
A marhakáposzta termesztése munkaigényes és nem lehet mindenütt meg
oldani, főleg nehezen lehet a tél második feléig megőrizni vagy tárolni. Ez in
kább télelejei zöldtakarmányozásra alkalmas. A csicsóka is jó kiegészítője en
nek a zöldtakarmány sorozatnak. A rügyet, kérget szolgáltató fák döntése, a 
fahasználatok a vadgazdálkodás ilyen kívánalmait is méltányoló ütemezése 
pedig — a silózás mellett — igen fontos láncszeme a vad téli szakszerű takar
mányozásának. 

6. ábra. Az ilyen etetés, a hóra kiszórt savanyú rétiszéna vajmi keveset 
segít a vad éhségén és az erdők megvédése szempontjából sem éreztetheti 

hatását 

A silókészítésnek és. felhasználásának különböző módjai terén pedig Szá
mos lehetőség kínálkozik, beleszámítva az időben — május végén, június ele
jén — készített lombsilót is. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel! 

Hozzászólás 
Dr. Haracsi Lajos: „Erdőtipológia és erdőművelés" 

e. cikkéhez 
Haracsi Lajos professzor tanulmányát (Az Erdő, 1963. 12. évf. 1. sz. p. 1—10) át

hatja a nagy orosz erdőművelőnek, G. F. Morozovnak tanítása, és Morozov „Ucsenie 
o lesze" (1920) ill. „Die Lenre vom Walcle" (1926) c. munkája kitűnő összefoglalását 
adja. Ennek a munkának alapvető felismerései kétségkívül ma is helyesek és Moro
zov joggal tekinthető a mai erdőtípus-fogalom első megfogalmazójának. Ö volt 
ugyanis az, aki „állománytípusokról szóló tanát a növénytársulástan speciális ese
teként fogta fel, s az erdőgazdálkodás állomány-fogalmát a növénytársulástan konk
rét növénytársulás-fogalmával, az állománytípust pedig az asszociációval tartotta 
egyenértékűnek" (Csapody: Napjaink több tipológiai irányai. 1958.) Felismerései 
valóban „alapvető törvényszerűségek'', amelyekről azonban aligha állítható, hogy 
„a mai erdőtipológia ezekből nem sokat használt fel" (Haracsi, id. m. 2. o.). 

/ 



Tudott dolog ugyanis, hogy részben Krüdener és Alexejev közvetítésével, rész
ben pedig közvetlenül Szukacsov és Pogrebnyák ill. követőik a Szovjetunióban és 
más országokban a morozovi elvek követőinek, sőt továbbfejlesztőinek tartják magu
kat s alig vonható kétségbe, hogy ismerik is Morozov tanításait. 

I.' Hazai vonatkozásban sem vállalható maradék nélkül, hogy „Morozov tanítá
sait nem ismerik és nem alkalmazzák" (Haracsi, id. m. 2. o.), hiszen tipológiai téren 
a közeljövőben megjelenendő erdőfelújítási és telepítési technológiai eljárások a 
morozovi gondolatnak megfelelően, a földrajzi tényező hangsúlyozásával, táji 
erdőművelési keretben nyertek kidolgozást, az „Erdő- és termőhelytipológiai útmu
tató" (1962) pedig a morozovi eszmék továbbfejlődését jelentő Pogrebnyák-iéíe két
tengelyes séma eredményeit is hasznosította. 

