
Kövessi Ferencz: A fás növények vesszejének
/ r r fr * *
eresérl.

A gyakorlati növénytenyésztés, különösen a kertészet és a szlmívelés

terén századok óta tapasztalják a gyakorlati megfigyelk, hogy a fás növények

éves vesszejének a gyakorlat követelményeivel szemben tanúsított viselkedése

a vessz minsége szerint változik ; a jó vagy a rossz tulajdonság, melyet a

vessz magában rejt, attól függ, — mondja a gyakorlati növénytenyészt

— hogy milyen a vessz érési foka.** El is nevezték a vesszket minségük

szerint érettnek és éretlennek, vagy jól érett és rosszul érett vesszknek. Jól

érett vesszknek nevezik azokat, melyek a követelményeknek megfelelnek és

rosszul éretteknek azokat, melyek az igényeket nem képesek kielégíteni.

Ezen két fajta vessznek küls ismertet jeleket tulajdonítanak a meg-

figyelk, azt tartván az érett vesszrl, hogy keményebb fajú mint az éretlen

;

a fás szövet vastagabb és a bél vékonyabb az érettben mint az éretlenben
;

a kéreg színe világosabb és könnyen leválik az érettrl, míg az éretlen vessz

kérge ersen rátapadó és sötétebb szín.

Leglényegesebb különbség a két fajta vessz között azoknak a term-

képessége és az ivartalan úton való szaporításkor : az oltás és a dugványozás

alkalmával látható ; azt tapasztalni, hogy dugványozás vagy oltás czéljaira

az éretlen vessz nem képes megfelelni, a mennyiben rossz hegedési ered-

ményt ad és ha fejldésnek indul is, rövid idn belül a mikroorganizmusok

hatása alatt, vagy egyszeren fiziológiai folyamatok következtében elpusztul

és e mellett egész életében rosszul, keveset terem, gyümölcse is silányabb érték

az érett vesszbl származott egyének gyümölcsénél.

Tanulmányom tárgyát ezen fenti viszonyok okának a kiderítése és az okok

összefüggésének a kutatása képezte. Ez alkalommal els sorban (I.)az érett és az

éretlen vessz között lev lényegesebb morfológiai különbségekrl kívánok meg-

emlékezni és másodsorban (II.) azon fizikai okokról, melyek az érést befolyásolják.

I.

A vessz érésének morfológiai tanulmányozásakor fsúlyt azon mérhet

elváltozásokra helyeztem, melyek a növény táplálkozási viszonyainak, az anyag-

vándorlás útjának módosításában visznek lényeges szerepet, továbbá, melyek a

növény tartaléktáplálóanyagbeli gazdagságát, a szárazanyag és a víztartalom

Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi januárius 8-iki ülésen.

V. ö. K ö v c s s i F. »Amerikai szlfajtáink és klímánk. « Természettud.

Közlöny, 1899. évf. augusztus (360.) füzet.
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arányát mutatják. Méréseket végeztem ezért 1) a sejtek falain, melyeknek

vastagodása folytán a közöttük elhelyezkedett edények eredeti bsége olyan

mértékben csökken, mint a milyen mértekben a sejtfalak vastagsága fokozó-

dik. Tanulmány tárgyává tettem 2) a különféle érettség vesszk kemé-

nyít-, szárazanyag- és víztartalmát, valamint a vesszk fajsúlybeli viszonyát.

1. A sejtfalak vastagságának mérésekor* kétféle esetet különböztettem meg:

a) mikor az érett és az éretlen vessz szöveti kialakulására a küls viszonyok

azonosak, b) mikor a szövctkialakulás viszonyai eltérk.

Vizsgálódásaim tárgya a fás növények egyéves vesszeje volt, külö-

nösen a Vitaceae-t tanulmányoztam, közöttük a Yilis rupestris, V. riparia,

V. Berlandieri, V. vinifera különféle változatait és ezek egymás között el-

állított mesterséges és természetes fajkeverékeit, de kiterjeszkedtem az erdei

fák és a gyümölcsfák igen nagy számára is, mely tanulmányom alapján az

itt adandó szabályokat az összes fás növényekre állandósíthattam.

a) Azon hajtásokban, melyeknek szöveti kialakulására a küls viszonyok

azonosak voltak, azt tapasztaltam, hogy a sejtek nagysága megközelítleg

ugyanaz, de a sejtfalvastagság és az edények átmérje az érés fokai szerint

változik.

E kétfajta vessz kambiális képz szövete között semmi különbség sem

észlelhet, a többi rétegekben azonban úgy a fa, mint a háncs szöveteiben

morfológiailag összehasonlítható övek közepes sejtfalvastagságában határozott

különbség van. Az érett vessz sejtjeinek a fala mindig vastagabb mint az

éretlené. A sejtfalak vastagsága legkisebb a kambiális képz szövet közelében,

honnan úgy a bél felé haladva, mint a brszövethez közeledve, a sejtfal vas-

tagsági mérete folyton fokozódik.

