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Az irodalom tanúsága szerint az Araujia virágát nem a lepkék porozzák

be. így nevezetesen Müller H. * szerint az Araujia látogatói a poszméhek,

D e 1 p i n ** szerint egy nagy Bomhus-ía'] e virág látogatója, H i 1 d e b r a n d
***

szerint méhek és poszméhek, L u d w i
gt szerint a poszméhek, a mit K n u t h tt

is megersít. A r c a n g e 1 i
''"'t szerint XyJocopa violacea és valószínleg Bom-

&H5-fajok.

Ezek szerint tehát a lepkék illegitim látogatói volnának a virágnak, a

melyek a különben ntelz (protandricus) virágban fogódznak meg.

Hangsúlyoznom kell azonban, hogy én a növény-kertben tenyész

Araujia n poszméhet még elvétve sem találtam, méhet is csak nagyon ritkán.

Ellenben gyakran láttam a látogatók között szürkületi lepkéket (vSphingida-kat),

melyek között egyesek csak alig egy pillanatra birkóztak meg a porzóléczek

illetleg a csapókészülék ellenállásával, ezért valószínnek kell tartanom,

hogy a Sphings-ek a virág legitim látogatói. A poszméheket, méheket alig lehet

legitim látogatóknak tartani, mert a szipókájuk illetleg a nyelvük nem olyan

hosszú, hogy az a mézgyjthöz alkalmasan hozzáférjen.

Az illegitim lepke-látogatók megfogó dása valószínleg védekezése a

protandrista még nem egészen kifejldött virágnak a méz hiábavaló kifosztása

ellen, mert míg a megfogódzott lepke hullája a virágon elpusztul, a mi 2—3

nap alatt bekövetkezik, addig a virág poUiniuma is kifejldik egészen, st a

bibe is fogékonynyá válik, a mi több napot is igénybe vesz, mert a virág

néha 10—14 napig is nyílva marad, úgy hogy a virág sértetlenül készen áll

a legitim látogatók elfogadására ; ha pedig ezek nem jelentkeznének, úgy be-

következik a magabeporzás, a mi a budapesti egyetemi növény-kertben

meglehetsen ritkán és legföljebb száz közül egy-két ízben esik meg.

A virág lepkefogása tehát minden valószínség szerint a védekezés

jellegét mutatja^ a mennyiben az illegitim látogatók elriasztására szolgál.

Staub Móricz: A phaenologiai melegösszegek, mint

a növényeknek a leveg hmérsékletéhez való alkalmaz-

kodásának jelzi.^

Ama nagy vitának, melyet Ch. Darwin a fajok eredetére vonatkozó

elmélete elidézett, egyik feredménye az volt, hogy a kutatások, a megfigye-

lések és a kísérletek alapján megtudtuk, hogy a mit Jean Lamarck már

az 1809-ben megjelent »Philosophie zoologique« czím mvében — bár nem

* Dr. H. Müller: Die Befruchtung der Bkimen durch Insekten. Leipzig, 1873.
** Relazione sull'apparecchio delki fecundazione nelle Asclepiadae. Torino, 1865.

*** Botanische Zeitung. 1866, p. 376-378 és 1867, S. 265—287.
t Lehrb. d. Biologie d. Ptlanzen. Stuttgart, 1895, .S. 502.

tt Dr. P. Knuth: Handbuch der Blütenbiologie. 11. Bd., 2.Teil, Leipzig, 1899, p. 67.

ttt B. S. Bot. 1899. p. 251—56. — Just's Jahresb. XXVII., S. 226.

§ Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1904. évi februárius 10-iki

(100-adik) ülésén.
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kimeríten és nem elegendképpen bizonyítva — állított, nagyobb figyelmet

érdemelt, mint a minben mindaddig részesült. L a m a r c k szerint az

állatok szervei használat vagy nem-használat folytán megváltozhatnak. Világos,

hogy a szervezet valamely részének fokozottabb avagy alárendelt használatára, vagy

nem-használatára a környezetnek megváltozott körülményei vannak hatással

;

ebbl pedig következik, hogy a szervezetek a küls tényezk gyakorolta

» ingerekre;' reagálhatnak. Az újabb kor kutatásai kibontották homályából a

»Lamarckismust« és olyan alakba öltötték (/>Neo-Lamarckismus«), melyben

Ch. Darwin-nak a természetes kiválásról szóló elméletét mindinkább hát-

térbe szorítja, mert világossá ln, hogy a tenyésztésnek, — bár hatalmas

befolyása nem tagadható, — csak az ember beavatkozásával, tehát a domesti-

catio állapotában lev szervezeteken érvényesül.

