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(Növényszövefkezetek egymásrakövetkezése.)

Gyermekmesék még napjainkban is rzik azon vágyak
emlékét, melyek tárgya exotikus országokban régen elvirág-

zott kultúrák idején felhalmozott kincsek, az inkák ragyogó
aranypalotája, vagy a maharadzsák csodálatos drágak-
kincstára volt. Ez a vágy nagy tömegeket mozgatott meg
az újkor elején és az öreg Európában megteremtette a
világpolitikát, vagy más néven gyarmatpolitikát, melynek
sorsdönt szerep jutott csakhamar a tudományok történeté-

ben is.

Valaha ez a gyarmatpolitika nem volt egyéb, mint az
exotikus országok kincseinek elrablása és az anyaországok-
ban való felhalmozása. Ezek között a kincsek között találjuk

idegen földek illatos fíjszerszámait, a déli gyümölcsöket s

egyéb növényi termékeket. Az európai botanikus kertek
növényzetének gazdagodása századról-századra tárja elénk,
miként fordult a gyarmatpolitika figyelme a XVII. század
elején a mohamedán keletrl Kanadára, a XVIII. század
elején Afrika déli csúcsára, a XVIII. század közepén az
északamerikai fákra, a XIX. század elején Ujhollandiára s

végül a XIX. század második felében lehetvé vált a meleg-
házakban a trópusok legsajátosabb növényeinek bemuta-
tása is.^

A rabláson alapuló gyarmatpolitika azonban a XVIII.
században, nevezetesen annak végére csdöt mondott, mert
mig egyrészrl az exotikus országok kincsei évrl-évre meg-
fogyatkoztak, addig másrészrl az újkori civilizációnak mind
szélesebb néprétegekre való kiterjedése a fogyasztást s

ilyképen a szükségletet évrl-évre emelte. Ennek az lett a
következménye, hogy ami még a XVIII. században is csak
a gazdagság fitogtatásának, különcködésnek látszott, neveze-

^ Kraus G.: Geschichte der Pflanzeneinführungen in die europái"
schen botanischen Gárten. 1894.
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tesen a gyarmatállamok kincseinek, termékeinek, természeti

furcsaságainak összegyjtése és felhalmozása, az a XIX.
század folyamán komoly és rendszeres tudományos kutatá-

sokhoz szolgált nélkülözhetetlen eszközül, amennyiben a
felnövekedett kereslet kielégítésére csak egy módszer állott

rendelkezésre, talpra állitani a gyarmatállamok megzavart
gazdasági életét és beleoltani ebbe az újkori civilizáció

minden energiáját, egész feszültségét, aminek pedig els
feltétele a rendszeres és tudományos természetkutatás.

^ így jutott vezérszerephez a gyarmatpolitika a XIX.
század folyamán a természettudományokban és többek
között a növényföldrajzban is. Ha a múlt század reprezen-

tatív növényföldrajzi mveit áttekintjük, — talán elég, ha
Humboldt, de Candolle, Grisebach, Engler,
Schimperés Warming neyét emlitem — tisztán áll

elttünk, hogy a múlt század reprezentatív növényföldrajzá-
nak bármi nagy volt is a központi problémája, tulajdon-

képen mégis csak egy tárgya volt : a világrészek növény-
zetében mutatkozó földrajzi különféleségek magyarázata és
rendszere.

Meg kell azonban állapitanom azt, hogy ma már,
amikor a XX. században is elbúcsúztunk két évtizedtl, a
növényföldrajz vezérelve, lényegesen megváltozott. A vál-

tozás magyarázatát megint a gyarmatpolitika eltolódásaiban
kereshetjük. Aki ugyanis figyelemmel kiséri ezt a hatalmas
világkérdést napjainkban is, hamarosan észreveheti, hogy
a gyarmatok gazdasági fellendítése olyan törekvéseket hívott

életre, melyeknek eredményeként a múlt században a
gyarmatpolitikában megszabott határok szétszakadtak, a
gátak lerombolódtak s mindenütt önállósitási és izolációs

törekvések jutottak felszínre.^ Ezek a törekvések csakhamar
elterelték az érdekldést más terekre, melyeket eddig a
világpolitika csak másodrend jelenségnek tekintett s az
önállósitási és izolációs törekvések a tudományban is, neve-
yetesen a növényföldrajzban is az idáig vajmi kevés figye-

lemre méltatott helyi, de rendkivül preciz és intim tanul-

mányokat helyezték eltérbe.

Bennünket, akik olyan országban tanulmányozzuk a
növényeket, mely maga is sok tekintetben osztozott a gyar-

matországok sorsában és amelynek anyagi eszközök nem
állottak olyan mértékben rendelkezésre, hogv az európai
gyarmatpolitikában nevezetesebb módon részt vehetett volna,
nagyon közelrl érdeKelnek az újabb növényföldrajzi jelen-

ségek, mert hiszen úgy, miként más hasonló kisebb és
izoláltabb országban, így Svájcban, Lengyelországban,

^ Aki nem szakmunkákból kívánja ezt megismerni, az olvassa el a
világhir indus: Tagore R. „Emlékeim" cim mvét.
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Finnországban, nálunk is els kezdetétl fogva helyi tanul-

mányokra volt szoritva a növényföldrajz s igy azt mond-
hatjuk, hogy most fog eldlni, milyen értékeket képvisel-

nek az eddigi eredmények, másrészt pedig szinte önként

adódik az a biztatás, hogy a helyi tanulmányokkal meg-
kezdett növényföldrajzi munkálkodást az eddiginél is nagyobb
mértékben folytassuk és azokat megfelel keretben be is

fejezzük.

Nem kivánok most az újabb növényföldrajzi törekvé-

sekkel, melyek tulajdonképpen régieknek is rhondhatók,

részletesebben foglalkozni, ezt már az is lehetetlenné teszi

számunkra, hogy a külföldi irodalomnak csak törmelékei

jutnak el hozzánk, csak egy tárgyat választok ki a sok
közül, a szukcessiók tanát, vagy miként azt Borbás már
1900-ban megnevezte,^ a növényszövetkezetek egymásra-
következését, mindazonáltal néhány jelenségre mégis szük-

ségesnek tartom felhivni a figyelmet.

Mint emiitettem, azok, akik akár önként, akár pedig

a helyzet kényszere miatt nem vettek aktiv részt a múlt

század folyamán a reprezentativ növényföldrajzi kutatások-

ban, vagyis szkebb kör, helyi tanulmányokkal foglalkoz-

tak, azok ezeknek a tanulmányoknak egyre precízebb és

intimebb jelleget adtak. Ez els sorban a legapróbb rend-

szertani kategóriák alapos átvizsgálásában, vagy ami ezzel

azonos, a fajfogalom jelentékeny megszoritásában nyilat-

kozott meg. Mi ezt a jelenséget jólismerjük a „jó" és „rossz"

fajok körül lefolyt viták korából és igy megértjük, hogy ez
^. törekvés ma már a legszélesebb körben megnyilvánul,
st végleges elismerésben részesül.

