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BevezetésI.

Virágporszemet először Grew vizsgált 16o2-ben/Erdtman 

1952/,de a vele foglalkozó tudományág,a palynologia 

csak kb,14o éves/Kirchheimer 1941/. A palynologia el
nevezést csak e században adta Hyde and Williams /Hyde 

1944 in Erdtman 1952/. A pollenanalizis lényegében a 

következő tényeken alapszik.
Virágzáskor a növények többsége rengeteg mennyiségű 

pollent termel és szór el. Pl egyetlen nyirfabarka kb.
6 millió virágporszemet hoz létre. Mivel a pollenszemek 

igen aprók, átmérőjük egy század és egy tized mm között 

van, könnyen viszi őket a szél. Némelyeket a függőleges 

légáramlat felsodorja a régiókba, ahol betegig, hónapo
kig is maradhatnak, közben több loo km-t is "repülhet
nek”. Ezek tulajdonképpen a levegő planktonjai.
A pollenanalizis gyakorlati céljaira az ilyen "távrepü
lő" szemcsék mellett különösen fontosak azok a virág- 

porszemek, melyek a mocsarak, tavak, tengerek iszapjá
ba ágyazódnak be. Ezek a vegetáció történeti folyama
tát igaziló archívumokká, levéltárakká válnak. Ezeket 
tanulmányozva a szakavatott pollenanalizáló nemcsak 

azt állapíthatja meg, hogy a pollenszemcsék milyen 

családhoz, genushoz tartoznak, hanem azok faját, sőt 

bizonyos esetekben még alfaját is meghatározhatja. 

Pollenkutatás a múlt század 3o-s éveitől kezdve vett 

nagyobb lendületet. Ekkor is még csak kuriózumként, el
szórtan lehetett egy-egу pollenszem leírásával talál
kozni.
Tudományos szintre a pollenkutatás a lápok virágporsze
meinek és spóráinak feltárásával emelkedett e század 

elején és az általános pollenmorfológia mellett először
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a palynologiának a paleo ága fejlődött ki,mint paleo- 

palynologia /Lennart von Post 1918 in Erdtman 1952/.
A lápok kutatásában a geológiai és klimatológiai 
szempontok gyakran elválaszthatatlanok egymástól, 
mint ahogy erre Blitt /1876 in Erdtman 1952/ és Ber- 

naudek /191o in Erdtman 1952/ úttörő munkája bizo
nyítókul szolgált, de L. von Fost szerint a földtör
téneti kiima fázisok megállapításában is nélkülözhe
tetlenek a paleo-palynologia eredményei.
A II. világháború előtt a méz kutatásban a mézek ere
detét a bennük található virágporszemek alapján kísé
relték meg tisztázni, igy született meg a melitto-pa- 

lynologia /Ambruster L.-Oenike G. 1929/.
Zander E. /1941/ kiterjesztette a mézben található 

pollenszemek vizsgálatát az ókori egyiptomi sirokból 
származó mézekre is,igy jött létre a paleomelitto-pa- 

lynologia.
Még a múlt században fejlődött ki az aero-pal^nologia. 

1831-ben Elliotson /Btanley-Linskens 1974/ feltételez
te, hogy a füpollen a szénaláz okozója. Ayman /1872 in 

ctanley-Linskens 1974/ és Blackley /1875 in iatanley- 

Linskens 1974/ kísérletesen igazolta ezt a hipotézist, 

őket tekinthetjük tehát az aero-palynologia megalapító
jának.
A fiatal tudomány néhány év alatt hatalmas fejlődést 

ért el. Napjainkig mintegy 2ooo kiadvány jelent meg ve
le kapcsolatban.
Kezdetben a pollenanalizis csak az ősnövénytanra,növény- 

rendszertanra és növényföldrajzra támaszkodott. Ma a 

tudomány sok területével van kapcsolatban. Az erdészet
tel ,talajtannal,a tudomány földrajzi szakterületeivel.
Az archeológia sem nélkülözheti a palynologia eredményeit

hisz jónéhány archeológiái tárgy kora csak a hozzátapadt
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ill. £ vele egy szintben lévő üledékben található pol
lenszemek meghatározása után lehetséges. Megemlíthető 

még azj?í archeológia mellett a klimatológia,de a növény- 

kórtan, gyógyszertan is felhasználja eredményeit. A 

pollenszemek néha nagyon fontosak a gyógyszer a drogpor 

minőségi analízisében a hamisítás és a pótanyagok le
leplezésére.
Az általános és speciális palynologiók eredményeit az 

teszi lehetővé,hogy a virágporszemek jól differenciált 

növényi sejtek, amelyek a fénymikroszkópos vizsgálatok 

alapján lehetőséget adnak az azokat termelő növények 

nemzetségeinek,fajainak a meghatározására. 
a recens spórákkal és pollenekkel foglalkozó irodalom 

elég hiányos. A recens spóra és pollenformák teljes 

feldolgozása még nem történt meg. .Különösen hiányos a 

trópusi és szubtrópusi fajok palynologiai leirása,de a 

mérsékelt övi fajóknál,családoknál is vannak fehér fol
tok, ide tartózik a Scrophulariaceae család is.
A pollenfal nagy differenciáltsága ellenére is sok a 

hasonlóság és konvergencia az egyes formák között. Az 

egyes euripalyn /Erdtman 1952/ családokon belül a pol
lenformák igen különbözőek lehetnek a stenopalyn csalá- 

dokésal szemben.
Follenmorfológiai vizsgálatra a Scrophulariaceae csalá
dot találtam a legalkalmasabbnak mert:
1. A család a hazai viszonyos között is jól áttekinthető 

és sok faja megtalálható nálunk,
2. a csalód heterogén virágszerkezetü,kérdés hogyan tük

röződik ez a pollenmorfológiában és
5. a pollenfal differenciáltsága révén a családon belül 

rendszerezhetök-e a nemzetségek,esetleg a fajok?
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Anyag és módszerII.

A Scrophulariaceae csalód elhelyezése a Különböző nö
vényrendszertani munkákban elég heterogén. Ugyanez mond
ható el a csalódon belüli genus és faj sorrendről is.
Soó R. /1953;1965/ a Mslvales-Solanales ágazatba és a 

Solanales rendbe sorolja a Scrophulariaceae családot az 

alábbi szerint:
Melvales
Geraniales
Buphorbiales
Ligustralee
Gentiales
Boraginales
Solanales :

Solsnaceae
Scrophulariaceae
Bignoniaceae
Pedaliaceae
Lentibulariaceae
Globulariaceae
Acanthaceae
Orobanchaceae
Gesneriaceae
llantaginaceae

196b-ban Soó -R. módositotta a rendszerét, amelyben a csa
lódok sorrendje a következő szerint alakul:

Solanaceae
Scrophulariaceae
Globulariaceae
Acanthaceae
Gesneriaceae
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Orobanchaceae 

Lentibulariaceae 

Bignoniaceae 

PI antaginaceae
Pitting,Sierp,Harder,Firbss /1942/ könyvében a Scrophu- 

lariaceae család a Personatae rendben található:
Solanaceae
Scrophulariaceae
Orobanchaceae
Lentibulariaceae
Gesneriaceae
Bignoniaceae
Acanthaceae
Plantaginaceae

Hortobágyi T,Jeanplong J,Koltay A,Simon Iné /1974/ sz. a 

Roseles-Solanales ágazat Solanales rendje a kővetkező: 
Solanaceae 

Scrophulariaceae 

Pedaliaceae 

Orobanchaceae
Hegi G. /1927/ szerinti rendszer :

Solanaceae 

Scrophulariaceae 

Orobanchaceae 

Lentibulariaceae 

Globulariaceae 

Plantaginaceae 

Rubiaceae 

Caprifoliaceae
Denfer,Schumacher,Magdefrau,Ehrendorfer /1971/ szerinti 
rendszer már figyelembe veszi az eddigi kemotaxonómiai 
eredményeket is:
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F.subfam.:Asteridae:
1.sup.ordo:Laminae:

Gentanales
Lipsacales
Gleales
Polemoniales
Scrophulariales
Lamiales

Scrophulariales:
1. fam.:Solanaceae
2. fám.:Scrophulariaceae 

/hozzájuk csatolható családok a következők/:
Globulariaceae
ürobanchaceae
Plantaginaceae
Bignoniaceae
.ticanthaceae
Pedaliaceae
Gesneriaceae
Lentibulariaceae

A felsorolt rendszerek mindegyike megegyezik annyiban, 
hogy a Scrophulariaceae családot a Solanaceae csalód 

után helyezik el,de a további családsorrend szerzőnként 

változik.
Röviden bemutatom néhány szerzőnél a családon belüli cso- 

portositóst is.
Soó R./1953;1965/:

I.subfam.: Pseudosolanoideae:
Verbascum

Il.subfam.: Anthhirrhinoideae:
Anthirrhinum
Linaria
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III.subfam.: Rhinanthoideae:
Veronica 

Digitalis 

Melampyrum 

Rhinanthus 

Euphrasia 

Odontites 

Lahtraea 

God R. /196b/:Hegi a. /1927/:
Verbsscum
anthirrhinuni
Linaria
Kickxia
Chenorrhinum
Anorrhinum
Scrophularia
Mimülus
Gratiola
Limosella
Lindernia
Veronica
kVulfenia
Digitalis
Erinus
Tozaia
Melampyrum
Bartsia
Euphrasia
Odontites
Rhinanthus
Fedicularis
Lathraea

Verbascum
Cymbalaria
Kickxia
Linaria
Anthirrhinum
Chenorrhinum
^crophularia
Fenstemon
Gratiola
Limosella
Lindernia
Veronica
Digitalis
Melampyrum
Euphrasia
Odontites
Rhinanthus
Fedicularis
Lathraea
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Pennell /in Engler's Gyllabus 1964/féle rendszer sze
rint a nemzetségek sorrendje a következő:/itt csak a 

számomra fontosabb nemzetségeket emelem ki/
Gratiola
Lindernia
Mimülus
Limosella
Verbascum
Penstemon
Scrophularia
Calceolaria
Linaria
Kickxia
Cymbalaria
Anthirrhinum
Chaenorrhinum
Digitalis
tfulfenia
Veronica
Pedicularis
Euphrasia
Odontites
Tozzia
Rhinanthus
Melampyrum
Lathraea

A fent emlitett szerzők mindegyikénél a Lahtraea nemzet
ség található a csalódon belüli genussorrendben az utol- 

ó helyen,de egyéb egyezőség nem mutatható ki.Soó R és 

Hegi G az első helyre a Verbascumot helyezi,ua.a Ocro- 

phulariat 4-5 hellyel hátrább rakja,pedig pollenmorfoló
giai szempontból mint majd látni fogjuk e két nemzetség 

pollenszeme fénymikroszkoposan majdnem teljesen egyforma.

сл
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A nemzetségeken belül a fajok sorrendje sem egyezik meg, 
mint ezt a Verbascumnál bemutatom:

Hegi G. /1927/:
phoeniceum 

Blattaria 

Chaixii 
austriacum 

nigrum 

lanata 

Lychnitis 

pulverulentűm 

speciosum 

phlomoides 

crassifolium 

tapsiforme 

Thapsus
usszefoglalva; a különféle szerzők megegyeznek annyiban, 
hogy a Scrophulariaceae csaladot a bolanales ill.Perso
na tae rendbe sorolják a molanaceae család után.Azonban, 
mind a további családok sorrendjét illetően,mind a Scro- 

phulariaceae családon belüli nemzetségek és fajok sor
rendjét illetően eltérőek a vélemények.
A pollenszemek falainak felületi diszitettsége alapján 

az egyes genusokon belül a fajokat sorrendbe állítottam, 

ez nem egyezik meg a Soó R./196ö/féle rendszerrel,mely 

a virág szimmetria viszonyokon nyugszik.
Munkám során nem vállalkozhattam arra,hogy a nemzetsége
ket is sorrendbe állitsam,mert hazánkban nem található 

meg valamennyi nemzetség,de alapot kivánok adni minda
zoknak akik a Malvales-Solanales ágazattal ill.a Bcro- 

phulariaceae család teljes pollenmorphológiai feldolgo
zására vállalkoznak.

Soó R. /196ö/:
phoeniceum
Blattaria
Thapsus
densiflorum
phlomoides
Lychnitis
speciosum
pulverulentum
austriacum
nigrum
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h. fent emlitett rendszerek £özül a zennel /in Engler* s 

oyllabus 1964/féle rendszert tartom számomra legmegfele
lőbbnek, egyrészt mert felöleli az egész családot,másrészt 
pedig a morfogenetikai szempontokat az összes többi rend
szer közül ez veszi legjobban figyelembe. 

az anyagot egyrészt a József Attila Tudományegyetem Fü- 

vészkertjéból és a Kövénytani Intézet Herbáriumából,más
részt az Országos lövénytárból,harmadrészt a természet
ben található növényekről gyűjtettem.Ez utóbbi esetben 

a növények pontos meghatározása, különösen a Veronica 

nemzetségnél, okozott nehézségeket. Az általánosan hasz
nált növényhatározók:bcó R./1951/tJávorka S.,Eoó R.-Kár
páti Z./I960/,Jávorka a.-Csfcody V./1972/,Soó Н./1968/, 

Rápóti J.-Romváry V./1974/,Haraszti E.-Kalmár Z./1972/ 

mellett itt minden esetben használni kellett Jávorka S. 
/1925/ Magyar flóráját,mely nem minden esetben egyezett 

meg a növényhatározókban feltételezett növénnyel.

Az összegyűjtött 26 nemzetség lol faját a Pennell féle 

rendszer szerint sorolom fel, aláhúzva a begyűjtött nem
zetségeket és feltüntetve a megvizsgált fajokat.

I. subfam. Scrophularioideae
1. tribus Gratioleae:

Scoparia
Capraria
Gratiola

officinalis
Stemodia
Lindenbergia
Limnophila
Lindernia

procumbens
Adenosma

J
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Torenia
Mimulus
Limosella

aquatica
2. tribus Verbasceae:

Verbascum
phoenicum
phlomoides var.australe
flagiforme
tapsiforme
densiflorum
Lychnitis
blattaria
nigrum
denudatum
austriacum
Kerneri
abietinum
nodosa
speciosum
pulverulentum
Hausmannii

'

Celsia
iataurophragiua

3. tribus Leucophilleae:
Leucophillum

4. tribus Aptosimeae:
Aptoeimum 

Anticharis5. tribus 

5. tribus bcrophularieae:
HalleriaI

Chelone
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Penstemon
barbatus
labrosus

Scrophularia
auriculata
Hoppéi
canina
vt malis
nodosa
umbrosa
peregrma

6. tribus Manuleae:
Manulea 

Zaluzianskia 

Polycarena 

Sutéra
Chaenostorna 

Lyperia
7. tribus Collinsieae:

Collinsia
Tonella

o. tribus Calceolarieae:
Stemotria 

Jovellana 

Calceolaria 

9. tribus Hemimerideae:
Alonsoa
Angelonia
Hemimeris
űiascia

lo. tribus Anthirrhineae:
Kemesia
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Linaria
marrecana
Alpina
angustissima
vulgaris
dalmatica
supina
genistifolia
ametistea
purpurea
Kocianovichii

Kickxia
Elatine
spuria

Maurandys. 
Cymbalaria

muralis
Anthirrhinum

május
orantium

Chaenorrhinum
minus

II. subfam. Rhinanthoideae
1. tribus Digitaleae:

Digitalis
lanata 

ferruginea 

purpurea
Isoplexia
Rehmannia

2. tribus Lemiphrameae:
Hemiphragma

\
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>. tribus Duchnereae:
Beymeria
gerardia
Kelasma
Sopubia
Buchnera
Striga
Rhamphicarpa
Harveya
Hyobanche

4. tribus Veroniceae:
^ulfenia
Lagotis
Veronica

Chsmedrys
pseudochamedrys
speciosa
verna
Teucrium
triphy11OS
scutellata
hederifolia
spicata
Anagallis-acuatica 

anagalloides 

prostrata 

longifolia 

polita
serphyllifolia 

acinifolia
5. tribus Rhinantheae:

bchwalbea
Americana
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Bungea
trifida

Castille.ja
acuminata
coccmea

Grtocarpus
erianthus

Lamomuruxia
exserta

Pedicularás
palustris
Cederi

Buphrasia
Illyrica
tetrae
Rostkoviana
salisburgensis
montana
stricta
tatarica
rechingeri
nemorosa
pi eta

odontites
lutea
rubra

Bartsia
alpina
alpinaTozzia

Rhinanthus
minor 

Sternechii 
angustifolius
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Borbasii
rumelicun

Melámpyrum
biharense
cristutum
arvense ssp.pseudobarbatum 

silvaticum ssp. aestivale 

silvaticum f.lstifolium 

barbstűm 

nemorosum
saxosum
roseum
pratense

Latraes Squamaria
III. subfsm. öelaginoideae

1. tribus öelagineae: 
Belago 

italai’rida 

Globulariopsis 

Agathelpis 

Hebenstreitia 

Bisehiama

Módszer:
A virágporazemeket mikroszkópos vizsgálatra az Brdtman- 

féle acetolizissel /Erdtman 1Э52/ készitettem elő.
Az acetolizis menete a következő:
1. / A friss anyag portokjf.it csipeszei kis fiolába tettein

és 1 ml jégecetet öntöttem rá./így hónapokig is el
tartható . /

2. / A jégecetes szuzpenziót centrifuga hiányában ülepitet-
tem,majd a jégecetet leöntöttem róla.
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Z>./ A maradékra ecetsavanhiirid-kénsav 9:1 arányú eledé
ből 4-5 ml-t öntöttem./Az elegyből csak a napi szük
ségletet szabad elkészíteni úgy,hogy az ecetsavanhid- 

ridhez csppenként kell adni a kénsavat./
Minden fiolába üvegbotot tettem.