Az e l m é l e t i n ö v é n y c ö n o l ó g i á b a n ugyanennek a földrajzi nézőpont
nak érvényesülését jelenti az, hogy „a korábbi, szubasszociáció értékű földrajzi 
variánsokat ma általában lokális vagy regionális asszociációnak tekintjük" (Soó R.: 
Hazai növényföldrajzi és fejlődéstörténeti kutatások. M T A Biol. Csop. Közi. 1960. 4. 
évf. 1—2. p. 30). Ma már Braun-Blanquet mondja ki, hogy „a vegetációköröknek 
azaz flóraterületeknek társulásait más-más ökológiai egységbe, sorozatba, csoportba, 
s méginkább asszociációba kell sorozni'" (Soó id. m. p. 31). Brcmn-nak az 1962. évi, 
Stolzenau/Weserben megtartott szimpozionhoz intézett levele is a mellett foglal 
állást, hogy ,,az asszociációk az egyes ,Vegeitatio!nsbezirk'-ekre vagy ,Wuchsge-
biet'-ekre vonatkoznak", lényegében ezzel szentesítve a földrajzi asszociáció fogal
mát (Soó R.: Növénycönológiai kutatások. Beszámoló a Stolzenau-i szimpozionokról. 
Botanikai Közlemények. 1962. 3—4. sz. p. Í97). Az így értelmezett asszociációt ma 
már a latin névhez fűzött földrajzi jelzővel is illetjük és közös főasszociációba von
juk. Nagyon helyes utalást találunk erre nézve Haracsi professzornál (id. m. 6. o.), 
amikor megemlíti, a botanikai irodalomra való hivatkozással, hogy az alföldi homo
kon mind a pusztai tölgyesnek (f'estuco-Quercetum), mind a gyöngyvirágos tölgyes
nek (Convallario-Quercetum) megkülönböztetünk egy nyírségi (tibiscense) és egy 
Duna—Tisza-közi (danubiale) változatát. (Soó R.: Die Wálder des Alföld. Acta Bota-
nica Acad. Sc. Hung. 1958. 4. köt. 3—4. sz. p. 372—375). Ugyanígy ma már nem 
beszélünk pusztai cserestölgyesekről (Quercetum petraeae-cerris), hanem ezen fő-
asszociáción belül mindig megmondjuk, hogy ennek felvidéki (subcarpaticum), al
földi (pannonicum), dunántúli (transdanubicum) vagy alpokalji (noricurn) változatá
val van-e dolgunk. A gyertyános kocsányostölgyeseknél (Querco robori-Carpinetum) 
megkülönböztetünk egy alföldi (hungaricum), egy felvidéki (subcarpaticum), egy 
középhegységi (balatonicum) és egy dunántúli (transdanubicum) változatot; a gyer
tyános kocsánytalantölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum) esetében van egy dunán
túli (transdanubicum), középhegységi (pannonicum) és egy szlovén (slovenicum) vál
tozat, nem is beszélve azokról a délnyugat-dunántúli gyertyános-kocsánytalantölgye-
sekről, amelyek az illír flóratartományhoz (Illyricum) kapcsolódva, mint főasszociá-
ciók is önálló néven (Helleboro dumetorum-, Asperulo \taurinae-Querco petraeae-
Carpinetum) különítettelek ma már el (Soó R-: Növényföldrajz. 1962. p. 139. Syste-
matische Übersicht der pannonischen Pflanzengesellschaften V. Acta Bot. Acad. Sc. 
Hung. 1962. 8. köt. 3—4. p. 355—358). További példák felsorakoztatása nélkül is lát
ható tehát, hogy a középeurópai cönológiai iskola újabban örvendetesen felismerte a 
földrajzi tényező hatását a vegetációra, sőt mintha kissé túlzásba is menne már vele. 
Ez egyik oka az irodalomban mindjobban felszaporodó új társulásoknak ill. a társu
lások nagyobbmérvű differenciálódásának. Azt, hogy e téren meddig mehetünk el, 
vita tárgyává tehetjük, megítélésem szerint azonban a Morozov-től eredő földrajzi 
fogalom elszabotálásával a cönológia ma már alig vádolható. Ez pedig azt jelenti, 
hogy ebben a tekintetben a cikk szerzőjének felfogása és a hivatásos cönológusok 
ill. erdész-geobotanikusok között nincsen elvi nézeteltérés. 

