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Lussin-sziget a sajátságos, örökké zöldel flórájával, a mennyire az

LuHsin-piccolo, Lussin -grande és Chiunscbi vidékén megíigvellieto. az

igazi mediterrán flóravidékhez tartozik.

Ot/y'/r//.s Ilex, Arbutus Unedo, Pistada Lentiscus, Erica arborea,

Olea europaea, Myrtus communis, Sinilax aspera, HeOcra Helix, Cycla-

inen repandum stb. tömegesen fordulnak el ; a városok utczáin sétálónak

a Citrus Aurantiuïu meg Citrus )iu'diea-nak a sötétzöld lombból elesil-

lanó varázslatos gyümölcse tnik fel ; a temetknek s köztereknek pedig

a sudár (hipressux seDiperirens mellett a Pinus Pnea, a feketéll, impo-

záns alakjával, a legszel)!) dísze.

Az a botanikus, a ki tisztán a fajok determinálásával, rendszerbe

szedésével és földrajzi elterjedésével foglalkozik, azaz a flórista, Lussin

szigetén kevés új adatot lelne. A növényökologusnak azonban annál több

kutatni valója akad rajta. Lussin szigetének a jlórúja nem ismeretlen. Meg-

állapításán és ismertetésén fleg Tommasini, Marchksetti es Haragig dolgoz-

tak.* De még mai nap is sok új megfigyelni való van a szigeten, persze nem
annyira florisztikai, mint inkái))) növényökologiai szempontból és részletes

növényföldrajzi adatokra is van még szükség, liogy a sziget növényzetet

kellen ismerhessük. Miután alkalmam nyilt a sziget növényzetét több hé-

* Cav. Muziü Tommasiki a Quariiero riórájáuak ejLfyik legjobb ismerje volt.

Herbarimua a triesti városi természettudománj'i múzeumban van («Museo civ. di

Storia Naturale in Trieste»). E herbarium a]aj)ján ismertette Dr. C. Marchesetti, a

nevezett múzeum vezetje, Lussin flóráját.

Behatóan foglalkozik a sziget növényzetével A. Haracic a «Sulla vegetazione

(leír isola di Lussinoczimü, a kissin-piccoloi nautikus iskola évi értesítiben folyta-

tólagosan megjelen mben.
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ten keresztül megfigyelni és a Quarneroban való háromszori tartózkodásom

alkalmával más, Ijussinhoz közel es vidékek növényzetét is szemtl-szembe
láthattam, azt találtam, hogy érdemes volna déli Lussin növényzetét

növényföldrajzi és különösen növényökologiai szempontból ismertetni. Is-

mertetésemben egyes-egyedül saját megfigyeléseimre támaszkodom. Azért

dolgozatom nem nyújt kimerít, mindent összefoglaló kerek munkát, csak

biztos adatokat foglal magában. A tárgynál fogva kénytelen voltam hely-

lyel-közzel általános érdek ökológiai fejtegetésekbe bocsátkozni.

Déli Lussinon jártunkban a növényzeten a következ jelenségek fog-

nak leginkább szemünkbe ötleni: az örökzöld növényzet általános fellépte;

egyirányú eis szél hatása; a napsiigái- intenzív hatása; legel állatok be-

folyása a növényzet alakulására.

A) Az örökzöld növényzet.

A Lussinnal szomszédos vidékeken, különösen messzebb észak felé, a

növényzet nem annyira örökzöld, mint Lussinon. A Eecino és Drága völ-

g,ye Fiúménál egy fokkal sem esik tovább északra, mint Lussin ; sem

a tengerszín feletti magasságban nincs lényeges különbség, sem a földrajzi

hosszúságban nincs számbavehet eltérés, úgy hogy a priori a két hely

vegetácziója között semmi nevezetesebb eltérést nem tennénk fel. Pedig a

lussini és a recinovölgyi növényzet között sokkal lényegesebb a különb-

ség, mint pl. Magyarország legdélibb és legészakibb pontjainak a vegetá-

cziója között. Ha egy lussini tartózkodás után a Recino völgyében járunk,

a mediterrán flóravidékbl a középeurópaí flóravidékbe, az öiökzöld nö-

vényzetbl a mesophyta lombhullató erdk * növényzetébe áthelyezve ta-

láljuk magunkat. Itt a Quercus ses^ilifíora és (Juercus pubescens,*-^ Car-

piims Bet

u

lus -^-^* és Ostrya carpinifoJia -^**, Tilia grandifoJia \, Acer,

Fraxiniis, Cornus stb. lombhullató fák, illetleg cserjék alkotnak erdt
;

az erd alját a mi Orchideáink (Orchis fusica, (). iiwrio), Smyrnium

* Matisz János a «Finuie és környékének növényzete» ez. m 10. lakiján

következképen nyilatkozik: «Fiume környékén nagyobb erdk nincsenek, a kisebb

ligetekben pedig a fák alacsonyak, törzseik vékonyak ; a nagy, terebélyes fákat

hiába keressük». Ez lehet hogy véletlenül áll Fiume határán belül, de a mint azon

túl lépünk, a völgyekben, igen szép erdei vegetáczióba jutunk, nagyon is nagy, tere-

bélyes fákkal, így különösen Orehovicza község táján.

** A «Monte Terzatto» oldalán nagyobb példányok állanak, mint a budai

hegységben.
*** A Kecino völgyében 1895 nyarán gyümölcscsel megrakott ágakat gyjtöt-

tem, szépen kifejldött nagy fákról.

f Különösen szép példányokat Orehovicza mellett találtam.



90 D? BERNÁTSKY .TEXÖ

perfoliatniii, AUiaria offíciiKilis és más, tipikus erdei mesophyták tarkitják
;

a mediterrán növényzetbl ellenben csak elemeket találunk itt, többnyire

olyanokat, melyek a tengertl messze es, pl. a temes- vagy krassószörény-

megyei flórában is bségesen fellelhetk, min a HeiJera Helix, Ruscus

aeuleatus^ (h-louirh of/iciimriim. Még az ültetett fák is javarészt a mieink-

kel egyfajúak ; sem OIcu curupura -ni sem ('.iliuis-va nem igen akadunk.

A Lussinban száz számra elforduló örökzöld fás növények elmaradása,

meg a Lussinban ritkaság számba men lomljhullató fajok tömeges el-

fordulása a Eecino völgyében igen figyelemreméltó jelenség, mert azt

jelenti, hogy e két, egymáshoz oly közel es hely között húzódik a medi-

terrán meg a középeurópai nagy flóravidékek határa. A különbség a fiumei

öböl északibb pontjainak a vegetá('zié)ja meg a délil)b, tenger közepén

fekv lussini növényzet között oly könnj'en észlelhet, mint pl. a Magas-

Tátrában a lúczfeny-régió meg a törpefeny-régió közötti éles határ. Ha
télnek idején az istriai vagy a magyar-horvát tengerpartról kiindulunk,

Cherso szigete mellett északról jövet délnek hajózunk Lussinig, akkor

eleintén a loml)jahullott, l)arnaágú tölgyek megszokott téli tájképe kínál-

kozik fig3'el szemünknek : de lejebb, Tjussinhoz közeledtünkkor, a zöld

macchia-foltok a szürke ktalnjon egészen más, északi lakosnak szokatlan,

sajátságos képet nyújtanak.

Lussiír sziget öi'ökzöld nö\ényzote a nagy területeket borító mach-

cbiákl)an, az egész hegyoldalakat és völgyeket elfoglaló olajkertekben, a

házak udvarai))an s utczákon található czitromfélékben s egyéb kultúr-

növényekben, végül egy és más, a tenger partján, útmentén, mezn, kert-

ben elforduló dudvában, kóróban nyilatkozik.

I. .1 inaccliíáJ,* és u murcliiu-all.oló uoiuhnicl:.

Lussin-szigetén kétféle macchiát lehet megkülönböztetni. Az egyik

cserjékbl és cserjealakú fákból áll, fleg (Juriu-ux //c.r-bl. A másikat

egész alacsony, földhöz lapuló növények alkotják, fleg Mi/rfus couimiuiis.

1. A Quercus Ilex-macchia. Fák és magas cserjék alkotta macchia

a nehezen hozzáférhet helyeken van, a városokon, legelkön, müveit földe-

ken, ültetvényeken kívül. Macchiára emlékeztet Lussin-grande közelében, a

lussin-piccoloi út mellett, az elhagyatott hegyoldalak bozótos növényzete.

De ez nem tipikus macchia; a cserjealakú Quercus Hex, a Pistucia Leuiis-

etis stb. inkál)b csak menedéket találnak a kiálló sziklák alján, a meredek

* A német botanikai irodalomban nem annyira az olasz «macchia», hanem
inkább a franczia «maquis« elnevezés dívik. A magyar szivesebben a «macchia»,

magyarosan niakkiá-nak hangzó szót veszi fel beszédében, mint az utolsó szótagját

hangsúlyozandó «maquis» szót. Különben magyarul a latin «frutices semperviren-

tes»-re emlékezteten «örökzöld cseres erdôk»-nek lehetne nevezni ;i macchiát.
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hegyoldalakban, /ugokban és mélyedésekben, a hol véletlenül összetalálkoz-

nak. Macchiáknak induló, bozontos, tüskés-bokros ligetek és berkek több he-

lyen akadnak, a hol az illet növényeknek sziklák, magas kfalak, bemélye-

dések stb. némi védelmet nyújtanak. Egy ilyen szép berek a Val d'Arche

mélyén van. Itt pompázik a virágzásakor (márczius végén, április elején)

gyönyör, üde benyomású Erica arborer, a vele egyidöben és szintén

fehéret virító, de ekkor még a tavalyi fémfényü gyömölcseit is magán visel

Vibiirnurn Tiiius., meg a fekete gyümölcs Mipius coninmniH. Ilyen helyen

Arbutus Unedo Quereus Ile.r. Erica arborea

Myrtus commitnú Viburnum Tinus Cistus villosus Viburnum Tinut!

1. (^(t<'rcí<s-7/f.r-macchia a Boci-a falsa-nál Lussin szigetén.

nem maradhat el a pirosbogyós hoi-ók'd(Jtiniperns Oxycedrus) ; ez a cserje

az említett idben tele van rakva nagy, sötétvörös bogyókkal, vagy pedig

épen virágzik. E cserjékbe belekapaszkodik az ugyancsak pirosbogyós

S'm//«J^" ös^^fr«, míg árnyékvet sziklafalon Vibunniin Tiiius-hokxok aljá-

ban a borostyán (Hedera Helix) terjeng; közéje fonódik a fényl fekete

bogyós Rubia peregrina és a tüskés nyúlárnyék (Asparagus acutifolius).

Mindezek aljában egy-két aprólevel haraszt, Ceteraeh officinarum és

Asplenium Trichomanes, ritkábban Asplenium Adiaidum nigrum, meg

moha között egynehány tavaszszal virágzó dudva van. A cserjék nem

állnak tömötten. A Viburnum Tinus szabadabb helyen a nagyobb Erica
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arhorea vagy Jumperus Oxycedrus mögé húzódik ugyan, de egymagában

is el van ; a Juniperus Oxycedrus meg, valamint a Myrtus communis épen-

séggel nem szorul más növény védelmére. Az ilyen liget vagy berek, bol a

cserjék nem egymás hegyén-bátán nnek, egymásban nem nyernek védel-

met, banem inkább csak az adott kedvez viszonyoknál fogva nnek fel

kisebb-nagyobb számban, nem tekintbet igazi macchiának : ámbátor

egy fejldésnek induló maccbia kiinduló pontja lebet. Hogy ha ilyen helyen

valami ritkaságot találunk, akkor az illet fajt nem szabad a maccbia ren-

des képviseljének tekinteni. A Ved d'Arche-han pl. találtam egy-két szál

Juin'perus coniinunix-t, a mi az Adria és az egész középtenger partvidékére

nézve ritkaság. Déli Istriában, Horvátországban és Dalraátiában a Juni-

jH'rns ro»7/>/ío//.s-nak alsó batára van (lásd: Neilreich Yegetationsverbält-

nisse von Croatien és Ascherson-Graebner, Synopsis der mitteleuropäi-

schen Flora).

Tipikus macchiát találhatunk Lussinpiccolo közvetlen környékén a

Bocca falsa közelében, észak-keleti hegylejtn ; azután a Monte Asino dél-

keleti oldalán a Foi-te Asino alatt. Nagy területet borít a maccbia Chiun-

scbi táján.

A kép, melyet a maccbia nyújt, élénken emlékeztet a nálunk ismere-

tes cserékre, melyek ^rdvágás következtében fejldnek. Azonban, mig

a mi cseréinkben csupa thajtásos fa, cserje és bokor van, addig amacchiá-

ban rendes növés cserjék és alacsony fák vannak. A másik különb-

ség meg az, hogy a mi cseréinkben a cserjék nem állanak szorosan

egymás mellett és az esetleges srséget a fás növények közé tolakodó sok

mindenféle f, kóró, dudva és giz-gaz okozza ; ellenben a macchiában a

közbees szabad tért is fás növények t. i. alacsonyabb cserjék foglalják el,

úgy hogy a dudvás növényeknek aránylag kevés hely jut.

A maccbia fnövénye a Quercus Ue.r. Ez a növény fa, nem cserje,

mert jól kifejldött törzse szokott lenni, de cserjének látszik, mert rende-

sen már legalul, tövénél lombosodik s ezért széles piramis alakot ölt. Ha
a macchiában álló Quercus ílcx az alján ágatlan-lombtalan, akkor tövét

más növények veszik körül, egyik oldalról a szomszédos példány, másik

oldalról valamely Pistacia Lenfiscus-hokor, harmadik oldalon egy Cistus

viJIosus borul reá. A (Jiiercn^ Ile.r-hez hasonló alakú az Erica arborea,

melyet a Bocca falsa-nál meg Chiunschi mellett macchia-alkotónak talál-

tam; de a Monte Asino-ra való kirándulásaim alkalmával nem akadtam

reá. A Quercus Jlex srn, tömötten szeret állani, egymagában álló fát

ritkán látni s minél többedmagával van, annál ersebbeu tartja magát.

Azért igazi egyesületképz növény ; az egyesület fennállása els sorban neki

köszönhet és egyúttal az egyes példány egyesülethez kötve van. Azokon

a szabad, a bórának kitett helyeken magányos Quercus llex nehezen tudna
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megnni, de az egyesült növények egymást megvédik. Más az Erica

arborer. E növény az egyesületképzésben nem elsrend, a közeli

szomszédot kerüli. Hanem azért mégis fölkeresi az egyesületet: hogy

miért, arra feleletet adhatunk, ha meggondoljuk, hogy ez a növény szereti

a nagyobbfokú nedvességet, melyet pl. üde levegj völgykatlanban, vagy

pedig erdben, más fák és cserjék közelében talál. Tehát az /irica arborea

mint növényegyesületi tag más megitélés alá esik, mint a (Jncrcua llex. Ez
az utóbbi viszontszolgáló tag ;

* a beárnyékolást bizonyos határig megtri
és a szorosan egymáshoz való simulást megengedi. Az Erica arborea els

sorban élvez tag ; az egyesületben uralkodó kedvezbb viszonyok csalo-

gatják ide ; de maga a többi, vele egyenl nagyságú tagnak nem nyújt

számbamen védelmet. Mindazonáltal az aljában egy és más növény

csak meghúzódik, pl. valamely Piüacia Le)i(i>ictt^, C//.s/w.s rillo^us, vagy

Vibarnma Ti})iis. A Ouo-cus llex és Erica arhorea-\Si\ vetekedik az

Arbutus UiH'do, a macchiának az Erica-nàl is állandóbb és srübbben

elforduló tagja. Ez a cserje a Qiwrcas llex állandó kísérje, még
talán a macchián kívül is. Magassága változik aszerint, hogy a Quercus

milyen magas ; valamivel alacsonyabb nálánál s szorosan hozzá simul,

úgy hogy a ()uer<-us alkotta piramis által szabadon hagyott tért valamelyik

oldalon kitölti. Az Árhatás Unedo ugyanis épen megfordítva piramisalakú,

olyan mint valamely umbellifera infiorescentiája, tehát ernysalakú.

Tövénél két-három egyenl vastagságú ággá szük el ; az egyes ágak (a

függélyeshez vett) hegyes szög alatt felfelé irányulnak, bizonyos magas-

ságban elágaznak s a másodrend, majd harmad-, negyed- stb. rend ágak

mind újból hegyes szög alatt felfelé nnek. Az utolsó galyak közelítleg

mind egy magasságban állanak. A srn elhelyezett, szintén hegyes szög

alatt felfelé irányuló levelek csoportja egy-egy galyon szintén ernys ala-

kot ölt. A fás növények ernys alakja a trópusok alatt gyakori.*'*' Alakjánál

fogva az Arhatus Unedo a mediterrán flórának egy igen érdekes tagja,

mert a tipikusan ernys alakú fás növény a mediterrán flórában még nem
gyakoi'i. Az Arhntas Unedo alakja nem egészen állandó, némelykor a

koronája kerülete középmagasságban a legnagyobb. A nálunk található

fák közül &7i AilantliiiSi f/lanilalosa mutat hasonló jelenséget; hol tipiku-

san ernys alakú, t. i. a koronája legfölül a legszélesebb, máskor meg
gömbölyded koronájú fával találkozunk, rendesen a szerint, hogy többed-

magával, vagy pedig egész szabadon áll-e. Úgyszintén az Arbutus Unedo is

* Az egyesületi tagok minemségérl lásd a «A Crucus reticidatus Stev. mint

növényegyesület tagja» czimü dolgozatomat is. (Természettudományi Közlöny,

XLVIII-ik Pütlüzet, 189S. p.: 170.)

** Lásd ; Haberlandt, Eine botanische ïropeni'sise, p. : 88.
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a sr macchián belül, a hol Quercns Ilex, Viburnum Tinn^ vagy ugj-an-

csak Arbutus Unedo veszi körül, jellemzen ernys alakú szokott lenni :

ha szabad helyen n, nagj^obb magasságot ér el és koronája inkábl) kike-

rekedik. Az Arbutus Unedo azért az egyesületben kitn szolgálatot tesz.