4. / Vízfürdőben /főzőpohár/ lassan,az üvegbottal állandó
an kevergetve a fiolák reagens tartalmát kb.boü-ig 

melegítettem./А vizfürdó forrás-kezdetéig./
Ezután kb. lo-15 perces hűtés és centrifugálás helyett 

ülepités következett.
5. / ülepités után,mely néha 1-2 napot is kitett,a folya

dék tisztáját leöntöttem.
6. / A maradékot lo ml vizzel összeráztam./Az esetleges

habzést 1-2 csepp acetonnal illetve alkohollal lehet 

megakadályozni./
7. / Ülepités után a vizet leöntöttem.
b./ Ezután pár csepp vizes glicerint /1:1 arány/ráöntve 

1-2 napig állni hagytam.
9./ A vizes glicerint leöntve,a kis fiolákat felforditva, 

nyílásukkal lefelé szűrőpapírra tettem, 

lo./ Glicerin-zselatinba mártott oltótűvel,amelynek a csú
csán csak gombostűfej nagyságú a glicerin-zselatin, 

benyúlva a kis fiolába ,a hozzá tapadt pollenszemeket 

kiemelve zsirtalan tárgylemezre vittem,melyre előző
leg vékony glicerin-zselatinos réteget raktam.Enyhén 

melegítve fedőlemezt raktam rá, lehűlve a glicerin- 

zselatinban található az egész fedőlemez alatt a sok 

pollenszem.
Ezt a módszert akkor alkalmaztam,ha "tömény"volt a fi
olában az anyag, kevés pollá&zem esetén az üres tárgy
lemezre tett glicerin-zselatin darab köré paraffin- 

forgácsot raktam és azt megolvasztva,rárakva a fedő- 

lemezt , középen található viszonylag kis területen a

■ <.
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glicerin-zselatin csepp a pollenszeniekkel. A felesle
ges paraffint xylolos vattával letöröltem majd szig
náltam a preparátumot.

A glicerin-zselatin Erdtinan /1952/ szerinti receptjét túl 
töménynek találtam, inkább Harkány S.- ozalaiÍ./1964/ sze
rint készítettem el, a bepenészedés elkerülésére 5-szor 

nagyobb mennyiségű phenolum liquvef.-t tettem bele. 

Hasonlóan jártam el a horbáriumi anyag feltárásánál is. 

Utóbbi esetben még jó is volt, hogy a centrifuga hiánya 

miatt ülepítenem kellett és igy pár napig állt az ecetsav- 

anhidrid-kénsav elegy a polleneken, ami jobb feltárást 

eredményezett. A friss gyűjtésből származó virágporsze
mek esetében azonban a pollenfal elég erős kilugozódása 

miatt volt eset mikor többször is meg kellett ismételni 
a folyamatot./Különösen a Limosella esetében./
A fényképedet Leitz mikroszkópra /Hl loo-x obj.,lo x ocul./ 

szerelt Leitz-kamróval készítettem é- mindegyiket looo x-s 

nagyításban adom közzé.
A pollenszemek leírásánál a szakirodalomban általánosan 

elfogadott elnevezéseket használom./Hrdtman G.1952,1959, 
Faegri K.-Iversen J.195o/ A pollenfal esetében megkülön
böztetek ektexine:endexine arányt ill. az ektexinén belül 
tectum:columella:footlayer /TíC:F/ Saad S.I./1961,1965/
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a fénymimroszkópos fel
vételeken nem lehet minden esetben világosan elkülöníte
ni a falalkotó részeket,pontosabb analízist csak az elek
tronmikroszkópos felvételek adnak /Erlich 195o/.

Mint a bevezetőben említettem az első pollenszemet a 

XVII sz.-ban Írták le,de a Gcrophulariaceae családból 
származó pollenszem leírásával csak egy századdal később 

találkozhatunk./Gleichen 1764 in Erdtman 1)52/
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Ugyancsak Erdtman /1952/-nél találtam meg 1764-től a XX.sz 

közepéig összegyűjtve a Scrophulariaceae család pollensze
meivel foglalkozó,nálunk nem található irodalmat,melyet 

időrendi sorrendben adok közzé:
Sprengel 1832; GuilLemin 1824, Fritsche 1832, Bischoff 1833, 
Mohi 1834, Berg and Schmidt 1861, Wettstein 1891; Biourge 

1892; Piech 1922, Hoeg 1924, Griebel 193o, Cronwell 1942; 
Lemos Fereira 1943*
A Scrophulariaceae családról szóló palynológiai irodalom 

kevés és nagyon hiányos.
Az első pollenrendszerezési munkában /Ficher H.lö9o in 

Engler A.1926/ szó van a Scrophulariaceae családról is, 

de a kezdetleges technikával készült képek ma már nem 

állják meg a helyüket. A korai fénymikroszkópos rajzok 

/Ambruster L.-Oenike G.1929,Ambruster L.-Jacobs J.1934- 

35/ legfeljebb csak durva és megközelítő azonosításra 

használhatók,rendszertani értékük csekély. A Veronica és 

Gratiola/Bertsch 1942/ ill. a Verbascum /Halmai J.-Növák- 

J.1963/ nemzetségről készült felvételek is erősen kifo
gásolhatók.

Erdtman/1952/ ed a családról rövid általános és néhány 

fajról részletes leirást,melyet röviden ismertetek.
A csalód pollenszemei 2-7 colpussal rendelkező colpat,- 

-colporoidat,-colporatok.
Pl. Bartsia alpina
3-colpat,gömbölyded pollenszem 37x33 p poláris és ekva- 

toriális tengellyel. A fal 3 rétegű és finom hálózatos 

diszitettségü. A colpusok a felületen futnak és finom pe
remmel kisértek.

Gratiola officinalis
3-colporat,esetleg syncolpat pollenszem,melynek poláris
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tengelye lb u, ekvatoriális tengelye 16 u hosszú,a vékony 

exine hasonló a Bartsiához.
Lathraea Bquamsria

3-colpat,gömbölyű pollensztm, tengelyei 34 p hosszúak,a 

vékony exine-je többé kevésbé hasonló a Bartsiához. 

Melampyrum nemorrhosum
3-colpat ellipszis а1аки pollenszem,tengelyviszonyai 
2o,5xl7 Pia falfelület háromszögletű szemcsékkel diszi- 

tett.
Melampyrum silvaticum

3-colpat 2o,5x?3 u tengely hosszúságú pollenszem,mely 

az előzőnél kerekebb.
Fedicularis flammea

3-colpat 24,5x22 p tengely hosszúságú,vékony exinéjü 

pollenszem,a falfelület diszitettsége nem látható vilá
gosan.

Fedicularis hirsute
2- colpat,szabálytálán szemcsékkel diszitett pollenszem.

Pedicularis üederi
3- colpat pollenszem,tengelyeinek hossza 22x16,5 p.

Fedicularis palustris
A pollenszemek látszólag bilaterélissK,erősen lapitottak. 

Fedicularis silvatica
2- colpat,bilaterális pollenszem.

Rhinanthus orientalis
3ocolpat hosszúkás pollenszem,a tengelyek viszonya 37x29 p. 

Verbascum pulverulentum
3- colporat,hosszúkásán gombdlyded /37x29 p/pollenszem,a 

fal vastagabb az előzőeknél,a falfelület hálózatos,a col- 

pusok finom peremmel Kisértek.
Á pollenmorfológiai jellemvonások,származásuk tágabb ta
xonómiai értelemben még többé kevésbé homályos.
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Erdtman G.,Bergland 3.,Praglowski J./1961/ill.Erdtman G. 
Praglowski J.,Nilsson S./1961/ a családon belül 3 cso
portot éllitott fel:
tricolpat:Melampyrum,Veronica,Pedicularis,Bartsia,Lath- 

raea,Gdontites,Rhinanthus 

dicolpat: Pedicularis
tricolporat:Digitalis,Verbescum,Limosella 

Néhány génusról pár mondatos leirést is adnak pl.: 

Bartsia: Á falvastagság egyforma az egyenlítőn és a sar
koknál.

Veronica:A falvastagság a sarkoknál vastagabb,mint az 

egyenlítőn,a poláris tengely hossza 3o u vagy 

több.
Digitalis:A fal diszitő elemei nem minden esetben vehe

tők ki világosan.
Fedicularis:A faldiszitettség nem mindig látható jól.
A csalód pollenmorfológiai szempontból nagyon változa
tos u.n. euripalyn.
Négy fajról a következő leirás található:
Melampyrum pretense:A pollenszemek 3 colpusuak,a colpu- 

sok a pólusokon 5 u átmérőjű területet hagynak 

szabadon.A colpusok szemölcűösek,az exine kb. 
1,5 M vastag.Az ekvatoriális körvonala szögle
tes.

Veronica beceabunga:A pollenszemek 3 colpusuak,a colpu
sok általában szélesek,a pólusokon 5 ;u átmérő
jű területet hagynak szabadon.Exine kb.L,5 ju 

vastag.
Scrophularia nodosa,
Verbascum tapsiforme:3 colporoidat pollenszem hálózatos 

exinével.
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Faegri К. Iversen J./195o/ az általános pollenanalizis 

mellett érinti a Scrophulariaceae családot is,Két nagy 

csoportba éllitva a pollenszemeket:
tricolpat: Melampyrum,Digitalis,Gratiola,Limosella és 

tricolporat: bcrophularia.
f

A fent emlitett szerzőkön kívül egy-egy őcrophularia- 

ceae családba tartozó pollenszem leirását ill.besoro
lását adja meg pl.:Erdtman G./1942/ őcrophularia nodo- 

sáról: tricolporat pollenszem,ekvatoriális tengelye 

poláris tengelye 21-24 ju bosszú az exinéje19-20 u
vékony,colpusa pórussal kisért,a fal diszitettsége ré
ti culat.
Tricolporat pollenszemek közé sorolja layne vV./197Jl/ 
az Antbirrhinum majust,ugyanebbe a csoportba helyezi 
Erdtmen G./1959/ a Verbascum Thapsust.

Ezen kivül található még utalás a őcrophulariaceae csa
lád pollenszemeiről néhány más szerzőnél is mint pl.: 
Fanelatti G./196o/ és Beug H.J./1963/,de részletes le- 

irást a családról ill.képviselőiről ők sem adnak.

Hint a fenti példákból látható,eddig a mcrophulariaceae 

csalódból csaK néhány genus ill.faj leírásával lehet 

találkozni,átfogó irodalom mindez ideig még nem jelent 

Szeretném,ha e munkám részben pótolná ezt a hiá-meg. 
nyosságot.

Megvizsgáltam 1-2 oolanaceae ill.Gesneriaceae család
ba tartozó fajt is,hogy a Bolanales ágazaton belül 
pollenmorfológiailag lehet-e каре: olatot találni a 

családok között.



- 25 -

A minőségi enalizis mellett a Verbascum nemzetség né
hány fajánál,melyékből nagyobb mennyiségű virágporsze
met tudtam gyűjteni, mennyiségi elemzést is végeztem. 
Grafikonon ábrázoltam,egy-egy koordináta rendszerbe 

foglaltam a poláris és ekvatoriális tengelyek ábráit, 

az abszcisszára a tengelyek hosszát p-ban,az ordinátá
ra a db-számot vittem fel. Megkíséreltem,hogy a mennyi
ségi analizis hoz-e uj,a minőségi elemzéstől eltérő 

eredményt.
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III. Eredmények

SOLAEACEAE

Capsicum annuum L. /* I. tábla 1-5 kép:/

Tricolporat pollenszem. Poláris tengelye 29-32 ^ijfkvatori- 

ális tengelye 25-28 ji hosszú. A polussapka félkör, az ol
dalvonal domború. A fal felíilnézetben finom granulat-reti- 

culat, keresztmetszetben vastagsága 2 ji. A fal kétrétegű 

ectexina, endexine aránya 4-5*1. A pérusrégiét vékony colp 

puslemez Íveli át, mely az ekvátoron kidudorodik. Az endo- 

porus ekvatoriálisan megnyílt /3-5 Ji x 15/ fokozatosan be
leolvad a pollentestbe. A colpusok hosszúak, peremmel ki
sértek. A colpusok a pólusokon 5 }i átmérőjű területet hagy
nak szabadon.

Petunia Atkinsiana D. Don ex Loud. /* I. tábla
6—lo kép:/

Tricolpat pollenszem. Poláris és ekvatoriális tengelyé
nek hossza 3o p. így a meridionális kontúrja kör alakú. 
Ekvatoriális kontúrja lekerekített láromszög. A pólussap- 

ka félkör, vag7 annál laposabb. A fal felülnézetben gra- 

nulat, összefüggő reticulumot nem képez. T:C*F«o,5*3*1. 
Colpusok a felülettel nagyjából párhuzamosan futnak, oldal
nézetben úgy látszik, hogy a sarkokat is átivelik, pólus
nézetben azonban jól látható, hogy 1-2 ;i átmérőjű terüle
tet hagynak szabadon. A colpuslemezt külső exine rétegek 

szabálytalanul Ívelik át az ekvátoron.
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SCROPHULARIACEAE

Scrophularioideae
Gratioleae

Gratiola officianalis L. /: I. tábla
16-20 MP */

Tricolporat pollenszem. Az alakja változatos* óvóid
tól gömbön át a lencse formáig. Meridionális kontúrja 

lapos ellipszis, ekvatoriális kontúrja lekerekített há
romszög. A poláris tengely hossza 15-2o д, az ekvatoriális 

tengelyé 12-21 p, A pólussapka fákör. A fal felülete di- 

szitetlen, bár nem hialin sima, hanem chagrenat. A fal az 

ekvátoron vékonyabb mint a póluson; az ekvátoron mért vas
tagsága 1 p. alatt van, a pólusokon 1,2 ju körüli. A fal há
rom rétegre való tagolódása a columella réteg oszlopos 

kialakulásának hiánya ellenére is látszik; az ekvátoron 

T:C*F e 1:2*1. A colpusok keskenyek a colpusleraez sima.
Az ekvátomál szabálytalanul fedik be a külső exine rétegek, 

ha felszakad, akkor meridionálisan megnyúlt, szabálytalan 

kör»onalu pórus képződik.
A colpusok a sarkokig érnek, a tojásdad alakuaknál az ol
dalvonalakkal párhuzamosan futnak, a lencse alakuaknál a 

csúcsból kiindulva egyenes vonalban haladnak az ekvátor 

felé.

Lindernia procumbens /Кгоск/ Borb.Phileox.
/* I. tábla 21-24 kép :/

Tricolpat pollenszem. Alakja a gömbnél laposabb, inkább 

a lencse formához közelit. Meridionális kontúrja lapos 

ellipszis; ekvatoriális kontúrja lapos kör. Poláris tengely 

20-24 д; ekvatoriális tengely hossza 25-28 д, igy a szemek
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legnagyobb része pólusnézetben hj^ezkedik el. A pólussapka 

lapos félgömb, az oldalvonalak gömbölyűek, de a félköriv- 

nél meredekebbek. Az intergerminális e*ine vastagsága 

2-2,5 u, a colpusok felé elvékonyodó. TsCsF « 2*2*1. A colu
mella réteg oszlopelemei összeolvadnak, de nem alkotnak sza
bályos reticulumot. A felület ezért szemölcsösnek, bibircses
nek tűnik, sőt az egymás melletti szemölcsök összeolvadásá
val helyenként rugulat a felszin. A colpuslemezek a columel
la réteg összeolvadt elemeivel vannak befedve, igy a külső 

exinerétegtől nincsenek élesen elhatárolódva. A colpusok nem 

süllyednek be a pollentestbe, inkább ki vannak dudorodva.

