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Bcrnátsky J. : Egy ritka Euphorbia-fajunkról.

A hazai Euphorbia-ía^okait ökológiailag három fcsoportba
oszthatjuk. Az els fcsoportba tartoznak azok a fajok, a melyek
leginkább nedves helyeken, folyók mentén s azok árterein, lápok,

mocsarak szélén teremnek. Aránylag igen nagy termetek s

tekintélyes, dús lombozattal tnnek ki. Még a magyar nép is

megkülönbözteti ezeket a többi kutyatejfajoktól, mert czötkény-

kóróknak nevezi. Ide tartozik pl. az E. palustris L., E. salici-

folia Hst, E. lucida W. K., E. villosa W. K., E. paradoxa
S c h u r. A másik fcsoportba sorolom az egynyáriakat, a melyek
az elbbiektl eltéren igénytelen megjelenések, apró termetek,
gyenge, hamar múló lombozattal bírnak ; úton, parlaghelyen

hamar jelennek meg, de könnyen el is tnnek. Itt megemlíthet
pl. az E. falcata L., E. helioscopia L., E. segetalis L., E. exigua

L. A harmadik fcsoportba tartozók végül a mi száraz legelin-
ken gyakoriak. Évelk, ers földalatti szervekkel vannak meg-
áldva. Száraz pusztáinkon igen feltnk, mert ha nyár derekán
a legelk növényei tövig le vannak rágva s sülvC; az Euphorbia
élénken zöldéi egy-két szúrós kóróval együtt. Az E. cyparissias

közfelfogás szerint legközönségesebb Euphorbia-f&junk. Ez a
vélemény megfelel a valóságnak mindaddig, míg agyagos, humu-
szos legelinkre gondolunk. Ámde mihelyest az Alföldön tekin-

télyes területet elfoglaló homokra megyünk át, itt az E. cypa-

rissias ritkább lesz s minél tisztább a homok annál jobban
foglalja el helyét az E. gerardiana} Közép- és Dél-iMagyarország-

alacsonyabb dombvidékén s az Alföld egy-némely pontján is

fontos szerepet játszik egy harmadik talajnem, a lösz s itt sem
az E. cyparissias, sem az E. gerardiana, hanem az E. glareosa

M. B. {E. pannonica Hst) az uralkodó. Az alacsonyabb hegye-
ken azt tapasztaljuk, hogy az E. gerardiana leginkább homokk-
talajon, az E. glareosa pedig mészktalajon gyakori.

Minél határozottabb s tisztább a talajféleség, annál bizto-

sabb, hogy csak egy bizonyos Euj^horbia-fBij található rajta, még
pedig tiszta homokon az E. gerardiana, lösztalajon s igen meszes
agyagon az E. glareosa, mészszegény agyagos talajon az E.
cyparissias. Kevert talajon két-két faj — igen ritkán mind a

három — találkozik egymással. Kötött, fekete homokon az E.
gerardiana mellett terem az E. cyparissias, máshol pedig az

E. glareosa keveredik hozzá.

A homoklakó E. gerardiana és a meszestalajt kedvel E,
glareosa az Alföldön lösz és homok határán, iUetleg a hegyeken
mészk és homokk találkozási helyén szoktak együtt teremni.

Elbbi esetre a deliblati homokvidék jó példa. Az úgynevezett

deliblati homokterület északkeleti határán, Ulma és Károlyfalva

' Az E. gerardiana Jcq. Janchen (Mitteil. d. Naturw. Ver. d.

Univ. Wien V, 1907 szerint = E. Seguieriana N e c k.
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vidékén, tekintélyes, hosszúra nyúló löszdombok vannak ; a mély
alluviális síkságtól jövet ezeken a löszdombokon kell átmennünk,
mieltt a homokra jutunk. Az említett vidéken lösz és homok
hosszú, hol keskenyebb, hol szélesebb sávokban találkozik és

keveredik egymással, és sokszor a lösztalajt fölül vékony homok-
réteg födi. Ezen a helyen találkozik a két Euphorbia-fgij is, még
pedig a mély rónáról jövet — a hol sok az E. cyparissias —
a löszpartokon az E. glareosa szebbnél-szebb, némely esetben
2—3 ujjnyi vastag rhizomával bíró példányait gyüjthetjük; csak-