Igaz, hogy rászorul az egyesületre, de hozzája is alkalmazkodik, a mennyi-

ben ernys alakot ölt, minélfogva a szomszédos, jobban hegyesed fákhoz

szorosan hozzásimul. Arbutus lliedo és Quercux lh\r közé szorul egy

cserje, a Pislaciu Lentiscus. Se ennek, se amannak a magasságát el nem
éri, hanem meghúzódik a fák-cserjék aljában, miáltal csak srbbé és

járhatatlanabbá teszi a macchiát. A Pistdcia Lentiscus: jellemz növény-

egyesületi tag; sr macchián kivül alig találni és e tekintetben az Arbu-

tus y^/zí'í/o-nál is rátartósabb. A Pislucin Lentiscus, úgy látszik, fleg a

szél ellen keres védelmet; az egyesületnek viszontszolgálatjára is van, a

mennyiben a macchia alját benövi, szinte alsóbb emeletet alkotva. Hozzá

hasonló a Mburnnni Tinus, csakhogy ez a bokor sokkal önállóbb és a

macchián kivül is fellelhet. Szivesebben húzódik magányosabban álló

cserje, pl. Erica arborea mellé, a hol elegend szabad napsugár éri, mert

a beárnyékoltatásnak nem barátja. Mig az eddig emlegetett növények

levelei jobbadára sötétzöld fényben ragyognak, addig a CAstus villosus

nev növényben egy kis gömböly, földön fekv bokrot találunk, mely

színre nézve a mellette fekv szürke fénytelen mészkdarabtól alig külön-

bözik. A Cistus villosus bolyhos, szélálló leveleivel nem igazi egyesü-

let alkotó növény. Igaz, hogy nincs macchia Cistus nélkül, de e növény

inkább csak ott terjed el, a honnan más cserjét durva erszak, pl. tép vihar

vagy ember keze távolított el. Sokkal kisebb, semhogy egyesület fnövénye

lehessen és mind leveleinek bolyhossága, mind sr olajtartalma (illó

olaj), mind a nagy kerek, messzire elragyogó virágja azt árulják el, hogy

minél több szabad levegt és szabad napsugarat kivan meg. Azért a maga-

sabb cserjét, fát kerüli. A juacchiábau igaz hogy talál hébe-korba neki

való helyet, de csak a szélén, utak mentén, sziklás, köves helyen. Annál

srbben fordul el a macchián kívül. Inkább gaznak tekinthet, mely

alkalom adtán elszaporodik és nagy területeket elfoglalva, valamely

vidékre igen jellemz képet varázsolhat, melyet aztán formácziónak igen,

de egyesületnek nem nevezhetünk.* A Ckiercus í/eíc-macchiába vetdik a

Myrtus communis is, meg a Juniperus Oxycedrus. Mindakett a Cislus

villosus-hoz hasonlóan úgyszólván mindenütt található, macchián kívül

* A <i növényegyesület» fogalma, azt hiszem, még nem tisztult eléggé. Jelen

dolgozatomban a növényegyesületbez kötöm azt a feltételt, hogy benne a növények

egymás védelmére, egymás hasznára vannak. A hol a növények egj'másra nincsenek

befolyással, ott ((egyesületrl» nem lehet szó.
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és belül. A Myrtus communis hozzásimul más növényekhez és srt
képez, de csak ahg egy fél méter magasságig, tehát a Pistacia Lentiscus-

szal egyenrangú az egyesületben. A Juniperus Oxycedrus némileg az

Erica (irhorra-hoz hasonlít ; tojásalakú, középmagasságú cserje és önálló,

szabad helyet szeret, bár némi árnyékot is megtr. A Cistns villosiis-hoz

hasonlóan elhagyatott, puszta területeket egymaga is ben.
Az emiitett fajok a Qiiercus 7/^íi:-macchia legjellemzbb, örökzöld

növényei. A macchiábán persze sok mindenféle más, örökzöld meg át nem
telel is van, olyanok, melyek a fák, cserjék, bokrok között, vagy bennök

és rajtuk ütnek tanyát. Az örökzöldek közül felemlíthet a sehol sem
hiányzó Sniilax aspcra. árnyékosabb helyen, nedvesebb talajon a Hederu

Helix. A SmiJax társaságában gyakori az Asparagus acutifolius meg a

liiiJud peregriiia, nemkülönben a Lomcera im:plcx(i. Az összbenyomás

azonl)an, melyet a macchia képe a szemlélre tesz, els sorban csak a

nevezett magasal)b fák s cserjék sr egyvelegébl ered. Minél jobban

közeledünk hozzá, annál jobban veszszük észre, hogy mégis különböz
elemekbl áll és minél tovább nézzük, annál több érdekes vonást találunk

benne. Hol egy impozáns AspJiodelus ramosus magasba emelked virág-

jain, hol a fehér— közepén sárga— virágú Narcissus Tazzetia csoportjain,

hol a szúrós Ruscus aculeatus piros bogyóin, vagy valamely Arum sr
zöldjén akad meg szemünk, ha ugyan valami keskeny kis ösvényt vágtak,

melyen a macchián keresztül haladhatunk.

i2. Más az a macchia, melynek fnövénye a Myrtus communis. A Myr-

tus commuiiis-m.&.Gchiàt legszebben kifejldve Maria d'Annunziata-nál, a

scirocco-nak kitett, lankás hegyoldalon, meg Lussinpiccolo mögött, a bó-

rának kitett széles hegyháton láttam.

Maria d'Annunziata-nál, azonkívül a sziget több más pontján, pl. a

Bocca-knál, a Myrtus com//m/?fs-macchia egy nagy területet szakadat-

lanul bevonó, srn egymásba fonódó és kapaszkodó alacsony cserjék

alkotta chaosból áll, mely alig egy fél méter magasságban, mintha le volna

nyírva, olyan sima tetej. A növények benne úgy össze vannak gaba-

lyodva és oly sr, hogy e macchiát fajilag elemezni alig lehet. Legtöbb

benne a, Myrtus communis ; yan még Pistacia Lentiscas^ Viburnum Tinus

és Cistus villosus. A CÁstus legszívesebben a macchia szélén terjed és ott

uralkodóvá is válik. A Smilax asperu-nak is jut nevezetes szerep; az ösz-

szegabalyodást, a keresztül-kasul egymásba kapaszkodást csak fokozza.

A macchia szélén épült kfalon egyik-másik növény új tanyát lel és ott

szebben megn, mint a macchián belül. Különösen a Myrtus communis

szokta ellepni az olajfakertek kkerítéseit, de a Smilax aspera is gyakori

rajtuk.

Az egy tömegben összefügg, járatlan Myrtus commiíí?í.s-macchiánál
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ritkább az, mely m'omáson, legelkön fejldik ki, mint pl. Lussiiipiccolo

mögött.* Szintén cserjék össze-visszafonott tömkelegébl áll, de nem

alkot összefügg tömeget, hanem hosszabb-rövidebb csíkokat, melyek kö-

zött bven van szabad tér. A hol kiáll egy k, ott a széltl védett oldalon

meglapul egy-egy Mi/rt us-hokor. E bokor mögé másik bokor húzódik,

e mögé ismét más kerül és így tovább. Az egymás mögött álló bokrok ágai

egymásba kapaszkodnak, össze-visszakúszálódnak és így hosszú tömött

csík keletkezik. Eajta végig fúj a l)óra. Az ers, metsz szél két oldalt úgy

lenyírbálja a bokorcsíkot, hogy se jobbra, se balra nem tud nni. hanem

simára leborotválva, mint egy hosszú törpe szénakazal, úgy áll ottan,

sokadmagával, mind egy párhuzamos irányl)an. A csík magassága, széles-

sége és hossza az elih-sként szolgáló k- vagy szikiadarai) nagyságától

meg a hegyoldal hajlásától függ. A szél a tenger fell jön. A J///r/N.s-töm-

keleg a k hátában oly magasra n. a meddig a k a szél ellen megvédi.

A csíkok hol srbl)en, hol ritkábl)an állanak egymás szomszédságában,

néhol el is ágaznak s mélyedésl)en vagy a hegyháton túl össze is olvadnak

egymással. Összetételében minden csík szakasztott olyan, mint a többi.

Azt lehetne mondani, tisztára két növénybl állanak: Mi/rlus coiiniiuttis-

ból és Sniihix (i>ipei't(-h\.. A Siiiild.v n^jn'rtt hozzájárul ahhoz, hogy az

egyes csík egy ersen összefügg, nagyfokú mechanikai ellentállást kifejt

szívós tömeggé alakuljon : a Mi/rlii.-< ágai közé fonódik s a töméntelen sok

ágat mind behálózza és egymáshoz fzi. A csík mögé menekül sokszor

egy-eg}' Pisl<(<:i<( LciiiiscKS-hokor, mely az eg\ik oldalával a Mi/rtiis-hoz

szorul, de másik oldala szabad, s napfényben fürdik. K lüírom növény közül

a Myrtus cnnmiu)ris meg a Sniihtx axpcra mint kitn egyesületalkotó

fajok szerepelnek. A Miji'tus olyan ura az egyesületnek, mint máshol a

(Juercuíi Ilex. A hol a Mijrlus ronnnunis tanyát üt, ott hozzászegdik a

Smilax meg a Pistavia. A Myrlus azonban egymagában, saját magával

egyesülve is tért hódít. Nem mindig l)újik k mögé, hanem saját erejébl is

megküzd a széllel. Vannak olyan csíkok, melyek nem k mögött kezddnek,

hanem egész szabadon. Ez esetben a kezd bokrok lombtalanok s a meg-

maradó száraz ágak s galyak, mind a szél irányában meghajolva és meg-

törve, kopáran, mint megannyi ers t, úgy borúinak egymásra s törik

meg a szél erejét. Az ih'en csíkok nem ritkán ell a legalacsonyabbak,

azután rézsút fölemelkednek és hátul a legmagasabbak. A Smilax iispera

a Myrius communü között nemcsak menedéket lel, hanem az egyesület-

* Nehezen liozzáférhet hely. Hozzájutni úgy, hogy a lussin-piccoloi temet-

tl lialra fordulunk, az olajkertek alatt, késbben azok falain át, megkerüljük a

Monte San Martino-t; mire egy kkereszthez érünk, mely a tenger pai'tjától vagy

^200 lépésnyire van, a csíkos Mijrlns maccliia közepében vagyunk.
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nek hasznára is van, a mennyiben az ei^yesulet szilárdságát íiregbiti s

azonkívül szúrós voltánál fogva a legel állatok ellenében is megvéd.

A S7)iil((X üsp<.')<(-t mint szúrós növényt kerülik az állatok, és a mit e

növény behálóz, ahhoz állat nem igen fér. Kérdés azonban, vájjon a fen-

forgó esetben a Mi/rtus cominutiis magamagáhan nem talál-e védelmet

legel állat ellenében, illatos voltánál fogva. A Pishiria f,cidi>icim az

egyesületnek élvez, de nem viszontszolgáló tagja.

Meredekebb heg3'oldalakon, köves-kaN icsos talajon a csíkos macchiá-

hoz hasonlóan egyes csoportokban, de nem hosszirányú, hanem kerek

foltokban megjelen macchia van. Ilyet déli Lnssinon nem találtam

jellemzen kifejldve, de nagy területet borít Cherso szigetén Üssero-nál

és S.-Giovanni környékén meg a Monte üssero alján északi Lussinon.*

m^

2. Olea europai'a a Val oscnro-ban, Lussin-grande határában.

//. Az olajfakertek.

Az olajfakertek déli Lussin általános képét nagyban befolyásolják.

Madártávlatból az egész vidék Lussingrande-tól Lussinpiceolo-ig és

innen Cigale-ig meg a Monte Asino-ig egy rengeteg olajkertnek látszanék.

Ez a vidék sajátságos benyomást tesz az emberre. A talaj vörös agyag

volna, de több a szikla és k, mint az agyag. A sziklás vagy agyagos földön,

hegyen-völgyön keresztül, hol alacsonyabb, hol magasabb, majd keske-

nyebb, majd szélesebb kfalak húzódnak keresztül-kasul, néhol egyenesen,

másutt kígyózva. A kfalakkal egymástól elválasztott tagokban szegényes

aljnövényzet fölé emelkednek a szürke, deres olajfák, az egész vidéknek

* Hajóról való megfigyelés alapján.

Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt.
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végtelen egyhangúságot kölcsönözve. Ugy kora tavaszszal a Val d'Arche

hídjáról nyugat felé, a völgybe tekintve, szinte megdöbbent kép tárul

elénk: egy széles völg}" két oldalát tisztára olajkertek foglalják el: az

ember szeme eltt a meszes, agyagos, a fáktól gyéren beárnyékozott föld

meg a sok egyforma, szürke lombozatú fa sajátságos, lehangoló szürkeséggé

olvad össze, mely semmi viditót, semmi kecseset nem nyújt. A botanikus

persze nem éri be a természeti kép csodálatával, hanem számba veszi a

jelenséget, a mely a képben kínálkozik. Az olaj kertek is felébresztik érdek-

ig. Olea europaea a Piivlaka-nál liussiu-piccolo mellett.

ldését és tndve kérdi, hogy mi lehet az oka annak, hogy az emberek e

vidéken erdt irtanak, legelvel felhagynak és erd, legel helyén nagy

kfalakat hordanak össze s olajfákat ültetnek ezer meg ezer számra. E kér-

dés botanikai megoldása nagyon egyszer, de egyúttal nagyon ligyelemre-

méltó is. A földmível ember hosszú idk tapasztalatain okulva, önkénte-

lenül kitalálja, hogy melyik növény melyik vidéken válik be legjobban

kultúrnövénynek ; ezzel együtt azt is, hogy melyik növénynek mik az

ökológiai sajátságai és hogy melyik növényt mi módon kell mvelni, azaz

ökológiai alkalmazkodását mi módon kell elsegíteni, hogy valamely vidé-
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ken az adott ökológiai viszonyok között legjobban lielyt álljon. Tekintettel

arra, bogy a kultúrnövények az ember kezelése alatt mily nagy tért foglal-

nak el, ki lebet mondani, bogy a raívelt földek képében valamely vidék

növényfíUdrajzi és növényökológia! viszonyai visszatükrözdnek. Tehát a

mívelt földekbl az illet vidék természetes növényzetére következtetni

lehet. Valamint Magyarország növényzeti viszom^ainak egyik legjellem-

zbb vonása az alföld köi-ül fekv hegyes-dombos vidéken a szlk elter-

jedése és az ország növényökológia! viszonyaira az itt dívó szlmvelési
módból lehet némileg következtetni, úgy a dél-lussini növényzetet jel-

lemzi az olajfának mint kultúrnövénynek vab) gyakorisága és némely

növénj'ökologiai viszonyra az olajfák sajátságos mvelési m(')dja vet vilá-

got. Az olajkertek elször is az örökzöld növényzet klimáját hirdetik. Ha
Fiumébl elindulnánk és reggel Lussin szigetén Cigale partján vagy a

Val d'Arche-ban az olajkertek eltt kötnénk ki, jogosan következtethetnénk

arra, hogy itt már a macehia l)irodalmában vagyunk. Az olajkertekben

azonkívül a klima zordsága — nyári forróság és^aszály meg szái-asztó sze-

lek — is kifejezést nyer. Mert az olajfa tipikus szkleroph^yll növény; levele

nem üde zöld, nem afféle könnyen hervadó, vékon}^ átsugáizó levél, hanem
pikkelyektl szürke, kemény s inkább törne, mintsem szakadna ; szövetét

elfásodott sejtek járják keresztül-kasul. A levélnek az állása is feltn
Lapja nem horizontális síkban fekszik, hanem hegyével égnek mered ; mi-

nek következtében a perzsel napsugarak nem igen akadnak meg a lom-

bozaton, hanem szinte akadálytalanul lesíklanak a földre. Talán a lombozat

szürkés színén kívül a gyenge árn^'ékvetés teszi azt az ismeretes, lehangoló

benyomást.* Az olajfa sokat árul el a vidék növényökológiai viszonyaiból,

mert a szélálló növények prototípusa. A fája szerkezetében, az ágak elhaj-

lásában s kanyarodásában, a levél anatómiai bélyegeiben (4. és 5. kép), a vi-

rág és gyümölcs szerkezetében, szóval a fa minden részében a szélhez való

kitn alkalmazkodási képesség rejlik. Egj^-egy ága pl. többször is meghajlik

a hosszában ; eleintén talán egyenesen égnek n, azután hirtelen kitér

jobbra, majd a földhöz közeledik, ismét felkanyarodik, újból oldalt hajlik.

A mely fa állandó irányú ers szélnek, a bórának van kitéve, az úgy segít

magán, hogy a szél irányát követi növésében. Azért sok helyen, kiváltkép

a tengerparton, pl. a Bocca falsa felé vezet úton vagy Lussingrande és

Lussinpiccolo között, nagyjából Foines lucidus vagy valami Pleurotus

alakját utánozó, fura állású, félrefordult, hosszú alacsony koronájú olaj-

fákat találunk. E fák nemcsak annak köszönik alakjukat, hogy a törzs meg

* Az olajkertek kietlensége kora tavaszszal a legnagyobb. Virágzáskor s akkor,

ha a fák gyümölcscsel tele vannak rakva, élénkebb színek és srbb árnjékot

vetnek.

7-
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az ágak mind egy oldal felé nttek, hanem annak is, hogy a sr, egy oldal

felé álló koronát a metsz szél lesimítja, megnyirbálja. Az elül lev gályá-

kat lombozatuktól a vihar megfosztja, de a kopasz galyak sokasága védel-

mül szolgál, a szél ereje megtörik rajtuk s mögöttük a fa koronája bántat-

lanul kifejldhetik, t. i. a szél irányá-

ban tovább nhet, de se két oldalra,

se fölfelé korlátlanul nem nhet, mert

a szél lekopasztja.* A szélhez való

alkalmazkodásnak megfelelen az

olajfa szabad helyen nem n magasra,

csak a szél irányában terjeszkedhetik

s némelykor a koronája csúcsával

földre támaszkodik. Ez szembeötlen

mutatja a szélnek ama hatását, hogy

az útját álló, vele megküzd növény

kénytelen alacsony, földhöz lapuló

termetet fölvenni. — Az olajfa mve-
lésében nevezetes szerep jut a kfalak

összehordásának és reudbentartásá-

nak. A falak a fák szélálló képességét

öregbítik. Gyakran látni, hogy milyen

kitn védelmet találnak az olajfák

az elttük emelt kfalban : a fal ma-

gasságáig nnek meg, de azon túl föl

felé nem, a korona a faltól kezdve egy lejts, nem ritkán a hegyoldal haj-

lásával párhuzamos irányban haladó tömött chaost képez. A korona ez

irányban hosszúra elnyúlik s úgy

mint a Mi/rtus communis- Snúlax

<ispcra-c^\\6k, a széltl oly simára

meg van nyirbálva, hogy az ember

els pillanatban mesterséges megnye-

sésre gondolna.

Az olajkertekbeu majd juhot

tartanak, majd kerti palántát ül-

tetnek, hol pedig egészen magukra

hagyják. Legelknek használt olajker-

4. Keresztmetszeti részlet az Olea eurvpacn

levelébl. Feltünteti a tömött levélszövetet,

a többréteg paliszád szövetet, a szivacsos

szövet legalsó rétegének a paliszádszer
elváltozását, a számos keresztül-kasul járó

szklereidet, a vastagfalú ejjidermiszt és a

lélegzönyilások fölött elterül pikkelyeket.

Csekély nagyítás.

5. Keresztmetszeti részlet az Oh'a eumpaca
alsó levélepidermiszébl. A pikkelyször és

lélegznyilás viszonylagos helyzetét ersebb
nagyítás mellett tünteti fel.

