
Néhány szó magyarázatul az új növényfajok 
föltünéséhez. 

Irta P a u I i n y i S á n d o r . 

Általánosan ismert dolog, hogy egy vagy más vidéken oly nö
vényfajokat látunk föltűnni, melyek annak előtte azon a vidéken nem 
él tek, sőt az egész országban is ösmeretlenek valának. így terjedt 
el honunkban , hogy a sok közül csak egy példát említsek , az utolsó 
két évtizedben, mindenütt az országutak mentiben a tövises csirnpaj 
(Xánthium spinosum) vagy Görögország és Éjszak-Afrika tengerpart
jain az A g á v á oly annyira, hogy ezt a két növényt az illető orszá
gok lakosai nem csak általán ismerik , de hogy az minden csak kissé 
figyelmesen utazó idegennek is föltűnik. Pedig bi telesen ki lehet mu
tatni, hogy kevés év előtt mind az A g á v á Göröghonban mind a 
Xánthium spinosum nálunk, de még csak egy példányban sem te
nyészett vadon. 

Még sokkal feltűnőbbet tapasztalhat e téren a gyakorlati er
dész; ugyan is ha valamely tiszta fenyü-álladék letaroltalik már a leg
közelebbi tavasszal látni fogjuk , hogy a fényük helyét mindenféle 
alsóbb szervezetű növényzet buján boritandja e l , imitt amott egyes 
málna- szeder- piszke-bokrokkal, később nyír reketye vagy rezgönyár-
fákkal váltakozva, melyek gyakran annyira elhatalmasodnak, hogy a tér 
űjra beerdösitését is tetemesen gátolják. 

Honnét jött ezen sokféle , annak előtte a fenyvesben nem te
nyésző növény s hogy boríthata el oly gyorsasággal a nagy tért? ez 
azon kérdés mely valószimüleg már évszázadok elölt nem egy gon
dolkodó erdész eszében ébredt s melyre nem mondom kiincrilöleg, de 
csak némikép kielégitölcg is felelni, vajmi kevés tudott. 



Sokan abban a regényes hiedelemben vollak és talán vannak 
is , hogy a természet ott a hol ke l l , még most is teremtöleg lép fel 
s állításuk támogatásául leginkább azt hozták fe l , hogy a tengerben 
távol minden parttól egyes felmerülő burány vagy vulkáni szigetek 
kevés év lefolytával már növényzettel borítvák , és hogy néha ismert 
és lakott vidékeken rögtön egészen új növényfajokat látunk föltűnni. 
Ez azonban mindkettő csak határolt látkörü áll í tás, melyei bizonyo
san nem fog pártolni az , a ki tudja mily távolra képesek a tenger 
habjai az első esetben, és némely emlősök s madarak az utóbbi eset
ben, a növénymagot tovább szállítani. 

Mások azt állították, hogy az újonan jelentkező növények min
dég csak a már meglevő, de sokkal csekélyebb számban és elnyomva 
létezett egyének elszaporodásából eredtek, mi némely esetben való is 
lehet, mert tudjuk , hogy például némely agyagos erdötalajt; ha azt 
felszántatjuk, egészen elborítja a lókörmfl szattyú (Tussilago farfara) 
bár ezen növény annakelötte alig volt észrevehető. Az apró növény 
t. i . gyenge szervezeténél fogva át nem törhetvén a szivos agyagta
lajon mindég csak tengődött , ki nem fejlődhetett, s ez okból fel sem 
tünt , megszüntetvén azonban a fölszántás által az akadály s kibonta
kozva mostoha körülményei közül, föltűnően terjed. 

Ezen állítás azonban , meg nem magyarázza azon tényt : hogy 
kerülhetett ilyképen hozzánk némely növény melyről biztosan tudjuk, 
hogy egykét éviized előtt honunkban nem tenyészet t , bár azt más 
távol országban ismertük; vagy: hogy szaporodhatnak el a fenyves 
vágásban a nyír , rezgönyár, reketye s más gesztek, melyek a vágás 
előtt ott nem voltak s fellünö alakjuknál fogva nem is maradhattak 
volna észrevétlenül a fenyvek közt. 

