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hordott, a nemzetnek ajándékozza! Mert nemcsak herbáriumát
ajándékozta nekünk, hanem egész könyvtárát is, összes jegyzeteit,

okleveleit, még a család nemesi levelét is. Filarszky N.-nak
kijelentette azt is, hogy értékes ásványgyjteményét és rend-

kívül becses madárgyjteményét is a M. Nemz, Múzeumnak adja.

A jó öreg úr herbáriumának átadásakor fáradhatatlanul segített

a csomagolásnál. Hol innen, hol onnan hozott valamit, mind a
ládákba rakta, mondván : „A herbáriumot már nem tudom úgy
gondozni, mint kellene, hát átadom már most, de a madár-
gyjteményemet még gyarapítani akarom!" Adja Isten, hogy
lelkének frisseségét, testének egészségét még igen sokáig meg-
rizze ! Bár sok ilyen nemes férfia volna hazánknak I

IRODALMI ISMERTET,
Tuzson J. : „Harshberger J. W. Phytogeographic Survey

of North America 1911" ez. munka ismertetése fejldéstörténeti szem-

pontból.

Az Engler-Drude- féle „Vegetation der Erde" sorozatában

legutóbb jelent meg a fenti mü, a mely gazdag tartalmával, egész

Északamerika flóráját felölel hatalmas adatanyagával felülmúl minden

eddig megjelent növényföldrajzi müvet. Különösen nagy jelentséget

kell azonban tulajdonitanunk Harshberger munkájának azért, mert

szerzje a nagy adatanyagot nemcsak statisztikai czélokra applikálja,

nemcsak arról nyújt felvilágosítást, hogy milyen flóraelemek alkotják

Északamerika változatos, helyenkint elragadóan szép flóráját, hanem á

mbe felvett hatalmas adatanyagot az északamerikai nagyszabású for-

mácziók keletkezésének, a flóraelemek vándorlásának, szóval az egész

északamerikai flóra fejldéstörténetének megfejtéséhez is felhasználja.

A részleteket alkalmas összefoglalásokkal teszi áttekinthetvé és állítja

a palaeontologia és a geológia bizonyítékainak felhasználásával egy

igen szép fejldéstörténeti áttekintés szolgálatába.

A munka anyaga oly nagy, hogy összes részleteivel foglalkozni

igen messze vezetne. Drude-nak a mhöz írt német nyelv bevezet

és egyúttal összefoglaló része egymagában több mint 60 nyomtatott

oldalra terjed, holott csak a fbb részleteket érinti benne, magukra a

bizonyító adatokra : a felsorolásokra nagyrészt csak utalásokat tartal-

maz. Az alábbi rövidre fogott ismertetésben a müvei csupán egy

szempontból foglalkozom, nevezetesen csak fejldéstörténeti vonatko-

zásait tárgyalom. A munka statisztikai s általában leíró növényföldrajzi

részleteire, florisztíkaí felsorolásaira fleg oly irányba terjeszkedem ki,

a milyen a fejldéstörténeti levezetések méltatásához és megvilágítá-

sához szükséges. E mellett különös súlyt helyeztem a reánk fontos

mérsékelt övi flórára és a hegyvidékiekre, a honnan számos növény-

fajt kultiválnak nálunk. Különösen pedig ilyenek a nálunk parkokban

és erdkben ültetett északameríkaí fák és cserjék.

Botanikai Közlemények. 3—4. füzet. 12
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Harsliberger müvének els részéhen Északamerika flórája

felkutatásának történetét az egyes államok szerinti csoportosítással

ismerteti és az irodalmat sorolja fel.

A míí második részében a szerz Északamerikát északi, középs,
déli és nyugatindiai területre osztva ismerteti geografiailag. E részbe

van továbbá foglalva Eszakamerika klimatológiai leírása és a flórára

vonatkozó statisztika.

A statisztikai összefoglalásból kiderül, hogy a mü anyagát képez
flórában a fajok száma összesen mintegy 30,000, és pedig ebbl
Kanada növényzete 3209, az Egyesült-Államok délkeleti részéé 6346,

a Rocky Mts. enderaizmusa 659, Középamerika és Mexikóé 8193,
nyugati Északamerikáé British Columbiától délfelé 3000 fajra tehet.

Ha ezeket a számokat összehasonlítjuk Európa növényfajainak számá-

val, azt látjuk, hogy az utóbbit Északamerika növényfajainak száma
jóval fölülmúlja ugyan, de mégse annyira, mint a mennyire egyrészt

a területbeli különbségekbl, másrészt pedig a változatos viszonyokból

és a flóra változatosságából következtetni lehetne.

Nymán konspektusában Európából kereken 9400 faj van fel-

sorolva, a mely tehát aránylag gazdagabb flórára vall. Még inkább

áll ez azonban különösen Európa keleti részére, a melynek fajokban

való gazdagsága kétségtelenül felülmúlja Északamerika megfelel terü-

leteit raég abban az esetben is, ha azt tételezzük fel, hogy Észak-

amerika területe teljesen fel nem kutatott volta következtében még a

fajok bizonyos, már bizonyára nem igen nagy részét tartalmazza.

A mü harmadik része tartalmazza Északamerika flórájának fej-

ldéstörténetét a kréta-idszaktól kezdve, valamint e flóra kapcsolatait

más földrészek flórájával és Északamerika határain belül az egyes

részek flórájának viszonyait a többi területekéhez. Ezenkívül pedig itt

találjuk meg (341—345. old.) Északamerikának különböz szerzktl

származó növényföldrajzi beosztásait.

Ebben a részben vannak megírva azok a bizonyítékok s elvek

is, a melyekre Harshberger növényföldrajzi beosztását alapítja,

a mi annál is inkább fontos, mert a mü összes részleteiben úgy a

geográfiai, mint a flóra-statisztikai s az ökológiai adatok mind a fej-

ldéstörténet figyelembevételével vannak értékelve s felhasználva. Ezen

a téren Harshberger támaszkodhatott Eszakamerika jól ismert

geológiai múltjára és az egyes geológiai rétegekbl, különösen Grön-

landból és Északamerika délkeleti részébl elkerült, igen sok phyto-

palaeontológiai adatra. Ezek gondos felhasználása mellett azonban ott,

a hol a megfejtés úgy kívánta, hipotéziseket is segítségül vett, de

ezek is nagyrészt a rendelkezésre álló történeti bizonyítékok gondos

mérlegelésén alapulnak. Ezt a fejldéstörténeti részt tehát a mellett,

hogy az egész mü anyagára kihatással van, — a harmadik fejezetben

(170—345. old.) foglalta össze.

Fejldéstörténeti tárgyalásaival Harshberger a kréta-idszak-

ból indul ki, melynek fosszilis maradványai kétségtelenné teszik, hogy

az idszak els felében Északamerika területét túlnyomóan Conifera-

vegetáczió borította. Ez idszak második felében mint Európa területén,
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Úgy Északaraerikáén is a növényzet nagy változáson ment át. Ez a

változás, minden jel bizonyítéka szerint, az északibb részekbl indult

ki, különösen pedig Grönlandból és környezetébl, mely abban az

idben egy nagy összefügg kontinens, az ú. n. nearktikus kontinens

volt. Innen szorult lejebb és lejebb a tropikus és szubtropikus flóra és

innen bontakozott ki már az alsó krétában kezdödleg az egyszikek

és kétszikek osztálya is. A fels krétában következett be a Kordülera-

rendszer és az ^^jjaZac/i-hegyrendszer közötti medenczének kialakulása.

A Mexikói-öböl az Északi Jegestengerrel ezen át összeköttetésben volt,

miáltal a mai paczifikus és atlantikus Északamerika flórája már ez

idponttól kezdve külön-külön fejldött, még pedig a Roeky Mountains

környékén dús Conifera-vegetáczió bontakozott ki, mely számos érdekes

alakjával, igy a Sequoia gigmitea-va.]^ északról származva benyúlik

egész a Sierra Nevada déli részéig ; atlantikus Északamerikában pedig

a fajokban gazdag lombos erdk alakjainak kibontakozása indult meg.

Ez a viszony a mai flórában is megvan : atlantikus Északamerika

különösen lombos erdkben, paczifikus Északaraerika pedig különösen

Coniferákban gazdag.

A harraadkorban Harshberger összefoglalása és bizonyító

anyaga szerint a flóraeleraek a raainak me :,felel módon helyezkednek

el; a legészakibb tájak, a fokozatos lehléssel kapcsolatosan, a harmad-

kor végén már bírták az arktikus flóra elemeit, ettl délebbre helyez-

kedtek el lassanként a borealis erdk, a melyek még délebbre, a

melegebb nyugati partvidék Coaifera- s a keleti rész lombos erdibe

mentek át. A Kordillera-rendszertl keletre volt tengerszoros lassanként

kiszárad, de helyén raég nagy belvizek vannak, a melyek környékét

a nyugati területek Conifera-erdségei övezik. Ettl délnyugatra a

mexikói fennsík sivatagi vegetácziója s a hegyek szubtropikus flórája,

még délebbre pedig a mai középamerikai és nyugatindiai tropikus

növényzet helyezkedik el, a mely kett egymástól csakis késbb,

területük különválása idejétl, a pleisztoczéntl kezdve fejldik

külön-külön.

Hogy ezzel a flórával a pleisztoczén alatt mi történt, azt a jég-

árak kétségtelen nyomai és az egyes flórák mai elhelyezkedése magya-

rázzák meg.

Harshberger erre vonatkozólag a pleisztoczén hatásai követ-

keztében térképén (206. old.) öt flóraelhelyezkedési czentruraot külön-

böztet raeg, melyek természeteseu a jégáraktól borított területeken

kívül estek, ú. m. : a paczifikus partok és a Cascadok között tarthatták

fenn magukat a nyugati Conifera-erdk flóraelemei ; ettl délre, a nagy

mexikói fennsíkon a sivatagi flóra, a Mississippi medenczéjében, a folyam-

tól nyugatra a prairie-elemek ; az Alleghany-hegység táján a lombhullató

erdk növényzete ; legdélen pedig a trópusi elemek. Az arktikus ele-

mek e mellett szétszórtan húzódtak raeg a hegyvidékek hó- és jég-

mentes tájain. Ezekbl a czentrumokból terjedt a jégárak visszavonu-

lása után ismét szét a növényzet s ennek a fejldéstörténeti leveze-

tésnek megfelelen különbözteti meg Harshberger a következ

flórazónákat és régiókat.

12*
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I. Arktikus és szubarktikus zóna.

1. Arktikus régió. Ez feloszlik három kerületre (district), ú. ni.

A) grönlandi, B) k.-amerikai és C) ny. -amerikai kerületre.

