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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,
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Ha már most meggondoljuk, hogy ezeknek az átmeneti levelek-

nek megjelenése egyesegyedül azon víz változó milyenségétl
függ, amelyben az illet boglárka n, hogy tehát ily átmeneti

levelek — amint azt ma már egész biztosan megállapíthatjuk —
mind a R. peltatus Schrk. {R. radiatus B o r.)-nál, mind a
R. carinatus Schur {R. Langei F. Sz.)-nál, mint a R. tricho-

phyllus Chaix {R. radians Revel)-nál, mind íi R. paucistami-

neus T a u s c h {R. Godroni G r e n.)-nál elfordulnak : akkor
kétségtelenné lesz elttünk, hogy K o eh R. Petiveri-je nem
egyetlen fajt foglal magában, hanem a fajok egy halmazát,

tehát nem természetes, hanem tökéletesen erszakolt, mester-

séges faj.

Szántszándékkal hoztam fel K o c h-ot például, mert hisz

ennek a kétségkívül nagy természetkutatónak (akit mint sziszte-

matikust és analitikust L i n n é-vel és L a m a r c k-kal egy sorba

kell állítanunk) Synopsis-a tudvalevleg csaknem hetven év óta

standardmunkája íloristáinknak és szisztematikusainknak s így
flóránk rendszertani felépítésére még manapság is nagy a befo-

lyása. De számtalan más példát is felhozhattam volna arra, hogy
milyen nagyok a tévedések és hibák, amelyeket a vízibogiárkák

szisztematikai feldolgozásában elkövettek. Oly bélyegekhez nyúl-

tak ugyanis, amelyek a növény bels lényegén és bels termé-

szetén kívül állnak. A víz sekély vagy mély volta, tükrének er-
sebb vagy gyengébb hullámzása, magának a víznek állandó és

bséges jelenléte vagy leljes kiszáradása, srsége és hmér-
séklete egyetlen faj körén belül kétségkívül különböz alakokat

képes létrehozni, de az ily bélyegek nem alkalmasak a faji

megkülönböztetésre. Ha azután mégis ilyenekül használják fel

ket, akkor ez, amint a felhozott példa mutatja, a különböz
fajok összekeverésére és így a rendszertanban kolosszális kon-

fúzióra vezet.

De ha más szempontból indulunk ki, ha a fiijok megkülön-

böztetésére nem a médiumot, hanem a növényben magában él
és ható, létére vagy nemlétére dönten befolyó bels képessége-

ket használjuk, akkor azt látjuk, hogy ezen alap, minthogy állandó,

minden körülmények közt változatlan és maradandó : magától

értetden oly felosztásra is használható, amely nincs mindenki

kénye-kedvének kiszolgáltatva és amely felosztás tárgyilagos és

természetes lesz. Ezen beosztás céljából a növényt tartózkodási

helyétl egészen elválasztva, egyéni életére és fajának fenntar-

tására nézve legvitálisabb szerveit : növekedési és szaporító orgá-

numait figyeljük meg. E2 a momentum, miként valamennyi vízi-

növénynél, azonképpen speciálisan a vízihoglárkáknál is, a tisz-

tán vegetatív szaporodás állapotából az ivaros szaporodás álla-

potába való bels átalakulási képességben áll. Ennek fordítottja

is lehetséges, t. i., hogy az a bels képességben van meg, hogy
a fruktifikáció útján szaporodó és gyarapodó faj vegetatív úton

szaporodóvá alakul át.



A MAGYAR VIZIBOGLÁRKÁK 37

A fenti megállapításból azonban mindenfajta filogenetikus

tendenciát és fejldéselméleti vonatkozást ki akarunk zárni, mert

egyáltalában nem látszik itt helyénvalónak, hogy beleavatkozzunk

abba a vitába, amely arról folyik, hogy a vízinövények a száraz-

földiekbl fejldtek-e ki, avagy fordítva. Az érvek, amelyeket az

egyik vagy másik nézet támogatására felhoznak, épp oly jól fel-

használhatók alulról felfelé, mint felülrl lefelé való értelemben,

úgy hogy — legalább is jelenlegi fogalmazásukban — sem pro,

sem contra nem bizonyító erejek. Az itt tárgyalt témánál külön-

ben alapjában véve nem is az igazi vízinövények és az igazi

szárazföldi növények közti ellentétrl van szó, hisz oly vízibog-

lárka, amely valódi szárazföldi növény volna, azaz a szárazon

csírázva növekednék, virágoznék és fruktifikálna : ma nem is

létezik. Manapság csak oly víziboglárkákról beszélhetünk, ame-
lyek Víigy alámerülve élnek a vízben, vagy már a szabad leve-