A növényeknek közvetetlen alkalmazkodását sok adattal mutatja be

W e 1 1 s t e i n c kérdésre vonatkozó alapos tanulmányaiban.*

Európai gyümölcs- és díszfákat nagyon gyakran ültetnek a trópusok

alá és a megváltozott éghajlati viszonyok érvényesítik rajtuk befolyásukat. A
levelek tovább élnek, állományuk brnemvé kezd válni, és már néhány év

lefolyása után a múlt évi levelek még akkor is ott vannak az ágakon, mikor

az idei levélrügyek már fakadnak.

Ennek folytán szi baraczkunk és cseresznyénk küls szabása annyira

megváltozik, hogy az európai ember aüg látja meg bennök régi ismerseit.

Tudva van, hogy nálunk a levelek szi hullása a hajtásvégek leválásával

jár, minek következménye az, hogy a legtöbb fás növényünk törzsei úgy-

nevezett sympodiumok. A trópusok alatt a hajtásvégpk eme leválásával az

évenként keletkez szárízek szama gyarapodik és a sympodiumos alkotás meg-

közelíti a monopodiumosat.

A len egész Európában egynyári növény, melyrl azonban biztossággal

föltehetjük, hogy sei többnyári (ével) növények voltak. Wettstein
Braziliában megállapíthatta, hogy az Európából oda szállított lennövcnyek

nemsokára a szár tövi részének elfásodásával, a thajtások erteljesebb ki-

képzdésével elárulják a zavartalan tenyészési idszakhoz való alkalmaz-

kodást, a továbbélésre való hajlandóságot, és így tovább.

Nágeli** a szervezeten kétféle jelleget állapít meg; olyan jellegeket,

melyek a szervezet típusos lényéhez tartoznak, tehát állandóak és létrejöttük

egyáltalában nem, vagy legalább nem közvetetlenül függ össze az alkal-

mazkodással ; továbbá olyan jellegeket, melyek a meghatározott tényezkhöz

* R. V. Wettstein: Über die direkte Anpassung. Wien, 19Ü2. —
• Der

Neo-L;imarckismus u. s. Beziehungen zum Darwinismus. Jena, 1903. — Der gegen-

wártige Standpunkt unserer Kenntnisse betreffend die Neubildung von Fornien im

Pnanzenreiche. (Ber, d. deutsch. Bot.-Gcs. XVIII.) — Monographie d. Gttg. Euphrasia.

Leipzig, 1896. — Die europ. Arten d. Gattung Gentiana ; Sect. Endotricha. (Denk-

schriften d. kais. Akadémia d. Wiss. Wien, 1897.) — Grundzüge der geogr. morph.

Methode der Pflanzensystematik. Jena. 1898.
*' C. V. Nágeli: Mechanisch-physiologischc Theoric der .'\hstainmungslehre.

München-Leipzig 1884.
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való egyenes alkalmazkodásnak az eredményei. W c 1 1 s t e i n c kctfclc

jellegeket szépen kimutatja a Gentiana acatilis-or\.* A csésze, a párta és a

porzótáj ölméretsége, a sympetalia, a termtáj kétméretsége, az egyszer

levelek átellenes helyzete, a párta leveleinek a rügyben való borulása, a

pollen-szemecskék alakja stb., valamennyien szervezeti jellegek, mert olyan

Gentiatia-knk\ is elfordulnak, melyek egész más viszonyok között élnek és

olyan jellegek, melyek nem sajátlagos alkalmazkodásnak köszönik erede-

tüket ; ellenben a Gentiana acattlis egyvirágúsága, a nagy virág, a rövid szár,

a tövön rózsaszeren csoportosuló lomblevelek olyan jellegek, melyeket alkalmaz-

kodásból eredknek tekinthetünk, mert sok más génuszhoz és családokhoz

tartozó, de hasonló viszonyok között él, — tehát ugyanolyan tényezkhöz

alkalmazkodott — növényeken is elfordulnak.