A fokozódó sejtfalvastagságbeli különbség, melyet a képz szövettl távo-

lodva mindig ersebben észlelünk, mindegyik szövettömegen található, de a

bélsugarakban, melyeknek sejtjei parenchymásak maradnak, aránylag csak

kevéssé látható, míg a fás sejtekben és az edények falaiban, melyek mindig

ersebben fásodnak, az érett és az éretlen vessz között nagy különbség ész-

lelhet. Az érett és az éretlen vessz anatómiáikig összehasonlítható öveiben

fekv sejtek legcsekélyebb falvastagsága között különbség alig észlelhet, míg a

legfokozottabb sejtfalvastagság határozottan nagyobb az érett vesszben, mint

az éretlenben.

Az érés létrehozta fokozódó sejtfalvastagodás következtében elállott

nyomás az üregek és lágyabb szövetek alakváltozását eredményezi. A bél-

szövet az érett vesszben kisebb térfogatra redukálódik, sejtjei hatszöges alakot

öltenek, éppen úgy, mint bizonyos mértékig maguk a faparenchym-sejtek.

Az edények üregei falaik megvastagodása és a nyomás következtében kiseb-

bekké lesznek.

* Bvebben lásd F. Kövessi: »Rccherches biologiques sur l'aotement des

sarments de la vigne.« Revuc Générale de Botanique (Paris) 'I". XIII. 1001. Page 193.
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Ezekbl következik, hogy gyakorlatilag valamely vesszt annál érettebb-

nek ítélünk, minél jobban vannak megvastagodva a sejtfalai, különösen minél

vastagabb a bél közelében elhelyezett normálisan fejldött másodlagos faparen-

chym-sejteknek a fala, minél inkább redukálódik a bél szövete, minél inkább

hatszögesebbek a sejtjei és végül minél inkább kisebbednek az edények átméri.

b) Azon esetekben, ha a vessz szöveti kialakulására a viszonyok el-

térk voltak (más talajviszonyok, nedvesség, meleg stb.), a morfológiailag

összehasonlítható sejtek nagysága is megváltozik ; ilyen viszonyok között

könnyen érthet, hogy nem a sejtfal valódi méreteit, hanem annak viszonylagos

vastagságát kell összehasonlítanunk, azaz a sejtfalvastagság és a sejtnagyság

közötti arány fogja mutatni az érési fokot. Tanulmányozva ezen viszonyt, azt

tapasztaltam, hogy a sejtfal viszonylagos vastagsága a vessz anatomiailag

összehasonlítható öveiben annál nagyobb, minél érettebb a vessz és hogy a

fent elsorolt szabályok a sejt nagyságának arányára vonatkoztatva teljesen

érvényben vannak.*

1. ábra. Vitis rupestris (var. du Lot) vesszejének keresztmetszete. Bal oldalon érett

vessz másodlagos faszövete ersen megvastagodott sejtfalakkal ; a jobboldalon éretlen

vesszbl az elzvel morfológiailag megegyez helyrl vett másodlagos faszövet.

(/ = farostok ; mt = menet, lm = sejtfalak.)

Ezt a különbséget, az 1. számú ábrában óhajtom bemutatni, mely rajz

a Vitis rupestris érett és éretlen egyéves vesszejének moilölogiailag össze-

hasonlítható másodlagos faparenchyma szövete után van készítve, s az érés-

sel járó vastagodási folyamatot jellegzetesen mutatja.

Fentebb kifejeztem, hogy a sejtfalvastagodás a háncs és a fa sejtjein

egyaránt észlelhet, de itt különösen a fa sejtjeinek vastagodására óhajtok

V. ö. F. Köves si: »Recherches anatomiques sur l'aotemcnt des sarments

de vigne.« Comptes rendus. T. CXXXII. p. 647. 11 mars 1901.
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súlyt helyezni, mert miként fentebb jeleztem, gyakran megesik, hogy az éretlen

vesszbl ivartalan úton származott új egyének néhány évi vegetáczió után

lassanként elpusztulnak ; a halál-ok megállapítása czéljából ilyenkor a háncs

már nem tanulmányozható, mert az rendesen elpusztult, míg a fás szövet állan-

dóan megmarad. Sok alkalommal láttam ilyen bajban pusztuló szlnövénye-

ket, különösen oltásokat és mindannyiszor úgy találtam, hogy a szaporításul

szolgáló vessz minden esetben az éretlenségnek fentleírt jeleit mutatta.

