervinus).
sor. Pyrenomycetes.
csal. Hypocreaceae.
Olaviceps purpmea ( sccale ctJmutwn).
2. oszt. Basidiomycetes.
sor. Ustilaginales.
csal. Ustilaginaceae.
Ustilago maydis.
sor. Hymenomycetes.
alsorozat Hymenon1ycetineae.
csal. Polyporaceae.
Fornes fonierdarius ( agaricus chírurgroruni).
Polyporus officinalis (agaricus albus v. fungus.
laricis).
XVII. csap. Lichcncs. Zuzmók.
1. oszt. Ascolichenes.
sor. Pyrenocarpae.
alsorozat Graphidinae.
csal. Roccellaceae.
Roccella tinctoria, R. rnontagnei (lakmusz).
csal. Stictaceae.
Lobaria pulmonaria (herb. puhnonariae arboreae).
csal. Parmeliaceae.
Octraria. islafülica (Hchen islandicus).
XVIII. csap. Bryophyta. i\Iohák.
1. oszt. Hepaticae. i\Iájrnohák.
2. » i\Iusci. Lombos mohák.
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XIX. csap. Pteridophyta. Harasztíélék.
1. oszt. Tilicinac.
alosztály Leptosporangiatae.
sor. Filicalcs. ·
csal. Cyatheaceac.
Cibotiun1 Baro111ctz (Paleae haemostaticae, pengha~
war djambi).
csal. Polypodiaceae.
Trilms Aspidieae.
Dryoplcris (= Nc11hrodiwn, Aspicliwn), filix mas
(rhi:. filicis maris).
Tribus Aspleniae.
Scolopendrium officinarum (herb. scolopenclrii).
'rribus Pteridieae.
Adiantlwm. capillus Y cncris (herba capillorwn veneris).
Tribus Polypodicac.
Polypoclinm vulgare (rhiz. polypodii).
2. oszt. Sphenophyllinae.
3. » Equisetinae. Súrlófélék.
alosztály Euequisctinae.
Equisetu1n a.rvense (herbli equi'.seli n1.inoris).
E. hiemale (herb. eguiseti majoris).
4. oszt. Lyeopodinae.
sor. Lycopodiales.
Lycopodiwn clavalum (lycopodú sporae).
XX. csop. Gyrnnospermae. Fedetlen magvúak. (Nyitvatermők).
oszt. Coniferae. Tűleveliiek. (Toboztermók.)
sor. 1 axocupressinnles.
csal. Cupressaceae, Ciprusfélék.
.Iúniperus conunun·is, közönséges boróka ( /ruct. run·i~
pcn).
J. Sabina, neliézs:agú boróka (herba sabinac).
csal. .A.ra ucaria ccae .
..A.gathis dan11nara (resina dammarae).
Agathis australis (lrnurikopftl).
csal. Abietaceae (Pinaceae). Fenyőfélék.
Tribus. Sapineae.
Abies alba, je'lenyefonyő (strassburgi terpentin).
1
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Abies balsamea (balsamum canadense).
Tribus. Pineae.
Pinus taecla., tö1njénfenyő, P. silvestris, erdei fenyő,
P. nigra (P. austriaca), feketefenyő és P. pinaster
(P. maritima), tengerparti fenyő, (terebenthina

conununis).
XXI. csap. Angiospermae. Fedett magvúak. (Zárva termők.)
1. oszt. l\Ionocotyledoneae. Egyszikűek.
I. ágazat. Spadiciflorae. Torzsn;virágzatúak.
sor. Principes (Palmae). Pálmák.
Calamns draco (sanguis draconis).
Areca cateclm (semen arecae).
sor. Spathiflorae.
csal. Araceae (kontyvirágfélék).
Licoru.:: calanills, orvosi kálnios (rhizonia calanii).
.t\_run1 1naculatu111 1 foltos kontyvirág (tubera ari).

II. ágazat. Najades.
III. ágazat. Glumiferae.
sor. Glnmiflorae. Pelyvásak.
csal. Gra111ineae. Pázsitfélék.

Tribus. i\Iaydeae.
Zea mays, tengeri (Amylum maydis).
Tribus. Andropogoneae.
Andropogon squarrosus (radix vetiveriae).
Saccharwn officinarum (saccharnm).

Tribus. Oryzeae.
Oryza sativa, rizs (amylum oryzae).

Tribus. Hordeae.
Agropyrlun repcns, tarack búza (rhizon1.a gra1ninis).
Triticuni sativuni, búza ( aniyluni ttitici).
Hordeum sativum, árpa (extractum malti).
csal. Cyperaceae. Káka!élék.
alcsaló.d. Caricoideae. Sásfélék.
Carex arenaria (rhizoma caricis).
IV. ágazat. Liliorchideae.
sor. Liliiflorae. Lilio1mirágúak.
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csal. Liliaceac. Liliomfélék.
alcsalád. i\Ielanthioideac.
Sabaclillci of ficinalis ( Scmen sabadillae).

T'cratrtt'11L albu,ni, zcíszpct (rhizonla veratri).
Tieratruui vi-ride (rhizonia veraf.ri vir-idis).
Colchicuni a·utuninale, őszi kikerics ( Senzen,
tubera colchici).

alcsalád. Asphodeloideae.
Aloe a/ricana, A. ferox, A. plicatilis stb. (aloe).
alcsalád. Lilioideae.
Lilium canclidum, fehér liliom (florcs lilii).
U·rgtnea n1aritin1a, tcnycri lia'}y1na (bulbus
snillac).
alcsalád . ..t\.sparagoideae.
Polygonatmn ol!icinale, Salamon pecsétje (raclix
sigilli Salon1onis) .
Convallaria 111ajalis, gyöngyvirág (herba convallariae).
alcsalád. Smilacoidcac.
>..'hnilax ornala, EL ·n1cdica (radix sarsa7){trillae).
Smilax china (tubera chinae).
csal. Iriclaceac. Iriszfélék.
alcsalúcl. Crocoideae.
Crocus sa.t-ivus, sáfrány (slign1ata croci).
alcsalád. Iridoideae.
Tris gennan·ica, I. /lorcntina, I. pallida, nöszv·o111. (rhizonia. -iridis).
sor. Scitamineac.
csal. Zingibcraceae. Gyömbérfélék.
Curctuna longa (rhizoma curcumae ).
e. zcdoaria (rhiooma zedoariae).
C..A.ngustifolia, Ü. Jeucorrhiza (keletindiai arrO\Vroot).
Alpi1iia officinarum (rhizoma galangae ).
Zingiber oflicinale, gyömbér (rhizoma zingiberis).
Elettaria. cardanionruni ( fructus carda111onii).
csal. l\Iarantaceae.
l\Iaranta arun<l.inacea (an1yhun 111aranthae ).
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sor. J\iicrosper1nae (Gynanclrae). „A.prón1agvak.
csal. Orchidaceac. Kosborfélék (orchideák).
alcsalád. i\Ionandrae.
Orchis ·n1orio, agárkosbor, 0. 1nascula 1 0. 1nilitaris,

vitézkosbor, 0. maculata., foltos 1'osbor, Anacam7>tis
pyrmniilalis, ragiha„ Platanthcm bi/olia, csorikra.
( salep}.
Tribns. Nottieac.
Vanilla planifolia (fructus Vanillae).
2. oszt. Dicotyledoncae. Kétsziküek.
l. aloszt. Archichlamycleac (Choripctalae). Szabadszinnúak.
I. ágazat. Vcrticillatae.
.A.n1entiflorae. Barka-virúgzatúak.
l}
II.
sor. Salicales.
csal. Salicaceac. Fűzfafélék.
Populus nigra, fekete nyárfa, P. dilatata (gen1n1ae
populi).
Salix alba, fehér fűzfa, Salix fragilis, csőrege fiízfa,
S. purpurca, csigolya fűzfa stb. (cortex salicis).
sor. Juglanclales.
csal. Juglandaceae. Diófafélék.
Jnglans regia, közönséges diófa (folia juglanclis).
sor. Fagalcs (Cupuliferac, Querciflorae).
csal. Bctulaccac. Nyirfafélék.
Tribus. Bctulae.
Betula pubescens, molyhos nyirfa (folia betulac ).

csal. Fagaccac. Bükkfafélék.
Tribus. Fageac.

Fagus silrntica, 1'özö11séges bükkfa (h:reosotwn
fagi).
Tribus. Castancae.
Castanea sativa, szelíd gesztenyefa (folia castancae).
Qucrcus robur, kocsdnyos tölyy, Q. scssilt/lora.,
kocsánytalan tölgy (corlc;JJ, scnien qucrcus).
Q11ercus infcclotia. ( gallac lzalepenses).
Qnercus suber, paratülg_i,.·, Q. occidcntalis (suber).
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sor. Urticales.
csal. Ulrnaceae. Szilfafélék.
Ultnus glabra, mezei szil, U. laevis, vcnicfa (cortcx ulmi).
csal. Moraceae. Eperfafélék.
Morus nigra, fekete eperfa (sirupus mari).
Dorstenia contrajerva (racl. cont,rajcrvae).
Ficus carica, fügefa (caricae).
clastica (resina clastica).
Ficus \loaelii.
. F.
0
Ficus religiosa, F. lactifera (gn1nmi laccae).
csal. Caunubinaceae. I\.enderfélék.
H11111ul11s l117ml11s, komló (glwululrw l11p11li).
C1annabis srrt.1:va var. úulica., indiai J..:cnder (herba
cannaúis ind icae).
csal. Urticaceae. Csalánfélék.
alcsalád. Ureroideae.
Urtica dioica, nagy csalán, U. urens, apró
csalán (herba, sc1nen urticac).

alcsalád. Boelunerioideae.
Parietaria officiualis, fa lgyo1n (herba par1etariae ).
sor. Piperales.
csal. Piperaceae, Borsfélék.
Pipcr angnstifolitun (folia nH1tico).
Piper cubcba (/ructus cubcbae).
l)iper longu111 (fructus piperis langi).
Pipcr nigrum (lructus piperis nigri cl albi).
III. ágazat. ~Ionochlamydeac.
sor. Santalalcs.
csal. Santalaccae.
Santahun album (lignmn santali album, oleum santali).
csal. Loranthaceae.
lliscu~1 albun1, örökzöld fagyöngy (stipites Yisci).
sor. Aristolochiales, Farkasalmafélék.
csal. „A.ristolochiuceac.
rI1ri bus. „:\..sarcae.
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Asarum europcum, kapotnyak (herba et rhizoma asari).

Tribus. Aristolichieae.
Aristolochia clematitis, farkasahna (herba aristolochiae).
Aristolochia serpentaria (raclix serpentariae).
sor. Polygonales.
csal. Polygonaceae. Keserűfüfélék.
Rhewn palmatuin, dwbarbara (rhizoma rhei).
Polygonum aviculare, keseríifű (herba polygoni avicularis).
sor. Centrosperrnae.

csal. Chenopocliaceae.
Tribus. Cyclolobeae.
Chenopoclium ambrosioides (herba chenopodii).
Beta vulgaris var. alba, cukorrépa (saccharum).
csal. Caryophyllaceae.
alcsalád. Alsinoideac.
Herniaria glabra, kopasz porcika, H. hirsuta,

borzas porcilrn, (herba herniariae).
alcsalád. Silenoideae.
Gypsophila paniculata, dercefií ( radix saponariae alb. hung.).
Gypsopbila struthium (radix saponariae alb.
ital.).
Saponaria officinalis, szappanfű (herba et
radh: saponariae rubrae).
IV. ágazat. Ranuncuio-papilionatae.
sor. Ranales (Polycarpicae).
csal. Ranuncuiaceae. Szirontákfélék.
Tribus. Paeonieae.
Paeonia officinalis, bazsarózsa. (semen, flores

paeoniae).
Tribus. Helleboreae.
Helleborus niger, fekete hunyor (raclix hellebori
nigri).

Nigella sativa, kandilla (semen nigellae).

H.endszertan

129

Delphinium consolida, (Consolida segetun1) vetési szarkaláb (flores calcatrippae).
Delphiniun1 staphisagria (semen staficlis agriae)
„A.conituni na.pellus, kék sisakvirág (1·7iizonza
aconiti).
Anemone pulsatilla, (Pulsatila grandis) leánykökörcsin, (herba pulsatilae).
Anemone hepatica, közönséges májvirág (herba
hepaticae).
Adonis verualis, tavaszi hérics (herba adonidis
vernalis).
csal. Berberiduceae.
Iiydrastis canaclcnsis (raclix ltyclrast·is canadensi~),
Podophyllum pcltatwn, (resina podophylli).
Berberis vulgaris, sóskaborbolya (radix, baccae berberidis).
csal. l\Ienispermaceac.