Voltak végtére oly erdészek is, még pedig nem a legcsekélyebb 
számmal, kik nem törték fejőket azon, honnét került ide vagy oda a 
szeder és málna, hanem beérték vele, hogy ott van s örültek is neki 
ha t. i . érett bogyó volt rajta , éltek is vele Isten parancsa szerint s 
istenre bízták a dolog megfejtését. 

A dolog így állván , nem tartom feleslegesnek ezen amúgy is 



érdekes és jobbára nyílt kérdést megvitatni, ebbeli nézeteimet és az e 
körüli legújabb észleleteket közzétenni. 

Véleményen szerint annak, hogy valamely vidéken, akár rögtön 
és minden látszólagos ok nélkül, akár valamely közbejött változás kö
vetkeztében — p. o. a tarvágás után új növény fajok tűnnek fel t. i . 
olyanok, melyek az előtt ott nem tenyésztek — három fő oka van: 

1. Némely növénymag hihetetlenül sokáig tartó csirképessége 
gel b í r ; 

2. Sok növénymag szárnyas pelyhes s egyáltalában oly szerve
zetű , hogy azt a szél vagy a víz a legtávolabb helyekre elhord
hatja ; és 

3. Némely növény magvak bizonyos emlősök és madarak által 
akaratlanul tömérdek mennyiségben és a legtávolabb tájakra, gyakran 
idegen országokba is elhordatnak. 

Az elsőt illetőleg tapasztalás bizonyította t ény , hogy némely 
növénymag kedvező körülmények közt még évtizedes földbeni heverés 
után is kicsírázik; így a s e p r ű j e n e s z t e r r ő l régen tudjuk, hogy 
magva sok évig épen marad a földben; olyan természelünek látszik 
lenni az erdei üszögör (Senecio silvalicus) is mely a vágásokban né
hol varázSszerü sebességgel elterjedvén, két három év múlva ép oly 
rögtön el is tűnik. Mily sokáig tarthat némely magnak csirképessége 
bizonyos rendkívül kedvező körülmények közt , látjuk az egyptom 
pyramisok sírboltjaiban talált búzán, mely ezredéves tömlöczéböl ki
szabadítva s elvetve kicsirázott. 

Sokkal fontosabb azonban ezen elősorolt lényeknél , némely 
növények terjedése azon okból, mert magjuk a szél és víz általi el-
hordásra felette alkalmas szervezettel bír. A ki némely zuzmó, pa
rány s efféle magot ismer, az legkevésbbé sem fog csodálkozni azon, 
hogy ezeket apróságuknál fokva, már a szél is elhordhatja, a legtávo
labb helyekre hol annakelölte nem tenyésztek, s ha a helyei viszonyok 
itt történetesen kedvezők, akkor meg is honosodnak. 

Csekélyebb mértékben és kissebb távolságra áll ez némely ma
gasabb szervezetű növényekről is , melyek pelyhes, szárnyas és egy-



általában könnyű, a szól állal elhordhaló maggal bírnak. Ilyen p. o. a 
rezgő nyárfa , a feketye, a nyír, melyek egyszersmind oly szaporák , 
hogy az évenként csak egyetlenegy ily geszten termelt magvak szá
mát milliókra lehet tenni. 