Amiként azonban az egykor rossznak mondott fajokat

sorra reaktiválja az új szükséglet, azonképen boncolódik
egyre precízebb elemekre minden növényföldrajzi tényez
és viszonylat, illetve, amennyiben a múlt század ehhez
eltanulmányokat szolgáltatott, ezek fontos szerephez jut-

nak. Legyen szabad például rámutatnom arra, hogy az
egységesnek látszó nagy hegytömegek és síkságok, valamint
a földvekben kifejezett nagy klimabirodalmak helyeit

K r a u s G. az kumén apró mozaikszemecskéivel foglal-

kozik,^ habár még nem is tudja a problémát a maga egész
fontosságában megvilágítani. Figyelmet érdemel továbbá,
hogy a terjedés és a frekvencia kérdése egészen homlok-
térben van s a termelhelyi adatok gyjtése és lelkiisme-

retes ellenrzése révén lényeges tudományos eredményeket
szolgáltat. Ezzel függ össze, hogy a statisztikai módszer,
melyet a világnövényföldrajz mindig bizonyos averzióval

1 Borbás V. A Balaton flórája, 1900, 123.
^ Kraus G. : Boden und Klima auf kleinsfem Raum. 1911,
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kezelt, elismerési nyer a növényföldrajzban^ és szoros kap-
csolatba lép a növényföldrajzi kartográfiával," mely ma már
jellegzetesen tükrözi vissza a modern növényföldrajzi preci-

zitást, igy például a Württembergben székel természettudo-

mányi egylet bizonyos geobotanikai kiadványai^ és a
kanzaszi gyógynövényekrl szóló tudósítások.* Nagy fon-

tossága van továbbá annak, hogy a növényszövetkezet fo-

galma milyen specializálódáson ment át az utóbbi idben

;

Grisebach 1838-ban alapitotta meg a formáció kategóri-

áját, mint oikológiai egységet, azóta szkebb kategóriák je-

lentékeny száma (asszociáció, fáciesz, szukcesszió, vegetáció-

tipus stb.) teszi lehetvé a pontosabb megkülönböztetéseket.^

A helyi tanulmányokból ered precizitás juttatott elször
komoly szerepet a nvényföldrajzban az apró termet krip-

togamoknak ; moszatok, zuzmók, baktériumok, gombák és

mohok növényföldrajzi szerepének tisztázása a modern
oikológiai törekvésekben nevezetes helyet foglal el.

Nem mulaszthatom el végül kiemelni azt, hogy ezek
a modern növényföldrajzi törekvések legújabban Svájcban
reprezentatív eredményt is szolgáltattak, ugyanis a Svájci

term.észetkutatók szövetségének növényföldrajzi bizottsága

mintaszer monográfiákban mutatja be az Alpok intim nö-
vényföldrajzi problémáit ; e monográfiák „Beitráge zur geo-
botanichen Landesaufnahme" cim gyjteményes vállatban

jelennek meg.
*

Az északnémetországi fenyérekrl szóló mvében
jegyzi fel Graebner P. a következket:*^ „A kolbergi

erdben, melyben els botanikai tanulmányaimat végeztem,
tanuló korunkban megjegyeztük magunknak bizonyos fajok-

nak könnyen hozzáférhet termhelyeit, emitt egy vad-
almafa, amott egy sajátságosan nit mogyoróbokor, vagy

^ B r i q u e t J. : Les méthodes statistiques applicables aux recher-

ches de floristique. Bull. L' Herb. Boiss. I. (1893) 133—158. — Érdekes
módon értékesíti a statisztikái a növényföldrajzban Palmgren A. Egyik
dolgozatában (Studien über die Laubwiesengebiete Alands ; Acta Soc-
pro Fauna et Flóra Fennica, 1916) a véletlennek vizsgálja meg növény-
földrajzi szerepét, egy másikban pedig (Die Enffernung als pflanzen-
geographischer Faktor, ugyanott, 1921), a távolságnak szerepét kutatja ugyan-
ezen szempontból.)

- Shröter C. : Uber pflanzengeographische Karten. Áctes du
III. me congrés intern, bot. 1910. II. 97—154.

^ Eichler J. Gradmann R. és Meigen W. : Ergebnisse pflan-

zengesgraphischer Durchforschung von Württemberg, Baden und Hohen-
zollern, l906. óta évenként.

^ Hitchcock A.: Sixth report on Kansas weeds. Exp. Station
Kansas St. Agr. Coll. 1898, 113—164.

^ Rubel E. : Compte rend des Travaux de la Section de Phyto-
géographie. Actes du III. me congrés intern, bot. 1910. I. 117— 164. —
Cajander A.: Über Waldtypen II. 1921, 18—20.

^ Graebner P.: Die Heide Norddeutschladns. 1901, 88,
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valamelyik nagy tölgy avagy bükk volt az emlékjel. Midn
egyszer 10 év múlva ugyanoda visszatértem, az erd vál-

tozatlannak látszott, ugyanazok az ágak és lombok, — de

a mügefolt eltnt helyérl s nem messze tle uj foltok ke-

letkeztek belle, a Melampyrum. nemorosum nem övezte

többé azokat a bozótokat, mint régente, egy ároknak a

végében, hol azeltt Stellaria holostea ntt, most pázsit

zöldéit, a szamócás pedig, hová gyermekkorunkban eprészni

jártunk, mint több más növény, szintén tovább húzódott

régebbi helyérl."
Mindnyájunknak vanní^k hasonló élményei, mertmind-

nyájan tanúi vagynnk azoknak a változásoknak, melyeken

a növénytakaró már aránylag kisebb id leforgása alatt is

átmegy. Régebben, amikor fként világrészek vegetációjá-

ban lev különbségeket igyekeztek megelemezni, ezeket az

apró kis változásokat nem sok figyelemre méltatták, amióta

azonbari a helyi tanulmányok megfinomitották a geobotani-

kus' figyelmét, egyre nagyobb jelentséget nyertek, mert

kiderült, hogy ilyen kisméret változások idvel lényegbe

vágó eltolódást erydményeznek ugy ökológiai, mint florisz-

tikai szempontból. A növénytakarónak ezt a lassú, de fel-

tartóztathatatlan átalakulását, növényszövetkezeteknek ezt a

sorozatos egymásra következését nevezzük szukcessiónak s

a modern növényföldrajznak egyik legérdekesebb tárgya a

szukcessziók beható tanulmányozása.
Mint a modern növényföldrajz nem egy problémája, a

szukcessziók tana is elször Amerikában fejldött rend-

szerré, Clements F. már 1905-ben figyelembe veszi a
formációk ontogéniáját^ Cowles pedig csakhamar
megállapítja egész metodikáját, terminológiáját és teóriá-

ját.'^ Mindez szerephez jutott néhány éve a Warming-
féle ökológiai kézikönyvben is, melynek harmadik kiadását

Graebner P. szerkesztette. Az els ennek szentelt európai

növényföldrajzi monográfia pedig a föntebb már emlitetí

svájci növényföldrajzi vállalat kilencedik kiadványaként

L ü d i W. kezébl került ki Lauterbrunnen völgyének
növényszövetkezeteirl.