II. Ami Morozov másik alapvető elméleti megállapítását, a termőhelyi tényezők 
ill. az erdőtípusok ökológiai tartalmának hangsúlyozását illeti, ma már ebben min
denki egyetért. Nem Morozowal szállok tehát vitába, amikor jó lelkiismerettel 
egvetlen hazai erdész-botanikus nevében sem vállalom azt a megállapítást, hogy 
„Magyarország erdeiről megjelent erdőtipológiai rendszerezések többsége — a nyugati 
botanikai cönológiát követve — a típusok osztályozását és jelemzásét maidnem ki
zárólag az ún. karakternövények szerint végzi" (Haracsi id. m. 2—3 o.). Ez a meg
állapítás azért megtévesztő, mert még az „ortodox botanikával" kapcsolatban sem a 
jelenlegi, hanem a fejlődés egy korábbi és ma már meghaladott állapotát tükrözi. 

„Az asszociáció önállóságának kritériumául a Braun-Blanguet iskola a saját ka
rakterfajt jelölte meg. Ez a felfogás ma már meghaladott, legtöbb karakterfaj na
gyobb cönológiai s egyben ökológiai egységre (csoport, sorozat, osztály) jellemző. A 
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karakterfajok, a társulás mikroklimatikus és talaj ökológiai viszonyait jellemzik, gyak
ran utalnak annak fejlődéstörténetére is, mint az előző társulás reliktumai és a kö
vetkező úttörői." (Soó R.: Hazai növényföldrajzi és fejlődéstörténeti kutatások, id. m. 
p. 30). A magyar növényföldrajzi iskola is ma már „nagyobb jelentőséget tulajdonít 
az asszociáció teljes összetételének — amely nemcsak a környezet, de a fajok fizio
lógiai igényeiből és versenyképességéből fakadó ökológiai magatartásnak is eredmé
nye —, továbbá a syinökológiai jellegének és fejlődéstörténetének — mint a karakter-
fajokon alapuló egyoldalú rendszerezésnek" (Soó id. m. p. 31). 

Az idézetekből kitűnik, hogy a növénytársulások jellemzésére és elhatárolására 
egyre jobban az ökológiai bélyegek kerülnek előtérbe. Ezt tükrözik nyugaton Ellen-
berg, a Német Demokratikus Köztársaságban A. Scamoni és Passarge, hazánkban 
ötünk (Csapody—Horánszky—Simon—Szodfridt—Tallós) ökológiai fajcsoport-össze 
állítása (in Majer: Erdő- és termőhelyitipológiai útmutató. OEF. Bpest, 1982), sőt annak 
gyakorlatban először Fekete G.—Járai K. M. által történő alkalmazása is (1962). 
Ugyanígy megszülettek a hazai erdőtípusok ökológiai föderációi is, mint pl. bazofil 
és acidofil bükkösök, tölgyesek stb. A társulások ökológiai tartalmának kifejezésére 
egyes asszociációk magyar nevébe belekerültek termőhelyi ismérveik is, pl. beszélünk 
andezit- és mészkő-szurdokerdőkről, andezit karsztbokorerdőről, lösz-tölgyesről, sziki 
tölgyesről, homoki tölgyesről, mészkedvelő és mészkerülő tölgyesekről, -bükkösökről 
és -gyertyánostölgyesekről stb. Alig olvashatunk elmélyültebb tanulmányt, amely az 
ökológiai-termehelyi analízist mellőzné. 

összefoglalva az elmondottakat, megállapítható, hogy a morozovi örökség ökoló
giai tartalmát illetően Haracsi professzor és a mai cönológiai irányzatok között ismét 
nincsen semmi elvi nézeteltérés. 

