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. BARKÁSVIRÁG·ZATUAK

.

.Növénytani soro.zet s 18
.KészUlt:
1952 évben
.
.1.......
.
'Több hasonló virágzatu, kétsziklevelU család tartozik ide.
Közös jellemzcS·tulajdonságuk 87. egyivaru virágokból felépült
.barkavirágzat. A~érka vékony, rendesen hajlékony tengelyü, tBbbnyire leesüng6 füzérvirágzat, amely elvirágzás·után /ha paTZÓS
volt/ mindenest~l lehull. A kis,virágtakaró nélküli vagycsöke~
vényes virágtakaróju egyes virágok kocsánytalanul ülnek a barka
tengelyén. A fUzfélék családjának minden 'tagjánál, val~mint a
nyir-. éa ,..gesztenlefánála term6svirágzat is barka, ds ez virágzás után természetesen nem'hull la. A barkásnövények egy-, vagy
kétlakiak. Valamennyien fásszáru éveId fák, vagy.bokrok. Legfontosabb erd6·alkot6 fáink tartoznak ide. ). barkások ko ra tavas:3zal
lombosÓdás e16tt·:Virágzanak, ilyenkor még szabadon jár a szél és.
könnyen megporozza a term6s virágokat. bmegporzást elősegitik a
porzósvirágokb61 messze kinyuló por aők , és a term5s virágokból szintén kiál16, 'nagy felUletü~ mol~hos bibék.A,reriget~gvirágporszem könnyü sulyu, aprószeDÍU és igy a levegISben sokáig lebeg.
!zek a növények a szélmegporzást nem ősi maradványként drzik, '
hanem az egyszer mar klalakultrovarporzásr61 tértek ujra vissza
a szélporzásra. Ez a tömeges együttélés következtéb~n alakulf
igy ki:,a virágtakaró egyide.Jü csökkentésével. A füz.-félékné'ra
szélporzás /nyárfák/ mellett a rovarporzáB is megvari /fÜz-ek/.
Ezekben a virágokban ma is müköd6 mézfejt6k vannak, amelyek elegendé mézet ',termelneka látogató rovarok számára.
,

1): A barka. sematikus rajza és néhány barkatipus
A~kéf>~j61lÍlütatjá 'a':lío88zü-téfigelyü-ü16-viÍ'ágökat.

"
A kü-

,lönbözl$barkafajtáknál az egyes virágok vagy csoportokban, vagy
külön-külön helyezkednek ela virágzati tengelyen. A tölgy, .mo-.
gyoró, dióés bükk barkái lecsüng6k,a füz és geeztenye barkái
áll6k./Dr.qsapody:Vera
rajza./
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2~ B a rk a s
c sal
a dok
13:Ü-B.:-k-':'-f~é·l'-é-k-/tölgy; ·'büklt,gesztenye/ egylakiak.
Legf6bb erdőalkotó fáink.
i 6 - fé 1 é k !dió/ egylaki ternit:lsztettnövény.Vadon
,legközelebb Erdéiyben é1.
'D

é k résiben fák /gyertyán, .nyir,éger/
'részben cserjék /mogyoró/.I ,Egylak~ak.,

Nt i ~ ~ fél

t

helyeket kedveld, kétlaé k .P6legnedvesebb
·ki fák és cserjék. Afüz- és nyár-fajok tarto~nakebbe a család- .
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3~ B Y k k - fél
! k c sal
á d j a. Csak a porzós vi'rágz~tuk-barka, ~a-term~s-virágok, a-gesztenye ,kivételével egyen- ,
ként, yagy klsebbcsoportokban
álln~ka
haj1;ásöko~. tpe·méeUk makk ..•
A makk fel nem nyiló, egymag"u sz~raz termést amelyet' fil virágzati tengely növekedéséb'l kialakult szár~z, pikkelyeskup$csvesz
körül rendsz-erint. la kupacs vagy csészealaku. vagy teljesen bezárja a makkot. Az északi félgömb la.kói. ;Nálunk eo jégkorszak
pueztitása következtében kevés,fajuk maradt' meg. lCelet-Ázsiát és
tazak-Amerikát nem érint.ette annyira;a jégkorszak. ezért ott,több
kép.vise16j~k van.