'^

Nagyon tévednénk azonban, ha a szukcesszió-tan kez-

deteit csak ezekben a mvekben keresnk. Terminológia

nélkül ugyan, de világos és biztos elemzésben megvan az

már egy a XIX. század közepén megjelent mben is, me-
lyet mi mindnyájan jól ismerünk, nevezetesen Kerné r-nek

^ Clements F. : Research Methods in Ecology. 1905, 239 és

Plánt Succession. Carnegie Inst. of Washington, 1916. Publ. 242.
^ Cowles H: The causes of vegetatív Cycles. Bot. Gaz. Ll. (1911.)

161-184.
•^ Lüdi W. : Die Pflanzengesellschaften des Lauterbrunnentales

und ihre Sukzession. 1921.
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a középdunamelléki országok növényéletét feltáró mvében,
melyben tudvalevleg Középmagyarország növényföldrajza

is megalapoztatott. Valóban, az els szukcesszióra vonatkozó
megfigyelés az Alföldrl ered. K e r n e r ugyanis az általa

leirt jellemz homoki formációk, a Chrysopogon, Stipa
és B r o m u s szövetkezetekre vonatkozólag határozottan ki-

mondja, hogy ezek a homoki mez növényzetének csak
fejldési fokai^

Késbb is szerepel a szukcesszió, ha nem is külön
megnevezve, a legtöbb növényföldrajzi mben, amelyik t. i.

helyi tanulmányok alapján készült. G r a e b n e r-nek az
északnémet fenyérekrl irott s már emiitett mvében szin-

tén jelents szerepet visz, de különösen figyelmet érdemel
e tekintetben W e b e r C. munkássága, aki a németországi
lápokat tanulmányozta s tanulmányainak eredményeként a
lapok növényszövetkezetének.szukcesszióit is pontosan meg-
állapiíotta, st azoknak növényföldrajzi jelentségét is igen

messzemenleg tisztázni igyekezett.

Lássuk mármost a szukcessió jelenségeit közelebbrl!
Ha valahol nyers kzet szabadul a föld színére, le-

gyen az szikla, törmelék, homok vagy akár viz, azonnal
tanyául szolgál a növényeknek, melyek mind jobban hatal-

mukba keritik és mind gazdagabban ékesítik. Ám a növé-
nyek ilyenkor bizonyos sorrendben jelennek meg az uj talajon

s ez a sorrend a fajok, illetve szövetkezetek igényével szo-

ros összefüggésben van ; azt mondhatjuk, hogy az egyes
szövetkezeteknek az ökmén különféle tényezivel szemben
tanusitott igénye egyenesen megszabja a szövetkezetek egy-

másra következését.

Tekintsünk el a különféle klimabirodalmaktól, tekint-

sünk el a különféle talajviszonyoktól, zárjuk ki az emberi
hatásokat is, akkor azt találjuk, hogy a szövetkezetek egy
ciklus meghatározott sorrendjében követik egymásj s ez az
épen, amit szukcessiónak nevezünk, még pedig C o w 1 e s

után egy ilyen teljes sort biotikus szukcessió-ciklusnak. Azt
is megállapíthatjuk, hogy a szukcessió minden esetben s a
föld bármely helyén bizonyos hasonló jelenségeket mutat,

noha a szukcesszió egyes fázisai, az egyes asszociációk

különböz helyeken floriszííkailag lényegesen különböznek
egymástól.

^ Kerner A.: Pflanzenleben der Donaulaender. 1863. 95. „A há-

rom itt megrajzolt (alföldi) növényformáció nem mindig határolódik el

élesen egymástól, hanem gyakran egymásba olvad és igy sajátos közép-
fokok'egész sora keletkezik. Azonban épen ez az összeolvadás nagyon
érdekes, mert figyelmes szemléletnél azt mutatja, hogy a három növény-
formáció határozott genetikus kapcsolatban áll egymással és hogy valójá-

ban csak egy-egy fejldési foka ugyanazon vegetáció-takarónak, mely
zöld és virágokkal himes sznyegét fokról-fokra szövi a fehér pusztaho-

mok fölött."
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Nyers talajon nyers tápanyagok állanak nagy mennyi-

ségben rendelkezésre, azért ilyen helyen mindig a nyers

tápanyagokat igényl növények az els települk. Ezek
többnyire és fként a legigénytelenebb kriptogamok, mosza-
tok, zuzmók, baktériumok. Magasabb rend növények csak

rövidebb-hosszabb idköz után jelennek meg. És pedig el-
ször az e u t r ó f o k, vagyis nyers anyagokból táplálkozó,

élénk anyagcseréj, jelentékeny szerves anyag mennyiséget

termel kormófiták. Sziklán, homokon, agyagon eleinte f-
ként egyévesek szórt formációban, majd utánuk évelk
zárt gyepben, vizben pedig elször a limnikus növények s

utánuk a telmatikus formációk. Az eutrófok anyagproduk-

ciójának következtében nagy mennyiség szerves anyag
jut a talajba, mely azt többé-kevésbbé megváltoztatja, humi-
fikálja, viszont ugyanakkor a felszinen a nyers tápanyagok
megfogyatkoznak. Az eutrófok lassanként kiszorulnak a
növénytakaróból, mert nem elégithetik ki táplálék-szükség-

letüket, helyükbe jönnek a mezotrófok, melyek megelégesz-

nek kevesebbb nyersanyaggal is, mivel a korhadmányt is

fel tudják használni. Anyagcseréjük azért még élénkebb és

"nagyon sok szerves anyagot termelnek. Ez a formáció több-

nyire erd, mely a szukcesszió-ciklus els, úgynevezett

emelked felét betetzi s azért ezt a szerves anyagot leg-

nagyobb mennyiségben termel szövetkezetet klimax-szövet-

kezetnek nevezzük.
A szukcesszió-ciklus másik felét hanyatlónak mondjuk.

