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Augustin B. és Schveítzcr J,: Az Althaea offící-

nalís és a Lavatera thuríngíaca levele közti különbségrL

Két esetben tapasztaltuk, hogy olyan gyógyáru, amely

Althaea levél néven került forgalomba, nem az Althaea
officinalis L., hanem a Lavatera thuringiaca L.

leveleibl állott. Az árút mindkét esetben Budapest környékérl
hozták a piacra. A hamisításra vagy összetévesztésre úgy let-

tünk figyelmessé, hogy az árúban sokat láttunk a növény ter-

mésébl is, amelyen a csésze is rajta volt, amibl az anya-

növényt könnyen megállapíthattuk. A Lavatera thuringiaca küls
csészéje ugyanis csak háromhasábú és így kétségtelenül meg-
gyzdhettünk arról, hogy a gyógyáruban nem az Althaea offi-

cinalis termése van, mert annak küls csészéje 6-9 szabad

levélbl áll. Mivel az irodalomban ilyen hamisításokról nincs

említés téve és a Lavatera thuringiacára vonatkozólag sem
találtunk anatómiai adatokat, azért elhatároztuk, hogy a két

növény levelét összehasonlító vizsgálatnak vetjük alá.

Már eleve tudtuk, hogy a két génusz közeli rokonsága

miatt csak kis különbségeket találhatunk, hiszen Borbás^
azt hangoztatta, hogy a Lavatera génuszt egyesíteni kell az

Althaea génusszal, oly kevés köztük a morfológiai eltérés. És
valóban, ha a két növény levelét összehasonlítjuk, alig találunk

közöttük különbséget.

Az Althaea officinalis, különösen bizonyos term-
helyekrl származó egyedeinek levéllemeze tojásalakú, a leg-

több esetben azonban a lemez 3—7 karélyra hasadt vagy

osztott. Ez utóbbi Althaea levélalakhoz különösen hasonló a

Lavatera thuringiaca levele, amelynek a lemeze, mint az a

mellékelt 1. képen látható, mindenkor 3—5 vagy 7 részre

egyenltlenül osztott; a mélyebb bemetszések mindig a levél-

fels részén vannak. Az erezet, a szürkészöld levélszín ugyan-

olyan, mint az Althaea officinalisé, amellyel még abban is egye-

zik, hogy a száraz levél igen törékeny. Különbséget csak a

levelek széle mutat. Nevezetesen az Althaea officinalis levél-

lemezének a széle egyenltlenül durván csipkésen frészes, az

egyes frészfogak hosszas-háromszögek, tehát rendszerint hosz-

szabbak, mint amilyen szélesek. A Lavatera thuringiaca levelén

ellenben a frészfogak hossza rendszerint csak a fele a széles-

ségüknek.
Említettük már, hogy a Lavatera thuringiaca levelének

anatómiájára semmi adatot sem találtunk az irodalomban.

0. Bachmann^ nem említi a Lavaterát. M. A. Dumont^

» Magy. bot. lapok 1903, 302. old. és A Kert 1903, 640. old.

^ Untersuchung über die syst. Bedeutung der Schildhaare. Flóra,

1886, 387. old.
•' Recherches sur ranatom iecomparée des Malvacées etc. Ann. Se. Nat.

Sér. Vn. T. VI. 1887.
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doljs^ozatában fképen a Malvaceae-család szárával és levél-

nyelével foglalkozik, a levéllemezt pedig csak mellesleg vizs-

gálja. Végül G. Kuntze^ munkájában behatóan tárgyalja ugyan
a Malvaceae-család levéllemezének anatómiáját, és ámbár több
más Lavaterát dolgo/ott fel, de a Lavatera thuringiácát sehol
sem említi, st dolgozatának 168-ik oldalán, ahol a Malvaceae-

1. kép. A Lavatera thuringiaca levele. (Eredeti rajz.)

család epidermiszének sémáját állítja fel, semmiféle Lavaterát
sem emlit és az Althaea officinalist is kihagyja. Netolitzky^
pedig, aki úgy az Althaea officinalist, mint a Lavatera thurin-

giácát felemlíti, megkülönböztetésül a levélre hullott és szröze-
tében véletlenül megakadt pollenszemecskéket használja. Az

* BeitrÉlge zur vergl. Anatomie der Malvaceen. Bot. Centrbl. 1891,
161. old.

* Bestimmnngsschlüssel der — Dicotyedonenblátter-Kennzeichen —
Drüsenkristalle. Wien, 1908, 196. old.
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Althaea officinalis pollenszemecskéi veresek és körülbelül 100 {ji.

nagyok, a Lavatera thuringiacaéi pedig sárgásak és 100 [x-nál

kisebbek.

Helyes volt tehát következtetésünk, midn a nagy ana-

tómiai különbségek felfedezésérl már eleve lemondottunk, ameny-
nyiben a L. thuringiaca levelének anatómiája majdnem olyan,

mint az A. officinalisé.

A L. thuringiaca levelének fels epidermiszében a sejtek

oldalfalai hullámosak vagy kissé zeg-zugosak, a sejtek rend-

szerint többé-kevésbbé nyúltak ; hosszúságuk 35—55 [x, széles-

ségük 20—26 [J-. Az erek feletti epidermiszsejtek, mint általában

a leveleken, az erek irányában nyúltak ; 80—90 [i hosszúak és

20—22 (X szélesek. A levegnyílások zárósejtjeinek sejtpárjai

elliptikusak és körülbelül 25 [x szélesek, 32 [x hosszúak. Az alsó

epidermisz ugyanilyen alakú sejtekbl áll, de ezek aránylag

nyúltabbak. átlag 18—22 [x szélesek és 40—50 fx hosszúak, az

erek felettiek pedig 15—18 (x szélesek és 40—100 (x hosszúak.