A monográfiák egész sorozata foglalkozik emez érdekes kérdés

megfejtésével, ezek közül különösen megemlíthetjük W e 1 1 s t e i n-nak a

Gentiana és az Euphrasia génuszokról írt nagyszabású dolgozatait.

A Gentiana hypericifolia Miirb., a G. haltica Murb. és G. campestris L.

három egymással határos területen fordulnak el, mégis morfológiai tekin-

tetben nagyon közel állanak egymáshoz. A Gentiana hypericifolia Murb.

területe a Pyrenaeus ok, különösen azoknak középponti és nyugoti részén van.

Egy- vagy kétnyári növény, a két szélesebb csészehasáb fels felében éri

el legnagyobb szélességét
;
júliustól szeptemberig virágzik.

A Genli-:na baltica Murb. területe a G. campestris L. két területe közé

esik és elfoglalja a délnyugoti Svédországot, Dániát, Angliát, a déli Skótföldet,

Belgiumot, Hollandiát és Normandiát ; Németországban elfoglalja a lapályokat és

az alacsony magaslatokat egészen a nyugoti Poroszországig, elterjed Sziléziáig,

elfordul a Szász Királyságban, az északi Bajorországban, Hessenben, Nassau-

ban, a rajnai tartományban és Csehország északi részében. A növény egynyári,

a két szélesebb csészehasáb legnagyobb szélessége azoknak alsó felére esik
;

augusztustól októberig virágzik.

A Gentiana campestris L. egyik területe elfoglalja Európa északi részét

és kiterjed Izlandra, Észak-Britanniára, a Skandináv-P'élszigetre, Dániára és

a nyugoti Finnlandra : másik területe Dél-Németország, az. Alpesek, részben a

Pyrenaeusok és az északi Appeninek. Az els területen egyrészt a hegyeken,

másrészt a lapályokon tanyázik ; az északi területen havasi vagy alhavasi faj,

vagy egyáltalában a magasabb hegyi régió lakója ; a G. baltica-tól csak

abban különbözik, hogy kétnyári növény.

Eme nagy morfológiai rokonságot és a különböz, de egymással

összefüggésben lev területeken való elfordulást nem lehet másképpen meg-

magyarázni, mint csupán ama föltevés alapján, hogy mind a három növény

egy és ugyanabból a típusból származott, mely típus az éghajlat tekintetében

három különböz területen, három különböz alakra tagolódott. Minthogy ez a

tagolódás még ma is világosan látható, minthogy a három terület egymástól

* R. V. W e 1 1 s t e i n : Der gegenwartige Stand unserer Kenntnisse betreffend

die Neubildung von Formen im Pflanzenreiche. (Ber. der deutsch. Bot. Ges. XVIII.)
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el van különítve, ez okokból föl kell tennünk, hogy az éghajlati különbségek,

melyek a tagolódást megindították, még ma is fennálianak és hogy a három

nemzetség kialakulása a legutóbbi idben, — mindenesetre a jégkorszak után

való korban — ment végbe
;

és hogy e három kialakulás még tovább tart, ezt

mutatja ama körülmény, hogy a legnagyobb eiterjedés alaknak, t. i. Gentiana

cmnpestris-nak két évszak szerint más (saisondimorph) alakja van, ugyanis

a G. germanica Froel., mely nyáron és a G. suecica Froel., mely szszel

virágzik.

Volt tehát egy salak, a Gentiani campestris tágabb értelemben ; és mint-

hogy a mai Gentiana canipestris-hez legközelebb álló fajok egyike, G. nea-

politanum Dél-Európában, a másik, G. heterosepala Észak-Amerikában laknak,

tehát olyan területeken, a melyeken az európai harmadkorból fönmaradt

típusok találhatók : ez okból föltehet, hogy a G. campestris salakja is

létezhetett már ama korban, és hogy a jégkorszak elmúltával, — melyet

Európa déli vidékén bántalom nélkül túlélhetett, — útját Európa északi vidékei

felé vette.

A G. campestris L. két rokonával együtt egyszersmind világos példa

arra, a mint ezt Wettstein is mondja, hogy bizonyos növények a

küls tényezk minden változására alkalmazkodási jellegek megszerzésével

reagálnak, és ennek következtében az alakok sokféleségét is létre hozzák.