H-
tmprsek
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lnek véve, az érett vessz tenyészcsúcsához jutott vízmennyiség sokkal

kevesebb, mint az éretlen vesszben.

Közelebbi megvilágítás kedveért tegyük föl például, hogy az edények-

ben, mint hajszálcsövekben mozgó folyadék összes más tényezi állandóak

maradnak — e tényezk összértékét jelöljük y-val — csak a csövek mérete

változik, akkor a szerint, mint a cs átmérje 05 mm-rl -

4, 0"3,
-

2 mm-re

csökken, a szállított víz mennyisége úgy változik, mint y0 -

54
,

j>0"4*, /034
,

j>0"24
, azaz mint y 62'5, y 26 -

6, y 81, yl"6, mely számok a mellett szólanak,

hogy a növény fejldésében e csökkenés tetemes különbségeket eredményez-

het. E különbségekre késbben óhajtok rámutatni.

*

2. A különféle érettség vesszk keményít-, szárazanyag-, víztartalmának és

fajsúlyviszonyának a tanulmányozása czéljából húsz tagból álló, különféle érett-

ségi fokot mutató vesszsorozatot vettem tanulmány tárgyává. Anyagúi a Vitis

nipestris (var. du Lot) vesszei szolgáltak. A vizsgálat megejtése eltt az érési

fok küls ismertet jelei alapján olyan sorozatba osztottam ket, melyben a

legjobban érett az els jegyet kapta, míg a legéretlenebbet 20-as számmal

jelöltem. Ezen hajtások egyike sem kivételes minség, mindegyik alkalmazás-

ban van a gyakorlatban, noha a 20-as körül levk igen sokszor rossz ered-

ményeket adnak.

Ezen hajtásokat a fa, a bél és a háncs viszonylagos vastagságának meg-

mérése, valamint fajsúlyuk, víz- és szárazanyag-tartalmuk meghatározása után

chemiai elemezésnek vetettem alá. Keményítjüket oldhatóvá tettem, ezukrosí-

tottam és azután a F e h 1 i n g-féle ismert kémlelési módon titráltam. Az elemezés

eredményének feltüntetéséül álljon itt a sorozat 1., 7., 14. és 20-ik tagjának

értéke, melyet a mellékelt táblázat mutat.*

A Vitis rupcstris (var. du Lot) különféle érettség vesszejének szárazanyag, víz és

keményít tartalmának aránya térfogat- és súlyegységekre vonatkozólag kifejezve :

E
c3
N

s

Ifi

•a
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E táblázatból látható, hogy :

1) valamely vessz súly vagy térfogati egységében a szárazanyag
mennyisége annál nagyobb, minél érettebb a hajtás; a

víz mennyisége pedig úgy térfogati, mint súly egységre vonatkoztatva, az érés

fokával fordított arányban van

;

2) a hajtás térfogati egységére vonatkoztatott kemé-
ny í t m e n n y i s é g annál nagyobb, minél érettebb a hajtás.

Ho-

meTsék
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Ezek az eredmények tehát már tisztán mutatják, hogy miért ad az éret-

len vagy rosszul érett vessz olyan rossz megeredési százalékot az ivartalan

úton való szaporítás, az oltás és a dugványozás eseteiben ? Könnyen érthet,

ha a rosszul érett vessz vegetáczióját két-háromszor kevesebb tartaléktápláló

anyaggal kezdi meg, nem is juthat olyan kifejldésre mint az érett vessz.

3. A bélnek, a fának és a háncsnak együttes vastagsága, azaz a hajtás

valóságos mérete nincsen szoros összefüggésben a keményíttartalom és a

szárazanyag fokozódásával és így az érési fokkal sem, miértis a jó érésre a

vessz egyszer vastagságából nem mindig lehet következtetni.

A keményít tömege és a szárazanyag súlya azonban ugyanazon arány-

ban növekedik, mint a fás szövetek viszonylagos vastagsága. Valamely haj-

tás tehát annál érettebb, mennél nagyobb a vessz összes
megfásodott szövetének a tömege és minél kevesebb a bél

szövetének az átmérje.
4. A cellulose, a keményít és a fában lev ásványi anyagok a víz-

nél nagyobb fajsúlyúak lévén, a nagyobb mennyiség szárazanyagot tartal-

mazó vesszk tömöttsége .is nagyobb lesz: tehát az érett fa fajsúlya
nagyobb mint az éretlené, vagy megfordítva : minél nagyobb
a vessz fajsúlya, annál érettebb az.