hamar az E. gerardiana is hozzá vegyül s a homok felé tartva^

ez az utóbbi faj mind srbben fordul el, az E. glareosa pedig
lassan-lassan elmarad, míg végre a futóhomokon ennek már
nyomát sem találjuk s csak az E. gerardiana uralkodik. Hasonló-

körülmények között, de mészk- és homokk határán, találkozik

a két faj a Balaton veszprémi partjain, pl. Balaton-Füred kör-

nyékén és a pilisi hegység több pontján, így pl. a Nagy-Kevé-
lyen, annak alacsonyabb nyergein s keleti oldalain.

A két fajnak ez a találkozása phylogenetikailag igen neve-

zetes, mert azokon a találkozási helyeken hybridjük támadt,

még pedig mint alapos okom van feltételezni, az egymástól távol

es helyeken — a ddiblati homokvidéken, a Balaton vidékén s

a Nagy-Kevélyen — külön-külön önállóan s egymástól függet-

lenül. Az Alföld száraz legelin s az alföldszéli hegyeken el-
forduló idetartozó Euphorbiákat már évek óta szemmel tartom.

A két s/óban forgó fajt — túlzás nélkül mondhatom — száz.

helyen követtem figyelemmel, de hybridjüket másutt nem talál-

tam, csak a két faj találkozási helyein.

Az illet hybridröl az irodalom tudtommal kétszer emléke-

zik meg. Az egyik adat Borbás-tól ered. B orbás „A magyar
homokpiiszták növényvilága meg a homokkötés" (Budapest 1886)
ez. mben a növényt leírja s névvel el is látja : E. angustifrons-

nak nevezi el. A másik adat K ern er-tl származik („Die Vege-
tationsverhaltnisse etc." Ö. B. Z. 1876, p. 27). Kerner a

növényt csak egyetlen egy száraz példányban bírta s azért egész

bizonyossággal nem mert róla nyilatkozni, de soraiból következ-

tetve igen valószín, hogy ugyanez a növény volt kezében, t. i.

az E. angustifrons B o r b., hogy már neki is az E. glareosa

és E. gerardiana együttes elfordulásáról tudomása volt s hogy

a kett között hybridet sejtett. B o r b á s pedig egyenesen

kimondja, hogy a tle E. angustifrons-n&k elnevezett fajt az E.

gerardiana és E. „pannonica"" {= E. glareosa) hybridjének tartja ;.

megemlíti azt is, hogy a kérdéses növényt a két szül között,

„Grebenacz körül a homok szélében" (tehát a lösz és homok
határán) találta.

Magam a deliblati homok említett pontjain, valamint a Bala-

ton partjain ismételten láttam s be is gyjtöttem a növényt, de-

érett termés hiányában határozott szisztematikai véleményt nem
mertem róla mondani. Végül a Nagy-Kevélyen az 1907. nyár



1 18 BERNÁTSKY JEN

folyamán, újból rátaláltam s most újabb tüzetes vizsgálatnak

vetve alá a kezemben lév példányokat, a növényt pontosan

sikerült meghatároznom.
Az E. angustifrons leírása B o r b á s (1. c.) szerint a

következ

:

„Termete olyan, mint az E. glareosaé M. Bieb., vagy az

E. Pannonicáé, vastag tkéje több szárat hajt, szára felfelé

sátorzón ágas ; alsóbb levelei, valamint a medd száraké is olya-

nok, mint az E. Gerardiana var. homophylláé, szálasak vagy
szálaslándzsások, a szár felsbb levelei az E. glareosáéhoz hason-

lítanak, de keskenyebbek, keskenyen hosszasak, hegyesek, de

nem fogacskások, mint az E Pannonicáé, sem az erezet nem
emelkedik ki annyira, mint az E. Pannonicáé.

Az álerny gallérjai hosszabbak, mint az E. glareosaé, nem
tojásdadok, hanem keskenyen hosszasak ; a gallérkák szélesek

ugyan, de mégis inkább az E. Gerardianáéhoz hasonlítanak,

háromszögleten tojásdadok. A lepel csengetyüke alakú, karéjai

háromszögleten tojásdadok, ki nem hegyesednek, mint az E.