A vegetáció leromlása azonban néha csak hosszabb id
múlva indul meg, mert a klimaxszövetkezet tagjai nagy
mértékben kisegítik egymást a táplálkozás tekintetében. Ám
azért id.i^el mégis elkövetkezik a vegetáció leromlása vagy
pusztán a talaj kiélése következtében, vagy pedig ehhez
még hozzájárul a klimaxszövetkezet munkájának egyéb hát-

rányos következménye is, igy például a felszíni humusz
egészen elsavanyodik, viszont ugyanakkor a kilúgozott ta-

lajszint alatt a növényzetre kártékony anyagok halmozód-
nak fel keskenyebb vagy vastagabb rétegben, mint például

nyirkos klimavidékeken a vasvegyületek (Ortstein), száraz

éghajlat alatt pedig a nátriumvegyületek (szikfok). Ezek a
változások a növényzetben nagy eltolódást idéznek el, a
mezotrófok lassanként eltnnek, helyükbe lépnek az oligo-

trófok, vagyis majdnem egészen a légbl hulló porból és

nedvességbl, vagy idszaki áradásokból él növénykék,
mint a tzegmohok, vagy a fenyér hangája (Ca//una) vagy
a szik lézeng törpéi.

Az oligotróf asszociációkkal a szukcesszió-ciklus be-

fejezdik, azért ezeket az asszociációkat zárószövetkezeteknek
nevezzük. Ezek táplálkozás szempontjából egészen függet-

lenek a talajtól s ha bár nem a levegben foglalnak helyet,
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mégis a légbl élnek. Ezért láthatjuk ket a legkülönfélébb

talajokon, mint például a Calluná-l, vagy a szélsséges
sziklakók'^J.

A biotikus szukcesszió-ciklusnak ezen összefoglaló ké-

pét még a következ részletekkel egészithetjuk ki.

A növényszövetkezetek egymásra következésének f
rendjét, mint láttuk, a növények táplálékigénye határozza

meg, úgy hogy bizonyos értelemben elmondhatjuk, hogy ez

a tan nem egyéb, mint a talaj kimerülésérl a gyakorlati

körökben már régóta vallott vélemények tudományos kiépí-

tése ; nagyon természetes azonban, hogy a növények egyéb
igényeiben meglev különbözetek is szerepet kapnak a szuk-

cesszióban, így például az erdben nagyon fontos szerepet

visz a fényigény. Erre Korzschinsky már régen rámutatott.^

ugyanis megfigyelte azt, hogy erdeink fáinak csemetéi

fiatal korukban jóval igényesebbek fény tekintetében, mint-

sem hogy jól záródott erdben ugyanazon faj csemetéi

erre kaphatnának. Ebbl a szempontból egy sorozat adó-
dik, melynek tagjai csemete állapotban mindig csak az elt-

tük lev faj által képezett erdben elégíthetik ki fényigényü-

ket, minek a természetben az a következménye, hogy a
sorozat utóbbi tagja az eltte valót tiszta állományban és

teljes záródásban egészen elnyomja. így követi a nyirfát és

a nyárfát az erdei feny, a fekete feny és a tölgyek, eze-

ket a bükk, s ezt a luc vagy a jegenyefeny.
Amig a szukcesszióciklus progressziv felét fiziológiailag

aránylag könny ilyenféle magyarázatokkal megközeliteni, a
regresszió jelenségét már jóval nehezebb. Hanyatlás áll be
ugyanis a szukcesszióban nemcsak olyan szélsséges ese-

tekben, mint a vaskfok képzdésekor, vagy a talaj elszi-

kesedése esetében, s olyankor nem igen tudunk más ma-
gyarázathoz fordulni, mint a nagyon kétes érték talajunt-

sághoz. Graebner P. fenyéríanulmányában nagyon jel-

lemz példával szolgál erre, amikor a botanikus kertek

virágágyaira utal, hogy a nagy anyagtermel növények né-

hány generáció elmultával az ágyak közepérl kivesznek,
ellenben boszorkánygyrkben évrl-évre tovakúsznak centri-

fugális irányban. Az is tény, hogy ahonnan a növény ilyen-

kor kiveszett, oda vissza nem telepíthet földváltoztatás

nélkül, azonban ennek dacára sem sikerült e jelenségnek
általánosan kielégít magyarázatát megadni, mert, mint tud-

juk, az amerikai fiziológusok gyökértoxin elmélete' nem
nyújtott eddig végleges eredményt.

Végül még a szukcesszió-ciklus lezáródásának kérdé-

' Korzschinsky S. : Über die Enstehung und das Schicksal der
Eichenwálder im mitileren Russland. Engl. Bot. Jahrb. XIll. 1891.

- Pa 11 ad in W.: Pflanzenphysiologie. 1911, 98—100.
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séhez kell hozzászólnunk. A zárószövetkezeteket a legtöb-

ben úgy tüntetik fel, mint amelyek már csak küls hatásra

változhatnának meg. Ez a felfogás aligha állhatja meg he-

lyét. A lápok eltzegesedése például végzdhet fenyérszö-

vetkezettei s a fenyér növényei lehetnek még annyira oli-

gotrófok, mégis más és más a szervezetük és R a m a n n
joggal mutat rá közöttük a tzegrombolókra, melyeknek
rriunkája a fenyérformáció további változásait idézi el •}

„Azok a gramineák, amelyek a tzegtalajon hamarosan
megjelennek, dús gyökérzetek. amely vagy hosszú, fonal-

szer {Molinia coerulea tipus) vagy sr szövedék (De-

schampsiaflexuosa iipus.) Ezek a gyökerek a tzeget átnövik,*

meglazítják s végül állatok közbeléptével és segítségével

egyenletesen elosztott tömeggé aprítják." Ily módon a tzeg-
talaj hosszabb idn át egészen átalakul s a megváltozott

talajon új szukcesszióciklus kezddik. Talán a szik növé-
nyei között is vannak szikrombolók s általában minden
végleg kiélt és leromlott talajnak megvannak a maga rom-
bolói, a növényélet szempontjából azonban javitó szerveze-

tei, melyek munkája bármi lassú, idvel mégis új füvesedést

eredményez. Sajnos, ma még e tekintetben is nagyon kevés
adattal rendelkezik a növényföldrajz.

A föntebbi elméleti fejtegetések után néhány konkrét
példában kivánom bemutatni a szukcessziót, olyan példá-

ban, melyek legközelebb állanak hozzánk, nevezetesen az
alföldi laposok és a alföldi buckahátak növényzetének szuk-

cesszióit. Az alföldi növényszövetkezetek genetikáját már
régebben igyekeztem mindenféle vonatkozásban tisz-

tázni^ itt most természetesen csak a szukcesszió szempontjá-
ból foglalom össze az erre vonatkozó tudnivalókat.