Összefoglalva mindezeket, azt mondhatjuk, hogy a vessz érését a sejtek

falainak ersebb vastagodása, a lágyabb szövetek, üregek és edények kiseb-

bedése, tartaléktáplálóanyag — keményít — berakodása és a fajsúly növe-

kedése jellemzi, vagyis a vesszszövetek szerkezete az érés

alatt meghatározott czélú d i f f e r e n t i a t i o-n megyén ke-

resztül, mely differentiatio végezel ja jellemz az érés-

nek összes szakaszaira. Az éretlen vessz is megkezdte ezt a bizo-

nyos irányú kialakulást, de rajta az elrehaladottság csak csekély mértékben

észlelhet, mert fejldésében megakasztatott.

A kialakulásnak ezen végczéljára, az eddigi kutatásokból következ ered-

mények alapján, tanulmányaim folyamán késbb rá is fogok mutatni.

II.

A növényi szöveteknek azon sajátságos irányban való fejldése, mely

az érett vesszt és az érési folyamatot jellemzi, mint a fentebb közöltekbl

következtethet, nem egyéb, mint az él protoplazma mködésének az ered-

ménye. E folyamatokban végbemen chemiai változások éppen úgy mint min-

den más chemiai folyamat, alá van vetve a küls fizikai hatásoknak ; a szabad-

ban tenyész növények a meteorológia viszonyainak.

Evekig tartó tanulmányi utam alatt végzett kutatásaim folyamán b al-

kalmam volt arról meggyzdni, hogy egy és ugyanazon változathoz tartozó

növény vesszeje a szerint, a mint más és más vidékrl származott, más és más

érési fokot is árult el. Ez az érési fok a szerint változott, a mint a vidéknek a

klimatológiai viszonyai módosultak. Az északibb vidékekrl ered vesszk,

mint a bemutatott mérési módszer segítségével megállapíthattam, mindig érett-

lenebb képet mutattak, mint a délvidékrl származottak, daczára annak hogy a
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délvidéki vesszk, hosszúságbeli növekedésükrl Ítélve, az északvidéki vesszk

után következtek.

Az elméleti következtetések és ezen gyakorlati megfigyelések arra indí-

tottak, hogy tanulmányom tárgyává tegyem, miként módosítják a klimatológiai

viszonyok a vessz szövetének azon kialakulását, melyet a gyakorlatban érés-

nek neveznek és a klimatológiát alkotó különféle tényezknek : a melegnek, a

világosságnak, a nedvességnek stb. külön-külön mi a szerepök ?

Azok a növények, melyeket ezen czélból tanulmány tárgyává tettem,

fként a \"üis génuszba tartoznak : Vitis vinifera, V. rupeslris, V. Berlandieri,

1

'. riparia és azon nevezetesebb természetes és mesterséges fajkeverékek

(hybridek), melyek ezeknek a keresztezésével állottak el; de kiterjesztettem késbb

figyelmemet az összes fás növényekre és sok megfigyelést gyjtöttem, különö-

sen a tenyésztés alatt lev gyümölcsfákról és azon erdei fákról, melyek a

Paris és Fontainebleau erdeiben közönségesebbek. A helyszke miatt mind-

ezen dolgokra itt ki nem terjeszkedhetem ; azok a viszonyok, melyekre itt

vonatkozni óhajtok — noha az összes fás növényekre érvényben vannak -

közetlenül a 1

r
iHs ntpestris (var. du LotJ nev amerikai szlre vonatkoznak,

mely mintegy 25 éve került Európába és ma már az összes szlvidéken talál-

ható. Tanulmányozása különösen azért érdekes, mivel a jelenleg tenyésztés

alatt lev egyének ugyanazon viszonyok között veszik eredetüket és az eredeti-

leg behozott növényt állandóan ivartalan úton szaporították tovább, úgy hogy

a rajta létrejött változást kizárólag a küls okok által létrehozottnak kell

tekinteni.

A klimatológiai viszonyok tanulmányozása czéljából leglényegesebb

1) a meleg, 2) a világosság, 3) a nedvesség; ezeknek befolyását

találtam szükségesnek tanulmányozni. Lássuk ezeket a következkben.

1. A meleg három különféle módon van hatással a növény fejldésére:

aj meghatározza a vegetáczió tartamát és megállapítja a vegetáczió ideje alatt

rendelkezésre lev egész melegmennyiséget ; b) módosítókig hat a növény

különféle szerveinek biológiai mködésére ; c) változtatókig hat a többi befolyó

tényezk nagyságára.

aj A vegetáczió tartama, mely alatt a növény rügyfakadása és levél-

hullása között lefolyó idt értjük, a küls fizikai tényezk által van meg-

határozva. E tényezk között a legnagyobb szerepe a hmérsékletnek van.