gn való életmódhoz alkalmazkodtak. Az úgynevezett succulens

vagy terrestrís víziboglárka-alakok sem a szó szoros értelmében

vett szárazföldi növények ; tulajdonképpen víz alatt csíráznak

és növekednek s csak akkor vesznek fel a szárazföldi élethez

alkalmazkodott alakot, ha a víz, amelyben éltek, kiszáradt. Tehát
tulajdonképpen szárazra került vízinövények. Ez a tény legvilá-

gosabban abban nyilvánul meg, hogy a terrestris alakokon csak

a vegetatív szervek : a gyökér, a szár, a levelek (amelyeknek a

víz a médiumuk) változnak meg feltnbben, ellenben a tulajdon-

képpeni szaporítószervek : a virágkocsányok, a csésze, a szirmok,

a magház, a bibe, a bibeszál stb. korábbi légbeli életükhöz képest

lényegesen nem változnak,

Ezért ha egészen korrektül akarunk eljárni, csak azt kon-
statálhatjuk, hogy manapság van a víziboglárkáknak oly cso-

portja, amely inkább ivartalanul, mint ivarosán szaporodik (olya-

nokat, amelyek kizárólag vegetatív úton szaporodnak, ma nem
ismerünk), azután egy más csoport, ahol a viszony fordított.

Ezen két csoport közt számtalan átmeneti alak van, st a jelen-

leg él víziboglárkák túlnyomóan nagy részét alkotják azok,

amelyeknek az a tendenciájuk, hogy a fentnevezett két ellen-

tétes csoport egyikébl a másikba menjenek át. Itt is szigorúan

elkerülünk minden íejldéselméleti és filogenetikus vonatkozást

;

azt a kérdést, hogy a három csoport közül melyik jelent az

alkalmazkodásban haladást és melyik hanyatlást, gondosan kike-

rüljük. Mert az, amit mi fejldéselméleti természetfelfogásunk és

az ezen alapon rendszer szempontjából fejldésnek vagy vissza-

fejldésnek nevezünk, nem jelenti szükségképpen az illet növény
számára ténybelileg ugyanazt. A Ranunculus paucistamineus
részére a minél intenzívebb átváltozás a légbeli élethez alkal-

mazkodott alakból az alámerült életmódhoz alkalmazkodott for-

mába egyáltalában nem jelent hanyatlást, hanem sokkal inkább
egy lépést relatíve elre.

Keá, mint egyénre nézve, könnyebb életlehetséget, munka-
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erben való megtakarítást, bségesebb és könnyebb táplálkozást

jelent, ez pedig mind haladás magára a növény fennmaradásá-

nak lehetsegére nézve. Gyökerének nem kell ezután már táp-

lálék után kutatnia, szárának kevesebb, vagy semmiféle szilár-

dító szövetet sem kell kifejlesztenie, hogy a szükséges szilárd-

ságot biztosító mechanizmus meglegyen ; nem kell megerltetnie

magát, hogy nagy virágokat fejlesszen ki ers porzókkal ; mind-

ezt megtakarítja és eléri a vegetatív szaporodással és az alá-

merült vízi élethez való alkalmazkodással. Nem jelent-e ez reá

és fennmaradására nézve pozitív nyereséget?

*

A fentemlített három csoport tehát a ma él víziboglárkák

alkalmazkodási lépcsjén három fokot képvisel. A legfels fokon
— felsnek nevezzük, mivel a lépcst nem tudjuk másképpen
elképzelni, minthogy teteje és alja van ; de ezzel, mégegyszer
hangsúlyozzuk, semmiféle filogenetikus következtetés nem jár

együtt — azok a víziboglárkák állanak, amelyeknek szaporodása

rendszerint és túlnyomólag ivaros és a termékenyítés a leveg-
ben történik ; ezeket Batrachia aerophilá-nak nevezem.

A legalsó fokon azok a boglárkák állanak, amelyek-

nek szaporodása rendszerint és túlnyomólag ivartalanul, a víz

alatt folyik le : ezeket Batrachia vegetativa-i\ak hívom.

