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Végezetül kiszámítottam, — hogy összehasonlítást lehessen tenni — a

íoszínek százalékait a zöld szín tekintetbe vétele nélkiíl, mint azt K érne r

tette, és azt a következkben közölhetem :

Magyarország : Balti Hóra :

*

Évi közepes hm. : 1070 (Budapest) 6-60 (Felsó'-Német-O.)

Fehér 32-87" o 330 o

Piros .._ 20-07 » 20 »

Sárga 27'47 » 28 »

Kék 12-32 » 9 »

Lila 6-85 » 8 »

Barna ... ... ... ... ... 0'42 » 2 »

A hmérséklet csökkenésével tehát ebben az esetben növekedik a fehér,

sárga, lila és barna, csökken a kék és piros virágú növények száma.

Róth Róbert: Különös fenyalak a Magas-Tátrában.**

(4 eredeti fotográfiai rajzzal.)

Már több mint egy éve annak, hogy Mágocsy-Dietz Sándor dr.

egyetemi tanár figyelmemet felhívta azokra a sajátságos fenyalakokra^ a melyeket

részint Tátra-Széplak, részint pedig Hági közelében nedves helyeken, illetve

hegyi patakok mentén észlelt. Ez annyival inkább érdekelt, mert Tátra-Lom-

nicz tájékán, valamint Tátra-Lomnicz és Tátra-Füred között, ugyancsak for-

rásvíz áztatta helyeken hasonló fenyveket láttam.

Az említett helyek közül kett nagyon könnyen hozzáférhet : az egyik

Tátra-Széplaktól Hági felé 5 km-nyire, a másik pedig Tátra Füredtl Tátra-

Lomnicz felé 3 km-nyire esik, mindakett közvetetlenííl a turistaút alatt.

Valamennyi hely pedig, ahol a szóban forgó fenyalak részint cso-

portosan, részint pedig egyenként tenyészik, tulajdonképpen völgyben, illetve

katlanszer mélyedésekben van, a melyek fels peremén bviz és soha be

nem fagyó forrásvíz bugyog ki a talajból. A tátraaljai nép ezeket a forrá-

sokat »fckete források«-nak nevezi, kifejezésre juttatván ez elnevezésben ama

színbeli különbséget, amely télen a források közvetetten környéke és a hóval

borított tájék között szembeötlik.

Hogy e források csakugyan nem fagynak be télen át sem, arról több

ízben (1903. januárius 2., november 9., dcczember 30 án és 1904. februárius 1-én)

magam is meggyzdtem. Az 1903. évi deczcmbcr 30-át megelz napon Tálra-

Füreden és Tátra-Széplakon a hmérséklet — IGo C. és — 17o C. között inga-

dozott, Iglón pedig akkor — 18-40 c. hideg volt. És míg deczember 30-án szintén

— 170 C. mellett Tátra-l'\ired körül a gyorsan folyó patakok is legalább rész-

ben be voltak fagyva, addig itt a Hági mellett lev forrásterületen, melynek vizét

* A metereologiai adat .S i e v e r s : Európa. — Lcipzlg. 1897. 295. old.

** Elterjesztette Bernátsky Jen a növénytani szakosztálynak 1904. évi

m.'irczius 9-ikén tartott ülésén.
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a benne tenj-ész Naslurtiiim silvestre. R. Rr. 2—3 cm hosszú liatal fez

idei) hajtásaival szinte zöldre festette, a jégnek nyomát sem láttam. Ugj'an-

azt tapasztaltam 1903. januárius 2-án és 1904. februárius 1-én a Tátra-Füred és

Tátra-Lomnicz között fekv lelhelyen is, a hol februárius 1-én a A^astmiium-on

kívül egész moszatvegetácziót találtam.

Mindezekre pedig azért tértem ki, mert ezzel eleve óhajtom megálla-

3. rajz. Liiczfcny-csoport Tátra-Füred cs Tátni-Lomnicz között.

pítani azt, hogy a kérdéses fenyalak csakis olyan helyeken fordul el, a

melyek » állandóan « vízben bvelkednek, vagyis ahol a víz télen át sem

fagy be, a milyen forrás a Magas-Tátra déli lejtjén több helyen talál-

ható. E fenyveket »csoportosan« csak a források közvetetlen közelében talál-

tam, mert minél tovább kísértem figyelemmel a víz lefolyását, annál inkább

ritkult ez a fenyalak.