A) A grönlandi kerület magában foglalja Grönlandot,

melynek florisztikai jellemzésére Harshberger csupán azt emeli

ki, hogy arktikus K.-Északamerika flórájában számos oly növény

szerepel, a mely Grönlandban hiányzik, ilyenek

:

Astragalus alpinus L., Oxytropis campestris DC, 0. uralensis

DC., 0. nigrescens Fis eh., Sieversia Rossii R. Br., Arenaria phy-

sodes Fisch., Stellaria crassifoUa Ehrh., Parrya arctica R. Br.,

Caliha palustris L., Saxifraga hieracifoUa W. et K., S. virginiensis

Michx., Androsace septentrionalis L., A. chimaejasme Hst, Pedi-

cularis capitata Adams, Ny.-Grönl. csak 76—83° é. sz. között,

P. versicolor W a h 1., Phlox sibirica L., Kalmia glauca A i t., Achillea

ptarmica L., Artemisia vulgáris L., Aster salsuginosus Hook.,
Chrysanthemum arcticum L., Crepis nana Rich., Saussurea alpina

DC, Setiecio frigidus Less., S. palustris Hook., S. pulchellus DC,
SoHdago virga-aurea L., Nardosmia capitata, Valeriána capitata Pali,

SaJix pJilebophylla Ander., Deschampsia caespitosa Beauv., Elymus

mollis Trin., Glyceria fluitaiis R. Br., Hierochloe pauciflora R.

Brown, Pleuropogon Sabinii R. Br., Ny.-Grönl. csak 76—78° é.

sz. között.

B) A keletamerikai arktikus kerületre vonatko-

zólag a Douglasia arctica és a Pleuropogon Sabinii van mint olyan

kiemelve, a mely kizárólag ott fordul elö, különben a grönlandi kerü-

lettel szemben jellemzik az elbb felsorolt növényfajok.

C) A nyugatamerikai arktikus kerület sajátos növé-

nyei : Braya pilosa, Boykinia Richardsonii, Artemisia androsacea, Saus-

surea alpina, Salix glaciális. Általában gazdagabb európai és ázsiai alakok-

ban és a mérsékelt öv növényei ide inkább elhatolnak, mint az Északamerika

zordonabb keleti arktikus kerületébe. Az alaszkai tundra terület fon-

tosabb növényei : Cassiope tetragona, Andromeda polifolia, Yacci-

nium vitis idaea, Arctous alpina, Ledum palustre, Artemisia arctica,

Rubus chamaemorus, B. arcticus, Betula nana, Alnus sinuata, Loise-

leuria procumbens, Nardosmia frigida, melyek a tundráknak egyedek-

ben eléggé gazdag, de nagyrészt igénytelen zuzmókból álló növény-

takaróját némileg változatossá teszik.

2. Szubarktikus erdrégió. A Labrador félsziget nagy részét

magába foglalva húzódik ez a régió a Hudson-öböltöl délre a Mackenzie

folyó medenczéjébe, hogy az Alaszka félszigetbe már csak a Yukon folyó

és mellékfolyóinak mélyedéseibe ágazzon be. Északi határa, mely több

helyen egybe esik a Larix atnericana északi elterjedési határával, az

Alaszka félsziget felé hova tovább északabbra kanyarodik, jeléül annak,

hogy keleten a Hudson-öböl jégtömegei lehtik a környezetet s a sub-

arktikus határt is leszorítják. Itt a tundra mintegy az 58° széles-

ségig s a Labrador félsziget partvidékén, valamint Újfundlandban

mintegy a 47° északi szélességig behatol, holott a Mackenzie meden-
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czéjében felszorul a 64°-ig. Itt a 62°-on a talaj nyáron még 3 m
mélységig felenged. Az egész régión végighalad a fenti fajon kívül a

Populus balsamifera, Betula papyrifera s az Abies balsamea északi

elterjedési határa. E régiót a szerz Labrador, a Hudson-öböl, a Mac-
kenzie és Alaszka kerületére osztja fel.

A) A labradori kerületben: Pinus Banksiana, Picea álba,

P. nigra, Abies balsamea, Thuja occidentalis, Smilacina stellata, Strepto-

pus roseus, Trülium recurvatuni, Salix adenophylla, S. balsamifera,

S. chlorophylla, Populus tremuloidts, P. balsamifera, Coptis trifolia,

Ribes prosiratum, Bubus triflorus, Fragaria virginüma^ Amelanchier

canadensis, Prunus pennftylvanica, Aralia nudicaulis, Vaccinium pénnsyl-

vanicum, V. caespitosum, Chiogenes hispidiila, Ledum latifolium, Kalmia
glauca, Lyonia calyculata, Epigaea repens, Bhododendron rhodora,

Comandra livida, Mitchella repens, Lonicera coerulea, Viburnum lentago.

B) A Hudson-öböl kerületében a legelterjedtebb fák

:

Larix americana, Picea nigra, P. álba, Abies balsamea, Pinus Bank-
siana, Populus tremuloides, P. balsamifera, Betula papyrifera.

A folyópartokon : Rhamnus alnifolia, Lonicera glaucescens,

Elaeagnus argentea, Viburnum pauciflorum, Shepherdia canadensis.

A mocsári formáczióban : Ledum latifolium, Bdula glandulosa.

G) A Mackenaie kerület erdségeiben ugyanazok a fajok

uralkodnak, mint az elbbi kerületben \ a Pinus Banksiana és Larix
americana azonban szórványosak. Fontosabb cserjék : Juniperus nana,

J. sabina, Salic Bebbiana, Alnus incana, A. viridis, Ribes

rubrum, R. oxyacantlioides, Rosa acicularis, Amelanchier alnifolia,

Shepherdia canadensis, Elaegnus argentea, Cornus stolonifera, G.

canadensis, Prunus pennsylvanica, Viburnum pauciflorum, V. opulus,

Lonicera glaucescens, L. involucrata, Symphoricarpus racemosa, S.

occidentalis.

Nyirkos, vizes helyeken, folyókban és a tavakban : Potamogeton

pectinatus, P. natans, P. praelongus, P. perfoliatus, Typha latifolia,

Sparganium simplex,S. eurycarpum, Garex utriculata, C.aquatilis, Scirpus

silvaiicus, Acorus calamus, Galla palustris, Salix longifólia, 8. nigra, S.

discolor, S. alaxensis, S. glaucops, S. reticulata, Nymphaea tetragona,

Galtha natans, Heuchera hispida, Farnassia palustris, Geum trifío-

rum, Menyanthes trifoliata, Lactuca pulchella, Petasites sagittata ; a

prairiekkel pedig felhatol e kerületbe Opuntia missouricnsis.

D) Alaszkai kerület: Változás a subarktikus erdben az,

hogy a Pinus Banksiana szerepét a P. Murrayana s az Abies bal-

samea fajét az A. subaljnna veszi át. A folyómenti alluviális terü-

leteken : Streptopus amplexicaulis, Rumex occidentalis, Anemone nar-

cissiflora, A. parviflora, Aconitum delphinifolium, Arabis lyrata,

Sedum rhodiola, Rosa nutkana. Poterium canadense, Potentilla nana,

Lupinus nootkatensis, Astragalus alpinus, Oxytropis Lambertii, Hedy-
sarum Mackenzii, Geránium erianihum, Viola glabella, Gornus suecica,

Ledum latifolium, L. palustre, Pirola uniflora, P. rotundifolia, Trien-

talis arctica, Mertensia paniculata, Boschniakia glabra, Pinguicula

villosa, Viburnum pauciflorum, Arnica latifolia.
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II. Mérsékelt zóna.

Ebbe foglalja a szerz Északamerika területének legnagyobb részét:

az Egyesült-Államokat úgyszólván egészen s ezenkívül Kanadának
körülbelül déli harmadát. Déli határa ennek a zónának nagyjából az

a vonal, a mely Mexikó északi határától a Florida félsziget alsó har-

madához vonható ; északi határa pedig Kanada területén a Szent

Lörincz folyamtól valamivel északabbra kezddik és nyugat felé a nagy

tavaktól jóval északabbra felkanyarodik Alaszka félsziget déli part-

vidékéhez. Tehát a 60° és 30° északi szélesség közé esik, és a mint

a szerz kiemeli, a közé a két isotherma-vonal közé, a mely délen a

21-1° C, északon a 4-4° C évi átlagos hömérséknek felel meg.

E terület, a mint elbb említettük, keleten a lombhullató, nyugaton a

fenyerd régiója, de oly nagy és tengerparti tájakat, a nagy tavak

vidékét, hegységeket, sós területeket stb. magába zárva és délen a

tropikus északon az arktikus övhöz közeledve, flórája oly végtelen

változatos, hogy összefoglaló áttekintést adnunk róla lehetetlen. A mben
e zóna jellemzése egymagában 156 oldalra terjed, s így csupán egyes

fontosabb részeinek flóraelemei közül említhetek fel egynehányat. Az
egész zóna feloszlik: 1. Az Atlantikus szekczióra, 2. a bels terület

xerophyta szekcziójára és 3. a paczifikus szekczióra.

1. Ailantikiis szekczió. A Szt. Lörincz-folyam és a nagy tavak
régiójában fontosabb, erdt alkotó elemek : Taxus canadensis, Pinus

strohus, P. Banksiana, P. resinosa, Abies halsamea, Picea rubra, P.

álba, P. nigra, Larix americana, Tsuga canadensis, Juniperus vir-

giniana, Thuja occidentalis, Populus tremuloides, P. monüifera, P.

balsamifera, Carya amara, C. álba, Carpinus caroUniana, Betula

papyrifera, B. pojMlifolia, B. lutea, Quercus álba, Q. rubra, Fagus
americana, Ulmus americana, U. fúlva, U. racemosa, Celtis occiden-

talis, Liriodendron tulipifera, Crataegus coccinea, Prunus serotina,

P. pennsylvanica, Acer saccharum, A. dasycarpum, A. rubrum, A.

pennsi/lvanicum^ Fraxinus nigra, F. americana.

A lombhullató erdk aljnövényzetében : Streptopus roseus, Clin-

tonia borealis, Oxalis acetosella, Aralia nudicaulis.

A fenyerdkben : Lycopodium annotinum, L. dcndroideum,

Athyrium filix femina, Nephrodium dryopteris, Calypso borealis,

Goodyera repens, Monotropa hypopitys.^ Vaccinium myrtilloides, V.

ovalifolium, C/rcaea alpina, Linnaea borealis.

A tavakban : Pontederia cordata, Nymphaea odorata, N. Kal-

miana, Brasenia peltata, Lymnanthcmum lacunosum.