* A «bórától a 2)art leié fésült koronájú Oleák között talán legjellemzbbek

azok, a melyek a Val oscuro-ban láthatók. Egy sort képeznek azok az olajfák le-

felé fésült koronákkal, melyek együttesen mintegy természetes Ingost alkotnak»,

írja nekem valaki, a ki a sziget tarmészeti viszonyait jól ismeri.
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tekben a mediterrán legelk növényei szaporodnak el ; egyebek közt gya-

kori bennök ?k,Juniperus Oxycedrus^Y'úkkhh a, Jumperiis phoenicea ; süvün

találni Cistiis villosiis-t. A falakon Mi/rtiis commuvi^, Sm.ilax af^prra.

lívdcra Helix, liuhia peregriiia hatalmasodik el. Árnyékoldaliikban (ùde-

rach of/iriiKiruni és Asplenium Tricliomanes n. Néha rengeteg Cyelameu,

reptiiidinn borítja a kavicsos, elhagyatott utat a fal mellett, míg különl)öz

dudva- s gaznövények vagy kertbl szökött virágok, pl. Borrago o/ßcituiliK

sohasem hiányzanak. Olajkertekben díszlik olykor az Ophrys Tommaninii
(a Val di Hole-ban). A bórától védett hegyoldalakon s völgyekben, a hol az

olajkerteket bekerít kfalakat nem szükséges embermagasságra emelni,

néha egy meglep, (mert az olajfától oly annyira elüt) külsej fára bukka-

nunk : a (leraloma Silií/Ka-ra, mely télnek idején is az ers törzsön nyugvó

koronájával élénk zöld színben ragyog. Egynehány szépen kifejldött ])él-

dány áll a Cigale kikötje fölött, a Val di Sole-ban és a Monte Asino lábán.

Egyenes, meg nem hajló törzse van s koronája gömböly, sr, szinte

feketéll a sok nagy sötétzöld levelétl : mind megannyi jele annak, hogy

c fa szeret napsugárban fürödni. Széllel talán daczol, de nem alkalmaz-

kodik hozzá, inkább eltörne s elveszne a bóra hatalmát érezve, semhogy

meghajolna eltte.

///. A házal: udvaraiban s utczákon ültetett öröhzötd növémjek.

Míg az olajfamvelés arra tanít, hogy mily növények valók ide déli

Lussin-ba, addig a házak udvaraiban ültetett czitrom- és narancsfák arra

mutatnak, hogy milyen növényzet lehetne elterjedve, ha egy kedveztlen,

sokat rontó tényezvel, az ers széllel nem kellene számolni. Lussin-

grande és Lussinpiccolo szk utczáin jártunkkor sajáti^ágos, üde dél-

vidéki, csupa életert lehel vegetáczíó köti le figyelmünket. Czitrom- meg
narancsfa majdnem minden ház udvarában van. E két fa az üde. zöld

lombozattal és a nehéz, lecsüng gyümölcscsel délvidéki, örökké fényt és

meleget szívó, tüzes napot álló, de ers pusztító vihart nem tr (xerophil,

de nem anemophil) vegetáczíó képviselje. Mindkettnek a levele aránylag

nagy, épél, tojásdadalakú, sötétzöld, ersen fényl, kemény és illóolajos.

Nagy felületével sok napsugarat fog fel ; a sötétzöld szín sr chloi'o-

philtartalomtól ered ; a fényl, sima felszín a túlságosan ers fény, az illó

olaj a nagy meleg ellen véd meg. A gyümölcs pedig gömbölyded, aránjdag

nagy, sok nedt tartalmaz, ers vastag kéreg veszi körül és szintén illatos
;

mind az ersen tüzel, perzsel-szárasztó napsugár ellen való ökológiai

berendezés. De kirívó anemophil bélyegek a czitrom- s narancsfán nincse-

nek. Ez a két fa Lussin szélességi foka alatt, tengerparti levegben, szé-

pen megterem, ha bóra nem éri. A szk, magas falakkal körülvett udva-

rokban jól megn, de a'falakon túl magasabbra nem emelkedik, vagy talán

jobban mondva, az emberek a fa körül oly magas falat építenek, a milyen
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magasra a fa megnhet. E jelenség, t. i. a falak között álló fa — gyakran

egyetlenegy, nem is nagyon terebélj'es fa áll egymagában két-három külön

e czélra emelt fal között — komikumot rejt magában, de az nem egyéb,

mint okszer mvelési mód, mint nálmik akár a káposztáskertek meg-

öntözése.

A két város utczáin jártnukban-keltünkben a czitrom- s narancsfákon

kívül még más délszaki, örökzöld fák ötlenek szemünkbe. Ilyen a Tmkvus

nobilis, mely a házak között nagy terebélyes fává n meg, de kint az olaj-

kertekben ritkán állja helyét : gyakori az Evonymiis japoniras, a nép

«8empreverde»-je. a yeriuin Ohutinlrr stb. Lussinpiceolo-ban a temet
felé vezet útról, Liissingrande-ban a sétatérrl pillantunk meg nagyra-

nött, jellemz alakú l'irnis P//^(v/-t. Az utóbbi helyen igen nagy cziprusfák

is állanak.

/]'. .VYrt'x ('ililéh örökzöld iiövnii/t'],:

Az eddig megnevezett növényeken kívül még sokféle más növény van

déli Lussinon, melyek hatalán nem mind örökzöldek, de télen át zöldeluek-

virulnak s a vegetáczió örökzöld képét emelik. Különösen ültetett növények

vannak, melyek téli zöldelésükkel feltnnek s melyeket a lussinszigeti

fürdhelyek elnyeit hirdet útleírásokban gyakran dicsekedve említenek

meg ; de még sokkal jobban magukon viselik a mesterséges átplántálás bé-

lyegét, semhogy a botanikus komoly figyelemre méltathatná ket. Ilyenek

a szabadon ültetett pálmák, (Jpuntin, Agave stb. ; feltn sok a Pinus Hn-

lepensis-iiei\énj is. Nevezetesebbek azok a télen zöldel növények, me-

lyek a szabad természetben, tenger partján, utak mentén, falak aljában,

hegyen-völgyön maguktól megteremnek s elszaporodnak. Ilyenek pl. : Fbli/-

podiutn vu Ifja re. E növény ritkaság számba megy Lussin szigetén ; a

Monte Asino egy új teirahely reá nézve. A Monte A^ino tetején, a Forte

Asino mellett, régi fal függleges, nyugatra es oldaláról szedtem e fajt

1900 márczius végén, 4H cm. hosszú levelekkel ! Továbbá: Ci/clamen re-

pandum, Statice canceUala, Lotus Allionii, SaUcorma macrostachya,

Coromlla Emcrus, Euphorhio fi'tu/ifera, Euphorbia Jtelioscopia, She-

rardia arreusis stb. Tudvalevleg a Philhp-ia media sem ritka az Adria

szigetein. Magam e növényt nem gyjtöttem Lussin szigetén, de szóbeli

közlés szerint gyakori.

*

A fejezet elején rámutattam arra az éles különbségre, mely a dél-

lussini és a recinovölgjd vegetáczió között van. Felvetdik az a kérdés,

hogy mi okozza ezt az éles különbséget. E kérdés tárgyalása alkalmával

megjegyzem, hog}^ a különbség kiemelése kedvéért épen völgyet választot-

tam összehasonlítás czéljából, másrészt nem szabad megfeledkezni arról
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sem, hogy az a vidék, melyrl dolgozatom szól, egész szabadon áll, hegyek-

kel nincs környezve, szóval figyelembe kell venni azt, hogy egyrészt völgy-

gyei, másrészt szabadon álló helyivel van dolgunk. Igaz, hogy a Eecino-

völgy egész tipikus középeurópai erdvegetáczió színhelye ; de a mint ki-

lépünk a völgybl s szabad hegyhátra érünk, már-mái- szemünkbe tnik a

középtengeri szklerophyll vegetáczió képe. Másrészt, ha Lussinszigete déli

részén mély völgyek volnának, ezekben nem találnánk tipikus mediteiTán

flórát, mert az örökzöld növényekkel sok mesophyta lombhullató faj kelne

versenyre. Számba kell vennünk azt, hogy a lussini növényzet szklerophyll

növényzet. Nem egy növény felhatolna és fel is hatol tovább északra, de a

völ(/j/ekl>ei) elnyomják a lombhullató mesophyták : míg a recinovölgyi

mesophiták javarészt azért nem teremnek meg déli Lussinon, mert itt nincs

völgy, melyben a nekik megfelel ökoJogiai viszonyokra találnának, a mint

a Recinovölg}' közvetlen szomszédságában is nehezen nnek meg, ha egész

szabad, kitett helyre kerülnek. A Fiume és Lussin közötti vidéken a medi-

terrán és középeurópai flóravidék határa van, de e határt nem vonal szabja

meg, a hogy azt kifejezni szoktuk : széles szalagnak mondható az, melyen

belül helyi ökológiai viszonyok vannak kiváló befolyással.

Hogy az érintetteken kívül azt is tekintetbe kell venni, hogj^ Lussin

szigete tengerrel van körülvéve, Fiume ellenben szárazfölddel, arra bve])-

ben kiterjeszkedni itt nincs hely.

B) A szél és növényzet.

A szélnek mint ökológiai tényeznek a hatása közvetve és közvetle-

nül nyilatkozik meg. A szél közvetett hatása a növényzetre abban áll, hogy

más olyan tényezket befolyásol, a melyek a növényzetre közvetlenül hat-

nak, A szélnek majd többé, majd kevésbbé fontos befolj-ással van általán

a hviszonyokra (hmérsék és annak változása), a leveg páratartalmára,

a felhzetre, eszésre és harmatképzdésre, szóval a hydrometeorologiai

viszonyokra. A talajra is ; a talajt szárasztja, megrepeszti, lehti, a talajt

])efed rétegeket eltávolítja, felforgatja, a talaj részeit széjjelbontja. A szél-

nek ilyen közvetett hatását a növényzeten hirtelenében nem lehet észre-

venni. Megítéléséhez hosszas észlelés, szemmeltartás kell. Mindamellett

egy és más jelenségbl következtetni lehet a szélnek pl. a talajra való ha-

tására. Lussin szigetén ökológiai szempontból igen figyelemre méltó jelen-

ség a talaj csupasz volta ; mindenütt sziklák látszanak ki és a behorpadá-

sokban, mélyedésekben, katlanokban is csupasz vörös agyag van feltárva.

A tengerpart közvetlen közelében a hullámok okozzák a talaj csupasz vol-

tát, de egyebütt sok más tényez mellett a szél is. '
,

A sáél közvetlen hatása a növényzetre Lussin szigetén lépten-uyomou
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szemünkbe ötlik. Az uralkodó szélirányokra és a szelek ersségére szél-

csend idején is következtetni lehet a növényzetbl, melyre állandó bélyeget

nyomnak. Nem minden növényen mutatkozik egyformán a szél hatása. Va-

lamely növényen a szél hatása annál jobban látszik meg, minél exponáltai)!)

(). Keresztmetszet a Quercvx Ilex levelébl ; félsematiknsaii. Feltünteti az alsó epidemisz szr-

képleteit, melyek a lélegzönvilásokat elfödik, a tömött levélszövetet és az ersen kifejldött

sztereomnyalábokat. melyek minden legkisebb cdénynyalábágat kisérnek s azt mind az alsó

mind a fels epidermiszszel összekötik.

helyet foglal el ; e tétel, a milyen egyszer, olyan fontos növényökolo-

giai szempontból, mert belle az következik, hogy míg némely növény ki-

válóan alkalmas arra, hogy belle valamely vidék ökológiai viszonyai közül

7. Keresztmetszet a Gistus villoguit Icvelébíil. Sematikusan. Felüinteti a fodros levéllemezt, a

sr szörzetet s a mesztomnyalábot köröskörülfogó, mind a két oldalon az epidermiszig
nvúló sztereomnvaíábokat.

egyikére-másikára következtetni lehessen, addig sok olyan növény van,

melyeket ilyenkor tekintetbe venni nem szabad. Lussin szigetén pl. a Fu-

maria cap-eolaía tipikus szélkerül (anemophob) növény. Levelei zsengék,

vékonyak, sok nedvtt tartalmaznak, elfásodott elemek hijján vaunak; sem a
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virágokon, sem a magon semmiféle szélkedvel (anemophil) jel nincsen.

Lussin szigetén való bséges elfordulásából arra lehetne következtetni,

hogy a szigeten a leveg csendes s páratelt szokott lenni, s hogy ennél-

fogva ott rendes mesophil, nem pedig szklerophyll növényzet van álta-

lában. Ez téves következtetés volna, mert a megítélés alapját képez nö-

vény, a Vumaria caproolata alacsony termet, földhöz lapuló, kfalak-

ban, füves partokon, ligetekben elforduló növény, mely termeténél s el-

fordulási körülményeinél fogva védve van a széltl. A szél hatása leg-

inkább a levegbe emelked, magányosan helytálló növényeken, tehát els

sorban fákon látszik meg s azokon sem egyformán.

A szél közvetlen hatásáról mái- volt szó, az örökzöld növényzet tár-

gyalásánál kénytelen-kelletlen meg kellett róla emlékezni. Szóba kerültek

a bóra irányában fekv macchia-csikok, az olajfák bizarr alakjai és azok a

növények, melyek csak a széltl óvott helyen teremnek. Yegyük immár

szemügyre a szél eloiui hatásait. Valamint a különböz növények a szél

i

8. A Juniperus Oxycedrus lélegzönvilása.

ellenében különbözképen viselkednek, úgy a szél elemi hatásai is külön-

féleképen jutnak kifejezésre.

a) A szél tör. Ez a hirtelenül kereked s ers szél hatása ; fleg a fák

törzsein s ágain látszik meg. Más-más szerkezet fa más-más módon re-

agál reá. Az olajfa nem igen törik. Legfeljebb vékonyabb ágai s galyai tör-

nek, azok is aránylag ritkán. Az olajfa a szél tör hatásával nem daczol,

mert meghajlik eltte. Az Eucalypfiis, a (lUrux és mások a viharban gyak-

ran meg-letörnek, ha kfal, magas deszkakerítés vagy valami más nem

védi ket. Az Eucalyptus bséges napsugarat követel; ha falak veszik kö-

rül, magasra n s koronája csak a falak fölött bontakozik ki. Itt meg a

vihar támadja meg és hatalmasan megntt ágait letördeli. Ez lehet foka

annak, hogy az EiicalyptuH e vidéken nehezen kultiválható. Csak egyes,

kiválóan alkalmas helyeken n s marad meg ; ott, a hol a hegyoldal

megtöri a szél erejét, de a hol semmi sem tartja távol a napsugarat.

Példát találunk erre a Lussin-grande sétaterén álló Eucalyptus-íákh&n.

A Ficus carica is gyakran törik, de azért nem pusztul belé. Lussin szige-

tén nagy fügefa-kerteket várnánk. Pedig kevés fügefa van a szigeten. Több-
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nvire csak egy-egy magányos, sajátságos alakú fára akadunk, rendesen k-
fal mellett, ház mögött. Ha törzse egyenesen égnek is nö, felül az ágak

hirtelenül srn elágaznak, össze-vissza gabalyodnak, derékszög alatt meg-

görbülnek, rövidek. Ebben a fa sajátságos alkabnazkodá -;a nyilvánul a szél

tör erejéhez, A fügefa ágai könnyen töredeznek, de a letört ágat letörés

után mellékág pótolja, mely derékszög alatt n tovább, de csak addig, míg

ez ismét le nem törik, miután új mellékág veszi át a fszerepet s így tová])b.

Máskor meg a fügefa törzset sem bocsát, hanem elcserjesedik.

1)) A szél In1é))ó' és mt'f/rlfhiló' ]nilds>ni1 rtni. Hogy a növény miképen

viselkedik a szél kitép és megdíint erejével szemben, az nemcsak magá-

tól a növénytl, hanem a talajtól is függ. Némely talajban a növény jobban,

másban rosszabbul tud meggyökerezni. A szél tép és dönt hatása ellené-

l)en a kultúra jobban megvédhet, mint a törés ellenében. Az Eucah/ptux-i

fiatal korában meg lehet támogatni, hogy a vihar ki ne tépje, de ágait a

letörés ellen biztosítani bajos. A szél tép és dönt hatása ellen az olajfa

9. A Trichonema Ihdhorodium lélegzönyilása.

tud kitnen védekezni. A törés ellen fleg fá,ja anatómiai szerkezete biz-

tosítja, melynél fogva a törzs s az ágak meghajolnak s kitérnek a szél ell.

A kitépés ellenében pedig a föld szinén hatalmasan kiizmosodó gyökerek

s tönkképzdés biztosítja. A Monte Asino felé vezet út mellett nagy tere-

bélyes olajfák állanak. E fák koronájába hiába kapaszkodik a szél, nem
dlnek ki, még ezen a sziklás, tehát a gyökerek czélirányos kifejldésének

nem kedvez talajon sem, mert a törzs a tövén megvastagodik s for-

mátlan tönkké alakul. Az ennek megfelel jelenség, a «deszkagyökerek»

képzdése, különösen mocsárlakó fákon ismeretes, azonkívül pl. & Popidiis

pyraniidalis-on. Azt hiszem, ez az ökológiai tulajdonsága az illet növé-

nyeknek hol a szél, hol a víz tép s dönt erejével szemben való védeke-

zés. Olyan növés fák, mint a Popuhis pi/ramidalis, könnyebben dlnek

meg, mint alacsony termetek ; de a deszkagyökerek a megdlést megaka-

dályozzák, tehát correlatioban állanak az egész fa termetével. A mocsárlakó

növények a mocsár puha, iszapos talajában nehezen tudnak szilárdan meg-

gyökerezni ; a kidlés veszedelme akár a víz, akár a leveg heves mozgása-

kor jobban fenyegeti ket, mint a száraz, szilárd talajban álló. csak a
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leveg és nem egyúttal a víz hullámainak is kitett növényt. Az olajfákon

Lussin szigetén nincsenek tipikus deszkagyökevek, hanem a törzs meg-

vastagodik a tövén, ott, a hol a gyökerekbe átmegy. A tönkképzdés arra

mutat, hogy itt a szél megdönt hatása a növényzetre igen érezhetvé

válik. A megdönt, kitép viharnak csakugyan fontos szerep jut a nö-

vényzet alakulásában. Egyebek közt ez az oka annak, hogy nem fejldik

ki magas szálerd e vidéken, A macchia-alkotó fás növények — (Jhcvcux

Ilex, Arbutus l'iwdo, PUtacia LnitUcus, Erica arhorea, Mi/rtus commu-
///.s-, Cistiis, .luiiij>efiix — mind cserjék vagy legalább cserjealakiiak, töm-

zsik, alacsonyak, koronájukkal földre támaszkodók. Mindenekeltt a vihar

tép erejének ellentállani tudnak és az ellentállást fokozza az egyesülés.