A középs fokot végre azok a víziboglárkák foglalják el,

amelyek még sem az alsó, sem a fels csoporthoz nem tartoz-

nak, hanem kétélt életet folytatnak, nem víz és szárazföld,

hanem víz és leveg közt ; azonkívül azt a tendenciát mutatják,

hogy az els vagy második csoport közül az egyikbe átmenje-

nek. Ezeket Batrachia amphibiá-nak nevezem.

Lássuk már most. hogy ezen három fokozat hogyan jut

morfológiailag kifejezésre, azaz keressük ki azokat a jegyeket,

amelyekrl megismerhetjük, hogy valemely víziboglárka a három
csoport melyikébe tartozik.

I. A Ranunculus (Batrachium) aerophilus alaliköre.

Az ivaros szaporodáshoz s a légbeli megtermékenyítés-

hez való alkalmazkodás a következ bélyegekben jut kife-

jezésre.

A szár fels része, a virágzati tengely messze kiáll a víz-

bl. A virágzati tengely internódiumai rövidebbek, mint a szár

víz alatti részén levk, ezért a levelek jobban egymás mellé

zsúfoltaknak látszanak.

Az úszóleveleh nyele úgy áll, hogy a levéllemezek vízszin-

tesen nyugodjanak a víz felületén. A levélnyél a virágzati ten-

gelybl való kiágazásánál, hosszúságának csaknem kétharmad

részében ers, széles hüvellyel van borítva, amely megtámasz-

tásra és a szél vagy a hirtelen hullámcsapás elleni védelemre való.
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A levelek, hogy minél több fényt kaphassanak, vesealakúak,

szélesek, lekerekített vagy letompított alappal, amiáltal egyszer-

smind szilárdságot is nyernek ; amellett többé-kevésbbé mélyen

karélyosak, a karélyok rendszerint ismét karélyosak s ezáltal a

levelek jobban odasimulnak a vízhez. Fels oldalukon szájnyílá-

saik vannak, a túlságosan ers benedvesítéstl viaszbevonat védi

ket. Alsó felükön (azon víznek, amelyben tenyésznek, milyen-

sége szerint) vagy egészen kopaszok, vagy többé-kevésbbé sz-
rösek, egy alaknál pedig {R. pelitus Borb.) csaknem srn
gyapjasak, amely nemcsak úszóképességük fokozásához járul

hozzá, hanem a vízbl való közvetetlen táplálék felvételt is el-

segíti.

A levelekkel átellenes virágkocsányok rendszerint csak az

úszólevelek hónaljában ülnek (Fries szerint: fólia natantia

necessaria), karcsúak, hosszúra nyúltak, hogy a vízbl kiállhas-

sanak. Szilárdságukat nemcsak a már említett hüvelyek, hanem
maguknak a kocsányoknak alakja is biztosítja, t. i. felfelé vas-

tagságban kissé csökkennek s így — mint valami billiárdbot —
ruganyosabbak és szilárdabbak lesznek. Végükön mindig csak

egyetlen virágot hordanak.

Maga a virág a legkülönbözbb arra irányuló berendezé-

seket mutatja, hogy a termések ivaros úton való létrehozása

lehetvé váljék. Sr levelek átal alkotott csészétl körülvéve

terpeszkednek a szirmok, valódi „kirakat"-ként. Szélesek, oldalt

tökéletesen fedik egymást, úgy hogy ers takaróként veszik véd-
leg körül a szaporító szerveket. Színük — rendesen ers fehér,

sötétebb erecskékkel és sárga alappal — a sötétszín víztükör-

tl feltnen elüt s így a keresztezés közvetí ésére még repül
rovarokat is magukhoz tudnak csalogatni.

A szaporítószervek ersen ki vannak fejldve.

A portokok nagy számban vannak, vastagok qs óriási tömeg
virágport tartalmaznak ; az ket hordozó porzószálak szintén er-
sek és elég hosszúak ahhoz, hogy a portokokat a termés-

fejecske fölé emeljék, úgy hogy az önbeporzás mindenesetre

megtörténhetik.

A bibe gyralakú szemölcsökkel fedett s így a virág-

por mennél bvebb felvételére igen alkalmas széles területet

alkot.

Ezen csoport tagjai nem nnek ers hullámverés vízben,

sem igen gyorsan folyó patakokban (a mi „hullámzó Balaton"-unk-

ban sem fordulnak el), hanem inkább kevésbbé mozgásban
lev vagy egészen csendes, nem túlságosan mély vizeket keres-

nek fel, mivel itt a virágok és a szaporító szervek nincsenek

kitéve azoknak a veszélyeknek, amelyekkel ragadó folyású vagy
nagy hullámokat ver víz fenyeget.