Ilyenek például IJieracitim, PolentiJla, Etiphrasia : ellenben vannak olyan

növények is, melyeknek nagyon kevés alkalmazkodási jellegük van, környezetük

iránt nagyon csekély igényük van, és a hol velük találkozunk, mindenütt a nagy

egyformaság benyomását teszik reánk. Ilyenek például : Galinsoga parviflora,

Pteridiiim aqiiilintim

.

De ha az svilág növényei között körültekintünk, akkor még olyan

növényekkel is találkozunk, melyek létezésük hosszú idején át, a krétakortól

egészen mai korunkig semmiféle alkalmazkodási jelleget nem veitek föl, noha

alkalmazkodtak az eme végtelen idben végbement éghajlati változásokhoz,

melyek a mai éghajlati övek kialakulásához vezettek.

A manapság Chinának Shan-Tang és Kiang-Nan nev tartományaiban az

északi szélesség 24— 36-iki fokáig elterjedt és Canton körül legsrbben el-

forduló mocsarakban tenyész Glyptostrobus heterophylliis Endl. a harmadkor

legelterjedtebb fenyfáinak egyike volt (D. enropaeus Brngt. sp.J. Már a ceno-

manien-bl, tehát a fels krétából ismerjük. Nem ismerünk jelleget, mely a fosszil

növényt különbözvé tenné a mai nap él alaktól, pedig nincsen tagja ennek,

mely az skorból ne maradt volna reánk. E növény Canton mellett (23"8'J

é. sz.) 20'7"-nyi évi hmérséklet élvezetében van, a leghidegebb hónap a januárius

(12'70), a legmelegebb a július (2S"00) ; mégis azt tapasztaljuk, hogy nagyobb

viszontagságoknak is tud ellenállani, mert Canton körül a hmérséklet évi széls-

ségei nagyok (egyrészt 34'5o, másrészt 1'7'^); Montpellierben nagyon kemény

telet állott ki 1853/4 ben.

Meyen (Hann J.: Handbuch d. Klimatologie, S. 318.) a következt

mondja: »Canton és Macao vidékén tenyésznek a pálmák, tenyésztik a

czukornádat, a rizsét, a Nelumbium speciosiim-ot, az ananászt, a narancsokat és
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a többi szép déli gyümölcsöt. Közvetetlenül a Tigris folyó mindakét partján a

kertek és földek kerítéseit banánok, narancsok, a gránátalma és mirtus alkot-

ják ; a falvak a társasán növ bambuszok, a becses Etiphorbia Lilchi, a

Mangifera indica és egyéb nemes gyümölcsfák árnyékában terülnek el ; ugyan-

ott a csodás Nepenthes destillatoria n és a hegyek bviz hasadékai az

Apocynaceae, Myrtaceae és Melastomaceae családaihoz tartozó növények buja

vegetácziójával vannak borítva. De most a leveg hmérséklete a beálló észak-

keleti szél miatt olyan alacsony fokra sülyed, hogy reggel gyakran, külö-

nösen derült éjjelek után, a pizang leveleit megbarnulva és hervadtán lecsüngve

találjuk ; azonban csak néhány óráig tart ez az alacsony hmérséklet, mert

a mint a Nap fölkel, a hmérséklet ismét 15—20" C.-ra emelkedik és a fagytól

bántott pizang is újból fölelevenedik . . . Canton környékének vizein nem

ritkán látni jeget, a mi derült éjjelekben gyakran már novemberben is el

szokott fordulni. Az északkeleti monszum tartama alatt néha havazik is.«

A Cantontól körülbelül egy fokkal délebbre fekv Viktória-Hongkongról

(220 16') a következ csapadéki viszonyok ismeretesek :

Uecz. Jaii. Febr. Márcz. Ápr. Máj. .kin. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Evi összeg:

16 10 .37 65 93 241 435 360 318 354 144 74 = 2148 mm.

Tehát nem a hmérséklet megváltozása zte ki e fát Európából, hanem

az a föltn változás, mely a plioczén után a csapadéki viszonyokban állott be.*

A Taxodium distichiim Rich. ma a déli Egyesült- Államokban az é. szél.

31—32-ik fokáig, de Kentucky mellett és Virginiában a Delawareig, az é. szél.