A nevir-brunswicki lápokon : Eriophorum vaginatum, E. gracilc,

E. alpinum, Carex oligosperma. C filiformis^ C. stricta., C. magel-

lanica, Calla palustris, Mitella nuda, Rubus chamaemorus, Ledum
latifolium, Vaccinium macrocarpon, Andromedn polifolin, Kalmia
glauca, K. angustifolia, Lonicerd obiongifolia, Menyanthes trifoliata.

A sós területeken : Triglochin maritimum, Atropis maritima,

Hordeum jubatum., Spartina stricta, S. juncea, Distichlis spicata,

Scirpus maritimus, S. pungens, Juncus Gerardi, Iris prismatica,
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Atriplex patula, Salicornia herbacea, S. mucronata, Suaeda lineáris,

Spergularia borealis, S. marina, Glaux maritima, Statice limoniuni,

Sabbatia stellaris, Gerardia maritima, Plantago maritima, Iva frU-

tescens, Pluchea camphorata, Aster subulatus, A. tenuifolius.

A tengerpartokon : Ammophila arenaria, Carex silicea, Smila^

cina stellata, Salsola káli, Arenaria peploides, Spergularia marina,

Cakile amer.cana, Eosa liicida, Lathyrus maritimus, Viola adunca,

Ligusticum scoticum, Mertensia maritima, Plantago maritima, Soli-

dago sempervirens, Anaphalis margaritacea.

Alpesi elemek a Mt. Katahdin-on : Abies balsaniea, Jiiniperus

rommunis, Hierochloé alpina, Cnna pendula, Deschampsia atropur-

purca, Eriophormn alpinum, Carex atrata, C. arctata, C. flava,

Salix argyrocarpa, S. uva-ursi, S. herbacea, Stellaria borealis, Are-

naria groenlantlica, Gardamine hellidifolia, Ribes lacustre, Epilobium

anagalldifolium, Comus canadensis, Rhododendron lapponicum, Cas-

siope Jnjpnoides^ Campanula rotundifolia, Arnica Chamissonis, Pre-

nanthes nana.

Dünaformáczió Michiganben : Juniperus sabina, J. communis,

Ammophila arenaria, Agropyrum dasystachyum, Elymus canadensis,

Calamagrostis longifolia, Poa compressa, Andropogon scoparius, Salix

adenophylla, S. glaucophylla, Popidus monilifera, P. balsamifera, Pru-

nus pumila, Hudsonia tomcntosa, Comus stolonifera, Arctostaphylos

uva-ursi, Gaplussacia resinosa.

E teriiletek Középeurópánál valamivel délebbre fekszenek és

daczára ennek flórájuk a hideg légáramok folytán északibb jellegíí.

A Washington-hegyen az erdööv már 1220 m magasságban eléri

határát, hogy ezenfelül eltörpült Picea nigra és Alnus viridis bozót

következzék. Az Adirondack hegységben, az erd magasabb fekvés

részeit fleg Picca nibra és Sorbus americana alkotják és 1500 m
magasságban kezddnek a Kalmia-s és Lcdum-os lápok s a Dia-

pensia lapponica gyönyör gyepvánkosai. — A michiganbeli dünákon

is feltn az északi elem, pl. Arctostaphylos uva-ursi és még inkább

arktikus-alpesi jelleg, pl. a new-brunswicki lápok flórája (Ref.),

„Az Atlantic-Gulf Coastal régió", mely az Appalach-rendszer

keleti és nyugati lejtit s a kapcsolatos partvidéket foglalja össze

;

délen a tropikus övvel határos, túlnyomóan szubtropikus xerophyták-

tól van jellemezve, még pedig ilyenek a ^pine 6arre»"-eken kívül a

dünák s a partvidéki sós területek.

A parti formáczió növényei az északi pine barren strand
kerületben részben (a Chesapeake öböltl északra) : északon a

Pinus rigida- s délebbre a lombos fáktól jellemzett „pine barren^

formáczió borítja nagy részét, és különösen délen Cenchrus tribuloides,

Ammophila arenaria, Myrica carolinensis, Salsola káli, Atriplex

arenaria, Sesuvium maritimum, Arenaria peploides, Cakile maritima,

Phaseolus helvolus, Lathyrus maritimus, Euphorbia polygonifolia,

Rhus radicans, Hudsonia tomentosa, Oenothera humifusa, Gerardia

^ „Barren" alatt kevéssé termékeny vagy terméketlen területet értenek.
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purpurea, Solidago sempcrvirens^ Lactuca canadensis, Baccharis hali-

mifolia. Igen jellemzk a partvidéki diinák bozótjaiban (Tbicket-for-

máczió) : Pinus rigida, Juniptrus virgmiana, Smilax rotundifolia,

Quercus üicifolia, Bosa carolina, Rhus copallina, R. radicans, Ilex

opaca, Acer rubrum, Iva frufcscens.

A parti (strand) formácziókhoz csatlakozik mélyebben, a száraz-

földön az emiitett „pine barren'^ formáczió, a mely Loiig Islandtól

Floridáig nagy teriiletekre jellemz és némileg az északnémetországi

Pinus süvestris-es baide-erdökhöz hasonlítbató. Juniperus, Pinus,

Quercus és más génuszokból alkotott és Parthenocissus meg Smilax-

tól áttörhetetlen srséggé alakított erdbl és a Tbicket-formáczió

növényeibl áll, a melyet a dünák bomokfuvásai állandóan ostromolnak.

Ebben a formáczióban a Chesapeake-öböltöl északra fleg Pinus rigida az

uralkodó, Quercus álba, Q. coccinea, Q. obtusiloba, Q. ilicifolia és

Q. prinoides fajokkal és Andromeda mariana, Gaylussacia resinosa,

Rhus copallina, Comptonia asplcnifolia és Arctostaphylos uva-ursi-vail.

A Delawar-öböl közelében (39° é. sz.) átmeneti formáczió van,

melylyel a fenyves „pine barren" átmegy a délibb lombhullató

erdkbe.

A Cbesapeake-öböltöl délre es carolinai flórakerület-
ben a „pine barren" formáczió jellemz növényei : Pinus riyida (déli

határa a Rappahannock folyó), P. pahistris, P. inops, P. taeda, P.

scroiina, P. mitis^ Tdxodium distichum, Ghamaecyparis thyoides, Juni-

perus virginiana, melyek közül a Pinus taeda Észak-Karolinában ural-

kodik. Az emelkedettebb helyeken, a dombvidéken különösen a Pmus
2)alustris sok száz négyzetmértföldnyi területet foglal el megszakítás

nélkül. Ez Floridában részben a P. clausa-xsil keveredik, részben pedig

helyettesítje lesz a P. caribaea.

A fentiek között a nyiltabb helyeken : ArisHdn síricta^ Ctenium

americanum, Linmn floridanuin, Ludivigia virgnta, Hi/pericum pilo-

sum, H. virgatum, RJtynchosid tomcntosa, Indigoftra caroliniana,

Eupatorium pinnatifulum. stb.

Igen érdekes formácziók a nyirkos területeken azok, melyekben

Saba.l Adansonii, Saururus cernuus. Sagittaria lancifoUa, Ncphrodium
theliipteris, OnocJea sensibilis, Osmunda regnlis fordul el. Észak-

Karolinában a Smith- szigeten (34° é. sz.) éri el északi határát a

Sabal paJmetto.

A tölgyes síkságokon (oak flats formation) Quercus nquatica,

Q. obtusiloba, Liquidumbar, Nyssa, Carpinus cnroJiniana és Lirioden-

dron tulipifera s a mocsaras erdkben különösen a Nysm, Taxodium,

Chamaecyparis thyoides, Magnólia glauca. Iltx opaca, Acer rubrum,

Mindezek mellett igen jellemz növényei a kerületnek, melyek az

elbbiben nem fordulnak el : Uniuia pnniculata, Borrichia frutescens,

Eiiugunum tomentosum, Froelichia floridana ; s ezeken kívül: Bald-

wtiiví anguztifolium, Aschpias humistrata^ Baptisia perfoliata, stb,

(427. old.).

A Gulf pine barren-strand kerület a legdélibb rész,

mely a mexikói öböl partvidékét foglalja el Texasig.
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A parti formáczióban jellemzk : Ipomoea pes-caprae, Sesuvium

portulacastrtim, GaJcile maritima^ Iva imbricata, Suaeda lineáris, Sali-

cornia amhigua^ Heliotropium curassavicum^ stb.

A kissé emelkedett parti síkságon : Pinus palustris, P. caribaea,

P. taeda, Bhynchospora pJumosa, Rh. pusilla, Mh. cymosa, Cohresia

odorata, Juncus Elliottii, J. marginatus, Andropogon Mohrii, Paspa-

lum prnecox^ Rotthoellia corriigata.

A számos formáczió közül jelentségteljes a texasi lomberdké

:

Populus moniliftra, Quercus Michuuxii, Q. macrocarpa^ Q. li/rata,

Q. álba, Q. pagod<iefolia, Q. texana. Q, pliellos, Q. oquatica, Fraxi-

nus amcricana, Liquidambar styraciflua, N/jssa silvatica, N. aquatica,

Carya olivaeformis, C. álba, Platanus occidentalis, Tilia americana,

Acer saccharinum, Ostrya virginiana^ Carpinus caroliniana^ Maciura
aurantiaca, Jughins nigra.

Az Arkansas—Louisiana kerületben nevezetes a

Pinus palustris hiánya, mit a P. mitis pótol. Különben e kerület

alluviális területein helyenként teljesen hiányzanak a fenyk. A leg-

jelentékenyebb lombos fák itt : Platanus occidentalis, Liriodendron

tulipifera, Carya olivaeformis, G. álba, Quercus macrocarpa, Q. coc-

cinea, Fraxinus americana, Liquidambar styraciflua, Juglans nigra,

TJlmus americana, Gleditschia triacanthos, Populus monilifera, Fagus
americana.

Ezután a munka az Atlanti partvidéknek elbb ismertetett terü-

letével határos Appalaeh-hegyrendszer területét egész az Ozark magas-

latokig egy régióba foglalva tárgyalja. Ez a terület igazi hazája az

északamerikai lombhullató fafajoknak, habár a hegylánczokon s elszórva

a síkságokon fenyk is élnek, mint Pinus strobus és Picea nigra.