Az Alföldön laposnak neveznek mindenféle olyan mé-
lyedést, melyben több kevesebb viz gyülemlik össze. Mint.

minden álló vizben, természetesen a laposok vizében is

elszór a vizi növények szövetkezete fejldik ki. Ennek a
szövetkezetnek, melyet részleteiben elemezni itt fölösleges-

nek tartok, annál hosszabb az uralma, mennél nagyobb a
vízmennyiség s mennél kevésbbé van ez ingadozásnak alá-

vetve. A planktontól és a fenéken él kriptogamokíól elte-

kintve a hinárnöüények szövetkezetét kell itt elrs gyanánt
kiemelnünk, mert ez az els szembeötl asszociáció a viz-

ben. A hinárszövetkezetet (Potamogetonetum) a part fell
lassan szorítja beljebb a nádas (Phragmitetum). Ez az els
mocsári formáció s vele indul meg a lapos kitöltése.

A nádas élete többnyire hosszabb tartamú. Nagy

^ Ramann: Einteilung und Bau der Moore. Zeitschr. Deutsch.
Geol. Ges. LXII. (1910) 129-135.

- Rapaics R. : Az Alföld növényföldrajzi jelleme. 1918, 74—84.
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mennyiség tzeget termel a fenéken, mely minden évben
jelentékeny mértékben emeli a kitöltést, mig végre ennek
szintje eléri a viz szinét s ekkor megjelenik a nádas mö-
gött, illetve a nádtzeg fölött a magastermet sások szövet-

kezete, a zsombék (Magnocaricetum). Ez a szövetkezet már
nagy mértékben rászorul a hulló porra, mely a sástzeggel
együtt egyre szilárdabbá, földszerübbé teszi a felszint s

mikor ez a folyamat eléggé elre haladt, láprét (Parvocari-

cetum) alakul a zsombéktzegen.
Fás növény idáig csak szórványosan telepedhetett meg

a laposban, fleg néhány cserjefz, Salix rosmarinifolia és
» cinerea. A lápréten azonban idvel megnövekedik a fák

száma és pedig most már nemcsak cserjék, hanem koronás
fák is nagyobb szerephez jutnak. Lassanként kialakul a
még záródatlan láperd. Ez nálunk kétféle asszociációban
jelenik meg : ott, ahol a viz számotteven iszapos és ez az
iszapmennyiség még a láprét talajában is jelents, a fehér

fz szövetkezete (Salicetum albae) képviseli, ellenben, ahol

a viz kevéssé iszapos s igy a láprét tzegje tisztább, ott a
nyirfa szövetkezete (Betuletum pendulae) inditja meg az
erdsödést. Megjegyzem itt pótlólag, hogy már a zsombék
és láprét is más asszociációban fejldik ki az iszapos és a
tiszta viz laposban.

A láperd a laposok legszebb és florisztikailag leggaz-

dagabb formációja. Ez a nem záródott fáju szövetkezet

azonban, amint a talaj földesedése elrehalad, azon mér-
tékben szegényedik el alsó emeletén a növényzetében, mert

a fák száma folyton gyarapszik, a.záródás kezd megindulni

s ekkor megjelenik a tölgy, mely végül átveszi a vezérséget,

elttünk áll a tölgyes (Quercetum roburis), amivel a szuk-

cesszió itt eléri a maga klimaxát s egyszersmind befejezi

progresszióját.

Az egykori lapost feltöltötte a vizi, mocsári és lápi

növényzet által termelt szerves anyag s a légbl hullott

por, az egykori vízszinten most a tölgyerd talaja van. A
nyilt viz eltnt, csak a talaj árja, illetleg a csapadék öntözi

a növényzetet. A talajvíz ilyen helyen megreked, a benne
oldva lev sók, melyek mennyisége a fels rétegek kilúg-

zása következtében egyre szaporodik, alacsony vízálláskor

beszáradnak. A nátriumhidrokarbonatból (2 Na HCO3) rész-

ben szóda (Naa CO3), részben pedig nátriumzeolitszer kol-

loid vegyületek keletkeznek, nevezetesen elbbi ott túlnyomó
mennyiségben, ahol a láperdt nyirjes láp képviselte, utóbbi

pedig ott szabja meg a talaj jellegét, ahol hajdanta füzes

láp állott. A talajnak ezen átalakulását, mely mindenkor a
tölgyes mély talajában az egykori laposok helyén lép fel,

szikesedésnek nevezzük,
A szikesedés a szukcesszió hanyatlását okozza. A töI-
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gyes megritkul, a fás növények egyáltalában kivesznek.

Minthogy a szikesedés a talaj, alsó rétegeiben kezddik s

úgy halad fölfelé, sorra következnek a mind sekélyebben
gyökerez növények a fák után, végül a tölgyes helyét el-

foglalja átmenetileg a savanyú, vagy fekete rét (Magnocari-

cetum, melyben Carex nutans a vezérnövény) majd pedig

a szikes rét (Beckmannietum eruciformis.)

Minthogy az erd lombsátorának véd és vízgyjt
munkája megsznt, a szikes rét egyre jobban kiszárad,

amiben persze jelentékeny része van a ráhulló por szint-

emel hatásának is, a kiszáradás és a szikesedés elhala-
dása addig növekedik, amig végül a réti növények is ki-

szorulnak s helyüket a sziki csenkesz gyepje (Festucetum

pseudovinae) foglalja el. Végül a szikesedés a legfels ta-

lajszintet is megtámadja, a növényzet számára hasznavehe-
tetlenné teszi, ami a talajból él növényeket végleg elzi
és már csak a leveg porából és csapadékából él oligo-

trófok képesek a végleg leromlott sziken megélni, a szik tör-

péi fChamphorosmetum ovati.)
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gyelhet és tanulmányozható, ellenben a buckahátak nö-
vényzetének szukcesszióját nem egy tekintetben elméletileg

kell megszerkesztenünk, mert ezeknek a helyeknek vegetá-

ciója az antropogén befolyások következtében talán sehol sem
maradt meg eredeti állapotában. A futó homok Alföldünkön
ma már nem tekinthet tulajdonképen elsdleges formáció-

nak, mert, mint az kétségbevonhatatlan történelmi adatokkal
igazolható, a távolabbi vagy még a közelebbi múltban is

zárt növényzet boritotta egykor ezeket a helyeket, minél-

fogva itt a talaj bizonyos mértékben átváltozásokat szenve-
dett a múltban.