Hathatósabb még e téren a víz befolyása. A patakokba és 
folyókba számtalan és mindennemű növény magvak sodortatnak a szél 
által, melyekből a nehezebbek csakhamar elmerülnek agyán, de a köny-
nyebbek hihetetlen távolságra hordatnak el s a víz mentében jobbra 
balra, valamint a folyókban levő szigetekre telepítetnek le. így látunk 
Európa nagy folyamainak partjain egészen a tengerig mindenféle ide
gen növényeket tenyészni, melyekből időnként az egyik vagy a másik új 
termőhelyén meg is honosodik. Eképen terjedt e l , hogy csak néhány 
feltűnő példát említsek, az Elbe folyam mentében a párisi galaj, (Gá
liam parisiense,) a zsázsa zsombor (Naslitrtiuin aiislriacum ,) a bérezi 
larsóka (Thlaspi alpesire) s a tb. egészen az éjszaki tengerig. 

Sokkal nagyobbszerííen látjuk azonban a természet hatalmas 
kezét e tekintetben működni a tengerben , hol a tengerfolyamok sok 
növénymagot gyakran más világrészekbe is hoznak. így a hatalmas 
Golffolyam — mely a Mexikói öbölből kiindulva, Afrika partjait körül
járván Európába jő és a Britt, Skandináv és Islandi sziklákon megtörvén 
erejét, egészen az éjszaki jeges tengerbe jut el — tömérdek mennyisé
gű növénymagot visz magával, letelepítve azt útjában mindenült olt, hol 
parira talál, úgy hogy mentében, Mexikótól az Azori szigeteken, Af 
rika partjain, Britanniában, Skandináviában sőt még az islandi partokon 
is, ebbeli működésének elő jeleit láthatjuk. Egészen hasonló , bár nem 
oly nagyszerű e tekintetben a többi tengerfolyamok működése is. 

Nem csekély befolyással vannak végre bizonyos növények e l 
terjedésére az emberek, némely emlősök és főkép a madarak. 

A kereskedés fő tárgyát mindég oly növények magvai vagy 
részei képezték és képezik melyek embereknek s állaloknak szolgálnak 
eledelül mint p. o. a rizs, a gabnanemek, melyekhez az ujabb korban 
ínég oda lehet számítani a kávét és a theát is. Ezek főkép most, hol 
a közlekedés mind tengeren mind szárazon oly gyors és annyira o l -
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cső, termőhelyeikről gyakran a legtávolabb országokba hordáinak cl s 
miután linljnk, hogy ezen hasznos növényekkel váltakozva mindenüti 
több kevesebb dudva is tenyészik, nagyon természetes, hogy az ara
tásnál ennek magja is a gabna közé fog jutni. Miután pedig a vala
mely országba bevitt gabonának egyik része vető magul is használtatik 
a gabnával együtt a dudva mag is elvettetik , kikél, és innét a körül
ményekhez képest tovább is elterjedhet. Ezen uton jutnak mindég 
dél Oroszországi és Podoliai növények a búzával Franczia és Angol-
honba vagy a szi'p sáfrányos csüküllö (Centaurea solstitialis) mely az 
Adriai tenger melléken honos, Trieszten át közép és éjszak Némethonba. 
Szintúgy van ez a rizskásával, kávéval és theával, melyek nálunk nem 
vettetnek el ugyan , de használat előtt a dudva magok belölök kisze
detvén eldobatnak és ha ekkor alkalmas helyre esnek, mi nem rit
ka, kikelnek. 

Megjegyzésre méltó , hogy az ilyen hónuktól nsgy távolságban 
kicsirázó növények, más klimaticus és lenyészeti viszonyok közt kén-
teletiiletvén é lni , gyakran annyira eltérnek legtöbb tulajdonságaikban 
hon maradt rokonaiktól, hogy sokszor nehéz megismerni őket és űj 
fajnak tarlatnak, mi főkép az alsóbb szervezeti fokon álló növényfajok
nál , hol a meghatározás nehéz és nem egészen biztos — sok zavart 
idézhet elő. 