Ezek az erdk bámulatos gazdagok fajokban. Délkeleti Pennsyl-

vaniában (Piedmont kerület) legfontosabbak : Juglans nigra, J.

cinerea, Carya álba, C. porcina, C. microcarpa, Ostrya virginiana,

Fagus americana, Gastanea dentata, Quercus rubra, Q. álba, Q. coccinea,

Q. prinus^ Q. falcata, Celtis occidentalis, TJlmus americana, Lirio-

dendron tulipifera, Liquidambar styraciflua, Platanus occidentalis.,

Prunus pennsylvanica, Acer sacchartim, A. rubrum, Diospyros virgi-

niana, Fraxinus americana, és jelentékeny elemei ezeknek az erdk-
nek a következ liánok : Vitis cordifolia., V. labrusca, V. aestivalis,

V. riparia, Parthenocissus quinquefolius, Rhus radicans és Smilax fajok.

Észak-Karolina lombos fái nagyrészt egyezk az elbb felsorolt

pennsylvaniaiakkal, fontosak : Quercus obtusiloba, Q. tinctoria. Q. álba,

Q. falcata, Q. coccinea, Q. prinus, Carya tomentosa, G. porcina,

Oxydendrum arboreum.

Ezen az erds területen a következ füvek említendk : Botry-

chium virginianum, Adiantum pedatum, Asplenium ebeneum. Polysti-

chum acrost/choides, Poa brevifolia, Garex laxiflora, Tradcscantia

montana, TJvularia perfoliata, U. puberula, Smilacina racemosa,

Polygonatum biflorum, Medeola virginica, Dioscorea villosa, Silene

stellata, Gimicifuga racemosa, Xantorrhiza apiifólia, Anemone ihalic-

troides, Dentaria laciniata, Heuchera americana. Geránium maculatam,
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Viola palmata, V. hastata, Aralia quinquefólia, Pedicularis canaden-

sis, Mitchella repens, Solidago cacsia.

A New-York államtól Georgiáig terjed Appalach-hegy-
rendszer (= Alleghany hegyvidék) teriiletét Harshberger külön

district-ként tárgyalja. Ezt a több, párhuzamos hegygerinczü területet

nagyrészt lombhullató erdk borítják, melyekben fontosak északon

:

Quercus prinus, Q. rubra, Q. álba, Castanea americana, Betula lutea,

B. papyrifera, Fagus americana, Tilia americana, Prunus pennsyl-

vanica, melyekhez itt-ott fenyk s a magasabb fekvés helyeken feny-

erdk csatlakoznak, különösen pedig : Tsuga canadensis, Pinus strobus,

P. pungens, Picea nigra és Abies balsamea, mely utóbbi a legmagasabb

részeket (1000 m) borítja.

E kerület délibb részein 460—915 m magasságban van az

alsó erdöv, melyben fontosak: Pinus mitis. P. rigida, P. inops,

Quercus álba, Q. coccinea, Q. prinus, Q. tinctoria, Q. utarylandica,

Castanea dentata, C. pumila, Oxydendrum arboreum, Carya tomentosa,

C. amara, C. álba, Juglans nigra, Robinia pseudacacia, Liriodendron

tulipifera, Acer saccharum, A. rubruni. A folyók mentén sr bozótot

alkot a Rhododendron maximum. A magasabb erdv 1150— 1370 m-ig

terjed. Itt apad a tölgyek száma, míg ellenben az Acer sjncatum,

A. pennsylvanicum, A. saccharum , Prunus pennsylvanica és Sorbus

americana szaporodik. A legmagasabb részeket Picea nigra és Tsuga

canadensis övezik. Ezeken kívül : Aesculus flava, Robinia hispida,

Magnólia acuminata, Prunus-ok, Viburnum lantanoides (1370 m
magasságban tömeges), Tilia heterophylla, Rhododendron arborescens,

Rh. calcndulaceum, Houstonia serpjyllifolia, Thalictrum clavatum,

Diphyllcia cymosa, Veratrum viride.

Az elbbi kerülethez csatlakozik nyugaton az Alleghanian-
Ozark kerület, a mely keleti részével florisztikai szempontokból

is az appalachi kerület lombhullató erdségeihez csatlakozik s álta-

lában atlanti elemeket tartalmaz, nyugati és délnyugati részében pedig

flórája már a prairiek és a mexikói, meg a Rocky Mountains-régió

flóra-elemeivel keveredik. Tulajdonképen a Piedmont plateau kerülettel

állítható párhuzamba, mely, mint az Appalach-rendszer keleti lejtje,

az atlantikus parti (strand-)vegetáczióba megy át, amaz pedig, mint

nyugati lejt, a prairiek kontinentális formáczióival érintkezik és kon-

tinentális elemektl van jellemezve. Északi részében, Indianaban

majdnem teljesen hiányzanak a fenyk s helyenként, különösen régeb-

ben a Juglans nigra és Fagus americana foglalt el nagy területeket,

melyek azonban a telepesek által megfogytak. Ettl délre kevert erdk
teriilnek el, melyekben az Appalach-rendszerrl már felsorolt lombos

fák és fenyk vannak meg.

Számos atlantikus faj e kerületben éri el elterjedésének nyugati

határát. így a Mississippi folyó, Illinois táján, nyugati határa több

Cratacgus-nSik s a Gleditschia aquatica-nak. A lombhullató erdk déli

határa Északalabamában a Tennessee folyó völgyére esik, a hol még
északi típusok vannak túlsúlyban, melyek azonban a délibb részekbl

már hiányzanak. Ilyenek: Aesculus flava, Ae. glabra, Acer saccharum

^
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Cladrastis tinctoria, Staphylea trifolia. Ebben a völgyben a fenyk

csaknem teljesen hiányzanak. Mint déli szubtropikus típusok hatolnak

fel e kerület borealis elemei közé az Asimina, Nyssa, Lindera s

mások. Az árnyékos, nyirkos, sziklás helyeken (Dél-Kentuckyban)

Asplenium angustifolium, A. ebeneum^ A. pinnatifidum, Ncphrodium

acrostichoides, N. spinuJosum, N. marginale, Chcilanthes vestita
;

ezek mellett Actaea álba, Impatiens paliida, Scrophularia nodosa,

Collinsonia canadensis.

Tennessee barrenformácziójában különös szerepe van a Juniperus

virginiana-n3ik, a mely Fraxinus quadrangulata-wail és Fr. americana-

val keveredik.

A mészködombokon: Rhainnus caroUniana, Viburnum prunifolium,

Bumelia lycioides, B. lanuginosa, Cratnegus coccinea, Cornus asperi-

folia, Ostrya virginiana. A Rhus cotinoides Alabama mészköhegyein.

A xerophil füvek közül a napnak kitett helyeken a következ keresztes

virágnak : Lcavenworthia aurea, L. unifl-ora, L. tomentosa, Draba

caroUniana, D. brachycarpa.

A Missouri állam területén lev tölgyeseket fleg Quercus álba,

Q. macrocarpa, Q. obtusiloba, Q. bicolor, Q. imbricaria fajok alkotják.

Ezek közül az állam nyugati határát a Q. álba, Q. bicolor és Q. imbri-

caria nem lépi át. Nemkülönben Missouri területén éri el nyugati elterjedési

határát a Sassafras, Juglans cinerea, Betula nigra, Teconia radicans.

Missouri és különösen Kansas területén megy át az erds öv a

prairiebe, mely utóbbi fátlan és szélét bozótos cserjés kapcsolja az

erdvel. E cserjéseket a Bosa, Rubus, Vitis, Sambucus, Smilax,

Celastrus, Cercis, Rhamnus stb. génuszok fajai alkotják.

2. Belsamerika xerophyta szekcziója (Xerophytic Section

of Interior). A Prairie-régió a Mexikói-öblöt a Mackenzievel össze-

köt vonal irányában nyúlik a 60° é. sz.-töl a 30° é. sz.-ig, jelezve

a krétakori tengervonulat helyét. E fátlan területek annál gazdagabbak

dús növés füvekben.

Fontosabb jellemz növényeik : Sporobolus asperifolius, Koeleria

eristata, Eatonia obtusata, Fanicum Scribnerianum, Stipa spartea,

S. comata, Fanicum virgatum, Aristida purpurea, Buchloé dactyloides

(buffalo-fü), Boíiteloua curtipendula, B. oligostachya, Andropogon

scoparius, A. furcatus, Agropyrum pseudorepens, A. spicatum.

Fontosabb másodrend fajok : Festuca ovina, Eragrostis pecti-

nácea, Sporobolus asper^ S. vaginiflorus, Agrostis hiemalis, Schedon-

nardus paniculatus.

Jellemzk még : Carex Meadii, C. pennsylvanica, Asclepias

pumila, Verbéna bipinnutifida, Amorpha canescens, Fetalostemon can-

didus, Solidago missouriensis, Artemisia tridentata, A. frigida, A. cana,

A. canadensis, A. Yucca angustifolia, Iponioea leptophylla.

A prairiek homokos területein gyakoriak : Aristida basiramea,

A. oligantha, Carex stenophylla, C. stipata, Gtjperus Schweinitzii,

Gaertneria tomentosa, Hypericum május, Folygonum laniporum ; a leg-

elterjedtebb fás növény az Amorpha canescens s közel áll ehhez a

Frunus Besseyi és Ceanothus ovatus.
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A prairiek sós területein : Distichlis spicata, Agropyrum pseu-

dorepens, Salicornia herbacea, Atriplex hastata, A. argentea, A. expansa,

Polygonum ramosissimum, Corispermum hyssopifolium, Cycloloma pla-

typhylla, Kochia americana, Scirpus maritimus, Se. Torreyi, Cheno-

podium rubrum, Flaveria angust'folia, Aster exilis.

A Rocky Mountains (Sziklás hegység) területét Harshberger
a prairiek régiója után, mint a „Xerophytic Section of Interor"

második régióját tárgyalja. Ez sem a fejldéstörténeti, sem a sta-

tisztikai adatokban nem találja kell indokolását és kétségtelen, hogy

a Rocky Mountains a paczifikus szekczióhoz, illetleg a Kordillera-

rendszer hegységeihez csatolandó. Áll ez különösen az erdei formá-

cziókra. A magas hegységi formácziók szempontjából még kevésbbé

volna indokolt a különválasztás úgy, hogy az elkülönítés egyedüli

alapját a hegység nyugati és keleti lejtivel érintkez fátlan területek-

bl behatoló flóraelemek a itt-ott a hegység belsejében is nagyobb

arányokban meglev medenczék (parks) steppevegetácziója teheti.

E medenczék azonban csak ökológiai szigetek, melyek a hegység

„paczifikus" jellegén nem változtatnak (Ref.).

A Rocky Mountains régiót Harshberger két kerületre osztja

:

az északira, mely a Milk River forrás vidékéig, vagyis Kanada

határa tájáig terjed, nyugat felé azonban a Clarkes River forrás vidé-

kéig kanyarodik le ; és a déli Park Mountain kerületre.