Nagyjából azonban eredeti mivoltában is hasonló le-

hetett a buckahátak füvesedése ahhoz a képhez, amelyet
errl a folyamatról a maga korában K e r n e r rajzolt meg.
A szabad homok els telepesei aprócska kriptogamok,
melyeknek tnem ökológiai szereplésével azonban az Al-

földön eddig — sajnos — senki sem foglalkozott. Másutt ma
már nagy súlyt helyeznek a szukcessziók kriptogam elr-
seinek tanulmányozására. A kriptogamok nyomában egyéves
kormofiták jelennek meg és srn megszakadó zöld foltok-

kal vonják be a szürke homokot. (Brometum squarrosi).

E lazán elszórt növényzetben találjuk meg csakhamar
a mi legnevezetesebb homokkötnket, a hüvelyes csenkeszt,

melynek szerepe annyira fontos, hogy a szukcessziónak
ezen tagját külön szövetkezetként kell megjelölnünk (Fes-

tucetum vaginatae), bárha ebben eltérünk némileg Kerner-
tl. Szukcesszió-tanulmányokban ki szokták emelni azokat
a növényeket, melyek elkészítenek bizonyos asszociációt,

ezzel azonban maguk számára alkotnak leküzdhetetlen

akadályt s igy idvel kénytelenek félre állani a sorból.

Ilyen a hüvelyes csenkesz is, mely azonnal eltnik a gyep-
bl, mihelyt az egészen összezáródik. Ekkor helyét átengedi

a sulcata tipusu csenkeszeknek.
K e r n e r ezt a következ szövetkezetet — mint isme-

retes — árvalányhaj-formációnak nevezte (Stipetum Joannis).

Ez az els fokú gyepzáródást képviseli, melyet azután kö-

vet a talajnak gyephumusszal való feljavítása után a robusz-
tusabb sikárf-asszociáció (Chrysopogonetum grylli). A talaj

televényesedésével és a gyep záródásával kapcsolatban
indul meg a fás növények megtelepedése' is. Eleinte ala-

csonyabb fácskák és cserjék haladják meg a gyepet és al-

kotják a törpe erdt, melynek K e r n e r nevezetes tagjaként

jelölte meg a borókát (e szövetkezet neve lehet tehát Juni-

peretum communis.) A törpe erdre következik a nyárfa
erd (Populetum mixtum), melyben elbbeni szövetkezetek-
nek még sok növénye megvan, úgy hogy a buckahátakon
a leggazdagabb növényzetet a törpe erdben és a nyárfás-

ban találjuk, amig tudniilik ezeknek csekély méret a záró-
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dása. A záródás elhaladásával ugyanis elkészül a talaj

a tölgy felvételéhez s mikor azután ez erdvé ersödik
(Quercetum mixtum), a pusztai növényzet sorra eltnik

szem ell.

A tölgyes természetesen itt is a szukcesszió klimaxát

jelenti. Elmondhatjuk tehát, hogy az Alföldön a leghatal-

masabb növényszövetkezet általában a tölgyerd. Persze

miként a pusztai szövetkezetek, úgy a tölgyes is csak antro-

pogén módosulatában van n.eg Alföldünkön. Épen azért

vajmi nehéz napjainkban megállapítani e szukcesszió-ciklus

regressziv oldalát, mert itt az erd nem saját túléltsége foly-

tán szokott leromlani, hanem erdrombolás következtében.

Megközelíthetjük azonban a buckanövényzet hanyat-

lásának jelenségeit, ha a következkre gondolunk. Amikor
a buckahátakat a zárt erd beborította, megindul a talaj

kilúgzása, melynek következményeként a gyephumusz id-
vel elsavanyodik. Pédologiai mszóval fejezve ki magunkat

:

a csernoszjom-mállás átmegy podszolos mállásba. Ez a ta-

lajnak kimerülését okozza, amennyiben a talajsókat a talaj-

víz mossa a mélyebb rétegbe, a fels szint pedig egyre

jobban elsavanyodik. A lemosott talajsók a laposokban
gylnek meg, a felszin elsavanyodása pedig megindítója az
erd leromlásának. Mentl mélyebbre sülyednek a talajsók,

annál rosszabb a növényzet táplálkozása, a mezotrófok
lassanként kivesznek s nem igen marad más az erd aljá-

ban, mint szaprofiták, végül pedig a fák sem képesek kel-

lleg táplálkozni s igy az erd' megritkul, azutáfi pedig

egészen eltnik. Ilyen kiélt erdtalajon az Alföldön szintén

a Festuca pseudovina hatalmasodik el. Talán a Corynepho-
rus s a Vulpia itt a legnevezetesebb jelzi a talaj kime-
rültségének.

Mindenesetre bizonyos azonban az, hogy a föntebbi-

ekben jelzett változásoknak nincs az Alföldön nagyon mély-
reható jelentsége. Kétségtelen ugyan, hogy gyakorlati kö-

rökben számba veszik a talajnak ezt a kimerült állapotát

is, azonban Alföldünkön olyanok a viszonyok, hogy mihelyt

a buckahátakon az erd kivész, a talajsók csakhamar visz-

szatérnek, legalább is bizonyos mértékig, eredeti körforgá-

sukhoz. Különben is, ha az erd eltnik a buckáról, az a
szél martaléka lesz s a szél elhordja a fels kilúgzott réte-

geket és feltárja a mélyebben fekv, e változások által

csak kevéssé érintett rétegeket, melyeken azután újra kizöl-

dül a gyep.
Az, amit a föntiekben az alföldi növényzet szukcesz-

szióira vonatkozólag eladtam, távolról sem nyújtja az al-

földi növényzet szukcesszióinak kimerít sorát és képét.

Mindez csak eltanulmánynak, bevezetésnek tekintend és
még nagyon sok helyi tanulmányra van szükség ahhoz,
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hogy csak megközelitleg is kielégít képét tárhassuk fel

az alföldi vegetáció szukcesszióinak. Különösen a talajok-

nak pontosabb ismerete szükséges ehhez, továbbá elenged-

hetetlen feltétel a kriptogamok ökológiai szerepének alapos

tisztázása, végül a szövetkezetek preciz rendszerének kié-

pítése. A múlt század florisztikai jelleg növényföldrajzi

monográfiái után most már az ökológiai jelleg növényföld-

rajzi monográfiák ideje érkezett el.

A biotikus szukcessziók mellett az irodalomban topog-

ráfiai és klimatikus szukcessziók is szerepelnek, elbbieket

a talaj morfológiai változásai, utóbbiakat a klima általános

változásai hivják létre. Bevonták továbbá a szukcesszió-tanba

az antropogén tényezket is és ezen az alapon a természeti

vagy elsdleges szukcessziókkal szemben megkülönböztetik

a másodlagos szukcessziókat.