Az emlős állatok közül némelyek oly sűrű szőrrel fedvék, hogy 
abban a bele eső magvakat meszire elhordhatják; ha az ily állatok 
akarva vagy akratlanúl nagy utazásokat tesznek, a szőrükben levő ma
got ütjok mentében mindenütt, de kivált oly helyeken fogják elszórni 
a hol lefeküsznek és hosszabb ideig heverésznek; így hozatott be ho
nunkba a tövises esimpaj (Xantium spinosum) a dunai fejedelemségek
ből behajtóit disznók állal szőrükben, még pedig a Balkán hegyláncz-
ból; szintúgy látható hogy honunk némely felvidéki fenyveseiben, mely-
lyek több órányi távolra esnek minden falutól, melyekben azonban egész 
nyáron át juhok legelnek, a juh szállások körül a csalány a legbu-
jábhan tenyészik, anélkül , hogy másutt a fenyvesben ezen növénynek 
csak nyoma is látszanék. A csalánymagol kétségen kívül csak a ju-



hok, gyapjúkban hozták fel, még pedig oly lejebb fekvő helyekről hol 
a csalány mindég tenyészik és hol a juhok addig legeltek, mig a hava
sokba fel hajtattak. 

A madarakról tudjuk, hogy legtöbbjei növénymaggal és gyü
mölcscsel élnek de szint oly ismeretes, hogy ezen állatok az elnyelt 
magvakat csak részben , vagy épen nem emésztik meg, nevezetesen 
áll ez azon magvakról, melyek húsos burokkal látvák el mint a piszke, 
szeder, málna, eper, áfonya s t. b. mint ezt mindenki tapasztalhatta a 
ki madarakat tartván, azokat nyáron a fennevezett gyümölcscsel táp
lálta. A magvak tehát nagy részben változatlanul átmenvén a mada
rak belén, ott rakatnak l e , merre a madarak járnak kelnek; és meg
jegyzésre méltó, hogy az ily huladéktól körülvett mag ez által csírá
zásában tetemesen elöinozililtatik , mely példán a kertészek okulva az 
elvetendő magot guanóval keverik. 

Miután a mag- és gyümölcsevö madarak száma ép oly nagy 
mint azok étvágya erős, s miután ezen állatok már testalkatuknál fog
va a legmozgékonyabbak a mellett nyugtalanok s helyet cserélni sze
relök — könnyen belátható, hogy általok azon növények melyek mag-
vaival vagy gyümölcseivel élnek nagyon is el fognak terjesztetni. 

Tudván és egybevetvén ezeket legkevésbé sem fogunk csodál
kozni azon , hogy az egyik vagy a másik tenger vagy folyó partján 
vagy a főutak mentében egészen idegen növényeket látunk tenyészni; 
vagy azon, hogy a letarolt erdő helyét azonnal mindenféle apróbb nö 
vényzet foglalja e l ; mind ez , az elöbiek szerint ép oly természetes 
mint megfogható; nem lehet azonban halgatag mellőzni itt egy más 
felmerülő kérdést t. i . azt: miért vesznek ki az ily vendég növények 
közül némelyek azonnal, mások legalább rövid idő múlva, hollóit egy
némelyek nem csak meghonosúlnak, de gyakran a honiak rovására 
túlsúlyra is vergődnek ? 

Ezen kérdés megfejtését azon általános természeti törvényben 
leljük, mely szerint a szerves lények, állatok csakúgy mint növények, 
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létükért szüntelenül küzdenek s ezen küzdelemben mindég azon íaj 
győz rokon fiijai fölött, mely a természettől a legnagyobb életerővel 
ruháztatott lel. 

Tegyük lel , hogy valamely növénynek magva idegen vidéken 
elszórva kikél, ennek itt maradása és elterjedése esak azon erőtől fiig-
gend, mellyel megbír küzdeni a megváltozott klímával és talajjal s 
mellyel képes magának a tenyészetére szükséges helyet lefoglalni. 
Ha ebbeli ereje csekély, ha a talajhoz alkalmazkodni s az új klimati
kus viszonyokkal megbarátkozni nem tud, akkor Kimaradásának nap
jai meg vannak számítva, mert a körüllevő növényektől legyőzetik és 
ha csak mindég újból elszórt idegen magvak által nem pótoltatik — 
kivész. 