Xövcnytani IvíJzleméiiyck. l'.iu.'i. I\'. kiUet, 1. fiizet. ^



18 RÓTH RÓBERT

A 3. rajz a Tátra-Füred és Tátra-Lomnicz közötti csoportból tüntet

fel két ilyen fenyt.* Az egyik körülbelül 4 m magas, a másik — a maga

nemében egyike a legmagasabbaknak — 10—12 méternyi. Egész külsejük

nagyon emlékeztet a Picea excelsa Link. lusus pendula Jacques et Hérinco

alakjára. Az elágazás a kisebbik alakon olyannyira sr, hogy a fhajtás

folytatását, azaz végét egyáltalában nem látni, és az évi hajtások, amelyek a

normálisnál jóval rövidebbek, szintén alig észlelhetk. A törzse nem is egye-

4. rajz. Luczfeny-csoport a Hági incllcki forrásvidékrl.

nes ; valószín, hogy többször fhajtást cserélt. Tülevelei rövidek és merevek.

Ez a fenyalak egyébiránt nagyon emlékeztet arra a mocsári fenyre, — szinte

hasonmása annak — amelyet Berg** Livlandból közöl.

* Az összes fotográfiák Guhr Mihály dr. tátra-szcplaki forvostól valók.
** Gráf Fr. B e rg : »Einige Spielartcn der Fichte«. — Dorpat 1887. Krunimfichtc

oder Sumpffichte. Tafel X.
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A mellette lev nagyobbik alak növekedése és elágazása alsó felében

egészen normális ; fölfelé azonban az évi hajtások mindinkább rövidebbek és

ott, ahol a fhajtás ívszeren meggörbül, már egyáltalában alig láthatók. Az
elsrend oldalhajtások a másod- stb.-rendekkel együtt, különösen a törzs

fels felérl csaknem lecsüngenek, a fhajtás azonban mindvégig megmaradt.
A llevelek itt is a normálisnál rövidebbek és merevebbek.

A 4. rajz a Hági melletti forrásvidékrl való. E három feny közül

— alakjukra és elágazásukra nézve — kett megfelel a fönt említett két alak-

nak.* a harmadik pedig inkább a »karos luczfenyre«*' emlékeztet.

Valószín azonban, hogy ez utóbbinak a fhajtása is valamikor ívszeren

meggörbülve lefelé ntt ; csakhogy idközben — talán hónyomás követ-

keztében — letört és így fejldött a vízszintes irányban ntt elsrend
oldalhajtásból a két függleges másodrend
hajtás.

E leírt fenyvek, valamint a többi is,

a melyeket a jelzett helyeken láttam, úgy
alakjukra, növekedésükre, illetve elágazásuk

módjára, valamint az elfordulási viszo-

nyaikra nézve is egészen megegyeznek

azokkal, melyeket részint C a s p a r y
***

Poroszország keleti részében, részint pedig

B e r g Livlandban észlelt és részletesen

leírt ; legföljebb azzal a különbséggel, hogy

vanjvözöttük néhány olyan átmeneti alak is,

a mely nag^í-ságánál fogva szinte túltesz

a típusos mocsári fenyn.

Caspary azt is említi, hogy a

mocsári fenyvel vegyest tenyésznek egé-

szen normális alakok is, továbbá, hogy

az átlag 30-évcs mocsári fenyvek csak 4—6 m
magasak. A fhajtást illetleg kétféle ala-

kot különböztet meg : a) olyanokat, a melyeknek fhajtása sohasem pusztult

el és a melyek bizonyos magasságban mégis meggörbülnek, és b) olyanokat,

melyeknek a fhajtását fagy tette tönkre — még pedig rendesen többször —
cs ezeknek az egész törzse többé-kevésbé görbe.

E kétféle alak elfordul nálunk is. Hogy a törzs egyenes növekedését

miként zavarta meg a fagy, azt bizonyítja az a fiatal feny is, amelynek

a csúcsát az ;">. rajzon láthatni.

5. rajz. Fafíy következtében elgör-

bült lúczfenytörzs.

* Az egyik valósággal sátort képez, amely sajátosságot B e r g liviandi feny-

.•ilakjain különösen hangsúlyoz.

**Filarszky Nándor: »A lúczfcnyö (!'. excelsa Link) alakváltozásai.

«

Természettud. Közlöny, LVI. P(3tfüzet. 19Ü0.
*** Róbert Caspary: :>Die Krummfichte, eine markkrankc Form« (Picea ex-

celsa Link form. acgra myclophthora). — Schriften der phys.-ökononi. Gesellschaft zu

Köniisberg XV. 1874.
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Berg ugyanazt állítja, ami a mocsári feny elfordulását és alakját

illeti ; st tovább következtetve hangsúlyozza, hogy ott ahol lápos a talaj —
legyen az a fenyrégió bármely helyén is, — kell hogy az ilyen fenyalak

elforduljon. Az olyan lápos helyeken azonban, ahol a turfa még csak

kevéssé mállott, illetve még nagyon mohás, ott szerinte mocsári feny nincsen.*

70 cm.-nyi nála a legalacsonyabb, és több méternyi magas a legnagyobb alak.