Az északi kerület jellemz fái : Pseudotsuga Douglasii, Tsuga

Mertensiana (a partvidék felé), Ts. Pattoniana, Picea Engelmanni,

P. álba, Abics subalpina, Pinus ponderosa, P. albicaulis, P. Murrayana,

Larix occ.identalis, L. americana, L. Lyallii, Thtija plieata, Th. giyan-

tea, Juniperus virginiana, Populus balsamifera, P. tremuloides, P. iri-

ehocarpa, Betula alaskana, B. papyrifera., Amelanehier alnifolia,

Sorbus samhucifolia.

A déli kerület erdségeit, magassági övekre tagolódva, nagyrészt

ugyanezek a fák alkotják. Külön emliti itt Harshberger a követ-

kez fajokat is: Pinus monticola (1600 m-ig), P. albicaulis és Abies

subalpina (1600 m-en felül), Pinus íjonderosa (1000—1400 m-ig,

de legdélebben 3300 m-ig), a Larix occidentalis és P. Murrayana
különösen északnyugati Montana-ban. Az utóbbi a Yellowstone parkban

Populus tremuloides-szel keverve az erdk QO^^/^-át teszi 2300—2700 m
t. f. magasság között.

A Yellowstone park gey^erei környékének alkalikus talaján

:

Salicornia herbacea, Rumex maritimus, Triglochin maritimum, Euppia

maritima (50° C. vizben), Botrychium, Spraguea umbellata, Gastilleja

minor, Orthocarpus luteus, Glyceria airoides.

Igen érdekes a geyserek forró vizének mikroflórája. A forró

vizekben Diatomák nem élnek, ellenben Bacteriumok és Cyanojjhyceák

vannak bségesen. A Cyanophyceák és Chlorophyceák 65°—68° C-ig

és gyéren 77° C-ig, a Bacteriumok 89° C-ig élnek meg. Ha a viz

lehl, változik a flórája is és ez más és más színt kölcsönöz a tavak

és patakok szélének is, melyeken a víz hülésével fehér, sárga, vörös,

zöld, zöldes-barna szín váltja fel egymást. A melegebb vízben Lepto-
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tJirix laminosa, Phormidium, Beggiatoa, Spirulina él, a kihlt víz-

ben Anabaena.

A Rocky Mountains alpesi flórájával Harshberger a fejl-

déstörténeti részben külön foglalkozik a Sierra Nevadáéval együtt és

itt összehasonlítja Európa, Ázsia és Északamerika arktusi flórájá-

val. E szerint a Rocky Mountains hegyvidék alpesi flt'rájából Európá-

ban is elfordulnak : Anemone narcissiflóra* , Eanunculus pygniaeus,

Draha hirta*, D. incana, D. nemoralis, Alsine verna*, Silene acaulis*,

Dryas odopetala*, Sibbaldia procumbens* , Fotentilla nivea, Eubus

chamaemorus, B. arcticus*, Epilobium alpinum*, Sedum rhodiola*,

Saxifraga oppositifolia*, S. aizoides, S. nivalis, S. cernua, S. rivu-

laris, Lonicera coerulea*, Linnaea borealis. Valeriána capitata, Aster

alpinus*, Erigeron uniflorus*, E. alpinus*, Solidago virga aurea*. Cani-

panula uniflora*, Arctostaphylos aJpina*, Cassiope tetragona*, Rhodo-

dendron lapponicum*^ Primula farinosa*, Androsace chamaejasme*,

Gentiana tenella*, G. prostrata*, G. frigida*, Pleurogyne rotata,

Sweertia perennis*, Veronica alpina*, Pedicularis flammea*. A melyek

közül a *-gal jelzettek hiányoznak az arktikus nyugati Észak-Ameriká-

ban. Az arktikus keleti Észak-Amerikában azonban e nyugaton hiányzó

*-gal jelzettek az Anemone narcissiflora, Draba hirta, Aster alpi-

nus, Erigeron alpinus, Gampanula uniflora, Cassiope tetragona, Pri-

mula farinosa, Androsace chamaejasme, Gentiana frigida, G. prostrata,

Sweertia perennis kivételével mind megvannak úgy, hogy a Rocky

Mountains-nek Európával közös alpesi és arktikus növényei közül

csupán az utóbbi fajok hiányoznak teljesen Északamerika arktiszából.

(Nyilván megvoltak ott is éppen úgy, mint Európa sarkvidékén, de

a pleisztocén alatt délre tolódva ez után Északamerikában már nem
foglalták vissza többé eredeti elterjedési területeket. Ref.)

Az Európával közös, elbb felsorolt fajok az Anemone narcissi-

flora, Eanunculus pygmaeus, Draba incana, D. nemoralis, Potentilla

nivea, Eubus chamaemorus, Epilob/um alpinum, Gentiana tenella és

G. prostrata kivételével Ázsiában is elfordulnak.

Összehasonlítás okából kiemelem itt a Sierra Nevada alpesi

flóráját, melyben Európáéval közös fajok : a Potentilla fruticosa,

Potentilla procumbens, Sibbaldia procumbens, Saxifraga nivalis, Sedum

rhodiola^ Epilobium annagallidifolium, E. alpinum, E. origanifolium,

Erigeron uniflorus, Antennaria dioica, A. alpina, Artemisia norvegica,

Arnica alpina, Polemonium coernleum, Veronica alpina. Ezek a Poten-

tilla procumbens, Epilobium anagallidifolium és E. alpinum kivételé-

vel mind elfordulnak Ázsiában is ; az északamerikai arktiszon azonban

már csak a Sibbaldia procumbens, Saxifraga nivalis, Epilobium alpi-

num, E. origanifolium, Antennaria dioica és Veronica alpina van meg
közülük.

A Sierra Nevada flórájának a Rocky Mountains-éhez való viszonya

szépen bizonyítja azt, hogy mennél délebbre es résszel van dol-

gunk, annál inkább csökken a magaslatokon az arktisz flórájával s

egyúttal Európa és Ázsia alpesi és arktikus flórájával való megegye-

zés ; és annál inkább emelkedik az enderaizmus, jeléül annak, hogy



150 IRODALMI ISMERTET

dél felé hovatovább régibb, hosszabb idn át zavartalanul fejldött a

flóra. (Ref.)

Harmadik régió a Great Basin régiója, a mely nagyrészt

Washington, Oregon, Idaho, Nevada, Kalifornia, Utah, Arizona és

New-Mexikó állam területén van ; nyugaton a Sierra Nevada, keleten

a Wasatch-hegység, északon a Columbia, dél- keleten a Rio Pecos

határolja. Fennsík, mely nagyrészt száraz, helyenként görgeteges,

emelkedettebb síkságoktól terraszos terület : középs részének víz-

lefolyása egyik óczeán felé sincsen. Növényzete sok helyen sivatagi,

melynek elemei ével és cserjenemü fajok. A terület közepén mintegy

a 38° é. sz. és a Colorado folyó közötti tájon vonul a Yucca génusz

északi elterjedési határa. Ettl északra az Artemisia tridentata lép

a Yucca helyébe s az északi részeken (Oregon kerület) néhol

^/^Q-ed részét teszi ki a növényzetnek ; itt nevezetes a buíFalófü {Buchloii

dactyloides) és a gramafü {Bouteloua oUgostachya) hiánya. A nyirko-

sabb réteken Camassia escidenta és alkalikus talajon az Artemisiát a

Sarcobatus verniiculatus váltja fel, Distichlis spicata, Atrqjlex hastata,

Bigelovia graveolens, Suaeda devressa, S. di/fusa, Spirostachys occi-

dentalis (endemikus) és Sporobolus airoides-sel keveredve.

A Nevada kerület sajátos terület a Great Basin vízlefolyás

nélküli czentrumában, melynek nagy része 1700 m magasan fekszik.

Nagyjából ez a terület sós és flórája fleg ével Gompositákból kW, melyek

között 3-4 faj Artemisia s köztük a mindenhol elforduló A. triden-

tata nagyobb szerep. A magasabb hegyeken : Junijjencs virginiana,

J. californica, Foimlus tremuloides, Pinus Balfouriana, P. flexilis,

P. monophylla, Cercocarpus ledifoliíis.

Az arí z ona-új m exí k ói kerület Colorado- platóján: Pinus
ponderosa, P. strobiformis, P. flexilis^ Picea Engelmanni, J'seudotsuga

Douglasii, Abies concolor, Juniperus par.hyphloea, Populus tricho-

carpa, P. tremuloides, Qucrcus Gambelii^ Q. Emnryi, Cnpressus ari-

zonica, Alnus rhomb/folia. Platanus racemosa. Ugyanitt, a San-Fran-

cisco-hegység magaslatain fontos szerepe van a Pinus edulis-n&k, mely

Juniperus- és QwercMS-fajokkal alkot erdt és köztük a Berberis Fre-

montii, Rhus aromatica, Holodiscus discolor, Yucca baccata, Opuntia

arborescens, Ephedra antisyphilitica s mások alkotnak bozótost. Bizarr

sivatagi flórája van a régió délnyugati Mohave kerületének,
melyen Opuntia, Cercus, Echinocactus, Ephedra, Yucca, Atriplex

fajok a feltnbbek.

A 3. szekczió a Paczifikiis partvidék szekcziója, melynek

fenyves erdségei hasonló összetételüek, mint a Rocky Mountains-éi,

de fajokban gazdagabbak.

A Sitka régióban, mely a szabarktikus övtl a Vancouver-sziget

északi részéig (51° é. sz.) terjed, két legfontosabb faj a Tsuga Mer-
tensiana és a Picea sitchensis, minden szigetet és a tengerre lejt

oldalt ezek borítanak. Ezeken kívül fontosak itt : Thuja gigantca,

Chamaecyparis nutkaensis^ Tsuga Galloniana, Ts. Mertensiana, Pinus

contorta, P. Murrayana, Picea nigra, Abies grandis, Taxus brevifolia.

A szekczió másik régiója a Columbia régió, melyben a káli-
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forniai Sequoia-erdök után a legsrbb erdségek vannak Északameri-

kában, melyekben Harshberger snját megfigyelései szerint a

törzsek 70— 100 m magasak és egymástól néhol csak néhány láb

távolságra állanak. A teljesen beárnyékolt és mindig nedves talajt

mohákból, harasztokból és más növényekbl alakult tömött takaró

borítja. Csodálatos, hogy maga a talaj, a mely homokos glacziális

lerakodás, igen vékony réteg, s így a leirt, rendkívül dús erdötenyé-

szet fleg a gyakori esnek és mérsékelt klímának tulajdonitható.