A JuniperuH Oxycedrus annál tömöttebb, annál laposabb alapzatú, men-

nél szabadabban áll. A horvátországi erdkben — Eecino és Drága völg;\'e,

Tersatto-nál, Buccari fölött, Plase alatt — a Jwiiperus Oxijce(lni>< beáll a

fák alá. Az erdben azonban nem piramisalakú cserje, hanem alacsony

szálfa alakját veszi föl; puszta törzszsel s lapos tetej koronájával mintha

egy Pi)m>i Pinea-t akarna utánozni. Ha ilyen alakúvá fejldnék ki a szabad-

ban is, az erdn kívül, akkor nem tudna ellentállani a szél hatásának."*'

Legfeljebb hogy ha meghajolna vagy deszkagyökeret eresztene ; de termé-

szeténél — ökológiai tehetségénél fogva — inkább cserjealakot vesz föl.

Ha e vidéken, t. i. Lussin szigetén, a fadönt vihar nem uralkodnék,

szálerd bizonyára könnyebben fejldnék ki és a szabadban is többféle fát

lehetne kultiválni. Hogy a macchia-alkotó növények egyike-másika terebé-

lyes, törzsökös szálfává meg tud nni, e klima alatt is, azt egynémely ritka

példa mutatja. Chiunschi község közelében szélcsendes völgj^ek vannak
;

itt találni rendes faalakú Quercus Ilex példányokat. Bizonyító példát arra

nézve, hogy a Quercus Ilex meg tud ugyan nni fává, de épen a szél tép
s dönt ereje teszi tönkre, Lussinpiccolo környékén találtam (10. kép).

A Boccafalsa felé vezet úton van egy példánya e fának, mely valamikor

igen ers szálfává ntt meg, de a vihar — a bóra — megdöntötte és most

rézsút fekszik. Még bent gyökeredzik a földben, de a törzse földhöz dlt, a

bóra irányában. Koronája alatt letört, és törzsébl számtalan hajtást

bocsát ki, melyekkel még tovább zöldéi. E fa most olyan, mint a szom-

szédságában álló olajfák, azzal a különbséggel, hogy lombozata, egy ers,

egyenes, most rézsút fekv törzsbl n ki, nem pedig meghajlott ágakból.

Ez a példa arra is utal, hogy milyen fontossága van a talaj megváltozásá-

* Aiiuak, hogy a Juniperus Oxycedrub erdben magasra n s fa alakját

utánozza, szabadban pedig alacsony cserje, természetesen nem az az oka, hogy az

egyik heljen szél nem éri, a másik helyen igen. A napfény mködik bizonyára els

sorban közre.
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nak a növényzet kifejldésére nézve. x\lkalmas talajban a széltl háborga-

tott fa is jól meggyökeredzik s Lussiu vidékén is kifejldhetnék a szálerd.

De ha az ember beavatkozik a természet rendjébe, az erdt kipusztítja,

akkor a föld is megváltozik : az anyakzetet borító véd-takaróréteg a szél.

es és napsugár zsákmányává lesz és végül kopár sziklák állanak az egy-

kori termföld helyén. A sziklás, köves földön immár fa nem tud kénye-

kedve szerint gyökeret ereszteni ; a gyökérnek a sziklához kell alkalmaz-

kodnia, repedést kell keresnie, abl)an aztán elkalandozhatik. A fa tövénél

ered vastag gyökerek azonban nem nhetnek oldalt minden irányban,

hogy a fát ligy tarthassák fogva, mint kötelek az árbóezot, vagy mint — a

növényországból véve jellemz példát - - a mellékgyökerek a kukoriezaszárt.

Azért dl ki a szálfa az ilyen helyen. Lussin szigete csak egy pont azon a

nagy területen, a liol ez a három, egymásba kapcsolódó körülmény okozza

nagyrészt, hogy mai nap száleid nem fejldik ki a védtelen helyeken.

Hogy a hydrometeorologiai viszonyok nem engednének dús favegetácziót

kifejldni, azt némely völgy gyönyör ligetje, vag}' a kultivált növények

pompázása megezáfolja. A fokozó nem egyszer tényez. Sem nem pusz-

tán a bóra, sem a kedveztlen kopár sziklatalaj, sem az ember egykoron

elkövetett bne egymagában nem elégséges arra, hogy erdk újból ne kép-

zdjenek. Mind a három tényez együttes mködésében van a pusztulás

oka. Ha az egykori erdket ember ki nem irtja, a szél, es vagy napsugár

sem tudja a talajvéd rétegeket eltávolítani, a földet kimosni, a takarót

alkotó növénysznyeget leperzselni s elsodorni. Máskülönben a hol kedve-

zbbek a talajviszonyok, ott ember bátran vághatja a fákat és a szélnek is

szabad útja lehet, ha a talaj nem romlik, a növényzet is megmarad. Yag}'

ha eláll sziklás talaj, de nem rohanják meg évrl-évre oly eszeveszett vi-

harok, akkor megn sokféle fa meg f és az erd mindig megújul.

c) Az mnélldö es- foJiitontaiió medxdiikai helKilcUnak hövi'lJ.eznir-

nije <( rneggörhüléx. A hol állandó irányú ers szél uralkodik, ott ugyan-

abban az irányban meghajlott fákat találunk. Nálunk tudvalevleg a Po-

pulu>> pyramidalis deszkagyökerci mutatják a vidék uralkodó szeleinek az

irányát,* Lussin szigetén az Olca cnropaea meghajlott törzse, ágai s az

egész lombozata. A fentebb leírt, részint emelked vagy akár földre hajlott

olajfák mind párhuzamosan állanak a bóra irányában. Az olajfa ága igaz

hogy törik is ; túlzás azt mondani, hogy csak hajlik, de nem törik. Azonban

a letörés csak alárendelt szerepet játszik. Azokon a helyeken, a hol a fa

egészen ki van téve a vihar dühének, ott meggörbült a törzse ; a hol csak

koronáját éri a szél, ott nem igen hajlik, hanem törzse megersödik és

* FiALowsKY L. szerint; lásd: Természettudományi Közlönj-, XXX. (1S98),

pag. : 276.



NÖVÉNYÖKOLOGIAI MEGFIGYELÉSEK LUSSIN SZIGETE DÉl.I RKSZÉN. 100

tönk fejldik az alján. Az olajfánál fölfelé növ törzszsel a tönkképzdés,

meghajlott törzszsel sr elágazódás, st elcserjesedés áll correlatióban.

Az, hogy valamely növény könnyen vagy pedig sehogysem hajlik qjeg— az

elbbire nézve az (Hea enropaea, a másikra a Firioí carica példa - igen

fontos ökológiai sajátság, mely a fa szerkezetében, valamint az elfásodás

gyorsaságában és intenzitásában leli okát.

Az Olea europaea a szélnek mind tör, mind megdönt-kitép, mind

10. Quercus Ilex a Bocca falsa-uál; a maccbián kívül állott.

meghajlitó erejének kitnen meg tud felelni. Mindezekhez az erkhöz a

szabadban kifejld növényzetnek is alkalmazkodnia kell. Az alkalmazko-

dás fleg az alacsony termetben, az elcserjesedésben és az egyesülésben,

az egymáshoz való tömörülésben jut kifejezésre. A macchia alacsony ter-

met, zömök növényeinek a súlypontja igen alacsom-ra esik. A gyökerek

részérl nem kell nagy erkifejtés, hogy a iát a kidlés ellen biztosítsa.

A törzs csekély terhet hord, tehát nehezebben törik. A zömök piramis-termet
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megbajlást nem enged. A szél mechanikai hatásával szemben gyengébb

alkotású növény, mint pl. az Arhufus Inedo, inkább az egyesülésben,

a többi n#vényhez való simulásban talál védelmet, mint saját magában
;

különben az egymáshoz való szorulás mindegyiket megvédi. Minél szaba-

dabban áll a növény, annál jobban kell hogy önmagában találjon védelmet.

Az Erica arborea, a Juriiperiis üxycédrus, a (äshts, a Mi/rfiis, ha magá-

])an áll, macchián kívül, igen tömött, tbl lombosodó, tompa piramisalakú,

vagy gömbölyded termet ; súlypontja a lehet legmélyebl)re esik. Különö-

--t(i^;%

11. (,'seiun iitt Junipcnis Oxycedrus, a

magyar-horvát tengerpartról.

t"»;/-

12. Magas lombos erdben ntt
Juniperus Oxycedrus Orehovicza

vidékérl (Horvátorszí'ig).

sen jellemz e tekintetben a CAslus villosus. E cserje a saját alakjában ta-

lálja a legjobb biztosítékot a szél mechanikai hatásával szemben : a magá-

ban álló ( dstus-holwv közelítleg félgömböt alkot, mely lapjával a földön

nyugszik, A tép ernek kitnen ellentáll a Mj/rtus-msicchva : nagyon

alacsony, tömött : csupa ágak nnek a fíildbl s ez ágak mindegyike jól

bent gyökeredzik a földben.

d) A szél mechanikai Itatása a lombozatot is éri. Feltn e te-

kintetben az (Jlea europaea, a Quercus Dex s más növények levelei. A level

rövid nyel ; aránylag kicsiny — a Quercus Ilex levele kisebb a Quercus

pubescens, Qu. pedunculata, Qu. sessiliflora vagy Qu. Cerris levelénél; —
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alakja kerekded, nagy öblök s behasadások bijján van ; az erek igen ersek,

szívósak, az Olea enropaea levelében a fér kiválóan ers; az epidermisz

alatt és az egész levélszövetben számos trichoblast vagy más mechanikai

elem van és a sejtek srn tömörülnek egymás mellé.

e) A szélnek eddig említett mechanikai hatásain kívül olyanok is

számbajönnek, melyek nem a törzset, ágakat vagy leveleket, hanem a uird-

got és a gi/ümölcsöt étik. Legfontosabb a szél mint a megtermékenyítés

(beporzás) és a magszórás közvetítje.

f) A szél a nedvpárolgást imgi/ uiértékben fokozza, azért száraszt és

fagyaszt. A fás növények levelei nagyobbrészt anatómiai szerkezetüknél

fogva szélcsendes tért biztosítanak lélegznyilásaik számára.* k lélegznyi-

lás fölött bármi úton-módon származó udvar vagy kémény szokott lenni.

A (}uercMS llrx levelén a lélegznyilásokat sr molyhos szövet védelmezi ;

az Olea evropaea levelén pikkelyek védik paizsokként a lélegznyilásokat
;

a Juniperus Oxuccdrus és a Trirhonema Bulbocodiam levelén az epi-

dermiszsejtek állnak össze úgy, hogy az egyes lélegznyilások fölött ma-

gas kémény emelkedik. St némely növény levele egész alsó oldalával föld-

höz lapul s úgy biztosít magának állandó szélcsendet. A Cyclamen ré-

pandum levele a szél szárasztó hatásának nehezen tudna ellentállani.

Mindamellett ezen növény Lussinon igen gyakori, mert földön fekv levelét

a szél nem éri. A 3///r/n.s-macchia is földhöz lapul, úgy hogy az srjé-

ben a szélnek ép úgy nincs nagy játszótere, mint a ^Y.sít/s-bokorban. Azon-

ban természetes, hogy a szél szárasztó hatásának a következmén3^ei a

lussini növényzeten nagyon is meglátszanak. A lombozat a védtelen helye-

ken elszárad s e miatt a galyak s ágak is elhalnak. Az elhalt galyak mögött

a lombozat összetömörül, a fa koronája ellaposodik s az egész fa eltörpül.

A bórának kitett olajfán s a i///r/us-maechián nincs kiálló ág, hanem az

egész lombozat összeszorult, tömör s lapos ; olyan, mintha meg volna

nyesve, (Lásd fentebb több helyen.)

A szél hatásainak megítélésénél sem mechanikai, sem szárasztó be-

hatásáról nem szabad megfeledkezni. Mert pl. a törpít hatás sem egyedül

az egyiknek, sem pusztán a másiknak nem köszönhet, hanem mind-

kettnek.

C) A napsugár és a növényzet.

Lussin növényzetén — a miénkkel összehasonlítva — a fokozott

napfény és napmeleg befolyása is szembetn. A délibb vidék napsugár

hatásaként azt szokás fölemlíteni, hogy a növényzet xerophil és hogy örök-

zöld. A xerophilia olyan szó, mely — mai értelemben — igen sokat, de

semmi határozottat nem jelent, mert mocsárlakó növény is lehet némi

* Lásd a 4., 5., 0., 7., «. és 9, képet.
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tekintetben xeropbil, meg Grönlandban is vannak xerophyták. A növény-

zet örökzöld jelleme pedig szintén nem lehet épen a délibb nap hatása,

mert a még inkább déli irányban fekv Szaharának épen ephemer élet a

növényzete, a fentebb északon fekv Tátrának ellenben örökzöld fenyvesei

vannak.

Az intenzivebb napfény és napmeleg hatása Lnssin szigetén külön-

böz jelenségekben nyilvánul. Az egyes jelenségek vagy par excellence a

fény, vagy pedig a meleg elcnií hatásának, ritkábban mind a kett együt-

tes hatásának tulaj donithatók. Az iutenziv napfény

elemi hatása pl. a sötétzöld lombozat, a mi a bsé-

ges chlorophylltartalomtól ered. Ellenben a nap-%tjR meleg elemi hatása pl. az elszáradás.

0' I. Napfnii/ hahixd.

1. S:((hál!i<»^((ii lörl vonalú i^závak. A sziget

sziklás partjain, séta alkalmával szemünk meg-

megakad a Sldlicf c(iiici']lal<i sajátságos alakú szá-

rán. A növény sziklák repedései között húzódik

meg ; tömzsi levélcsomó az egész, közepébl emelke-

dik föl a virágokat hordozó szár. A virágzati tengely

iiem egyenes, sem meg nem görbült, nem konyul le,

nem csavarodik, banem szabályosan megtört, me-

rev zeg-zug vonalat alkot. Mi a magyarázata e sa-

játságos alaknak? lUologus vagy physiologus ne-

hezen tud rá szabatos feleletet adni. De menten el

tudunk igazodni, mihelyest nem virágzat tengelyé-

vel, hanem levélhordó szárral van dolgunk. A Slii-

tirc cancelkita virágzati tengelyéhez hasonló alakú

U^ szart találni a Smild.f í/.sj)t'rö nev kúszó növé-

nyen. Az illet szárrészlet a növényen leveleket is
\H. Myrtus communis gyn- ... '

, ,

iiiolcsözci ága. §. hord, még pedig mindegyik kiszögellés csúcsán egy-

egy levél ered, melynek lemeze a fölötte való beszö-

gellés helyét kitölti ; a levelek ilyenkor a szárral együtt egy síkban feküsz-

nek s e sík iránya a bees napsugarakhoz épen merleges helyzet. Vilá-

gos tehát, hogy a szárnak szabályosan megtört, zeg-zugos alakjában a ixip-

frnij iriinyához való alkalmazkodás jut kifejezésre (15. kéj)).

A növényszerv alakja a napfény irán3^ával, a színe és fénye pedig a

napfény intenzitásával áll ökológiai kapcsolatban.

2. Inlenziv napfény nyel tükröz, fényes levélfelszin jár. Minél bán-

tatlanabbul ér valamely levelet a napsugár, annál fényesebb lesz a levél

felszíne. Ez is úgj^nevezett «xeropbil» bélyeg, holott igen sok xerophytá-

nak nincs meg ez a bélyege. Azért, azt hiszem, helytelen, ha ilyenkor csak
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egyszeren xerophiliát emlegetünk ; szükséges volna közelebbrl meg-

jelölni például azt, hogy az akadálytalanul meyvilágított levél ökológiai

bélyege a fényes felszín. Minden levél, mely állandóan egész lapjával for-

dul az égnek, fényes felület. Érdekes a földbl kihajtó, szúrós olajfavessz

(Olea europaea var. oleaster DC.) kerek, vízszintesen álló levele meg a

kultivált ía> (Olea europaea var. sativa DC.) hosszúkás, hegyével égnek

álló levele közötti különbség ; az els élénk sötétzöld fényben ragyog, míg

a másik jóval íen^^telenebb. A macchia-alkotó növények levele nagyobbára

merev, lapjával napfény felé fordul s fényes, pl. a Quercus Ilex, Arbutus

IJnedo, Myrtus communis, Viburnum Tinas, Pistacia Lentiscus levele.

A földhöz lapuló vagy fölötte szélesen elterül levelek, mint pl. a Cyclamen

14. Vibíirniaii Tinus gyümölcsöz ága. I

.

repandiun, az Aruin italicum stb. levele, azután a kultivált, széltl óvott

fák széles levelei, pl. a 6ïint.s'-fajoké, az Evonymus japonicus-é fényes

felület. Napfényben szeret fürödni a Rubia peregrina s a Smilax aspera.

Mindkét növény levele, különösen az elbbié, fényes.

A fényes, tükröz levélfelület a lussini flórában igen gyakori és jel-

lemzi az uralkodó fák s nagylevel dudvanem növények nagyrészét, úgy

hogy a fényes levéllemezek sokasága az egész növényzet képét befolyá-

solja. Azonban a fényl levelekkel kirívó ellentétben áll sok más növény

szürke, molyhos, teljesen fénytelen levele. Ilyen a Cistus víllosus és a

Cistus salviaefolius levele. Ebbl azonban még korántsem következik az,

hogy e két növény a napfényt kerüli, hisz épen a legelhagyatottabb, fátlan

vidéken, a hol a földet napkeltétl napnyugtáig érik a nap sugarai, renge-

teg Cistus szaporodik el : a Cistus levele lemezét nem éri akadálytalanul a

napsugár, mert a levéllemez összekunkorodott, ránczos, nem pedig egy

Q
Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt,

°'
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egyenes sík lemez, azonkívül felül is, alul is nagy mértékben molyhos-

szrös, úgy bogy könnyen kiállja a legersebb fényt. Hasonló megitélés

alá esik a Helichrijsiim Stoechas is. Más növény, pl. a Narcissus Tazzetta

fénytelen levele a függleges állás miatt bírja el az intenzív fényt.*

3. Az intenziv napfényt élvez levelek sötétzöldek, a mi a tömött

mesophylltl ered, tehát a sr chlorophylltartalomtól. A Querciis Ilex, Ar-

butus Vnedo, Viburmmi Tinus, Pistacia Lentiscus, Mj/rtus communis.

Arum, Olea europaea, Citrus, Evoni/ums japonicus, Nerium Oleander,

Smilax aspera, Hubia pereifrina, Juniperus Oxijcedrus levelében a meso-

phyll igen tömött, sok esetben 2—3 sejtréteg a paliszád szövet ; a sziva-

csos szövet is egy beljebb fekv tulajdonképeni szivacsos, meg egy kifelé

es paliszádhoz hasonló szövetréteggé oszlik el, st a Quercus Ilex leve-

lében a szivacsos szövet összes rétegei paliszádszerek. A sr chloro-

phylltartalom intenziv aszimilálásra enged következtetni s bizonyára

correlativ jelenség az általános elfásodottsággal.

n. A nap melegének hatása.

A napmelegnek ismét közvetett és közvetlen hatásáról külön-külön

meg kell emlékezni.