Limosella aquatica L. /* II. tábla 1-5 kép */

Tricolporoidat pollenszem, az oválistól a gömb alakig. A 

meridionális kontúrja a hegyes ellipszistől a lekerekített 

ellipszisen át a kör formáig; az ekvatorális kontúrja lekere
kített háromszög. A poláris tengely hossza 13-17 д; az ek- 

vatoriális átmérő 15 p körüli, de előfordulnak 2o-3o p kö
zöttiek is. A pólussapka majdnem egyenes, csak enyhén ives.
Az oldalvonalak lefutása a megtört szögletes és a domború 

között változik. A falfelület finoman, helyenként közepesen 

reticulat, a fal vastagsága 1 u körüli. A T*C*F arány 

o,5-l*2-3*2.
A colpuslemezek simák, a sarkokig érnek, a két pólus között 

egyenes vonalban haladnak, csak az ekvátoron öblösödnek be 

kissé. A colpuslemezeket néhány helyen finom perem veszi 
körül. Az endopórusok nem látszanak világosan. A colpusok a 

pólusojíkon 2 p átmérőjű teret hagynak szabadon.

Scrophularioideae
Verbasceae

Verbascum phoeniceum L. /* II.tábla 6-12 kép
1. ábra*/
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Tricolporoidat ill. tetracolporoidat pollenszem. Poláris 

tengelye 24-27 uj ekvatoriális tengelye 2o-26 ji hosszú. 
Meridionális kontúr ovális, ekvatoriális kontúr lekerekí
tett háromszög bemélyedt colpusokkal. A pólussapka kerek, 

helyenként lapított, az oldalvonal domború.. A fal felülné- 

zetben durva reticulat, keresztmetszetben vastagsága 

1,4-1,7 д TtC:P » o:5:l, A tectum alig látható, columel- 

lák centrifugálisan megvastagodottak. A colpusok a pólu
soktól majdnem egyenes vonalban haladnak az ekvátor felé, 

ahol megtörnek. A colpuslemezek finom peremmel kisértek.
Az ekvátorban úgy tűnik, mintha ekvatoriálisan megnyúlt, 
határozatlan körvonalú endopórus lenne. A pólusokon colpu
sok által szabadon hagyott terület átmérője 3 p a tricol- 

poroidátoknál, a tetracolporoidat pollenszemeknél ez 

lo-12 ju oldalhosszúságú négyzet alakú mezőnek tűnik.

Verbascum phlomoides L, var australe /Schrad./ 

Girs. /х II. tábla 13-17 képs/

Tricolporoidat pollenszem. Pólustengelye 26-3o 3л; ekvatori
ális tengelye 26-29 д hosszú. Meridionális kontúr alakja 

kör, az ekvatoriális kontúré lekerekített háromszög bemélye- 

dő colpusokkal. Pólussapka félkör, az oldalvonal domború.
A fal felülnézetben durva reticulat, keresztmetszetben vas
tagsága 1,5 Д, a tectum nem látszik világosan. T:C:F a ox4:l, 

a columellák centrifugálisan megvastagodtak.
A colpusok a felülettel párhuzamosan futnak. Az endopórus 

nem világos. A pólusokon 4-5 ju a colpusmentes terület át
mérője.

Verbascum flagiforma Pfund. /: II. tábla
18-22 kép */.
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Tri-gyakrabban tetracolporoidat pollenszem. Pólustengely 

hossza 24-32 ц-lg} ekvatoriális tengely hossza 22-36 ji-ig. 

A szemek legnagyobb részt pólusnézetben láthatók a látó
mezőben. A tricolporoidátok meridionális kontúrja megnyúlt 
ovális, ekvatorionális kontúrja háromszög bemélyedt col- 

pusokkal. A tetracolporoidátok meridionális kontúrja lapos 

ovális, pólusnézetben négyszögletesek, bemélyedt colpu- 

sokkal. A fal felülnézetben durva reticulat, keresztmet
szetben 1,5-2,о u vastag. A tectum nagyon vékony, TjC:P=
= o:5*l. A columellák radiálisán vagy centrifugálisan meg
vastagodottnak látszanak. A cclpusok hosszúak, a colpusle- 

mezek az ek^oron összeszűkülnek, az endopórus nem látszik 

világosan. A tricolporoidátoknál a pólusokon levő colpus- 

mentes mező átmérője 3 u körüli, de vannak olyan szemek, 
ahol a colpusok a pólusokat is átivelik.
A tetracolporoidátolcnál nagy, 12-16 ц élű négyzet alakú 

mező alkotja a pólusrégiot. Kivételesen dicolpát szemek 

is előfordulnak, ezek kisebbek a normális szemeknél, kb. 
14x14 nagyok.

Verbascum tapsiforme Schaß d. /* II. tábla
23-26 kép, III. tábla 

1 kép 1/
1

Tricolporoidat pollenszem. Poláris és ekvatoriális ten
gelyének általános hossza 25 Ц. A meridionális kontúrja 

tehát kör, az ekvatoriális kontúrja lekerekített háromszög 

bemélyedt colpusokkal. A pollenszem többi bélyege meg
egyezik az előző fajokéval, csupán a fal felülnézetben va
lamivel finomabb reticulatnak látszik.

Verbascum deneiflorum Bert. /: III.tábla
2-6 kép 1/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 25-3o uj
),
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ekvatoriálie tengelye 22-25 Д hosszú. Meridionális kontúr
ja körhöz közeli ellipszis, ekvatoriális kontúrja három
szög bemélyedt colpusokkal. A fal felülnézethen durva gra- 

nulat, csak helyenként képez reticulomot. A fal vastagsá
ga keresztmetszetben 1,5 Д a pólusok felé a 2,о ;u-t is 

megközelíti. T:C:F = o,5*4:1# A colpueok a pólusoktól kö
zel egyenes vonalban haladnak az elevátorig, ahol megtör
nek. Az endopórus határozatlan körvonalú. A colpusok a pó
lusokon viszonylag nagy, 7-8 д átmérőjű területet hagynak 

szabadon.

Verbascum Lychnitis L. /: III. tábla 7-13 kép,
2. ábra s/.

A tricolporoidat pollenszemek mellett igen ritkán di-ill 

tetracolporoidatok is előfordulnak. A poláris tengelye 

2o-3o д; ekvatorionális tengelye 18-28 д hosszú. A meridio- 

nális kontúr a tricolporoidatoknál ellipszis, de néhány 

pollenszemnél kör alakú; tetracolporoidatoknál ovális. Az 

ekvatorionális kontúr a tricolporoidatoknál lekerekített 

háromszög; a tetracolporóidatoknál négyszögletes. A fal 
felülnézethen közepesen reticulat, keresztmetszetben vas
tagsága 1,2 yx körüli. T:C:F = o:3sl# A tectum itt sem lát
szik világosan. A colpusok a felülettel párhuzamosan fut
nak, csak az ekvátoron törnek meg kissé.
Az endopórus itt is csak sejthető. A tricolporoidatoknál a 

pólusokon a colpusok által szabadon hagyott terület átmé
rője 2-3 д; a tetracolporoidatoknál egy téglalap alakú me
ző található a pólusokon 12x14 д hosszú oldalakkal.

Verbascum Blattaria L. /t III. tábla 14-18 kép
3# ábra :/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 22-2б д;

• *

' 1
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ekvatoriális tengelye 23-27 u hosszú. Meridional is kontúr
ja oldal irányú ellipszis, ekvatoriális kontúrja lekerekí
tett háromszög. Pólussapka félkör, helyenként majdnem az 

egyenesbe hajló. Az oldalvonal domború, némely esetben he
gyesedé, A fal felülnézetben közepesen retikulat, kereszt
metszetben vastagsága 1,5 p« T:C*F = o,5:2*1, A colpusok a 

felülettel párhuzamosan futnak, a pólusokon 3-4 p átmérőjű 

teret hagynak szabadon. Az ekvátoron bizonytalan körvonalú 

endopórus sejthető.

Yerbascum nigrum L. /* III. tábla 19-23 kép,:/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 28-3o p; ekvato
riális tengelye 24-27 p hosszú. A pollenszem többi jellemző
je hasonló a Verbascura Lychnitis L. pollenéhez, de a fal 
keresztmetszetben vastagabb, helyenként a 2 p-t is eléri.

Verbascum denudatum Pfund. /: III. tábla 24 kép,
IY. tábla 1-4 kép*/

Tricolporoidat- tricolporat pollenszem. Poláris tengelye 

24-3o p hosszuj ekvatoriális tengelye 2o-24 p. Meridionális 

kontúrja megnyúlt ovális, rendszerint az egyik pólus kerek, 

a másik hegyesebb, a szemek legnagyobb része tehát körte 

alakú. Az ekvatoriális kontúr szerint a colpusok erősen be 

vannak süllyedve a pollentestbe. Felülnézetben a fal köze
pesen reticulat, keresztmetszetben 1,5 p a vastagsága.
T:C*F = o:4-5*l. A colpusok erős peremmel vannak kisérve, 

a keskeny colpuslemezek az egyenlitőn külső exine rétegek
kel vannak áthidalva. A colpusok a pólusokból kiindulva 

egyenes vonalban haladnak az ekvátor felé, ott beöblŐsöd
nek, könyökszerüen megtörnek. Az endopórus kicsi, nem vilá
gos szerkezetű.
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Verbascum austriacum Schott, /: IV, tábla 5-9 kép,
4, ábra */

Tricolporoidat pollenszem. Pólus tengelye 23-28 )i$ ek- 

vatoriális tengelye 15-22 u hosszú, A meridionális kon
túrja lekerekített háromszög, bemélyedő colpusokkal. A 

pólussapka teljesen kerek, kivételesen lehet kúposán ki
hegye sedó. Az oldalvonalak enyhén domboruak, majdnem egye
nesek,
A fal felülnézetben közepesen reticulat, keresztmetszetben 

az előző fajokéhoz hasonló, vastagsága 1,5 jx alatti. A 

tectum itt is csak sejthető réteg, a columellák centrifu- 

gálisan megvastagodtak, a TíCíF = os4:l* A colpusok hosszú
ak, a colpuslemezek az elevátoron külső exine rétegekkel van
nak befedve, hosszukban finom perem kiséri őket és a sar
kokig érnek. Az endopórus határozatlan körvonalú. Colpusok 

a felülettel párhuzamosan futnak. A pólusokon levő colpus- 

mentes mező átmérője kb. 4 ju.
Itt is előfordulnak dicolpat szemek.

Verbascum Kerneri Pritsch. /: IV. tábla lo-14 kép,
5* ábra */

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 27-34 uj ek- 

vatoriális tengelye 23-29 p hosszú. Meridionális kontúrja 

ellipszis, ekvatoriális kontúrja lekerekitett háromszög. A 

fal felülnézetben közepesen reticulat, vastagsága kereszt- 

metszetben 1,2 ц. TíCíF я o:4-5*l« A colpusok a felület
tel párhuzamosan futnak. A colpuslemezek finom peremmel 
kisértek, az elevátoron összeszűkülnek, ahol nagyon elmosó
dott körvonalú endopórus sejthető. A pólusokon a colpus- 

mentes terület átmérője 2 p.»
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Verbascum abietinum Borb, /: IV!. tábla 15-19 kép :/

A szernek legnagyobb része tricolporoidat. Poláris tenge
lyének átlagos hossza 24 u; az ekvatoriális tengelyé 2o ц 

hoaszu. Meridionális kontúrja ellipszis, ekvatoriális kon
túrja háromszög, A fal felülnézetben közepesen reticulat, 

vastagsága keresztmetszetben 1 д körüli, T:C:F=2;3:1* 

Colpusok a felülettel párhuzamosan futnak, az elevátoron 

beöblösödnek kissé. Az endopórus csak sejthető, A colpusok 

a pólusokon 2-3 p átmérőjű' területet hagynak szabadon.

/:IV. tábla 2o-24 kép :/Verbascum nodosa

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye átlagosan 26 u 

hosszú; ekvatoriális tengelye 24-25 Д« A pollenszem többi 
bélyege megegyezik az előző Verbascum fajokéval.

Verbascum speciosum Schrad. /: IV. tábla 25 kép,
V. tábla 1-4 kép, 
6, ábra t/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 2o~22 д hosz- 

szuj ekvatoriális tengelye 18-21 д, Meridionális kontúr
ja körhöz közeli ellipszis,ekvatoriális kontúrja lekere
kített háromszög beraélyedt colpusokkal, A fal felülnézet- 

ben finom reticulat, keresztmetszetben vastagsága 1 д kö
rüli. T:C:F ss o,2:3-4:1. A colpusok a pólusoktól az ekváto- 

rig egyenesen haladnak.ott megtörnek, az endopórus határo
zatlan körvonalú. A colpuslemez sima, az elevátoron külső 

exine rétegek szabálytalanul Ívelik át. A colpusok a pó
lusokon 3-4 д átmérőjű teret hagynak szabadon.
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Verbascum pulverulentum Vili* /V. tábla 5-9 kép
7. ábra:/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 21-3o u, ek- 

vatoriális tengelye 2o-27 p hosszú, meridionális kontúr
ja ellipszis ekvatoriális kontúrja lekerekített három
szög. A pólussapka helyenként egészen laposan lekerekí
tett. A fal felülnésethen finom reticulat, keresztmetszet
ben vastagsága 1,2-1,3 p, a pólusok felé vastagabbnak tű
nik. T;C:P=o:3sl* A colpusok a felülettel többé kevésbé 

párhuzamosan futnak, s csak az ekvátoron törnek meg kissé. 

A keskeny colpuslemezek finom peremmel kísértek, az ek
vátoron külső erine rétegek Ívelik át. Az endopórusnak 

csak a körvonalai sejthetők. A colpusok a pólusokon kb.
2 p átmérőjű területet hagynak szabadon.

/: V, tábla lo-14 kép:/Verbascum Hausmannii Celak.

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 24-28 p.j ek
vatoriális tengelye 18-22 p hosszú. A szemek meridioná
lis kontúrja megnyúlt ellipszis. Pólusnésetben kevés 

szem található, a colpusok erősen be vannak süllyedve, 

tehát az ekvatoriális kontúrja háromszög. A fal szerke
zete felülnézetben finom reticulat, keresztmetszetben 

vastagsága 1,5 p alatti. Pólusokon a eolumellák hosszab
bak, mint az ekvatoriális régióban. A tectum nagyon vé
kony j a pólusokon a T|C:P *= o:5-6:l, az ekvátoron 

T:C:P = o:3-4:1. A colpusok a felülettel párhuzamosan 

futnak, a keskeny colpuslemezek peremmel kisértek, az ek
vátoron összeszűkülnek, úgy tűnik, hegy az endopérus 

hosszú, meridionális, határozatlan körvonalú. Pólusokon 

a colpusok által szabadon hagyott terület átmérője 3-4 д, 

a colpusokat kisérő perem rendszerint itt is megtalálható.
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Scrophularieae
Penetemon barbatus Butt* /: V. tábla 15-19 kép:/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 25 jp körüli; 

ekvatorlális tengelye 25-28 p hosszú. Meridionális kon
túrja oldal irányban megnyúlt ellipszis, ekvatorlális 

kontúrja kör. A pólussapka hegyesedé! ovális, az oldal
vonal domború, de helyenként majdnem köryökszerüeu meg
törik. A fal felülnézetben durva granulat, keresztmetszet
ben vastagsága 1,5 U körüli. T:C:F= 1:2:1. A colpusok 

alig mélyednek be a pollentestbe, a pólusoktól az ekvá- 

torig egyenes vonalban, haladnak, ott beöblösödnek. Az 

endopórus csak helyenként vehető ki világosan, akkor azon
ban meridionálisan megnyultnak látszik. A colpusok a pó
lusokon 2-A p átmértijü területet hagynak szabadon.

Penetemon labrosus Hutt. /» V. tábla 2o-23 kép,
VI.táblal-2 kép :/

Tricolpat-tricolporcidat pollenszem. Polárí.s tengelye 

3c-33 p; ekvatorális tengelye 27-3o p hosszú. Meridioná
lis kontúrja ellipszisbe hajló kör, ekvatorlális kontúr
ja lekerekített háromszög. A pólussapka félkör, helyen
ként kissé hegyesedé; az oldalvonal dombom. A fal felül- 

nézetben finom granulat, helyenként reticulum is látható. 