Huszonöt évre vonatkozó meteorológiai megfigyelések és ugyanannyi évi kö-

zctlen megfigyelési följegyzés adatai azt bizonyítják, hogy a 1 'itis rupeslris

(var. du LotJ vegetácziója akkor kezddik, mikor a leveg a 10° C. napi

középhmérsékletet túllépte és akkor végzdik, mikor a hmérséklet 10° C.

alá sülyedt.*

Ha ismeretes a vidéknek hmérsékleti viszonya, akkor a szóban forgó

növény valamely vidéken mutatott fejldésbeli viszonya könnyen számítható

* V. ö. F. Kövessi: Influencc des eonditions elimatologiqucs sur la vc^cta-

tion des sarments de la vigne. Comptes rendus t. CXXXll. pa^c 857. 1. Avril 1901.

Bvebben 1. F. Kövessi: Revuc Géncralc de Botanique. Paris t. XIII. pagc

215. loc. cit.
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ki, mert nem kell egyebet tenni, mint számításba venni azon hmérsékletet,

melynek 10° ('. hmérsékletnél magasabb napi középértéke van ; a mi ezentúl

esik, az a vegetáczió javára Írandó, amiez alatt van, a vegetáczió szünetét jelenti.

Az itt bemutatott 2-ik és 3-ik számú ábra négy magyarországi : (Arad,

Budapest, Keszthely és Tokaj és) négy francziaországi : (Dijon, Paris, Mont-

Nap-

fe nyes

órák-
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Számításba véve ezek alapján azon középhmérsékletet, melyet a különféle

vidékeken tenyész növény ezen különböz hosszúságú fejldésbeli viszonyok

között kaphat, azt fogjuk találni, hogy az egész hmérsékleti összege még
tágabb határok között ingadozik, mint a vegetáczió tartama. íme ezen adatokat

kiszámítva, következ táblázatban közlöm :

A város neve
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hogy a déli vidék hmérsékleti közepe nyáron a 23° C fölött van, míg a

szltenyészet északi régióiban ezen szám alatt marad,
,
st némelyik alig

emelkedik a 18P C fölé.

Ezekbl az adatokból világosan következik azon gyakorlatilag is ismert

tény, hogy az északi vidékeken a szóban forgó növény a vegetáczió tartama

alatt állandóan szaporítja tenyészeti szerveit. A levelektl áthasonított tápláló

anyagot c közben olyan mértékben használja újabb és újabb hajtásoknak és

-Ö £
cd <L>
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A meleg nagy mértékben hat a növény környezetének a viszonylagos

nedvességére ; a fizikai ismeretek bizonyítják, hogy nagyon változik a leveg-

nek viszonylagos párateltsége, a leveg hmérséklete szerint. A levegnek

vízgzt fölvev tehetsége gyarapodik, ha a hmérséklet emelkedik és sülyed,

ha a hmérséklet csökken. A talaj ugyanazon chemiai és fizikai alkotása

mellett a leveg nedvességének elpárolgása magasabb hmérsékleten gyorsabb,

mint alacsonyabbon. Következik tehát, hogy két vidék — melynek eszési

viszonyai ugyanazok — de hmérsékletük viszonya különböz, talajuk és leve-

gjük viszonylagos nedvessége a szerint fog változni, mint a vidékek hmér-
sékleti viszonyai.

Ha a 2-ik és 3-ik ábrában bemutatott városok csapadékviszonyai

egészen ugyanazok volnának, akkor a legszárazabb vidék volna Montpellier

és a legtöbb nedvességet mutatná Paris és Nancy ; ezek között foglalna

helyet Magyarországnak több helysége. A különféle eszési viszonyok mellett

az lesz a legnedvesebb vidék, melynek alacsonyabb hmérséklete mellett a

leggazdagabb eszési képe van. A különféle vidékek eszési viszonyainak

tanulmányozása tehát igen érdekesnek Ígérkezik és ezért erre vissza is

fogok térni.

2. A világosságot biológiai szempontból kétféleképen szükséges

szemügyre vennünk : a) mint a napfény ersségét (intensitas) ; b) mint a

napfényes id tartamát. Mind a kettt eléggé nehéz a mai fejletlen fizikai

eszközökkel mérni és azért a meteorológiában alig találunk nagyobb mennyi-

ség följegyzésre. Azt, a mit biztosan tudunk, a következ :

a) A fényersség mérése szempontjából tett tudományos kísérletek azt

bizonyítják, hogy az egyenlíttl a sarkok felé haladva a fényersség folyton

csökken ;
4—5—6 földrajzi szélességi fok, mely pl. a délfrancziaországi vidékek

és a szlmívelés északi határa között terül el, már elegend különbség

arra, hogy a különbséget pl. fotográfiai mszerekkel kimutathassuk és csak-

ugyan utazgatásaimban b alkalmam volt magamnak is meggyzdni, hogy

ezen állításnak határozott jogosultsága van és ez adatok alapján hiszem, hogy

délen az áthasonítás viszonyaira a fény nagyobb érték tényezként szerepel,

mint az északi régiókban.

b) A napfényes id tartama a növényfejldésnek folyamán éppen olyan,

vagy talán még lényegesebb tényez, mint a fény erssége ; mert a kísérletek

és megfigyelések azt bizonyítják, hogy a növény fejldésének szakaszai

a szerint módosulnak, a mint a növény átes vagy ver napfényben fejldik.