Anamirta coculus (fructus coculi).
Jatrorrhiza palmata (radix colombo).
csal. :i\Iagnoliaccae.
llliciwn venun ( /ructus anisi stellati).
csal. Calicanthaceae.
1liyristica- Jragrans ( se111cn n·ucis n1oschatac, n1acis).
Peumus boldus (folia boldo).
csal. Lauraceae. Babérfélék.
0-innantonnnn cassia (corlex cinncnno1ni cassiae).
Cinna1nornUin zcylanicum (cortex cinnamonli zeylanici).
Cinnaniouiuni cn1nphora ( caniphora).
Nectandra puchury (fabae picburim).
Sassafras officinale (liguum sassafras).
Laurus nobilis, babér (fructus lauri).
sor. Rhoeadales.
csal. Papaveraceae. l\Iákfélék.
alcsalád. Papaveroidcae.
Chclidonium majus, fecskefű (herba chelidonii).
. Papa·ve,r sonin·ifer1un 1nák ( lructus papaveris,
senien papaveris, opi·un1).
1
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Papaver rhoeas, vetési pipacs (flores rhoeados).
alcsalád. Fumarioideae.
Fumaria officinalis, füstike (herba fumariae).
csal. Cruciferae. Keresztesvirágúak.
Tribus. Sinapeae.
Cochlearia officinalis (herba cochleariae).
Isatis tinctoria (indigo ).
Brassica ni'.gr~, fekete niustár ( serne-n sinapis
nigrae).
Sina pis alba, fehér mustár (semcn sinapis albae).
Capsclla bursa pastoris, pásztortáska (herba
bursae pastoris).
sor. Sarraceniales.
csal. Droseraccae. Harmatfűlélék.
Drosera rotundilolia, harmqtfű (herba rorellae).
. sor. Rosales.
csal. Saxifragaccae.
alcsalád. Ribcsioideae.
Ribes rubrum, ribizke (syrupus ribium).
csal. Hamamelidaceac.
Liquirlambar orientalc (styrax).
csal. Rosaceae. Rózsafélék.
alcsalád. Spircoideae.
Qnil/a.ja saponaria ( cortcx q nillajae).
alcsalád. Pomoideae.
Cyclouia vulgaris, birsaln1afa (se111en cytloniae).
l)irus rnalus, abnafa (cxtractnrn inalat.is fcrri).
. alcsalád. Rosoideae.
Rubus ·idacus: kö:.önséges nuilna ( syrupus rubi
idaci).
Rubus fruticosus, szeder (folia rubi fruticosi).
Potcnl;illa anserina, pimpó (herba anscrinac).
Filipendula ulmaria, legyező fii (llorcs ulmariae ).
f\..gritnouia c111)atoriai párlófü (herba agr1n10niac).
llagenia. abyssinica (/lores kosa).
Rosa canina, csipkerózsa (fructus cynosbati).
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Rasa dcunascena, Rasa gallica, Rosa centifolia,

(oleum, flores, rosae).
alcsalúd. Pruuoideae.
Prunus domestica, közönséges szilvafa (pulpa
prunorum).
Pruuus spinosa, kökény (flores acaciae gern1anicae).
Prnnus amygdalns, mandulafa ( semen amygdali
clulcis at amarae).
Pnmus laurocerasus (folia laurocerasi).
csal. Legn111inosae. Ilüvelycsek.
alcsalád. fiiin1osoidcae. l\Iiinózafélék.

1lcacia senegal ( gtoni. arabiciun).
Acacia catcchu, A. suma (catechu).
alcsalád. Cacsalpinioideae .

Copaifcra of/icinalis, 0. yuianensis, C. Langsdorjil:, e. coriacea. (ba[;,j(['Jr/,l.Un copaivae).
Trachylobiu111 ve1Tncosun1 (resina copal).
:Ta1narindus '1:11dica (pulpa trunarindoruni).
Cassia acutifolia (folia, frnct11s (jolliculi) sennae
ale:i:a11dri11ac).
Ca.ssia. angusti/olia ( /olia sennae úulicae, :Tin·ne1eclly, fruct11s (jolliculi) scnnac).
Cassia fistula (fructus cassiac fistulac).
Ceratonia siliqua, szentjánoskenyérfa (fructus
ccratoniae).
ICra111cria triandra. (ratlix ratanhiae).
Caesalpinin echinata (lignu1n fernan1buci) .
Caesalpinia coriaria (clividi,·i).
ITaemutoxylon can1pechiann1n (lignnn1 ca111pcchianum).
alcsalC~cl.

Pupilionatac.

Pillangós\~irágúak.

·Tribus. 801lhoreae.
illyro."Cylon balsa'nuun rar. yenuinurn ( = 111.
toluifera) (bals111111un tol11t11nwn).
1llyro.r/fl1un balsr(,}nnni ra.1'. Percirae
Toluijcra. Percirae) (balsan1u111 peru:vianun1).
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Tribus. Trifolieae.
Ononis spü1osa, tövises igZ.ice (radix onon·frlis).
Trigonella foenum graecwn, lepkeszeg (semen-

foenigraeci ).
i\Ielilotus oflicinalis, somkóró (herba Meliloti).
Tribus. Galcgeac.
Incligofcra tinctoria (indi go).
Robinia pseudacacia, akácfa (llores robiniae
acaciae).
Astragall11s adscemlens, A. leiocladns, A. brachycalyx, A. gwni/er, A. cylle11e11s, A. pycnocladus,
A. vcrns ( trayacantlw).

Glycyrrhiza glabra, édesyyökér (rculix liquiritiac
hispanica).
Glycyrrhiza. yla.ndulifcra., édesyyökér (radix liquirít iac russica).

'I1ribus. Dalbergicac.
Ptcrocarpus santalinus (!ignum santali rubri).
Ptcrocarpus marsupium (malabar-kino).
Andira araroba (chrysarobinum).
Diptcryx odorata (faba tonca).
Tribus. Phaseoleac.
Physostigrna venenosun1 (faba calabar).
\7. ágazat. Cierauio1nalveae.
sor. Cieraniales. Ciolyaorrfélék.
csal. Geraniaccae.

Pelargoniu1n rosetun (oleu1n Geranii).
csal. Linaceae. Lenfélék.
Lintun usitat.isshnu1n, ternieszlett len ( senzen Z.in·i).

csal. Erythroxylaceae.
Erythroxylon coca. (folia coca).
csal. Zygophyllaceac.
Gua.jacu1n officinale, G. sanctuni (lignuni, reshia
f!Uajaci).
csal. Rutaceae.
Ruta graYcolcns 1 kerti ruta (herba rutac).

Barosnrn bctulinurn, B. crenatum (folia Bucco ).
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Pilocarpus iaborancli, P. pennatifolius (/olia Jaborancli).
Cusparia trifoliata (cortcx Angusturae).

Citrus -niedica var. linion·uni, citro1n (pericarpiuni
citri).

Citrus a.urantiiun var. aniara, narancs (pericarpiuni,
flores, folia aura.ntii).
csal. Simarubaceae.
Quassia amara (lignum quassiae surinamense).

Picrasma excelsa (lignwn quassiae jamaicense).
Simaruba amara (cortex simarubae).
csal. Burseraceac.

Boswellia Carteri, B. Bhaudajiana (olibanum).
Bursera gu1nmifera (elemi americanum).

Commiphora abyssinica, C. Scbimperi (myrrha ).
Commiphora opobalsamum (balsamum de l\'Ieldrn).
Can1riun1 con1mune (111anilla elemi).

csal. Polygalaceae. Pacsirtaszárnyfélék.
Polygala vulgaris, pacsirtaszárny (herba polygalae).
Polygala senega (radix senegae).
csal. Euphorbiaceae. Ebtejfélék.
Croton eluteria (cortex cascarillae).
Croton tigliwn (olcwn crotonis).
i\Iercurialis annua, egynyári szélfű (herba mercurialis).
11iallotus phillippinensis (kamalo).
R·icinus coniniunis, ·ricinusz ( olcuni ricini).
Hevea brasil·iensis, H. yuiancnsis(resina elastica, para7'aucsuk).
i\Ianihot utilissima, l\'I. dulcis (táp1óka).
Euphorbia resini/era ( euplwrbium).
sor. Sapindales. J uharlélék.
csal. „t\.J1acardiaceae. Szömörcefélék.

Anacardium occiclentale (fructus anac"rdii occidentalis).
Pistacia lentiscus (mastix).
Rhus semialata (gallae chinenses et japonicae).
Rhus succedanea (cera japonica ).
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Rhus toxicodenclron (folia rhois toxicodenclri).
Sen1ecarpus anacarcliu111 (fructus anacardii orientalis).
csal. Aquifoliaceae. Magyalfélék.
Ilex paraguariensis (folia mate).
csal. Hippocastanaceae.
Aesculus hippocastanum (cortex hippocastani).
csal. Sapinclaceae.
Paullinia cupana ( = P. sorbilis) ( g11ara1w).
sor. Rhamnales. Bengefélék.
csal. Rhan1naceae.
Rhamnus cathart.ica: varjútövis (fructus rha1nni

catharticae).
Rlwmnus frangula ( = Frangula alnus), /wtyabenrw
( cortex frangulac).
R:1anunts Pursliiana (cortex cascarae sar1radac).
csal. V1taceae. Szőlőfélék.
T'it-is viniferaJ szölO ( VÍllHJn nialagense ct tokajensc) ~
sor. i\Ialvalcs. i\Iályvafélék.
csal. Tiliaceae. Hársfafélék.
Tüia cordata, kislevelii. luírs/a, Tüia platyphyllos,
nagylevelií. hársfa. (/lores tiliae).
csal. 1\falvaceae. j\falyvafélék.
Althaea o//icinalis, ziliz (radix, flores, folia. alt/weae).
Althaea rosea var. atropurpurea, mályvarózsa (flores
malvae arboreac).
Malvct silvestris, erdei mályva (flores et folia malvae).
Malva neglecta, kereldevelii papsajt (/olia malvae).
(iossyphtni barbadense, G. peruvianu1n, G. herbaceun1.
G. hirsutum, G. arboreum (lana gossypii).
.
csal. Sterculiaceae.
Tl1eobroma cacao (butynun cacao).
Cola 'l.}Cra, G1• acuniinata (senzen Colae).
VI. ágazat. Spirocyclicae.
sor. Parietales.
csal. Theaceac.
Cammellia (Thea) sinensis (/oli<t tlieac).
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csul. C+uttiferae.
Hypericum perforatum (herba byperici).
Gareinia morella, G. Hanburyi (gummi gutti).
Shorea Wiesneri (resina damar).
csal. Cannellaccae.
Canella alba (cortex Canellae albae ).
csal. Violaceae. Ibolyafélék.
Viola tricolor, árvácska (herba violae tricoloris).
Viola odorata, illatos ibolya (flores et folia violarum).
VII. ágazat. Myrto-umbelliferae.
sor. ;\Iyrtillorae.
csal. Thymelaeaccae. Boroszlánfélék.
Daphne mezereum, farkas boroszlán (cortex mezerei).
csal. Lythraceae. Füzikefélék.
La'\vsonia inermis (henna).
csal. Punicaceae. C+ránátal1nafélék.
Punica. granatu.n1. gránátalnzafa. ( cortex 7nuncac
gm1wti).
csal. l\Iyrtaceae. l\Iirtusfélék.
Pimenta officinalis, szegfűbors (fructus pimcntae).
Eugcnia caryophyllata
Caryophyllus aromaticus,
.Jambosa caryophyllus)" szegf iiszeg ( caryophyll1).
i\Ielaleuca leucoclendron (oleum cajeputi).
Eucalyptus 'globulus (/olia. Eucalypti).
sor. U1nbelliflorae. Ernyősvirágzatúak.
csal. Umbelliferae. Ernyősek.
Tribus. Corianclrcae.
Corianclra;nt sati·vuni, koriandrorn ( frnctus coriamlti).
Tribus. S1nyrnieae.
Conium maculatum, bürök (herba et fructus
1

conii, herba cicutae).

