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M á g o c s y-D í e t z S. : Adatok a Balaton és környéke
flórájának megismeréséhez,

(II. közlemény.) 1

A Balaton és környéke flórájára vonatkozó els közlemény-

ben is rámutattam már arra, hogy a Balaton környéke növény-

zetének ökológiai viszonyait a szárító szelek befolyásolják.^ Külö-

nösen beigazolódik ez a délkeleti parton. Általában mondhatni,

és a következkben igazolni is fogom, hogy a Balaton délkeleti

környezetének flórájára, illetleg vegetációjára a szelek nagy
hatással vannak és ha ez nem mutatkozik is a Balaton egész

hosszában egyformán, mégis egyes részeken nagyon is szembe-
tn. Erre vonatkozólag különösen a Balatonszemes és a vele

szomszédos vidéket tartva szem eltt, némely tapasztalatomat

közlöm a következkben.
A Balaton környékén uralkodó szelekrl Sáringer János

közlése^ tájékoztat. Eszerint „a tón is, valamint tle délre az

északi az uralkodó szélirány". „Feltn továbbá a Balaton vidé

kén, hogy a másodlagos szélirány Balatonfüreden és Keszthelyen
majdnem teljesen ellentétes és magábanálló. A Balaton nyugati

részén, Keszthelyen délkeleti a másodlagos szélirány, mely min-
den évszakban megmarad ; Balatonfüreden pedig a nyugati fog-

lalja el a második helyei." Hozzátehetem ehh^z, hogy ami
Balatonfüredre áll — úgy áll ez a Balaton északra es nagyobb
felére, körülbelül egészen Balatonkeresztúrig. Vagyis röviden

• a Balaton nagyobb részén a lirány az északi és a másodlagos
a nyugati irány. Ezzel szoros kapcsolatban áll a csapadék elosz-

lása a Balatonon és környékén. Nevezetesen általános tapaszta-

lat hazánk nagy részében, hogy a nyugati szelek hozzák az est.
A Balaton északi felében ellenkezleg a nyugati szelek a szá-

rítószelek, amelyek csak ritkán hoznak est ; a csapadékot adó
felhzet a kivételes déli, délnyugati szelekbl származik.^ Ennek
valószínen az a magyarázata, hegy a nyugati párás szél a
Bakony-hegységen átjutva, elveszti páratartalmát és úgy jut le

a Balaton környékére, és pedig többé-kevésbé felmelegedve, sok-
szor egészen föhnszerííen. A szél iránya akár északi, északnyugati,

vagy nyugati legyen is, a környék szintjére többé kevésbé fer-

dén esik le. Ez a ferde irány a szél erssége szerint, vagy pedig
a hegy lejtjének távolsága szerint líol a Balaton északnyugati

^ I. közlemény megjelent a Botanikai Közlemények 1914. évf. XII
kötetének 117—127. oldalán.

2 U. o. 122. old.

^ A Balaton környékének éghajlati viszonyai. A Balaton tudományos
tanulmányozásának eredményei. I. k. IV. r. 1. szakasz. Budapest, 1898.
15—16. 1.

* Bogdánffy Ödön: A Balaton környékének csapadékviszonyai.
Budapest, 1898 7. 1.

Botanikai Közlemények 1—3. füzet. 2
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szélesebb vagy keskenj'ebb partvidékét érinti, hol pedig a Bala-

ton víztükrét érintve, a délkeleti partvidékre jut.

A széliránynak felel meg a csapadék eloszlása is, amely
Sáringer^ szerint üOO mm alatt marad Balatonfüreden,- külö-

nösen megközelítik ezt a csapadékmennjáséget az 500 mm-es
csapadéka környék szomszédos területei még a délkeleti partvi-

déken is, mint pl. Balatonszemesen, ahol Kéth Józsefnek, a

meteorológiai intézet csapadékmér - állomása vezetjének az

1902— 1916. évben megfigyelt adatai szerint a 15 évi átlag 647
mm-t tett ki,' A Bogdánffy közölte I. táblán az 500 mm csa-

padékos terület valójában terjedelmesebb és délfelé jobban nyú-

lik meg. Az ehhez közelesö terület egyes pontjain a csapadék az

egyes években alig emelkedik az 500 mm felé, így pl. Balaton-

szemesen az 1907. évben 514*6 mm és az 1911. évben o'il'ö

mm volt.

Általában Sáringer és Bogdánffy közlése szerint a

Balaton északkeleti felében; és tle közel délre a legkevesebb

a csapadék, amelynek fmaximuma októberre, második maximuma
májusra esik, miért is „a Balaton vidékén, különösen annak
északi oldalán, általában nagy a hajlandóság a nyári hónapok-

ban a szárazságra". Az egész Balatont tekintve, „Keszthely

nagyobb csapadékmennyiséggel, nagyobb csapadékgyakorisággal,

Balatonfüred és Városhidvég pedig kisebb csapadékmennyiséggel

és kisebb csa'padékgyakorisággal bír".

A maximum és minimum csapadékmennyiségnek az elosz-

lása egyes helyeken a fentebb idézett adattól tekintélyes eltérést

is mutat. így nevezetesen Kéth József közlése szerint az*

1902— 1916. években Balatonszemesen a csapadék maximuma,

770 mm májusra esett, ellenben a minimum 305 mm februárra.

A 15 évben az átlagos csapadék havonkint 53 mm; érdekes,

hogy a 15 év alatt Balatonszemesen a január-április és október-

december hónapok csapadékmennyisége az átlagon alul maradt,

ellenben május-szeptember hónapokban az átlagon felül emel-

kedett.

És ennek a mondhatni kedvez eloszlásnak még sincs meg
a kell hatása, ami fleg a száraz szeleknek tulajdonítható.

Ehhez járul még az a sajátossága a Balaton környékének,

hogy — Sáringer* szerint — a Dunántúlnak maga a Balaton

környéke a legmelegebb vidéke.

A klimatikus viszonyoknak ezt a hatását a Balaton kiter-

jedt víztükre sem enj^híti. Sáringer szerint ugyanis a Balaton

hatása „mint helyi hatás, csak a hmérsékletnél mutatható ki

1 I. m. 97. 1.

" I. m. 97. 1.

=• Kéth József úrnak a velem írásban részletesen közölt adatok

szíves közléseért e helyen is köszönetet mondok.
* I. m 44. 1.
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teljes bizonyossággal", és ez abban nyilvánul meg, „hogy a

hmérséklet napi menetében, vagyis rövid idközök nagy hmér-
sékleti különbözeteit tompítja. Ez a hatás az egész Balaton

vidékén megvan, de nagyobb azokon a helyeken, ahol valame-

lyik uralkodó széliránya Balatonon keresztüljut az illet helyhez".