Vastagsága keresztmetszetben 2 u körüli. T:C:F«1:3-4:1.
A colpusok felületesen futnak, lemezei nem éles határvona- 

luak. Helyenként az ekvátoron enyhe beöblösödést látni, 

de endopórus sehol sem található. A colpusok a pólusokon 

csak nagyon kicsi kb, 1 p átmérüjü területet hagynak 

szabadon.
Elég gyakran találhatunk 3o x 3o p nagyságú dicolpat 

pollenszemeket is.
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Scrophularia auriculata L. /: VT. tábla 3-7 kép*/

Tricolporoidat-tricolporat pollenszem. A poláris tengelye 

20-25 Д; az ekvatoriális tengelye 2o-24 Д hosszú. A 

pollenszem meridionális kontúrja gömbhöz közeli, ekvato- 

riális kontúrja lekerekített háromszög a pollentestbe 

mélyedt colpusokkal. A pólussapka kissé kúpos, az oldalvo
nal kerekitetten megtört. A í'al felülnézetben közepesen 

reticulat, keresztmetszetben vastagsága 1,5 u alatti.
A £:C:F £ 1:2:1. A colpuslemez sima és finom peremmel kí
sért. Az ekvatoron külső exine elemekkel átívelt. Az endo- 

pórus határozatlan körvonalú. A pólusokon a colpusok által 
szabadon hagyott terület átmérője 3-4 Д.

Scrophularia Hoppéi Koch. /: VT. tábla 8-12 kép:/

Tricolporoidat-tricolporat pollenszem. Poláris tengelye 

21-32 д hosszú; ekvatoriális tengelye 2o-28 p, A raeridi- 

onalis kontúr megnyúlt ellipszis, kissé csúcsosodó pólus
sapkával, enyhén domború oldalvonalakkal. Az egyenlítő 

körvonala lekerekített háromszög, erősen bemélyedt colpu
sokkal. A fal közepesen reticulat felülnésetben, kereszt- 

metszetben vastagsága a 1,5 Д-t nem éri el. A TtC:F*l:2:l. 

A colpusok finom peremmel kisértek, a colpushmezek keske
nyek ás rajtuk a külső exine rétegek nyomai, különösen az 

elevátorban jól látszanak. Az endopórus határozatlan kör
vonalú és nem mindig világos. A colpusok erősen bemélyed- 

nek a pollentestbe, de mindig a felülettel párhuzamosan 

futnak, a pólusokon kb. 3-4 átmérőjű területet hagyva 

szabadon.

Scrophularia canina L. /: VI. tábla 13-17 kép:/

Tricolporat pollenszem. Pólus tengelye 32 ;i-ig, ekvátoralis
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tengelye 28 u-ig* gyakoriak az oldalnézetben fekvő megnyúlt 
elliptikus formák, de sok pollenszem pólusnézetben is elő
fordul. A meridionális kontúr megnyúlt ellipszis, az ekva- 

toriáiie pedig lekerekített háromszög pollentestbe mélyedt 
colpusokkal. A fal dxLrva reticulat, vastagsága 1,5 p.
T:C*P a li2-3sl* Jellemző, hogy a colpuslemezt fimorn pe
rem kiséri, amely az elevátoron megszakad. A colpuslemezt 
külső exine rétegek elemei Ívelik át az elevátoron. Hatá
rozatlan körvonalú endopóru3 figyelhető meg. A sarkokon 

a colpusokat kisérő peremek összeérnek a colpuslemez csú
csai azonban nem és kb. 2-3 ju átmérd jő teret hagynak sza
badon.

Scrophularia vernalis L. /: VI.tábla, 18-22 kép:/

Tricolporat pollenszem. A poláris és ekvatoriális tengely 

megközelítően azonos /28 p. körüli/, kivételesen az ekva
toriális tengelynél hosszabb, illetve rövidebb pólusten
gelyek is előfordulhatnak.
Tehát a meridionális körvonal fő alakja a kör, ritkább a 

megnyúlt és lapos ellipszis. A colpusok a pollentestbe 

erősen bemélyednek, az ekvatoriális kontúr tehát lekere
kített háromszög. A pólussapka sok esetben kihegyesedő 

kupszerü, a rövidebb pólustengelyüéknél fél köméi nagyobb, 
laposabb. Az oldalvonal némely esetben a domboiut átlé
pd könyokszerű, szögletes. A fal diszitettsége hasonló az 

előzőhöz, a fal vastagsága és az alkotók aránya is azo
nos. A colpuslemezt az ekvátoron külső exine rétegek át
ívelhetik, elmosódott körvonalú endopóius fordul elő. A 

colpusokat kisérő perem a sarkokon találkozhat, de maguk 

a colpuslemezek csúcsai nem érnek össze és kb. 2 u átmé
rőjű területet hagynak szabadon.
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ßcrop&ularia nodosa L. /* VI.tábla,23* kép,
VII. tábla, 1-4 kép*/

Tricolporat pollenszem. Az előbbivel azonos nagyságú 

és alakú pollentipus, a fal szerkezete felülnézetben 

és keresztmetszetben is azonos. A colpuslemes itt is 

sima, az ekvátoron külső ezine elemek boritJak be, vilá
gosabb az endopórus előfordulása, mely a colpueoknak 

oldalnézetben egy ekvatoriális kiöblösödését időzi elő.
A pélusrégiőban a colpusok által szabadon hagyott terü
let átmérője nagyobb mint az alőbbinél /4-5 p/.

Scrophularia umbrosa Dum./i VII,tábla, 5-9 kép*/

Tricolporat pollenszem. 2o-25 p poláris tengellyel és 

18-24 p ekvatoriális tengellyel. Meridionális körvonal 
megnyúlt elliptikus, a körhöz közeli, ekvatoriális kör
vonal lekerekített háromszög a sarkon bemélyedt colpu- 

sokkal. Az exine felülete durván reticulat, vastagsága 

1,5 p. T:C:F = 1*3*1» A colpusok hosszúak a sarkokig 

futnak, az ekvátoron elmosódott szélű endopórus szakít
ja meg, Feliilnézetben a colpusleraezek simának tűnnek, 
az ekvátoron külső ezine rétegek nyomaival. A colpusle- 

mezt helyenként perem kiséri. A oolpusok a sarkokon 

majdnem összeérnek, csak 2-4 p átmérőjű területet hagy
nak szabadon.

Scrphularia peregrina L. /* VII. tábla, lo-14 képt/

Tricolporat pollenszem. A poláris tengelye átlagosan 

32 д* az ekvatoriális tengelyé 28 p. A pollenszemek ál
talában oldalnézetben fekszenek.
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A meridionális kontúr lekerekített háromszög, bemélyedő 

colpusokkal. A fal felülnésetben durván retlculat, ke
resztmetszetben 1,5-2,о ;ц vastag, A tectum nem látszik 

összefüggő lemeznek, viszont a cclumeliák kifelé bunkd- 

szeruen megvastagodottnak látszanak. !Е*С*Г=о* 3í 1-nek 

tűnik, valószínű azonban itt is van egy vékony tectum, 
melyet fénymikroszkóppal nem lehet látni. A eolpusleme- 

zek peremmel kisértek, az egyenlítőn az exine i’étegek 

átivelik. Az endopérus határozatlan szélű és nagy. Pó- 

lusnésetben kb. 4 p átmérőjű terület van szabadon a 

colpusoktól.

Antirrhin eae

Linaria marrecana hort. /VII. tábla 15-19 képs/

Tricolporoidat-tricolporat pollenszem. Poláris tengely 

hossza 15-18 y.; ekvatoriális tengelyé 12-18 p, Meridi
onális kontúrja enyhén megnyúlt ellipszis, kör vagy la
pos ellipszis. Pólusnézetben lekerekített háromszög 

alakú a colpusok bemélyedt helyeivel. A fal felülnézet
ben igen finom reticulat. A fal vastagsága keresztmet
szetben 1 p alatti. TjCiP = 1*2:1. A colpusok a pólu
sok között majdnem egyenes vonalban haladnak, csak az 

elevátoron törnek meg kissé. A colpusleraez az elevátorban 

csak kis mértékben szűkül össze. Az endopérus kicsi és 

határozatlan körvonalú. A pólusokon 2-3 )i átmérőjű szabad 

területet hágnák a colpusok.

Linaria Alpina /L./ Elül er. /VII. tábla 2o-24 kép*/
Trieolporat pollenszem. Poláris tengelye 18-21 p; ekva
toriális tengelye lo-2c p. hosszú.
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Gyakoriak a hosszú ovális meridionális konturu szemek, 
de vannak kör alakúak is; ekvatoriális kontúrja leke
rekített háromszög. A pólussapka félkör alakú, az ol
dalvonal egyenes vagy domború. Pálszerkezet felülnézet- 

ben finom reticulat, a fal vastagsága keresztmetszet
ben 1 у alatti. T:C:F=1:2:1. A colpusok hosszúak, le
mezük sima, az egyenlítőnél befedettek külső exine ré
teggel. A pólustól kiindulva a colpusok lefutása az ek- 

vátor felé egyenes, ott könyökszerüen megtörik. Az ek- 

vátorban határozatlan körvonalú és apró az endopórus.
A pólusokon mintegy 2-3 a colpusmentes szabad terü
let átmérője.

Linaria angustissima /Lois./ Borb. /sVII, tábla,
25-27 kép, 

VIII.tábla, 

1-2 kép:/

Tricolporoidat-tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 

15-22 yUj ekvatoriális tengelye lo-21 у hosszú. A meri
dionális kontúrja ellipszis, néha hegyesedé pólussapká
val. Az oldalvonal ritkán egyenes, inkább domború. A fal 
szerkezete felülnézetben granulat, nem szabályos reticu
lat, keresztmetszetben 1 у vastag. A columella réteget 

csak sejteni lehet, a T:C:F=1:2:1. A colpus viszonyok 

hasonlóak az előző fajokéval, de a colpusokat lécek ki
sérik. Az endopórus nem világos. A colpusok a sarkokat 

nem Ívelik át, 2 у átmérőjű területet hagynak szabadon.
i

Linaria vulgaris Mill. /: VIII.tábla 3-7 kép:/

Tricolporat pollenszem. 18-3o ^ poláris tengellyel; 

18-25 y. hosszú ekvatoriális tengellyel.
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Meridionális kontúr megnyúlt ovális, kör vagy lapos 

ovális; ekvatoriális körvonala háromszög besüllyedt col- 

pusokkal. A pólussapka félköriv vagy annál laposabb, az 

oldalvonal egyenes vagy domború. A fal felülnézetben fi
nom reticulat, keresztmetszetben vastagsága 1 p. alatt 

van, 1:2:1 a TxCsP arány. A colpuslemezek simák, az ele
vátorban összezárulók, itt finom endopórus látható, ha
tározatlan körvonallal. A colpusolc hosszúak, de nem Íve
lik át a pólusokat, ahol mintegy 4-5 p. átmérőjű terüle
tet hagynak szabadon.

Linaria dalmatica /L./ Mill. /: VIII. tábla
8-12 kép:/

Tricolporat pollenszem. Poláris tengelye l6-2o p; ekva
toriális tengelye 11-19 p hosszú. A meridionális kon
túrja megnyúlt ellipszis, félkör alakú pólussapkával, 

egyenes enyhén domború oldalvonalakkal. A pollenszem ha
bitusát jól jellemzi, hogy a colpusok majdnem párhuza
mosan futnak, és igy a pollentesten belül hosszú, elnyúlt 

ellipszis alakot mutatnak. A fal felülnézetben finom re
ticulat, keresztmetszetben a vastagsága 1 u alatti, a 

T:C:F = 1:2:1. A columellák viszonylag egymástól távol 
helyezkednek el. A colpuslemez sima, finom peremmel ki
sérve az ekvátorban összeszűkül, ahol határozatlan kon- 

turu endopórus látható. A pólusokon 3-4 p a colpusmen- 

tes szabad terület átmérője.

Linaria supina /L./ Chaz. /:VTII. tábla, 13-17 kép:/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 18-2o u; 

ekvatoriális tengelye 15-18 p hosszú. Meridionális kon
túrja ellipszis, ekvatoriális kontúrja háromszög, be- 

mélyedt colpusokkal.
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A pólussapka félkör az oldalvonal domború, A fal felül- 

nézetben reticulat, keresztmetszetben vastagsága 1 u 

körül van, a TsC:F = liltl. A colpusok az oldalvonallal 
párhuzamosan futnak, az ekvátorban kissé megtörnek, itt 

endopórus sejthető. A colpusok a pólusokon nem érnek 

össze, 3-5 u átméri! jü teret hagynak szabadon.

Linaria genistifolia /L./ Mill. /:VIII.tábla
18-22 kép, 8.ábrás/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 19-21 p.; 

ekvatoriális tengelye 15-2o p. hosszú. Meridionális kon
túrja általában megnyúlt ovális, ekvatoriális kontúr
ja háromszögletes.kissé bemélyedt colpusokkal. Pólussap
ka félkör alakú, az oldalvonal a megnyúlt szemeknél csak 

kissé domború, majdnem egyenes, a kör alakunknál eny
hén, könyökszerüen megtört, lekerekített. A fal felülné- 

zetben reticulat, keresztmetszetben 1 u alatti vastagsá
gú. T:C:F=l:2sl. A colpusok hosszúak és legtöbb esetben 

szétnyíltak. A colpuslemez az ekvátorban összezárul, 

az endopórus nem világos. A colpuslemez sima, világosan 

elválik az exine többi részétől. A colpusok a pólusokon 

2-3 u átmérőjű területet hagynak szabadon.

Kinaria ametistea /Lam./Hoffmanns. Link.
/íVIII. tábla 23-27 kép í/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 2o-22 U| 
ekvatoriális tengelye 18-2o д hosszú. Meridionális kon
túrja ellipszis, ekvatoriális kontúrja lekerekített há
romszög bemélyedt colpusokkal. Pólussapka félkör, oldal
vonal domború.
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A fal felülnézetben reticulat, oldalnézetben 1,2-1,5 u 

vastag. T:C:F=1:2-3:1« A columellák elég távol vannak 

egymástól. A colpusok az oldalvonallal párhuzamosan fut
nak, csak az ekvátoron öblösödnek be kissé. A pólusokon 

a colpusmentes terület átmérője 3-4 u.

Linaria purpurea Mill. /»Vili tábla 28-35 kép,
IX.tábla, 1-2 kép */

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 23-25 uj 
elcvatoriális tengelye 18-22 p hosszú, de vannak 

18x13 p hosszúságú pollenszemek is. A megnyúlt forma ke
vés, csak a nagyobb /2o p feletti/ pollenszemeknél for
dul elő. A meridionális kontúrja általában kör, ekvato- 

riális kontúrja lekerekített háromszög,bemélyedt colpu- 

sokkal. A pólussapka lekerekített, az oldalvonal domború. 
A fal vastagsága keresztmetszetben általában 1 д, de a 

nagyobb alakoknál 1,5 Д is lohet. T:C:F= 1:1:1. A fal
szerkezet felülnézetben kissé durva reticulat. A colu
mellák viszonylag távol vannak egymástól. A colpusok a 

pólusoktól egyenes vonalban haladnak az ekvátor felé, 

ott megtörnek. Az endopórus nem világos szerkezetű. A 

colpuslemez sima, finom peremmel kisért, az elevátorban 

külső exine réteggel van befedve. A pólusokon a colpusok 

4-5 yu átmérőjű területet hagynak szabadon.

Linaria Xocianovichii Asch. /:IX.tábla 3-7 kép:/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 15-18 д; 

elcvatoriális tengelye 15-2o p hosszú.A pollenszemek fő
leg polárisán láthatók. Meridionális kontúrja megnyúlt, 
lapos ellipszis, vagy kör, poláris kontúrja háromszögle
tű, beugró colpusokkal. Falvastagság, colpusviszonyok 

hasonlók az előbbi fajokéhoz. Csupán a fal felülnézeté- 

ben van különbség, miszerint a Linaria fajok között itt 

a legdurvább a reticulat.
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/: 12.tábla, 

8-15 kép :/
Kickxia Elatine /L./ Dum.