A napmeleg közvetett hatása a leveg, a talaj és a víz átmelegedésé-

ben nyilvánul. A leveg átmelegedése fontos, mert az átmelegedett leveg

közvetlenül a növényzetre nézve a) mint meleg közeg s b) mint szárasztó

tényez érvényesül. A melegebb levegnek fleg az árnyékban él növé-

nyek veszik hasznát, s ezért az árnyékban él növények is eltérnek a

mieinktl. De igen nevezetes az is, hogy a forró napsugaraktól a leveg

relatív páratartalma nagy mei-tékben megcsökken. A tengerrel körülvett

sziget növényzete talán kevesebbet szenved a levegnek a napmeleg okozta

leszáradásától, mint ugyanolyan szélességi fok alatt lév szárazföldi nö-

vényzet. A fiumei meg a horvát növényzet lehet, hogy többet szenved tle,

8 ennek alapján mutatkoznak különbségek. A talajviszonyokat is számba

kell venni, midn a napmeleg befolyásáról van szó, mert a talajviszonyok-

tól függ a leveg átmelegedése, meg leszáradása. Nevezetes tényez az

Adria partjain a csupasz sziklás talaj. Az áthevül és meleget visszaszóró

* Az intenziv napfényhez való alkalmazkodás (fényes levélfelület útján I mi-

nálunk általában véve nem tnik úgy szembe, mint a lussinoi növényzeten, de jól

észlelhet a vizi növényeken. A szabad vizén szélesen elterül s a napsugaraknak

kitett Nymphaea vagy Limnanthcrmim levele sokkal fényesebb, mint a hozzá lia-

sonló llydrochnris-levél, mely nádasban, tehát árnyékban, nem 2)edig szabad víz-

szinen n. Igaz, hogy a Hydroc/iaris-t beárnyékoló P/i)'aginites communis vagy a

Juncus, az Iris stb. levele is fénytelen ; de a növények levelei illetleg szárai füg-

gleges helyzetek. Az exotikus növények közül e tekintetben feltn a Ncliimhhov

kerek nagy levele, mely az árnyékot kedveli s egészen fénytelen is.
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szildatümegek a naptól már úgy is átmelegedett levegre nagy mértékben
szárasztó hatással vannak, míg más vidéken a talaj nem hogy meleget nem
ver vissza, hanem még folyton nedvességet is szolgáltat át a levegnek.

Az érintetteken kívül a napmeleg a tahíj útján befolyással van a növé-

nyekre, mert az átmeleged talajban a gyölvcrek a) átmelegednek s h) ki-

száradnak. Ha a talajban elegend sem chémiailag, sem physikaila» le

nem kötött — nedvesség van, akkor

a talaj átmelegedése arányos a ned-

vesség hozzáférhetségével a gyöke-

rek számára, azaz a talaj átmelege-

dése agj'ökerek mködését nagy mér-

tékben fokozza. Azt hiszem, ez a

tétel nincs kellleg méltatva. A kul-

túrnövények mvelésénél e körül-

ményre nagy figyelemmel kellene

lenni. A meleg talaj szárad. A szára-

dás közel a felszínhez, a legmagasabb

rétegekben, a legnagyol)!) fokú s bizo-

nj'os mélység alatt a napmeleg szá-

rasztó hatása már alig jut érvényre.

A csupasz talajon él növények tehát

jórészt mély gyökerek, még pedig

mennél könnyebben szárad a talaj,

annál inkább szorulnak ki belle a

rövid s zsenge gj'ökérzet növénj^ek.

A lussini, ember, legel állat által

évszázadok óta háborgatott, felfor-

gatott, egyre silányuló talaj minde-

nekeltt mély és szívós gyökérzet

növényeknek kedvez, tehát els sor-

ban fás növényeknek, másod sor-

ban olvan dudvanemeknek, melvek

gumók vagy hagymák útján a föld

alatt is biztosítanak maguknak nedvességet. Mennél tovább délnek

megyünk, annál nagyobb gumójú s hagymájú fajokkal találkozunk.

Érdekesek pl. a lussini Asphodelus ranjo^ii.^, a Narcissus Tazzelta,

Cj/cldinen repandum stb. növény földalatti szervei. A lussini dud-

vás növényzet nyárára színleg elhal. Ez a jelenség azonban nem épen

azzal magyarázandó, hogy a nj^ári meleg tönkre teszi a levelekéi, hanem
azzal, hogy a nyári meleg a talaját szárasztja. A nyári meleg leperzseli a

tavaszszal üde zöld réteket : de a levelek nem azért halnak el, mert a

8*

1-"). Siii.ila.v aspera szabályosan megtört ága. 3

.
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leveg nekik nagyon meleg vagy száraz, hanem azért, mert a gyökér megy
tönkre az átizzadó talajban, a -gyökerek elhalnak, nem mködhetnek, nem
szállíthatnak elegend nedvességet a levelekbe. Tavaszszal déli Lussin egy

virágos föld. A macchiákban, az olajfakertekben, a kfalakon, legeln, a

tenger partján, mindenütt csupa színpompa és virágillat. Tavaszszal virág-

zik a C4alendiila niirrantha, Hytnenocarpos cívdnnata, Rosmarinus offi-

cinalis (kertekben, sétatereken ültetve). Geranium malacoides. Thymus,

Euphorbia fracfiffra, Euphorbia iieVosropia, Viola odorata (olajkertek

kkerítései mellett), Diyonella nionspeliaca, Lotus AUionii, a gyönyör
kéket virító Salvia multißda, Mi6.scar/-fajok, Sherardia awensis, (szóbeli

közlés szerint — magam nem gyjtöttem — az Anemone hortensis, Armn
Arisanwi és Allium subhirsutam is jellemz tavaszi növény Lussin

szigetén), Erica arborea. Viburnum Tiims, Cistus sah'iaefolius, lloro-

nilla Emerus, Xarrissus Tazzella, Asphodelus ramosus, Trichonema

Bulbocodium, ÍMurus nobilis, Junlftcrus, (lyrlamen repandunt, Ajuya

yenevensis, Orlaya yrandijlora, Fumaria capreolala, különböz Cruri-

ferae, Compositae és Gramineae. A legtöbbje e növényeknek késbben fel

sem tnik, elhervad, elszárad és nyáron úgy tnik fel. mintha a növényzet

pihenne, hanem azért a fás növények meg egynémely kiválóan mély gyö-

kérzet növény csak zöldéi : zöldéinek, mert gyökereik a föld mélyébl

nedvet színak, míg a töl)l)i növény gyökere elhalt s azért lombja is elher-

vadt, elasszott.

A nyári meleg közvetlen ökológiai hatása nehezen ítélhet meg. Nem
mindig mondhatjuk meg, hogy mit kell a meleg vagy a száraz talajnak, a

meleg vagy a száraz levegnek vagy mit a fény hatásának tulajdonítani.

Azonban némely jelenségek határozottan az éget napmeleg l)efolyására

engednek következtetni.

1. Számos növény — az ember hamarjában azt mondaná, hogy

mind — illatos olajatmospha^rával veszi körül magát. Mennél jobban helyt

áll valamely növény a legkopárabb, napmelegtl ég hegylejtn, annál

biztosabbra vehetjük azt, hogy illatos. A rengeteg mennyiségben el-

forduló Myrtus conmiunis, Cistus villosus, Cistus salvitfefolius, Heiichry-

sum Stoechas, a Rosmarinus officinalis stb. mind illatos. A ^V/?'?/.s-fajok

lombozata, virágja s gyümölcse illatos olajat párologtat.

2. A gyümölcs, a mag megnövekedését, megérését s életben maradá-

sát biztosító szerv, a legnagyobb szárazságban, forró napmelegben sok

ideig helyt áll. E czélból vagy igen kevés, ersen megkötött, vagy pedig

nagy mennyiség vizet tartalmaz s utóbbi esetben a héj, a gyümölcs bur-

kolata, a vizet át nem ereszti, el nem párologtatja. iVz olajfa gj^ümölcse

kitnen védve van az elszáradás ellen : olajat tartalmaz, mely természe-

tes melegben el nem párolog. Igen kevés vizet tartalmaz, de a helyett
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kemény s azonfelül illó olajat is párologtat ki a macchia némely növénye.

Jellemzi Lussin növényzetét télnek idején a sok száraz, de illatos, hol

piros, hol fekete bogyó. Nincsen kfal, liget, mez, kert, hol vagy a Myrtus

communis, Viburimm Timis, Rubia peregrina, Hcdera Helix fekete, vagy

a Juidperus Oxycedrus, Rosa seynpervirens, Sniilax aspera stb. piros

bogyójával nem találkoznánk. Ezekkel szemben sok vizet tartalmaz és a

napmeleg ellen eléggé, szél ellen azonban kevésbbé van biztosítva a Citrus-

fajok gyümölcse.

3. A nagy meleggel jár az is, hogy némely növény levele élével vagy

hegyével égnek fordul. Az Olca europaca, a yttrcissus Tazzclta, a Juncus

acutus stb. asszimiláló szerve égnek mered. Azok a levelek, melyek állásu-

kat változtatják, akkoi- vesznek föl függleges helyzetet, ha a nyelük meg-

duzzad. A levélnyél megduzzadása csak akkor következhetik be, ha sejt-

jeiben nagy a turgor. A nagy turgor bizonyára úgy áll el, hogy a talaj

átmelegedése folytán a gyökerek mködése meggyorsul s ezért nagyobb-

mennyiség vizet szolgáltatnak át a lombozatnak
; tehát kérdéses, vájjon a

levélállás változása a napmeleg közvetetlen hatásának tulajdonítandó-e ?

4. Intenzív napmeleggel jár a fokozódott faképzdés ; azonban a foko-

zódott faképzdés más tényezknek is tulajdonítható, pl. a fénynek, mely

a napmelegen kívül szintén nagy mértékben befolyásolja s elmozdítja az

asszimilácziót, tehát a szénhydrát-anyag képzdését, s még a száraz vagy

a könnyen meleged talajnak is lehet köze az elfásodáshoz, A lussini

Asparagus acutifolius a nálunk honos Asparagus ofßcinalishoz képest

elfásodott. Lussin szigetén a legtöbb örökzöld növény szklerophyta ; levelük

kemény, mert a levél szövete sr, tömött s nagy mértékben tartalmaz fás

elemeket. A kemény, elfásodott levél érzéketlenebb a változó turgescentiával

szemben, mint a zsenge alkotású mesophyta levél. Hogy a lussini örökzöld

növények javarésze szklerophyta természet, az bizonyára nem véletlen,

hanem correlativ jelenség. A forró napsugár szklerophyll szerkezetet idéz

el ; ez a szklerophyll szerkezet képesíti azután a növényeket, hogy a téli

hideg szárazságot meg hideg nedvességet, valamint a meleg szárazságot

kibírják.

A meleg klímára mutat az is, hogy némely exotikus, ide ültetett fa

kitnen beválik, ha a széltl meg van óva. Legfeltnbb e tekintetben a

Lussin-grande városában gyönyören megntt (xlfi^-ía., melynél nagyobb

fa talán az egész szigeteri sincs.

Szóbeli közlésbl tudom, hogy a szintén nagy meleget igényl AtMiido

Donax egyes helyen nagy mennyiségben van s a Salvia officinalis a szik-

lás helyekre jellemz.
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D) A legel állatok befolyása a növényzet alakulására.

A legel állatok befolyása báromféleképen nvilvániü.

Legfeltnbb a szúrós — tüskés-tövises— növények sokasága. A szú-

rós növény fegyverét természetesen nem a mellette legel állatnak kö-

szönheti, banem az már igaz, bogy a legel állat azokat a növényeket, me-

lyek fegyvertelenek és a szúrós növényeket a talajért való küzdelemben

elnyomnák, elpusztítja. A szúrós növények talán nem egy, hanem három

körülménynek köszönhetik azt, bog^' legelt területen elszaporodnak.

Az els és állandóan ismert körülmény az, hogy a szúrós növényt az

állat nem bántja, a fegj^eiielent azonban igen. Egy második — és kell

méltatásban eddig nem részesült — körülmény az, hogy az állat csupasz,

kopár talajt hagy maga után, a növényegyesületeket tönkre teszi (akár köz-

vetve, akár közvetlenül) ; a gyérebben bentt, véd takarótól megfosztott

téren eleinte nem telepedhetnek meg ugyanolyan mesophyták, a milyenek

az állatok megjelenése eltt vultak, helyettük olyan növények ütnek tanj^át,

melyeket azeltt az árnyékkedvel mesophyták kiszorítottak, de most a

szabad napsugár hatására annál inkább elszaporodnak. Azaz a legelk

szúrós-fegyveres növényei xerophyta jellemek. A xerophyták általában

véve sokkal gyakrabban szúrósak, mint a mesopbil lombozatúaL A legelk

xeropb^'táknak kedveznek, azért találunk rajtuk aránylag sok szúrós, nem-

különben bolyhos, illatos meg sóslev növénj't ; legtöbbje e xerophyták-

nak szúrós, bolyhos stb. voltánál fogva egyúttal védve is van a legel

állatok ellenében. Harmadszor a legelkön elforduló xerophyták java-

részt kóborló természetek ; magvaik vagy állat, vagy szél útján terjednek

el s e kóborló növények a lelegelt, kopárodé talajon könnyebben fogam-

zanak meg, mint az állattól bántatlan egyesületben.

Mivelhogy Lussinon úgyszólván minden talpalatnyi tér legelnek

van kihasználva, a legelket követ növényekkel is lépten-nyomon talál-

kozunk. Legelhöz szépen alkalmazkodnak a Mj/rtus-Srnilax-csikok.

E csíkok szúrósak s az ket alkotó két növény, a }íyrtii!> comntuiiU meg a

Smilax aspera xerophyta is, bogyó útján is terjed. Valószín, hogy az

összefügg Myrfus-msiGchiíi hajdani legel helyén támadt. Elhagyatott s

elhanyagolt olajkertekben mindenekeltt Junipcrii^ Oxiiccdrus meg (^istus

i'illosu^ van. Mind a két növény mindenütt található, a hol legel állat

járt vagy jár. Szúrós a legelnek használt olajfakertben önként felcsepe-

red olajbokor is. Szúrósak a (Juercus Hex alacsonyan álb) levelei, a Rosa

^iernpervireii.s, liu bu s-ï-àjok, Rubia peregrina, Ruscus aaealus, Aspara-

(fus acutifolius stb. levele vagy ága. Nem szúrósak ugj^an, de természetük-

nél fogva valami nií'xlon az állatok ellen védve vannak jnás, néhol törne-
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gesen elforduló növények: Az EupJiorbia H u//tí?i// Chiimschi táján egész

mezket elborít. A Helichrnsmn Stoerlias-t déli Lussinban nem láttam

ugyan nagyon elszaporodva, de ez a növény is nagy területet foglalna el,

mihelyest elegend szabad tere lenne ; fegyvere a bolyhos és ers illatos

voltában van.

Die eigenartige, immergrüne Flora von Lussin, insoferne sie sich

eben in der Gegend von Lnssin-piccolo, Lnssin-grande und Chiunsehi be-

urtheilen lässt, zeigt den Tj'pus der mediterranen Flora. Qucrcus llex,_

Arbutus Unedo, Pistacia Lentisrus, Erica arborea, Myrlus cornnmitis,

Sm.Unx aspera, Hedera Helix, (Ujclamen reimiidMin und Olea en/ropuea

sind gemein ; in den Städten oder Ortschaften winken uns allenthalben

die zaulierischen Fi'üehte von Citrus Auraidiuhi und ('Atrus médira aus

dem dunkelgrün leuchtenden Laube entgegen ; die grösste Zierde der

Plätze und Friedhöfe ist nebst der (h/presse die imposante Viiúe.

Für einen Floristen dürfte die Insel wenig Neues bieten. Dem
Pflanzenökologen aber bieten sich in Hülle und Fülle die interessantesten

Daten zum aufmerken. Die Flora von Lussin ist nicht unbekannt. Auf der

Insel hat seinerzeit Muzio Tommasini gesammelt ; sein Herbarium gelangte

in das «Museo civ. di Storia Naturale« in Triest, und auf Grund dieses

Herbariums scheint Marchesetti die Flora von Lussin bekannt gemacht

zu haben. Eingehender beschäftigt sich mit der Flora von Lussin A. Ha-

ragig, in seinem «Sulla vegetazione dell' isola di Lussin» betitelten

Werke, das in den .Jahresprogrammen der Lussinpiccoloer nautischen

Schule seit mehreren Jahren fortsetzungsweise erscheint. Nichtsdestowe-

niger gibt es noch genug Neues auf der Insel zu entdecken, freilich

zumeist nur für den, der nicht nur die Pflanzen, sondern auch das P/hiii-

zeiile.ben studirt. Im verflossenen Frühjahr (1900) hatte ich Gelegenheit, die

Yegetationsverhältnisse des südlichen Theiles der Insel zu beol)achten.

Auf Grund eines Vergleiches mit mehreren Punkten des Quarnero, nament-

lich mit Fiume und Umgebung, scheint es mir werthvoll zu sein,

die pflanzengeographischen, insbesondere aber die pflanzenökologischen

Verhältnisse auf Süd-Lussin zu besprechen. In meiner vorliegenden

Arbeit stütze ich mich einzig und allein auf eigene Beobachtungen. Des-

wegen konnte Vollständigkeit auch nicht angestrebt werden. Mein Haupt-

zweck ist Niederlegung gewissenhafter Beobachtungen ; nebstdem wai'

ich gezwungen, hie und da allgemeine ökologische Bemerkungen ein-

zuflechten.

Auf dem südliehen Theile von Lussin fallen dem Botaniker folgende

Erscheinungen ins Auge : Allgemeines Auftreten von immei-grünen Ptiau-
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zen ; Wirkungen eines Windes mit bestimmter Richtung ; intensive Wir-

kung der Sonnenstrahlen ; Einfluss von weidenden Thieren.

A) Immergrüne Vegetation.

In benachbarten Gegenden, besonders mehr gegen Norden zu, ist

die Vegetation in weit geringerem Maasse immergrün, als auf Lussin. Das

liecino- und Draga-Thal bei Fiume liegt um keinen ganzen Grad weiter

nordwärts und weder in der Meereshöhe, noch in der geographischen

Länge herrscht ein tiefgreifender Unterschied. Und dennoch, zwischen

den Vegetationsverhältnissen von Lussin und denen der genannten Thäler

ist ein wesentlicherer Unterschied vorhanden, als zwischen denen anderer

Gegenden, die selbst 10 und mehr Grade geographischer Breite voneinan-

der entfernt liegen können. Wenn man nach einem Aufenthalte in Lus-

sin-piccolo ins Recino-Thal gelangt, so sieht man sich Innnen einer kaum
sechsstündigen Reise aus dem mediterranen in das mitteleuropäische

Florengebiet, aus dem Bereiche der immergrünen Pflanzen in das der som-

mergrünen Wälder *^ versetzt. Denn hier bilden (Juercus sessiliflora und

Querciis pubescens** Carpinus Betulus *** und Osirya rarpinifolia*'^*

ferner Tilia grandifoJia f, Acer, Fraxinus, Cornus u. a. Ai-ten Wälder.