Ez a hatás azonban nem jelents a növényzet szempontjából,

kivált minthogy „a Balaton csapadékának legnagyobb részét

délnyugatra, nyugatra küldi".

^

A jóformán Sáringer nyomán ismertetett éghajlati viszo-

nyok, de kivált a szelet illet sajátságok hatása meglátszik a

Balaton- tavi és a tó környéke növényzetének kialakulásában,

különösen pedig ökológiai jellemvonásában. Az éghajlati tényezk
közül mostani közleményemben elssorban a szél hatásával óhaj-

tok foglalkozni, amely különben többé-kevésbé befolyásolja a

Balaton partján a hmérsékleti, de különösen a csapadékviszo-

nyokat.

A szélnek a növényzetre gyakorolt hatásáról bven emlé-

keznek meg az általános biológiai és ökológiai munkák.'^ Ezt a

hatást Solms Laubach^ röviden összefoglalva indirekt és direkt

hatásnak mondja. Már inkább részletezi ezt A t k i n s o n,* amidn
tömör rövidséggel felsorolja a szélnek a növényzetre gyakorolt

hatását, amely megnyilvánul a gyors párolgásban, fák kidöntésé-

ben, növényrészek letördelésében, fák és cserjék elalaktalanítá-

sában és a homok fuvásában.

Különben a szél hatásával magyar írók is foglalkoztak

és e rés'/ben csak Bernátsky^ és az én közleményemre "^

mutatok rá.

A felsorolt irodalmi források felmentenek attól, hogy a szél

különféle hatásairól részletesebben megemlékezzem és megenge-
dik, hogy közvetlen • a Balaton mellékén megnyilatkozó hatását

vázoljam.

A Balatonon és környékén a szélnek leginkább két hatása

nyilvánul meg, nevezetesen a párolgás gyorsításában és a fákra

gyakorolt oldalnyomás alakjában. A homok fúvása is bizonyos

módosított alakban elfordul. Ellenben nagyon ritkán esik meg.

^ Sáringer i. m. 95. 1

- Eug. Warming Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie III.

Aufl. V. E. Warming u. P. T. Graebner. Berlin, 1914. p. 63—71. — Dr. A.
F. W. Schimper, Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage. Jena.

1898. p. 84— 90. — P. Graebner : Lehrbuch d. alig. Pflanzengeographie. Leip-

zig, 1910. p. 221—228.
' H. Gráf zu Solms Laubach : Die leitenden Gesichtspunkte einer

allgemeinen Pflanzengeographie. Leipzig, 1905. p. 82.

* G. T. Atkinson: Botany for high schools. New-York, 1912. p. 452.
* Növényökológiai megfigyelések Lussin-szigete déli részén. Termé-

szetrajzi Füzetek XXIV. k. 1901 p. 103—111. — A verseci hegység növény-
zetének általános jellemzése. Pótfüzetek a Term.-tud. Közlönyhöz LXI. 1901.
— A szél mint növényökológiai tényez. Természettud. Közi. XXXII.
1900. p. 703.

« Szélnyírta lucfenyk. Erdészeti Lapok, XLV. évf. 1906. p. 209—216.

2*
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hogy a szél fákat döntsön ki, fák és cserjék rendes alakját

kiforgassa, — néha-néha megtörténik, hogy egyes növényrésze-

ket, ágakat stb. letördel. Ezekkel, mint kivételesen és esetlege-

sen jelentkez hatásokkal, nem foglalkozom, hanem csak a

szárító hatásával és a mechanikai hatás elbb említett formáival.

A szélnek a Balaton környékén való szárító hatásának

magyarázatát találjuk a közleményem bevezetjében enített

sajátságokban. Nevezetesen a nagyon gyakori, párájától megfosz-

tott északi és nyugati szelek, a növényzet java tenyészése idején

uralkodó nag3'obb meleggel és az ugyanazon idben a legtöbb

helyen hiányzó csapadékkal kapcsolatban a növényeket jóval

nagyobb mértékben késztetik párolgásra, semhogy a többnyire

homok- és lösztalajból a veszteséget pótolni tudnák. És hogy ez

a hatás jórészt a szélnek tulajdonítandó, legjobban bizonyítja,

hogy a hatásnak megfelelen kialakult növényzettel a partvidék-

nek azokon a részein találkozunk, amelyeket a bevezetben emlí-

tett gyakori szelek járnak, így nevezetesen a délkeleti, úgy mon-

dott somogyi parton, és pedig Balaton-Beréuytl egészen a Bala-

tonon túl északkelet felé, egészen körülbelül Lepsényig, de az

északnyugati partnak is azokon a részein, amelyeken a hegyek

kissé távolabb esnek a parttól, mint pl. Alsóörstl Zánkáig, st
ezeken a helyeken is a parthoz közeles hegyek is jórészt a

szél hatására xerofil jelleg növényzettel bírnak, mint pl. a tihanyi

félsziget hegyei, amelyek közül még a 235 m magas Csúcshegy

is xeroíil növényzet. A somogyi parttól távolabb es részeken

is érezhet ez a hatás, de a széljárás öve vagy határa nagyon

szabálytalan és többnyire a halmok, hegyek által van hatá-

rolva.

A szélnek ez a szárító hatása különösen kitnik a mocsári

növényzeten, a mezségen és a fás növényzeten.

A balatonmelléki mocsári növényzetet, beleértve a nádaso-

kat, az ú. n. berkeket részletesen ismertette B o r b á s a Bala-

ton flórájáról szóló részletes munkájában. ^

Erre való hivatkozással csak rámutatok arra az általánosan

ismert jelenségre, hogy a mocsári növények legtöbbje bármely

éghajlat alatt is xerofil, vagyis védekezik a nagyobbméret párol-

gás ellen. Különösnek tnik ez fel, minthogy tudjuk, hogy a

mocsárban bven áll víz rendelkezésükre. Csakhogy ne feled-

jük, hogy ez a víz nem tiszta víz, nemcsak anorganikus vegyü-

leteket tart oldva, hanem organikus vegyületeket is. Már pedig

tudjuk, hogy hígított szervetlen savak a párolgást csökkentik,

az organikus savak és alkaliák a párolgást elsegítik."'' A vízfel-

vételt különösen korlátozzák Schimper^ szerint a humuszsavak,

1 Dejtéri Borbás Vince : A Balaton tavának és partmellékének növény-

földrajza és edényes növényzete. Budapest, 1900. 123— 145. 1.