Ezen csoport nálunk is gyakran található f képviselje a

Banunculus ])eUatus Schrk., különböz formáival együtt, ame-
lyeknek alakja a víz mindenkori állapotától függ. Ezek : a R.
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peniciUatus Hiern, a i2. truncatus Koch, az átmeneti leve-

lekkel is bíró R. radiatus Bor., a R. ríjpiphyllus Bast. ; az-

után a különböz alakok a vízilevelek rövid és kemény, hosz-

szabb és puha sallangjaival ; végül a tipikus R. peltatus S c h r k.-

nak és minden egyes változatának szárazföldi formái.

Víziboglárkánk alább következ csoportjához : Ranuncuhis
amphihiiis-hoz való természetes átmenet a R. confusus Godr.
és a R. Baudotii Godr., amelyeknél az ivaros szaporodást és

a légbeli megporzást szolgáló berendezések nem oly tökéletesek,

mint a R. peUatus-r\á\, amellett azonban magasabb fejldési fokon

vannak, mint az amphibiá-i\i\\. Ez mindkét növénynél abbaa

fejezdik ki, hogy a szirmok keskenyebbek, nem fedik egymást

és a szár bviben van vízileveleknek ; azonkívül a R. Baudotii-

nál a porzók száma kisebb, nagyon g} eiigén fejlettek, ügy hogy

sokkal rövidebbek a termésfejecskénél, amiért is itt a bséges
autogám termékenyítés iránt kétségek merülhetnek fel.

II. A Ranuiiculus (Batrachiiim) amphibíus alakköre.

Az ezen csoportba tartozó víziboglárkák második helyen

állnak abban a törekvésben, hogy a vegetatív és a víz alatti

ivaros szaporodást feayeget veszélyek ellen védekezzenek. Az

ezen célt szolgáló berendezések még nem teszik lehetvé a

vegetatív szaporodás abbahagyását és kizárólag a leveg-

ben történ megporzás általi ivaros szaporodásra való áttérést.

A virúgzcdi tengely ezeknél a boglárkáknál rendszerint és

túlnyomóan még a vízben hullámzik ; csak ha sikerül a szárnak

a virágzati tengelyt a víz tükre fölé emelni : lépnek fel átmeneti

és úszólevelek. Az elbbiek, azon víz minsége szerint, amely-

ben nnek, a legváltozatosabb alakot és a sallangokra való osz-

lás legkülönbözbb tokait mutatják.

A virágkocsányok itt nem kizárólag az úszólevelek hónaljá-

ból nnek ki, e levelek tehát nem fólia necessaria, hanem fólia

accessoria. A viszony úgy körülbelül a fordítottja az aeroiihilá-

nál levnek. Ennél ugyanis a virágkocsányok rendszerint az

úszólevelek hónaljából nnek ki és csak ritka kivételként még
a vizilevelekéibl is ; az ampJnhiá-ivál a kocsányok rendszerint a

vízilevelek hónaljában fejldnek és csak kivételes esetekben s

ritkán még az átmeneti és úszólevelekéibl is. Maguk a virág-

kocsányok gyakran igen hosszúra nyúlnak, de mindenesetre

messze — két-háromszorosára — túlérnek a velk szemben álló

levélen.

A szirmok gyengébben fejlettek, mint a R. peltatus-ukl,

nem oly nagyok és szélesek; széleikkel nem is fedik egymást.

A porzók kevésbbé számosak és gyengébbek is ; elérik ugyan

a termésfejecske hosszát, de oldalt elállnak, úgy hogy az auto-

gám termékenyítés megvan nehezítve
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A nálunk él víziboglárkák közül ebbe a csoportba tartoz-

nak : a R. circinnatus Sibth. és — ami még további vizsgá-

latra szorul — ezen növénynek egy egészen új, a Balatonban

él alakja (amely a R. circinnatus tói abban tér el, hogy nem-

csak az alsó, hanem a fels és legfels levelek is nyelesek és

sallangjaik nem köralaküan, hanem félköralakúan állanak) ; ezen

növény — ha mint forma valóban állandónak bizonyulna —
semiradiatus-nak volna nevezhet ; továbbá a R. carinatus

Schur., ennek átmeneti és úszólevelekkel bíró alakja: a R.