III. Más azonban a helyzet akkor, ha a társulások florisztikai összetételét, mint 
a társulások másik fontos és el nem hanyagolható kritériumát tesszük vizsgálódá
sunk tárgyává. A karakterfaj elmélet kritikája ugyanis közel sem jelenti a társulá
sok florisztikai összetételének teljes alárendeltségét, különösen ném, ha az osztályo
zás, a kategorizálás kérdéséről van szó. Itt ma is érvényben van az az álláspont, 
hogy a syntaxonómia osztályozásának alapjául csak a florisztikai összetétel szolgál
hat, mint ahogyan a logika sérelme nélkül pl. a növényrendszertanban sem lehet a 
fajoknak magasabb rendszertani kategóriákba sorolását morfológiai és fejlődéstörté
neti bélyegek helyett kizárólag ökológiájuk alapján végezni. Magasabbrendű cönoló
giai egységbe csak azok a florisztikailag közel rokon társulások vonhatók, amelyek 
földrajzi ismérveiktől függetlenül, florisztikai összetételüket illetően egyeznek. Ezért 
kerülnek az elméleti rendszerben, közös differenciális és karakterfajaik alapján a 
mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum, újabb érvényes nevükön Deschampsio-Fage-
tum) a mészkerülő fenyvesek (Pino-Quercetalia) sorozatába és nem a bükkösök 
(Fagetalia) közé; ezért kerülnek Haracsi, professzor cikkében a felemlített alföldi ko
csányostölgyesek (Festuco-Quercetum roboris) a száraz tölgyesek csoportjába (Quer-
cion pubescenti-petraeae) és nem egy földrajzi koncepció alapján létrehozott ún. sík
vidéki erdők sorozatába. 

Néha természetesen a földrajzi-domborzati és florisztikai jellegek között bizo
nyos paralellizmus mutatkozik, ilyen a felemlített hegyvidéki égerligetek (Alnetum 
glutinosae-incanaej esete. Ezt a legutóbbi időkig a fehérnyárasok (Populetalia albae) 
sorozatában tartották nyilván. A bükkösök (Fagetalia) sorozatába való átosztását Ha
racsi professzor földrajzi elgondolásokból fakadóan óhajtja. Az átsorolás 1962-ben, a 
Stolzenau/Weser-i szimpozionon megtörtént (v. ö. Soó: Növénycönológiai kutatások 
Bot. Közi. 1962. 3—4. sz. p. 197. és Systematische Übersicht. V. Acta Botanica, 1962, 
p. 335—366), ha nem is földrajzi, hanem flóraösszetételi indokolás alapján. Sajnos 
nem tagadható, hogy az átsorolásnál az ökológiai értékelésen súlyos csorba esett, hi
szen éppen erdészeti szempontból az égerligetek sokkal közelebb esnek a puha- és 
keményfaligetekhez, mint a bükkösökhöz. Ez a körülmény viszont annak elismeré
sét jelenti; hogy a földrajzi -kívánalmak érdekében Haracsi professzor maga is, — 
említett esetben, — az ökológiai vonatkozások elhanyagolása mellett döntött (a föld
rajzi környezetnek az ökológiai tényezőkkel való felcserélése ugyanis az ok és oko
zat felcserélését jelenti). Pontosabban.: valamely szempont következetes érvényesí
tése előbb-utóbb más, jogosult szempontok sérelmét okozhatja, mert a természetben 
sokkal bonyolultabban függenek össze a jelenségek, semhogy azokat az ember a maga 
kategorizálásával tökéletesen megfoghatná. Ezért nem illet senkit megrovás. 

Fentiekből az a következtetés vonható le, hogy nincsen semmi akadálya sem an
nak, hogy az elméleti rendszerek gyakorlatiasabbá tétele esetén más, kevésbé elmé
leti szempontok szerint csoportosítsuk az egyes társulásokat. Ez történt lényegében 
Majer Antal rendszerében (1962) és ez történt Soó Rezső Magyarország növény- és 



erdőtársulásairól készített áttekintésében is (Az Erdő. 1960. p. 321—340). Az alkalma
zott tudomány, esetünkben az erdőtipológia, mint a cönológiának az erdőgazdálkodás 
követelményeire szabott alkalmazása, tehet engedményeket a gyakorlat javára. Ez 
kötelessége is. A gyakorlat szempontjainak érvényesítése azonban nem teszi lehe
tővé az elméleti alaptudomány igazságainak mellőzését. 