2 Jóst L. : Vorlesungen Über Píianzenpliysiologie. III. kiadás. 1913. p. 63.

2 Schimper D. A. F. W. Pflanzengeographie auf physiologischer Grund-

lage. Jena, 1898. p. 6.
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viszont Dachnovszky^ szerint a mocsárban él hasadó gombák

is korlátozzák a vízielvételt. Bármelyik álljon is meg a magya-

rázatok közül, az kétségtelen, hogy a mocsári növények tekin-

télyes része kénytelen a nagyobb párolgás ellen védekezni, vagyis

xerofil jellemvonásokat fejleszt. Nagyon természetesen ez nem
minden mocsári növényen egyforma, amint hogy nem egyformán

korlátozódik vizfelvéteíiik sem. De nem is szükséges, hogy egy-

forma mérték xeroíil bélyeget öltsenek magukra, mert hiszen a

környez levegbeli viszonyok sem egyformák,

A Balatonparton a szárító szelek járta területen kétségen

kívül nagy mértékek a párolgást elsegít tényezk és ezért

fleg azok a mocsári növények — mindég csak azokat tartva

szem eltt, a melyek lombjukat a levegben fejlesztik ki —
fognak nagyobb mértékben elterjedni, amelyek úgy a vízfelvétel

nehézségével, mint a párologtatásra serkent tényezkkel meg
fognak tudni birkózni.

Ezek között els helyen áll a nád, mint kiválóan xerofil

növény, amely nemcsak a vízben bvelked mocsárban, nemcsak

a kiszáradt mocsár talajában, de még a lösz- vagy homoktalajú

halmok lejtjén is itt-ott jól tenyészik, ha nem is mindig virág-

zik. A termhelynek ez a különbözsége leginkább bizonyít ellen-

állóképessége mellett, és minthogy ezek a termhelyek a vízfel-

vételt illetleg valamennyien száraz talajúak, kitn példájául

szolgál a xeroíil növénynek.

A nádnak ez a sajátsága magyarázza meg a Balaton kör-

nyékén való nagymérv elterjedését. A nagyterjedelm berkeket

jóformán a nád alkotja.

Igaz, hogy a nád mellett még más hasonló természet növé-

nyek is részt 'kérnek a mocsárból, amennyiben ezek is többé-

kevésbé xeroíilek. Ilyenek többek közt a Cladium Mariscus L.,

amely egész cladicetumokat alkot ^ és egész szervezetében xerofil-

bélyegeket mutat. Hasonlóan viselkednek a Scirpusok, kivált a

a Se. maritimus L. Se. lacustris L., Se. pungens Vahl., amelyek
itt-ott kisebb-nagyobb terület seirpetumokat „alkotnak, vagy a

nádas szomszédságában, vagy pedig egymagukra, pl. a Scirpus

lacustris, amely jellemzen a víz tükrét nem lepi el teljesen.'*

Ugyanígy viselkednek a Carex-fajok is, amelyek közül a
Carex strieta Good. az ismeretes zsombékos területeket foglalja

el, de már inkább csak a száraz szelek hatásának kitett terület

küls határa felé.* Itt-ott még a Schoenus nigricans L. is nagyobb
területet foglal el.

1 Botanical Gazette, 1910. 49. k. 325. 1.

* Botanikai Közlemények. 1914. 118. 1.

^ Vinzenz Borbás : Dia pflanzengeographischen Verhaltnisse der Bala-

tonseegegend. Deutsche Bearbeitung von Dr. J. Bernátsky. Budapest,
1907. p. 8.

* Bot. Közi. 1914. p. 123.
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A náddal keverve még gyakori a Glyceria aquatica L. is,

amely csak ritkán alkot külön csoportokat, de xeroíil bélyegei —
ha nem kevésbé is — nyilvánvalók.

Ezekkel kapcsolatban, vagy ezek védelme alatt élnek azután

már kevésbé kifejezett xeroíil növények, amelyek, különösen a

nyári nagyobb -szárazságot, már alig bírják.^

Ahol azonban a mocsár területe már védettebb a szárító

szelek járása ellen — ott a nádas már helyet ad nagyobb ter-

jedelemben a Glyceriáknak is, de kivált a TypháknsLk és az

Iris jpseudacorus L. nagy csoportokat alkotó egyedeinek. Hason-

lóan a már említett Carex strida is többé-kevésbé védettebb

helyet keres. Érdekes látvány a különböz típusú növényeknek

a nagykiterjedés mocsár, illetleg berek területén ez a csopor-

tosulása — különösen a Typha, Glyceria és Iris szomszédos elhe-

lyezkedése.

Ez a védelemkeresés az oka annak, hogy amíg a szélnek

jobban kitett részeken ezek egyenkint, vagy csak kisebb csopor-

tokat alkotva tenyésznek, addig a már többé-kevésbé védettebb

helyeken nagyobb területet foglalnak el, így pl. a Kis Balaton,

a Nagyberek délkeleti szélén, de legszebben a halmok által védett

öszödi berekben.

A szárító szél hatása leginkább tnik fel a különben is

xeroíita növényzettel bíró part mellékén, különösen az ú. n. tur-

zásokon.^ Errl bven és részletesen emlékezik meg B o r b á s
^

említett müvében és éppen ezért csak egyes feltnbb jellemvo-

násra mutatok rá.

Ez a száraz, többé-kevésbé gyéren füves terület ügy a

déli, mint az északi parton is megvan, csakhogy a két parton

különböz módon alakult ki, mint azt azt már Borbás is

kimutatta, de mind a két parton nagyon élesen jelöli meg a szá-

raz szelek járta területet, mert ha ezen belül itt-ott védett terü-

let van, ott a növén3-zet is egészen más sajátságokat mutat, pl.

Zánka és Szepezd közt vagy Zamárdi mögött. Amíg az északi

parton inkább karsztszer, addig a déli parton inkább pusztai

jellemvonása. Az északi parton nemcsak a Balaton közvetlen

partvidékén terül el, de a partot övez hegyeknek a Balaton

felé dl azokon a lejtjén is, amelyeket a szél járása érint, pl.

Alsóörs és Arács között.

A déli part vidékének homokos sík területén legjellemzb-

'ben alakul ki és akár Alföldünk xerofil területének képmásául

tekinthetjük. Éppen a szél járásának megfelelen a parttól távo-

labb es területen is még feltalálható, st egyes esetekben még
& széljárástól már védett, nem pusztai növényzettel bíró halmok

' Bernátskv i. m. 20. 1.