Langei F. S z. és a R. fluitans Lam. (amely utóbbi nálunk

csak legnagyobb ritkaságképpen hoz egészséges, csiraképes

magot, tehát kétségkívül a legnagvobb mértékben vegetatív úton

szaporodik, de virágjának alkotásánál fogva mégis ezen cso-

portba sorolandó). Mindezen alakok szárazföldi formákban is

elfordulnak.

Ezen fejldési foktól az alább következhöz a R. tricho-

phyllus Chaix képez természetes átmenetet, amely növényt

már ezen oknál fogva is mesr kell különböztetnünk a R. pau-

cistamineus T a u s c h-tól. tekintet nélkül a levelek, hüvelyek és

terméskék ersebben vagy gyengébben szrös voltára. Ezen
átmeneti jellege a R. trichophylhis Chaix-nak morfológiailag a

virágok és ezek kocsányainak alkotásában fejezdik ki. Az utób-

biak hosszúságban sohasem érik el az amphibia kocsányainak

hosszát, de mégis hosszabbak mint a R paucistamineus-nkl
;

azonban legfeljebb mégegyszer olyan hosszúak, mint a velük

szemben álló levél. A virágok kisebbek, mint az amphibiá-nél,

de még mindig jelentékenyen nagyobbak, mint az alábbi cso-

portnál ; a szirmok átlag kétszer, egész két és félszer hosszab-

bak a csészénél. T a u s c h a R. paucistamineus diagnózisában

fjellemvonásul a „flores minimi"t említi, míg Villars az

Histoire des Plantes-jában — amely mnek els kötetében
Chaix az R. tricJiophyllus-kt csak mint egyszer nevet hozza
fel, de akinek növénye V i 1 1 a r s-nak minden bizonnyal termé-

szetben megvolt — a harmadik kötetben, ahol kimeríten leírja a
növényt, a virágról a R. aquatilis L.-ével szemben ezt mondja

:

„La fieure est petité" — , tehát csak kisebb, mint a R, peltatus-é.

A R. trichophyllus Chaix nálunk igen sokféle alakban
fordul el a levelek alkotására nézve. Van átmeneti- és úszó-

levelekkel bíró — ez a i?. radians Revei — , továbbá száraz-

földi formája is.

III. A Kanunculus (Batrachium) vegetativus alakköre.

A vegetativus szóval egyáltalában nem azt akarjuk mon-
dani, hogy az ezen csoportba tartozó víziboglárkák kizárólag
csak vegetatív úton szaporodnának. Nem ; ezzel csak azt akar-

juk jelezni, hogy sokkal nagyobb mértékben történik gyarapodá-
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suk ivartalanul, mint a másik két fenntemlített csoportnál. Mert
az ezea csoportba tartozó viziboglárkáknak is megvan az a
képességük, hogy a levegben történjék a megporzás és ott érje-

nek meg a magvak. Mégis a vízalatti termékenyítés és magérés
nagyobb mértékben uralkodik náluk, mint a másik két csoportba
tartozó társaiknál. A vázolt életmódhoz való alkalmazkodást a
következ berendezések és bflyegek mutatják:

A virágzati tengelyt itt a szár azon egész része alkotja,

amely szorosan a víz színe alatt nyúlik el, ügy hogy az ezen
szárrészbl kinöv virágkocsányok a vízbl kiállnak. Ezeknek a

kocsányoknak nem kell megnyúlniok, mert megnyúlásuk nem
jelentene a növényre nézve valamely különös elnyt, hisz' a ter-

mékenyítés épp oly jól megtörténhetik a víz alatt, mint fölötte.

A kocsányok ezért rendszerint rövidek, alig múlják valamivel

felül a velük szemben álló levél hosszát és csak a termékenyí-

tés megtörténte után görbülnek ívalakúan meg, hogy a termés-

kéket kicsirázásuk céljából a vízbe mártsák.

A virágok kicsinyek, hiszen csalogatóul „kirakat" -ul való

kifejldésük egészen felesleges. Ha a termékenyítés a levegn
történik : annál jobb ; ha nem : akkor sem esik kár. A víz alatt

megtermékenyül virágoknak azonban nincs szükségük a keresz-

tezés közvetítit csalogató berendezésre, mert ha ilyenek a víz

alatt tán vannak is, közvetítésük felette bizonytalan. Ezért a

legnagyobb er- és munkapazarlás volna, ha a növény anyagot

használna föl egy oly szervnek a légbeli élethez szükséges fel-

cicomázására, amely szerv a víz alatt feladatát egyszerbb for-

mában is el tudja végezni. Az alámerülve él víziboglárkákról

bebizonyult, hogy kleisztogám beporzás folyik náluk, tehát a

termékenyítés mindenesetre megtörténik. Igaz. hogy oly módon,
amely ers utódok keletkezésére és az életük biztonságára nézve

nagy veszélyekkel van összekötve. De éppen ezen veszedelmek

azok, amelyek a növényben azt az impulzust ébresztik fel, hogy el-

kerülje ket és táplálják benne a légbeli termékenyítéshez való

alkalmazkodás tendenciáját.