Die in Mittelungarn gemeinen Orchideen, wie Orchis fusca. Orchis niorio,

oder Sítiyrnium pcrfoUaium, AUiaria officinalis etc. bilden auch hier

den Kern der niederen Mesophyten des Waldes. Hingegen sind von der

typischen Mediterranflora blos Elemente zu finden, solche, die weit vom

Meere, so im östlichen Süd- und Mittelungarn, ebenso gut vorkommen,

wie z. B. Hedera Helix, Ruscus aculeatus, Ceterach officinarum. Selbst

die gepflanzten Bäume stimmen mit den in Ungarn gewöhnten überein
;

Olea ewropnva oder Citrus-kvien findet man in den genannten Thälern

höchst ausnahmsweise. Das Ausbleiben der auf Lussin in üppiger Menge

* Giov. Matisz äussert sich zwar in seiner «La Flora di Fiume e dei dintorni»

bt. Schrift, auf p. 11, folgendermassen : «Nei dintorni di Fiume mancano i foltj

boschi, e nei boschetti gli alberi souo bassi, dal tronco sottile ; alberi di gran di-

mensione non s'incontrano.« Es mag vielleicht — zufälligerweise — mit dem eigent-

lichen Gebiete Fiume's so beschaffen sein, aber ausserhalb der Grenzen Fiume's

findet man in manchen Thälern eine regelrechte Baumvegetation, so namentlich

bei Orehovicza.

** Auf dem Monte Terzatto giebt es davon grössere Exemplare, als die meisten

im Ofner Gebirge sind.

*** Im Eecino-Thale nächst Fiume habe ich im Jahre 1S95 mit Früchten voll

liehangene Zweige von grossen Bäumen gebrochen.

f Sehr schöne Exemplare bei Orehovicza angetroffen.
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vorkommenden immergrünen Holzpflanzen im Eecino-Thale und die Sel-

tenheit der laubwechselnden Pflanzen auf Lussin ist in pflanzengeogra-

phiseher Hinsieht eine höchst bemerkenswerthe Erscheinung, denn sie

besagt, dass z^Yischen beiden zu einander so nahe liegenden Punkten sich

die Grenze zweier grossen Florengebiete— nämlich der mediterranen und

mitteleuropäischen — hinzieht. Der Unterschied zwischen der Vegetation

des eigentlichen Fiumaner Golfes und der auf Lussin ist so augenfällig

und so leicht zu beobachten, wie in manchen Hochgebirgen, so etwa auf

der Südseite der hohen Tátra, die scharfen Grenzen zwischen Fichten-

und Knieholzregion. Begiebt man sich im Winter von Fiume oder einem

naheliegenden Punkte der istrischen Küste nach Cherso und schifft, dieser

Insel entlang, Lussin zu, so hat man Anfangs das gewohnte Bild der ent-

laubten, braunen, kahl dastehenden Eichen-Wäldchen vor Augen, weiter

unten jedoch, schon nahe zur Insel Lussin, bieten die grünen Macchia-

flecken auf grauem Kalkgestein dem von Norden Kommenden ein ganz

anderes, eigenartiges Bild dar.

Die immergrüne Vegetation der Insel zeigt sich in den Macchien, in

den ganzen Bergabhänge einnehmenden Oelgärten, in den Citronen-,

Orangen- und andern in den Gassen und auf Plätzen bemerkbaren Bäu-

men, und in den übrigen verschiedenen, beim Meere, an Wegen, auf Wie-

sen und Fluren vorkommenden Gewächsen.

I. Die Macchien und die Macchia-bildenden Pflanzen.

Auf Süd-Lussin kann man zweierlei Macchien unterscheiden. Die

eine besteht hauptsächlich aus strauchartigen, niederen Bäumen und

Sträuchern, es herrscht in ihr Quercus Hex vor. Die andere wird aus ganz

niederen, an den Erdboden gedrückten Pflanzen gebildet, vornehmlich

aus Myrtus communis.

1. Quercus Ilex-Macchia. Man findet sie an unzugänglichen, für

Mensch und Vieh schwer zu erreichenden Orten. An Macchia erinnert das

Gestrüppe oberhalb des Weges, nahe zu Lussin-grande. Man hat es aber

hier mit keiner wirklichen Macchia zu thun ; die grossentheils verkrüppel-

ten einzelnen Sträucher von Quercus Hex und Pistacia Lentiscus finden

eben irgendwelchen Schutz und freien Boden hinter den Felswänden, in

Winkeln und Vertiefungen. Im Val d'Arche haben manche Sträucher

einen noch bessern Zufluchtsort. Hier entfaltet zeitlich im Frühjahre,

Ende März, A'nca iirfeorea seine weisse Blüthenpracht ; zu ihm gesellen

sich Myrtus communis und Viburnum Tinus mit noch reichlich anhaf-

tenden schwarzen, beziehungsweise metallglänzenden Beeren und letzte-

rer Strauch zeigt nebstbei auch schon weisse Blüthendolden. Der mit

grossen rothen Beeren über und über behangene, oder eben seinen gelben

Blüthenstaub von sich gebende Junipenis Oxycedrus darf natürlich nicht
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fehlen. In und auf diese Sträucher windet sich die mit ebenfalls rothen,

aber glänzenden Beeren begabte, Smilax aspera genannte Schlingpflanze,

während auf theilweise beschatteter Felswand Hrdrra Helix sich recht

breit macht und die mit schwarzen Beeren hervorleuchtende Biihia perr-

(/rina zu ersticken droht und selbst Asparagus acutifolius hinwegdi-ängt.

In den Eitzen der Felsen, zwischen breit daliegenden Steinen findet man
hier kleine Farne, so (xferarJi officinamm, AspUiihuti TricIioiihiHi'x,

seltener Aspleniu/m Ailiauium trif/nim und verschiedene kleine Meso-

pliyten. Die Sträucher stehen hier nicht gedi'ängt. Mhunnini Tiifus liebt

es zwar, sich unter Krica arborca oder Juiiiprriii^ Occi/cedrus zu bergen,

steht aber auch, Myrtus communis gleich, allein da. Solche kleine Auen,

wo die Sträucher nicht dicht zusammengedrängt stehen, und aufeinander

wenig oder gar keinen Einfluss ausüben, sondern nur wie zufällig sich auf

einem gemeinschaftlichen Orte zusammengefunden hal)en, können nicht

als wahie Macchia l)etrachtet werden, obwohl sie eventuell als Ausgangs-

})\inkt einer heranwachsenden Macchia dienen könnten. Findet man auf

ähnlichen Plätzen irgend eine seltene Pflanze, so darf selbe auch nicht

als ]\racchia-bildend betrachtet werden. Im Val d'Arche z. B. fand ich

einige fruchttragende Exemplare von Juniperas communis, was für die

geringe Meereshöhe, in der Adria, eine wahre Seltenheit ist. (Vergleiche :

Neilreich, Die Vegetationsverhältnisse von Croatien. und x\scherson-

Graebmer, Synopsis der mittelreuropäisclien Flora.)

Ty])ische Macchia finden wir in der Nähe von Lussin-piceolo nahe

zur Bocca falsa auf einem nordöstlichen Bergabhange, ferner am Monte

Asino, unter dessen Spitze, gegen Süden zu gelegen ; ein grosses Terrain

nimmt sie bei Chiunschi ein.

Die Quercits IIex-M.a.cch\?i erinnert an einen Wald, der vor wenigen

Jahren ausgehackt wurde, und wo nun allenthalben Sprösse aus der Erde

schiessen und so ein dichtes, niederes Gestrüpp bilden. Jedoch hat man
es in der Macchia mit lauter wirklichen Sträuchern und strauchartigen

Bäumen zu thun und zwischen dieselben mischen sich nicht allerlei

Kräuter und Stauden, sondern überallhin drängen sich Holzpflanzen, wenn

auch ganz niedere Sträucher und die wenigen krautartigen Gewächse ma-

chen sich schwächer bemerkbar.

Vorherrschend ist QurrcKs Hr:v. Diese Pflanze ist ein Baum, kein

Strauch, da sie einen wohlausgeprägten Stamm besitzt, jedoch entspringen

Nebenäste schon fast am Boden und so meint man beim ersten Anblick

einen kegelförmigen Strauch vor sich zu haben. Besitzt dieses oder jenes

Exemplar in der Macchia am Grunde weder Aste noch Laub, so drängen

sich andere Pflanzen heran, von der einen Seite Pisldcia LoiH^^cn^, von

der andern (^islus rillosas oder es ragen die tiefliegenden Aste eines
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andern Qiiercus Ilex-Bâuraes bis hin. Eine ähnliche, kegelförmige Gestalt

hat auch Krica arborea ; diese Pflanze habe ich bei der Bocca falsa und

bei Chiunschi innerhalb, und noch mehr am Rande der Maccliia an-

getroffen, am Monte Asino jedoch nicht bemerkt. Quercus Hex steht zu-

meist im Dickichte, je mehr, je lieber bei einander. Quercus Hex ist daher

Avahrhaftig pflanzenvereinbildend ; das Bestehen des Vereines, nämlich der

]\[acchia, ist in erster Eeihe dieser Pflanze zu verdanken und einzelne

Individuen derselben gedeihen schwer ohne gegenseitige Verbindung; am
Monte Asino und auf sonstigen exponirten Stellen könnte ein einzelner

Baum nicht heranwachsen. Wie anders die Krica arborea, welche das

dichte Gedränge meidet und in der Bildung der Macchia nur dann theil-

nimmt, wenn etwas offene Stellen vorhanden sind. Krica arborea sucht

zwar den Verein auf, da in der Nähe desselben eine grössere Feuchtigkeit

herrscht, als ausserhalb desselben, sie bietet aber dem Vereine wenig,

oder gar nichts. Erica arborea und (Jiiercu!^ Hex sind also keine gleich-

werthigen Mitglieder im Vereine. Erica arltorea beutet die Vortheile der

Macchia aus, gereicht aber dem Vereine selbst, den andern Mitgliedern

desselben, nicht zum Nutzen, sie ist daher blos ein ausnützendes oder

geniessendes Mitglied des Vereines. Quercus ilex hingegen nimmt und

gibt ; (Juercus Hex geniesst nicht nur den Nutzen der Macchia, sondern

bietet auch selber Schutz den andern Mitgliedern ; das Auftreten von

Quercus Hex im Vereine ist auf Gegenseitigkeit begründet. Quercus Hex
ist demnach, im Gegentheile zu FJrica arborea, ein wiedervergeltendes

Mitglied des Vereines.

Die Höhe von Quercus Hex und Erica arborea zu erreichen, strebt

Ariiutus Ihiedo an. Arbutas Unedo ist ein beständigeres und dichter auf-

tretendes Mitglied der Macchia, als Erica arborea. Der Strauch ist in der

Macchia ein steter Begleiter von Qaercas Hex. Er ist von verkehrt pyra-

midenförmiger, d. i. schirmförmiger Gestalt und weiss sich so au (Jaercus

Hex gut anzuschmiegen. Am Rande der Macchia, wo er freier steht, ver-

liert seine Gestalt etwas von der Schirmform und es rundet sich seine

ganze Krone mehr ab. Ahnlich verhält sich der in Mittelungarn häufig

angepflanzte Aüanthus glandulosa ; auf freiem Felde entwickelt der Baum
eine schöne runde Krone, in etwas geschlossenem Stande strecken sich

die xiste in die Höhe und die Krone bildet ein mehr-weniger flaches, ho-

rizontales Dach. Es ist also die Beschattung, die bei manchen Bäumen
schirmartigen Wuchs hervorruft und Arbutas liiedo erweist sich so als

ausgezeichnetes INfitglied der Macchia, da er sich den Lichtverhältnissen

gut anbequemt.

Zwischen Arbutus Unedo u»d Quercus Hex drängen sich kleinere

Strüucher. namentlich Pistacia Lentiscus, Vitjurnum Tinus, Merlus



124 Dï BEBNÁTSKY

communis, Juniperus Oxycédrus, auch Cistas villosus, welche die Un-

nahbarkeit und Unzugänglichkeit der Macchia erhöhen. Pistacia Lentiscus

ist wahrlich auf einen Pflanzenverein angewiesen; ausserhalb eines sol-

chen findet man den niederen Strauch auf Lussin höchst selten. Vibur-

num Tinus ist schon selbstständiger und meidet zwar nicht die Nähe

grösserer Pflanzen, liebt aber womöglich viel freie Luft. Während das

Laub der meisten Avichtigen Pflanzen in der Macchia dunkelgrün glänzt,

bekommt man in (üstus vilJosiis einen kleinen, fast kugelrunden, auf der

Erde liegenden Busch zu sehen, der sich in Bezug auf Farbe und Glanz

kaum von dem danebenliegenden Kalkstein unterscheidet, (^istus i'iUosus

ist keine Pflanze, die an der Bildung eines wirklichen Pflanzenvereines

theil nimmt. Zwar gibt es keine Macchia ohne (/istiis villosus ; der spar-

rige Strauch findet sich eben überall ein, von wo andere Pflanzen gewalt-

thätig, durch Mensch, Vieh oder Sturm weggeräumt wurden, (üsius villo-

sus oder Cistas crotican ist viel zu klein, um als Hauptpflanze eines

Vereines fungiren zu können. Die grauen, über und über behaarten, wol-

ligen Blätter, der Gehalt an harzigen Oelen, und die grossen, runden,

weithin leuchtenden Blüthen bezeugen es, dass die Pflanze frank und frei

leben mag. Deswegen meidet sie auch grössere Pflanzen ; im Bereiche der

Macchia sucht sie frei gelassene Stellen an Wegesrand, bei Felsen und

Steinen zu gewinnen und wo solche nicht vorhanden, dort verschwindet

auch (asUis villosus. Ausserhalb der Macchia ist (listus villosus desto

häufiger, Cistus villosus ist eine Allerortspflanze, eher als ein Unkraut zu

betrachten, das bei günstiger Gelegenheit massenhaft auftritt und einer

Gegend karakteristischen Anstrich verleihen kann, wobei man höchstens

von einer Formation, nicht aber von einem wirklichen' Verein sprechen

kann.* Zu Cistus villosKs ähnlich verhält sich auch Juuiperus Oxycedrus,

da dies auch eine Allerortspflanze ist und sich in das Dickicht von Quer-

cus Hex, Arbutus Unedo, Pistacia Lentiscus, Vihuruum Tinus, Myrtus

communis etc. nicht hinein wagt. Auch Myrtus communis ist eine Aller-

ortspflanze, sie geht aber trotzdem in dichten Verein über, wo sie sich

besonders mit den niederen Sträuehern vermischt.

Die genannten Arten sind die auffallendsten und vorherrschenden

Mitglieder der (Juerc-us //i-.r-Macchia. Es sind darin wohl noch andere

Pflanzen, immergrüne und nicht überwinternde, anzutreffen, solche, die

* Der Begriff des Piianzenvereines dürfte sich, meiner Meinung nach, mit

der Zeit klären. In der vorliegenden Arbeit knüpfe ich an den «Pflanzenverein» die

Bedingung, dass in ihm die Pflanzen zu gegenseitigem Schutze, zu gegenseitigem

Nutzen sind. Wo keine Gegenseitigkeit, dort kein Verein. Diesen Gegenstand be-

rührte ich schon in meiner Arbeit : A Crocus reticulatus Stev. mint növényegyesület

tagja. (Crocus reticulatus als Mitglied eines Pflanzenvereines). Budapest, 1898.
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unter, in und auf den Bäumen und Sträuchern vorkommen. Unter den

immergrünen sei besonders Smilax aspeva, eine nirgends fehlende Klet-

terpflanze erwähnt, die auf feuchterem Grunde von Heclera Helix vertre-

ten wird. In beider Gesellschaft kommt Asparagus aculífolms und Bu Ina

peregritia, wie auch Lonicrfa iuiplcxa vor. Aber der Gesammteindruck,

den man von der Macchia erhält, geht blos von dem Durcheinander der

genannten Holzgewächse aus. Nur wenn man näher hinzu sieht, wird man
gewahr, dass die Macchia aus verschiedenen Elementen besteht, und je

länger man sie betrachtet, desto mehr interessante Einzelheiten geben

sich dem Auge kund. Im März z. B. ist es bald ein imposanter, rosig an-

gehauchter Blüthenstand von Asphodelus rarnosus, bald sind es die

weissen — in der Mitte gelben — Blumen einiger Narzissen (Narcissus

Tazzetta), dann die rothen Beeren in den stachligen Gebüschen von

Husa(s arulealus, oder die grossen Blätter von A)imi italicum, das alles

unser Auge fesselt. Natürlich finden auch viele sommergrüne Pflanzen in

der Macchia ein Heim, so die auch im Winter auffallende (lUmatis

Flammula.

2. Von der (Jwrcus //t'a'-Macchia unterscheidet sich wesentlich die-

jenige, in welcher Mijrtas communis die Hauptrolle spielt. Kräftig aus-

gebildete Mi/rtus conwiunis-MsbCchm fand ich bei Maria d'Annunziata,

wo Scirocco herrscht, und auf einem der Bora ausgesetzten Bergabhange

hinter Lussin-piccolo.

Bei Maria d'Annunziata, aber auch anderswo, so bei der Bocca falsa,

besteht die Mi/rtus comirm/M.s-Macchia aus einem Chaos niederer, mit

einander völlig verworrener Sträucher ; das Gewirr der mit einander fast

verwachsenen ::lträucher bedeckt hier den Boden gleichmässig, ohne dich-

tere oder schüttere Stellen aufzuweisen, und ist kurz ober dem Erdboden

wie abgeschoren. Nirgends ein hervorragendes Sträuchlein, aber auch

nirgends eine Lücke im Zusammenhange. In dem Durcheinander der

habituell nicht unterscheidbaren Arten findet man sich zur Zeit, wo

noch nichts darinnen blüht, schwer zurecht. Vorherrschend ist wohl

Mijrtus communis, ausserdem wird man hauptsächlich Pistacia Lentiscus,

Viburnum Tinus, Cistus luUosus und Smilax aspcra gewahr. Cistus fin-

det sich mehr am Rande vor. Smilax aspera durchwebt und verwickelt

alles nur noch mehr.

Seltener ist die Streifenmacchia. Ich konnte sie an einem einzigen

Orte, hinter Lussin-piccolo, unweit von dem Friedhofe beobachten. Sie

besteht auch aus einem Gewirre von niederen Sträuchern, bildet aber nicht

ein zusammenhängendes Ganze, sondern einzelne, wenige Meter lange und

kaum einen halben Meter breite Streifen, die, nahe zu einander, alle in paral-

leler Richtung den Berg hinan ziehen. An dieser Stelle hat die Bora freien
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Zutiitt. Wo ein grösserer Stein l-egt oder Felsen hervorlugt, da stellt sieh

hinter ihm Jíd/ríits com munis ein : diese Pflanze \\ächst, anfangs vom Fels-

vorsprung, dann durch sieh selbst geschützt, in der Pachtung der Bora,

weiter den wenig steilen Abhang hinauf, ohne sich nach rechts oder links

auszubreiten, denn auf beiden Seiten und oben wird der Streifen von der

Bora geradezu abgeschoren. Je nach der Neigung und nach der Höhe des

als Vorposten dienenden Felsenstückes sind die Streifen bald kürzer, bald

länger. Hin und wieder behauptet sich }[!P'tiis roittmiiins auch von selbst,

in diesem Falle sind die zuvorderst stehenden, dichtgewachseuen Aste und

Zweige völlig kahl, sie brechen aber die Gewalt des Sturmes für das hin-

ter ihnen gelegene Laub. In seiner Zusammensetzung bleibt sich jeder

Streifen gleich: Nichts als Mi/i'hoi cotitnudiis, zwischen deren Zweigen

sich Stnilax aspera herumwindet und so die mechanische Widerstands-

kraft des Streifens erhöht. Hinter diesem oder jenem Streifen macht es

sich auch Pistacvt Lentiscus bequem.