* Lóczi Ló'czy Lajos : A Balaton környékének geológiai képzdmé-

nyei. Budapest, 1913. 305. 1.

» I. m. p. 149—150, 168—172. 1.



ADATOK BALATON FLÓRÁJÁHOZ 23

mögött is jelentkezik, például a szélnek jobban kitett halmok
tetején. Ilyent láttam az öszödi, a szoládi és a szemesi hegyen,

ahol erdövezte kisebb folton a partéhoz hasonló növényzet ala-

kult ki, jólehet alább már mezofita növényzet tenyészik. Mint-

hogy mindkét helyen a talaj ugyanaz, a xerofita folt létrejöttét

csak a szél hatásának tulajdoníthatom.

A part közvetlen vidékén elterül sík területen a mezsé-
gen a növényzet a xerofita sajátosságokat világosan mutatja.

Igaz, hogy ez jórészt a Balaton hordta homokterület, amely
mégis a szél által kevésbé mozgatható, mint az Alföld némely
területének homokja, de itt-ott erre is van példa, így nevezete-

sen Siófok és a sóstói major közt, A jobban összeálló hpmok
növényzete is gyér, az egyes növények is elszigetelten álló kisebb

gyepeket vagy bokrosodó töveket alkotnak, amelyek egymástól a

puszta homok szabad felülete által vannak elválasztva. Különö-

sen nyár derekán jóformán egészen kopárak ezek a területek

és csak itt-ott hajtogatja a szél az Euphorbia Gerardiana L.,

Andropogon ischaemum L. szárait.

A szél szárító hatásának harmadik jelensége, hogy uralko-

dásának területén a fás növényzet nem alakul ki a megszokott

módon, úgy ahogy Borbás^ jellemzen mondja: „A Balaton

partmelléke kiesik az erd övébl".
Az északi parton is az erdség nagyobbára a lejtk fel-

sbb részén van, alul szllk foglalnak helyet. A partvidéken, a

lejtkön a száraz, széljárta területen itt-ott csak kisebb csalit

van és egy-két magánosan álló fa, amely közt akad bizonyára

a helyi körülmények adta kedvez feltételek közt fejldött id-
sebb, tekintélyesebb is.

A déli part vidéke egészen erdtelén, st még a nedves,

vizes területein sincs erdszer fás növényzet, épp úgy mint az

északin. Az ilyen helyeken megtelepül egeres, ritka és kivéte-

les és csak néhány fából áll, pl. Szárszón, Balatonszemesen,
Balatonföldváron. A partvidék fás növényzete újabbkori ültetvény,

amely az emberi kéz ápolásának segítségével dacol a száraz szél

hatásával. Bármennyire érdekes volna is rámutatni, hogy az ülte-

tett fák közül melyek bírják legjobban a küzdelmet, mégis mint-

hogy ez messze vezetne célomtól, azért csak röviden rámutatok,

hogy ezek között a fekete nyárfa, a jegenye nyárfa^ a szilfa, a

halványfa, a nyírfa és a platánfa, a fzfa, a fenyk, különösen
a fekete feny a legellenállóbbak. Ezek között vannak olyanok
is, amelyek magukra maradva is megmaradtak és magas kort

érve el, tekintélyes nagyságra is fejldtek.

A szárító szél járta •övön belül az erdalakulás vagy csak
nagyon is hézagos, vagy egészen elmarad. Ilyen területek külö-

nösen a parti honiokterületek, a parttól távolabb es szárazabb

lejtk és tetk. Az erdk megmaradásának, illetleg megtelepü-

1 I. m. 271. 1.
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lésének akadályául Borbás is, de még- inkább Bernátsky'
a kultúrát mondja, amennyiben a partmelléki lakosok mezgaz-
daságuk kiterjesztésére hódítanak meg több és több területet,

amennyiben a legel marhájuk nem kíméli, különösen a száraz id-
szakban, az elérhet lombokat. Kétségtelen, hogy ezzel a jelen-

ségekkel is találkozunk helyenként, különösen pedig azokon a
határterületeken, ahol már az erd megtelepülhet és megmarad-
hat. Azokon a területeken azonban, amelyek, talajuk kedvezt-
len voltáról nem is szólva, ersen ki vannak téve a szárító szél

hatásának, még a kultúra támogatása mellett sem alakulhat meg"^

az erd az e területeken honos fafajokból. Nem szabad ugyanis

félrevezettetnünk magunkat pl. a Siófokon, a Lellén mestersége-

sen telepített fekete és részben erdei fenykbl alakított erdk
által. Az én magyarázatomnak nem mond ellen sem a tihanyi

(szarkadi) ültetett kis erd, sem a parthoz már közelebb es
zamárdi erd, de még kevésbé a partig leér fonyódi erd,
amelyiknek mindegyike elhelyezésénél fogva is a szárító szelek

folytonos hatása ellenében védelmet talál. Különben is nem sza-

bad általánosítanunk magyarázatomat, amely fleg és elssorban
a szél járását, a csapadékhiányt és a nagy meleget leginkább

bíró arra a területre vonatkozik, amely a Balatonnak északkele-

tibb felére esik és amely Bogdánffy munkájának I. tábláján^

500 mm, vagy még kevesebb évi csapadékátlaggal bír.

Az erdnek az adott viszonyok közt való megalakulási

lehetsége körülbelül összeesik azzal a határral, amelyet a mai

erdk jeleznek és amelyet Lóczynak a Balatonról szóló nagy
munkához mellékelt térképe feltüntet. ^

Ezek közül az erdk közül mutattam be els közleményem-

ben a szemesit és a szoládit, amelyek csekély mezgazdasági
terület által megszakítva folytatódnak kelet felé a csepelyi és

karádi erdben, amelyek már valóban erdei tenyészettel is

bírnak.

De még itt is, különösen az erd szélein, meglátszik a

fatenyésztés küzdelme, ellenben a védett helyeken valóban bujál-

kodik. Ez utóbbira kitn például szolgál a Kötse határában az

Aszó-árok, amely az öszödi és köröshegyi erd sarka irányába

esik (Csillagos-hegy 315 m). Ez utóbbi erd is lösz-, illetleg

pontuszi talajon^ áll, de már a szárító szél övén túl esik és nem
fiatal, de régi, úgy látszik, magától felújult szál- és sarjerd,

melynek fái a kocsánytalan és a csertölgy, a szil, a kislevelú

hárs, a gyertyán^ a mezei juhar és meglehets bven a barkóca

^ Bernátsky i. m. 49., 55. 1.