Tricolporoidat-tricolporat pollenszem. Poláris ten
gelye 28 Ц} ekvatoriális tengelye 18 p. hosszú, ez az 

arány eléggé stabilis. A pollen alakja csúcsos ovális, 

merédionális kontúrja megnyúlt ellipszis, az ekvatori
ális kontúrja lekerekített háromszög bemélyedt colpu- 

sokkal. Pélussapka lekerekített kúp, oldalvonal laposan 

ives. A fal felülnésetben finoman reticulat, a fal vas
tagsága keresztmetszetben o,5-l p*» A TsC:F=l:2-3*l*
A colpuslemez sima és megvastagodott peremmel kisért.
Az elevátoron a colpuslemez befüződik. Az endopérus nem 

világos. A colpusok a csúcsig érnek, fokozatosan elkes- 

kenyedók. A csúcsból kiindulva egyenesen futnak az ekvá- 

torig, ahol beöblösödnek an él leül, hogy világosan látha
tó pórus lenne. A colpusok a pólusokon 2-3 p átmérőjű 

területet hagynak szabadon.

Kickxia spuria Dum. /:IX.tábla l6-2o kép:/

A polléntipus megegyezik az előző Kickxia fajjal, csu
pán a nagyságban van különbség: poláris tengely csak 

2o-24 juj ekvatoriális tengelye 18-2o p hosszú.

Cymbalaria muralis G.M.Sch. /:IX.tábla 21-25 kép,
9. ábra :/

Tricolporat pollenszem. Poláris tengelye 18-22 u; ek
vatoriális tengelye 2o p. hosszú. Meridionális kontúrja 

elliptikus kör, ekvatoriális kontúrja lekerekített há
romszög. Pólussapka kerek, félkörnél nagyobb ivü, ol
dalvonalak Ívesek, a rövidebb pólustengglyüéknél leke
rekítetten szögletesek.
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A fal felülnézetben reticulat, keresztmetszetben intra- 

baculat, vastagsága o,5-l p között, TtC;P:=l:2-3tl« A 

colpuslemez sima, az ekvátoron mért szélessége 4 p, a 

csúcs felé fokozatosan keskeryedik, A póluson szabadon ha
gyott colpusmentes terület átmérője 2-4 p, Az elevátor
ban nagy az endopórus /4-5 p magas,/4-6 p széles/ te
hát a colpusmező szélességét átlépi, A colpusok nem kö
vetik az oldalvonalak ivét, hanem a pólusoktól kiindulva 

az ekvátorig egyenesen futnál: a pollentest széle felé, az 

ekvátorban a lefutásukat a pórus kiöblösödése szakítja 

meg.

Antirrhinum május L, /« IX, tábla 26 kép,
X, tábla 1-4 kép»/

Tricolporat pollenszem. Poláris tengelye 24-26 pj ekva- 

t őri ál is tengelye 21-26 p hosszú. A pólussapka félkör 

alakú, az oldalvonalak domboruak, A meridionális kontúr
ja megközelitően kör, ekvatoriális kontúrja háromszög, 
erősen bemélyedt colpusokkal. A fal felülnézetben durva 

reticulat, keresztmetszetben intrabaculat, illetve eny
hén intraclavat, T:CsP=1:3^4j1* A nP”-fendextne néhol a 

"C" réteggel egyenlő vastagságúnál: tűnik, A colpuslemez 

sima, az ekvátorban külső e*ine rétegek hidat képeznek, 
mely szabálytalan körvonalú, sőt egyes példányoknál ez 

a hid fel is szakad és a Cybalaria-ra emlékeztető nagy 

endopórus képződik. A colpusok a pólusokig futnál: foko
zatosan elkeskenyedve, ahol 4-6 p átmérőjű területet 

hagynak szabadon.

Antirrhinum orantium /L./ Raf. /í X.tábla
5-9 képj/

Tricolporoidat-tricolporat pollenszem.
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Poláris tengelye 23-25 Д hosszú; ekvatoriális tengelye 

19-22 p, Msridionális kontúrja ellipszis, ekvatoriális 

kontúrja lekerekített háromszög. Póluosapka félkör, az 

oldalvonal domború. A fal felülnézetben finom reticu- 

lat, vastagsága keresztmetszetben 1-1,5 Д. T:C:F=1:2:1. 

A colpusok némely esetben a felülettel párhuzamosan 

futnak, csak az ekvátorban törnek meg kissé, másutt a 

pólusoktól kiindulva egyenesen futnak az ekvátor fe
lé s ott beöblösödnek. Az endopórus csal: helyenként 

látható, a többi esetben elmosódott körvonalú.

Chaenorrhinum minus Lange in Wilk. et Lange 

ДК. tábla lo-12 kép:/

A gömbhöz közeli alakú tricolporoidat- tricolporat pol
lenszem. Meridionális kontúrja kör, vagy enyhén megnyúlt 
ellipszis, ekvatoriális lekerekitett háromszög. Poláris 

tengelye 1б~2о д; ekvatoriális tengelye 16-18 hosszú.
A pólussapka félkör alakú, az oldalvonal erősen ives. A 

fal felülnézetben finomtól a durva reticulatig, vastag
sága keresztmetszetben o,5-1*5 Д. A culumellák helyen
ként vastagok és az oldalvonalak mentén magasabbak, 
mint a póluson. T:C:Ps=2:2-3:1* A colpuslemez sima, az ele
vátoron külső exine rétegek hidalják át, ha felszakad, 

nagy pórus válik láthatóvá* A colpusok a csúcsból kiin
dulva egyenes lefutásuaic, az ekvatoron beöblösödnek.

Digitalis ianata Ehrh. /sZ.tábla 13-17 kép:/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 2o-24 д; 

ekvatoriális tengelye 19-24 Д hosszú.
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A meridionális ев ekvatoriális kontúr a körhöz közeli 
alakú, kivételesen előfordulnak megnyúlt, illetve lapos 

elliptikus formák is. A pólussapka félkör alakú, as ol
dalvonal domború. A fal felület felülnézetben finom re- 

ticulat, ill. granulat, keresztmetszetben intrabaculat, 
egyenletesen vastag /1,о-1,2 д/. TiC*FffL*líl. A colpu- 

sok keskenyek, a colpuslemezek kis mértékben besüllyed
nek az ekvátoron a pollentestbe és legtöbbször a külső 

ezine rétegek átívelik. A colpusok lefutása a sarkoktól 
nem párhuzamos a felülettel, hanem egyenletesen fut az 

ekvátor felé, ahol geniculust képez. A pólusokon a colpis- 

mentes terület átmérője 3-4 Д.

Digitalis ferruginea L. /Xjábia 18-22 képj/

Tricolporoidat- tricolporat pollenszem. Az előbbihez ha
sonló morfológiája, a pólus tengely hossza gyakran elé
ri a 25-26 д-t 5 az ekvatoriális tengelyé csak kivétele
sen. A fal felülnézetben kissé durvábban szemcsézett az 

előbbinél, keresztmetszetben is erősebben intrabaculat- 

nak tűnik, a fal vastagsága az 1,2 д-t is túllépi. 

T:CíF=1*2j1. Tehát a columella réteg vastagabb az előbbi 
fajnál. A colpusok szintén a pólusokig futnak, a colpus
lemezek az egyenlítőn jobban áthidaltak külső exine réte
gekkel, lefutásuk is erősebben megtört az ekvátorban. A 

geniculue néha pórusszerüen feloldódik.

Digitalis purpurea L. /:Х.tábla 23-25 kép,
XI.tábla 1-2 kép:/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris és ekvatoriális ten
gelyének hossza 27-31 Д. A meridionális kontúrja kör ala
kú, az ekvatoriális kontúrja lekerekített háromszög.
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A pólussapka félkör, az oldalvonal domború, A fal fe- 

lülnézetben közepeser retieulat, keresztmetszetben vas
tagsága 1,5 u. TsC:F*1*2il, a fal a colpusok felé elvé
konyodik, A colpusok a felülettel párhuzamosan futnak 

és csak igen kis mértékben öblösödnek ki az ekvátoron. 

Külső exine rétegek Ívelik át a colpusokat az ekvátoron. 

A colpusok a pólusokon 4-5 u átmérőjű teret hagynak sza
badon.

Veroniceaé
Veronica Chamedrys L. /:XI.tábla 3-7 kép,

lo. ábra :/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 27-33 U hosszú; 
ekvatoriális tengelye 26-31 д. Meridionális és ekvatori- 

ális kontúrja lapos kör. A pólussapka félkör, az oldalvo
nalak domboruak. A fal vastagsága keresztmetszetben 

1-1,5 U» a colpusok felé elvékonyodó. T:C:P=i:2:l. A colu
mella réteg oszlopai összeolvadtak, de nem alkotnak sza
bályos reticulumot, igy a falfelület felülnézetben gra- 

nulat-retieulat. A colpusok alig sülyednek be a pollen
testbe. A colpuslemezeket az ekvátoron külső exine ré
tegek szabálytalanul Ívelik át. Az endopórus viszonyok 

nem világosak. A colpusok a pólusokon 6-7 }i átmérőjű te
ret hagynak szabadon.

Veronica pseudochamedrys Jacq. /ill,tábla
8-lo kép */

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 4o-45 p. hosszú, 
ekvatoriális tengelye 3o-35 Д. Meridionális kontúrja 

mindkét végén hegyesedé ellipszis, ekvatoriális kontúrja 

lekerekített háromszög.
Л-ч

4~ ^ fi



- 5o -

A pólusварка hegyeeedő az oldalvonal enyhén domború, A 

fal felülnézetben és keresztmetszetben hasonló az előb
bi fajhoz, csupán a vastagságban van különbség, mert itt 

a fal a 2 ja-t is elérheti.

Veronica speciosa Aenngh. /jXI.tábla 11-13 kép,
XII.tábla 1-3 kép :/

A pollenszem alakja hegyesebb a többi Veronica fajénál, 

poláris tengelye Зо д körüli, ekvatoriális tengelye 25 Д 

körüli. A pólussapkák kúposak, az oldalvonalak igen la
posan domboruak. A fal viszonylag vastag 1,5-2 д. 

IíC:P=:1í5x1« A eolumellák tehát nagyon hosszúak. A leg
több pollenszem colpusa zárt, a coipuslemezek hosszú 

keskeny vonalak, szemesézett szélekkel, endogerminális 

differenciálódás nélkül# A colpusok hosszúak, a sarko
kig érnek és ha felszakadnak, szerkezetük megegyezik az 

előző Veronica pollenszemek szerkezetével. A colpusok 

némely esetben finom peremmel kisértek, pólusnézetben pe
dig úgy tűnik, hogy teljesen átivelik a pollenszemet, 

sőt, az egyik póluson a finom peremű colpusok miatt^con- 

káv alakú háromszögletű mező alakul ki.

Veronica verna L. /* XII tábla, 4-7 kép */

Hasonló az éLőző fajokhoz. Különbség, hogy a pollensze
mek nagysága erősen váltakozó, 15-2o д-tói 3o-35 )i-ig, 

valamint a fal felületi diszitettsége valamivel fino
mabb.
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Veronica Teucrium L. /: XII. tábla 8-12 kép :/

Trieolpat pollenszem. Poláris tengelye 32-38 pi ekvatori
ális tengelye 2o-35 P hosszú. A meridionális kontúrja 

kissé megnyúlt ovális, ritkán kör alakú, vagy lapos, ová
lis. A pólussapka lekerekített, az oldalvonal domború.
A fal felülnézetben granulat, reticulumot nem képes; a 

fal vastagsága keresztmetszetben 1,3 Д* T:C:F=1:2:1. Ol
dalnézetben a columellát alkotó réteg szemcsézettsége 

igen jól látszik. A colpusok felületesen futnak, lemezei 
nem éles határvonaluak, egyes szemeknél finom gyűrődések
kel kisértek. Oldalnézetben az ekvátoron ekvatoriálisan 

megnyúlt hosszú endopérue sejthető. Az ekvátoron a colpus- 

lemez egyes helyeken külső exire rétegekkel finoman fedett, 

a colpusok a felülettel párhuzamosan futnak, a csúcsokon 

6-7 p átmérőjű területet hagynak szabadon.

Veronica triphyllos I». /:XII.tábla 13-15 kép,
XIII.tábla 1-2 kép :/

Tricolpat pollenszem. Alakja kissé lapított gömb. Poláris 

tengelye 3o-33 p; ekvatoriális tengelye 27~3o p hosszú. 
Meridionális kontúrja elliptikus, ekvatoriális kontúrja 

lapos kör, Pélussapka lapos félgömb, az oldalvonalak 

gömbölydedek. Az exine vastagsága a 2 n-t is eléri, a col
pusok felé kissé elvékonyodik. T:C:Fs=l, 5:2:1. A fal felül
nézetben közepesen granulat. A colpuslemezek a columel
la réteg durván összeolvadt elemeivel vannak befedve. A 

colpusok nem sülyednek be a pollentestbe, hanem enyhén 

kidudorodnak; A csúcsokon 5-6 p átmérőjű területet hagy
nak szabadon.

Veronica scutellata L. /XIII.tábla 3-5 kép:/
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Tricolpat pollenszem. Poláris és ekvatoriális tengelyé
nek viszonya 35 u;22 p. Meridionalis kontúrja mindkét 
végén hegyesedé ellipszis, szilvamag alakú, Pólussapka 

hegyesedé, az oldalvonal laposan domború. A fal felülné- 

zetben közepesen granulat, keresztmetszetben vastagsága 

2 p. IíCsPs=l:2-3:l. Golpusok a felülettel párhuzamosan 

futnak. A colpuslemezek szakadozott szélüek és néhány 

helyen az elevátoron külső exine réteggel vannak befedve.

Veronica hederifolia L. /jZIII.tábla б-lo kép :/

Tricolpat pollenszem, poláris tengelye 28-33 p\ ekvatori
ális tengelye 25-3o p hosszú. Meridionáiis kontúrja 

lipszis, az ekvatoriálisé a körhöz közeli. Pólussapka la
pos félkör, az oldalvonal domború. A fal feltűnésetben 

granulat, némely helyen hálózatot is lehet látni. A fal 
keresztmetszetben 1,5-2 ju vastag. TjCiF=1j2j1. A colpu- 

sok csak enyhén vannak besülyedve a pollentestbe és csak 

kissé nyitottak. A colpuslemez foszlányos szélű, helyen
ként az exine rétegek szabálytalanul borítják be. A col- 

pusol: a felülettel párhuzamosan futnál:, a pólusokon 6-7 p 

átmérőjű területet hagynak szabadon.

el-

Veronica spicata L. /:Xi.II.tábla 11-15 kép,
11. ábra:/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 27-32 pi ekva- 

toriálie tengelye 2o-25 p hosszú. Meridionáiis kontúrja 

egyeik végén hegyesedé ellipszis, ekvatoriális kontúr
ja lekerekített háromszög. Pólussapka hegyesedé, az ol
dalvonal enyhén domború, de helyenként egyenes is lehet.
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A fal felülnézetben finom granulat, összefüggő szabályos 

retculumot nem látni, vastagsága keresztmetszetben 1,2 д. 
TíCiPelslsl. A colpusok hossznak, oldalnézetben úgy lát
szik, hogy a sarkokat is átívelik, pólusnézetben azon
ban Jól látható mintegy 3 p átmérőjű területet hagynak 

szabadon. A colpuslemez nem éles határvonalú, az ekváto- 

ron külső exine rétegek durván beborítják.

Veronica Anagallis-aquatica L, /:XIII.tábla,
16-18 kép :/

Az előző fajokhoz hasonló 3o-33 p hosszú poláris tenge
lyű és 24-27 u hosszú ekvatoriális tengelyű pollenszem. 

Különbség azonban, hogy itt a colpusok határozottan fosz- 

lányos szélekkel vannak felszakadozva.

Veronica anagalLoides Guss. /:XIII.tábla 19-2o kép,
XIV.tábla 1-2 kép:/

Hasonló az előző fajokhoz. Poláris tengelye átlagosan 

3o u; ekvatoriális tengelye átlagosan 25 p hosszú. Az 

előzőektől annyiban különbözik, hogy a fal felülnézotben 

finomabb reticulat és viszonylag simák a colpuslemezek.

Veronica prostrata L. /: XIV.tábla 3-7 kép:/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 27-3o u hosszú; 
ekvatoriális tengelye 2o-23 Д. A pollenszemek meridioná- 

lis kontúrja lapos ellipszis, ekvatoriális kontúrja leke
rekített háromszög. A pólussapka félkör, helyenként kis
sé hegyesedé, az oldalvonal domború. A fal felülnézetben 

igen finom granulat. Keresztmetszetben vastagsága 1,5 u.
I
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T:C©P = 1:2:1. A columella elemek alig láthatók. A colpu- 

sok hosszúak, oldalnézetben -agy tűnik mintha a póluso
kat is átivelnék, de pólusnézetben jól látható, hogy 

1-2 p átmérőjű területet asért szabadon hagynak.