40-ik fokáig is elterjed ; ott a hol elfordul, nagyterjedelm mocsarakban

vagy mocsaras helyeken ütötte föl tanyáját.

Elterjedésének déli határán még 18"7o, de annak északi határán már

csak 10'60-nyi évi hmérséklet van ; a csapadék iránt való igényei is kisebbek,

mint a GJyploslrobiis-éi, 1210- 1270 mm évenként. E fa a harmadkorban fleg

az északi vidékeket, úgymint az arktikus Földet, Észak-Amerika északi részét.

Észak-, de Közép-Európát is lakta. Els megjelenése a krétakorba esik és Közép-

Európában egészen a plioczénig tartotta fönn magát
;

pusztulását inkább a

meteorológiai, mint a geológiai okok idézhették el. Európai kertekben még

most is él és daczol ott a legkeményebb leiekkel. Winterthurban (Svájcz)

hatalmasan fejldik, virágot meg gyümölcsöt is fejleszt, de csírázásra alkalmas

magvakat nem terem. Tehát megvan e fának is ers alkalmazkodási tehetsége,

de létezésének rendkívül hosszú ideje alatt semmiféle alkalmazkodási jelleget

nem öltött.**

A Cinnaiiioiiiuiii génuszon folytatott tanulmányaimban az alkalmazkodás-

nak még egy érdekes példájával ismerkedünk meg.*** A legrégibb lerakodások, a

melyekbl a Cinnamomnm génuszt ismerjük, a grönlandi és az amerikai fels

krétakorú rétegek. Európában Cinnamomnm csak az alsó és a középs

eoczénben lett honos, de ezután a harmadkori ílóráknak a mioczénig bezáró-

lag egyik uralkodó elemévé lett. Észak felé a Keleti-, kelet felé a Fekete-,

* .Staub M. ; .A Zsüvülgy aquitáiikorú llórája. Budiipest, 1887.
** Staub M. : A Zsilvölgy aquitánkorú llórája.

*** .Staub M. : A Cinnamomuin génusz története. (Sajtó alatt van.)
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dél felé a Közép-Tengerig és nyiigot felé a Nagy-Oczeánig terjed területet fog-

lalt el.

A mioczén-kor vége felé Európában már nagyon rosszabbodhattak a

Ciniiamounim-vs. nézve az éghajlati viszonyok, mert a plioczénben már aránylag

véve csekély, Európának csak déli vidékére es területet foglal el; olyan területet,

a melyen a Cinnamontmn még ma is mint kerti fa fordul el, de onnét is

kiszorult és pedig minden valószínség szerint az Alpesek jégmezinek a mai

határvonalukon túl való kiterjedése folytán. Emez idszakban Európában

a Cinnamomum-n'a.k ugyanazok a típusai voltak uralkodók, mint a génusz el-

terjedésének, jelenlegi területén és nevezetesen C. Camphora Xees el Ebenn.,

valamint C. pedunculatuin Nees típusai azok, melyek nemcsak a geológiai

múltban, hanem a jelenkorban is az uralkodásban osztoznak. Ma e génusz

a keleti monszum-terület lakója, és a nagyobb csapadékhoz van kötve; 1300—2000

mm, és ennél több évi esmennyiséget kíván.

Amerika fels-kréta-rétegeibl, a cenomanien-tl kezdve egészen a danien-ig,

a Cinnamomiun génuszból a levélalakok egész sora fekszik elttünk, a melyek-

nek közvetetlen azonosítása az európai típusokkal alig sikerül. A két legjobban

elterjedett, C. affine Lesqx. és C. missisippiense Lesqx. nev levelekkel talál-

kozunk ugyan szétszórtan az európai C. Camphora Nees el Ebenn. nagy,

valamint a C. pedunculaliini Nees gazdag alaksorozatában is, de a mennyire

az amerikai írók közölte csekély számú rajzokból eligazodhatunk, egyik sem

felel meg tökéletesen amaz általános képnek, melyet a C. polymorphum Al. Br.

sp.il ismerünk. Az említett két amerikai levél, de még a C. Heerii Lesqx.