Tribus. Anmüneac.
Cuminum cyminum (fructus cumini).
Pctroselinum sativum, petrezselyem (racli.'< et
fructus petroselini).
Cantui carvi, konyha.könzény ( /ructus carvi).
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Pimpinella saxifraga, P. major, földi tömjén,
(radi.x pimpinellae).
Pimpinella aniswn, ánizs ( fructus anisi vulgaris).
Foeniculuin vulgare, édes kömény (frnctus foeniculi).
Foeniculum vulgare var. dulce (fructus foeniculi romani).
Anethmn graveolens, kapor (fructus anethl).
Oenanthe aquatica (= Oe. phellandrium ),
mételykóró (fructus phellandrii).
.
Peucedaneae
Tribus.
Levisticum oflicinale, lestyán ( radix levistic1).
Angelica archangelica ( = Archangelica offici·
nalis), angyalgyökér (radix angelicac).
Fcrula assa foetida, F. narthex (asa foetida).
Fernla galbaniflua, F. rubrieaulis ( galbanwn).
Dorenza annnoni·ac1nn ( a1nn1.on·iacu„n).
Peucedanmn ( = Imperatoria ) ostruthium (rhizoma imperatoriae).
deae. (Sympetalae.) Forrtszirmú ak.
i\letachlamy
alosztály.
II.
ineae.
I. ágazat. Ericoprimul
sor. Ericales. Hanga.félék.
csal. Ericaceae.
Tribus. Ledeae.
Ledun1 palustre, rozsdás tózegrozmaring (folia
ledi palustris).
Tribus. Gaultberieae.
Gaultheria procumbens (folia et oleum Gaulteriae).
Tribus. Arbuteac.
Arctostaphylos uva ursi, inedveszőlő (folia. uvae
ursi).
Tribus. Vaccinieae.
\ 7acciniu1n 1nyrtillus, közönséges {tfonya (fructus et folia myrtilli).
sor. Primulales. Kaulrnlinfélék.
csal. Primulaceae .
Tribus. Androsaceae.
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Primula veris, tavaszi kankalin (radix primulae).
II. ágazat. Diospyrineae .
sor. Ebenales.
csal. Sapotaceae.
Palaqui1un oblongifoliuni, P. g1ttla., P. borneense,
P. Trcubii (gutta pcrclw).
csal. Styracaceae. Benzoefafélék.
Styrax benzoin (reúna benzoc).
III. ágazat. Contortineae.
sor. Contortac. Sodortszirn1úak.
csal. Oleaceae. Olajfafélék.
Fraxinus ornus, virdyos kőrisfa (tnanna).
Olca. europca, olajfa (olc1un olú:ariun).
Ligustruru vulgarc, vesszósfagyal (folia ligustri).
.
csal. Loganiaceae.
gelsenlii).
(radix
s
Gclsen1hnn sernperviren
F3trychnos JHtx vonl'ica (Sen1cn nucis 'C01nicae).
Strychnos toxifera (curare).
csal. Gentianaceac. Tárnicsfélék.
Erythraea centanrúon. ( = C!entauriuni iunbcllat-itJn, C.
nz.inu.i;), c:erfófll (herba ccntaurii).
(ienliana lutea, G. punctata, G. purpurca, G. pannonica, tárnics (raclix gentianae).
Menyanthes tri/olia.ta, -vidra/íí (folía tri/olii fibrini).
csal. Í\pocynaceac. l\Icténgfélék.
JJanclolphia, Clitandrn orientalis, Hancornia spcciosa,
Urceola elast,ica, IGck::cia clastica, i\Iascarenhas ia
elastica (kaucsuk).
Apocynum canmbinum (radix apocyni).
Strophanthu s hispidus, St. kombe (semen Strophanthi).
Aspidosperma quebracho blanco (cortex quebracho).
csal. ..'\sclepia<laceac.
Cynanchu111 vincetoxicun1, vadpaprika, méreg~
grilok (herba et radix vincetoxici).
Jllarsdenia. concluranqo ( cortex conclurango).
I\T. ágazat. Convol,~ulo-scrophulariincae.
sor. Tubiflorae. Csövcsvirágúak.
llr. Augustin Béla: Botanika.
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csal. Convolvulaceae. Szulákfélék.
alcsalád. Convolvuloideae.
Convolvulus sca1n1nonia (radix sca1nmoniae,
scammonium.)
Exogonium purga (raclix seu tubera jalapae).
csal. Borraginaceae. Érdeslevelűek.

Tribus. Anchuseac.
Symphytum officinale, nadálytő (radb:symhyti)
Borrago officinalis (herba et flores borraginis).
Pulmonaria officinalis, tüdőfű (herba pul111onariae).
Alkanua tinctoria, homoki pirosító (radix alkall!lae).
csal. Verbenaecae. Verbénafélék.
Verbena officinalis, vasfű (herba verbenae).
csal. Labiatae. Ajakosok.
i:rribus. Rosmarineae.
Rosn1arinus o//icinalis, roz1naring (/ol-ia rosmarini).
Tribus. Lavanduleac.
Lavandula. spicci (== L. vera), levendula. (florcs
lavanclulae).
Tribus. Marrubieae.
l\Iarrubiu1n vulgare, pe1netefü (herba marruhii).
Sideritis tnontanai S. hirsuta {herba sideritidis
vera).
Tribus. Nepeteae.
Glechoma hecleracea, repkény (herba hederae
terrestris).
Tribus. Stachyeae.

La1niu1u albu1n, fehér árvacsalán (florcs la1nii
albi).
Galeopsis dubia
G. ochroleuca), kenderUi:e/ü
(herba galeopsidis).
Leonurus lanatus (herba. leonuri la.nal'i).
Stachys officinalis (= Betonica olficinalis), orvosi tisztcsfü (herba betonicae).

•
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Stachys recta, hasznos tisztesfií (herba sideritidis nostra).
Tribus. Salvieae.

Salvia oflicinalis, orvosi zsálya (folia salviae).
Tribus. Satnrejeae.
J1ielissa of!icinalis, citromjii, mézfii ((folia melissae).
Satureja hortensis, kerti csombor (herba saturejae ).
'
Hyssopus officinalis, izsóp (herba hyssopi).
Origanum vulgare, vad majorána (herba origaui)
Origanun1 majorana, kerti majorána (herba
n1ajoranac ).

Thymus serpyllum, vad Jrnkukfií (herba serpylli).
Thymus vulgaris, orvosi kakukfű (herba thymi).
i\Ientha aquatica, vízi menta (herba menthae
aguaticae).
l\Ientha pulegium, csombormcnta (herba pulegii)
J1ientlw piperita, borsos menta (folia mcntlwe
J!Ípcritac).
1llcntlw. crisJ"'' foclormenta ( foliamenthac crispae)
Tribus. Pogostemoneac.
Pogostemon patchouli (folia patchouli).
Tribus. Ocimeae.
Ocimum basilicum, bazsalikom (herba basilici).
csal. Solanaccae. Burgonyafélék,
Tribus. Solaneae.

Atropa. belladonna, nadra.gvlya ( folfrt, radix
belladonnac).
Scopolia carniolica (radi.'< et herba scopoliae).
Hyoscyamvs nigcr, beléndek (folia ct semen
hyoscywni).
Physalis a1kekengi,
alkekengi).

zsidócsercsznye

(baccae

C'apsicurn annuu.1n, 71aprilca. ( f'ructus capsici).
Solanun1 tlulca1nara.,

,~eres

ebszőlő

(stipites

dulcamarae).
9*
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Tribus. Psychotrieac.
Uragoga -ipecacua.nha (radix ipecacuanlzae).
csal. Caprifoliaceae. Boclzafélék.
Tribus. Sa1ubuceae.

Solanum tuberosum, burgonya (amylum solani).
Mandragora officinarum (radix mandragorae).
Tribus. Datureae.
Datura stra1nonium maszlag, redösziron1 (folia,
se111en stramonii).
Nicotiana tabacum, N. rustica, dohány (folia
nicotianae).
csal. Serophulariaceae. Tátogatófélék.
Tribus. Verbasceac.
1

Yerbascwn pldomoicles, Y. thapsiforme, V. thapsus, ö1'örfarHóró (flores verbasci).

Tribus. Gratioleae.
Gratiola oíficinalis, orvosi csikorka (herba
gra tiolae ).
Tribus. Digitaleae.
'Teronicu officinalis, orvosi szigoráll (herba veronicae).
Digitalis purpurea, piros gyiíszíivirág (folia diyilalis).

csal. Peclaliaceae.
Sesan1.un1. indicu1n, /3. racliatuni (oleuni sesanu).
sor. Plantagiuales. Utifűfélék.
csal. Plantaginaceae.
Plantago lanceolata, keskenylevelű útifű (herba plantaginis lanceolatac).
Plantago nlajor, nagy útifű (herba plantaginis 1najoris).
Plantago psyllium, bolhafű (serncn psyllii).
V. ágazat. Rubiocornpositae.
sor. Rubiales.
csal. Rubiaceae. Bnzérfélék.
Tribus. Cinchoneae.
Cinchona calisaya., C. Leclgeriana, C. succirubra
( corte:i: chinac).

Tribus. Naucleeae.
Uncaria gambir (garnbir catechu).
Tribus. Ixoreae.

Coffea arabica, C. liberica, (semen coffeac).

Hl

Sambucus nigra, fekete bodza ( flores, baccae
sambuci).

801'.

Sambucus cbulus, földi bodza (baccae cbuli).
Viburuurn prunifolium (cortex viburni).
cs11. Valerianaceae. l\Iacskagyökérfélék.
T'aleriana officüialis, 111acskagyökér ( radix t'alerianae).
Cucurbitales. Tökfélék.
csal. Cucurbitaceae.

Bryonia clioica, B. alba, gönyc (radix bryoniac).
Citrul/ us colocynthis ( fructus colocynthidis).

Cucurbita pcpo, tök (semcn cucurbitac).
sor. Can1panulatae.

csal. Ca1npauulaceac. IIarangvirágfélék.
Tribus. Lobelicae.
Lobelfrr inflala (herba lobcliae).
csal. Coznpositae. Fészkesvirágúak.
alcsalád. Tubuliflorae. Csövesvirágúak.
Tribus. Inuleae.
Inula hclcniurn, örvénygyökér (radix enulae).
Tribus. Heliantheac.
Spilanthcs olcracca (herba spilantis oleraceae).
Tribus. Anthemidcae.
Anthemis nobilis (flores Chamomillae romanac).
Anacyclus pyrcthrum (raclix pyrethri).
Anacyclus officinarmn (radix pyrethri gerInanici).

Achillea millefolium, közönséges cickóró (herba,
flores millefolii).
Achillea moschata (herba ivae moschatae).
Matricaria clwmomilla, szé74ii (flores chamomillae vulyaris).
Chrysanthe111u1n (= ~.l.1anacetum) \~nlgare, arany-

Yirág, Yaráclics (herba tanaceti).
Chrysanthen1un1 cinerariacíolium, Chr. roseurn,
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Chr. l\Iarschallii, rovarporvirág (pulvis insectorum).
ilrteniisia absinthiunl, fehér iiröni (herba absinthi1).

Artemisia <lracunculus (herba <lracunculi).

Artemisia cina (flores cinae).
Tribus. Seneeioneae.
Tussilago farfara, martilapú, lókörn1li szattyú
(folia farlarae ).
~4rnica

TÁRGYJYIUTATÓ.

'lnonta.na; árnika. (folia, flores, rad·ix

A) AZ ÁLTALÁNOS RÉSZHEZ.

arn·icae).
Tribus. Calen<luleae.
Calc:nclula officinalis, körömvirág {florcs calendulae ).
Trihus. Cynareac.
Arctium lappa, A. minus, A. tomentosum.
közönséges bojtorján (ra<lix bar<lanae).

Cnicus benedietus (hcrbn cardui beneclicti).
Centaurea cyauus, vetési búzavirúg (flores
cyani).
Carthamus tinctorius (flores carthami).
alcsalád. Liguliflorae.
Tribus. Cichorieae.
Cichorium intybus, katángkóró (radix cichorii).
Taraxacum officinale, gyennckláncfíi, JJOngyolapitypany (radix, folia tara:caci).
LactuccL virosct (laclucariiun gcrpianician).