A szukcesszió-tannak ilyen mérték kiterjesztését a

leghatározotabban tévedésnek kell minsítenünk. A szuk-

cesszió fogalma ilyen értelemben magában foglalná a nö-

vényszövetkezetek mindenféle változásait, ami pedig a szuk-

cesszió kategóriájában nem fér el, mert szukcessziónak csa-

kis a biocönozisok autonóm egymásrakövetkezését nevez-

hetjük, vagyis a szukcesszió csak egy tényezje a növény-

takaró ökológiai jelenségeinek, az edafikus, a klimatológiai

és az antropogén hatások s az ezekkel összefügg változások

elbbitl élesen megkülönböztetend, vele szembeállítandó

tényezk. Nagyon fontos épen az, hogy az ökológiában

ezeket a tényezket külön-külön elválasszuk és az ökológiai

jelenségeket ezek szerint a tényezk szerint pontosan

megelemezzük.
A szukcesszió-tan kiépítésének az a legfbb jelent-

sége, hogy vele természettörvényszerleg mérhetvé válik

az ökológiában is a biológiai tényez. Eddig, mint ismere-

tes, csak az edafikus és a klimatikus tényezk szerepeltek

az ökológiában, s újabban figyelemben részesült bizonyos

mértékig az antropogén faktor. A szövetkezet, a bíocönozis

csak mint passzív fél szerepelt, mint ezen tényezk függ-

vénye. A szukcesszió azonban activ biológiai jelenség s

mint egyike az aktív biológiai tényezknek foglalja el

helyét a növényföldrajzban.
Erre vonatkozólag ma már számottev eredményekkel

rendelkezik a modern geobotanika, mint azt alábbi példák-

ban bemutatni megkísérlem.
Középeurópa északi felében és tovább északra nagyon

fontos szerepe van a növényszövetkezetek között a lápnak,

mert a láp nagyon hosszú ideig megrzi a bele kerül
növényi maradványokat s ilymódon a növénytakaró géné-
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zisének hiteles dokumentumait tárja elénk. Az észak-
európai növénygeográfusok épen ezért helyi tanulmányaik-
ban nagy figyelemmel adóztak és adóznak a lápoknak. A
lápok feltárását növényföldrajzi szempontból Steenstrup J.

indította meg 1841-ben és már foglalkozott ennek alapján
Dánia növénytakarójának posztpleisztocén változásaival.

Steenstrup kísérleteit folytatta Norvégiában Blytt A. és
vizsgálatainak eredménye egy nagykör elmélet^, mely-
ben a tzeglápok rétegzettségében megrzött növényzeti
változásokat a geológiában használatos módszer segítségé-

ivel klimatikai és tektonikai magyarázatokkal igyekezik nö-
vényföldrajzilag is megközelitenni. Weber, aki az észak-
németországi lápoknak jelenleg legjobb ismerje, leg-

utóbb következket irja^ a maga korában véglegesnek,
tartott ezen elméletrl : „Nem mulaszthatom el azt a meg-
jegyzést, hogy a Blytt-íéle elmélet impozáns merészsége,
bármiként Ítéljük is meg alaposságát, különösen fiata-

labb kutatókra még elreláthatólag hosszabb ideig fog va-
rázslatos vonzást gyakorolni. Kutatói tevékenységem kez-
detén magam is befolyása alatt állottam és csak a tények
kényszerít hatása alatt tudtam ezen befolyás alól sza-
badulni."

Azokra a tényekre pedig, melyekre Weber itt hivat-

kozik, lápkutató helyi tanulmányai alapján bukkant reá s

ennek következménye az lett, hogy ma már úgy , mint
általában mindazok a német növényegráfusok, akik elmé-
lyedtek helyi jelleg növényföldrajzi tanulmányaikban, egé-
szen más nézetet vallanak a középeurópai növénytakaró
posztglaciális történetére vonatkozólag. Nevezetes módon
nyilatkozott meg ez akkor, mikor 1909-ben a 11.-dik nem-
zetközi geológiai kongresszus elkészít bizottsága azon
körkérdést intézte a német természetkutatókhoz, hogy nyi-

latkozzanak, mi a véleményük a posztglaciális klímaválto-
zások problémájában. A beérkezett válaszok között, melyek
a Német Geológiai Társaság folyóiratának 62.-dik évfolyamú
egész második számát kitöltik, ott találjuk Gradmann,
Krause, Graebner, Ramann és Weber dolgozatait,
akik részletekben talán eltérleg, de fbb vonásaiban mégis
eléggé egységesen adják meg a feleletet.

A kérdés az vizsgalataik alapján nagyon összeszo-
rult jelentségében és a Blytt-íéle egész elméletbl nem
maradt meg egyéb, mint annyi, amennyit már K e r n e r is

^ Blytt A.: Die Theorie der wechselnden kontinentalen und
insularen Klimate. Engl. Bot. Jahrb. II. 1882.

^ Weber C. : Was lehrt der Aufbau der Moore Norddeutschlands
über den Wechsel des Klimas in postgiacialer Zeit ? Zeitschr. Deutsch.
Geol. Ges. LXII. (1910) 143—162.
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problémának ismert feP nevezetesen hogy volt-e az utol-

só jégkorszak óta Középeurópában egy geológiai jelentség
steppe-periódus, melyre a keleti Alpokban található xe-

roterm szórványok alapján következtet, avagy az ezt támo-
gató jelenségeknek van-e más magyarázata.

E tanulmányok közül ránk nézve most különösen
Vsleher dolgozatának van jelentsége, mert tulajdonképen
a északnémetországi lápnövényzet fosszilis szukcesszió-cik-

lusát állapította meg ezen dolgozatában, melybl már fön-

tebbi szavait is idéztem. Egy zárószövetkezettel végzd,
körülbelül 7 m. vastagságú, északnémetországi láp szkema-
tikus keresztmetszete Weber szerint alábbi képet adja :
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1. Fiatalabb Sphagnetum-tözeg.

Scheuchzerieto-sphagnefum tzeg.

2. Határréteg: Eriophoretum-tzeg E. vaginatum-hó\,

Callunetum-tzeg, stb.

3. Öregebb Sphagnetum-tzeg.

4. Scheuchzeríetum-tzeg, Cariceto-sphagnetum t-

zeg vagy Eriophoretum-tzeg E. uagmafum-ból.stb.

5. Píneto-betuletum tzeg, felül többnyire egy réteg

erdei feny tuskóival.