,l

J,."KOQsán;:{ostölBYJ vaSi moasárLtölgy.
IQuercua Robur./
A ,term5s-viráe~k -és -8 ~'ee161ük-kife'j16d4-"te'rmésekho saaebb nyélen
caUngnek. A,kéreg repedezett; a fatest gesztes. Ageszt a barnás
azd.nü , csereanyagokkal telt',id6aebb , elhalt, ellenállóbb farész
a törzs belsejében. A'gesztéi hengerszerüen veszi körülavilagos
szinti, éld. fi~talabbf.rész. a szijács. ~ fát legkivül a kéreg
borit ja. A kocsányoa tölgy termete terebélyes, 'ágai alacsonyan,
vizszintes irányban ~esBze ágaznak ki a törz~b61. A sima, sötétzöld levelek ü16k /nincs levélnyelUk! nagy, lekereked6.karéjokkal. 'ényigényes, fagyra érzékeny faj. NálUnk az Alföldön és alacsonyabb hegyvidékeken él, nedves, kövér talajon •.Erd6alkotó,
gyakran a gyértyánnal alkot keverterd6t, de az Alföld homokpusztáitölgyeseinek
is uralkod6 ~ája. Értékes fájából talpfa, bányafa, gerenda és donga kászUl •• cserepesan repedezett káreg könynyen'lefeszithet5, a repedések nem mélyek. 'iatal kérgéb6l Qrvosságok készülnek.' /Dr. Va.jdaErn6 felvétele Sátorhegység./
.

-

, ,~Kocsány6s
tölgy leveles ága termésekkel.A kép~n jól .
láthat6ka-fényes-karéjos·levelek·és-a
kocsányon csüng6, sima, pikkelye!: kupacsbanUl6 niakktermések.A háttérben a repedezett kérgü ,fatörzs látszik. /~. Vajda Ern6 felvétele, Zyenynye~/
6:, Kocaánytalan tölgy lQuercus petraeal. A képen egy tisztáson -egyedül állá· fát ','látunk.Alacsonyan elágazó, koronája széles, gömbölyded. A levelek,j6vaf kisebbek,'mint akocsányos tölgy"';
nél és nyelesek, viszont a terméstik ü16 /n1n08 kocsányuk/. Hegy-·.
oldalakon, hegllejt~kön1gen
fontos erd6alkotó növény, :P.ényigényes, ;fa~ra. érzékeny, /J)rI'Vajda Irn6 felvétele Börzsöny/.

_

'rt

Jlöl'fhoetölS:t iquercus pubeseens/. -Atörzsb6l alaesoDJ
szélesen·ágaznak-8zít-~gyéren
á~ló görbe Qldalágak. A kéreg sö~
'tét, repedezett. A lombozat ritka, ta f~ árnyéka hézagos, Száraz;
meleg, déli lejt6k5n, ,.lacsonyabb hegyvidékek meszes talaján bo- .
korerd6ket alkot. '1.ényigányea,szarazságtür6, fagyérzékeny. A
.,kép jobbszélén a háttérbell ál16 fák. esueaán bokorázerU . f~gyöngy
látazik. /Dr.Jajda Er:n~
~ felvétele, VaIk61.'
.

..

. '8~' Mol;yhos tölglleveles -ága.,~A levelek 'aránylag kicsin~ek
és sokkrÚ·Jjuak.-JJelesek. -'elii1etUk'finoman molyhos. '/Dr. Vajda'
!rn6 felvétele, .átrafUred/.
.
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.9..• Caertölgy

/Quercus Cerris/.
A törzs ké rge :mélyen repedezett, a repedések alján piros csik huz6dik. A törzs göfbe,az
oldalágak szintén görbékés
sz~lesen terjednek szét. lz als6 ágak lehaj16k. A lombczat hézagos. Mészkeril15, a szárazabb talajt
kedveli" Jagyra érzékeny, fényigériye3 hegyvidéki faj. Leginkább
a Dunántulon alkot erd6ket. /Dr. Vajda $rn5 felvétele. Sümeg./

lO~ Tölgyek összehasonlitása~ A képen b~ra fent a nagy,
sötétzé51d,-sima, -fényes-levelü;·· koesányos tölgyet látjuk. A le- .
vél válla fUles. A termések hosszy-vékony kocsányon csilngenek. A
..
rUgyek tojásalakuak. :Porz6svirágzata laza barka. A ~e:r'~ősvirágok
apr6k, rügyszerUek, hosszu, vékony kocsányon ülnek. A kép közepén
legfelül egy termős virág erős nagyitásban látszik. A rügybőlkét
bibe áll ki. A kocsányos tölgy alatt, balszélen. alul ág, alatta
levél-, és legalul rügygubacs látszik. A gubacs a gubacsdarazsak
asur-áaa
nyomán kelet.kezett -daganat. A 'Levé Lgubac e rendszerint az
ereken van. A gubacs belsejében fejlődik ki az oda helyezett petéb6l a gubacsdarázs lárváj"a. A gubacs szövetével táplálkozik.
A gubacsokt6l jobbra a kí aebb , nyeles leveiU kocsánytalan
tölgy
rügyes és terméses hajtását látjuk. A termések -iilák.··Rügyei hason16ak a kocsányo8 tölgyéhez. Tőle jobbra van. molyhos tölgy.
A levelek karéjain kis oldalkaréjok vannak. A levelek-kicsik,
molyhosak. A rtigyek ~s a kupacs pikkelyei hason16ak" az e16z6
tölgyekéhez. A kép jobb als6 szélén sekélyen repedezett tölgy-·
kéreg látszik, amely az e16bbi tölgyekévei nagyjáb6l me gegye aö ,
A törzskeresztmetszetében
ageszt
és szijács j6l megktilönbözteth~t6. A kép jobb felsd részéri a csertölgy részleteit látjuk •.
A levél hosszu, keskeny, karéjai mélyebbek, hegyeaöblUek és csucsosak .•.
.A levelek az áne.' sötétzöld, tapintásuk érdes. J.. levél től
balra fent :látjilka sörtés rUgyet, jobbra a méLyan behaaado zot t'j
sziv6s. lé nem hántható kérget. A .repedések alján sötétpiros
esik huz6dik. Ez is sr cser egyik ismerte t6 .jele. !q,ser termése
a többi~tölgyekétől
e~tér6en nem. sima pikkelyU,
han~m kusza,
koz-bácaa.l aku aer-t kban végződ6 p kke Lyü , Az összes t~'lgy~ekterrod.s-virágában egyetlen magkezdeménye van. IDr. Csapody Vera raj..;.
za~/
.
é