és C. ellipsoideiim Lesqx. (non Sap. el Mar.) általános alakjokban föltnen

megegyez vonást árulnak el, mely abban nyilatkozik, hogy lemezük már

közepétl kezdve, vagy már ezen alul a levél csúcsáig egyenletesen elkeske-

nyedik, és ez azt gyanítlatja velem, hogy mindezek a levelek talán nemcsak

egy és ugyanazon alakváltozatai, hanem egyszersmind olyan típusnak a kép-

viseli, mely sem a jelenleg él flórában, de Európa harmadkori flórájában sem

fordul el. Ez a típus, melyet Cinnamomiun arcticum lyp. exlinct. -na.k nevezek

el, élhetett az arktikus Föld kréta-korában, útját vehette kelet felé és így eljut-

ván Észak-Amerika akkori földjére, rajta elterjedett ugyan, de egy helyen

sem jutott mint flóraelem olyan túlsúlyra, mint a minvel Európa harmad-

korában a C. Camphora Nees el Ebenn. és a C. pediinculaliiin Nees típusai.

Alkalmazkodási tehetsége e típusnak nag3''on gyönge lehetett, mert sem útját

nem tudta folytatni, sem a létezését nem tudta biztosítani ; az amerikai kréta-

kor megszntével e típus végképpen kihalt, de vele együtt eme Cinnamomitm-

típusok is, melyek Európában b fejldésnek indultak. Észak-Amerika harmad-

korából már nem ismerünk Cinnamomum-fait.

Vannak tehát növények, melyek könnyen alkalmazkodnak a megválto-

zott küls életkörülményekhez, és ezt az alkalmazkodást bizonyos jellegek

fölvételével elárulják ; vannak továbbá növények, melyek a megváltozott élet-

körülményekhez alkalmazkodnak ugyan, de ezt különös jellegek megszerzése nél-

kül teszik ; vannak végre olyan növények, melyek csak bizonyos fokig alkalmaz-

kodnak a megváltozott életkörülményekhez, de eme fokon túl elpusztulnak.
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A küls tényezk, melyek a növényre hatással vannak, egyrészt a talajban,

másrészt a levegben rejlenek. A talaj adta hmérséklet és táplálék mennyisége

és minsége, a leveg hmérséklete és nedvessége azok, melyek együttes hatásuk-

ban befolyásolják a növény élettani és biológiai munkáját Mindenekeltt az éghajlat

hatása az, a melyelttünk a legszembetnbb és tlünk követhet; ennek összetevi

(componensei) között megint a hmérséklet az, a mely leginkább vált a megfigye-

lés tárgyává. A phaenologia e tekintetben már az adatok bségével dicseked-

hetik. Nem tagadható ugyan, hogy a hmérséklet csak a nedvességgel kar-

öltve jut igazi érvényre. Én ezt egyik régibb tanulmányomban kimutattam *

és remélem, hogy ezt még ez év folyamán közreadandó egyik tanulmányomban

bvebben kimagyarázhatom. E közleményemben kizárólag a leveg hmérsék-

lete és a növény biológiai viselkedése között fennálló viszonynyal foglalkozom.

Tehetem azt hazánk dunántúli területén szerzett sok phaenologiai megfigyelés

alapján.

A következ táblázatban összeállítom azokat az adatokat, melyeket

magam az 1871— 1877-iki években, továbbá azokat, melyeket más megfigyelk-

kel az 1893— 1897 iki években Budapest jobb partján fekv területen gyjtöttünk.

Az én területem a Gellérthegytl Ó-Budáig terjedett, a Gellérthegynél magasabb

helyeken ritkán tettem följegyzést ; a 90-es évek megfigyelje azonban a

fvárostól északnyugoti irányban fekv úgynevezett »Khalmon«, melynek

magassága 283 m, végezte öt évi megfigyeléseit.

A közölt adatok a virágzás beállásának idejére vonatkoznak.

I. táblázat.

a. b. c.