Achnenium 03.
.Acics 34.
~.\cropCtalis 23, 53.
.Actinornorph. 9.
.A.culei Oü.
.A.d,·enti,· 10.
- -gyökér 17.
..:-\.erotaxis 113.
Ajakscjt H3.
..:-\.ktíY mozgás 112.
.Alapanyag 78.
.Alapi állás ·10.
„Alapszö,·et-rendszcr 100.
A.lburnun1 107.
Alcuron-szeu1ecskék iS.
Alkaloidák 82.
..:-\.lknnnin 52.
Allcvclek 24.
.Aln1nsrn- 82.
- -tcrmtos üi.
.t\.ltcrnatim-pinnntum 35.
.:\.111cntum 54.
..:-\tninosay 82.
.Arnitosis 87.
.Arnphicribralis 08.
..:\u.1phiyasalis DD.
..A1nyloccllulosc 78 .
.A.111\,lodcxtrin 78.
:\.nÜ°.lóg 1ü.
·
:\.nastoruosis 34.
.t\.n:~tropos 50 .
.Androcccum 40, 4·! .
.Angiospcrn1ac ·18.
:\.ngularis 44.
.Anthelu. 5ü.
.Antherae cxtrorsae ·!"i.
- introrsnc 47.
.A.nthochlor 82.
Anthocyan 82 .

.A.ntbodituu 50.

:\.ntipodes 50.
:\nyagcsere 100.
:\.pex 34 .
:\ pocnrp gnoeceum -!S.
:\pposit.io 8:3.
:\.rbor 22 .
:\rchikus 00.
Arillus GS •
:\.scospórúk 115.
Ascus 115 .
Assünilatio 110 .
Asshnilátiós ken1énvító 74 .
..:\synunetrikus l O. •
- · dorsh·cntralis 10.
- levél 3-L
Aszn1ag ü:J .
:\.tropos 50.
.Autonón1 n1ozgás 113.
.Autochton kcménYító 74 .
Axillaris 40.
•
A.ldichotonlia 13.
~.\tellcncs úUús 15.
~l..lhíruek 47 .
:\llandósult szövetek 01.
:\hnag fii} .
.AlpnrcnchynHL 80 .
.AJrckeszck 40.
~.\!tengelyes Yilláselágazás 11.
).Jtern1ések 50.
.á.lválaszfnlak 40 .
Baccn (3.1,,
Barka 5·! .
Bnsalis 40 .
Bnsis 34.
Becó HO •
Becökc fiO.
Bels6 rnngfchérje ;38.
B~lkorona lOU.
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Bibe 48.
- -szál 48.
- -iilö 48.
Bicollatcralis nyaláb 98.
Bifacialis levél 102.
Bilateralis 1 O.
Bisymmetrikus 10.
Bog, egyes 12.
- kettős 13.
Bogas elágazás 12.
Bogernyó 513, 57.
Bogyó 64.
Bojtos gyökér 18.
Borkósay 82.
Bostrvx 50.
BotrJ;S 54.
Bőrszövet 92.
Bractea 3!).
Bulbotuber 21.
Bulbnlus 20.
Bulbns :20.
- tunicatus 20.
Bnzogú.nyfejaJnkú kristály 79.
Ca.lathidiuzn 5G.

Calcinn1 carhonnt 80.
- citrat 80.
- oxalat 70.
Culyptrn JG.
Calyx 41.
- externus 42.
Cambium !:,T)'-ÍÍríi 105.
Campylospcr1n 6·!.
Campylotropos 50.
Capitulun1 55.
Capsula GO.
Carccrnlns 04.
Ca.rotin 73.
Carpellum 47.
Cnrpophor o:{.
C'nruncu la 68.
Caryopsis G2.
Ccllulosc 85.
Ccntrifu!!nlis 5·1.

- vnsbl~godás 83.
Ccntripcf.ális 53.
vastagodás 83.
Chalaza 5o.
Cherninastia 11·1.
Chemotaxis l l:l.
Chemotropisrnus 113.
Chitin 8G.
Chla1nvs 40.
Chloro.phylI 73.
- -sze1necskék 72.
Chloroplnsták 72.
C'horipctnla 43.

Tárgymutató
Chromatophora 70, 72.
Chrornoplasták 72, 73.
Cicatri:s: 38.
Cicinus 5i.
Cikkes bccó 60.
Circulatio 113.
Citromsa.v 82.
Coelosperm 6-!.
Collateralis nyaláb 98.
Colnn1ella 49.
Concentrikus nyaláb 98.
Conjugatio 116.
Conncctivtun 44.
Conus 56.
Copulatio 110.
Corolla ·13.
Cortex lOi.
Corvn1hus 55.
C'osÍae 63.
Cotvledon l;J, 23, 60.
Crillralis rész 07.
C'ribO\"QSU·liS nyaláb űi.
Csnlánszcirök 95.
C'satló 4-!, 47.
C'scnrbók 56.
C'sernnyagok 82.
Cserje 22.
Csésze .JJ.
- külsó -12.
- -levelek 41.
Csipkcbo,gyó 65.
Csira 58.
- -tün1ló 50.
Cson1ó lD. 5G.
CsonthéjaS termések 14.
- bor..ri.·ó 65.
C'sú 43~
Csúcs 34.
Cukor 81.
Cupuln, G:?.

cuticuln na.
Cutin SG.
Cv1na ;')(i.
C\·rnobotrYn 01.
c'v1nosus i2, 53.
C\cnan·hodon G5.
c\·nosbatos G5.
c\·stolith 80.
c}-toplasn111 70, 71.
Dajkaszi_ivet 69.
Dexh·in 78.
Diachcniun1 G3.
Diadelphia ·!ti.
I>ia_rronális hosszn1et>;zct 9.
Diagranun 5;3,
Dibotrya 5i.

'.rárgymutató
Dichasium 13, 56.
Dichopodium 11:
.
Dichotomicus eJU.gazás 10, 11, 33.
Dicotylcdoncae 24.
Dicyma 57.
Didynamia 45:
Dimer maghúz 48.
Dioicus 41.
Diplostemon 47.
Direkt scjtmagosztódás 3·7.
Dissituilatio 110.
Divcrgcntia 15 ..
Dorsiventralis l O.
- levél 102.
Drepnnitnn 57.
Drupa 04.
Dug\·ányozás 115.
Dura1ncn 107.
Ecset 56.
Ectospórák 115.
Edény SS.
- -nyalábrcudszer 06.
Egyes bog 5ü.
EbT\'"falkús 4G.
EJ.,,Ylaki -10.
Egyör\'ÍÍ porzók 47.
EITT·szíkű rhizo1ua 101.
- sz{u• 101.
Egyszikűek 24.
Egyiittpo~·zók 47.
Elágazás 10.
.
Eleuthcropctala ·13.
Ellenlábas sejt 50.
Elóle\·él 30.
Elsőcllcges bélsugúr 101.
- kéreg 108.
- 1ncristén1a 01.
- szöyctrcndszcrck ··02.
Él a;.
Ernhryo 58, üO.
- -zs.ák 130, 60.
Ernergentiák 96 ..
Endocarpinn1 58.
Endodcrmis 100.
EndogenkclctkeZés 16.
Endosperniiu.ru 58.
- -spórák 115.
Eperfntennés ü7.
Epiblemn, 96, 102.
Epicn.I:rx 42.
Epica.rpium 58.
Epidermis 92.
Epigyn 50.
Erezet hogas 34.
- fiirtös 43.
- hlLlózatos 33.
i.ilhcfotr<i 3·t
Ilr, Augustin Déla: Botanika.
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Erezet szárnyas 3-!.
- tenyeres 34.
Evgylírü 106.
Ernyő 55, 57.
Érrendszer 33.
Excretun1 111.
cxoctirpiun1 58.
exodcrmis 96, 102.
Fa 22.
- -anyag 86.,
- -edények SS.
- -fehére 107.
- -há.ncsnyaláb Oi.
- -keiuénye 107.
Fali állás 40.
Farost 97.
Fnscilularis ca1nhilun lq5.
Fnsugú.r 106.
- -tCst 106.
F11ux ·13.
FelleYelck 38.
Fe!fiiggesztés 1-f.
Félcserje 23.
Fl·n:rhntásu. 112.
Fi,sZ.ck 56.
- -pelyva 39.
- -pildrnly 30.
Fészkes-fürt 57.
- -sátor 57.
FibroYnsulis nyaláb Ö'i.
Fihuncntun1 4·.1-.
Flos con1pletus ·10.'
- fe1nineus ·10.
- incon1pletus 40.
- masculus 40.
- tnonoclinus 40.
- nudus 40.
- plenus 40.
- sterilis 40.
Fluctuatio 113.
Fluorcscentia. 73.
Foliatio altcrna :~s.
- opposita. 38.
·
- Yerticillata 38.
Folium 2·1. 33.
Foliuhnn 35.
Folliculus 5!).
Fonalas sejtn1ngosztódás Si .
Forgó 57.
.
Forgós kettös bog 57.
Fdp:yökér 17.
.
Földbcli szítrképlctek 20.
Frngum H7.
Frnctose 81.
Frutcx 22.
Funiculus 50.
Fundus :1G.
10
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Fiigetermés 67.
Fürt 54.
Fiirtös elágazás 12.
Füzér 54, 57.

Gallér 39.
Gallérka 39.
Gameta 115.
Gamopetal 43.
Gázcserenyílús 93.
Geotrop 10, IG, 19, ll3.
Geszt 107.
Ghtns 62.
Globoid 78.
Glomerulus 56.
Glumae 39.
Glycose 81.

Glycosidák 82.
Gomb 55.
Gomoly 56.
Gonidituu 115.
G(idrös vastagodás 84.

Gömbkristály 76.
Grnnn. 73.

Granulose 78.
Gumó 21.
Ciynn.ndria 47.
(:.j."lloeceum 40, -17.
Gyn1nospermn.e 47.
Gynoste1niu1u 47.

Gvökér 10.
_:: alapszövete 102.
- -fej 22.
- -rostok 17.
-

-sii veg l ü.

- -szőrszálak 17.
- -törzs 21.
- vastagodása 108.
Gyökerecske 6!).
Gvököcske 60.
G}iin1ölcs 59.

- -cukor 81.
I-Iadrocentrikus 99.
Ha.drom 9i.
IIadro1nal 86.
Hagy1na 20.
Hagy1nagu1uó 21.
- -tönk 20.
Hajtás 19.
Hamualkatrészek 110.
I-Iangynsav 82.
Haplostemon 4i.
Hasadás 114.
Húncsrost Di.
- -sugár 106.
- -te.St lOü.
Heliotropikus lü.
Hesperidium ü4.

Heterochlamydeus 41.
Heterophyllia 3ü.
Heterostylia 45.
Heterotacticus 5i.
Héjkéreg 104, lOü, 108.
Hilum 50, 68.
Hímivarsejt 116.
Hímnős 40.
Hímvirág 40.
Hímtáj 40, 44.
Homogén levél 103.
Homoiochlamydeua 41.
Homolitás 115.
Hoiuológ IG.
Homotacticua 57.
Hőenergia 110.
Humusz 112.
Hüvely 36, 5!l.
Hydrotaxís 113.
Hydrotropismus 113.
Hygroskopikus n1ozgús 114.
Hypha 115.
Hypocotyl GO.
Hypoderma 100, 101, 102.
Hypogyn 51.
Hypsophylla 38.
lkerkaszat 63.
Imparipinnntun1 35.
Indírekt sejtn1agosztódás 8i.
Indukált lnozgús 113.
Insertio 14.
Integumcntun1 50.
Intercelluláris járatok 89.
Interfnsciculnris cnmbium 1OG.
Internodium 10.
Intussusceptio 83 •.
Innlin 81.
Involucellum 30.
Involucrum 30.
Isoga1uia 11 ü.
Isolnternlis levél 102.
I varlevelek 40.
Ivaros szaporodás 115.
Ivnroszlop 4i.
Ivartalan szaporodás 114.
Ivarrészek 40.
Iz ID.
Járulékos gyökerek l 7.
- tnódon keletkezett szervek I 0.
Kabaktermés 64.
I\.ncs 23.
l(alász 57.
J(asznt 63.
J(atnphylla 24.
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l\.aryokinesis 87.
l\.clielv 41.
l\.einéllyító 74.
- -hiivelv 101.
l\.eresztbell átellenes úllás 15.
l(ettös bog 56.
- kaszat 63.
I\.éreg 108.
- -határ 101.
l\.c'.~tfalkás 40.
J{étföporzós virágok 45.
!(étivarú 40.
I\.étlaki 4J.
l\.étoldali sy1nn1etrikus l 0.
l(étszíküek 2·.t.
I\.étszíkű szár 100.
I\.ocsány 22. 40.
I\.onnoPhytftk 0.
I\.orrelatio 111.
](o,·asav 80, SG.
](öklök 50, G8.
- -zsnór ;JO.
l\.ön1ag 64.
1\.özn.lapos elágazás 12.
l(özponti henger 101.
- oszlop 4H.
I\.rystalloid 73, 78.
1\.ristályho1nok 80.
l(unkoi- 5G.
l\.upn.cs ao, ü2.
I\.iirtö :{G.
Lae,·ulosc 81.
Larnina :33.
Lecus 20.
Legu1nen iiO.
Legyezö :17.
Le1nez :l:l.
Le1uezes edénynyaláb HH.
Lcnticella 104.
Lepel -!l.
Lepen(h~k G:{.
Lepl·ny 20.
Leptoccntrikus DD.
Lepto111 07.
Leukoplasták 72, 73.
Levegőnyílás

H3.