Veronica Longifolia Ь. /: XIV.tábla 8-12 kép:/

Tricolporoidat pollenszem. A poláris tengelye 17-2o u; 

ekvatcriális tengelye l6-2o p hosssu. 4 meridionális 

körvonala kör alakú, az ekvatoriális körvonala körhöz 

közeli, lekerekitett háromszög, a colpu.sok csak kis mér
tékben vannak besülyedve. A pólussapka félkör, esetleg 

annál laposabb, az oldalvonal domború. A fal felület fe- 

lülnésetbcn finom granulat, a szemcsék nem olvadna!: ösz- 

sze szabályos hálózattá. A fal keresztmetszetben 1,6 p. 
vastag, T:C:P»1:1:1. A colpuslemezek simák, helyenként 

nem éles körvonallal mennek át az extragerminális exine- 

be. Az ekvátoron a colpuslemezt a külső exine rétegek 

nem szabályosan borítják be. Az endopórus viszonyok nem 

világosak. A colpusok lefutása a széllel párhuzamos, a 

pólusokon 4 Jü átmérőjű területet hagynak szabadon.

Veronica polita Fr. /: XIV. tábla 13-17 kép:/

Tricolpat pollenszem. A poláris és ekvatoriális tenge
lye 32-35 p hosszú. A meridionális kontúrja ennek meg
felelően kör, ekvatoriális kontúrja lekerekitett három
szög. A pólussapka félkor, az oldalvonal domború. A fal 
felülnézetben finom granulat, keresztmetszetben vastag
sága 2 u. Т:С:Ря1:3:1. A colpusok a felülettel párhuza
mosan futnak. A colpuslemezek külső exine rétegekkel 
durván, fedettek. A colpusok a pólusokon 6-7 p átmérő
jű területet hagynak szabadon.
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Veronica eerpyllifolia L. /*XIV. tábla, 18-21 kép,
XV. tábla, 1 kép s/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 37-42 u hosszúi 
ekvatoriális tengelye 27-3o u. Meridionális kontúrja 

ovális alakú. Ekvatoriális kontúrja lekerekített három
szög. A pólussapka kissé hegyesedé, az oldalvonal dom
ború. A fal felülnézetben igen finom granulat, kereszt- 

metszetben viszonylag vastag /1,5-2 д/ T:C:P=l:3sl* A 

colpusok felületesen futnak, lemezei nem éles határvo
nalnak. A colpuslemez sok helyen külső exine rétegekkel 
fedett. A colpusok a csúcsokon 7-8 p átmérőjű területet 

hagynak szabadon.

Veronica acinifolia L. /j XV.tábla, 2-4 kép */

Az előzőekhez hasonló 26-27 p tengely hosszúságú kör ala
kú pollenszem, melynek a legfinomabb granulat diszitett- 

sége van.

Ehinantheae
Schwalbea americana L /t XV.tábla, 5-9 kép :/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 3o-35 pt ekvato
riális tengelye 27-31 p hosszú. Meridionális kontúrja 

körbe hajló ellipszis, ekvatoriális kontúrja lekerekí
tett háromszög. Pólussapka lapos félkör, az oldalvonal 
domború. A fal felülnézetben közepesen granulat. A fal 
vastagsága keresztmetszetben 1,5 p» T:C;P=1:1:1. A col
pusok hosszúak a felülettel párhuzamosan futnak, álta
lában zártak, ha felszakadnak a colpuslemez határozottan 

foszlányos szélű. Endopórus seholsem látható. A póluso
kon a colpusok 5-6 p átmérőjű területet hagynak szaba
don.
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Burges Trifids Yahl.C.A.Mey. /tXV. tábla,
lo-14 kép */

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 45-55 }i; ekvato
riális tengelye 4o-45 p hosszú, Meridionális kontúrja 

oldalirányú ellipszis vagy kör, ekvatoriális kontúrja 

lekerekített háromszög. Pólussapka enyhén domború, 
majdnem egyenes, az oldalvonal erősen domború, A fal 
felülnézetben granulat, keresztmetszetben vastagsága 

1,5-2 u, TtCtPslj3:o,5, A colpusok nyiltak, hosszúak, 
foszlányos szélüek. Az ekvátoron néhány esetben nagy en- 

dopórus sejthető, A colpusok a pólusokon kb, lo p átmé
rőjű teret hagynak szabadon.

Castilleja acuminata Pursch. /: XVI.tábla,
1-5 kép 1/

Tricolpat pollenszem. 5o-55 p hosszú poláris és 36-4o ^1 

ekvatoriális tengellyel, Meridionális kontúrja ellip
szis, ekvatoriális kontúrja lekerekített háromszög. Pó
lussapka félkör, egyik végén kissé kúposodé, az oldalvo
nal enyhén domború. A fal felülnézetben durvább granu
lat mint az előző fajnál, a falvastagság keresztmetszet
ben 2 p, A columellák bunkószerüen megvastagodottak. 
T:CiF=lt3il. A colpusok majdnem egyenes differenciálódá
sok, általában zártak, ha felszakadnak szabálytalan szé- 

lüek. Endopórus itt sem található. A pólusokon a colpus- 

mentes terület átmérője lo-12 yi.

Ortocarpus erianthuss Benth. /»XVII.tábla,
1-5 kép */

35-4o ji hosszú poláris tengelyű és 23-27 p hosszú ekva-
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toriális tengelyi! tricolpat pollenszem. Meridionális kon
túrja ellipszis, ekvatoriális kontúrja lekerekitett 

háromszög. A pólussapka félköriv, az oldalvonal enyhén 

domború. A fal felülnézetben csak helyenként látszik 

retieulatnak, általában granulat. A fal vastagsága kereszt- 

metszetben 1,5 p. A columellák a pólusok felé radiálisán 

megnyúltak, igy a pólusokon a falvastagság a 2 p-t is 

eléri. A colpusok általában zártak, egyenes lefutásuak 

és peremmel kisértek. A nyilt colpusu szemeknél is meg
található a perem, a colpuslemez viszonylag sima. Pólu
sokon a colpusmentes terület átmérője 6-7 jx»

Greem. /jXVTI.tábla, 

6—1о kép :/
Lamomuruxia exserta Rob.

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye átlagosan 45 pj 
ekvatoriális tengelye 35 p hosszú. Meridionális kontúrja 

ellipszis, ekvatoriális kontúrja lekerekitett háromszög. 
A pólussapka szabálytalan félköriv. Az oldalvonal majd
nem egyenes. A falfelület felülnézetben közepesen granu
lat, falvastagság keresztmetszetben 1,5 u. T*CtP=l:3to,5* 

A colpusok egyenes lefutásuak, nyiltak és szabálytalan 

szélüek. Az ekvátoron külső exine rétegek szabálytala
nul Ívelik át. A pólusokon kb. lo u átmérőjű területet 

hagynak szabadon a colpusok.

Pedicularis palustris Ь. /tXVII. tábla, 11-14 kép*/

Általában dicolpat de előfordulnak tricolpat pollensze
mek is. Poláris tengelye 3o p-igj, ekvatoriális tengelye 

28 p-ig terjed, igy a pollenszemek legnagyobb részt ol
dalnézetben láthatók, A dicolpat jelleg miatt a szemek 

két félgömbből összetettnek látszanak. A fal felülnézet
ben majdnem sima, igen elmosódott elemekkel.
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A fal vastagsága keresztmetszetben 1 u körüli. A fal 
bacula rétege пега látszik ssemcsésettrek, raégis 3 fal
réteg különböztethető meg 1-1 arányban. A bemélyedt 
colpusok a pollentostet két részre osztják. A colpusok 

széle vagy peremes vagy foszladozott. Oldalnézetben 

úgy tűnik, hogy sera a di- eem a tricolpat ezernek colpa
sai пега szakadnak meg a pólusokon.

Pedicularis Oederi Valii, /i XVIII. tábla
1-5 kép, 12 ábrái/

Di- és tricolpat pollenszemek, pólustengelyük 10-22 uj 
ekvatoriálic tengelyük 17-22 u hosszú. A pollensseraek 

pólus és oldalnézetben is előfordulnál: és az erősen be- 

mélyedt colpunok miatt három gömbharmadból összetettnek 

látszanak. A fal szerkezete megegyezik a Pedicularis pa
lustris L. szerkezetével. A colpueok szakadozott szé
lekkel válnál: el az extragerminális faltól és helyenként 

finom peremmel kisértek. A colpusok a pólusokat telje
sen átívelik én még ott is bemélyednek a pollentestbe.

Puphrasia Illyrica Wettet. /iXVxII.tábla,
6-1 <? kép :/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye átlagosan 35 u; 

de némely esetben a |o u-t is túllépheti; ekvatoriá
lic tengelye 3o-4o u hosszú, ileridionális kontúrja kör 

vagy oldalirányú ellipszis. Póluseapka lapos félkör 

némely ecetben majdnem egyenes, az oldalvonal domború. 
A fal szerkezete felülnézetben viszonylag durvább gra- 

nulat, a fal vastagsága keresztmetszetben 1-1,5 u, a 

pólusok felé kissé elvékonyodik.
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1?:CíF=lt2íle A colpusok hosszúak., a colpuslemezek sze- 

raölcsösek, az elevátoron külső exine rétegek szabályta
lanul borítják be. Enáopórust sehol sem lehet látni. A 

colpusok a pólusokon kb. le jjl átmérőjű szabad területet 

hagynak.

Euphrasia tetrae Wettet, /г XVIII. tábla,
11-14 kép,XIX.tábla, 

1 kép г/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 4o-45 ^aj ekva- 

toriális tengelye 3o-35 Jü hosszú. így a pollenszemek me- 

ridionális kontúrja ellipszis, ekvatoriális kontúrja 

lekerekített háromszög. Pólussapka a pollenszem egyik 

végén hegyesedé, a másikon lapos félkör alakú. A pollen
szem egyéb bélyegekben megegyezik az Euphrasia Illyrica 

Wettst.-val.

Euphrasia Rostkoviana Hayne. /«XIX.tábla,
2-6 kép :/

Gömb alakú irlcolpat pollenszem. A poláris és ekvato
riális tengelyek hossza megközelítőén azonos, 4o-5o u 

körüli. Kivételesen előfordulhatnak hosszú vagy lapos 

ovális formák is. A pólussapka félkör alakú, az oldalvo
nala domború. Az ekvatoriális körvonal is kör alakú, 

mert a colpusok nincsenek bemélyedve a pollentestbe. A 

fal szerkezete felülnézetben szemcsés, vastagsága kereszt- 

metszetben 1,2-1,6 ja. T:C:P=ls2-3íl. A colpusok hosszú
ak, a colpuslemezek ritka szemölcsökkel fedettek, nem 

éles kontúrnak. A zárt colpusuaknál peremmel kisértek,

a felhasadtaknái ilyen peremet nem lehet látni.
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Endogerminálie differenciálódás nincs, A pólusokon a 

colpusok 12-15 Jí átmérőjű teret hagynak szabadon*

Euphrasia Salisburgensis Punch. /:XIX.tábla,
7-11 kép */

Tricolpat pollenszem, 4ox4o ja. hosszúságú poláris és 

ekvatoriálie tengellyel. A pollenszem többi jellemző
be megegyezik az előző fajokéval.

Euphrasia montann, Jord. /1 XIX. tábla, 12 kép,
XX. tábla, 1-4 kép, 
13. ábra i/

A pollenszem poláris tengelye 6o ji-ig; ekvatoriális 

tengelye 55 ju-ig terjed. A tricolpat pollenszemek in
kább oldalnézetben találhatók a látómezőben, főleg 

zárt colpussal, a poláris helyzetben levők felhasadt 

colpussal rendelkeznek. A fal szerkezete felülnézetben 

a közepesnél finomabb granulat, hálózatosnak nem mond
ható. A fal keresztmetszetben 1,5 ^ vastag. T:C:P «
= 2:2sl. A fel nem hasadt szemek colpusai zegzugos vo
nalú peremekkel kioért vékony vonalak, a colpuslemez 

nem látszik, a colpusok a sarkokig érnek. A felhasadt 

szemeknél a colpus szélek illetve a colpuslemezek na
gyobb szemcsékkel diszitve szabálytalanokká válnak és 

a pólusokon 5-lo ji átmérőjű mezőicet hagynak szabadon.

Euphrasia stricta Wolff, in Lehm. /: XX. tábla,
5-9 kép :/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 4o-45
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ekvatoriális tengelye 38-4o д hosszú, Meridionális kon
túrja körbe hajló ellipszis* ekvatoriális kontúrja le
kerekített háromszög, A pólussapka lapos félkör, az ol
dalvonal domború. A fal felülnézetben finom granulat, 

vastagsága keresztmetszetben 2 ju. T*C*P - 1*2*1. A col- 

pusok általában nyiltak, a colpuslemezt külső exine ré
tegek szabálytalanul Ívelik át az ekvátoron. A colpusok 

a pólusokon 8-loAátmérőjü területet hagynak szabadon.

Euphrasia tatarAca Fisch. in Spreng.
/* XX. tábla, lo-12 kép, 

XXI.tábla, 1-2 kép */

Tricolpat szemek legnagyobb része gömb alakú, 4o-45 /U 

körüli poláris és ekvatoriális tengellyel. A megnyúlt 
vagy lapos ellipszis alakú formák ritkák. A pólu3sapka 

ennek megfelelően félkör alakú, az oldalvonal domború.
A fal szerkezete hasonló az Euphrasia montana Jord. pol
lenszeméhez. A colpusok a felületen húzódnak, a colpus- 

lemezek nem éles körvonaluak, szemölcsökkel fedettek.
A fel nem nyilt pollenszemeknél esetleg kis peremmel sze
gélyezettek. A pólusokon 6-I0 jjl átmérőjű területet hagy
nak szabadon a colpusok.

Euphrasia rechingeri Wettet. /*XXI.tábla,3-7 kép*/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye átlagosan 45 u; 

ekvatoriális tengelye 4o д hosszú. A pólussapka félgömb; 
az oldalvonalak domboruak. Meridionális kontúrja ellip
szis, ekvatoriális kontúrja lekerekített háromszög. A fal 
keresztmetszetben 2 д vastag, felülxiézetben finoman szem- 

csézett.
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TiC*F=2»2-3:l* Az oldalnézetben levő szemek colpusai 
általában fel vannak hasadva és szabálytalan széliiek. 

A pólusokon a eolpusraentes terület átmérője lo-12 u.

Euphrasia nemorosa /Pers./Gremli.
/XXI. tábla, 8-1о kép */

4o-5o u poláris tengelyű és 2o-5o u hosszú ekvatoriális 

tengelyű tricolpat pollenszem, amely egyéb bélyegekben 

megegyezik az előző fajokkal.

/íXXI. tábla, 11-12 kép, 
XXII. tábla, 1-3 kép */

Euphrasia picta Wimm.

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 5o-55 U| ekvato
riális tengelye 4o u hosszú. A pólussapka lekerekített, 

az oldalvonal enyhén domború. A fal felülnézetben fi
nom granulat, hálózatosnál: nem mondható. A fal vastag
sága keresztmetszetben 1,5 u. TtC:Fel*2:2:l. A colpusok 

általában csak pólusnézetben levő szemeknél vannak fel
hasadva, az oldalnézetben levőknél zártak. A colpusok 

szabálytalan szélüek. A pólusokon a colpusmentes terü
let átmérője 8-lo д.

Odontites lutea /L./Clairv. /iXXXI.tábla, 4-8
kép*/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 22-24 ekvato
riális tengelye 2o-24 jjl hosszú. A meridionális kontúrja 

kör, kivételesen megnyúlt vagy lapos ellipszis. Az ek
vatoriális kontúr lekerekített háromszög. A pólussapka 

kör alakú, az oldalvonal domború, ritkán egyenes. A fal
szerkezet felülnézetben finoman granulat-reticulat, a
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a szemcsék nem alkotnak összefüggő szabályos hálózatot. 

A fal vastagsága keresztmetszetben 1 u. T:CjFs=1 jlsl.
A colpusok lemeze a columella réteg egyes elemeivel fe
dettek és a pólusokig futnak, néha enyhe peremmel ellá
tottak. A colpusok a felülettel párhuzamosan futnak, a 

pólusokon 6-8 u átmérőjű területet hagynak szabadon.