így van ez azon növényekkel, melyek magvai a folyók és ten
geri folyamok által, forró égaljból zordon vidékekre vagy ellenkezőleg 
sodortatva, ott kikelnek ugyan, de ha szüntelenül nem pótoltatnának, 
legnagyobb részük már egy két év múlva kiveszne. 

Ha ellenben valamely vendégnövény, nem csak az új talajjal 
de a megváltozott klímával is könnyen megbirkózik, sőt é l e t - é s küzd-
ereje még az ott honos fajokénál is nagyobb; ez nem csak könnyen 
fog új termőhelyén meghonosodni, de szomszédjaiból is a gyengébbe
ket el fogja nyomni s helyeiket lefoglalni , úgy annyira, hogy ezek 
gyakran egészen kivesznek. A tapasztalás mulatja, hogy kiválólag 
azon honi növények irtatnak k i , melyek az ily vendégnövényhez szer
vezetükben leg hasonlóbbak. 

I«ry p. o. a tövises csimpaj nálunk nem csak meghonosodott, 
hanem oly életerővel is bír, hogy a neki megfelelő termőhelyről min
den más növényt könnyen ki i r t , magát pedig kiirtani, még embernek 
is nehéz feladat. így az Átán és Bürök magva európai hajósok által 
déli Amerikában akaratlanul elszórva, annyira elterjedt, hogy elnyom
va sok olt honos növényfajt, egész területeket borít el. 

Erdeinkben szintén úgy áll a dolog. Letaroltatott p. o. télen 
valamely fenyves lejtő s már tavaszai lálandjuk a gesztek helyét ap
róbb növényzcltel elfoglalva, mert a természet ép oly kevéssé szereli 



az üres tért a szerves mint a szervetlen világban ; ezen legelső nö
vények kétségen kívül nagyubbára, csak a már az erdőben annak 
elölte is bár elnyomva létezett fajok, elszaporodott egyénei, vagy olyan 
fajok melyek a földben régóta beverő magból most keltek k i ; de van
nak minden esetre köztök olyanok is , melyek csak a letárolás után 
szél, víz és madarak állal hozattak oda s a melyek száma , főkép ze-
néreink közvetítésének következtében napról napra szaporodik. A ma
darak egyálalában nagyon szeretik a letarolt erdöhelyeket meglátogatni, 
nem csak azon okból, hogy ott a napon futkározzanak, hanem , és 
főkép azér t , hogy ott a földön mászó különféle robarokat és férgeket 
felkeressék ; miután pedig legtöbbjei, különféle bogyóval is élnek , ez 
alkalommal hulladékjokkal nagyon sok növény magot is elhintenek, 
mely itt a napon és tolevénydús erdőtalajon azonnal kikél. Így ter
jed el gyorsan a vágásokban az eper, málna piszke, szeder, áfonya s a 
t., melyeket nem sokára követem! a nyír , rezgő nyárfa, rekelye s 
egyáltalában oly gesztnemek, melyek magvait szervezetüknél fogva a 
szél hozhatja oda, úgy hogy kél vagy három év lefolyta után a vágás 
ban csak is ezek uralkodnak. 

De a tapasztalás mutatja, hogy ezen különféle , növények azért 
itt meg nem honosodnak, mert a magvaikból kikelt és évről évre 
gyarapodó fenyvekkel csakhammar létökérli küzdésbe jönnek, melyben 
legelőbb is az apróbb eper, áfonya, málnabokrok a fenyvek által bcár-
nyékoltatván s legyőzetvén, eltűnnek; később pedig a nyí r , rezgő 
nyárfa és rekelye sem bírván ellenlállani a fenyvek terjeszkedési ere
jének, elnyomatnak és kivesznek — úgy, hogy valami két évtized i l 
lán, a lejtőn megint csak tiszta fenyü álladékot fogunk látni. 