6. Alnetum-tzeg.

7. Phragmitetum-tzeg.

8. Tzegiszap.

9. Iszaptzeg.

10. Mész.

11. Agyag.

12. Diluviális talaj.

Szemiterresztrikus

Terresztrikus

Szemiterresztrikus

Telmatikus vagy

szemiterresztrikus

Terresztrikus

Szemiterresztrikus

Telmatikus

Limnikus

képzdmények

Weber szerint ez a keresztmetszet a szukcesszióval

majdnem a maga egészében meg van m.agyarázva. „Eszak-
németország lápjai azon részében, mely az utolsó jégkor-

szak után a klima enyhülése óta az öregebb Sphagnetum-
tzeg képzdéséig rakodott le, klimatikus nedvességbeli vál-

^ Kerner A. : Der Einfluss. der Winde auf die Verbreitung der

Samen im Hochgebirge. Zeitschr. Deutsch. Alpenvereins II. (1870/71) 171.
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tozásnak semmi olyan nyom nincsen, mely feltnen és
kétséglelenül kiolvasható lenne felépítésükbl. Hogy kisebb
jelentség nedvességcsökkenésekre nem-e lehet következ-
tetni, mai álláspontunk szerint még bizonytalan. Ellenben
a Sphagnetum-tzegréteg képzdését egy — néhány helyi

jelentség kivételtl eltekintve — általában eléggé kifeje-

zett szekuláris szárazperiódus kettéosztotta, ez a száraz-

periódus a határemeletnek felel meg." Maga Weber sem
tulajdonit azonban ennek a szárazperiódusnak nagyobb
jelentséget : „Semmire sem találtam azonban, mely azt

a feltevést igazolná, hogy ez a csapadékban szegényebb
idszak még csak átmenetileg is steppeviszonyokat terem-

tett volna. A leletek inkább azt mutatják, hogy még
ebben az idszakban is több helyen rakodott le egy
kevés Sphagnetum-tzeg". Mások pedig már régebben két-

ségbevonták^) a határemelet általános jellegét, a határeme-
letet tekintik helyi eredet képzdménynek s azokat a lá-

pokat általános érvénynek, melyek keresztmetszetében
nincs meg a határemelet.

B 1 y 1 1 a maga geológiai módszer elméletében a lápré-

tegeken kivül nagy szerepet juttat az erdei fák egymásra-
következésének is, a láprétegekben ugyanis gyakran lehet a
lápba bedlt fák maradványait találni, melybl a posztpleisz-

tocén erdsödés menetére vont le következtetéseket. Azóta
az elméletnek ezt a részét pontosan kiegészítették." úgy
hogy ma ebben a tekintetben meglehetsen biztos alapok
állanak a növénygeográfusok rendelkezésére. Mikor a gla-

ciális tundra-növényzet eltnt Középeurópából,, a fák a kö-
vetkez sorrendben jelentek meg a posztdiluviális idszak
folyamán a történelmi idk kezdetéig : Nyirfa és nyárfa
{Populus tremula), erdei feny és éger, tölgy és lúc s végül
a bükk és a jegenyefeny. Blytt és iskolája ezt klíma-
változásokra vezeti vissza, igy megkülönböztetnek az allu-

viumban négy klimát : a nyirfa-klimát, erre következett volna
egy erdei feny-klima, erre az enyhe tölgy-klima, melyet
sokan a feltételezett steppeklimával azonosítanak legnagyobb
kilengésében és végül a bükk-klima, mely újra hvösebb
és csapadékosabb periódusba vezetett.

Amennyire szilárd alapon áll azonban az erdsödés
menetében a fák egymásra következése, annyira valószí-

ntlenné vált azóta az a föltevés, hogy ez a folyamat kli-

matikus változásokban kielégít magyarázatát lelhetné. K o r-

s c h i n s k y idézett dolgozatában erdei fáink elnyomulásának
egymásutánját a termés, szállítási képességére és a fény-

* Póton ié: Jahrbuch der K. Preussischen Geologischen Landes-
anstalt. XXIX (1908) II. 2. S. 398.

^Graebner P.: Die Entwicklung der deutschen Flóra. 1912,61—97.
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igénytl vezérelt szukcesszióra vezeti vissza. Ezt ma már
annál is inkább helyesnek fogadhatjuk el, mert a paleon-
tológiailag is helyesnek látszó sorrend megegyezik a fény-

igénytl megszabott szukcesszióval, ellenben egészen más,
mint az az egymásután, amelyet akár a sarkoktól melegebb
tájak felé, akár a hegycsúcsoktól a síkságok felé a klimövek
sorrendje szerint szokás feltüntetni, holott, ha a klima ilyen

értelemben szabta volna meg az erdsödés menetét, nyilván

azzal a sorrenddel kellene megegyeznie, melyben erdei fáink

egy középeurópai hegy csúcsától lefelé következnek.

A föntiek eléggé igazolják, hogy a szukcesszió, ez az
aktiv biológiai tényez, milyen fontos szerepet játszik a
növényföldrajz magasabb rend problémáiban is. Ám a
szukcesszió-tannak van még egyéb, általános biológiai jelen-

tsége is, melyre befejezésképen néhány szóval kivánok
csak rámutatni.

A szukcesszió a bioszférának jelensége, még pedig,

mint emiitettem, természettudományosan, természettörvény

szerint értékelhet jelensége. A bioszféra ilyen általános

kör, sok tekintetben az emberi társadalomban megnyilvá-
nuló jelenségekkel párhuzamba állitható jelenségeit eddig

a materializmus, nevezetesen a darwinizmus tanai alapján

a véletlennek, a „létért való küzdelemnek" anarhiájába
szokták utalni. A szukcessió felismerése azonban azt mu-
tatja, hogy a bioszféra legáltalánosabb kör jelenségei is

természettörvényszerüek, nem pedig anarhisztikus véletlen

esélyeitl függenek.^ Önmagában ugyan a szukcesszió nem
tekinthet többnek, mint ujjmutatásnak a bioszféra magasabb
kör természettörvényeihez, de az anarhisztikus véletlen

darwini tanához képest már ennyit is jelentékeny haladás-

nak kell minsitennk, mert benne igy is az élet hatalmas
hierarhiájának egyik fontos alapkövét kell látnunk.

(A növénytani szakosztály 1922. márc. 8-án tartott ülésébl.)

Zsák Zoltán: Összehasonlító hybrid-

tanulmányok.

A hybrid-növények iránt való különös elszeretetet a
kolozsvári hires Szénaf-nek (Heuwiese), ennek a gyönyör
virágos kertnek hybridekben is gazdag növényzete ébresz-

tette fel bennem. Kezdve a már kora tavasszal megjelen

* Mint ismeretes, ma már az emberi társadalom jelenségeiben is

sikerrel keresik a törvényszerségeket. Az emberi társadalmak törvény-

szer folyamataiból Spengler „Untergang des Abendlandes" c. mvében
a szukcesszióval vajmi közel rokonságban álló történelmi ciklikus rend-

szereket elemezett ki.