Odontites rubra /Baum/ Opiz. /s XXII. tábla,
9-13 kép i/

Tricolpat pollenszem. A poláris és ekvatoriális tengely 

megközelítően azonos, 28 ц körüli. A meridionális kon
túr kör, kivételesen ellipszis. A pólussapka félkör ala
kú, az oldalvonal domború. A fal felülnézetben finom re- 

ticulat, keresztmetszetben intrabaculat, vastagsága 

1,5 p. TíCtPs=l: 111. A colpusok a sarkokig érnek, a colpue- 

lemez széle nem határozott körvonalú, néha perem kiséri.
A colpusok az oldalvonalakkal párhuzamosan futnak, a pó
lusokon 5-6 p átmérőjű területet hagynak szabadon.

Ваг1в.а alpina L. /s XXlI. tábla, 14-16 kép,
XXIII.tábla, 1-2 kép i/

Tricolpat pollenszem. Poláris és ekvatoriális tengely 

hossza azonos, 4o p. A meridionális és ekvatoriális kon
túrja is egyforma, kör alakú. A pólussapka félköriv, az 

oldalvonal domború. A fal felülnézetben finom granulat, 

hálózatosnak nem mondható. A fal vastagsága keresztmet
szetben 1 p körüli. TiCíPssljlíl. A colpusok felületesen 

futnak és általában zártak. A nyilt colpusu szemeknél 
a colpuslemez durva szemölcsökkel fedett. A colpusok a 

pólusokon viszonylag nagy /lo-15/р/ területet hagynak 
szabadon.
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/»XXIII. tábla,Tpzzia alpina Lim,
3-6 kép »/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 25-3o u; ekva- 

toriálie tengelye 25 p hosszú. Meridionális kontúrja 

általában kor, helyenként ellipszis, ekvatoriális kon
túrja lekerekített háromszög bemélyedt colpusokkal. A 

pólussapka félkör, az oldalvonal domború. A fal felülné- 

zetben finom reticulat, keresztmetszetben vastagsága 

1 u. TíC»PSűL»1*1, bár a columella réteg nem látszik vi
lágosan. A colpusok az oldalvonallal párhuzamosan futnak, 

zártak és hosszúak. A pólusokon a colpusmentes terület
átmérője 5 U«/

Rhinanthus minor L. /» XXIII. tábla, 7-13 képi/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 35-45 Jij ekvato
riális tengelye 25-35 у hosszú. Meridionális kontúrja 

ovális, ekvatoriális kontúrja körhöz közeli. A pólussap
ka félköriv, az oldalvonal domború, néhány esetben egye
nes. A fal vastagsága keresztmetszetben 1-2 у között vál
takozik. TtCsF ss 2*2»1. A fal felülnézetben granulat, a 

szemcsék sehol sem képeznek összefüggő, szabályos háló
zatot. A colpusok az oldalvonallal párhuzamosan futnak, 

a colpuslemezek a columella réteg elemeivel durván fe
dettek. A pólusokon a colpusok 5-6 у átmérőjű területet 

hagynak szabadon.

/»XXIII. tábla 14 kép,
XXIY, tábla, 1-4 kép»/

Rhinanthus Sternechii

Tricolpat pollenszem. Poláris és ekvatoriális tengelye
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azonos, 35 ja* Meridionális kontúrja szabályos kör, ek
vatoriális kontúrja lekerekített háromszög. A prSluasap
ka félköriv, az oldalvonal domború. A fal felülnézetben 

viszonylag durva granulat. A fal vastagsága 1,5 u* A 

falalkotók aránya és a colpusvissonyok megegyeznek az 

előző fajokéval.

Shinanthus angustifolius Gmel.era.Soc
/1 SZÍV. tábla, 5-9-kép,

14. ábra »/

Tricolpat pollenszem. Pólustengelye 34-37 p; ekvatori- 

ális tengelye 3o-35 ja. Meridionális kontúrja körhöz 

közeli ellipszis, ekvatoriális kontúrja jellegzetesen 

háromszög alakú. A pólussapka félgömb az oldalvonal dom
ború. A fal felülnézetben granulat-reticulat, összefüg
gő hálózatot sehol sem találhatunk. A fal vastagsága 

keresztmetszetben 1,5-2 ji. I:QsP«2*2il. A colpusok a fe
lülettel közel párhuzamosan futnak. A eolpuslemezek a 

columella réteg durva elemeivel fedettek, némely esetben 

a csiraryilások közötti falnál elvékonyodások láthatók.
A colpusok a pólusokon kicsi, 5 u alatti átmérőjű terü
letet hagyna!: szabaőöm.

Bhinanthus Borbasii /Dörfl./Soó.
/» SXIV. tábla, 10-14 kép %/

Trieolpai pollenszem, 3o u poláris és 25 JA ekvatoriális 

tengellyel. Meridionális kontúrja ellipszis, ekvatori
ális kontúrja körhöz közeli, lekerekitett háromszög. A 

pólussapka hegyesedé, az oldalvonal domború. A fal fe- 

lülnézetben granulat, keresztmetszetben 1,5 ja vastag.
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TíCsFesl«2:1* A colpusok zártak, a felülettel közel pár
huzamosan futnak, némely esetben az elevátoron enyhe be- 

öblösödés található endopórus nélkül, A pólusokon 6-7 u 

az átmérője a eolpusmentes területnek.

fx XXIV. tábla, 15 kép, 
XXV.tábla, 1-4 kép*/

Hhinanthus rumelicus Vei.

Tricolpat pollenszem. Pólus tengelye 28-32 uj ekvatori- 

ális tengelye 3o-35 u hosszú. A meridionális kontúrja 

lapos ellipszis, a poláris kontúrja a körhöz közeli le
kerekített háromszög. A pólussapka félkörnél laposabb, 
az oldalvonal domború. A fal szerkezete felülnézetben 

granulat-reticulat, de a szemcsék nem képeznek összefüg
gő szabályos hálózatot. A fal keresztmetszetben l,o- 

1,2 p vastag. $íCiF«2s2*1. A colpusok a felülettel pár
huzamosan futnak, az colpuslemezek a columella réteg 

egyes elemeivel befedettek, nincsenek élesen elhatárol
va az extr ágensainál is régiótól. A colpusok a pólusokon 

elmoééáottan végződnek, 6-lo p átmérőjű területet hagy
va szabadon.

/* XXV. tábla, 

5-9 kép t/
Kelampyrum Biharense Kern.

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 16-18 u; ekvato- 

riális tengelye 14-16 u hosszú. Meridionális kontúrja 

ellipszis, ekvatoriális kontúrja lekerekített háromszög. 
A pólussapka félgömb alakú, az oldalvonal egyenes. A 

fal felülnésetben fiaora reticulat, keresztmetszetben 

vastagsága alig éri el az 1 u-t. T:C*P»1j2*o,5.
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Az intergerminális falrészen a külső exine rétegek el- 

vékonyodása látható. A colpueok a felülettel párhuza
mosan futó finom differenciálódások, a pólusokon 3-4 ju 

átmérőjű területet hagynak szabadon.

Melampyrum Cristatum I>. /tXXV. tábla,
lo-14 képi/

Trieolpat pollenszem. Poláris tengelye 18-22 Д| ekva- 

toriáiis tengelye 15-18 д hosszú. Meridionálie kontúrja 

ovális, ekvatoriális kontúrja lekerekitett háromszög.
A pólussapka lapos félkör, az oldalvonal egyenes. A fal 
felülnésetben granulat-reticulat, keresztmetszetben 

o,8-l,2 д vastag. TiC*F*l»3*l* A csiranyilások közötti 
falrészen a külső exine rétegek enyhe elvékonyodása 

látható. A colpusok a felülettel párhuzamosan futnak, 

szélességük o,5 p körüli, a colpuslemez sima. A pólu
sokon a colpusmentes terület átmérője kb. 5 p.

Melampyrum arvense b. ssp. pseudobarbatum/Schur./ 
Wettst. /1 ГПГ. tábla, 15-19 kép, 15. ábra */

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 18-22 дн ekva
toriális tengelye l6-2o jx hosszú. Meridionális kontúrja 

ellipszis, az ekvatoriálisé lekerekitett háromszög. A 

pólussapka lapos félgömb, az oldalvonal majdnem egye
nes. A fal felülnézetben finom reticulat, keresztmet
szetben vastagsága 1-1,3 Д. T*C*FH*3*o,5. Interger- 

minálisan a külső exine rétegek kifejezetten elvékonyod
ták, 6-7 jx átmérőjű majdnem kör alakú területen. A col
pusok a felülettel párhuzamosan futó igen finom diffe
renciálódások, o,5 p. körüli a szélességük. Endopórus se
hol sem látható.
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. . г.
Melampyrum silvaticum L. ssp. aestivale 

Horm. /: XXV. tábla, 2o-24 kép :/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 2o-24 Д hosszú, 
ekvatoriális tengelye 18-22 u, Meridionális kontúrja 

ellipszisbe hajié kör, ekvatoriális kontúrja lekere
kített háromszög bemélyedt colpusokkal. A pólussapka 

félköriv, az oldalvonal domború. Falfelület felíilnézet- 

ben reticulat, keresztmetszetben vastagsága 1 д. 
TiCsFels2io,5. A csiranyilások között a külső exine 

rétegek csak kismértékben vékonyodtak el. A colpusok 

a felülettel párhuzamosan futnak, a colpuslemez sima,
A pólusokon a colpusok viszonylag nagy, 8 ja átmérőjű 

területet hagynak szabadon.

Melampyrum silvaticum L. f. latifolium 

Hartman /:XXV. tábla, 25-29 kép :/

Nagyságban is, formában is hasonló az előző fajhoz, 

csupán annyiban különbözik, hogy itt valamivel kifeje
zettebb a csiranyilások között a külső exine rétegek 

elvékonyodása.

Melampyrum barbatum W.et K. /jXXVT. tábla,
1-5 képj/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 2o-23 ja hosszú; 
ekvatoriális tengelye 19-21 ja, A pollenszemek meridi
onális kontúrja majdnem kör. A pólussapka lapos fél
kör, az oldalvonalak egyenesek. Pólusnézetben az alakja 

konkáv oldalú háromszög.
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A fal felülnézetben reticulat, keresztmetszetben vas
tagsága 1 u körüli. Т*С*Р*=1*2*о,5. A columella elemek 

viszonylag távol vannak egymástól. Az intergerminális 

exinéjénél a külső rétegek elvékonyodása révén létre
jött vékony, kör alakú falrész átmérője 6-7 jx. A col- 

pusok a felülettel párhuzamosan futnak, a colpusslemez 

sima. A colpusok viszonylag szélesebbek, 1-1,5 U-t is 

elérhetik.

Melampyrum nemorosum L. /*ХХП. tábla,6-lo kép*/

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye 13-22 ju§ ekvato- 

riális tengelye 14-18 u hosszú. A meridionális kon
túrja ovális, ekvatoriális kontúrja háromszög. A pólus
sapka félgömbnél laposabb, az oldalvonal egyenes. Po
láris nézetben az ekvátor körvonala tompa csúcsú há
romszög, enyhén konkáv oldalakkal. A fal felülnézetben 

közepesen reticulat, vastagsága 1,2-1,5 p. T:CsFssl*3so,5. 
Az intergerminális exinénél a külső exine rétegek el
vékonyodása révén nem éles körvonalú kb. 6x4 "p átmérő
jű kör alakú vékony falrészt látni. A colpusok a felü
lettel párhuzamosan futó vékony egyenes vonalú diffe
renciálódások, szélességük csak o,5 p, endopórus a col- 

pushoz nem kapcsolódik.

Melampyrum saxosum Baumg. /sZXVI.tábla 11-15
kép*/

Tricolpat pollenszem, 2o-2o upoláris és ekvatoriális 

tengellyel. Meridionális és ekvatoriális kontúrja kör 

alakú. Pólussapka félköriv, az oldalvonal domború. A 

falfelület felülnézetben reticulat, falvastagság ke
resztmetszetben 1,2 p. TsC*Fal*3*o,5. A pollenszemen 

falvékonyodást csak kismértékben lehet néhány helyen
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látni, A colpusok hosszúak, a colßuelemes sima, a pó- 

lusokon 1-2 u átmérőjű területet hagynak szabadon.

/*2X71.tábla, 16-17 kép:/Melampyrum roseum

2o-24 u poláris és 2o u hosszú ekvatoriális tengelyű 

tricolpat pollenszem, mely valamennyi jellemzőjében 

hasonló az előző fajokhoz.

/«XXVI.tábla, 18-22 kép*/Melampyrum pratense L.

Tricolpat pollenszem. Poláris tengelye átlagosan 25 pl 
ekvatoriális tengelye 18 u hosszú. Meridionális kontúr
ja ellipszishez hasonló, ekvatoriális kontúrja lekere
kített háromszög. A pólussapka félköriv, az oldalvonal 
egyenes. A fal felülnézetben szabályos reticulat, ke
resztmetszetben vastagsága 1,3 p. TsC*F=l*3*o,5. Az in- 

tergerrainális ejsinénél a külső exine rétegek elvékonyo- 

dása következtében majdnem az egész pollenszemen el
vékonyodott falrészeket lehet találni. A colpusok egye
nes finom vonalak, a pólusokon 2-3 p. átmérőjű teinile- 

tet hagynak szabadon.

/* XXVI. tábla,23-27 kép:/Latrea Squamaria L.

Tricolpat pollenszem. Poláris és ekvatoriális tengelye 

4o p hosszúságú. A pollenszem felül- és oldalnézetben 

is kör alakú, megnyúlt vagy lapos ellipszis alak csak 

kivételesen fordul elő. A pólussapka félkör alakú, 

az oldalvonal domború. A fal felülnézetben granulat- 

reticulat, de a szemcsék nem alkotnak szabályos háló
zatot.
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A fal keresztmetszetben 1,0-1,5 u vastag* TiCíFelslil.
A colpusok a felülettel párhuzamosan futnak, a colpus- 

lemezek a columellaréteg durvább elemeivel fedettek 

és igy nem válnak el élesen az extragerminális exiné- 

től* A pólusokon a colpusok elmoéódottan végződnek,
és lo-15 ^ átmérőjű területet hagynak szabadon.