Pannonicáé, ellenben pillásak és rövidebbek, éppen mint az E.

Gerardiánáé
;
glandulái keresztben szélesebbek, épek, az elrésze

gyengén szívalakú, szarvacskája nincs. Termszála alulról kezdve
^/^ hosszaságig összentt, mint az E. Gerardiánáé, a csúcsa két-

hasábú, mint az E. Pannonicáé. A termszál tehát jobban hasí-

tott, mint az E. Gerardiánáé, erének a csúcsa rövid kétkarélyú,

de a 3 termszál fentebb összen, mint az E. Pannonicáé,

melyé majdnem a tövig szabad. A fiatal gyümölcs kopasz".

Ehhez a következket kell fznöm : A szabad természetben,

de herbáriumban préselt állapotban is, leghamarabb a lomboza-

táról ismerjük meg a kérdéses fajt. Ugyanis az E. glareosa

levele közel 2 cm.-nyi széles, deres s többé-kevésbbé vízszintes

helyzet; nem simul a szárhoz Az E. gerardiana levele ezzel

szemben keskeny, 4 mm-nél alig szélesebb, zöldebb s (különö-

sen az alsó levelekre vonatkozóan mondhatjuk) többé-kevésbbé a

szárhoz simulván, csúcsával többnyire égnek irányul. Az E.

angustifrons levele pedig éppen a kett között áll. Határozottan

keskenyebb s zöldebb, mint az E. glareosa-é, úgy hogy attól

els pillanatra eltérnek találjuk, de szélesebb mint az E. gerar-

diana-é. Kezdetben az E. gerardiana széleslevelü formájának

tartaná az ember a kérdéses fajt s mivelhogy az E. glareosa

levele szélességében nagyon változik, azért a másik perczben

ennek egy kiválóan keskenylevel formáját gyanítjuk benne.

Ámde behatóbb vizsgálat alkalmával meggyzdünk arról, hogy
az E. angustifrons levele nemcsak szélességi méreteiben, hanem
más tekintetben is a két másik faj levelétl eltér. Még pedig

az E. glareosa levelén a feren kívül a levél jobb és bal felén

rendesen négy-négy (esetleg három- három vagy öt-öt) oldalér

emelkedik ki, a melyek a fér alsó félrészébl indulnak ki s

részben közel a levél csúcsáig követhetk. Az E. gerardiana
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levelén csak egy fér ötlik szemünkbe s azonkívül legfölebb

egy-egy gyenge, rendesen a levél alsó harmadáig nyúló ér

található. Az E. angustifrons levelén a féren kívül legalább

egy-egy, sokszor azonban két-két élesen rajzolt s a levél közepén

túl ér eret vehetünk észre. Azonkívül az E. glareosa fére alsó

része igen széles, fehéren porczogós, a mi az E. qerardiana

levelén alig, de az E. angustijrons levelén jobban jut kife-

jezésre.

A fentidézett leírásban azt olvassuk, hogy az E. angusti-

frons levele ,,nem fogacskás, mint az E. Pannonicaé " Erre

vonatkozólag meg kell jegyeznem, hogy az E. glareosa (E.

panyionica) levelét más mvek is fogasélünek mondják, ám
helytelenül. Ugyanis az E. glareosa levelét érdesnek találjuk,

ámde ez nem fogaktól, st még szörképletektl sem ered, hanem
ha az érdesség igazi okát kutatjuk, azt találjuk, hogy csak az

epidermiszsejtek küls tangentialis falai hegyes fog módjára

kiemelkednek.

A levél anatómiai szerkezetérl lévén szó, megemlítem még
a következket. Az E. glareosa levelének alsó lapján az epider-

miszsejtek küls tangentialis fala szintén fogalakúan kiemel-

kedik. A levél fels lapján a sejtfal kiemelkedése kevésbbé hegyes

s kevésbbé hosszú, úgy hogy azt csak púpalakúnak mondhatjuk.