An steileren und durchaus felsigen Orten kommt die der Streifen-

macchia ähnliche Fleckenmacchia vor; ich babe sie auf dem südlichen

Theile Lussins nicht typisch entwickelt angetroffen, konnte sie jedoch vom

Schiffe aus auf Cherso bei Üsscro und l)ei S. Giovanni, ferner auf dem

Monte Ossero bemerken.

H. Die Öh/ärleiK

Die Ölgärten beeinflussen das Gesammtbild Süd-Lussins in grossem

Maasse. Aus der Vogelperspektive l)etrachtet, würde man die Gegend von

Lussin-grande bis Lussln-piccolo und von da bis Cigale und bis über den

Monte Asino für einen einzigen gi-ossen Olgarten ansehen. Diese Gegend

macht, insbesondere zur Frühjahrszeit, einen ganz eigenthümlichen Ein-

druck. Der Boden sollte rother Lehm sein, es sind aber mehr graue Steine

und Felsen dazwischen, als bebaubarer Boden. Auf solchem Grunde ziehen

sich kreuz und quer bald gerade, bald schlängelnde, oft mannshohe, dicke,

hellgraue Steinmauern. In den so bezeichneten Abtheilungen stehen die,

nicht immer über die Mauern ragenden, grau grünen, wenig Schatten wer-

fenden Ölbäume, unter denen meistens eine kümmerliche Kräutervege-

tation zum Vorschein kommt. Unwillkürlich wirft man die Frage auf, was

den Menschen bewogen haben mag, Wälder auszuroden und mit Hut-

weiden aufzulassen, und an deren Stelle Ölbäume und wieder Ölbäume zu

pflanzen. Die Antwort ist sehr einfach, aber vielbedeutend: Weil die

pflanzengeographischen und die speziellen pflanzenökologischen Verhält-

nisse der Kultur des Ölbaumes äusserst günstig sind. In den Ölbaum-

anlagen widerspiegeln sich die hervorstechendsten pflanzengeographischen

und -ökologischen Verhältnisse der Gegend. Der Ölbaum deutet z. B. auf

immergrüne Vegetation. Ferner hat man in dem Ölbaume einen Zeugen
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eines solchen Klimas, das für sklerophylle Pflanzen günstig sein muss.

Das Blatt von Olea eurojuiea gleicht in physiologisch-anatomischer Bezie-

hung vielfach den Blättern der Macchia bildenden Sträucher und Bäume,

Es besitzt einen kurzen, aber starken Stiel, ist von rundlich länglicher

Gestalt ohne jedwede Einschnitte, hart und fest. Die Spaltöffnungen sind

gegen austrocknende Faktoren durch Schuppen geschützt, und das dichte

Blattgewebe ist mit mechanischen Elementen durchwoben. Am merkwür-

digsten ist aber die grosse Anpassungsfähigkeit des Ölbaumes an die me-

chanischen Wirkungen des Windes."*' Der dem Winde ausgesetzte Ölbaum

ist oft von Grund auf verzweigt ; die Stämme sind gekrümmt und ver-

bogen, so auch die Aste. Die Krone ist nieder, zusammengedrückt, oft zur

Erde geneigt, meist aber schief aufstrebend von länglicher Gestalt und

sieht wie abgeschoren aus, genau so wie ein Streifen der Myrhis cotnitm-

»is-Macchia. Die eigenthümliche, au die eines Fortics oder PJein'ofiis

erinnernde Gestalt der Krone ist natürlich nicht allein die Folge der me-

chanischen, sondern auch die der austrocknenden, Laub vernichtenden

Wirkungen des Windes. In der Kultur des Ölbaumes spielen die hohen

Steinmauern eine wichtige Eolle, da der Baum oft nur bis zur Höhe der-

selben, aber der Bora wegen nicht darüber hinaus wachsen kann.

in. Die znmchcii den Häusern gepflauzten immergrünen Bäume.
Während die Ölbaumkultur uns lehrt, was für Pflanzen in die Ver-

hältnisse von Lussin am besten hineinpassen, liefern uns manche andere

gepflanzte Bäume den Beweis ab, was für Pflanzen hier noch gedeihen

könnten, wenn man mit einem wichtigen Faktor, mit den Stürmen, nicht

rechnen müsste.

Die Zitronen- und Orangenbäume, ferner Ldwnt.s nnlnlis, Ki'oDi/mtifi

jdfxniivns, Nerium Oleander, Piniis Pinea, (hipressas etc. künden eine

Vegetation an, die immerwährenden intensiven Sonnenschein bedingt,

aber in Folge der Einwirkung häutiger Stürme schwer Stand hält. Die Ve-

getation im Innern der Städte auf Lussin ist eine xerophile, aber keine ane-

mophile.

B) Wind und Vegetation.

Wie überall, so hat man auch auf Lussin zwischen indirekten und

direkten Wirkungen des Windes zu unterscheiden.

Indirekte Wirkungen sind solche auf die Temperatur, namentlich

auf die Temperaturschwankungen der Luft, auf den Feuchtigkeitsgehalt

der Luft, auf die Bewölkung, auf Eegen und Thauwetter ; auch auf den

Boden, indem er auf ihn mechanisch einwirkt. Indirekte Wirkungen des

* Siehe Fii;. á u. .3 im iiuíí. Texte auf Seite 97 und !*8.
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Windes nenne ich daher diejenigen, die sich nicht unmittelbar auf die

Pflanzen, sondern auf solche Faktoren beziehen, deren durch den Wind

bewirkte Veränderung für die Pflanzen von ökologischer Wichtigkeit ist.

Die indirekten Wirkungen sind zumeist schwer zu erfassen, sie fal-

len einem zumindest nicht sofort in die Augen. Ihre Erkenntniss erfordert

langes Studium. Dennoch kann man ohne anhaltendes Beobachten auf

diese oder jene indirekte Wirkung des Windes auf die Vegetation schlies-

sen. So ist z. B. auf der Insel der vielfach nackte Boden überall, wo er

ausser dem Bereiche der Meereswogen liegt, als eine theilweise Folge des

Windes zu betrachten.

Direkte Wirkungen des Windes auf die A'egetation springen einem

hier überall in die Augen, weil ein scharfer Wind mit beständiger Eich-

tung vorherrscht, auf dessen Wirkungen auf die Pflanzen auch bei Wind-

stille leicht geschlossen werden kann.

Die Wirkungen des Windes können nicht auf jeder Pflanze gleich

gut beobachtet werden. Je exponirter eine Pflanze, desto mehr in die

Augen fallend sind auf ihr die Wirkungen des Windes abgeprägt. Dieser

Satz, so einfach und natürlich er klingt, so wichtig ist er in pflanzen-

geographischer und pflanzenökologischer Hinsicht, denn daraus folgt,

dass während manche Pflanzen besonders geeignet sind, um irgend eine Ge-

gend in Bezug auf Einflüsse des Windes zu beurtheilen, es auch solche gibt,

auf die man bei derartigen Beurtheilungen gar nicht Rücksicht nehmen

darf. Führt man unter den gemeinen Pflanzen Lussins Fimiaria capreolata

an, so könnte jemand auf Grund des wirklich häufigen Vorkommens die-

ser Pflanze darauf schliessen, dass auf Lussin ein ruhiges, für anemophobe

Mesophyten höchst geeignetes, windstilles Klima herrscht. Dies wäre eine

falsche Folgerung, deren Fehler darauf beruhte, dass die angeführte

Pflanze von kleinem, niederem Wüchse ist, sich kaum vom Ei-dboden er-

hebt und sowohl in Folge ihres Wuchses, als auch ihrer Standorte vor

Wind geschützt zu sein pflegt und deswegen zur Rückfolgerung auf vor-

herrschende Winde nicht taugt.

Die Wirkungen des Windes zeigen sich an solchen Pflanzen, die in

die freie Luft ragen, also in erster Reihe an Bäumen.

Von den auffallendsten Folgen der Einwirkung des Windes war

schon früher die Rede, sie mussten berührt werden ; dies gescliah bei Be-

sprechung der Macchien, der Ölbäume und anderer kultivirter Pflanzen.

Um eine Übersicht über die Wirkungen des Windes zu erlangen, ist es

angezeigt, dieselben womöglich zu analysiren und die Gesammtwirkung

des Windes in elementare Wirkungen zu gliedern.

1. Der Wind brich t.DsiS ist die Wirkung des plötzlich einbrechenden,

heftigen, nicht beständigen Windes. Es kann aber auch die Wirkung
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eines Windes von beständiger Pachtung sein, wenn demselben nämlich die

Pflanze nicht von Anfang her, sondern plötzlich ausgesetzt wird. Bäume

von verschiedener Struktur reagiren auf verschiedene Art darauf. Der Öl-

baum bricht selten, höchstens einzelne kleinere Äste und Zweige, beson-

ders Schösslinge brechen ab. Nichts destoweniger kann man vom Ölbaume

nicht sagen, er trotze den Stürmen, sondern er beugt und biegt sich.

Kommt man in eine fremde Gegend, und man findet Bäume von gänzlich

unbekannter Art, aber ähnlich verbogen und gebeugt, wie die Ölbäume

auf Lussin, so kann man erstens auf eine beständige Windrichtung in

jener Gegend, zweitens aber darauf folgern, dass die gefundenen, noch un-

bekannten Bäume werthvolles, zähes Holz liefern dürften. Die Krümmungs-

fähigkeit des Pflanzenorganes hängt wohl — wie ich aus vielen Be-

obachtungen schliesse — von der Geschwindigkeit und der Intensität des

Verholzens ab. Wächst ein Organ rasch heran und verholzt erst spät oder

in geringem Maasse, so krümmt es sich nicht unter Einwirkung eines

beständigen Windes, wird aber desto leichter zum Brechen kommen.

Die in Lussin-piccolo und Lussin-grande hie und da angepflanzten

pAicaJyptuS'BàvLme haben viel vom Winde zu leiden. Eucalyptus wünscht

hinreichenden Sonnenschein ; setzt man ihn zwischen Wände, so wächst

er über dieselben hinaus und seine Krone entfaltet sich erst über densel-

ben. Hier ist seine Krone wieder dem Winde zu sehr ausgesetzt und seine

schnell emporgeschossenen Äste brechen zumeist ab. Dies dürfte dazu

beitragen, dass Eucalyptus in dieser Gegend schwer fortkommt. Ganz ver-

einzelt begegnet man wohl regelmässig herangewachsenen Eucalyptus-

Bäumen, und zwar an solchen Standorten, die ihrer natürlichen Lage

wegen Schutz vor der Bora bieten, den Sonnenstrahlen aber kein Hinder-

niss in den Weg setzen.

Auch Ficus carica hat viel unter den mechanischen Einwirkungen

des Windes zu leiden, da die Äste des Feigenbaumes leicht brechen; sein,

merkwürdig geringes Vorkommen auf Lussin dürfte blos dieser Ursache

zuzuschreiben sein.

± DerWinfl retsst und stürzt uyii. Es hängt nicht nur von der Pflanze

allein, sondern auch von Bodenverhältnissen ab, wie sich die dem Winde

plötzlich ausgesetzte Pflanze dessen stürzender Wirkung gegenüber ver-

• hält. Denn je nach dem der Boden ist, hat sich die Pflanze mehr oder we-

niger gut befestigt und gegen Umstürzen oder Ausreissen gesichert. Kultur

kann gegen Umstürzen leichter sichern, als gegen Brechen. Jungen Euca-

lyptus-Bäumen kann man eine Stütze geben, damit sie der Wind nicht

umrenne, jedoch die x\ste des hochgewachsenen Baumes wird man gegen

Bruch schwerlich sit3hern können.

Der Ölbaum weiss sich auch gegen die umstürzenden Kräfte des Win-

q
Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt.
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des ZU schützen. Gegen Bruch sichert ihn hauptsächlich die verhältnissmäs-

sig schnelle Verholzung und Struktur des Holzes, ausserdem morphologische

Eigenschaften des Baumes, die in seiner Tracht zum Ausdrucke kommen
(niederer Wuchs, Krümmung und Beugung, Verästelung vom Grunde an) :

gegen Ausheben und Umstürzen aber sichern ihn hauptsächlich die am
Grunde des — in diesem Falle ungetheilten. starken — Stammes mächtig

angeschwollenen und hier zu einem unförmlichen Kolosse vereinigten

Wurzeln, die erst weiter in die Erde gedrungen anfangen sich regelrecht

zu verzweigen. An den westlichen Abhängen um den Monte Asino herum,

bemerkt man zahlreiche Ölbäume, die nicht geneigt, wenig verkrüppelt

sind, sondern je einen geraden, starken Stamm besitzen, der jedoch nahe

zum Erdboden unförmlich verdickt ist und so ruht der Baum auf einem

Klotze, der die Aufgabe eines Sockels erfüllt. Von ähnlicher ökologi-

scher Leistung sind auch die brettartigen Stammverdickungen einzelner

Bäume, so z. B. — in Ungarn, Deutsehland — die von Populus pijrami-

dalis, wie es, für diesen Baum wenigstens, Fialowsky* klargelegt hat.

Grosse Bäume mit geradem, hohem Stamme stürzen bei Windanprall

leicht um, wenn sie am Grunde nicht genügend befestigt sind. Die Bretter-

wurzeln und brettähnlichen Verdickungen des Stammes sind daher mit

dem Wüchse des Baumes correlative Erscheinungen. Gewiss müssen sumpf-

bewohnende Bäume gegen Umstürzen besonders geschützt sein.

Den mechanischen Einflüssen des Windes ist es auch — theilweise —
zuzuschreiben, dass sich kein Hochwald, sondern blos Macchia ausbildet.

Die Pflanzen der Macchia, so wie (Juercus Hex, Arbutus Unedo, Pidacia

Le)dhcuH, Erica arborru, Mip'lux cornmuins. Castus, Juitij)erus u. a., sind

sämmtlich Sträucher oder strauchähnlich, dicht, von Grund auf belaubt

und stützen sich sozusagen mit ihrer Krone auf die Erde. Ihre Wider-

standsfähigkeit gegen die mechanisclien Einflüsse des Windes wird noch

durch das Zusammentreten in einen geschlossenen Verein erhöht.

Juniperus Oxycednis bildet eine desto dichtere und vollkommenere

Piramide, je freier der Standort. In Wäldern hingegen, — so in Kroatien um
dem Monte Terzatto, oberhalb Buccari, bei Blase, — nimmt er in Folge der

Beschattung die Gestalt eines kleinen Baumes, mit einem einzigen, unver-

zweigten Stamme und darüber gebreiteter, flacher Krone an. Ein so

gestaltetes Bäumchen besteht zwar im Walde, im Schutze der Bäume,

würde aber im Freien vom Winde arg mitgenommen werden.

Dass Ouercus Hex auch unter dem Klima Lussinos als Baum heran-

* Ein kurzer Auszug aus seinem diesbezügliclien, in der Sitzung der bota-

nischen Sektion des Ungar. Naturwiss. Vereines in Budapest, 9. März 1898, abge-

haltenen Vortrage ist im Botanischen Centralblatte erschienen.
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Avachsen kann, beweisen einige Bäume in der Nähe von Chiunschi, die

dort vom Winde ziemlich geschützt stehen. Und dass (Juercus Hex an

vielen Stellen blos der mechanischen Einwirkungen des Windes wegen

nicht regelrechte Baumgestalt annehmen und in die Höhe wachsen kann,

das beweist am deutlichsten ein Baum, der — oberhalb des Weges zur

Bocca falsa — schön herangewachsen war, aber einstens vom Winde ent-

zwei gebrochen und zugleich umgestürzt wurde. Die Wurzeln blieben noch

halb und halb im Boden und der Baum grünt noch weiter. Aus dem
Stamme heraus wächst eine Menge von kleineren Asten und Zweigen, die

aber sämmtlich in der Richtung der Bora gebeugt sind, so dass dieser

Quercus i/t'a-Baum jetzt einem jener oben beschriebenen Ölbäume gleicht,

indem seine längliche, niedere Krone ein Gewirr von Asten, Zweigen und

Blättern bildet ; die dem Anprall der Bora am nächsten ausgesetzten

Zweige sind natürlich ihres Laubes entraubt*. Dieses Beispiel lehrt auch,

dass die Veränderung der Bodenoberfiäche einen grossen Einfluss auf die

Ausbildung des Pllanzenwuchses ausübt. Der von dem Winde wie immer

belästigte Baum wird doch heranwachsen können, wenn nur der Boden

seine Wurzeln in sich aufnimmt; demnach kann in dieser Gegend auch

ein Wald heranwachsen. Mischt sich aber der Mensch in die Ordnung der

Dinge, rodet den Wald aus und bebaut den Boden nach seiner Art, dann

verändert sich letzterer. Die schützende Decke wird Beute des Windes,

des Regens und der Sonnenstrahlen und endlich bleiben nackte Felsen

zurück. Auf dem Boden, wo Fels und Stein vorherrscht, haben die Wur-

zeln der Pflanzen schwere Arbeit und sie können sich nicht so ausspan-

nen, dass sie einen Baum festhalten könnten, wie Taue den Mastbaum.

Deswegen stürzt der hochgewachsene Baum um, wenn er plötzlich dem

Winde preisgegeben wird. Im ganzen Quarnero, im Karst und an vielen

anderen Orten der Erde verursachen diese drei Faktoren, in Verbindung

mit einander, Armuth der Vegetation und insbesonders Baumlosigkeit.

Dass hierzulande — auf Lussin und überall im Quarnero, auch auf dem

Karste — nicht die hydrometeorologischen Verhältnisse Baumlosigkeit

verursachen, das beweist die üppige Baumvegetation in manchen Thälern

und ausserdem viele Kulturbäume, Die Hauptursache ist keine einfache.

Wieder die Bora, noch die einstens begangenen Sünden des Menschen,

noch der felsige Boden ist an und für sich allein verantwortlich ; alle drei

zusammengenommen bilden den Grund der Verwüstung. Wenn der Mensch

einstens nicht die Waldungen ausrodet, so kann dem Boden die Bora

nichts anthun. Sind die Bodenverhältnisse anders, so schadet weder Blos-

legung des Bodens, noch Bora in so grossem Maasse
;
pfeift endlich keine

* Siehe Fig. 10 im ung. Texte auf Seite 109.