í

ll. A tölgyes aljnövényzete gazdag. A tölgyek koronája r1tka, a nap átsut rejta,-az aljnövényzet·bőven
tud asszimilálni.
A képen eldl, középen virágz6 genyóte IAsphodelus albus/,mellette a gyepalkot6 ri~enkeszfU /Festuea/. láts~ik. A világos tölgyes alján mohák, lágyszáru virágosok és cserjék élnek ebből a
fényből,amelyet a tölgy"ese.k"ri tkalombja
átenged. A kép. hátterében, balszélen mélyen repedezett kérgU cserfatörzs. t6lejobbra
ké"G kevésbé repedézet"t, kocsányos tölgy törzse! áll. A háttér bokros. /Dr. Vajda Ernő felvétele t Nyirád/.·
."
o

12.BUkk~Pagus
811vaticai. Aképen
egyedül álló bükkfa
látható. Ha magányosan áll, mint ez a példány is, akkor már alacsonyanelágazik
és koronája tojás alaku. Ha z~rt erdőben van,
akkor csak a. magasra növd sudár törzs tetején ágazik el a korona.
A lombozat sürU, 'össz-efflggőárnyékot ad., Magasabb hegyvidékek
.
.~3..
.
113
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/600-1200 mi összefügg6 erd6it alkotja. Mészkedve16. Szereti az
árnyas helyet. párás levegőt. A tU1ságos hideget ~smeleget~
szá~
razságot, szelet és magas talajvizet nem birja elviselni. Kitünő butor ...•
és tüzelőfa. Faszenet ~s kátrányt ad. Makkja takarmányt
é8 olajat szolgáltat. /Dr. Vajda Ernő felvétele, Jávorkut, BUk~hegység./
1). Bükkfatörzs. A törzs hengeres, egyenes, a k~reg sima,
világosszürke.-Igen-jellemző
rá~ gyürüs ráncolódás. /A kép előterében virágz6 hagymás-fog~sir látható./ Dr~'Vajda Ernő felv~tele, Bányahegy, Bükkhegys~g./
l4{ Bükk levélmozaik, gyökérgomba és törzskeresztmetszetek.
A'levelek-rnoze.ikszerüeR-ugy helyezkednek el, hogya-fényt
töké-·
letesen kihasználjá~ ~s egymás e161 el ne vegy~k. A levelek több
szintben egymás alatt helyezkednek el. A napon növók vastagabbak,
az árnyékban nőttek vékonyabbak és világosabbak. A bükkerd6 öszszefüggó teljes árnyékot ad.
'R~szletrajzok:
1. Levélmozaik. 2. Napfényben nőtt bükklevél keresztmetszete sok klorofillt tartalmaz6 o~zlopos sejtréteggel. 3. Árnyékban nőtt vékony bükklevél oszlopos sejtréteg
nélkül .• 4. Mikor-rhiza /=gyökérgomba/. Mint erdei fáink jó része;
a bükk is igy pótolja a beleszóv6dő gombafonalakkal a saját hiányzó hajszálgyöh~reit. A gomba felveszi számára a talajból a sóoldatot ~s a bükkfától cserébe kész, szerves táplálékot kap. Az
ilyen együttélés /szimblozis/ mindkét f~lre előnyös. 5. A bUkkfatörzs keresztmetszete kerek, simakérgU. ?ája feh~r szinü, csak
szijácsból áll, gesztje nincs. 6. A bUkkfával összehasonlitásk~pen a tölgy keresztmetszete; repedezett kérgü, gesztes fáju.7. A
gyertyán keresztmetszetén jól látjuk a hullámos sima kérget.
Szijácsfa. /Dr. Csapody Vera rajza./
"

,

, 15t A bükkösben nincs dus' aljnövényzet. Az összefüggő erd6ben a,bükkfa törzse magas, egyeneét hengeres, oszlbpszerü
/szálerdő/. Az ágak csak a;magasban, erny6szerUen lépnek ki a
törzsból.A
sürü összefüggő lombozat miatt a talaj árnyékos,
söt~t. Ezért nincs a bükkösnek dus aljnöv~riyzete, legfeljebb néhány áTnyékkedve16 kisebb növény /páfrány, gyöngyvirág stb./ él
meg ilyen helyen. /Az e16térben fenyécsemetekertet
látunkol
/Dr. Vajda Ernő felvétele. Jávorkut~ Bükkhegység./ .