Legfontosabb fajok : Pinus ponderosa (1000 m ig), P. Murrayana

(1000— 1700 m), Ahies suhalpina (1700 — 2000 m), Pinus albiraulis

(2000—2300 m), a legáltalánosabban pedig Pseudotswja Bouglasii

van elterjedve, melynek északi határa Vancouver- szigeten az 50—51°

é. sz.-töl ferdén nyúlik fel oda, a hol körülbelül az 50° é. sz. a

Cascadok tengelyét szeli. Ezeken kívül a már elbb említett paczifikus

Coniferák s az Ahies amabilis, A. nohilis, Picea Engelmanni, Cha-

maecyparis Lawsoniana, Pinus monticola, Larix occidentalis , Populus

balsamifera, Betula papijrifera.

Harmadik régiója e szekcziónak a kaiiíorniai, melyet minden

részében számos endemizmus jellemez. Ezek közé északról behatolnak

a boreálís hegyi erdk elemei is és viszont délrl a sonorai sivatag

felöl számos délibb xerophyta elem. Három kerület foglalja el e régió

legnagyobb részét : a parti hegyvidék (Coast Rangé), az ezzel pár-

huzamosan haladó Sierra Nevada és a kett közötti tekn, a mely

nagyrészt füves pusztákból áll. Délen csatlakozik e három kerülethez

az aránylag kicsiny San-Bernardino kerület. Az egész régió a 42°

—

34Va° é. sz. közé esik.

A Coast Rangé kerület erdségeinek jellemz alakja a

Seguoia senipcrvirens , melyet Quercus densiflora, Castanopsis chryso-

phylla és Psiudotsuga Bouglasii kísér. Beljebb a szárazföld felé

Quercus califoniica (2 m törzsátmért elér), Q. Garryana ; a folyók

mentén TJmhellularia californica. Kevésbbé bven a : Pinus ponderosa,

Castanopsis chrysophylla, Bihocedrus decurrens, Torreya californica stb.

Endemíkus fajai e kerületnek : Pinus Torrcyana és Cuprcssus macro-

carpa. A San-Joaquin-medencze folyóinak partjain Platanus racemosa

és Juglans californica, a nagy kiterjedés f-steppeken : Brodiaea,

Gilin, Claytonia, Calandrinia, Nemophila, Castilleja, Bupinus, Trifo-

lium, Carex-ek^ valamint számos ajakos és Composita génusz.

A Sierra Nevada kerület erdségeiben különösen a

következ fajok emelendk ki. Az elöhegyeken : Quercus Wislizeni

(160—1300 m), Ceanothus cuneatus (350 — 1200 m), Aesculus cali-

fornica (170— 1000 m). A bozótosokban: Fremontia californica

(800—1300 m), Fraxinus dipetala (800— 1160 m), Ceanothus diva-

ricata (900—1300 m), Quercus Breioeri (1150—1800 m) stb.

A Pinus ponderosa-íormkczió 800—2150 m között van. Ebben az

övben még : P. Bambertiana, Pseudotsuga Bouglasii, Abies concolor,

A. magnifica, Bibocedrus decurrens, Taxus hrevifolia, Torreya cali-

fornica, Populus trichocarpa, Alnus rkombifolia, Castanopsis chryso-

2)hylla, Quercus chrysolepis, Q. californica, Q. dumosa, Q. densiflora,
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Cercocarpus parvifolius, Prunus demissa, P. suhcordata, Acer macro-

phyllum, Ehamnus Purshiana, Cornus Nuttallii, Arhutus Menziesii.

Legnevezetesebb fája azonban ennek az övnek a Sequoia gigantea,

a mely az American River és a Deer Creek forrása közötti (260

mértföld) területen 1700 és 2700 m t. f. magasság között él; 100 m
magasságot, 7— 10 m törzsátmért és talán 5000 éves kort is elér.

Ettl a területtl délre is elfordul még, és pedig a Sierra Nevada

pleisztoczénkori jégáraitól érintett területek azok, a melyek a jégtl

mentes területek Sequoia- erdségeit egymástól elválasztják. — Fontos

fafaj e területeken az Ahies shnstensis is. Az alhavasi tájakon fon-

tosak a Pinus ponderosa, P. Lambertiana és Sequoia gigantea
;

2000—3000 m között a P. Murrayana s vele a Tbuga Pattoniana

(az erd 50''/(^-a). Ritkább a Pinus monticola. Kopár sziklákon fel-

tnik a Piuus albicaulis s a Juniperus occidentalis. (A Sierra Nevada

alpesi flóráját 1. elbb a 149. oldalon).

III. Szubtropikus zóna.

Egyetlen szekcziója a ^mexikói szubtropikus szekczió és

hegyi régiók."' Ennek öt régiója közül a sonorai sivatag (Alsó-

Kaliforniával), valamint a fennsíkon a Chihuabua-sivatag, a Great Basin

mérsékelt övi sivatagi flóráját szubtropikus sivatagi vegetáczióval váltja

fel, melyen Opuntia, Gereus, Mamilliria, Fxhinocnctu^, Yucca. Larrea

és tövises hüvelyesek fajai a jellemzk, a nyirkosab helyeken pedig

a Sabaieae-\iQz tartozó, s így tulajdonképen délamerikai pálmák tn-
nek fel, melyek azonban emezektl elszakadt endemikus alakok. Ezek

közül sorolja fel és részben ábrázolja is Harshberger: Dasyli-

rion acrotrichum, D. texanum, Yucca TrecuJeana, Y. macrocarpa,

Agavé heteracantha, Beschorneria yuccoides, Opuntiák, Cephaloeereus

senilis, Cereus giganteus, C. pecten aboriginum, C. geometrizans^

Echinocereus FendJeri, Mamillaria barbata, Mimosa, CaesaJpinia,

Parkinsonia microphylla, P. Torreyana, Larrea mexicana, Ephedra

trifurca, Acacia Greggii, Fouquiera splendens, Lycium Fremontii és

a Sabal-féle pálmák közül a Wasliingtonia [Pritcliardia) sonorae és

Erythea arctuata.

Ezekhez csatlakozik a szubtropikus és tropikus öv számos faja,

melyekre azonban nem terjeszkedhetem ki.

A szubtropikus övben lev hegyvidékek, mint : a Nyugati és a

Keleti Sierra Madre s délen az Egyesült Kordillera-régió feny-

és lombos erdktl borítvák, a völgyekben pedig Amaryllis, Agavé és

Helianthus, Salvia, Bambusa s más génuszok fajaitól alkotott „park-

formáczió". Az erdségek fafajai részben északiak, mint: Pseudotsuga

Douglasii, Abies concolor, Pinus ponderosa, P. arizonica, Juniperus

virginiana, J. occidentalis, Cupressus arizotiica, Populus tremuloides

,

P. Fremontii stb., részben pedig délibb elemek keverednek közéjük,

mint Acacia, Sapindus, Parkinsonia fajok, valamint Opuniiák s Cereu-

sok. A keleti Sierra Madre-hegység régiójában fontos a Pinus cembroi-

des, Quercus undulata, Arbutus xalapensis, Carya olivaeformis, C.
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myristicaeformis, Morus celtidifolia, Celtis occidentalis, Vitis candi-

cans. Itt éri el a Pinus Montezumae északi elterjedési határát. A mere-

dek mészsziklákon él a Brahea dulcis pálma.

Az Egyesült Kordillera-régióban 2450 m magasságban kezdd-
nek a hegyi erdk, egész 3350 m-ig. Itt fontos a Pinus leiophylla

és felette a P. Montezumae, továbbá az Abies religiosa és az Alnus

acuminata, mely utóbbi a fenyveseket szegélyezi. Az aljnövényzetük

Alnus acuminata, Buddleia Humboldtiana, Arbutus, Fuchsia micro-

phylla, F. thymifolia, Vaccinium, Ribes, Lonicera. Itt a réteken való-

színleg si, vad alakja n a mi burgonyánknak [Solanum tuberosum).

Érdekes itt az Orizaba csúcs, mely a veracruzi tropikus mélyedésbl

az örökhó övéig (4570 m) emelkedik, számos florisztikai övet visel

magán.

Fejldéstörténetileg igen érdekes, hogy az eurázsiai és észak-

amerikai sarkvidéken és havasokon elforduló alpesi arktikus növény-

fajokat — melyek száma már a Sierra Nevadán megapad - itt már

nem találjuk meg. (Ref.) Harshberger felsorolja innen formácziók

és jelentségszerinti sorrendben: Pedicularis orizabae, Eryngium pro-

teaeflorum, Stenanthium frigidum, Cerasiium vulcanicum, C. orithales,

Arenaria leptophylla, Ranunculus geoides, Nasturtium orizabae, Draba
tolucensis, Stevia purpurea, S. arbutifolia.

4200 m körül, a hóhatárig a füves öv válik jellemzvé, mely-

ben különös szerepe van a Festuca tolucensis, F. livida, Tr/setum

elongatuni, Deyeucia recta és Epicampes macroura fajnak. Itt egy

andesi Ericacea is él : a Pernettya ciliaris. A 4500 m. magasságot

s az ez eltti részeket elérik : Draba tolucensis, Arenaria bryoides,

Acacna elonqata, Ribes jorullcnsis^ Stevia arbotifolia, Senecio cirsoides,

S. gerberaefolius, S. procumbens, Cnicus nivalis, Pernettya ciliaris,

Veronica serpíjllifolia, Castilleja tolucensis. Utolsó növény a hóhatáron

az utóbbi és egy Draba. A sziklákon zuzmók fejezik be a vegetáczió-

övet, melyek közül legutolsó a Parmelia elegáns.

IV. Eszakamerikai tropikus zóna.

Két szekczióra osztja: 1. A mexikó-középamerikai szekczió.

Középamerika klimai viszonyaira jellemz, hogy a tengerparton januá-

riusban 23"5° C, júniusban 29-5° C. és 2350 m. magasságban,

januáriusban 10"5° C, júniusban kereken 17° C a havi átlagos hö-

mérsék. vagyis a növénytenyészetre a legkedvezbb.

Pontosabb fajok a tropikus erdkben a Ficvs.^ Drndropanax,

Banara., Zanthoxiilum, C/elhra stb. génuszból valók és számos örök-

zöld tölgy és pálma. 2000—2200 m. magasságban ke/ddnek a

Pi/?M.s-erdk tölgyekkel keverve. Ezekben az erdkben legszebb a

mexikói flóra; itt érik el az epiphyta OrcJudedk is, 16° C átlagos

hömérsék mellett, 200—300 fajjal, leggazdagabb tenyészetüket. A pál-

mák közül a legtömegesebb az Eryttiea {Brahea) edulis.