✓

GES1JERIACEAE

Saintpaulia ionantha H.Wendland
/: I.tábla, 11-15 képi/

Tricolporoidat pollenszem. Poláris tengelye 16-19 /íj 
ekvatoriális tengelye 15-2o u. Meridionális kontúrja 

kör alakú, de előfordulnak kissé szögletes szemek is, 

ekvatoriális kontúrja lekerekített háromszög. A pólus
sapka lapitott félkör, az oldalvonal domború, de helyen
ként könyökszerüen megtörhet. A falfelület felülnézet- 

ben közepesen reticulat, keresztmetszetben vastagsága 

1 p9 vagy az alatti. TsCsF= 1*2:1. A colpusok alig 

mélyednek a pollentestbe, az ekvátoron beöblösödnek, 

az endopórus szabálytalan körvonalúnak és meridionáli- 

san megnyultnak tűnik. A colpusok hosszúak, a póluso
kon 1-2 p. átmérőjű területet hagynak szabadon.
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értékeléseIV. Eredmények

1. / A Scrophulariaceae pollenmorfológiai szempontból 
nem egységes u.n. euripalyn csalód.
2. / Solanaceae család: Capsicum, Fetunia nemzetség 

pollenszemei a falfelület diszitettségében,falvastag
ságban hasonlók egymáshoz,különbséget a pollenszemek 

alakja ill. a pórus megléte tesz közöttük. A 3 colpu- 

son keresztül kapcsolódnak a Scrophulariaceae család
hoz .
3. / Scrophulariaceae csalód: Gratioleae tribus 3 nem
zetsége Gratiola, Lindernia, Limosella jól elkülönít
hető pollenmorfológiailag,a pollenszemek nagysága,pó
rus hiánya ill. megléte,faldiszitettsége alapján.
4. / Verbsscum nemzetség a Verbasceae tribusbap jól el
különül a családon belül a viszonylag vastag falával, 

melynél a tectum réteg igen vékony a columella réteg
gel szemben,hálózatos pollenszemeivel és a colpusokat 
az ekvátorban átivelő külső exine rétegekkel.
A faldiszitő elemek nagysága szerint felóllitott sor
rendben 3 fő tipust lehet megkülönböztetni:

a. / V. phoeniceum: mint a legdurvább,legnagyobb
szemeséjü,reticulat diszitett- 

ségü
b. / V. lychnitis: melynél közepes
c. / V. speciosum: ahol finom szemcsékből áll a

hálózat.
A felóllitott sorrendbe a V.densiflorum nem illik be, 
mert a szemcsék nem alkotnak összefüggő szabályos há
lózatot , durva granulat a felszin.
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5. / _crophularieae tribus: Penstemon, Scrophularia 

nemzetségének pollenszemei vastag falukkal,endopórus 

jelenlétével és viszonylag hosszú colpusokkal hason
lók egymáshoz. A hasonlóság ellenére jól megkülönböz
tethetők a pollenszemek nagyságával,alakjával,a fal
felületet diszitő elemek jellegével és a colpusokat 
kisérc finom peremmel. A Scrophularia nemzetség egysé
ges pollennagyságótól /’о д/ a S.umbrosa és a ^.auri- 

culsta kisebb pollenszemeivel /?о u/ tér el. A sero- 

phularia nemzetség nagyon hasonló a Verbascum nemzet- 

séghez,de a finomabt falszerkezetével jól elkülöníthe
tő a Verbascumoktól.
6. / Anthirrhineae tribus /Linaria,Aickxia,Cymbalaria, 

Anthirrhinua,Chenorrhinum/ pollenmorfológiailag a leg- 

egységesebb tribusnak tekinthető. Közös jellemzőjük a 

reticulat faldiszitettség, a majdnem mindenütt megtalál
ható endopórus, a tricolporoidat jelleg tehát legtöbb 

esetben tricolporatba megy át.
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Különösen kifejezésre jut & Lineria Alpin®,Cymbalaria 

mulsris,Kickxia spuria. A Linaria nemzetség az erősen 

váltakozó nagyság /lo-’о д/ ellenére is egysége . Az 

egyes nemzetségek között Különbséget lehet tenni a 

pollenszemek nagyságéban,falvas tagságában,ill a fal- 

alKOtüK arányában,valamint az endopórus mértékében*

7./ Digitaleae tribue digitális nemzetségére e tricol- 

poroidat csiraszerkezet mellett a viszonylag egységes 

f&lszerkezet a jellemző, mely utóbbi intrabaculat jel
lege felülnezetben rugalatba hajlik, f.lanata, ü.fer- 

ruginea nagy hasonlósága mellett némileg különbozim a 

D.purpurea a pollenszem nagyságában és e durvább reti- 

culat faldiszitettségben.
o./ Veronieeae tribusba tartozó Veronica nemzetség az 

egységes falszerkezet mellett kitüniK abban is,hogy a 

colpusom kevésbé mélyednek a pollentestbe,inkébb a fe
lületen futnak pl. V.triphylloe.
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A felnyíló colpuaok ecetén a colpusleiaez,Különösen an
nak szolé szabálytalan granulákkal díszített. Jellemző 

továbbá,bogy a colpusok hosszúak és a sarkokat átível
ve a pólusokon is nyomot hagynak. Legtöbb esetben a 

colpusokat az ekvátoron külső exine rétegei szabályta
lanul ivelÍK át. A megvizsgált fajok Közül a V.Chamed- 

rys-t, a V.hederifolia-t,és a V.acinifolia-t lehet ki
emelni jellemző fajként,a durva,közepes,finom granulat 

fsldiszitettség alapján. A V. longifolia eltér a többi 
Veronica-tól a feltűnően Kicsi pollenszemével,xll azzal 
hogy némely esetben mintha endopórusa lenne.

9./ Rhinantheae tribusra általánosan jellemző,hogy a 

colpusokhoz pórus nem каре;olódim és a faldiszitettség 

általában granulat.
A tribu; on belül 4 csoportot lehet megKülönböztetni: 

a./ Swalbea,bungea,Caatilleja,Grtocarpus,Lamomu- 

ruxie,Luphrasia,Lartsia,Rhinenthus nemzetségek
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jellemzője a fal/linóm granuláltséga, a colpusok
gyakori felszaK&áása,a:colpusok széleinek sza-

. ' ;
kadozottsága és a pollénszemek 3o-4o u tengely- 

hosszúsága.
kiemelve az Euphrasia nemzetséget itt a falfelület, 

diszitettsége alapján/ 2 csoportot lehet felállítani:
* f < \\durva granulat: / k ‘ í\

3. Illyrica, 1’. tetrae, Ey Roetkoviana, £. salisburgen-
. :/j ' / V

SIS

f

ZZ! f/ -
finom reticulat:

E.montane,£.stricte,stb.
A Rhinanthus nemzetségnél a fajok közti sorrend a R.mi- 

nor-ral kezdődik,itt a fajon belül finomabb és durvább 

szemcsézettségü pollenszemek is előfordulnak,mig a sorrend 

végén levő R.rumelicus-nél már uralkodó a retculat jel
leg, bár a pollenszemek nagysága erősen változó.

\
\W'4vv^»^

[*•
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b. / Odontites,Tozzia nemzetségek pollenszemei csak
Po-25 ju tengelyhosszuséggal rendelkeznek, a 

granulat faldiszitettség retículatba megy ét, az 

Odontites nemzetségnél némely esetben mintha 

extragerminalis falvékonyodást lehetne felfe
dezni, ami átmenetet jelentene a Melampyrum felé. 

Mig az a./ és b./ csoport kozott a tíhinanthust 

lehet átmenetnek tekinteni.
c. / Pedicularis nemzetség teljesen eltér az eddigi

fajoktól,melyet a sima chagrenst falszerkezet 

mellett jellemez a gyakori dicolpat jelleg meg
jelenése és a pólusokat ativelo colpus.

'f ~ . abra .

d./ teelampyrum nemzetség szintén igen eltérő tipust 

képvisel. Az egységes nagyság mellett jellemzi a 

két colpus közti,tehét extragerminalis régióban 

az exine nagy pórusczerü elvékonyodése,melyet 
legjobban a M.biharense ill.M.arvense ssp. pseu- 

dobarbatum-nál lehet látni.
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Legkevésbé látható a falvésonyodás a tö.saxosum- 

nál. Az egyes Melampyrum fajok közötti sorrend 

pollenmorfológiailag nem egyezix meg a ooó /196ь/ 

által felállított sorrenddel, nőé ugyanis a M. 
biharense-t a K.nemorosum és a M.pretense közé 

helyezi,mig az általam felállított sorrendben 

a M.biharenne a вor elején a M.pretense a sor 

végén szerepel.

I
4S. q bro

10. / Gesneriaceae család öaintpaulia ionantha E. wend- 

land pollenszeme a 3 colpussal és az endopórusra utaló 

jelleggel kapcsolódik a acrophulariaceae családhoz.
11. / Mennyiségi analízist végeztem 5 Verbascum fajnál, 

mely szerint a legegységesebbnek tünijc a nagyságot te
kintve a V.phoeniceum /a Gauss görbe a legmeredekebb/, 
de a V.Blattaria,7.Austriacum,V.Ksrneri fajoknál 1з kö
zel egyforma nagy a pollenszemük. Mig a V.Lyctinitis és 

a 7.pulverulentum esetében a pollenszemek két nagyság
rendbe esnek,melyet a görbe 2-2 maxiaiuma jól ábrázol. 

Mindkét esetben az ekvatoriálic tengelyei maximumát 
kis eltolódással a nagyobb intervallum felé iöveti a 

poláris tengelyek maximuma.
-4
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Üivételt képez a V.Blattaria ahol a két görbe megcseré
lődött,mivel a pollenszemek nagyobb részénél kissé 

hosszabb az ekvatpriális tengely a polárisnál.f
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12./ A csalód rendelkezési»*, álló fajaiból a kővetkező 

morfografikai sor állítható össze:
Kiinduló tipusnak a tricolpat pollenszemeket vehetjük, 

amelyekből a geniculussal rendelkező tricolporoidatoK 

és az endopórussal biró tricolporat tipusok vezethetők 

le. Székhez csatlakozik egy tulfejlett tipus extrager- 

ininális pórussal és egy nyilván redukcióval keletkezett 

dicolpat jelleg.

Feltehető,hogy ez a morfografikai sor egyben morfoge- 

netikei is. Utóbbi esetben a Pennell-féle rendszer ki
egészítésre szorul. Különösen indokoltnak tűnik a he
terogén Rhinantheae tribus szétbontása. Lehetséges 

azonban,hogy a tribusban gyakori félparazitizmus ered
ményeként jött létre a pcllentipusban jelentkező diffe
renciáltság
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13./ A pollenmorfológiailag felállítható rendszer te
hát a következő:

tricolporattricolporoidattricolpat

Gratiola
Lindérnia
Limosella
Verbascum
Penstemon
Scrophularia
Linaria
Anthirrhinum
Chaenorrhinum
Digitális

Veronica 

Swalbea 

Bungea 

Cestilleja 

űrtocarpus 

Lamomuruxia 

Euphrasia 

Odontites 

Bartsia 

Tozzia 

Rhinanthus 

Latraea

Kickxia
Cymbalaria

I
tricolpat extraporatdicolpat

MelampyrumPedicularis

*W'-
■Ы,

■'V..



- 35 -

У

ÖsszefoglalásV.

Megvizsgáltam a ácrophulariaceae család 26 nemzetség 

lol fajénak pollentipusait. A pollentipusok alapján 

megállapitottam, hogy a család heterogén, azaz euripa- 

lyn. A család rendszerezése a különböző szerzőknél más 

és más. Pollenmorfológiai adatokkal kivántam hozzájá
rulni a család jobb rendszerezéséhez. Különösen indo
koltnak tűnik a Rhinantheae tribus szétbontása. Meg- 

kiséreltem a pollentipusok morfDgrafikai sorrendbe 

állitását, mely feltételezésem szerint egyben morfo- 

genetikai sorrend is.

ч

t->-

-
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I. tábla.

5 Capsicum annuum L.

6 - lo Petunia Atkinsiana D.Don ex Loud.

1

11 - 15 Saintpaulia ionantha H. m/endland 

2o Gratiola officinalis L.

24 Lindernia procumbens /Кгоск/ Borb. Phileox.

16

21



-



II. tábla.

5 Limosella aquatica L.

6-12 Verbascum phoeniceum L.

13 - 17 Verbascum phlomoides L.var. australe/ochrad./Gria. 

lb - 22 Verbascum flagiforme Pfund.

23 - 26 Verbascum tapsiforme bchrad.

1





III. tábla.

1 Verbascum tapsiforme Schrad.

6 Verbascum densiflorum Bert.2

7-13 Verbascum Lychnitis L.

14 - 18 Verbascum Blattaria L.

19 - 23 Verbascum nigrum L.

24 Verbascum denudatum Ffund.





XV. tábla.

1 4 Verbascum denudatum Ffund.

9 Verbascum aus±riacum Bchott.5 -
lo - 14 Verbascum Kerneri Fritsch.

15 - 19 Verbascum abietinum Borb.
2o - 24 Verbascum nodosa

25 Verbascum speciosum Schrad.



/
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‘V



'

V. tábla.

4 Verbascum speciosum Schrad.

5 - 9 Verbascum pulverulentum Vili.

1

lo - 14 Verbascum Hausmannii Celak.

15 - 19 Penstemon barbatus Kutt.

2o - 23 Penstemon labrosus Kutt.





VI. tábla.

Penstemon labrosus Nutt.1 2

Scrophularia auriculata L. 

Scrophularia Hoppéi Koch. 

Scrophularia canina L. 

Scrophularia vernalis L. 

Scrophularia nodosa L.

5-7
8-12

15 - 17

18 - 22

25





VII. tábla.

1 - 4 Scrophularia nodosa L.

5 - 9 Scrophularia umbrosa Dum. 

lo - 14 Scrophularia peregrina L. 

15 - 19 Linaria marrecana hort.

Linaria Alpina /I./ Miller.

Linaria angustissima /Lois./ Borb.

2o - 24

25 - 27





VIII. tábla.

•f

2 Linaria angustissima /Lois./ Borb 

3 - 7 Linaria vulgáris Mill.

8 - 12 Linaria dalmatica /L./ Mill.

13 - 17 Linaria supine /L./ Chaz.

18 - 22 Linaria genistifolia /L./Mill.

25 - 27 Linaria ametistea/L./ Hoffmanns.& Link. 

28-35 Linaria purpurea Mill.

1





IX. tábla.

Linaria purpurea Mill. 

Linaria Kocianovichii Asch.

21

3-7
Kickxia ilatine /L./ Dum.8-15
Kickxia spuria Dum. 

Cymbalaria muralis G.bl.üch. 

Antirrhinum május L.

16 - 2o

21 - 25
'•x

26
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X. tábla.

4 Antirrhinum május L.

9 Antirrhinum orantium /L./ Raf. 

lo - 12 Chaenorrhinum minus Lange in Willk. et Lange 

13 - 17 Digitalis lanata Ehrh.

22 Digitalis ferruginea L.

23 - 25 Digitalis purpurea L.

1

5

18





XI. tábla.

t

2 Digitalis purpurea L.

3 - 7 Veronica Chamedrys L.

b - lo Veronica pseudochamedrys Jacq. 

11 - 13 Veronica speciosa Aenngh.

1



lg*
ж

In



/

щXII. tábla

3 Veronica speciosa Aenngh. 

7 Veronica verna L.
1

4 -
Ö - 12 Veronica Teucrium L.

13 - 15 Veronica triphyllos L.



I



XIII. tábla.

2 Veronica triphyllos L.1

Veronica scutellata L.3-5
Veronica hederifolia L.6 - lo

Veronica spicata L.

Veronica Anagallis-aquatica L. 

Veronica anagalloides Guss.

11 - 15

16 - 18

19 - 2o





XIV. tábla.

Veronica anagalloides Guss. 

Veronica prostrata L. 

Veronica longifolia L. 

Veronica polita Fr.

Veronica serpyllifolia L.

21

3-7
8-12

13 - 17

18 - 21





XV. tábla.

1 Veronica serpyllifolia L. 

4 Veronica acinií'olia L.2

5 - 9 Schwalbea americana L.

Bungea trifida Yahl.С.А.Ыеу.lo - 14





XVI. tábla.

5 Castilleja acuminata Fursch.

6 - lo Castilleja coccinea /L./bpreng.

1
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XVII. tábla.

5 Ortocarpus erisnthus Denth.1

Lamomuruxia exserta Rob.& Greem6 - lo

11 - 14 Pedicularis palustris L.

i





XVIII. tábla.

5 Pedicularis Oederi Vahl.1

6 - lo Euphrasia Illyrica Wettst. 

11 - 14 Euphrasia tetrae Wettst.





XIX. tábla.

1 Euphrasia tetrae Wettst.

6 Euphrasia Rostkoviana Ilayne. 

7-11 Euphrasia salisburgensis Funch. 

12 Euphrasia montana Jord.

2





XX. tábla.

Euphrasia montana Jord.

Euphrasia strica 

Euphrasia tatarica Fisch.in Spreng.

1 4

Wolff.in Lehm.5-9

lo - 12





XXI. tábla.

2 Euphrasia tatarica Fisch.in Spreng. 

Euphrasia rechingeri fettst, 

lo Euphrasia nemorosa /Pers./ Gremli. 

11 - 12 Euphrasia picta tfimm.

1

3-7
ь





XXII. tábla.

3 Euphrasia picta tfimrn.

8 Odontites lutea /L./ Clairv.

1

4

9-13 Odontites rubra /Baum./ upiz.

14 - 16 Bartsia alpina L.





I

XXIII. tábla.

2 Bartsia alpina L.

3 - 6 Tozaia alpina Lim.

7-13 Rhinanthus minor L.

1

14 Rhinanthus Sternechii





XXIV. tá b 1 a .

4 Rhinanthus Sternechii1

5 - 9 Rhinanthus angustifolius Gmel.em. Soó

lo - 14 Rhinanthus Borbasii /Dörfl./ Soó

15 Rhinanthus rumelicus Vel.

V
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XXV. tábla.

4 Rhinanthus rumelicus Vei.

9 Melampyrum biharense Kern.

lo - 14 Melampyrum cristatum L.

15 - 19 Melampyrum arvense L. ssp. pseudobarbatum/ochur./W«

24 Melampyrum silvaticum L.ssp.aestivale Ronn.

25 - 29 Melampyrum silvaticum L.f.latifolium Hartman

1

5 -
)

2o

/•





/

XXVI. tábla.

1 5 Melampyrum barbatum Л. et К. 

6 - lo Melampyrum neaorosum L.

11 - 15 Melampyrum saxosum ßaung.

16 - 17 Melampyrum roseum 

16 - 22 Melampyrum pretense L.

25 - 27 Latrea ßquamaria L.
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