LeYélalap :~G.
-ítllús 38.
- erezete ;{:{.
- -gerinc :l;;.
- .li-.acsok 38.
Lc,·élke 3;).
Lcvl·lképletek 23.
-korona 23.
-nvél 35.
-n}·ontnyn.láh 00.

Levélripncs 38.
- -tövisek 38.
Lélekzés 110.
Libriform-rost 97.
Lit,rnin 86.
Lignla 37.
Limbus 43.
Loculicida 61.
Lombkorona 23.
- -levél 24.
- -levél alnpszöveto 102.
Lysigen.járatok 90.
Mag Gi.
- :fehérje 58, G!).
- -ház 48.
- -héj 58, 67.
- -kczden1ény 49.
- -köpeny 68.
- -léc 40.
:Jlagnesiun1-oxalat 80.
lila,grügy 40, 50.
- - alapja 50.
- bele 50.
- - -burok 50.
- - szája 50.
Ulagtanya 40.
:\lakk H2.
::\Iakkocska 64.
::\Ia1·go 84.
)faxilnu1n 71, 111.
:Jiásodlagos kéreg 108.
- szi:ivetek 108.
:Jleddö porzók 4 7.
::\Icdian hossz1netszet 9.
)legtermékenyítés 57.
:Jiellékgyökerek 17.
J.Iericarpiu1n 63.
)feriste1na 91.
::\fcsocarphnn 58.
J.Iesters~ges szaporítás 115.
::\Ieston1 Hi.
::\Iézfejtö 43.
::\Iikron 75.
J.Iikrop_yle ;)0.
::\linitnun1 il, Ill.
:Jlirigyszórök !15.
J.litotikus sejtrnagosztódás 87„
::\Ionndelphia 40.
:Jionocnrp gynoecetnn ·!S.
)Jonochasiu111 13, 50.
)Jonocotvledoneae 24.
)lonoicuS 40.
)lonorner n1agház 48.
ltlonopodialis elágazás 1n
::\Ionosvminetrikus 10.
::\IozgáS-jelenségek 112.
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:.l\Iultilateralis 9.
?i!urvalevél 39.

Pálhatö\~is

38.

Páhnntörzs 23.

Párhuzan1os érrendszer 33.

Narancstermés 04.
Nádcukor 81.
Nehézségi erő 112.
Nektú.riun1 43, 93.
Nervatio 33.

Párta 43.
Pectin 85.
Pedatinervinun1 34.

N&gyfóporzós virágok .45.
Nitrátok 83.

Pelyva 39.

Nodus 10.

Perc1u 43.
Perianthiu1n 40.

Pedunculus 22, 40.
Peltatu1n 36.

Nor1nálís módon keletkezett szer\·ck 10.
Női ivarsejt 110.
Nótáj 40, 47.
Növekedés Ill.
N óvirúg ·10.

Nucellus 50.
Nucleoli 72.
Nucleus 70.
Nutatio 113.
Nynlftbhüvely 98.
Nyálka 82, Sü.

Nyugalrni

időszak

112.

Ochrea 37.
Oldalsó keletkezési tnód 10.
Olajplasrna 81.
Oldott színanyagok. 82.
Oosphacra 116..
Oppositc-pinnatuu1 35.
Optinnnn 71, 111.
Orthospcr111 63.

Orthostichon 14.
Orthotropos '10.
Ostnosis nvoruás 100.
Oszlopos 1larenchy1ua 102.
Ovarium 48.
•
Ű\ 0 ttlun1 40.
Ű\"UUl

;)Q.

Pcrican1binm 101, 102.
Pericarpiu1n 58.
Pcricyclns 101, 102.
Peridcrnui 103.
Pcrigonhnu 41.
Perigyn ;12.
Pcrispernüurn 58, üO.
Pcrincabilis lűf.l.

Pctiolus 36.
Petyn1cgtcrmés G3.
Placenta 40.
Phaeopyll 73.
Phcllodcr1na 103.
Phellogen 103.
Phlocnl 07.
Phloeotcrn1a 101.
Phlobaphcn SG.

Phosphatok 8:3.
Photonnstia 114.
Phototaxis 113.
Phototrop 19.
Phototropismus 113.
Phycocryt.hriu 73.
Phyllotliun1 36.
Phylloklaclium 23.
Phvllotaxis 38.

Pilrkelyek 2-1.
Pinnntinervinutn 34.
Piunatu1n 35.

Örvös állás 13.

Ös1neristerna D1.

Pist.illun1 48.

Palisad parenchy1na 102.
Paln1atiner\~iuuru

PePoniu1n 64.

Pcrula.e 24.
Pctala 4:3.
Petesejt 50, llü.
Petiolulus 35.

Nyelccske 3;3.
:Nyelvecske 36·
Nyit\·ntennók 47.

3±.

Panicula 5i.
Paracambiun1 103, 108.
Pnrnkéreg 103.
Pitraszövct 1o:{.
Pnrenchyn1atikus sejt 8G.
Parietalis 40.
Passzh· 1uoz!!ás 112.
Pálba 30. ~
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Placenta 20.
Plas1naáran1lús 113.
Plasrnodcrina 80.
Plasn1odcsrna 80.
Plasmolysis lOB.
Plciochasiurn 5G.
Plnmula 15, 6B.

Gn.

Porzó 40. 4-1.
Polaris 1nag 50.
Polaritás 111.

Pollen 45.
- -zacskó 45.
Ponnun ü7.
Portok -17.
Porzó 40, 44.

- -táj 40, H.
Polyadelphia -16.
Polycarp gynoeceum 48.
Polychasium 13.
Polyn1cr magház 48.
Polysten1on 47.
Priin1ir n1cristema 91.
- sejt.fal s:3.
Pro!.!rcs&iv 23.
Prof}hylhnn 39.
Prosenchyniatikns sejt Sü.
Protoplasnla 71.
Pseudopa.renchynu1 8ű.
Pterolliutn G3.
Puta1ncn ü4.

Racernosus 12, 53.
Raehis 35.
Radiális cdénynyaláb DD.
Ratlix 15.
Radicula lö, ü9.
Raktározott ken1ényítö 7ö.
Raphc üS.
llaphid 70.
Ilegrna G.J.
Replu1n 40.
Részleges Yastagodíts 84.
Ri·szterrnés ü3.
Rhcxigcn járatok 01.
R.hipidiurn 57.
RhizonHt 21.
llhytido1ua 104.
Rojtos gyökérzet 18.
RostacsöYek SS.
Rotatio 113.
R.fi.!.:,1yecske üf.l.
R.i.il':,•yck 24.
R.ügykötó 50.

Saceharosc 81.
Sa1uani 84.

Sarococarpiurn 64.
Sarjadzás 114.
Sarló 57.
Slitor 55.
Scapus 40.
Schizocarpiun1 G3.

Schizogen járatok 89.
Schizolysigen járat 91.
Sclcrotium 115.
Sccrctun1 111.
Sccundiir sejtfal 83.

Scisn1onastia 113.
Scgédsejt 50.
Sejt alkotórésze 70.
Sejtet,'}'Cslilés 88.
Sejtek alakja 86.
Sejtek et,'}'beolYadása SS.

- szaporodása 87.
Sejtfal 83.
- anyaga 84.
- -képzés 87.
- vastagodása 83.
Sejtközötti járatok 8ü.
Sejtmag 70, 72.
-magosztóclús 87.
- -1na~acskúk 72.
- -rnegújulás SS.
-nedv 81.
- -osztódás 87.
- -sarjadzás 87.
Scnlipenneabilis 100.

Scpalu. 41.
Septicidia ül.

Septifraga ül.
Serteszőrök 95.
Silicula 60.
Siliqua GO.
Sirnultan sejtfalképzés 87.
Sokscjt~keletkezl•s

87.

Sorediuu1 115.
Sorosus 67.
Sósknsavas mész 70.
Spaclix 54.
Spatha 39.
Spern1atozoid 116.
Spica 54.
Sphaerit 76.
Sphaerokristály 76.
Sporangium 115.
Sta1nin1i ·14.
Stnminodium 47.
Stclo 101.
Stign1a 48.
Stipula ;{7.
Stornahi 93.
Stroma 7;{,
Stylus 48.
Suberin 86.
Succednn sejtfnlképz(~s 87.
Suffrntcx :23.
Sulfútok 83.
Sutuni 49.
Sycornus ü7.

Svnunct.ria Yiszonyok 9.
sYm1netrikus iev<ú 34.
Syrupctal 43.

Synunthcra. 47.
S~·ncarp g:ynoeceun1 48.

T
i
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Synergides 50.
Syngenesia. 4i.
Szabad1nozgús 113.
Szabad sejtkeletkezés 87.
Szamócatermés 67.
Szaporító rügyek 115.
- sejtek 115.
Szaporodás 114.
Szá.jacs 93.
Szájnyílás 93.
Szár 22.
Szár vastagodása 104.
Száras növények 9.
Szárnyas ereZet 35.
Szártag 19.
Szemtern1és 62.
Szerves savak 82.
Szél 34.
Szénhv<lrát 81.
Szétdárabolús 114.
Szijács 107.
Szildevél 15 04 6fl
Színfa 107. ' - ' ..
Színtestecskék 70. 72.
Sziron1levelek 43.
Szörök 94.
Szitaesö...-ek SS.
Szórt állás 1-3.
Szólöcukor 13.
Talaj hatása 112.
Tartalrni részek 74.
Taxis 113.
Táska 60.
Tegmen 67.
Tejcdénvek 88.
Tejned•: 83.
Telep 9.
Telepesek n.
Televény 112.
Tengelyi állás 49.
Tenvészeti i<lószak 112.
Teplila 41.
Termés 58.
Termések osztályozása 5D.
Tern1ésfal 58.
Terrnó 48.
Termólevél 40, 4 7.
Termótá.j 40, 47.
Tertiilr sejtfal 83.
Testa 67.
Tetradvnamia 45.
Thallophyták 9.
Thallus 9.
Theca 45.
Therrnonast.ia. 114.
Toboz ;36.
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Tok 60.
Torok 43.
Torus 40.
Torzsa 54.
Többes bog 56.
Többfalkásnk 46.
Tókocsány 40.
Tökterrn~s 64.
Töltósejt l 04.
Törnló 115.
Tóosztás 115.
Tövis 23.
Tracheák SS.
Transitoricus ke1nénvító 7;1.
Transplantat.io 115. ·
Traun1ato tropis1nus 113.
Trichitek 711.
Tricho111ák 94.
Trirner-magház 48.
Triplostemou 47.
'fropisun1s 113.
Tuber 21.
Tubus 43.
Tnrgescentia 100.
Turgor 100.
Tüskék 96.
Tiiszó 50.
Utnhella 55.
U1nhliculus öO.
Uszó mozgás ll:t
Vacok 40.

·vn.cuola 72.
·vagino. 3fl.
Valeriansa..- 82.
\T aleculne ü3.
\Tarrat 49.
\T nsnlis rész Di.
Váll 34.
\Tándor ke1nényító 75.
V'illás elágazás· 10.
V"irág 40.
·virág alaprajz 53.
\Tirág állása 51.
- -képlet 52.
--por 45.
- -takaró 40.
·virágzat 53.

- elágazása 53.
\Tittae 63.
\Tízraktározó szövet
Xnntophyll 73.
Xylem 07.
Xylochrom SG, 107.
Xylogen SG.

.n:L

Zárósejt 03.
Zár\·atennók 47.
Zászlós tennés 63.

Zygomorph 10.
Zygota 115.

B) A RENDSZERTANI RÉSZHEZ.
..._:\.cacin. 131.
~<\.chillea 141.
~.\conitu1n 129.