2. A nyugatindiai szekczió a szigetvilágon kívül csupán

Florida déli harmadát tartalmazza a kontinensbl. Úgyszólván minden

Botanikai Közlemények. 3—4. fzet. 13
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szigetcsoportnak más és más a flórája. Legeredetibb az Antilláké, a

mely az egykori Antilla-kontinens reliktumait is tartalmazza. A Bahama

és a Bermuda-szigetek flórája ezzel szemben bevándorolt flóra. Az

Antillák flóráját különben hegységeik és folyórendszerük is elütövé

teszik az utóbbi szigetekétl, melyek alacsonyabbak, meszesek, szá-

razabbak. A Nagy Antillák flórája a trópusi ess vidéki erdk bujasá-

gát mutatja, ellenben a Bahama-szigeteken xerophyta vegetáczió van,

s a fás formácziók bozótszerüek ; az igazi erd ritka. A trópusi nagy

erdterületeken gyakori a Sivieieniu mahagóni és Cedrela odorata,

különféle liánákkal áthatolhatatlan srséget alkotnak. Ezeken kívül

Clusia, Ficus, Cecropia, Plunüeria, BilU>ergia. Bromeliálc. OicJddeák

a fontosabb flóraelemek. Jamaika szigetén a trópusi erdknek dús

harasztflórájában jellemz a Cyathea, Alsophila, Hemitelia, Marattia,

Danuea és számos Schyzaeacea. Gyönyörek a Ceiha pentandra sr-
ségek, melyben az ágakat epifita orchideák lepik el. A raangrove-

formácziók mindenfelé hasonlóak, melyekben Eltisophora niangle. Avi-

cennia niiida, Conocarpus crectus, Lagunculuria racemosa a kiváló

elemek.

A Bahama-régió pine barren-eiben : Sabal palnutto és Pínus

carihaea. A bozótosokban: Bumelia loranthifoHa, Coccoloba laurifoUa,

Zanthoxyhim pterota, Bursera simaruha, Acada choriophyUa, Haema-

toxylon campechianum és két liána : a Gouania domingensis és Par-

thenocissus quinquefolius.

A Florida félsziget csúcsára es részében e tropikus övnek

jellemz a parti flórában a dünákon : Sesuvium portuJacastrum, Iva

imbricata, CaJcile maritima, Panicum amarum és TJniola paniculata

(homokkötöfü). A parti mangrove-formáczión belül kezddik a mocsaras

helyeken a „Cypress Swamp"-formáczió, melyben a Taxodium disti-

clium (mocsári cziprus) itt éri el délkeleti elterjedési határát.

Euesei Dorner Béla, Kaszáló és legelöjavítás. 300 szöveg-

ábrával és 1 térképpel. Budapest, „Pátria" irodalmi vállalat és

nyomdai részvénytársaság 1912. 8^. I— II. és 1—437. oldal.

A szerz terjedelmes könyvével elszavában kifejtett nézete

szerint olyan modern szakmunkát kíván a magyar gazdaközönség

kezébe adni, a melylyel megismertetni óhajtja a külföldön újabban

nagyon fellendült „zöldgazdálkodást" . Az elszóból ki kell emelnem

azt a kijelentést, hogy a szerz munkájában „az egyes tételeknél

megfontoltan járt el, mert komoly igyekezete volt az, hogy az elmon-

dottak megbízhatók és hek legyenek".

Hogy szerz emez elvének mennyiben szerzett érvényt munká-

jában, kitnik különösen az els, „A mezség növényzete" czímü feje-

zetbl, a melylyel egyedül óhajtok foglalkozni, mert ez botanikai

fejezet és mert kötelességemnek tartom a magyar irodalommal szem-

ben, hogy e m botanikai fejezetét kell értékében mutassam be.

Helyesen említi a szerz, hogy „botanikai ismeretek nélkül

nemcsak nem boldogulunk a helyes „zöldgazdaságban" , de talán érzé-
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künk, kedvünk sincs hozzá. Az ember akkor szeret meg „valamit",

ha azt behatóan megismeri és — érti".

A mint a külföldi mezgazdasági szakmunkákban manapság

elmaradhatlan a botanikai tudományos alapismeretek közlése és a

növények szervezetének, életének bemutatása, úgy a magyar mez-
gazdasági szakirodalomnak is ezen a csapáson kell haladnia, miért is

örömmel üdvözölhet a szerz munkájának az az irányzata, hogy a

specziálisan mezgazdasági rész eltt népszersít gazdasági növény-

tani alapismereteket óhajt nyújtani. Annál kevésbbé örvendetes azon-

ban — a mit kénytelen vagyok már most elrebocsátani — az a

körülmény, hogy a közölt botanikai részben tájékozatlansággal talál-

kozunk. Az I. fejezet 15. oldalától a 49. oldaláig terjed általános

botanikai részben a magyar szak- és népszersít irodalomban jófor-

mán páratlan könnységgel valótlanságot képtelenségre halmoz és

tanítás helyett félrevezeti az olvasót, még pedig az elszóban igért

„könnyed elbeszél modor" helyett visszatetsz pongyola modorban.

Meglehetsen súlyos vádak ezek, a melyeket a magyar botanikai

irodalom és a magyar gazdaközönség érdekében kénytelen vagyok

hangoztatni, de a melyeket néhány példával a következkben igazolni

is fogok.

Mindenekeltt megállapíthatom, hogy a magyar botanikai termi-

nológia teljesen figyelmen kívül marad. így a faj (species) helyett hasz-

nált „növényféleség" és „fajta"' elnevezés pl. meg nem magyarázott

és értelemnélküli kifejezés. A növényalaktani elemi ismeretek is kevés

figyelemben részesülnek akkor, a mikor a szerz következképen

tanít: 18. old.: „Az ével vagy többévi növények magról is, gyökér-

rl is szaporodnak, gyökérzetük (gumó, hagyma) ..." A gyökér és a

szár fogalma ismeretlen e szerint a szerz eltt ! 20. old. : „az édes-

füvek szára gömböly"
; „. . . levélzetük fönt a száron ágazik el ..."

\

„. . . a gyökérzet itt sok vékony gyökérszálból {gyökérrostok) áll."

21. old. : „A gyökerek hegye egy erösebb brbl álló védsisakkal

van ellátva"
;

„ezen védsisak mögötti gyökérrészen képzdnek a

hajszálgifökerek (körülbelül 2 mm hosszúak)". „Az ével füveknek

azonban taraczkos gyökérzete (!) van, mely futó indákat.^ iaraczkos

hajtásokat (stolones) nevel." „A gyökérzetnek feje (!) a föld színénél

van, ez a gyöktörzs (rhizoma)."

22. old. : „a szár azon része, a mely a föld színén van (sok növénynél

a föld szintje alatt) az aljlevélszár (melyet az évelknél gyöktörzsnek hív-

nak)"
;

„a szár azon része, mely a föld alatt van és a csirából ered, a

csiralevélszár". A 21. oldalon a gyökérnek nyilvánított „taraczkos haj-

tások, indák", a 22. oldalon csak „gyökérnek látszanak, pedig nem gyökér

az, hanem a szár egy része, az tulajdonképen tarack (stolon)". 24. old.:

„A ffélék levélzete kétféle^ ú. m. gyökérlevelek és szárlevelek, a

szerint, hogy a szárból vagya gyökérbl erednek ki." 25. old.: „Az édes-

füveknél, ott, a hol a levéllap kezddik, a szárat még egy kis szarv-

kapaszkodó (!) öleli át (ligula), a nyelvecske vagy levélhártya ..."

26. old. : „A ffélék virágját (nemz szervét) 2 csónakszerü polyva-

levél (kalászkapolyvák) takarja be és ezek együtt képezik a kalászkát,
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ezek pedig összesen alkotják a virágzatot." 27. old. : „A növény

szára a csira fels rétegébl képzdik." „A csírázás csak akkor indul

meg itt is, ha ahhoz megvannak a föltételek, azaz a nedvesség, meleg-

ség, oxigéntartalmú leveg, sötétség ..." „Öszetett virágúak vagy

kosáralakú virágúak^ (Compositák . . .)". 29—30, old. : „A szár maga

csak ritkán üres, legtöbbször töltött {vels) ..." 30. old. : „A levél rit-

kán egyedül álló, legtöbbször összetett, azaz egy levélszár több levelet

hordoz " A levél rövid csuklószerü ízzel van a levélszárral összekötve."

„Érdekes a levélszövet szerkezeténél azon sajátsága a levéledényeknek

(mondhatnánk izmoknak is), hogy ezen „levélizmok" ott, hol a szár

„izomedényeive!" összefutnak, a nap, es, szél stb. okozta feszültségi

változásoknál összehúzódnak vagy kiterjeszkednek és ezáltal a levél-

lapot olyformán mozgatják, mint az emberi kar a tenyerét. A levelek

éjjelre „alvó állásba" helyezkednek, azaz összecsukódnak lapjaikkal,

hajnalban az els fénysugárra ismét szétterpeszkednek, nappal pedig

a nap után fordulnak (!) és leveleiket a mtp felé szétterpesztve (!)

keresik k is a fényt, melynek melege és sugara ket is élteti."

„A virág ezen növényeknél is a kehelyhöl, szirmokból [korona (!)]
^

porzókból és bibébl áll." „Szerkezete már sokkal komplikáltabb (!),

mint a fféléknél ..." „A magtok (hüvely) ..."

31. old. : „A mag rendszerint ketté válik, és akkor látható a

két megvastagodott magbél (! !), a fehérjébl és keményítbl álló

kemény anyag, azután látható a két csiralevél és kis csiragyökér

embrionális alakja. A csírázásnál a kis csira kihajt, rendkívül

vékony kis gyökeret ereszt magából lefelé, megkezdi a csiralevelek

táplálását (!), mire ezek szárukon fölemelkedve, meggörbülve áttörik

a talajt és kihajtják els pár levélkéjüket, mire a mag bélanyaga (!)

az els táplálásra fordíttatván, kiürül, összeaszik (pl. bükkönynél)

vagy ö is kijön a föld szíriére és megzöldülve két levéllé („anyalevelek")

változik (!) (pl. hereféléknél)."