16,. - Tavaszi bükkerd~. " Az e'rdó még világos, -az össze függő
lorobkorons.,még-nem-alakult ki. Az aljnövényzet hiányzik. /t»,
Vajda Ern6 felvétele, Jávorhegy, Bükkhegysé~.1

.

J7.Szelidgesztenye.
/Castanea sativa/ A kép a'kb. 800
éven kőszegi·öreggesztenyefát
mutatja be~ Felső ~gai elpusztultak~ de az alsó ágain még dus lombozatuez 'az öreg fa. Mészkerüló, félárnyéktür6, fagyál16 növény. /Dr. Vajda Ern6 felvétele,
Kőszeg./
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18,*" azelid~gaszten;yé leveles, terrn~'seBága. ~ k:~pén,.:h fb''gás,szélU, -nagy, -kemány , Lió'siizukás
,-bőrszerii,-egyes level,~KE:}ttlá
t'j·~~~.
Je levél nem tenyeresenösszetett,
mint az egészen más - ~aládba'/,
tartozó vadgesztenyénél Inem, rokonok/. 'A geaz t enye térmős barká:it '
részben rov~rok, ~észben a szél porozz~k meg. A termés kupacs~i ,
sürűn boritják a ho~szu, hegyes. tüskék. ~ermése értékes élelmi~
szer~Na~yobb,állományokat
alkot a Mecsekben, K6szegen~ Nagymaroson. IDr. Vajda Er~6 felvétele Kószeg, Királyvölgy./

'1

19~'D i 6 - f
é k
c sal
á d ja.
A családot a páratlanul- szárnyas, Ö's8zetett,levél jellemzi. Csak a, pcz-zds virág'zat barka, az egyes virágokban sok'porzóval. A termós virágok 2-Jával a hajtások csuesán állnak. Azalsóállásumagház9suc~án
'a,
bibe kétkaréju, tollas, molyhos. A dió-félék egylakiak. A nálunk
é16 faj terniésecsonthéjas,
a termést éréskor felreped6"husos
burok boritja~
,
,26-,Di6, jJuglans regial A kéreg sima,sötétszürke,
a fia-,
talabb ,ágakon világosSzürke. A fa termete t er-ebé Lyes , Egyenlete:-,
sen szétágazó 'gömbölyU koronéja van. 1ontos gyíímö Lc af'a , A mag.
'igen magas, qlajtartalmu., IDr. Vajda' Ern6 felvétele, 'Sze'ntendre.
21~ Bükk, gesztenye és dióösszehasonlitása
,
'
Rés~lét~éj~ök: /l~lOI Bttkk. I~A fiatai hájtásokon hos~zUt
.hegye a rügyek vannak. 2 .•A rügyes ág alatt két széles szikleve}ü
csirázó növényke látszik. 3. Tavaszi hajtás 'tojásdad Levé Le kke L,
A levél erezetes~árnyas,
széle hullámos ~s rajt~ molyhos,fe~ér
pihék vannak. A levél fiatalon világos, kés6bh sötétzöld szinü.
4. A gömbforma porzós barkavirágzatok hosszukocs,ányon lógnak. '
5. Egy prozósvirág nagyitott képe.' 6. A'term6svirágok rövidnyelüek és sörtés kupacsban vannak. 7.'Egy term6.svirág'nagyitott
képe",! bibék kihaj16k, molyhos felUletüek ••
' 8. Bez.árt, éretlen
'termés.9. Négy ré,szre felhasadó kupac aban egymáwhoz simul a két
kis h4romélü mak.ktermés. 10. Makktermés és keresztmetszete.,
111-15/: 'Gesztenye. ll~ Leveles'- virágos hajtás. A szálkás,
fogasszélU,levél-tövéb6l:ágazik
ki a felfelé álló, po~zósbarka.
12 ...
'Egyporz,ósvirág. 13. A termős virágokat a porzósvirágzat tövében tüskés burok veszi körül. 14. Sörtés bibéjü termós'virág
,nagyitott képe. 15. A leveleshajtás aljánál két'makkot 'tartalmazó felnyiit, tüsk~k-héjti termés látszik.
'

16:

, 116~20JDi6.
porz6s'barka és' egy porzósvirág.
'17. Ágrészlet~két-fiatal
termós vir~ggal. 18. Term6svirág nagyitott ,képe tollas bibével. 19. Felvágott 'diótermés. A csonthéjon belUI az
alulról j övó párhuzamos -csikozásu táplá16 edénynyaláb látszik. ,A
bodrosformáju 2. .azLk.Lev L körülveszi a te rmé a belsej ében köz épe n
lévő csirát. -20. Féldi6b~1 = sziklevél. IDr. Csapody Verarajza./'
é

"

,

22. Nyi
r - f é l.ékc
sal
á d ja • Egylak1ak. A t~~més sokmagvu -makko cska , Néha szabálytalanul" szabdal t sze gé Lyü , vagy
van a termés.
~zi3ákalaku . burokban
.
,~.
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.113,

,

2}~ Gyertyán,e.,
/Oarpinus Betulus ~/ Hullámos, ,kereeztmetezetü
fa. A hullámesságot a törzs hosszában lefutó barázdák okozzák. A
kéreg sima, sötétszürke. A levelek kétszeresen fürészelt szélUek,
erezetük szárnyas. A levéllemez harmonikaszerüen 6sazehajtogatott.
Fája fehér szivós szijácsfa.}\i tUn6 szerszámfa. Legir1.káb'Q
az agyagos talajt szeréti': ÁrnyéktUr6. fagyálló-, rendszerint tölgygyel, vagybükkel kevert erddkben éle /Dr. Vajda Ern6fényképfelvétele,Mátra./ '
'
I

,Ms "Mogyoró,.

, I

/Carylus Avellana/ A termósvirágzat kis rügyhöz hasonlé, -am,elyból csak a ,vörös bibék állnak ki.,A porzás virágzat hosszu sárga,barka. Kjt,~\#tavasszal
virágzik, rengeteg 'vi ..•.
'rágport termel. A szél porozi~"'meg, de virágporát a méhek istáI>~
lálékul használják. Mészkerül6. Lomboserdók azegé Ly.eLn, irtásain
gyakori cserje. Gyógynövény. IDr. Vajda Ernő felvétele, Strázsa~
hegy, Esztergom/.
25. 'dNyir~ , /Betula pendulal F'ehér kérge gyürUkben'hámlik. '
Atermősbarka-hengeres~ éretten széthullik~, A levelek hárcmszogletesek, kétszeresen fUré~zeltek. A békony, vizszinteéol~alágakról Leeaüngne k alegfi,.talabb haj táao k, Mészkerül6,;_silány talajon, lápon is jól tenyész6, legészakabbra terjedő fa.~ényigényes,
fagyálló IDr. ~ajda Ern6 felvétele, Sopron.1

,

"

,

26" Szélformálta nyire Ága'iaz uralkodó szélirány miati; egy~.

oldaluak.,-IDr. -'Vaj
da-Ernci"felvétele ,Gé.llyatet6./
,'
?7~Mé~gás éger. IAlnus glutinosa/ A termósbarka r~vid, tojásalaku,-éréskor-tobozhoz hasonlóan megfásodik.A levelek enyve~
sek, alakjukvisszás-tójásdad, csucsuk kicsipett. A növény ,nedves
területeken, viz~k partján, lápokon éle Fagyálló, a~~ára~ságot
nem birja. A Répce partján álló fa terebélyes, alul széles, felül
keskenyed6koronáju, az oldalágak vizszintesek, a káreg repedezett. /Dre- Vajda Ern6 felv'tele, Rápcel~k./
,/

,

28\-Nyirf'lek összehasonlit6 részletraJzai.
, ,tger~' -/1.;.7 ;/-1.-Leésüng6 ~pöÍ'Zós -bárltákéfrapró term6e virágzatok. '26 Egyporzós-virág.' 3. Egy termósvirág. 4. ~áliág rUgyekkel, barkabimbókkal 's tavalyi termésekke~. 5. Felnyilt,_toboz ....
szerü termések. 6. Kihullott , szögletes,makkoc aka s '7._Kicsipett
esuc~n levél~
",
, Gyertyári. /8-14/ a. ~ermósvirágzat. 9, ggy'term6évirág. 10.
pqt~ósvirágzat. A"porzós barka az e16z6 év hajtáson, a termés az
idei hajtáson fejlődik ki. ll.'Porzós virág. 12. RUgyes gyertyán •..
hajtás,' jellemző hajlott, kövér rügyekkel._ 13. Leveles, terméses'
ágo A kupac~ háromágu szárnnyá alakult, amely csak ,egyik oldalról fogja körül a termést. 14. A-termés inakkocska.
í,

t:

Mogyor6/15~19/ 15.Kdtsze~eseri fUrészes' ~zéiUt kerek, to~
jásdad levél. 16. Ballangós 8zél~t' kehelyala'ku kupacsban ülő makkl,
,