2 Bogdánffy Ödön : A Balaton környékének csapadékviszonyai. Buda-

pest, 1898.
^ A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. A Balaton-

tónak és környékének térképe. Budapest, 1902.
* Lóczy Lajos : A Balaton környékének geológiai képzdményei.

Budapest, 1913. 268. 1.
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galagonya. A fák alját és meglehetsen világos közeit bven
töltik ki a cserjék, amelyek között leggyakoribb a galagonya,

varjútövis hevge és a fává alig alakuló virágos krisfa. Hogy

peciig az erd már erdtalajon áll, bizonyítják az erdalji növények

mink a Festuca gigantea, Pulmonaria officinalis és a Neottia

nidiis aris.

Alig néhány lépésre ettl az erdtl veszi kezdetét a pon-

tusi rétegbe 'meglehets mélyen bevágódott és kelet felé irá-

nyuló Aszó-árok, amelynek derék nyáron alig itt-ott vizet tartó

medre, különben árnyas partjait nedves talajt kedvel növények

srn lepik el. míg az árok lejts partjait a kevésbé beárnyé-

kolt helyeken Polggomim aviculare, Calamagrostis epigeios, de

legtöbbnyire sr fa- és cserjenövényzet foglalja el olyan bujál-

kodó srséggel, hogy rajta alig lehet áthatolni. A part feletti

részen akácok, lejebb nyár, cseresznye, bodza stb. tenyészik,

amellyeket a kondó és az iszalaghércse fon össze. A jól beár-

nyékolt talajon gombák nyomait is bven találtam, ezek közt a

Phallus impudicust.

Ettl az ároktól délkeletre veszi kezdetét a karádi, illet-

leg csepelyi nagy erd, amelynek els rsei még a szárító sze-

lek nyomait mutatják. Nevezetesen a kötsei völgytl délnyugat

felé es lejtin már messzirl feltnnek a lejt kiálló pontjain

tenyész ezüsthárs ids törzsei, keverve hatalmas gyertyántör-

zsekkel, amelyeknek közeit a mélyebb helyeken a legkülönbözbb

cserjék bven lepik el.

Az ezüst hársnak csepelyi elfordulását már B 1 a 1 1 n y
^

is említi. Néhány hatalmas törzsön kívül több apró kis fticskát

is találtam, amelyekrl megállapíthattam, hogy gyökérsarjak. E
helyen hiába kerestem magról ntt csemetéket, de minthogy

nagyon érdekelt ilyeneknek a megkeresése, szíves vezetm,
Szemnecz Emil tisztelt barátom ilyenekhez is eljuttatott.

Nevezetesen Kötse községben elterül régi, gyönyör fatenyé-

szettel ékes parkjának területén lev, jóformán magától tenyész
öreg ezüsthársak közelében magcsemetéket is találtam, bizony-

ságául annak, hogy kedvez körülmények közt — min itt a

forrásoktól nedves talaj — az ezüsthárs még elfordulásának

ezen a határán magról is szaporodik. Megjegyzem, hogy ez

az elfordulás délebbre esik az öszödi és endrédi term-
helyektl. "

Az elbb említett gyertgánfák nem alkotnak zárt állományt,

st egyenkint állanak. Körülijeiül 80—100 cm átmérjek. Koruk
elég tekintélyes lehet, bizonyságául annak, hogy a gyertyán a

szárazságot elég jól bírja, amit különben a szemesi kertek-

1 Erdészeti Lapok XLVIII. évf. 1909. 587. 1. — Fekete L. és Blattny

Tibor : Az erdészeti jelentség fák és cserjék elterjedése a magyar állam

területén. I. k. Selmecbánya, 1913. 41., 135., 614 , 615. 1.

^ Botanikai Közlemények 1914. évf. 125. 1.
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ben lev, többé-kevésbé árnyékban álló cserjeszer példák is

igazolnak.

A hárs- és gyertyánfacsoporttól délkelet felé emelkedik a

Hosszú-kopasz hegynek hosszan elnyúló lejtje, mely most a

valamikor talán fátlan tetvel együtt szép sr elegyes tölgy-

erdvel, majd tölgy utáni vágással és legfelül ültetett erdei és

fekete fenyerdvel van srn borítva. Ez utóbbinak már kissé

délnyugat felé dl lejtje felé a Bobicsó nev erdrészben
akadtam rá a Cyiisus laburnum ra. Különben az irodalom nem-

régiben ^ a régiekkel ^ együtt vitatta azt a kérdést, hogy e faj

Dunántúl és így itt a karádi erdben önként vagy ültetve for-

dul el? Én egy héttörzs nagy vén anyatre akadtam, amely

már tsarjakból alakult és körülbelül a környez fenyk korával

megegyez korú. Ezen anyatörzs környezetében sok kisebb-

nagyobb magról ntt csemete van annak jeléül, hogy magja

magától is elvetdik, és pedig sikeresen. Ennek a fajnak itt

való elfordulása, tekintve, hogy ültetett erdben van, inkább

azt a benyomást kelti, hogy nem önként ntt, hanem legalább

is önkéntelenül ide telepített egyeddel van dolgunk. Elfordulása

tehát quasi spontanea. Itt a xeroíil fenyerdben éppen olyan

jól tenyészik, mint az erdszéleken, az állományt jelz nyílások

szélén a fehér hárs.

Blattny T. szíves levélbeli közlése szerint a Cytisus

laburnum-nak ezt az elfordulását illetleg Csik Gyula erd-
mester — a kérdéses erdterület erdészeti intézje — a követke-

zként vélekedik: „hogy a vidékünkön szórványosan elforduló

Cytisus laburnum seredetileg vadon, vagy talán elvadulás

folytán tenyészik, itt a körülményekbl határozottan eldönteni

nem tudjuk, valószínen elvadulás folytán fordul el". Simon-
kai-nak is vagy nem volt tudomása errl az elfordulásról, vagy

pedig „ültetett"-nek tekintette.^

A Hosszú-kopasz hegy délnyugati lejtjén lefelé haladva

juhar és vénic szillel elegyes erdn át menve eljutunk a kupa-

vári völgybe, amely északi irányba Csepely felé nyílik, de nyí-

lását védi a száraz szelektl a teleki és szemesi halomcsoport.

Ez a magyarázata annak, hogy a völgy még nyár derekán is

hs, párás és hogy a völgyben üde gyepes út két szélén szép

bükkerd terül el, amely azonban a völgy két lejtjén, de inkább

a délnyugatin van elterjedve, st ezen egészen a tetig jut fel

és amelyikrl már Blattny is megemlékezik.* Vagyis itt is

azzal a sajátossággal találkozunk, hogy a bükk foglalja el az

alsóbb területeket és felette helyezkedik el a tölgy, amint azt

^ Jávorka S. : Kisebb megjegyzések és újabb adatok. Bot. Közi. XV.
k. 1916. 10. 1.