Cornus mas L. ... ... III. 29 III. 30 -f 1

Amygdalus communis L. . ... ... ... ... ... III. 31 IV. 14 -|- 14

Prunus armeniaca L... ... ... .. IV. 7 IV'. 11 -\- i

Prunus spinosa L. IV. 11 IV. 18 +7
Persica vulgáris Mill.. IV. 13 IV. 22 +9
Pirus communis L. ... ... ... ... IV. 18 IV. 25 -{-7
Pirus Malus L. ... ... IV. 19 IV. 27 +8
Aesculus Hippocastanum L... ... IV. 23 V. 4 +11
Syringa vulgáris L IV. 25 IV. 30 +5
Berberis vulgáris L ... IV. 30 V. 8 +8
Crataegus oxyacantha L. . ... y oj V. 6

i 3^

Cytisus Laburnum L.. ... ... V. 2 V. 3 +1
Robinia Pseudacacia I ... V. 15 V. 20 +5
Cornus sanguinea L .__ V. 20 V. 29 +0
Sambucus nigra L. ... ... ... ... ._ V. 21 V. 23 -{-2

Emez összeállításból világosan kitnik, hogy a magasabb fekvés

Khalmon a növények átlagosan 6 nappal késbben nyitják virágaikat, mint

ama mélyebben fekv területen, ahol a 70-es években végeztem phaeno-

* Staub M. : Az éghajlati ingadozásokról és ezeknek befolyásáról a növényekre.

A magyar orvosok és természetvizsgálók XXX. vándorgylésének munkálatai. Buda-

pest, 1900.
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logiai megfigyeléseimet. A növények eme viselkedése már régebben ismeretes,

és a német phaenologusok egyike, J. Ziegler azt a majnai Frankfurt kör-

nyékén tett megfigyelések alapján tanulságos térképen föl is tntette.*

P" r i t s c h Károly szerint 20—30 m-nyi emelkedésre egy-egy napi elkésés

esik, a virágzás idpontjának beállásában. Ha ez a mi vidékünkre is érvé-

nyes, akkor a »Khalom« phaenologiai területe 120, illetve 180 m-rel fekszik

magasabban, mint az én volt területem ; de a leveg hmérséklete is csekélyebb

lesz ott, mint az utóbb említett területen.

J. H a n n szerint ** a magas hegységben, és pedig :

d) a nyugoti Alpeseken, az északi szélesség 46 ik foka alatt iOO— lUO m-nyi

emelkedésre a hmérséklet apadása évi átlagban 0'580-ot, az apadás maximuma,

mely itt június havára esik, 0'670-ot tesz
;

V) a keleti Alpesek déli oldalán, szintén az északi szélesség 46-ik foka

alatt, az évi átlag O-SO"^; a maximum :
0'69o júniusra esik;

c) a keleti Alpesek északi oldalán, az északi szélesség 47-ik foka alatt,

az évi átlag 0'51o, a maximum: O'OSo júniusra esik;

d) védett hegyi földön, a magas csúcsokat nélkülöz völgyi állomások

szerint (Karintia) az évi átlag 0'4G'\ a maximum: 001 o májusra esik.

Ezek szerint a magashegységben az évi átlag 0'49^', a maximum pedig 005o.

A középhegységben, és pedig

:

d) az Erczhegység északi és déli oldalán, az északi szélesség 50'6 foka

alatt, az évi átlag 0'59", a maximum: 0'71(' májusra esik;

h) az Erczhegység északi oldalán az évi átlag Oöö^, a maximum :
0-640

júniusra esik
;

c) az Erczhegység déli oldalán az évi átlag 0"62f, a maximum : 0'82"

májusra esik
;

d) a Harzon, az északi szélesség 52-ik foka alatt, az évi átlag 0'58t>.

a maximum: 0'70o májusra esik.

Ezek szerint a középhegységben az évi átlag 0'57o, a maximum

pedig 0-720.

Mindez adatokból következik, hogy Közép-Európában a talajnak

100— 100 m-nyi emelkedésével a hmérséklet apadása évi átlag szerint 0-50-ot

teszen, a maximum pedig 0-650.

Ez a talált számérték a mi vidékünkre is érvényes, a mint ezt ama

meteorológiai megfigyelésekbl megtudtuk, melyeket a Pilis-Szt. -László közelé-

ben fekv 700 m magas »Dobogók«-n végeztek, és melyek szerint Budapest

és a Dobogók között 100 m emelkedésnek megfelel körülbelül 0"5o C.

sülyedés a hmérsékletben.*** Tehát a Khalmon is a növények kevesebb,

legalább 1-5—2-OOnyi alacsonyabb hmérséklet mellett végzik biológiai mködé-

seiket, mint Budapest ama területén, melyen a Iietvcnes években gyjtöttem

a phaenologiai adatokat.