A levegnyílások sejtjei szintén megegyeznek a fels epidermisz

hasonnev sejtjeivel. A levéllemez vastagsága 160—180 [x ; ebbl
26—28 [X a fels epidermisz, körülbelül 80 [x az egysoros pal-

lisadréteg, 15—18 {x az alsó epidermisz. A fér ersen kidom-

borodik, fels oldalán collenchymnyaláb emelkedik ki, amelynek

keresztmetszete az A. officinalisban inkább kerekded, itt azon-

ban rendszerint tojásdad. Fontos azonban, hogy a fér alsó

oldalán a Malvaceae félékre jellemz csillagszröket látjuk, amelyek

ugyanolyanok, mint az A. officinaliséi, de míg ennél alapjukkal

a többi epidermiszsejtek közé illeszkednek, addig a L. thurin-

giacán egy kiemelked szövetpárnán ülnek, ámbár olyanokat is

láthatunk, amelyek alig vagy egyáltalán nem emelkednek ki.

A szrpárnát az epidermisz és az alatta lev collenchyma alkotja.

Magassága 100—110 [x, de lehet ennek a fele vagy még keve-

sebb, szélessége pedig 80—100 (x. Ilyen szrpárnák az A. offi-

cinalison sohasem fordulnak el, jóllehet egyes szerzk, így

Giesenhagen^ is, az A. officinalis szreit kis lapos kiemel-

kedéseken rajzolják. Az újabb farmakognóziákban ilyen szrö-

ket azonban seholsem ábrázolnak. Tschirch^ is azt mondja,

hogy az A. officinalis csillagszrei rendszerint nem fordulnak

el szrpárnákon és az utóbbiak mindenesetre laposak marad-

nak. Lehet, hogy bizonyos termhely sajátságainak a befolyá-

sára az A. officinalison is képzdnek alacsony lapos szövetpár-

nák, de annyira kiemelkedk, mint amilyenek a 2. képen lát-

hatók, sohasem. A gyakorlatban, ha ép vagy összevágott levelet

kapunk, ezen sajátságról könnyen fel tudjuk ismerni a L.

thuringiacát, de porított állapotban, mivel a szövetpárnák a sz-

rökkel egyetemben összezúzodnak, csak kivételesen sikerül ez.

' Lelirbuch H. Aufl. 115. old.

' Anatomischer Atlas.
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A calciuinoxalát éppen ugy, mint az A. officinalisban buzogány-
fejhez hasonló szép, nagy kristályok alakjában fordul el és az

erek mentén található, amint azt keresztmetszeten (2. kép), de

még szebben a felületi metszeten észlelhetjük.

:'-^^ ..^r

^•^

2. kép. Keresztmetszet a Lavatera thuringinca levelének föerén keresztül,

a levél hossztengelyének fels harmadában szövetpárnán ül fedöszörökkel.

(Eredeti rajz.)

19
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Ezek után azt a kérdést tanulmányoztuk, hogy melyik az

a terület, ahol az A. officinalis és a L. thuringiaca együttesen

fordul el, mert ott lehetséges, hogy a gyógynövényszedk a
két növényt összetévesztik. A mellékelt térkép (3. kép) a szóban
forgó két növény elterjedési határát tünteti fel és világosan

mutatja, hogy mindkét növény Európában és Keletázsiában

található. Az A. officinalis azonban sokkal nyugatabbra megy,
amennyiben a L. thuringiaca legnyugatibb elfordulási helyei

Középnémetország, Thüringia, Bajorország, Csehország, Alsó- és

Felsausztria, Magyarország, Isztria és Olaszország északkeleti

része. Délfelé is jobban elrehatol az A. officinalis, de keleten

egybeesik a két növény elterjedési határa, amennyiben mindket-
tnek az Altai- és Tientsan-hegység a határa. Északfelé azon-

ban a L. thuringiaca jóval inkább terjed, így Svédországban,
de különösen az európai Oroszországban. Emlitésreméltó, hogy
az utóbbi helyen, nevezetesen Kurlandban a L. thuringiacát

termelték is, talán az A. officinalis helyett, mivel az utóbbi
itt már nem fordul el.

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

Moesz G. : Mykologíai közlemények.

1. Északafrikai gomba a Nagy-Alföldön.

Glreinich Ferenc alföldi gombái között, melyeket a
M. N. Múzeum növénytani osztályának küldött, volt egy kis

taplógomba, mely nagyon hasonlított a Polyporus nummularius-
hoz. Kalapja 12—35 mm széles, fehér és sírna ; tönkje közép-

ponti, 1—2 cm hosszú, körülbelül a közepétl kezdve lefelé

szürkésfekete szín, alul vastagon rátapad a homok. Legfelt-
nbb volt, hogy a tönk pázsitfélék rhizomájával függ össze.

Gondos megvizsgálás alapján meggyzdtem arról, hogy ez az

összefüggés nem véletlenség, hanem annyira szoros, hogy ezt a
taplógombát valóban a pázsit élsködjének kell tartanunk. Az
egyik pázsitfajt könny volt meghatározni : Cynodon dacty-
lon. A gombának alaposabb megvizsgálása arra az érdekes ered-

ményre vezetett, hogy legjobban illik reá a Polyporus
rhizophilus Pat. leírása.^ Ezt a gombát Patouillard
találta az északafrikai fensíkon, Algírban, közel Tunisz hatá-

rához, Tebessa és Bou Chebka között, pázsitfélék rhizomáin.

A spóra alakja és nagysága (9 — 13 X 3—4*5 /^) szintén egyezik

' N. Patouillard: Quelques espéces nouvelles de champignons
du Nord de l'Afrique. Journal de Bot. 1894. VIII. 2l9.
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