* Neilreich D. A. : Aufzahlung der in Ungarn und Slavonien bisher

beobachteten Gefasspflanzen. Wien, 1866. 329. 1.

' Math. és Term. Közi. XXII. k. 1888. 366. 1.

* A bükk növényföldrajzi méltatása. Erdészeti Kísérletek. 1910. 8. 1.
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már Bernátsky' is megállapítja és amelynek a Karsztban is

elforduló hasonló példáját iparkodtam mar más helyen magyarázni.'^

A csepelyi völgyi eltordulás magyarázata kétségen kívül

az, hogy a bükk azért maradt a tölgyrégión alul, mert megfelel

párát, tehát kevésbé száraz levegt kap, mint fennt a száraz

szelek járta magasabb részeken, vagyis itt a bükk elhelyezke-

dése szoros kapcsolatban áll a szél szárító hatásával. És hogy

ez a bükkerd itt régi megtelepülés, bizonyítja ezt az, hogy

vannak köztük idsebbek, 100—200 évesek is, ilyen például a

,,Királybükk"-nek nevezett szép egyed, amelynek törzse 125 cm
átmérj és három ágra oszlik, ezek mindegyike 60 cm átmé-

rj. Még csak megemlíteni, hogy az erdtenyés/.ésre nagyon

kedvez völgy egy részén még a fekete dió, Juglans nigra szép

30 éves ültetvényére találtam rá

!

A szélnek a szárító hatása mellett jelents — bár nem
oly nagy mértékben — a mechanikai hatása a Balaton környé-

kén. Hogy ezt a hatást teljes mértékben méltathassuk, ismernünk

kellene a szelek gyakoriságát és erejét, illetleg sebességét.

A szél gyakoriságáról kell tájékozást nyújt a öáringár közölte

táblázat a szélirányoknak havonkint való eloszlásáról,^ amelyet

megersíthet a köztapasztalat. Ugyanis a Balatonnak, különösen

az érdekldésem körébe tartozó északi részének déli part vidékén

ritka a szélcsendes nap és ez is leginkább télre esik, már az

északi parton, például Balatonfüreden, gyakori a szélcsend.

Ami a szél ersségét, illetleg gyorsaságát illeti, eddigelé

az irodalomban nem találtam adatokat, és amint Lóczy Lajos
tisztelt barátom közlésébl tudom, ilynem méréseket és feljegy-

zéseket még nem is végeztek ; maga megkísérelte ezt is mérni.

Az mérésének eredménye, szíves közlése szerint, az, hogy a

gyakori szelek erssége 6— 7, a nagyobb szél azonban Hm
sebességet is elér. A szél ersségét dönt még az a körülmény

is, hogy az északi partvidék hegyeirl leömölve, az északi par-

tot ferdén éri, míg a Balaton víztükrét és a déli partot a ferde

irányból a vízszintesbe átmen irányban éri ! A ferde és a víz-

szintes irány határát már azért is bajos megjelölni, mert ez

sok egyéb körülményen kívül a szél ersségétl magától is függ.

A szélnek mechanikus hatása látszik meg, mint már elbb
említem, a Balatonnak növényzetén, továbbá és leginkább a fás

növényeken, amennyiben ezek koronáját elalaktalanítja, továbbá

törzsét elferdíti és végül a törzs sajátságos alakulatát hozza létre.

A szélnek a Balaton növényzetére gyakorolt mechanikai

hatása nemcsak a nyílt víztükr meder növényein, de a vizet

uraló parti és mocsári növényzeten is meglátszik.

1 I. m. 47. 1.

2 A feny feletti bükkrégió magyarázata. Növénytani Közlemények
VII. k. 1908. 121-123. 1.

» I. m. 39. 1.
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Amint ismeretes B o r b á s érdemes munkájából/ a Balaton-

nak „nagy és nyilt vizében általában kevés és alárendelt" virá-

gos növény tenyészik. Ez a kevés is ügy oszlik meg, „hogy a

hinár meg a nádas a somogyi parton nem boldogul","- hozzáte-

hetem, hogy a többi a Balatonban él virágos és virágtalan

növény sem. Ennek oka, mint már Borbás is említi, a huUám-

1. A kanadai nyárfa szélferdítette törzse a balatonszemesi Hegyeshalniy

Lajos-úton.

verés, aminthogy kétségtelenül a hullámveréssel ez a jelenség

összefügg, mert míg a veszprémi, zalai, vagyis északi tó szélén

mindenütt bségesen találunk vízinövényzetet, addig a tó medré-

nek somogyi szélén csak a csendesebb, a part és meder alaku-

lása által védettebb részein, pl. Almádi, Lelle közelében van

' Dejtéri Borbás Vince : A Balaton tavának és partmellékének növény-

földrajza és edényes növényzete. Budapest, 1900. 51. 1.

2 I. m. 65. 1.
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virágos növény a tóban. Ugyanez áll azonban a tóban a part

szélétl távolabbra mefiteleped víz alá merült növényekrl is,

de különösen a Balatont jellemz Potamogeton perfoliatus L. és

a Myriophillum spicatum L. elterjedésére nézve is. Ez annyira

jellegzetes, hogy elbbinek kiterjedtebb fészkei vagy telepei is

a Balatonnak csak azon a részein találhatók, ahol a széltániasz-

totta hullámverés még nem érte el a somogyi part közelében

kifejld ersségét, különben ez az elterjedése a meder nagyobb
mélységével is összelügg. Nevezeteden, amint Bernátsky^
helyesen mutatott rá, a meder talnjának is jelents befolyása

van erre, ugyanis ez nagyon laza, könnyen mozgatható ho-

mok, vagy homokos iszap, amely hasonlókép mozog a hullám-

verés folytán, mint a szárazföld laza homokja és így nemcsak
hogy nem ád elég szilárdságot a növények megkapaszkodására,

de mozgásával még ki is zavarja a talajból, vagy pedig eltakarja.

Az 1917. év nyarán a megdagadt Balaton parti részén szépen

figyelhettem ezt meg. Ugyanis a kimosás- folytán keletkezett

öblökben a Potamogeton perfoliatus magból, vagy a mélyebb
részbl kivert ágdarabokból ^ megtelepedett ; késbb az öböl njil-

tabb kialakulásával a hullámverés sodorta homok szép fodrok-

ban a fiatalját elborította vagy kiszakította, egyúttal a parton

lev más növényeket, st jókora fácskákat is kimozdította helyé-

bl, kimosva, kiverve a növény gyökérzetét leköt homokot.