..::\corus 124.
_.\bies 123, 124.
~.\hietacea.e 123.
_.\dianthum 123.
..::\..donis 120.
Aesculus 134.
Afonya 136.
..\gnricus albus 122.
_.\garicus chirnrgoru1u 100
_.\gú.rkosbor 120.
..Agathis 123.
_.\.griinonia 130.
~;\grop_yrutn 124.
_.\jakosak 138.
_.\kácfn. 132.
_.\lkanna 138.
_.\.Jn1afa 130.
~.\.loe 125.
_.\lpinia. 12;3.
.t"\..lsinoideo.e 128.
.Althaea 134.
..\111entiflorae 126.
.t'\..1n1nineae 13;3.
.t'\..n1111oniacun1 136.
Amylum maranthae 125.
- mavdis 124.
- or\..:.lo.e 124.
- soiani 140.
- tritici 124.
A.nacnrcliaceae 133.
Ann.cardiurn 133.
A.nacvclus 141.
_:\.naniirta 120.
_:\.nchuseae 138.
_.\ndira 132.
~.\.ndropogon 124.
Andropogoncac 124.
Androsaceae 130.
_.\netnone 129.
.A.ncthun1 130.
_:\.ngelica 13fi.
_:\.ngiosper111ac 124.
..\.U!.!VO.}gyökér 136.

_.\u{Zs i:10.
Anthe1nidcae 141.
_.\nthe1nis 141.
_.\pocynaceae 137.

Apocynum 137.
_.\.prómagvúak 120.
~:\.quifoliaceae 134.
Araceae 124.
Aranyvirág 141.
Araucariaceae 123.
„':\..rbuteae 136.
A.rcho.ngelica 136.
Archichlamydeae 126.
Arctium 142.
_.\.rctostaphylos 136.
.Areca 124.
Aristolochia 128.
„Aristolochiaceae 12i.
_:\.rnica 142.
·
Árnika 142.
~:\.rtemisia 142.
„Aru1n 124.
Árvacsalán 138.
Árvácska 135.
.Asa foetida 136.
Asareae 12i.
~.\sarum 128.
Asclepiadaceae 137.
.Ascolichenes 122.
Ascomvcetcs 122.
_.\sparn'.'goideae 125.
.Aspidieae 123.
Aspidiu1n 123.
~.\spidosperu1a 137.
Asphodeloideae 125.
.Aspleniae 123.
.Astragallus 132.
..::ltropa 130.

Babér 129.
- -félék 120.
Baccne alkekcngi 13!).
- berberidis 129.
ebuli 141.
- satnbuci 141.
Ba.ktériutnok 121.
Balsa1num canadense 124„
- copaiYae 131.
- do :Mekka 133.
- pcruvianum 13L
tolutanum 131.
Bangiales 121.
Barka Yirágzn.túak 120.
Barna moszatok 121.

151

152
Baros1na 132.
Basidiomycctes 122.
BazsaWtÖm 139.
Bazsarózsa 128.
Beléndek 139.
Bengefélék 134.
Berbcridnccae 129.
Berberis 120.
Beta 128.
Betonica 138.
BctuJa 126.
Bctulacene 126.
Bctulae 126.
Birsalmafa 130.
Bod~a 141.
- .félék 141.
Bcohrnerioidene 127.
Bojtorján 142.
Bolhafií 140.
Boroszlán 135.
Boroszlánfélék 135.
Borrago 138.
Borraginaceae 138.
Borsos menta 139.
Boswcllia 133.
Brnssica 130.
Brvonia 141.
BrJ•ophytae 122.
Biikkfa 126.
Biikkfafélék 126.
Burgonya 140.
Burgonyafélék 139.
Bursera. 133.
Burscraccae 133.
Bürök 135.
Butyrun1 cacao 134.
Búzavirág 1-12.
Buzérfélék 140.
Cacsalpinin. 131.
Cnesalpinioidcao 131.
Calamus 124.
CnJendula 142.
Cn.lcnduleae 1·12.
Calicnnt-haceae 12!).
C1tnunelin. 134.
Campanulaceae 141.
Campitnulatao l·!l.
Camphora 129.
Canariurn 133.
Citnnabis 127.
Cannabinaccae 177.
C'ttnnellaceae 135.
Caprlfoliaceae 141.
Capsella 130.
Capsicum 139.
Carcx 124.

Tárgymutató
Caricac 127.
Caricoidcae 124.
Cnrragccn 122.
Carthamus 142.
Carum 135.
Caryophyllaoeae .128. ··
Caryophylli 135.
Curyophyllus 135.
Cussia 131.
Castanca 126.
Cnstaneae 126.
Catechu 131.
Centaurium 137.
Ccntaurca 142.
Ccntrospcnnne 128.
Ccra japonica 133.
Ccratonia 131.
Cctraria 122.
Charalcs 121.
Chclidonintn 129.
Chenopodiun1 128.
Chcnopodiaceac 128.
Chlorophyceae 121.
Chontlrus 122.
Choripetalac 12.6
Chrysarobinun1 132.
Chrysnnthcmum 141.
Cibotiun1 123.
Cichoricne 142.
Ciehoriun1 142.
Cickoró 141.
Cinchona 140.
Cinchoneac 140.
Cinnarnonn1n1 129.
Citro1n 133.
Cit-romfii 139.
Citrullus 141.
Citrus 133.
ClaYicops 122.
Clitandra 137.
Cnicus 142.
Cochlearia 130.
Coflea 140.
Cola 134.
Colchic1un 125.
Commiphora 133.
Con1positae 141.
Conifernc 123.
Conjugatcae 121.
Coniun1 135.
Consolida 129.
C'ontortae 137.
C'ontortinene 137.
Convallaria 125.
Convolvulaceae 138.
Convolvu1oideae 138.
Convulv11Jo-scrophulariineae 137.

Tárgymutató
Convuh·ulus 138.
Copaifera 131.
Coriandrcae 135.
Coriandru1n 135.
Cortcx ..:-ingusturae 133.
- Canncllae albae 135.
- cascarae sagrndne 134.
- cascarillae 133.
- chinae 140.
- cinnamomi cassiac 120.
- cinnamomi ceylanici 129.
- eondurango 137.
- frangulae 134.
- hippocastani 134.
- 1uezerei 135.
- punicae granati 135.
- quebracho 137.
quercus 126.
- quillajac 130.
- salicis 12ti.
- sitnaruhac 133.
- uhni 127.
- Yiburni 141.
Crocoidene 125.
Crocus 125.
Croton 133.
Cryptogamac 118.
Csalán 127.
Csalánfélék 127.
Csikorkn. 140.
Csipkerózsa. 130.
Cso1nbor 139.
Cso111bor 1ncnta 139.
Csóporzósak 118.
Csor.ikra 126.
Csüvesvirágúnk 137, 141.
Cucurbita 141.
Cucurbitaceac 141.
Uucurbitales 141.
Cukorrépn. 128.
Cuminu111 135.
Cupressaceac 123.
Cupulifernc 126.
Curare 137.
Curcnma 125.
Cusparia 133.
Cyn.nophycene 121.
Cvathen.cenc 123.
c\,clolobeno 128.
C},closporalcs 121.
Cvdonia 130.
cj~nnnchum 137.
Cynnreac 142.
c}·pcra.ceae 124.
Dnlbcrgine 132.
Daphnc 135.

Datura 140.
Daturcne 140.
Dccnndria 117.
Dclphiniun1 120.
Dcrccfíí 128.
Diadelphin. 118.
Diandria 117.
D.i.ntomeac 121.
Dicotyledonae 126.
Didynamia 117.
Digitaleae 140.
Digitalis 140.
Dinoflagcllateae 121.
Diófa 126.
Dioecia 118.
Diófnfélék 126.
Diospy-r.i.neae 137.
Dipter.:\y· 132.
DiYidhi 131.
Dodccandria 117.
Dohány l·!O.
Dorcnia 136.
Dorstcnia 127.
Drosera 130.
Drosernccnc 130.
Dryoptcris 123.
Ebenales 137.
Ebszóló 139.
Ebtejfélék l:J3.
ÉdCSf::.'YÖkér 132.
- ~kö1nény 136.
Egyfalkásúak 117.
Egylakiak 118.
Ef,'}'JlOrzósak 117.
Egyszikűek 124.
Elapho1nyccs 122.
Elaphomycet.a.ccno 122.
Elc1ni a1ncricanu1u 133.
Elettnria 125.
Enncantlria 117.
Eperfa 127.
Eperfafélék 127.
Equisetineae 123.
Equisetu111 123.
Erdei fenyó 124.
Érdcslevelüek 138.
Ericacceae 136.
Ericales 136.
Ericopr.i.mulinae 136.
Ernyósck 135.
Ern}•ósvirágzatúak 135.
Ervthrnc1L 137.
E1-},throxylon 132.
Eucttlyptus 135.
Enequisetinne 123.
Eugenia 135.
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Eumycetes 122.
Euphorbia 133.
Euphorbiaceae 133.
Euphorbium 133.
Exogoniun1 138.
Extractum rnalatis ferri 130.
- malti 12-!.
Ezerjófű 137.
Faba calabar 132.
- tonca 132.
- pichurim 120.
Faex compressa 122.
Fagaceae 120.
Fagales 126.
Fageae 126.
Fagus 126.
Fagyal 137.
Fagyöngy 127.
Falgyon1 127.

Farkasalma 128.
Farkasalma.félék 127.
Fecskefű 120.
Fehérüröm 142.
Feketefenyó 124.
Fekete n1:árfa 126.
FenyófélÓk 123.
Ferula 136.
Fészkes virágúak 141.
Ficus 127.
Filicalcs 123.
Filipendula 130.
Flairellatae 121.
Flofes acaciac gcrmanicn.c 131.
- arnicac 142.
- aurantii 133.
- borra!.:dnis 138.
- calcairippac 129.
- calendulae 142.
- carthan1i 142.
- cluunon1illae romanac 141.
-

cha1nonüllne >"lllgaris 141.

-

cinac 142.
cvani 142.
ltoso 130.
lan1ü albi 138.
lavandulae 138.

-

lilii 125.
rnalYac 134.

-

1nab:ac arborcae 13·1.
niillefolii 141.
paeoniae 128.
rohiniae acaciae 132.
rhoeados 130.
rosae 131.
sntnbuci 141.
tiline 134.

'fárgyn1ut:ntó

Flores ulmariae 130.
- verbasci 140.
- violarum 13;3.
Fodorinenta 139.
Foeniculun1 136.
Folia althaeae 134.
- arnicae 142.
- aurantü 133.
- belladonnae 139.
- betulae 126.
- boldo 129.
- bucco 132.
- castaneae 126.
- coca 132.
- digitalis 140.
- eucalypti 135.
- farfarae 142.
- gaultheriae 136.
- hvoscvami 130.
- jliborii.ndi 133.
- juglandis 126.
- ledi palustris 136.
- ligustri 137.
- n1alvae 134.
- n1nte 134.
- 1natico 127.
- melissae 130.
- inenthae crispae 139.
- n1cnthae pipcritae 130.
- nrvrtilli 136.
- niCotianae 140.
- pntchouli 139.
- rubi fruticosi 130.
- stramonii 140.
- taraxaci 142.
- theae 134.
- trifolii fihrini 137.
- rhois toxicodendri 13-1.
- ros1uarini 138.
- sah;ae 139.
- sennae a1exnntlrinne 131.
- sennae indicae 131.
- uvne ursi 136.
- violarun1 135.
Folliculi sennne 131.
Folliculi sennne alexandrinae 131.
Foltos kontyvirág 124.
Foltos kosbor 120.
Fon1es 122.
Földi tö1njén 136.
Forrtszirrnüak 136.
Frnn!!ttla 134.
Fraxillus 137.
Fructus anacardii occidentalis 13:t
- ana.cnrdii orientalis 13·1.
- anethi 136.
- anisi steIIati 12D.
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Fructus anisi vulgaris 136.
- capsici 130.
- cardan1onii 125.
- carvi 13:3.
- cassiae fistulac 131.
- ceratoniae 131.
- coculi 129.
- colocynthidis 141.
- conii 135.
- coriandri 135.
- cubebne 127.
- cumini 135.
- Cl;110Sbati 130.
- fÜcniculi 130.
- focniculi rornani 136.
- juníperi 123.
- lauri 129.
- invrt.illi 136.
- píl:pavcris 129.
- pctroselini 135.
- phcllandrii 130.
- pitncntae 135.
- pipcris albi 127.
- - lon!!i 127.
- - nigt:i 127.
- rhn1uni 134.
- sennae 131.
- sennae nlexnutlrinae 131.
- vanillac 126.
Fucaceae 121.
Fucus 121.
Fiigefa 127.
Futnaria 130.
Furnarioideae 130.
Funrrus ccrYinus 122.
Fun~us laricis 122.
Füstike 130.
Fíízfa 120.
Fiízfaíélék 12G.
Füzikefélék 13;1.
Galbannu1 136.
Galegeae 132.
Galeopsis 138.
Gallac chinenses 133.
- halepenses 120.
- japonicne 133.
Gatnbir catechu 140.
Garcinia 135.
Gn,ultheriace 136.
Gelidiaceae 122.
Gelidiurn 122.
Gelseniiurn 137.
Genunae populi 126.
Gentiann. 1:37.
Gentianaceac 137.
Geraniaccae 132.