Az E. gerardiana levelének minden részén, élén is, az epider-

misz egészen sima, azaz semmiféte feltn kiemelkedés nincs

rajta. Az E. angustifrons ebben a tekintetben ismét középhelyet

foglal el, a mennyiben az epidermiszsejtek küls tangentialis

falai jól észreveheten kiemelkednek, de azok sehol sem hegyes

fogalakúak, hanem csak rövid tompa púpalakúak.

Egy másik jellemz tulajdonság a virágzat elágazási módja.

Az E. glareosa álernyje aránylag kevés sugarú, de a gallér

alatt a ftengelybl számos virágzati ág ágazik el, úgy hogy

ezen oldalágak száma sokszor a tulajdonképeni erny sugarai-

nak számát megközelíti vagy meghaladja. Az egyes sugarak

pedig többnyire csak kétszer vagy háromszor ágaznak el újból,

s ezek a másod, illetleg harmadrangú ágak olyan rövidek,

hogy tartóleveleik egymást födik. Az E. gerardiana álernyjét

aránylag számos sugár alkotja s a gallér alatt rendesen csak

három-négy oldalelágazás van. A sugarak már közepük táján,

azután még vagy háromszor ágaznak el úgy, hogy tartóleveleik

jó távol esnek egymástól s a másod, harmad, st negyedrangú

ágak is a tartólevelek eltávolítása nélkül jól láthatók. Az E.

angustifrons ebben a tekintetben ismét tppen a két faj között

áll. A gallér alatt a ftengelybl kiinduló virágzati ágak száma

körülbelül annyi vagy kevesebb, mint a gallérlevelek fölötti

álerny sugarainak a száma, de mindenesetre háromnál-négynél

jóval több, a sugarak pedig két-harmad, st háromnegyed részük

"fölött ágaznak el, többnyire háromszor, úgy, hogy az egymás-

fölött következ tartólevelek csak részben vagy egyáltalán nem

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 3. füzet. 10



120 BERNÁTSKY JEN

födik egymást s a másod vagy harmadrend ágak legalább

részben szabadon láthatók.

A virágban nincs olyan feltn különbség a három faj

között, de a termésben ismét van. Az E. glareosa termése nem-
csak jóval nagyobb, mint az E. gerardiana-é, hanem alakra

nézve is különbözik tle, mert meglehetsen sima göiiibalakú,

nolott utóbbinak termése a három varrat mentén csatornaszereii

be van vágva. Megjegyzend még, hogy az E. gerardiana ter-

mése határozottan kopasznak látszik, a másik faj termése pedig

jól észreveheten szrös ; igaz hogy a szrözet ids korban
esetleg lekopik, de rendes körülmények között a szrözet köny-

nyen észrevehet. Az E. angustifrons termése nagyság és alak

tekintetében a kett között áll. Borbás (1. c.) a fiatal termést

kopasznak állítja. Erre nézve megemlítem, hogy az E. angusti-

frons termését egyáltalán ritkán lelni, úgylátszik nehezen fejl-

dik ki. Egy esetben azonban jól kifejlett termést leltem rajta

(a Nagy-Kevélyen) s ezt szrösnek találtam ; lehet, hogy a sz-
rözet ép oly könnyen vagy még könnyebben kopik le róla. mint

aí E. glareosa termésérl.

A három faj szárának anatómiai szerkezetérl csak egészen

röviden említem meg, hogy ebben a tekintetben az E. angustifrons

ismét a két másik faj között áll. A szár keresztmetszeti képén az

edénynyalábok meglehets szabályos körben (E. gerardiana), vagy
igen szakgatottan, ersen hullámos körvonal mentén álló csopor-

tokban {E. glareosa), vagy végül kevésbbé szakgatottan, kis mér-

tékben hullámos körvonalban vannak elhelyezve (E. angustifrons).

Kiemelem, hogy az E. angustifrons — ép úgy mint min-

den más szisztematikai forma — nem egészen állandó, hanem
morfológiai jellemvonásaira nézve kissé ingadozik. Nevezetesen

találni némelykor olyan példányokat, a melyek a levél tekinte-

tében inkább az E. glareosa-hoz, a virágzat tekintetében pedig

inkább az E. gerardiana-hoz hajlanak ; másoknak levelei megfor-

dítva az E. gerardiana leveleihez hasonlóbbak — bár azoktól

mégis megkülönböztethetk — s ez esetben virágzatuk inkább

az E. glareosa-va. emlékeztet.