A porzók kifejldése is az elbb tárgyalt szempont alá esik:

gyengék, oldalt elállók, számuk csekély.

A kifejtett értelemben vett „vegetatív" víziboglárkák közül

Magyarországból eddig a következk ismeretesek

:

A valódi R. paucistamineus T a u s c h rendkívül apró virá-

gokkal, amelyek csak kevéssel haladják meg a csésze hosszát;

továbbá ezen növénynek a levelek tekintetében (röv'd vagy

hosszú, merev vagy puha sallangok) eltér alakjai; átmeneti és

úszólevelekkel bíró formája : a R. Godroni G r e n ; egy alak,

amelynek terméskéi fiatalságukban is csupaszok : a R. Drouetii

F. S z. ; a csaknem hengeres vackú és óriási számú apró ter-

méskét visel forma : a R. Rionii L a g g. ; végre mindezen vál-

tozatok szárazföldi alakjai.
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Általánosságban még megjegyezzük itt, hogy a fölsorolt

formákon kívül vizeinkben még sok átmeneti és közbens alak

n, amelyek különböz apró eltérések és bélyegek által tnnek
ki, s ezért nem egyeznek meg mindenben az itt felsorolt for-

mákkal. Mégsem lehetett ket egyenkint fölhozni, mert még
további vizsgálatok és feldolgozások tárgyát kell képeznie annak,

hogy vájjon állandó alakok-e, avagy csak múlékonyak, amelyek
létüket a puszta véletlennek köszönve, épp oly gyorsan, ahogy
megjelentek, el is tnnek.

A mondottakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az
eddig ismert honi vízíboglárkák egyike sem áll már a legalsó

fokon, a pusztán vegetatív szaporodásnál ; st kimondhatjuk, hogy
valamennyi hazai viziboglárkánknak, kisebb vagy nagyobb mér-
tékben ugyan, de megvan a légbeli élethez való alkalmazkodás

képessége ; továbbá, hogy ezen mértéket a vázolt három fokozat

jellemzi, amely három fokozatban e mérték morfológiailag is kife-

jezdik.
*

Hogyan fognak víziboglárkáink a jöv évszázadokban tovább
alkalmazkodni, vájjon lefelé vagy fölfelé tartó irányt fognak-e
követni és hogy mily képet fog tavaink és folyóink, patakjaink
és mocsaraink növényzete évezredek multán nyújtani : annak
csak költinknek fantáziája a megmondhatója — és merem
állítani, hogy a természetkutatók közt is sok gazdag fantáziájú

költ van — ; ám a komoly, kötelességének tudatában lev és

lelkiismeretes természetbúvárnak, akinek szemében a tudomány
nem játékot, hanem objektív természetmegismerést jelent, a kér-

désre is csak egy becsületes felelete lesz : ignoramus.

(A növénytani szakosztály 1918. évi március hó 13-án tartott ülésébl.)

Schílberszky K,: Javaslat a fekete gabonarozsda
tárgyában.

Szinte felesleges e helyen azokra a mérhetetlen károkra
rámutatni, amelyeket a fekete gabonaroj'sda a gabonaterm orszá-

gok mindegyikében okoz és amelyeknek a mérve csupán csak a
megfelel biológiai hatásokat kiváltó különböz évi meteorológiai
viszonyok szerint ingadozik, azaz : fokozottabb vagy mérsékeltebb
hatású szokott lenni. A mezgazdasági szakkörök eltt ugyan-
csak nem szükséges fejtegetni azt a szoros — régebben beiga-
zolt — kapcsolatot, amely a fekete gabonarozsda {Puccinia gra-
minis Pers.) és a borbolya-cserje {Berberis vulgáris L.) között

kétségtelen módon fennforog, amennyiben t. i. a fekete gabona-
rozsda a borbolya-cserjén él aecidium-telepek spórái által idézte-

tik el.