Geraniales 132.
Geranio1nalveae 132.
Gesztenyefa 126.
Gignrtiiia 122.
Gigartinaceae 122.
Gigartinalcs 122.
Glandulae lupuli 127„
G.Jechoma 138.
Glumiferae 124.
Glumiflorae 124.
Glvcvrrhiza 132.
GÖlrÖ.orrfélék 132.
GosSypiun1 134.
Gönye 141.
Gra1nineae 124.
Gritnátahnafa 135.
Gránátnlmafélék 13;3.
Graphidinae 122.
Gratiola 140.
Gratiolae 140.
Gnajncu1n 132.
Guarana 134.
Gun1mi arabicum 131.
- gutti 13;3.
- laccae 127.
Guttapcrcha 137.
Guttiferae 134.
Gycnnekláncfíí 142.
Gvmnospenuac 123.
G)rnandrae 126.
Gynnndria 118.
Gyön1bér 12:3.
Gvömbérfélék 125.
c+Vöugyyirág 125.
Gjrpsophila 128.
Gyűszűvirág. 140.
Haematoxylon 131.
I-Iagcnia 130.
Ham!lmelidaccae 130.
Ifancomia 13i.
Hangafélék 136.
Harangvirágfélék 141.
Harmatfű 130.
Harmat.fűfélék

130.

1Iáron1porzós11k Ili.
Hársfa 134.
Hársfafélék 134.
Hat.porzósak 117.
Heliantheae 141.
IIclleboreae 128.
IIellchorus 128.
Henna 135.
Hepaticcae 122.
I-Ieptandria 117.
Iferba absinthii 1-12.
- adoni<lis \'ernalis 12H.

------~
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Herba Ub'Thnoniac 130.
- anserinae 130.
- aristolochine 128.
- asari 128.
- basilici 139.
- betonicae 138.
- borraginis 138.

-

-

-

-

-

bursae pastoris 130.
cannabis indicae 127.
9apillorun1 veneris 123.
cardui beneclicti 142.
ccntaurü 137.
chelidonii 12!1.
chenopodii 128.
cicutae 135.
cochlcarine 130.
conii 135.
conva.llariae 125.
dracunculi 142.
eqniseti 123.
fu1nariac 130.
gnleopsiclis 138.
gratiolae 1·10.
hcderae terrcstris 138.
hcpaticac 120.
herniarine 128.
hypcrici 135.
hyssopi 1:1n.
ivae rnoschatae 141.
lconnri lnnati 138.
lobcliae 1·11.
nu1joranao 139.
l\fnrrubii 138.
l\Iclilot.i 182.
menthae aquaticae 139.
n1crcuriaUs 133.
rnillefolii 141.
oril'.!:ani 130.
piu:ietariae 127.
pla.ntn.ginis lanceolnta.e 140.
- nu1joris 1·!0.
polygnlae 133.
polygoni .a\icnla.ris 128.
pulegii 13ü.
Pubnonariae 138.
- arboreae 122.
pulsat.ilae 129.
rorellae 130.
ruta.e 132.
SaLinae 12:1.
saponnriae 128.
saturejae l::lü.
scolopendrii 123.
scopoline 130.
scrpylli I:~n.
sideritidis 138.
- nostra 13ü.

Tárgyn1utató
Herbn. spilanthis oleraceae 141.
- tanaceti l·!l„
- t.11ymi 139.
- ur"ticae 127.
- ·verbenca 138.
- veronicca 140.
- vincetoxici 137.
!Iérics 129.
lierniaria 128.
lictcroconteae 121.
Hétporzósak 117.
lTe\·ca 133.
Hexanch·ia 117.
HippocastanMeae 134.
!Iordeae 12,!.
IIordenn1 124.
1Iu1nulus 127.
Hunyor 128.
I·Iúszporzósak 117.
l{iivclyesck 131.
I-I:rdrUstis 120.
ll}r1neno1nycetes 122.
lfv111cnozn:rcetineae 122.
l(~.•osc;ra1n.us 130.
1Iypcricu1n 135.
liypocreaceae 122.
liyssopus 139.
lboly11 135.
Icosanclria 117.
Iglice 132.
Ilex 13·!.
Illicitun 129.
In1pcratorii1 136.
Indigo l:~o, 132.
Indigofcra 132.
Inulo, 1·!1.
Inuleae 141.
Iridacene 125.
Iridoidene 125.
Iris 125.
Iriszfélék 125.
Isatis 130.
Ixorene 140.
Izsóp 130.
Jnn1bosa. 135.
,Jatrorrhiz11 120.
,Ttu.dnudnccac 120.

.Tuf!lnndalcs 126.
•Ju.iilans 120.
.TulÍn.rfélék 133.
Jnniperus 123.
Kákafélék 12·!.
I\:akukfü 13D.
J(a1nala 133.

Tárgyrnutató
l(a.ndilla 128.
J(o,nkalin l 37.
Kankalinfélék 13G.
l(apor 136.
l(apotnyak 128.
l(atángkóró 142.
l(aucsuk 137.
l(aurikopál 123.
l(cfir 122.
l(ék n1oszatok 121.
l(eletindiai arrowToot 1~5.
l(ender 127.
J(enderfélék 127.
J(en<lerikefií 138.
}(ercsztesvirágúak 130.
}(cseríífií 128.
ICeserüfüfélék 128.
!(étfalkásnk 118.
l(étfóporzósak Ili.
!(étla.kiak 118.
J(étporzósak 117.
J(étszíkííek 126.
· l(evert,·irágúak 118.
J(iok„'\:ia 137.
l(ilencporzósak 117.
J(ökény 131.
l(o1nló 127.
l(onyhakö1nénv 135.
J(onbyvirúgféJ6k 124.
I(orianclron1 135.
l(órisfa 137.
J(örihnvirág 142.
l(osborfélék 126.
l(ovamoszatok 121.
!(ra1neria 131.
J(reosotu1n fn.i;ri 126.
l(utyo,benge 134.
Labiatae 138.
Lactuca 142.
Lactucariun1 genno.nicu1n 14-2.
Lak1nusz 122.
La1ninariaccae 121.
Laminaria 121.
Lanlium 138.
Lana gossypii 134-.
Landolphia la7.
Laurus 12fl.
Lauraccae 120.
I.i1vnndulo, 138.
Ltivanduhie 1:38 .
Lawsonia 135.
Leánvkökörcsin 12D.
Ledeiie I:lG.
Ledu1n 13().
Legu1ninosae 131.

Legyezófii 130.

Len 132.
Lenfélék 132.
Lconurus 138.
Lepkeszeg 132.
Leptosporangintene 123.
Lestyán 136.
LevCndula 138.
Levisticun1 136.
Lichcues 122.
Lichen islandicus 122.
Lignun1 ca1np~chianun1 131.
- ferna1ubuc1 131. .
- guajaci 132.
- quassiae jamaicense l :J3.
- - surinarnense 133.
- santali albu111 12i.
- - rubri 132.
- sassafras 120.
Liguliflorae 1±2.
Ligust.rn1n 1:~7.
Liliaceac 125.
Liliflorae 124.
Lilioideae 12;"),
Lilion1 l2;J.
- .félék 125.
- -virágúak 124-.
Liliorchideae 124.
Lilitun 12;3.
I ...inaceae 132.
Linu111 132.
Liquitla1nbar 130.
Lobaria 122.
Lobelia 141.
Lobelieae 141.
I . . oganiaceae 13i.
Lókörn1ii szn.ttyú 142.
Loranthaceae 127.
Lycopodiales 123.
Lycopodii sporae 123.
L;,copodinue 123.
L)·copodiu1n 123.
Lythraccae 135.
Macskagyiikt'.>r 141.
- -félék 141.
i\lagnoliaceae 120.
l\Iagyalfélék 134.
3fajorann 139.
i\fáj,·irág 129.
titák 12n.
l\flikfélék 12D.
:i\1alabar-kino 132.
l\fallotus 133.
l\1álna 130.

nlalrn 134.
::VIn.Jvaceae l :l·!.
i\f11J,-a-Jes 1:~4.

---------
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?iiályva 134.
)fályvafélék 134.
?iiályvarózsa 134.
::.\Iandragora 140.
:\Iandulafa 131.
:l\Ianihot 133.
)fanilla elemi 133.
Manna 137.
::\Iaranta 125.
:J!arantaceae 125.
:Jfarrubiene 138.
l\Iarrubium 138.
l\Iarsdenia 137.
itfartilapu 142.
ltfascarenhasia 137.
)lastix 133.
:.\Iaszlag 140.
:.\Iatricaria 141.
:\Iavdeae 124.
:l\Ie(h·eszóló 136.
:\Ielnleuca 135.
?iielanthioideae 125.
.Jfelissa 139.
l\Ielilotus 132.
::.\Ienispermaceac 129.
:\IentlL 139.
:Jicntha 13fl.
?iienyanthes 137.
::\Iercurialis 133.
:Jiéreggyilok 137.
)fetachlamydeae 136.
:Jieténgfélék 137.
:.\Iételykóró 136.
::\Iézfíi 139.
?ificrospern1ae 120.
?iiimózafélék 131.
ltlimosoideae 131.
l\lirtusfélék 135.
?tlonadclphia 117.
:.\Ionandrae 126.
l\Ionandria 117.
i\Ionoecia 118.
J\Ionochla1nydeae 127.
il!onocotyledoneae 124.
l\Ioraceae 127.
)forus 127.
l\Iusci 122.
l\Iustár 130.
}fyrist.ica 120.
}f}TOXylon 131.
)Iyrrha 133.
)fy-rtaceae 135.
::\f)Ttiflorae 135.
::\Iyrto-umbelliferae 135.
Nadálvtó 138.
Nadrigulya 130.

Tárgymutató

Tárgymutató
Najades 124.
Narancs 133.
Naucleeae 140.
Nectandra 120.
Négyporzósak 117.
Nemalionales 121.
Nepcteae 138.
N ephrodium 123.
:Nicotiana 140.
Nigelia 128.
:N'öszirom 125.
N ottieae 126.
Nyálkagombák 121.
Négyföporzósak 117.
Nyirfa 126.
- -félék 126.
N:yitvatermók 123.
:Nyolcporzósak 117.
Ochneae 130.
Ocimun1 130.
Octandria 117 •
Oenanthe 136.
Ökörfarkkóró 140.
Olajfa 13i.
Olajfafélék 13i.
Olea 13i.
Oleaccae 137.
Oleun1 cajeputi 135.
- crotonis 133.
- gaulthcriac 130.
- geranii 132.
- olh·aru1n 137.
- ricini 133.
- rosae 131.
- santali 127.
- sesami 140.
Olibnnum 133.
Ononis 132.
Opiun1 1:29.
Orchideaceae 120.
Orchideák 126.
Orchis 126.
Orignntnn 139.
űrYosi káln1os 124.
Ün:l•nyf::,'YÖk~r 141.
Oryza 124.
Or\·zcae 124.
OsZi kikerics 125.
Otporzósak 117.

Pncsirtaszárny 133.
- .félék 133.
Paconicne 128.
Paconia 128.
Palaquhnn 137.
Pnlcnc haemostaticeae 123.