,
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termés. 17. Virágzó tavas~i ágacska virágporban igen gazdág 3 barkával és az ágon U15 apró, rügyszerü term6svirágzattal. 18. Porz~5s virág. 19. Term~svirágok.
Nyí~;120-24/ 20~ ~avaszi, virágz6 ág nagy porz6s és apr6
term5s·barkával. A porz6sbarka le16g, a termósbarka felemelkedik.
21. Egy termősvirág 3 kétbibés magházzal. 22. Terméses ág , A 1ánd~<
z aa..
1e.laku kétszeresen fürészelt szélU levelek szárnyas erezetüek~1
Az \.~rett term6sbarkák kétszárnyu makkokcskákra hullanak szét o A
makkocskák között murvapikkelyek vannak. 23. Egy makkocska. 24.
Repülőgépalaku virágvédó murvapikkely nagyitott képe.
g9~ F li z - fél
é k
c sal
á d j a

~

. A család tagjai kétlakiak.Egyik
fán csak term6sbarkák, a
másikon porzósbarkák nőnek. A virágtakar6 csökevényes, vagy teIrjesen hiányzik.!
virágok rendsze.rint ,molyhos murvapikkelyek tövén
állnak. Némelyik idetartoz6 növény virágaiban mézmirigyek is vannako Részben a szél. részben a rovarok porozzák meg őket. 4 termő
két lev'élből nőtt össze. Termésük toktermés. Benne a magvakon
.sz5rüstökök vannak. Ezzel repülnek az érett magvak.
30" Rezg$nyár. IFopulus tremulaJ 1. képen láthat6 példányon
a fa fiatalaBb-ágsi világos sárgászöldek. A levelek kerekdedek,
fogasszélüek. A ~evélnyél lapos, a levéllemez sikjára merőlegesen
áll. Alapos
levélnyél a l~gkisebb szélre is elhajlik, ezért rezeg a levél. MészkerU16,fényigényes,
fagyál16 fa. Fája papirgyártási nyersanyag. IDr. Va.jda Ernő felvétele, Bijkkhegység,Bányahegy./·
.
3i~'F~hérnyár~ IFopulus albai Szabályos gömbölyü, széles
koronáju·fa~-A-t~rzs
kérge barna, repedezett. A fiatal ágak halvány sárgászöld szinüek, mint a rezgónyárfánál. A tavaszi levelek fonákra szürkés, a nyáriaké fehér, vastagon molyhos. A leveles hajtások többnyire lehaj16k. Nem igényes, mészkedvelő,·talajviz jelző faj. IDr. Vajda Ernő felvétele, Devecser.1

32, Fekete nyár. IPopulus nigra.1 Hatalmas termetu vastag
.törzsü· fa. -Kérge -repedezett, sötét szinü. Alacsonyan szétágazik,
de koronája felfelé legyezószerüen terül szét.·Fája papirgyártási nyersanyag. Rügyeiból hülés,'rheuma elleni izzaszt6 tea
készüle ~üls5leg fagyást, sebeket, daganatot gy6gyitanak vele •
.A nyirkos talajt szereti, ahol magasan áll a talajviz. Talajban
nem válogatos. IDr. Vajda Ernő felvétele, Bunaföldvár.1
33~"Jegenyenydr. IPopulus italical A két kép szélén egy-egy
sudár termetY-jegyeRyenyárfa
áll. A magas törzsb61 kiágazó oldalágak felfelé állnak., Nálunk csak por-z a példányai Lame r eteaek ,igy
termést nem hoz, mert termős példánya nálunk nincs. A kép közepén
két, fagyöngytől ellepett, fekete nyárfa áll. IDr. Vajda Ernő
felvétele, Fenékpuszta, Balaton délnyugati sarkán.l·
ő
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~4't KecskefUz~ ISalix capz-ea, I Száraz tölgyesek, bükköaö k
irtásaiban-gyakori,alacsony
fa, vagy cserje. Igen gyorsali nő. Porz6s virágzata 'a közismert ~olyhos,' szUrké barka. Husvétkor gylijtik. Levelei tojásdadok, felső oldaluk sima, fényes, az alsó tömötten molyhos. A képen baloldalt legfelül az ősii ágat látjuk.
A l'Ugyek kifejlődése már befejeződött. A levelek alapjánál két
kis pálmalevélke van. A leveles ágtól jobbra fent a téli rügyes
ágat látjuk. Az alsóbb;va$tagabb
rügyekb~l virágzatok, a felsd
keskenyebb rUgyekból leveles hajtások fognak kí.nőn
Jobboldalt
fent egy virágzásnak indulótavaszi
hajtás lá~szik. A levelrügyek
még nem fakadnak, de a porzás barkák már előbujnak a rügypikke- .
lyek közül. A középsó sorban balszélen,porzós barkák kifejlett
állapotban láthatók. Alattuk egyetlen porzós virág figyelhetó
meg, a szőrös murvalevéllel és két porzóval~ A porzós barkát6l
jobbra a lD!pkö~p~n termős barkákkal teli ág' látszik, alatta egyetlen 3 bibéjü termősvirág van. A kép jobb széle közepén egy lomblevél van a fiatal rügyes hajtáson. A levél alapjánál jól láthatjuk a pálhaleveleket. Alatta. érett termós barka van •.Az érett
barka sok kí.s toktermésből áll. Egy ilyen' -toktermés a virágzó és
az érett barka képe között látható. Legalul, jobbszélen felnyiit
toktermés a belóle kihulló magvakkal. Az egyik szórős mag a felnyilt terméstől jobbra nagyitva látszik.·/Dr. Csapody Vera rajza.1
í