A szél mechanikai hatásának másik ritkább megnyilvánu-
lása a fák koronájának az elalaktalanitása. ^ Ilyent a somogyi
parton ritkán találni, aminek oka valószínleg az, hogy akkor,

amidn a szél ersen korbácsoló mechanikai hatása mellett még
szárító hatásával is megfosztja a fákat fiatal hajtásaitól, vagy
azok kialakulását megakasztja,* tehát március-június hónapokban,
akkor a csapadékos napok száma'' és mennyisége*' is nagyobb.
Ennek oka különben az is, hogy a szélirány már kedvezbben
éri a somogyi part fáinak koronáját. Ahol ezek a viszonyok nin-

csenek meg ilyen módon, ott a fák koronái is szenvednek, mint

pl. B e r n á t s k y tanúsága ^ szerint a veszprémi parton, Csopa-
kon. Ez a jelenség itt az északi parton sem nagyon gyakori,

aminek oka egyrészt a már elbb említett viszonyokban rejlik,

másrészt, hogy a szél erssége gyakorisága mellett változó, st
éppen a fák tavaszi fejldésének idején nem is állandó és tartós.

Ebben az idben ugyanis Balatonfüreden, tehát Csopak köze-

' Vinzenz Borbás von Dejtér : Die pflanzengeographischen Verhaltnisse
der Balatonseegegend. Deutsche Bearbeitung von Dr. J. Bernátsky. Buda-
pest, 1907. 8., lü. 1.

* Hasonlót figyelt meg szóbeli közlése szerint Trautmann R. is.

3 Schimper i. m. 86—87. 1.

* P. Graebner : Pfianzengeographie. Leipzig, 1909. p. 118— 19.
* Bogdánífy i. m. 6—7. 1.

* Sáringár i. m. 99, 1.

' I. m. 50. 1. •
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lében március-júniusban 34—27—32—43 északi szél mellett

8—12—11—
8

'déli és 11—9—12-11 nyugati szelet figyeltek

meg.^ Ezeken a körülményeken kívül a veszprémi partvidéken

való korona elalaktalauításban része lehet annak is, hogy itt

a szél nagyobb ervel, a lejtkön lefelé es irányban éri a fák

koronáját, a törzsek alsó részét nem érintve olyan mértékben.

2. A szélferdítette törzs kanadai nyárfák sora a balatonszemesi Hegyes-
halmy Lajos-úton.

A szél mechanikai hatásának harmadik jelét a Balaton vidé-

kén szerte megfigyelhetni a homokos talajon, kivált Balatonsze-

mesen, ahol igen sok fának a törzse a talajon nem egyenesen,

de ferdén áll, éppen a szél mechanikai hatása folytán. Igen

szép példája ennek a Balatonszemes fürdtelepén átmen út

hosszában lev ketts fasor, amelynek minden egyes fája már

^ Sáringár i. m. 41. 1.
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távolról feltnik ferdesége által. A Populus canadensis egyes

törzsei azonban nem valamennyien pontosan egyformán ferdék,

így nevezetesen az 1. képen látható törzs a merlegestl eltérve,

72° szöget, ellenben a 2. kép els törzse 78°, második törzse

72° szöget alkot.

A törzsek e szél okozta ferdeségének ez a szöge felkel-

tette érdekldésemet más hasonló szélferdítette fák szögének a

mérésére. A budapesti egyetemi növénykertben a szélnek meg-

lehetsen kitéve hároní JBiota orientális van, amelyek a hason-

lóan laza talajon 74° szöget alkotnak.

Ezeken tehát a szélnek a fára, illetleg a fakoronára nehe-

zed mechanikai hatása egyoldalú nyomás alakjában jut kifeje-

zésre. Ha azonban a szélnek egyoldalú nyomása okoz ferdesé-

get, akkor ennek megegyeznek kell lenni a fák koronájára

egyoldalúan nehezed teher nyomásával. Az egyetemi növény-

kertben egy korosabb akác koronájának egyik oldalára a Wis-

taria sinensis kapaszkodott rá és ersen kifejldve ma már olyan

súllyal nehezedik az akác koronájára, hogy az kidléssel fenye-

get, amely ellen csak az akáctörzs alátámasztásával védekezünk.

Ennek törzse alsó része még az eredeti fc'dülést mutatja és

ennek a szöge is 73°, míg feljebb a törzs — ahol már hajlani

kezd — csak 53° szöget alkot.

A homoktalajon a fatörzsek szélokozta ferdeségének erre

a közel megegyez módjára most csak rámutatok, anélkül, hogy

ezt általánosítanám, vagy ebbl valami következtetést vonnék le.

A hasonló esetekbl származó adatok egybevetésébl esetleg

valamin törvényesség lesz majd megállapítható, amely a talaj

lazasága és a fatörzsre ható nyomás viszonyát fejezné ki.^

Végül a szél mechanikai hatása megnyilvánulásának negye-

dik esete az, amidn a szél erejének való ellenállás szempont-

jából a fák törzse keresztmetszetében ölt magára olyan alaku-

lást, amellyel nagyobb szilárdságot érve el, biztosítja a törzs

megfelel helyzetét.

Az irodalomban erre vonatkozólag már bven találni ada-

tokat és magyarázatot, amelyek szerint a szél irányában a külön-

ben hengeres törzs kerülete többé-kevésbé elliptikus lesz, st a

pilléreknek megfelelleg még nagyobb szilárdságú legyen, szög-

letes lesz. Ez a szögletesség leginkább a törzs alsó részében

a derekán alakul ki, és pedig bordaszer kiemelkedések által.

Hasonló ez az alakulás az ú. n. deszkagyökerekhez, ami-

nt Schimper^ is ismertetett és amelyeket az esben gazdag

trópusi erdk fáinak tulajdonságául jelöl meg.

^ Erre vonatkozólag Fekete Lajos hasonló megfigyeléseket közölt az

Erdészeti Lapok 1881. (337. 1.), 1882. (707. 1.) évfolyamaiban és az Erdészeti

Kísérletek 1908. (128. 1.) évfolyamában.
- I. m. 326—328. 1. L. még Dr. Fr. W. Néger Biologie der Pflanzen.