Verfényben nagyobb a szövetek kialakulásának a foka, mint átes fényben.

A napfény tartamát valamely vidéken a fellegek járása nagy mértékben mó-

dosítja ; ha valamely vidéken sok a fellegjárás, a ver napfény kevesebb
;

míg megfordítva, ha a fellegjárás kevés, a napfényes órák száma növekedik.

A napfénj^es órák számának miként való változását a 4-ik ábra

mutatja Montpellier, Paris és Ó-Gyalla meteorológiai állomásain végzett

megfigyelések adatai alapján, több éven át végzett följegyzés közepére

vonatkoztatva. Ez adatok azt bizonyítják, hogy a déli vidékeken a napfényes

órák száma tetemesen nagyobb mint az északiakon, mert míg az évek nap-
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fényes ideje Montpellierben 2258 órát tesznek, addig Ó-Gyallán 1910 órára és

Parisban csak 1458 órára rúgnak.

Íme tehát határozottan látható, hogy a déli vidékek fénygazdagsága

sokkal nagyobb, mint az északi vidékeké és ha a szövetek kialakulására

mennyiségével egyenes arányban foly be a fény, akkor kell hogy a déli

vidékeken a növények vesszei magasabb fokú olyan kialakulást mutassanak,

mint a milyent a gyakorlati növénytermelk érésnek neveznek.

c
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óhajtom azon viszonyokat is, melyek a talaj nedvességében mint a különféle

összetétel talajok higroszkópos és vízfölvev tényezi szerepelnek, valamint

nem czélom az altalajvízrl sem bvebb tárgyalásba bocsátkozni, mely külön-

ben a legtöbbször szintén szoros kapcsolatban van a levegbeli víz mennyi-

ségével. Ezekre bvebben majd más alkalommal óhajtok kiterjeszkedni.

A nedvességnek a szerepe a szövetek azon mködési irányára, melyet

érésnek neveztünk, tanulmányaim és kísérleteim folyamán a hmérséklet és

a világosság szerepével egészen ellentétes irányúnak bizonyult, vagyis a meleg

Csapa-

dékos

napok

száma
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meg és milyen képet mutat az eszési viszony a déli vidékeken, a hol a

vessz érésére a viszonyok kedvezbbek ?

a) Az es tömegét 30-évi megfigyelés középértékeiben a francziaországi

vidékekre vonatkozólag a 5-ik számú és a magyarországi vidékekre vonat-

kozólag az 6-ik grafikai táblázatok mutatják ; ha ezen görbéket megfigyeljük.

látjuk, hogy Délfrancziaországban a csapadék különösen az szi és a téli

idre esik, míg nyáron és a vegetáczió ideje alatt az es igen kevés. A többi

vidékeken, úgy északi Francziaországban, mint hazánkban is a kép egészen

ellenkez ; az eszés ideje a nyár és a csapadék legnagyobb tömege a vege-

táczió ideje alatt hull a földre, mi által a növénynek tenyészeti ideje alatt a

nedvességi viszonya sokkal nagyobb lesz az északi vidékeken, mint délen.

Ez a nagyobbtömeg víz a növény tenyészeti mködésében lényeges módo-

sulásokat eredményez. A fokozottabb nedvesség esetében a növény szövetelemei

ersebben duzzadnak, a tenyész csúcsokban végbemen osztódások nagyobb-

mérvek, a tenyészeti szervek szaporodása gyorsabb és a kész táplálóanyag

nem a meglev szövetek fejlesztésére használódik, hanem az új tenyészeti

szervek létrehozására szolgál.

b) A csapadék mennyiségén kívül élettani szempontból sokkal lénye-

gesebb a vegetáczió alatt az esnek miként való eloszlása, vagyis az

ess napoknak az elrendezkedése. Ezen elrendezkedés befolyással van :

a) a leveg párateltségi viszonyaira, fi) a lehulló tömegnek a talajba való

jutására.