;

35.'Pehérfüz. ISallx albai A Hanság szélén egy kukoricás
e16terébe-látjuk-a
tóben elágaz6 fát. Termete s zéjjelterüló. Il
·hosszu ágak sugarasan ágaznak szét~ A korona elég ritka, jól át
lehet látni rajta. A hosszu, keskeny levelek fonákja fehéren
'
molyhos. Az egyes porz6s virágokban két-két porzó van. Ártereken,
foly6k, patakok mentén a ligetek leggyakoribb fája. ,.ényigényesf
fagyálló. A.rovarokat virágporral látja el. Mesterségesen dugványr6l Iveeszórőll szaporitják., Vesszőit kosárkötésre·dolgozzák
fel. Kérgéb61 lázcsillapitó orvosságot készitenek. lDl'. Vajda
Ernő fel vétele ~ Hanság, :tébény.I
36-. Szomoru füz·. ISalix babylonica. I Alacsonyanszétáeazó
koronáju.-Az·-ágak-ritkásari állnak. A hosszu, gjenge; fiatal haj.
tások lecsüngenek. Levelei keskenyek,hegye~ek,
hosszukásak~Disz~
.fának ültetik parkokban. IDr. Vajda Ern6 felvétele Csákvár/.
37~ Mandulalevelü füz.·/Salix triandra.1 Koronája'négyszögletes.-A hosszu,-vékony-ágakon
hosszukás, keskeny levelek vannak.
Három porz6ja van Itri~ndral a porzósbarka minden virágában. A
murvapikkelyek molyhosmJrüek
.• Ártereken talajviz jelző növény.
Bokorfüzesekbenközönséges.
Vessz5ib5l kosarat kötnek. IDr. Vajda
Ernő felvétele, Sári./
38. Kasárk5td, vagy botoló füz. ISalix viminaIis.! Levelei
hosszuak,-keskenyek.
Magas cserjévé nd" csak 'kulturterületen,
folyók mentéri bokorfüzesekben fordul elót ~észkedveló siksági
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-növény. A képen a Duna partján álló_fákat látjuk. Törzsük rövid,
vaskos, odvas. ~izonyára sokszor lenyeshatték már az ágaikat. A
törzsből kiálló fiatal ágak hosszuak, egyenesek, hajlékonyak;,
Rajtuk gyér levélzet van. Ártereken kosárköt6flizként nevelik. /dr~
Vajda Ernő felvétele, Dunabogdány .•/
" ,
39-. Füz- és' nyár-rélék összehasonli táea
lehérfüz."/1;..5/-1.-l\éskény;-hégyes levél.- 2~ Rügyes vessz6darab. Ilyennek-szaporitják
vegetativ uton. ~ f~ldbe dugott veszszőn járulékos gyökerek fejlődnek. 3. Termósbarka.
4. Egy termós
virág. 5. Porzós virág.
'

\'

Feketenyár. /6-11./,6. Rügyes ág.! hosszukás hegyes rügyek
ragadósak.-7.Leveles
hajtás gubaccsal. S. Porzósbarka. 9. ;porzós'virág. 10. Terméses barka. ll. Felnyil t termés pelyhes magvakka L,
'Fehérnyár. /12-17/ 12. Molyhos, mélyen tagolt nyáz:i levél.
A levél-fonáka ~ehér. 13. Kerekle~elU, tavaszi hajtás. B~ek a
'
tavaszi levelek csupaszokt fonákuk nem molyhos, mint a nyári leveleké. 14.' Virágzó, termős-barka és egy 4bibéjü
termósvirág.
15. Sok tokból álló érett termősbarka. 16. Porzós ba~ka. 17. Egy
porzósVirág. A'virágba~ sok a porzó. A porzó. A porzók a szőrös
murvalevél tövében ez-ednek ,
' ,
Rezgónyár. /18-21./-18. Hosszu, lapitott nyelü, kereklevelü
hajtás. -A levélnyél sikjamer61eges
a levéllemez s í.kjár-a, ezért
mozdul meg minden kis szelIdtóI. 19. Sz6rös murvalevél, vagy murvapikkely v~d minden virágot. 20. Egy termós virág. 21. Rügyez6,
'barkás ágo /D~. Csapody-Vera rajz~./