Paln1ae 124.
Páhuúk 12-1.
Pnpaver 120.
Papavcraceae 129.
Papaveroidcae 120.
Papilionatae 131.
Paprika 130.
Parnkaucsuk 133.
Parietales 134:.
Parietaria 127.
Parmelinceae 122.
Párlófií 130.
Pásztortáska 130.
Paullinia 134:.
Pázsitfélék 124.
Pcdaliaceae 1·10.
Pelargonh1n1 132.
Pelyvásak 12-1.
Pe1i1etefii 138.
Penghawar djambi 123.
PentandrhL 117.
Peucedaneae 136.
Peuceclnnuxu 136.
Pericarphnu aurantii 133.
- citri 133.
Petrczselyen1 135.
Pctroselinun1 135.
Peun1us 120.
Phaeophyccae 121.
Phaesoporales 121.
Phasiolcae 132.
Phvcon1vcctes 121.
Ph1.·snlis· 130.
Ph}·sost·igrua 132.
Phytosarcodina 121.
Pi1langós,·irágúak 131.
Pilocarpus 133.
Pitnenta 135.
Pitnpinella 136.
Pirnpó 130.
Pinus 124.
Pipacs 130.
Piper 127.
Piperaccne 127.
Piperalcs 127.
Pirosító 138.
Pirus 13.0.
Pistacia 133.
Plantaginaceae 140.
Pluntaginalcs 140.
Plantago 140.
Platanthcra 126.
Podophyllum 120.
Poi:rosten1on 139.
Pogostemoneae 139.
Poiyndelphia 118.
PolyandrhL 11 i.

Polygalacene 133.
Polycarpicne 128.
Polygamia 118.
Polygala 133.
Polygonacene 128.
Polygonales 128.
Polygonntun1 125.
Polygonu1n 128.
Polypodeae 123.
Polypodiaceae 123.
Pol,Ypodium 123.
Polyporaceae 122.
Polyporus 122.
Pon1oideae 136.
Pong:rola pitypang 142.
Populus 126.
Porcika 128.
Potentilla 130.
PrhnnliL 137.
Prhnulaceae 136.
Prinn1lnlcs 130.
Principcs 124.
Prunoidcae 131.
Prunus 131.
Psvchotriene 141.
Ptiln1onaria 138.
Punica 135.
Punicaceae 135.
PnlpiL prunorunl 131.
- ta1narindorun1 131.
Pulsatila 120.
Puh·is insectoru1n 142.
Ptcridieae 123.
Ptel'idophytac 123.
Pterocarpus 132.
Pyreonocarpae 122.
Pyreno1nycctcs 122.
Quassia 133.
Qucrciflorae 12G.
Quercus 120.
Quillaja, 130.

Radix alkannac 138.
- althacae 134.
- angelicae 1:~6.
- apocyni 137.
- nrnicac 142.
bardannae 1·!2.
- belladonnac 139.
- bcrhericlis 129.
- bryoniae 141.
- ciChorii 1-12.
- colo1nbo 12D.
- contrajervae 12i.
cnulae 141.
- gelscmii l 3i.

lö9
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Radi."I: gcntinnne 137.
- hellebori nigl'i 128.
- hydrastis canndensis 129.
- ipecacuanhae 141.
- jalapne 138.
- le\ristici 136.
- liquiritiae hispnn~ca 132.
- mandragorae 140..
- ononidis 132.
petroselini 135.
- pimpinellae 13ű.
- pyrethri 141.
- p:rrethri gcrmanici 141.
- ratanhiae 131.
- saponariae alb. 128.
saponnrine rubrae 128.
saTsaparillne 125.
sca1nn1oniae 138.
scopoliac 13!).
- scnegne 133.
- serpcntariao 128.
- sigilli Saloinonis 12;3.
- svrnhyti 1:38.
- ti:i.raxÜci 142.
- valerianne 141.
- vetiveriae 124.
Rngikra 12G.
Rnnalcs 128.
Ranunculaceae 128.
Ranunculo-papilionntae 128.
Redösziro1n 140.
Repkény I:3s.
Resina bcnzoe 13í.
- copal 131.
<lanutr 135.
dan1n1nrac 123.
elastica 127, 1:·33.
·
gnajaci 1:32.
podophylli 120.
Rhan111aceae 134.
Rha1unales 134.
R·lHttllllUS l:l4.

Rheba.rbara 128.
Rheun1 128.
Rhizo1na uconiti 120.
- asari 128.
calarni 124.
- caricis 124.
- cnrcun1ac 12;1.
- filicis muris 123.
- galangae 125.
- 1,;ran1inis 12·1.
- iinperatoriae l 3G.
- iridis 12;1.
- pol'.\1}odii 123.
rhci 128.
- Yeratri 12;".í.

Rhizoma veratri Yiritdis 125.
- zedoariae 125.
- zingiberis 125.
Rhodophyceae 121. .
R.hoedn.Ies 129.

Rhus 133.
Ribes 130.
Ribesioitleae 130.
Rihizke 130.
Ricinus 133.
Roccella 122.
Rocccllnceae 122.
Rosa 130.
Rosaceae 130.
R.osales 130.
Rosmarineae 138.
Ros1naring 138.
Rosmarinus 138.
Rosoideae 130.
Rovarpor\·irág 142.
Rózsafélék 130.
R.ubin.ceae 140.
Rubiales 140.
Rubiocornpositae 140.
Rubus 1:30.
R.uta 132.
Rutaceae 132.
Sabadilla 125.
Saccharon1ycetes 122.
Saccharom:rces 122.
Saccharun1 124, 128.
Sáfrány 12;1.
Salan1Ön pecsétje 125.
Salep 126.
Salicaceae 126.
Salicalcs 126.
Salb.: 12ü.
Sah·ia 139.
Sah·ieae 130.
Satnbuceae 141.
San1bucus 141.
Sanguis tlraconis 124.
SantnJaccae 127.
Santalales 127.
Sn.ntaltnn 127.
Sapin<laeeae 134.
Sa.pindaJes 133.
Sapineae 123.
Saponaria. 128.
Sn.potaceac 137.
San·acenialcs 130.
Sásfélék 124.
SassnJrns 129.
Satureja 139.
Saturejeae 139.
Saxifrngaccae 130.
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Tih·gymutntó
Scnnunonitun l :{8.
Schizon1ycetcs 121.
Scitiunineae 125.
Scolopen(lriu1n 12;-}.
Scopoli1L 1iH}.
Scrophttlariaceae l·F).
Recalc cor1111tn1n 122.
Scsn.111u1n l'Hl.
Se1necarpus 134.
Se1nen a1nygdali a1narae 131.
~ 1Hnygdali dulcis J:{l.
arecne 124.
-·- coffeae 1·10.
('Olac 1:{.!.
('OJehici 12;).
--· cnc11rhitao 141.

evdoniae l :{n.
l!l:l.
..
f~enh11·aeci
hvosCYa111i l !l\!.
lilii 1:i2.
u1aeis 12!1.
nif[ellne 128.
nucis 1uoschatae l:Z~J.
nucis \·01nic11.e J :ii.
paconiae 128.
papaveris 120.
psyllii l..J.n.
quercns 120.
sabatlillac 125.
s ina pis alhac 1ao.
s ina pis nhrrae 1;{u.
staficlis ait°riae l2U.
stn1n1onii ·· 1-tfl.
Stnlphn.nthi i:r;.
- urt.icae 127.
Senecioncac l..J.2.
Shore11 l :~5.
SidC'dt.is l :~s.
Si!enoidcac 12H.
Sinuiruha. 138.
Sin1arubnecac 1:~:3.
Sina.pcac 1:10.
SisakTirúg 12H.
S1nilacoideae 125.
Snü!a:x 12;).
S1nyrnieac 1:{;1.
Rodortszirrnúak l :~7.
Sokfalkúsok 1 !H.
Sokporzúsak 117.
Rolaneac l :in.
Sohtn111n l :iu.
Solonaecae 1:H1.
So1nkoró 1:12.
Sophoreae la l.
Sú:-:krdiorboh'!t l~H.
SpaúicifloraC !:?-!.
Spat.l1iflorae 12-t
llr. Augustin B•",Jn: Ilotunika.

Sphenophyilinae l:.!~{.
Spilanthes 141.
Spireoidene 130.
8pirocyclicac 134.
Stachveae 138.
Stach\,s 1:is.
Stercldiact·ae 13-l.
Stictnceae 122.
St·ig1na.ta eroci l 2ií.
Stipites dulcan1arne l:Hi.
- ln.niinariae 121.
- visc·i 127.
Strassburgi tcrvent.in 12:t
StrophantuR 1:{7.
Strvchnos 137.
:-\t\:rnenecac J:~/.
St~;rax i:~o.

-· henzoin l :i7.
Suber 120.
Syn1petaln.c i:iu.
S~·n1ph~·tun1 1:~~.

Rvn!!encsia. 118.
8)T~1p11s niori 127.
·- rihi11Il\ 130.
- rnbi iclcnei 1:{o.
Szahadszir111úak 120.
Szappllnfíí 128.
SzurktthUi 120.
Szerler l:JO.
Szegflíbors 1;1,1.
Szegfűszei.r l :lfi.
Székfií 141.
Szl·lfíí 1:{3.
Szentjúnoskenyl·rfa 1:l J.
Szürorúll 140.
Szilfaf{·U·k 127.
Szih·afa l:H.

SzirontAkf(•it'•k 1:28.
Szölöf~lék

l:l-!.

Szi.iinürceft"U·k Ia:i.
Szuláldélék 138.
Tan1arinc!11s 1:J1.
Tanncetuin 1-0.
Tápióka 1:1:i.
Tara('k-húzt1 12·J..
Tar:ixae11nl 1·!2.
Túrnks l:l7.

Tárnicsf(·ll-k Ia7.
Táto!!atfift'·U·k 1.1ii.

TaxÜ~·uprcssinales l2:J.

'l'en!!eri haL•vn1a l 2;i.
Ten~erpiirti · fPt1\"{1 ! ~·!.
'l\~rebint.hinn eumrnu11is 1:.::.1.
Tennórcrn'.itt porz(1.'>ak 11.').
Terra silieieR 1:2 J.
Tetradyna1nia 11';.

[1
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Tárgyniutató

Tctrandriii 117.
Theii. 1:~+.
Theacca-c 134.
Theobro1na. 1:14.
Thv1nelaeaceae l :H'i.
Th)crnns l 3H.
Tilia. 184.
Tiliu,cea.e l :3·1.
Tilicinae 123.
Tisztesfű 1:38.
Tizenkétpo1·zúsak l l 7.
TízporzfistLk 117.
Trachvlohhuu 1:J l.
TrngaOn.ntlut l:J2.
Triandria 117.
Tricho1nvcetes 1:21.
Trifolieae l :12.
Trigonelln. 1:3:2.
Triticurn 12-L
Tökf1."lúk 141.
Tölgy 1:2ö.
Tiin1j{~nfcnyü 124.
;.1;~rzsa.virúgz?.túaJ.:. ~2-J.
i OZCf:'l'OZilltLl'lllg- J .~11.

Tuhera ari 1:2...J-.
-- chinae 125.
-- colchici ! 25.
- jiilapae 1:{8.
Tubiflortte 1:37.
Tubuliflorae 1-n.
Tüdcifü 138.
Tussila~o

1-12.

Uhna<'eae 127.
Uhnus 127.
Grnbelliferae l ;J;"J.
(in1belliflora,e l :{:i.

fJnertriCIL 1-tO.
Urttgoga 141.
Urceola 137.
(Jreroiclea.e 127.

Orginea 12fi.
Urtica 127.
Urticaceae 127.
tJrticales 127.

lJHLilau:inalcs l :2:2.
rstila'iio 122.
Utifíí 'l.to.
Utifűfl·lék ·140.

Vaccinieae 136.
Vaccinhun 130.
Vadpaprika 137.
Vn,Jerhuui, 141.
Valerhinaceae l+L
\~anilh1 120.
Varútlics 141.
VurjútöYis 134.
Vasfű 138.
Veni~flL 127.

V crutnnn 12fi.
Vcrhena 138.
\Terbenaceae 1:~8.
Verbena.-fl·J[.k l:~x.
\"erha.s('eac l+_o.
\rerbascn111 1.10.
Veronil'a 1-!0.
Verticillutuc l2G.
Vihurnun1 1-!l.
\~idrafű 1 B7.
Vinn1n nuthigense l :J.i_
- tokujcnsc 1:1.L
Viola. 13ti.

Violuecac l:ti.
Viscu1n 127.
Vitaceae 1;{.t
\"itúzkosbor l2G.
Vitis 1:~·i.
Viiriis1noszatok 121.

tennbk 1:2-L
Zászpa. 125.
Zei.1 124.

Z!Lr\·11

Zingiber 125.
Zingiheraccae 12fí.
Ziliz 134.
Ziild rnosziitok 121.

ZsúlYa, 1:1n.
ZsidÓcscrcsznyo 1:10.
í:::ygophyllaceÜ.e 132.