Stuttgart, 1913. p. 304—305.
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Ez utóbbiak valóban gyökerek és a talaj színén helyez-

kednek el, míg ellenben a balatoni fákon a bordák a fa dereka

alsó részén, inkább a fa tövén alakulnak és folytatódnak a
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talajban lev gyökerekben. És így inkább támasztékot vagy

támaszpilléreket alkotnak.^

Erre vonatkozólag Fialowski Lajos mutatott be szép

példákat a növénytani szakosztály ülésén.^ Hasonlókat figyeltem

* Néger i. ra. 303. I.

Term.-tud. Közlöny XXX. k. 1898. 276. 1.
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meg Balatonszeniesen is. Nevezetesen a Hunyadi gróf uradalmá-

nalí gazdasági udvarába vezet út két oldalán jegenyenyárfák

állanak, és pedig jóformán a Balatonon uralkodó szél irányában.

A két fasornak els, a Balatonhoz közelebb es fáin jól látha-

tók ezek a támasztó pillérek, de még jobban a fasor végében a

fasortól elkülönítve, szabadon álló jegenyefákon (3. kép). Jól lát-

4. A balatonszemesi uradalmi jegenyenyárfa-sor egy több támaszpilléres

egyede.

ható ezeken, hogy a pillérek a szél irányában alakulnak ki, a szél

támadó oldalán, és így nem annyira támasztópillérek, hanem
inkább húzókötelek, amelyek a fatörzsre gyakorolt nyomás foly-

tán beállható elferdülést megakadályozzák. Bizonyítja ezt az is,

hogy a törzsnek a szél irányával való ellenkez oldalán nem
fejldnek ki — itt a törzs rendesen hengeres kialakulásának

megfelel helyzet is.

Ezek a támasztópillérek a fatörzs különböz magasságában
kezddnek és a fa töve felé a törzsbl mindinkább kiemelked

Botanikai Közlemények 1—3. füzet. 3
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többé-kevésbé vastag bordákká fejldnek. A törzsön 0"5 m, de
sokszor — mint az az 4 — 5. képen látható — lm, st 1"5—

2

m magasságban veszik kezdetüket.

A törzs hengeres kerületébl való kiemelkedésük is vál-

tozó ; lehet csak alig néhány centiméter, de lehet esetleg 1

—

l'o m is, mint az a 5. képen látszik. A támasztópillérek vastag-

sága is különböz, néha csak 5—6 cm vastagok, máskor 50—60
cm-nyire is megvastagodnak. A támasztópillérek száma is külön-

böz lehet, néha egy-egy törzsön több alakul ki, máskor csak

5. A balatonszemesi uradalmi jegenyenyárfa-sor egyetlen támaszpil-

lérü egyede.

egyetlen egy. Ügy látszik, hogy a támasztópillérek számbeli

kialakulása és a törzs oldalán való elhelyezkedése a széliránnyal

is összefügg. Ha a szél több egymástól kevéssé eltér irányban

hat a törzsre, úgy azon ezek hatásának megfelelen több pillér

fejldik ki (4. kép), ellenben ha csak egy irányban éri állandóan

a törzset a szél, úgy csak egy pillér alakul ki (5. kép). Ezt az

ok és okozat közötti összefüggést csak sejtem, mert ebbeli

tapasztalataim és méréseim nem voltak kielégítk.

Amint a képekbl is kitetszik, ha több ilyen pillér fejldik

egy törzsön, azok kevésbé ersen fejldnek ki, mint akkor, ha

csak egy pillér fejldik ki. Az 5. képen bemutatott pillér feltn
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már azért is, mert terjedelménél fogva a törzs átmérjét is meg-
haladja; ugyanis a törzs átmérje közel 1'5 m, a pillér kiemel-

kedése 2—2'3 m, miáltal a ta törzsének egészen idegenszer
külst ád.

Ezekben beszámolva a szélnek a Balatonon és környékén
való hatásának megnyilvánidásáról, azt hiszem, hazánk, de külö-

nösen a Balaton vidéke ökológiai viszonyainak ismeretéhez néhány
érdekes adattal járulhattam.

(A növénytani szakosztály 1917. évi februarius hó 14-én tartott ülésébaL)

Schiller Zs.: A magyar vízíboglárkák rendszertani

tagozódása.

Ha a nehézségeket, amelyek a víziboglárkák szisztematikai

feldolgozása során merülnek fel, elfogulatlanul kutatjuk, végül

ahhoz a megismeréshez fogunk jutni, hogy e nehézségeknek oka
az, hogy az alakcsoportok megkülönböztetésére oly bélyegeket
használtak, amelyeknek léte vagy hiánya azon médium minden-
kori állapotától függ, amelyben a növény tenyészik. Mivel ez a
közeg esetünkben igen változékony, mindenkori állapota a leg-

különbözbb alakcsoportoknál (fajoknál) egy és ugyanazt a hatást

fogja kiváltani. Ha azután a fajokat ezen hatások alapján cso-

portosítjuk, nyilvánvaló, hogy a beosztás nem természetes, hanem
mesterséges lesz, hiszen a bélyegek a médium állapota szerint

változnak, míg a faj, mint olyan, ugyanaz marad.
Linné és korabeli követi úgy csoportosították a vízibog-

lárkákat, hogy felosztásuk alapjául az úszólevelek léte vagy
hiánya szolgált. Ez a f beosztási mód akkor is megmaradt,
amikor egy késbbi korban egyéb bélyegeket is kezdtek hasz-

nálni megkülönböztet jegyekül, így a virágok nagyságát, a
levélnyél és a virágkocsány hosszát, a porzók, a magház, a bibe,

a bibeszál milyenségét stb. De aki a vízinövények s különösen
a víziboglárkák életmódját csak némileg is ismeri, annak rögtön
be kell látnia, hogy ezen beosztási módszernek alapja el van
hibázva.

Ezen állítás igazolására álljon itt egy példa. Koch Syno-
psisának második kiadásában, a Ranunculus Petiveri-t a R.
aquatüis-töl eltér fajként állítja fel, amelynek megkülönböztet
bélyegei a következk : „foliis natantibus superioribus tripartitis . .

.

laciniis triangulari obovatis . . . natantibus inferioribus saepe ter-

natis" és következ alakokat különbözteti meg: „a) minor, fólia

natantia inferiora rarius ternata
; P) major, fólia natantia inferi-

ora saepe ternata et folio uno alterove non raro in lacinulas

capillares fisso". Nyilvánvaló, hogy Koch R, Petiveri-je, ellen-

tétben az R. aquatilis-éyel, oly víziboglárka, amelynek az
úszóleveleken kívül még különböz átmeneti levelei is vannak,

3*