«) A leveg párateltsége függ a hmérséklettl ; az es ideje alatt

azonban bármilyen legyen is a hmérséklet, a leveg viszonylagos páratelt-

ségének foka közel van a telítéshez. Ilyenkor sem a talaj nem veszít nedves-

ségébl, sem a növény nem párologtat ; tehát ott, hol az ess napok gya-

koriak, sokkal kevesebb vízre van a növénynek szüksége, hogy ugyanolyan

eredményre jusson, mint olyan helyen, a hol a növény által a talajból

fölvett víz a szárazabb levegben mindjárt elpárolog. Másképen mondva

:

ugyanazon talaj, ugyanolyan esmennyiség és ugyanolyan hmérséklet mellett

lehet száraz és lehet nedves, a szerint, a mint az ess napok száma több

vagy kevesebb. Ott, hol az ess napok száma nagyobb, — minden egyéb

körülményt egyenlnek véve - ugyanazon talaj nedvessége több lesz, mint

a ritkább eszés helyek talajnedvessége.

fi) Ugyanazon mennyiség es, valamely talajt egészen másként áztat

meg, ha az egy alkalommal nagyobb tömegben, vagy pedig több alkalommal

apró tömegben hull a földre. Fölösleges bvebben fejtegetni, hogy az apró id-

közökben hulló es jobban megáztatja a talajt, mint a zápores ; mert míg

a zápores elfut a földön a nélkül, hogy az a talajba jutna, addig az apró

cseppekben lehulló es mélyen beszivárog az alsóbb rétegekbe is ; ha tehát

azt látjuk, hogy valamely vidék ess napjainak a száma 4—5, míg a másiké

10—12, akkor a két vidék közül az utóbbi még akkor is nedvesebb lesz, ha

az es tömege a két vidéken egyenl volna ; ha pedig a csapadékos napokkal

az es tömege is nagyobb, akkor a vidék nedvességi viszonya sokszorta

magasabbfokú.
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Az ess napok eloszlásának tanulmányozására a 7-ik és a S-ik számú

grafikai láblázatokat óhajtom bemutatni, melyeknek görbéi Francziaország

Montpellier, Dijon, Paris, Nancy és Budapest, Arad, Keszthely, Tokaj

városoknak meteorológiai állomásain végzett megfigyelések átlagos értékei-

nek alapján vannak szerkesztve. Ezek az adatok azt mutatják, hogy az ess

napok száma déli Francziaországban sokkal kevesebb, mint akár északi

Francziaországban, akár Magyarországon. Az ess napok eloszlásában, külö-

nösen a vegetáczió idejében van különbség. Ez idszak alatt a délvidéken az

ess napok száma 4— 5-re száll alá, míg az északi vidékeken 10—12 napra

is felszökik, mibl következik, hogy az északibb vidékek ez oknál fogva is

nedvesebbek.

Összefoglalva mindazt, a mit a klimatológiai viszonyokról elsoroltam, ezek

meggyzhetnek bennünket arról, hogy azok a vidékek, a hol a például föl-

említett Vüis rupestris (var. du L'ol) vesszeje rosszul érik meg, t. i. Magyar-

ország és Francziaország északi része klimatológiai szempontból igen hason-

lítanak egymáshoz és mindketten különböznek azon vidékétl, t. i. Délfranczia-

ország klimatikus viszonyaitól, a hol e növény vesszeje állandóan jó érésben van.

Hogy Délfran'cziaországban a vessz jól érik, nagyon egyszer követ-

kezménye az ottan uralkodó hosszú és bséges melegmennyiség tenyészeti

idszaknak, az ers, hosszantartó napfénynek, a • kevés nedvességnek és a

nagy szárazságnak ; míg északon éppen a rossz érés természetes eredménye a

í ovid tenyészeti idszaknak, az alacsony hmennyiségnek, a kevés és gyönge

fénynek és a túlsók nedvességnek, mely viszony nemcsak azokon az állo-

másokon látható, melyeket itt bemutattam, hanem ezen fölfogás helyességét

a többi meteorológiai állomások is igazolják ; vizsgálódásaim tárgyát nem-

csak az itt fölmutatott nyolez meteorológiai állomás adatai képezik és kije-

lentéseim nemcsak ezeken alapulnak, hanem éppen így földolgoztam Magyar-

ország 55 és Francziaország 50 meteorológiai állomásainak az 1900-ik évig ren-

delkezésre álló adatait és ezek mind egybehangzóan állításaim mellett tanús-

kodnak. Meg kell még jegyeznem, hogy a fölemlített állomások a többiekhez

képest alacsonyabb értékeket mutatnak az átlagoknál, mert Montpellier eszési

viszonya a délvidéki középnél sokkal nagyobb, míg a többi állomások a

vidékek középértékénél szárazabbak és melegebbek.