Ha mindezeket figyelembe veszszük, valószínnek kell tar-

tani azt, hogy az E. angustifrons hybridtermészetú. Jól tudom,

hogy hybridtermészete még nincs végérvényesen bebizonyítva.

Valamely növény hybridtermészetét tulajdonképen csak direkt

kísérlet útján lehet bizonyítani s erre a kertészet száz meg száz

példát nyújt. Ám a szabad természetben elforduló növényekre

nézve erre nincs mód s ha az elfordulási körülmények meg a

morphologiai s esetleg még az anatómiai szerkezet arra vall,

nem lehet komoly okunk az illet növény hybridtermészetében

kételkedni. Más kérdés, hogy a szóban forgó hybridet igazán

fajnak tekintsük-e s vájjon megérdemelte-e a fajnévvel való

ellátást. Mivelhogy már a neve megvan, semmiesetre — már
csak kegyeletbl sem — kivánok rajta változtatni.
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Tekintettel a föntebb vázolt elfordulási körülményeire, az

E. angustifrons egy érdekes s eleddig ritka példa arra, hogy
valamely növény phylogenetikai leszármazása, az új hybrid kelet-

kezése, mennyire függ a küls élettani körülményektl. Ha
ugyanis a homokhoz vagy homokkhöz kötött E. gerardiana s

a lösztalajt vagy meszet kedvel E. glareosa nem találkozik

homok és lösz, illetleg liomokkö és mészk határvonalán, akkor
hybridjük aligha áll el. Ez az eset egyúttal útmutatásul szolgál

arra, hogy két különböz kzet vagy talaj találkozási helyeit

érdemes feszült figyelemmel átkutatni, az ott esetleg elforduló
növényhybridek megállapítása czéljából.

(A szakosztálynak 1908. januárius 8-án tartott ülésébl.)

Mágocsy-Díetz S. : A feny feletti bükkrégíó

magyarázata.

A niult év folyamán az Erdészeti Lapok-ban hazánk egyik

jellemz iiövényföldrajzi jelenségének olyan magyarázatát kísé-

relték meg, a mely kell, hogy a növényföldrajzzal foglalkozók,

figyelmét magára vonja és éppen ezért emlékezem meg róla.

Nevezetesen 1904. év szeptemberében Fekete Lajos
érdemes szakemberünk és az erdészeti növényföldrajzi megfigye-

lések vezetje a következ kérdést intézte az erdészekhez: „vájjon

mivel magyarázható meg a lúczfeny fels tenyészeti határának

leszorítása a napos oldalon hazánk keleti és délkeleti hegysé-

geiben?" Béky Albert^ a kérdéses jelenséget a szél hatásának
tulajdonítja. „Délkeleti hegységeinkben az uralkodó szél, a mely
egyszersmind a romboló és sorvasztó is, a délnyugati." „A régibb

idk pusztítása után, az erd viszont mindenütt igyekszik fölfelé

a tenyészeti határig, s hogy a kérdéses helyeken nem tudott a

napos oldalakon, az árnyas oldalakon tett elhaladásával lépést

tartani, ezt kizárólag a délnyugati szél sorvasztó hatásának

tulajdonítja." ,,A szél egyebütt is közbejátszik a fatenyészet

határának megszabásánál, s hogy ez eddig nem tnt fel, csak

az lehet a magyarázata, hogy az uralkodó szél az árnyas olda-

lakat éri s itt többnyire beleolvad a hatása a napfény és meleg
kisebb mértékének az eredményébe."

Ugyancsak a kérdés megfejtésével foglalkozik Nagy
Imre^ is Szerinte ugyanis „a Kárpátokban rendszerint fenn

találjuk a lúczfenyt, lejjebb a jegenyefenyt és bükköt ; a Velebit-

hegységben és a Kapellán mindez fordítva van, mert a magas-

^ Erdészeti Lapok XLVI. évf. 1907. p. 958—9.
- Erdészeti Lapok XLVI. évf. 1082. 1.
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