Azonkívül említ olyan mocsári fenyveket is, a melyek a boszorkányseprü-

típusra emlékeztetnek. A milyen például Hági mellett is van.

Caspary mindössze egy esetben, még pedig mocsári fenyn észlelt

középnagyságú tobozt, melynek magvai azonban normálisak voltak ; viszont

Berg nagyon sokszor látott különböz nagyságú tobozokat. Ugyanezt mond-

hatom én is, aki a középnagyságúaknái kisebbeket is láttam.

Ami már most az okát illeti annak, hogy a mocsári feny éppen

ilyennek n, vagyis hogy a fhajtás bizonyos magasságban ívszeren meg-

görbülve lefelé vagy vízszintesen tovább n, erre egyelre bajos helyesen

megfelelni. Caspary annak idején megállapította, hogy a mocsári feny

bélszövete sárgás-barna szín, és hogy tele van hosszúkás és köralakú lika-

csokkal. El is nevezte bélszövetben beteg fenynek : forma •;>aegra myeJoplülioran

.

A többi szövetét e fáknak mind egészségesnek találta és penészgombának vagy

bogárrágásnak nyomát sem látta. Ebbl kifolyólag hajlandó a beteg bélszövetei

a feny görbe alakjával ok- és okozati kapcsolatba vinni. Értekezése végén

mégis bevallja, hogy a meggörbülésnek igazán csak helyi oka lehet.**

Berg, aki szintén sok mocsári fenynek a bélszövetét vizsgálta,

egyenesen tagadja, hogy a beteg bélszövet oka lehetne a feny, illetve

fhajtás meggörbülésének. Ezt annyival inkább állíthatta, mert nagyon sok

rendes növés feny bélszövetében hasonló beteg jelenségeket talált ; és viszont

sok mocsári fenyben ezeket nem észlelte. Szerinte tisztán csak az állandóan

nedves, illetve lápos talaj oka e fenyalak keletkezésének ; még pedig az

olyan állandóan ttedves talaj, a melyben a turfa kevésbé mohás és /Ví/ elmál-

lott. Sok gyakorlati esetre hivatkozva említi, hogy mihelyt az ilyen lápokat

lecsapolják.^ a legtöbb mocsáii feny normálissá lesz, amennyiben a görbe

fhajtás ismét kiegyenesedik vagy pedig t'ij függleges hajtást fejleszt ; hogy

az ilyen víztl mentessé lett talajban íij mocsári fenyöalakok már többé nem

is képzdnek. A mit egyébiránt Caspary esete is bizonyít, aki egy mo-

csári fenyt átültetett a königsbergi botanikai kertbe, ahol annak lecsüng

fhajtása nemsokára kiegyenesedett. Ennek az analógiáját például Hági mellett

is látni. Itt ugyanis lent a katlanszer völgyben, közvetetlenül a források

mellett tenyész fenyvek típusos mocsári fenyalakok ; a lejtn, illetve a

völgy peremén állók még többé-kevésbé átmeneti »pendula«-a\akok ; és túl az

úton, ahol nincsen forrás, már egészen normális alakúak a fenyk (6. rajz).

Hogy eme fenyalakok csakugyan helyhez kötött képzdések, bizo-

nyítja az is, hogy — bár tobozokat, illetve magvakat fejlesztenek

* Lásd a 21. oldalt.

** Lásd a 117. oldalt.
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terjednek cl nagyobb körben, a szomszédos száraz területeken, hanem min-

dig csak bizonyos helyekre szorítkoznak.

Viszont azonban az állandó vízbség egymagában szintén nem lehet

egyedüli oka a feny elgörbülésének, mert helyenként nnek a mocsári

fcnyvekkel vegyest egészen rendes alakú l'enyvek is. A hmérsékleti és egyéb

meteorológiai viszonyok között ilyen csekély területeken szinten nem lehet

^í^-

-^

r.^' ,

^V^.

6. rajz. A luczfenynek átmeneti »pendula«-alakjai a Hági mellett levü völgyben.

számbavehet különbség. Itt tehát a vízen kívül más körülmény is szerepel

ok gyanánt. Talán megközelítem az igazságot, az okot, ha Berg felfogásá-

nak megfelelen az említett helyeken elforduló mocsári fenyvekre nézve

szintén azt állítom, hogy csak az a bizonyos lápos talaj cs az állandó víz-

böség egyiüles hálása szolgál okául annak, hogy ott ilyen fenyalakok képzd-

nek. Ez a körülmény bizonyára állandó zavar gyanánt szerepel a tápláló

anyag fölvételében, vagyis a gyökerek mködésében.


