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A Javorkaea nemzetség leírása szerencsés módon pontosan Jávorka Sándor születésének centenáriumára 
született meg (BORHIDI & JÁRAI-KOMLÓDI 1983). BORHIDI 1980-tól behatóan foglalkozott a neotrópusi 
elterjedésű, több mint 300 fajt számláló Rondeletia nemzetség taxonómiai feldolgozásával, részben a Kubai 
Flóra (Nueva Flora de Cuba), részben a Flora Neotropica számára. Erről a nemzetségről ezt megelőzően 
utoljára 1918-ban jelent meg átfogó feldolgozás STANDLEY részéről. Ebben a feldolgozásban külön mono-
tipikus szekció rangú csoportot képezett a Rondeletia hondurensis Donn.-Sm., amely számos viráganatómiai 
és morfológiai bélyeggel különbözött a Rondeletia americana L.-re alapozott Rondeletia genusztól, mint pl. a 
zigomorf csésze, a virágtagok változó száma, a pártacsövet leszűkítő torokgyűrű hiánya, helyette a 
pártacimpák tövét szegélyező szőrgyűrű, a lapított hosszúkás ovárium, a szepticid tok. A pollen morfológiai 
vizsgálatát JÁRAI-KOMLÓDI Magda végezte, hasonlóan mint a már korábban közösen leírt Acunaeanthus 
nemzetség esetében. A vizsgálatok ezúttal is igazolták várakozásainkat. A Rondeletia 3-kolporátus 
pollenjével szemben itt a pollen 3-4-kolpátus, amelynél a kolpusz és a pórus nem azonos helyen található.  
Mindezek a bélyegek elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy a végálló bogernyőben álló, gyönyörű nagy 
fehér virággokkal és ezüstös molyhú levelekkel feltűnő cserjére, a Rondeletia hondurensis Donnel-Smith-re 
alapozva egy új nemzetséget írjunk le és azt Jávorka Sándor tiszteletére Javorkaea-nak nevezzük.  
Tíz évig úgy tűnt, hogy a Javorkaea monotipikus nemzetség lesz. 1995-ben azonban a mexikói Universidad 
Autónoma de México Nemzeti Herbáriumában a Rondeletia anyag revíziója során feltűnt, a Javorkaea 
hondurensis-hez igen hasonló habitusú két másik faj. Az egyiket 1927-ben írta le OERSTED ex STANDLEY, 
Sommera acuminata néven, amelyről 1988-ban LORENCE és CASTILLO-CAMPOS úgy gondolták, hogy a tág 
felfogásban értelmezett Rondeletia nemzetségbe kell átsorolni. A másik fajt ez utóbbi két szerző ugyanabban 
a cikkben írta le Közép- és Dél-Mexikóból Rondeletia uxpanapensis LORENCE & CASTILLO-CAMPOS néven. 
A három faj összehasonlító vizsgálata alapján biztosra vehető, hogy valamennyien a Javorkaea nemzetség-
hez tartoznak. Újabban LORENCE (1994) újabb Rondeletia fajt írt le R. megalantha néven, amely már a leírás 
alapján is nyilvánvalóan a Jávorkaea genuszba kell, hogy tartozzék. A genusz elterjedése Közép- és Dél-
Mexikótól Honduras-ig és Nicaragua-ig tart. A ma ismert Javorkaea fajok száma 4, amelyek a következők: 

                                                 
** A tanulmány az OTKA T016666 pályázat támogatásával készült. 

Javorkaea acuminata (Oerst. ex Standl.) Borhidi;  
Javorkaea hondurensis (Donn.-Sm.) Borhidi & 

Járai-Komlódi, typus generis 

Javorkaea megalantha (Lorence) Borhidi  
Javorkaea uxpanapensis (Lorence & Castillo-

Campos) Borhidi  
Irodalom 

 

BORHIDI A. (1991): Studies in Rondeletieae 
(Rubiaceae), XI. Critical notes on some Central 
American species of Rondeletia s.l. – Acta Bot. Hung. 
35: 309-312. 

BORHIDI A. (1995): Studies in Rondeletieae 
(Rubiaceae), XII. New combinations of Mexican and 
Central American taxa. – Acta Bot. Hung. (1993-94) 
38: 139-142. 

BORHIDI A. (1998): Studies in Rondeletieae 
(Rubiaceae), XIII. New combinations of Mexican and 
Central-American plants. – Acta Bot. Hung. (1996-97) 
40: 21-22. 

BORHIDI A. – DARÓK J. – KAPOSVÁRI F. (1998): Two 
new species of the genus Javorkaea Borhidi & J. 
Komlódi (Rubiaceae). – Acta Bot. Hung. (1996-97)  
40: 17-19. 

BORHIDI A. – DARÓK J. – KAPOSVÁRI F. (1997): A 
Javorkaea Borhidi & J. Komlódi nemzetség 
(Rubiaceae) változatossága. IX. Magyar Növényanat 
Szimp. előad. Szeged, p. (19. 

BORHIDI A. – DARÓK J. – KAPOSVÁRI F. (1997): The 
variability range of the genus Javorkaea Borhidi & J. 
Komlódi (Rubiaceae) . IXth Hung. Plant Anat. Symp. 
Szeged, paper abstracts. p. 20. 

BORHIDI A. –  JÁRAI-KOMLÓDI M. (1983): Studies in 
Rondeletieae (Rubiaceae), IV. A new genus: Ja-
vorkaea. – Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 29: 13-27. 

LORENCE, D.H. (1994: New species Mexican and 
Mesoamerican Rubiaceae. – Novon 4: 119-136. 

LORENCE, D.H. (1997): New taxa, a new name and a 
new combination in Rubiaceae from Southern Mexico 
and Mesoamerica. – Novon 7: 46-58. 

LORENCE D.H. – CASTILLO-CAMPOS, G. (1988): Tres 
nuevas especies y una nueva combinación en el 
género Rondeletia (Rubiaceae, Rondeletieae) de 
Veracruz y Oaxaca, México. – Biotica, 13: 147-157. 

STANDLEY, (1918): Rondeletia. In: North American 
Flora, 32A: 44-86. 

KITAIBELIA III. évf. 2. szám p.: 197. Debrecen  1998 



198 
 

 

Javorkaea hondurensis (Donn.-Smith) Borhidi et J. Komlódi. A - habituskép; B - csésze kívülről és hosszanti 
metszetben; C - párta kívülről és hosszanti metszetben; D - párta felülnézetben;   

E - magház hosszmetszet a termővel; F - magház hosszmetszet; G - bibefelület. (F. GYURKÓ Gizella rajzai). 

 