9*
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Bora, so kann selbst der entblösste felsige Boden herrlichen Baumwuchs

hervorbringon.

3. Der Wind ist von beugender Wirkung. Wo es einen Wind mit

bestimmter Richtung gibt, dort findet man in paralleler Richtung ge-

beugte Bäume. In Europa zeigen vielerorts die Brettverdiokungen an Po-

pulus pyramidalis die herrschenden Windrichtungen an ; auf Lussin

speziell erkennt man an Olea europaea das Vorherrschen der Bora.

Die oben beschriebenen, schief aufgerichteten oder selbst zur Erde ge-

neigten Stämme, Äste und Kronen der Ölbäume stehen alle in gleicher

Richtung, parallel. Gebeugte und niedergedrückte Ölbäume sind oft auch

vom Grunde an verästelt, strauchartig. Im Gegensatze zu Olea europac((

beugt sich Ficus rarica in geringem Masse, was in der Eigenart des Hol-

zes, besonders in der geringen Verholzung, seine Ursache hat.

Den mechanischen Einwirkungen des Windes ist auch die Macehia

gewachsen. Bei den niederen, buschartig gewachsenen Pflanzen der Macehia

fällt der Schwerpunkt sehr tief und seitens der Wurzeln bedarf es daher

keiner grossen Kraftanwendung, um die Pflanze gegen Umstürzen zu

sichern. Arbutus Unedo sucht seine Zuflucht hauptsächlich im Anschmie-

gen an andere Pflanzen. Bei den ganz frei stehenden Pflanzen, wie bei

Erica arborea, Juniperus Oxycedrus, Cistus villosus fäUt der Schwer-

punkt so tief als möglich. Die Mi/rtus cornniKnis-Miivchisi ist ganz beson-

ders geeignet, den grössten Stürmen Trotz zu bieten und ihr Dasein und

eigenartiges Aussehen verdankt sie ja in allererster Reihe dem Winde.

4. Den mechanischen Einflüssen des Windes rauss auch dasLaul)der

Gewächse widerstehen können. Die Blätter der meisten grösseren Pflan-

zen, namentlich der Bäume und Sträucher, haben eine ganz bestimmte

Gestalt und Struktur, um vom Winde nicht abgerissen, zerzaust und zer-

rissen zu werden. Die Blätter sind zumeist verhältnismässig klein und da-

bei womöglich abgerundet, ohne Einschnitt ; sie haben auch kurze, aber

starke Stengel und hervortretende Nerven. Man vergleiche diesbezüglich

das Blatt von Quercu^ Hex gegen das der mitteleuropäischen Eichenarten.

Untersucht man die Blätter des Ölbaumes, ferner die von (Jitercus Ile:i\

Juniperus Oxycedrus, Viburnum Timis, Arbutus Vnedo, Pistacia I^en-

tiscus, Myrtus communis, etc., so findet man, dass im Blattgewebe me-

chanische Elemente stark vertreten sind.

5. Der Wind wirkt nicht nur mechanisch, sondern er ist auch auf die

Transspiration von wichtigem Einflüsse. An den Blättern von (Juocus Hex
Olea europaea, Juniperus Oxycedrus, Cistits villosus und C.istus salviae-

folius und vieler anderer Pflanzen, z. B. von Triciionrnut Bulhocodium,

sind die Spaltöffnungen geschützt gegen die trocknenden Einwirkungen

des Windes. Die Blätter von (lyctamen repandum liegen mit ihrer Unter-
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•Seite dem Erdboden an und ünden so genügend Schutz gegen Austrock-

nung seitens des Windes. Eine dicke Epidermis, dichter Bau des Gewebes,

enge Luftgänge und starke Ausl)ildung der mechanischen Elemente in den

Blättern der wichtigsten Macchiapflanzen, in denen des Ölbaumes u. a.

sind alles Anpassungen an trocknende Wirkung, die freilich nicht nur vom
Winde, sondern auch von der Sonne herrühren kann. Die mechanischen

Elemente schützen wahrscheinlich gegen allzuschnellen Turgorwechsel—
welche Aufgabe auch den übrigen angeführten anatomischen Merkmalen

zukommt — und nichts verursacht wohl so leicht rasche Turgorabnahme,

als der Wind. Die vernichtenden Einwirkungen des Windes auf das Laub

werden trotz alledem auf Lussin allenthalben bemerkbar ; die dem Winde

am ersten preisgegebenen Aste und Zweige an einem windgebeugten Öl-

baume, an der vom Sturme gebrochenen Eiche und an dem Mijrtus-Smilax-

Streifen sind entlaubt, dürr, gekrümmt und verbogen, aber ihre Gesammt-

heit schützt das hinter ihnen befindliche Laub. Der entlaubenden Wir-

kung des Windes ist es zuzuschreiben, dass die Krone der im Winde Stand

haltenden Bäume zumeist ein dichtes Wirrwarr bildet ; dass sie rein ab-

geschoren aussieht und aus ihr kein einzelner belaubter Zweig hervor-

ragt. Es wäre näher zu untersuchen, ob der plötzliche Turgorwechsel, ob

Abkühlung, oder aber Austrocknung das Blatt tödtet. Wegen Tödtung des

Laubes erreichen dem Winde allzusehr ausgesetzte Bäume auch nur eine

geringe Höhe, da mit der Entfernung vom Boden die Gefahr des Aus-

trocknens doppelt schnell steigt. Mit all diesem stehen die niederen, dich-

ten, wie abgeschorenen Kronen der dem Winde ausgesetzten Ölbäume und
viele Eigenthümlichkeiten der Macchien im Einklang.

C) Sonnenschein und Vegetation.

I. Wirkutigeii rfi'.s Sonnenlichtes.

Í . An der Meeresküste fällt einem oft der eigenartige Blüthenstengel

von Statice canccllata auf: er bildet eine zickzackartig gebrochene Linie.

Es ist schwer irgend eine Erklärung für diese Form des Blüthenstengels

zu geben, es geht uns aber ein Licht auf, wenn wir dieselbe Erscheinung

an den belaubten Sprossen von Smilax aspera gewahren. Der Stengel von

.S'm?7^/;r rt.sy>e)ï/ ist zuweilen auffallend zickzackartig gekrümmt; an jeder

Wiukelspitze entspringt je ein Blatt, das die Fläche des ober ihm befind-

lichen Winkels nahezu ausfüllt und sämmtliche Blätter liegen mit dem
Stengeltheile zusammen in einer Ebene, die zu den einfallenden Sonnen-

strahlen senkrecht steht. Die eigenartige Krümmung ist also auf Wirkung

des Sonnenlichts zurückzuführen, eventuell an die Anpassungsfähigkeit

der assimilirenden Organe zur IIich fünf/ des einfallenden Lichtes.
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2. Das intensive Sonnenlicht bewirkt glänzende BlattoberÜäche. Je

freier das Blatt dem Lichte der Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, desto glän-

zender die Blattoberfläche. Daher ist die glänzende Blattoberfläche ein

ökologisches Merkmal frei hereinfallenden starken, direkten Sonnenlichtes.

Die Blätter von Quercus Hex, Arhulus inedo. Viburnum Tiims, Pistacia

Lentiscus, Myrtus commiuds, Cyclamen repandum, Animitalicum, Citrus

Mcdira und Citrus Aunintium, Kvonymiis japonicus, Ruhia peregrina^

Ceratonia siliqua haben eine glänzende Oberfläche.

Solche Blätter, die dem direkten Sonnenlichte ausgesetzt sind und

dennoch keine glänzende Oberfläche besitzen, sind gewellt, oder über und

über mit Haaren bedeckt ; bei diesen Pflanzen wird also das zu intensive

Licht nicht zurüclgeworfen, sondern gebrochen. Hieher gehört Cistusvil-

losus, Cistus salviaefolius und Helichrysiim Stoechas. Bei wieder ande-

ren Pflanzen eidgehen die Blätter dem Sonnenlichte, indem sie vertikale

Stellung einnehmen oder im Hochsommer verschwinden ; so verhalten sich

viele krautartige Pflanzen, z. B. Narcissus Tazzetta. Endlich ßüehten sich,

viele Pflanzen an beschattete Orte.

3. Intensives Licht bewirkt starke Ergrünung der Assimilations-

organe. Das Mesopyll des Blattes von Ouercns Ilex, Arbutus Unedo,

Viburnum Tinus, Pistaeia Lentiscus, Myrtus communis, Arum, Olea

enro}Ktea, Citiixs, FAujnymuxjaponieus, Serium Oleander, Smilax aspera^

Hubia peregrina, Juniperus etc. ist sehr dicht, das Palissadgewebe ist

bei den meisten der genannten Arten mehr als ein-, oft dreireihig

und auf starken Licht-Pieflex innerhalb des Laubes deutet der Um-
stand, dass im Schwammgewebe oft eine innere, eigentliche Schwamm-

gewebeschicht, und eine äussere, jialissadenahnliche Schicht unterscheidbar

ist. Intensives Licht geniessende Pflanzen üben gewiss eine intensive Assi-

milationsthätigkeit aus und die Folge davon dürfte das allgemeine Verhol-

zen derselben sein.

IL Einwirkung der Sonnenuuirnie.

Betreffs der Sonnenwärme hat man wieder direkte und indirekte Ein-

wirkungen zu unterscheiden.

1. Indirekte Einwirkimgen. Von hoher Wichtigkeit ist die Erwär-

mung der Luft, da dieselbe nicht nur die Wärme auf Pflanzentheile über-

trägt, sondern im Falle Erhitzung auch austrocknend wirken kann. Des-

wegen unterscheiden sich auch die Schattenpflanzen Lussins in vielen

Beziehungen von denen andrer Gegenden mit weniger Sonnenschein. Der

Boden erwärmt sich auch ; die Erwärmung des Bodens ist in Lussin eine

intensive, da derselbe zum grossen Theile freigelegt und dabei sehr fest

ist. Übermässige Erwärmung der obersten Schichten hat zur Folge, dass

sich hier verholzte Pflanzen mit tiefgehenden Wurzeln am besten behaup-
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ten, die krautartigen Pflanzen grossentheils mit Knollen oder Zwiebeln

begabt sind und ihre Vegetationszeit im Hochsommer eine Unterbrechung

erleidet. Die krautartigen Pflanzen sind im Sommer, wie man weiss, zu-

meist verschwunden. Man bemerkt, dass sie bis zum Sommer abgeblüht

haben, ihre Samen herangereift sind und die Blätter verdorren. Das Ab-

sterben fällt uns an den oberirdischen Organen auf und man meint daher,

dafür den brennenden Sonnenschein, der die oberirdischen Organe trift't,

verantwortlich machen zu müssen. Ich glaube aber, dass man mehr mit

dem indirekten, durch den Boden vermittelten Einfluss der Sonnenstrahlen

rechnen müsse. Sonnenschein erhitzt und trocknet die obersten Schichten

des Bodens aus, was zur Folge hat, dass die Wurzeln absterben, und in

Folge Absterbens der Wurzeln geht die Pflanze zu Grunde. Gegen direkten

Sonnenschein vermögen sich die Pflanzen zu schützen, troknet aber jene

Schicht des Bodens aus, in der die Wurzeln ihre Thätigkeit entfalten, so

kann das Blatt wie immer xerophil gebaut sein, es stirbt doch ab, da die

Wurzeln ihre Thätigkeit eingestellt haben.

2. Was das direkte Einwirken der Sonnenwärme auf die Pflanzen be-

trifft, so ist u. a. auffallend, dass die Früchte der Pflanzen besonders gegen

Austrocknung geschützt sind. Die Frucht des Ölbaumes ist durch und

durch mit Ol getränkt, trocknet daher unter natürlichen Verhältnissen

nicht ein. Die Früchte von (litru>> Medica nnd (Mrus Aiircüitiumhingegen

enthalten eine Menge Wasser, diejenigen wieder von Mijrtus communis,

Viburnum Tinus, Hedera Helix, Juniperus Oxycedrus, Rosa sempervirens

etc. sind an und für sich trocken, aber harzig und ertragen daher grosse

Hitze. Die Assimilationsorgane haben es mit den Früchten, ja selbst Blu-

men vieler Arten gemeinsam, dass in ihnen irgend ein flüchtiges Öl ent-

halten ist, das der direkt einwirkenden Hitze den Zutritt wehrt. Eine Folge

der Sonnenwärme dürfte es auch sein, dass verhältnismässig viele Arten,

auch solche von kleinem Wüchse, verholzt sind. Asparagus acutifolius ist

im Vergleiche mit Asparagus ofßcinalis verholzt.

D) Einfluss der weidenden Thiere.

Der Einfluss der weidenden Thiere macht sich auf dreierlei Art be-

merkbar. Vor allem ist die grosse Zahl der bewehrten, stachligen oder dor-

nigen Pflanzen auffallend. Die stachhge Pflanze verdankt ihr Dasein aller-

dings nicht dem daneben weidenden Thiere, aber die Weidethiere ver-

nichten von der Stelle andere Pflanzen, die der stachligen den Platz streitig

machen würden. Dies ist eine der wichtigsten und allgemein bekannten

Einwirkungen der Weidethiere. Weniger beachtet man, dass die Thiere

die von Anfang bestehenden Pflanzenvereine auflösen und dass sie den
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Boden biosiegen (sei es auch mit Ziithnn des Menschen, oder ohne dem).

Der blosgelegte Boden ist für Xerophyten und für mit Hilfe des Windes

oder der Thiere sich verbreitenden Piianzen geigneter als für Mesophyten

und für solche Pflanzen, die in der Verbreitung schrittweise vorgehen. Wo
kein Pflanzenverein mehr existirt und in Folge der fortwährenden Angriffe

seitens der weidenden Thiere der Pflanzenwuchs fortwährend ein schütte-

rer bleibt, dort haben es solche Xerophyten am besten, die viel freier Luft

und freien Sonnenscheines bedürfen, die im Kampfe mit anderen bald

unterhegen würden, auf freiem Felde aber sich schnell vermehren. Man
wird finden, dass in allen Gegenden der Welt die Weidepflanzen verhältniss-

mässig am meisten xerophil sind. Mit alldem steht auch im Einklang, dass

die bewehrten Pflanzen Xerophyten sind. Unter bewehrten Pflanzen hat

man nicht nur die mit Stacheln oder Dornen behafteten Pflanzen zu ver-

stehen, sondern auch diejenigen, die vermöge anderer Eigenschaften, z.B.

starker Behaarung, Harzgehalt, von den Thieren gemieden werden. Die auf

beweideten Stellen vorkommenden Pflanzen zeichnen sich demgemäss

durch verschiedenartige Bewehrung und durch Xerophilie aus, dazu kommt
drittens, dass ihre Samen oder Früchte geeignet sind, vermittels Wind oder

Thiere schnell und überall hin verbreitet zu werden.

Da auf Lussin fast kein Schritt breit Bodens ist, wo nicht geweidet

wird oder wurde, so begegnet man Weidepflanzen überall. Nicht nur der

Bora und dem Sonnenscheine, sondern auch den Weidethieren trefflich

angepasst ist der Murtiis-SmUax-Xercm. .U//r/i/.s coimnunis selbst scheint

von den meisten Thieren gemieden zu sein, Sniila.r ai<i)era mit seinen

stachligen Blättern erhöht die diesbezügliche Widerstandsfähigkeit. Beide

Pflanzen fruchten in Beeren. In vernachlässigten Ölgärten, wo man Schafe,

selbst Ziegen einlässt, kann man sicher sein, Jioiiperus Oxuccdrus und

Cistus ?'///o.sirs in nicht geringer Anzahl zu finden. Beide Pflanzen werden

überall angetroffen, wo Thiere weideten. .fuiiipcrn>i Oxiiccih^us ist haupt-

sächlich durch seine starken spitzen Blätter, (/islus villnsiis durch über-

mässige Behaarung und Ölgehalt geschützt. Dornig ist der im halbverges-

senen Ölgärten aufspricssende Ölwildling, mit Stacheln behaftet sind

Quercus Hex, Rosa sempervircns, Rubia peregrina, A.'ijtaragirs acuü-

foliuü, Ruscus aculeatus und Jiulnis. Helichrysmn Stoccitas hat einen

starken Geruch und die schmalen Blätter sind wie in Wolle eingehüllt.

Die Etipliorbia-Arten besitzen giftigen Milchsaft. Dass diese oder

jene Euphorbia-Art auf Hutweiden, auf wüsten und vernachlässigten

Plätzen oft den Boden für sich allein einnimmt, so EupJiorbid Wiilfoiri

bei Chiunschi und wie bekannt auch auf Cherso, das hängt damit zusam-

men, dass selbe eine richtige Weidepflauze ist.



PFLANZENÖKOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AUF SÜD-LUSSIN. 13^

Anmerkung.

Figur 1. im ungarischen Texte stellt vor: Qnercns- llex-Macchia \)ei der Bocca falsa.

« ± Olea europaea aus dem Val oscuro bei Lussin-grande.

« 3. Olea europaea bei der Privlaka nächst Lussin-piccolo.

<( 4. Theil eines Querschnittes durch das Blatt von Olea europaea. Es fällt auf

das dichte Chlorophyllgewebe, die mehrreihige Palissadschicht, das

palissadartige Aussehen der untersten Zellreihe im Schwammgewebe,

die vielen Sklereïden, die dickwandige Epidermis und die über den

Spaltöffnungen sich ausbreitenden Schuppenhaare. Schwache Ver-

grösserung.

« 5. Sjialtoffnung und Schux)i)enhaar in der untern Epidermis des Blattes von

Olea europaea. Stärkere Vergrösserung.

<i 6. Querschnitt aus dem Blatte von Quercus Hex. Theilweise schematisch. Es

fallen auf die Haarbildungen an der untern Epidermis, dieselben be-

decken die Spaltöfthungen ; ferner der dichte Bau des Chlorophyll-

gewebes und die intensiv entwickelten Stereombündel, die jeden dünn-

sten Mestomzweig begleiten und selbe sowohl mit der untern als auch

mit der obern Epidermis verbinden.

<( 7. Querschnitt aus dem Blatte von Cistus mllosus. Schematisch. Es wird

ersichtlich die Wellung der Blattspreite, die dichte Behaarung und die

die Mestombündel umfangenden, beiderseits bis zur Epidermis reichen-

den Stereombündel.

(I S. Spaltöffnungen von »uniperus Oxycedrus.

« 9. Spaltöffnung von Trichonema Bulbococlium.

« 10. Quercus Ilex bei der Bocca falsa, ausserhalb der Macchia gestanden.

» 11. Im Gestrüppe gewachsener Juniperus Oxycedrus-ütrsmch.

« 12. In Laub-Hochwald gewachsener Juniperus Oxycedrus-Htranch., aus der

Gegend von Orehovicza (Kroatien).

<>' 13. Fruchttragender Zweig von Myrtus communis.

« 14. Fruchttragender Zweig von Viburnum Tinus.

« 15. Zick-zackförmiger Zweig von Smilax aspera.

(Sepavatim editmn est die lîi. Apvilia 1901.)