A 32— 35. oldalon lév „A mezségi növények növekedése"

czímmel a táplálkozást tárgyalja. Izeltetöül álljon itt a következ

néhány tétele. „Hogy a növény hogyan és miképen tudja a leveg

szénsavát és a vizet áthasonítani és miképen képes ugyanekkor oxigént

kiválasztani ? Azt a tudomány még határozottan nem ismeri. Azt

tudja csak, hogy ezen „készülék" a növényi zöld, a chlorophyll (levél-

zöld) sejtekben (!) rejtzik. Magát a „gyártás" mikéntjét szigorú titok

fedi (!)." „A növény ezenkívül (azaz csak a pillangósok!) nemcsak

szénsavat vesz föl a levegbl levéllemezein, hanem nitrogént is."

34. old. : „A növény gyökérhajszálai azonban nem minden növénynél

képesek a talajból a tápanyagokat felszívni, inkább rá vannak szo-

rulva a már a talajban lév kész tápanyagoTcra. {Ezen is alapszik a

mesterséges trágyázás indokoltsága)"' [!)

A 35—49. oldalon a szerz „A mezségi növényzet nemi élete"

czímmel a megporzást és megtermékenyítést ismerteti nagyrészt Francé

^ A német Korbblütler után?
* A német Krone után ?
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népszersít munkái alapján. A szerz szerint a növények „szerelmi

misztériumai" sokáig ismeretlenek voltak és Francé Jött rá arra,

hogy itt a mezei növények körében egy meglep, csodálatra méltó

élet folyik, itt is van létérti küzdelem, szervezett, majdnem czéltudatos

életmködés, és a növény ép oly természeti törvények szerint rendezi

be és változtatja életét, mint a beszél és gondolkodó lény: az ember".
Ebben a részben is igen sok a rosszul értelmezett és tévesen alkotott

kifejezés. így a 36. old. „A bibe a nnem, a himpor a hímnem
nemzöszerv'^ . A megporzásról szólva: 38. old. ,A sok kényesízlés

rovar megvetette a nem épen kellemes szagú gombákat, így sok

gomba pártában maradt^^ . „A gombák közül most némelyik rikító

szint ölt virágzáskor (!)". A gombák rovarlátogatóíról szólva, leírja,

hogy : „Ez mind szükséges, mert a kenöcsös anyagban mászkáló rovar

lakmározás közben a term spórákat keveri össze, termékenyíti meg".
Ugyanitt az Orchideákat, tehát a legfeltnbb virágú növényeket

„semmitmondó külsejeknek" mondja és a döglegyekkel való bepor-

zásról következtetve, valószínen az Araceákkal téveszti össze. A 40.

old. a Salvia beporzását írva le említi, hogy „a fels ajakról automata-

szerén lecsapódik 2 kalapács {bibeszárak !)
" E részt különben nem

annyira a tárgyi hibák, mint inkább az jellemzi, hogy az egész Francé
fantasztikus személyesít stílusának helytelenül értelmezett meglehetsen
ízléstelen kivonata, mert bizony a növények sorában az „önterméke-

nyítés csúnya bne", az „ocsmány vérfertzés^ gyakori emlegetése

helyett a tárgyilagos és értelmes magyarázás lett volna helyénvaló,

hiszen a gazda a Crocus megporzását nem érti meg, ha a szerz azt

mondja, hogy „a menyasszonyra a saját családtagok hullatják rá

himporukat" (48. old.), vagy ha a kleistogamiát így jellemzi : „van

olyan növény is, mely máskép segít magán az ö nyomorúságában,

megveti a férfi hségét, emanczipálja magát, a párosodás aktusát

bezárt ajtók mögött maga végzi el...." (49. old.). Ilyen és hasonló

körülírásoktól hemzseg ez az egész fejezet ; ezek az ízléstelenségek,

a melíett hogy a laikus eltt érthetetlenek is, semmi okszer kapcso-

latba nem hozhatók a kaszáló és legelmveléshez szükséges elisme-

retekkel.

Az említett tárgyi hibák korántsem teljes sorozata szerz nagy

botlásainak, a melyeket még súlyosabbá tesz a stílus.

A szerz nem tud különbséget tenni a népszersít, könnyen ért-

het elbeszél stílus és a pongyolaság között. Mert ha valaki úgy ír,

hogy van „drótszerü" levél (25. old.), „nemzési proczedura" (26. old.),

vagy „az ével növényeknél pihenre tér a gyökér „apó" — és átalakul

„spáizzá" (33. old.), meg hogy a gyökérgumó a növénynek „nitrogént

liferáljon" , és hogy „a növény ekkor (virágzáskor) van teljes erejé-

ben, olyan mint az ember vagy a leány a fiatal években, duzzad az

ertl {mint a Dob-utczában mondják : „saftig") (35. old.), a gombák
a „döglegyekre buknak" (38. old.), a „légy rámászva a hímporos

hasával végig „stráfolja" a virág nemzszerveit" (39. old.), a dongó

„blazírt" (43. old.), a síkságról származó és a havasokra ültetett

növények „Bergsteiger-kosztümöt vettek magukra", a dichogamia „Kunst-
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stiick" (47. old.), akkor ilyen stílussal nem könnyed, elbeszél modor-

ról tesz tanúságot.

Messze vezetne, ha az egész könyvet taglalni akarnám. Az

említett súlyos tárgyi hibák, stílusbeli pongyolaságok el is rettentenek

a könyv további részletes ismertetésétl, és csak annak megállapítá-

sára kényszerítenek, hogy a szerz írt egy könyvet, a melyben a

botanikai tudomány alapismereteit is közölni óhajtotta, anélkül hogy

csak olyan mérték tudás is ki volna benne mutatható, a milyen minden

középiskolai tankönyvben bennfoglaltatik. Mintha nem is volna a világon

könyv, a melybl a szerz legalább ön maga okulására a legelemibb

ismereteket (mi a szár, a levél, a gyökér, a virág, mi a táplálkozás,

a növekedés, a csírázás, megporzás, megtermékenyítés, meljek az

elfogadott magyar kifejezések) meríthette volna !

Valóban sajnálatos jelenség ez, az ilyen müvek megírásában

nyilvánuló szándék, különösen hazánkban, a hol oly kevés könyv jelen-

hetik meg, oly kevés képzett szakíró tud érvényesülni. Különösen ez a

körülmény késztetett, hogy e müröl megemlékezzem. Nem kutatom,

hogy az ilyen színvonalú munkák megjelenhetésének lehetsége csak

a szerzben rejlik-e, vagy egyúttal világot vet-e az olvasóközönségre

vagy a gazdasági szakoktatásunkra is ? Lehet-e jó e munka gazda-

sági része, ha a botanikai része megbízhatlan és htlen ? Megfogja-e

ily alapon kedvelni a gazdaközönség a „zöldgazdálkodást" ? Hiszen

szerz elszava szerint is „az ember akkor szeret meg valamit, ha

azt behatóan megismeri és — érti"^.

A képekre vonatkozólag kiemelem, hogy a II—VI. gazdasági feje-

zetekben igen sok jól sikerült fénykép van.

Mágocsy-Dietz Sándor.

Günthart, A. Beitrag zu einer blütenbiologischen Mono-

graphie der Gattung Arabis. Bibliotheca Botanica, 77. 1912.

A dolgozat bevezet része a fizikai leíró módszernek a Cruci-

ferák virágplasztikájára való alkalmazásával foglalkozik. Ez alatt a

módszer alatt fleg a mechanikai módszert kell értenünk, a mely

alapjában véve abból indul ki, hogy a virágrészek kialakulása egy-

más mellett való elhelyezkedésük lehetségeitl, az egyes szervek

számára rendelkezésre álló helytl, a szervek összeilleszkedésének

következményeitl stb. függ.

Ezen az alapon foglalkozik a szerz 23 Arabis-ídi] virágának

fizikai leírásával, a miben a mézmirigyek alakjának és elhelyezkedésé-

nek magyarázása és leírása domborodik ki leginkább. Ezek az ket
környez többi virágrészek helyzete és alakja szerint módosulnak.

Az Arabis génuszra vonatkozólag Prantl és Schweigler ered-

ményeit is figyelembe véve a szerz rendszert állapít meg s ebben

az Arabis génusznak négy osztályát (Abtheilung) különbözteti meg.

A módszer igen érdekes eredményekre vezet. így pl. a behatóan
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tárgyalt A. alpina esetében kiderült, hogy e faj különböz alakjain

(a, p, Y, ^, s) a nektáriumok kialakulása annyira változatos, hogy a

% a második osztályra jellemz típust mutatja ugyan, a többieké

azonban lényegesen eltér annyira, hogy az a-t ezen az alapon az els
osztályba kellene áthelyezni.

A módszer s az eredmények az Arabis génusz behatóbb meg-
ismerésére fontosak. Az eredményeknek a rendszer megállapításában

való szigorú követése azonban ellenkeznék a természetes rendszer

szellemével.
D̂r. Tuzson János.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM. ^

(Rovatvezet : Kümmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Andrasovszky József: Elzetes jelentés Kisázsia steppe-

területén 1911-ben tett utazásomról. (Vorlaufiger Bericht über die im Jahre

1911 in den Steppen Kleinasiens ausgeführte Reise.) — Botanikai Közle-

mények. XI. köt. 1912., 57—64. ós (16)— (21.) old.

Bezdek József dr, : Néhány tropikus botanikus kertrl és a

Bronx-parki növénytani intézetrl. (Über einige tropische botanischen Garten

und das botanische Institut vom Bronx-Park.) 16 képpel. (Mit 16 Abbildun-

gen.) — Botanikai Közlemények. XI. köt. 1912., 64—82. old.

Balázs István dr. : Adatok a méhek által látogatott virágos

növényfajok ismeretéhez. (Beitrage zur Kenntnis der Arten von Blüten-

pflanzen, die durch Bienen besucht werden.) II—III. — Természet. I. köt)

1912., 25—26. és 33—34. old.

Budai József dr.: A bélapátfalvi Bélkhegy flórája. (Die Flóra

des Berges Bélk bei Bélapátfalva.) — Magyar Botanikai Lapok. XI. köt.

1912., 68—71. old.

A szerz a Ferula Sadleriana L e d.-nak új termhelyét említi. (Der

Verfasser erwahnt einen neuen Standért von Ferula Sadleriana L e d.)

Degen Árpád dr. : A Wolffia arrhiza W i m.-nek egy második

hazai elfordulási helyérl. (Über einen zweiten Standort von Wolffia

arrhiza W i m m. in Ungarn.) — Magyar Botanikai Lapok. XI. köt. 1912.,

79—80. old.

Megjegyzések néhány keleti növényfajról. (Bemerkungen über

einige orientalische Pflanzenarten.) LXVni. — Magyar Botanikai Lapok.

XL köt. 1912., 2. old.

• E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent
hazai eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a
növénytannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
jelent közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelen
közlemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)