40. KétsziklevelU

fák vast~godá~a. A barkássorozat
valamennyi tagja-kétsziklevelüfás
n~vény. -Az éve16 fás törzs 'nagyon
jellemz6 módon vastagodik. A sematikus rajzon egymás mellett 3 '
különböző koru fából látunk egy-egy cikket. Ezek egy-,három-,
illetve ötéves fából valók.' A törzs ~elsejében találjuk a belet.
Eztvesz-ik körül',a körbenálló:
-edóD.nyalábok, amelyek befelé a
bél irányában fát, kifelé, a kéreg ir'án;yában háncsot' tartalmaznak.A fa 's a háncstest érintkezési hétárán van a másodIagos
osztódó' sejtréteg az u,n, kamb í.um henger. A kambí.um kétirányu _
osztódásával hozta létre a fát is meg a ~áncsot is. A tavaszi
fasejtek tágabb átmérőjüek. A nyári,' sz.í,sejtek szük ny Ll áauak ,
tömöttek. Egy réteg tavaszi és 6szi fa együtt alkotja az évgyürüt.Figyeltessük
IJlega rajzon ezeket "az évgYUrüket /római'számo k jelzik az egyes évgyürUket/ -.A fa gyar_apodásával a kambium
évról-évre jobban kifelé .t o Lőd k , magamögött hagyva a fatest év-·
gyürüit. Jelmagyarázat:
1. Bélszövet~ 2. Korai pászta/tavaszi
fa/,' a szálli t6 'edények /tracheák/ tágüregüek /a raj zon nagy köröknek látszanak/. '3. _Késői pászta /6szi fa/. Szálli tó sejtjei
azükebb átmér6jUek /a rajzon kisebb köröknek látszanak/. 4. Évgyürü Ikorai és kés6i pászta együttesen/. 5. ÉvgyürUhatár. A
-téli pihenő időszakot jelzi. ÉvgyUrU csak ott 'alakul ki, ahol
ő

í
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az éghajlat miatt pihenésre kényszerUl ~ növény. Atr6pusi
fák-'
ban 'nem lehet évgyürüt megktí'l
önböz t eüná , mert örökzöldek, álland6ari vastagodnak. 6. B~lsugár~Egy-két
s~jtsor vastagstgu~ a belet köti össze a k6reggel. Sugár iránybanszállitja
az ~idat~kat.
7. Kambium. 'elfelé fát, kifelé háncsot termel. 8. Rános. 9.Héj-'
kéreg. 10. Leváló kéreg. ll. Epidermis /fi~ta1 ker-ban még ép/.
12. Buz'ogánykristályok.
41-. Ge'szten;yeág keresztmetszet ek. 1. egy-éves ágrész. '2.
Kétéves ágréez.-3.-Hároméves-ágrész.-Amikroszképi-metszeteken
alulrólf~lfelé
a következő·- az öve t eke t figyelhetjük meg. Legalul'
bél Isok ~gJ7forLla közepes átmé:r:6jüsejt/.Fölötte
a fatest 'lát...
8~ik 3zéles nyilás.u tracheákkal és szük nyilásu szilárditó rostokkal •.Köztük sugárszerUen huzód6 bélsugarak kötik össze a be~
let, a nánc csa l , A jól látható sej tes állományu fatest szegélyén
iG.n a karnbium. ,Fölötte a háncstest láthat6. A,vil:3.gcis
részek a
hánc~:ú"O.3tti,k,
a sötétre fest6dött foltok a roétacsövek és háncs
alapszöv~ti sejtek. A metszetek felsd szegélyén l~tható sötét réteg a paraszövet~/Dr.
Pertsch Endre készitménye és felvétele.I'

: 42)'Gesztenyeág kereszt- és hosszmetszetei. l~ Kereszt~etszet·~ J6l ..
láthaté-az-5-élesen
elhatáxolt-évgyiiril a nagyYregü ..
tavaszi tracheák /edények/sorával.
A kisebb'Uregü világos sejtek.
atratheidák.
Az e~észen sztikUregUek a fa~ostok. A képen balr6l
,jobbra huzód6 sejteorok a bélsugarak /két-két szomszédos trachea'
között' huzódnak át/. 2. Érint6 irányu hosszmetszet,'. ,A sötétre' " ,
fe~tüdö'tt sejtsorok eo béI8ugarak-hosszmetszetét·mutatják.
3.
/3'L!Bárirányuhosszmetszet. A ké p jobboldalé.ri két nagy "üregü, vilá[-;üs. szinü-edény-/trachea/
látszik. lAz l';'esképen keresztmet'szete
nagy fehér kör,J A vizszintesen huz6dósejtsorokabélsugarak~ IDr. PertschE~
felvétele./

"
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