Különben annak a bebizonyítására, hogy az északi vidéken miért érik

rosszabbul a vessz, teljesen fölösleges volt ilyen sokféle okot kideríteni
;

egyetlen ok, az északi vidékek nedvessége elég lett volna megmagyarázni az

éretlenség eredetét, mert nagyon jól ismert tény, hogy Délfrancziaorszagban

éppen Montpellier környékén, hol a meleg és a fény olyan nagymérv, vannak

a Vüis vupestris (var. dü Lo/j-viü éppenúgy minta Vitis rupestris többi vál-

tozataival beültetett nedves területek, hol az altalaj sohasem szárad ki : ilyen

helyen ezen növények állandóan rosszul érlelik fájukat. Különösen látszik a

hiba akkor, ha az év a rendesnél kissé hvösebb és essebb ; ilyen területet

nagyon sokat említhetnék. Legyen példa Montpellier mellett Perols és Lattes,

vagy egyes szl- és faiskolák Beziers, Narbonne és Perpignan környékein.

Daczára hogy ez utóbbi város Francziaország legdélibb pontja, mely a lei;

2-
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melegebb, legfénylbb és legszárazabb, a hol a vegetáczió tartama a leg-

hosszabb egész Francziaországban.

A nagyfokú nedvességnek tehát határozott negatív szerepe van a vessz

érésére és ez a hatás a meleg és a fény alacsonyabb értékeihez hozzáadva,

annál világosabban magyarázza, hogy miért találjuk az északi régiókban

ugyanazon növény vesszejét éretlenebbnek, sejtjeit vékonyabb falúnak,

keményít-tartalmát alacsonyabbnak, egyszóval rosszabbul érettnek ? Hiszen ez

természetes, mert a Vitis rupestris meleg éghajlatbeli növény, mely hozzánk

Lsapa-
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Tanulmányom folyamán kifejeztem, hogy a vesszérésrl elmondottak

könnyebb megérthetése kedvéért különlegesen a Vilis rupesiris (var. du Lotj

változatra vonatkoznak, de megjegyeztem, hogy a tapasztalt szabályok éppen

úgy érvényben vannak az összes fás növényekre is. .4 klimatológiai befolyás,

mely a Vitis rupesiris vesszejének érésekor olyan jellemzen megnyilatkozott,

éppen úgy érvényben van az összes fás növények vesszejének érésére nézve :

természetes, hogy befolyása lehel kisebb vagy nagyobb a szerint, mint a növé-

nyek meleg, fény és nedvesség iránt való igényei változnak ; de a növény fizikai

viszonyainak az optimális fok/ól való eltérését az érésifolyamatok határozottan

mutatják és a különféle érési fokokkal kapesolalos növényi tulajdonságokon

a Jizikai viszonyok híven visszatükrözdnek.

Hollós László: A szarvasgomba és más föld alatt

term gombák Pestmegyében.*

Vágó László kecskeméti ferdész július 7-ikén mintegy 50 darab friss,

földalatti gombával örvendeztetett meg. E gombák Kecskeméttl újabban vásá-

rolt Baracs-pusztán teremtek és néhány példány kivételével mindannyian nyári

szarvasgombák : Tuber aestivum Vitt. voltak. Egy-egy példány Melanogasler

variegatus Tul., Tuber rufum Pico és Tuber Borehii Vitt. volt a 'Tuber aesti-

vum Vitt. között, mely gombák közül a Tuber Borehii Vitt. eddig hazánkban

csak a Magas-Tátra aljáról volt ismeretes.

Ezen szép lelet érdekességét fokozta azon körülmény, hogy hazánk

Alföldjérl, homokpusztáról került el, azon Alföldrl, melyrl még a közel-

múltban is alig hitték, hogy olyan dús gombatenyészete van.

Alföldünk gombatenyészetérl Kalchbrenner » Magyarország hártya-

gombáinak válogatott képei « -ben (7. lap) a következket mondja :

»Nem kevésbbé sajátszer és sajátszerüleg hat hazánk földalakzata is.

Belsejének legnagyobb részét a fátlan Alföld képezi, hol mint mívelés alatt

lev szántóföld, hol mint elláthatatlan kiterjedés legel, hol mint mocsáros,

székes mélyedés vagy mint futó homokdomb, melyet » épít és dönt a szél-

vésze De habár még ily talajon is szép és jellemzetes nyíltan nsz virány

képes fejldni, még sem lehet azt a gombákról állítani. Az árnytalan pusztán

csak kevés fajuk képes magát fentartani s ezek közül is csak azok, melyek

mint a tünékeny ganajgombák, egy röpke est is fel tudnak használni fejl-

désükre, vagy mint a szívós Marasmius-ok és keménybr Lycoperdinae, a

szárazságnak képesek ellentállani.«

Nem érdektelen tehát, hogy a nyári szarvasgomba, mely nedves, árnyé-

kos helyet, húmuszós-meszes talajt kíván és melyrl még nem régen, is csak

kevés s zavaros hazai adataink voltak, a magyar Alföld egy homokpusztáján is

* A növénytani szakosztálynak 1901. október 9-iki ülésén cltcíjcsztctte

Mágócsy-Dietz Sándor.