* J. Zicglcr: Pflanzenphíinologischc Karte d. IJmgeg. v. Frankfurt a. M. etc

Bericht d. Senckenberg. naturf. Ges. f. 1882/3, 1883.
** J. Hann: Lehrbuch d. Meteorologic, 1901, p. 130.

'"* Turisták Lapja. XI. köt. 88. old.
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II - i k táblázat.

Lombfejldés.

Aesculus Hippocasta-

num L. _- .__ .... ...
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Ill-ik táblázat.

Lombfejldés.

Fagus silvatica L. ...
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napjáig), melynek élvezetéhez a növény az A termhelyen jutott el. Erre a

következkben közölt adatok adják meg a feleletet.

E czélból a dunántúli állomások közül összehasonlítjuk egymással a

Pécsett és Bakonybélen tett megfigyeléseket.

Pécs az északi szélesség 40o 0' alatt fekszik, 252 nvnyi magasságban
;

a megfigyelések idszaka az 1879— 1885-iki évig terjed.

Balionyhél az északi szélesség 47o 15' alatt fekszik, 286 m-nyi magas-

ságban ; a megfigyelések idszaka az 1874— 1885-iki évig terjed. (Lásd a

II. táblázatot.)

Ha ezt a sorozatot áttekintjük, akkor bizonyosnak vehetjük, hogy a

majdnem egyenl magasságban fekv két állomáson az északibb fekvés

ugyanazon növény biológiai jelenségének a beállása kiscbl) melegösszeg igénybe

vételével késbbi idpontra esik. Ez a virágzás bekövetkeztekor majdnem 12

napi különbséget mutat. Tapasztalta ezt már A. de Candolle is, a ki.

1875-ben a következt írta : »Nyugot-Európában az é. sz. 43- és GO ik foka között

a hmérsékleti összegek délrl észak felé kisebbednek . .
.«*

E tételnek helyessége még jobban kidomborodik, ha a Dunántúl leg-

északibb helyét (t. i. a hol meteorológiai és egyszersmind phaenologiai meg-

figyelések tétettek) a legdélibb fekvés helylyel hasonlítjuk össze ;
ez utóbbi

Pécs, mely jóval magasabb fekvés, az els pedig Pilis-Jen, mely az é. sz.

47 33' alatt 195 m-nyi magasságban van.

A. de Candolle (id. h.) azt találta továbbá, >>hogy a melegösszegek

nyugoton mindig magasabbak mint keleten, de Kelet-Európában az é. sz. 43-

60-ik foka között a melegösszegek nem mutatnak szabályos különbséget a

szélességi körök szerint. « E tételek helyességét az egyedül dunántúli meg-

figyelések szerint nem tudom bebizonyítani.

A növények tehát a leveg hmérséklete iránt nemcsak rendkívüli

érzékenységet, hanem bizonyos rugalmasságot is tanúsítanak, a mi nemcsak bi-

zonyos egymástól távolabb, vagy különböz magasságokban fekv helyeken

tenyész növényfajra nézve vonatkozik, hanem ezt az érzékenységet és rugalmas-

ságot mutatják a különböz növényfajok az egymás után következ években

egy és ugyanazon a termhelyen is. E tekintetben a sokszor ócsárolt phaeno-

logiai megfigyelések b és világos adatokat szolgáltatnak.

Tegyük föl, hogy bizonyos növényfaj jelenlegi termhelyeirl ismernk

az általa igénybe vett hmérsékleti összegeket ; nem engedné-e meg ennek

ismerete az útirányra való következtetést, melyet ama növény további útjában

követhetne ? Egyáltalában nem szerezhetnénk-e ama növény múlt és jöv

sorsába bepillantást, valamint a szomszédterületeken term rokonfajainak törté-

netébe ? Mindezeknél fogva azt hiszem, hogy a hmérsékleti összegekben az

illet növények alkalmazkodó tehetségének mértékét láthatjuk.

* A. de Candolle: Sur la méthode dcs sommes de température appliquées

aux phénomcncs de la végétation. — Arch. d. se. phys. et nat. Nouv. ser. Lili. p.

257—280. LIV. p. 5—47. Genéve, 1875. — J u s t : Bot. Jahresber. Ilf. S. 585.