IV. A továbbiakban Morozovot már elhagyva, szeretném kifejteni, mi az amiben 
Haracsi Lajos professzorral még egyetértek. Haracsi professzor azt mondja, hogy 
,.erdőtipológiája 3 új jellemző elemmel ad többet" s ezek közül egyik a fafajok termő
helyi jelzőképessége (id. m. 8. o.). Ugyanakkor elismeri, hogy ^ezzel a törvénnyel 
kezdődik minden növényföldrajz és tipológia is", de kifogásolja, "hogy „a cönológiá
ban az erdő esetében is az aljnövényzet egyenlő szerepet kap a fafajokkal, sőt még 
néha nagyobbat is" id. m. 4. o.). Ha ez így lenne, akkor hazai erdőtársulásaink ki
vétel nélkül nem a fafajokról, hanem lágyszárú növényekről lennének elnevezve. 
Márpedig ez, az 1930-as évektől, azaz a magyar növényföldrajzi iskola születésétől 
kezdődően, nincs így. Bizonyosság erre az, hogy hazánkban, eddigi tudásunk szerint, 
57 erdőasszociáció fordul elő s mind az 57 társulás nevében magyarul és latinul egy
aránt az illető állományalkotó fafaj neve szerepel. Amikor tehát a nemzetközi és 
hazai növénycönológiai irodalom erdőtársulásokat fafajokról nevez el, akkor nem az 
erdészállásponthoz közeledik, hanem kitart az egyetlen józan, korábbi felfogása mel
lett. E tekintetben tehát a cönológiai irodalom és a kifejtett tipológiai elképzelések 
között az ellentétek mondvacsináltak s ennek táplálása nem a tudomány előbbrevi-
telét szolgálja. 

Egyet kell végül értenünk a szerzőnek a termőhelytérképezéssel kapcsolatos ál
láspontjával (id. m. 7. o.). Inkább kiegészítésként tenném csak hozzá, hogy a termő
helytipológiának ott van óriási jelentősége, ahol többé-kevésbé természetes erdőtár
sulások már nem találhatók (szik, homok, kötött talajok) s ezért régi megállapodás 
után (Ehwald, Zólyomi, Majer A.) újólag az az elvi döntés született (OEF), hogy a 
gyakorlatban erdőművelőink hegy- és dombvidéken az erdőtipológiát, az erdőtlen 
alföldi adottságok között pedig a termőhelytipológiát alkalmazzák. 

V. Fentiekben azokat az elemeket emeltem ki, amelyekben,-további félreértése
ket elkerülendő, kimutattam, hogy nincs lényeges különbség az eredeti tanulmányban 
vázolt koncepció és a többi erdész-, ill. botanikus-cönológus felfogása között. Követ
kezőkben olyan 4 kérdéskomplexumot szeretnék röviden érinteni, amelyek tekinteté
ben viszont, megítélésem szerint nézetazonosság nem alakulhat ki. Ezek: 1. az állo
mánytípus értelmezése, 2. a terminológia, 3. a nomenklatúra és 4. a kategorizálás 
kérdése. Előrebocsátom, hogy a problémák elvi jellegűek s felvetésük a tisztánlátást, 
nem pedig holmi oktalan bírálgatás céljait szolgálja! 

ad 1. Az, hogy mit nevezünk állománytípusnak, lényegében terminológiai kérdés 
ugyan, mégis külön említem, mert ebben látom a kifejtett Haracsi-íéle tipológia 
egyik nehézségét. A kérdéssel kapcsolatban azt olvassuk ugyanis, hogy „Az állomány
típus mai értelmezésben egyenlő az erdőtípussal, mert a természetes állomány min
denkor egy meghatározott, különleges termőhely szülötte és attól el nem választható, 
a kettő szoros egységben, együtt alkotja az erdőt, erdőtípust" (Haracsi id. m. 7. a.). 
Mai értelmezésben az állomány azért állomány- és nem erdőtípus, mert csak a fa
fajösszetételre és legfeljebb a termőhelyre van tekintettel, de nem öleli fel mindazon 
kritériumokat, amelyek ezeken kívül a természetes erdőtársulásokra még hatnak és 
azokat egymástól megkülönböztetik. Az a tipológiai kategória viszont, amely csak a 
faállományra van tekintettel, de pl. az egyéb növényzetre nincs, semmiképpen sem 
lehet erdőtípus, hanem csak állománytípus. Felmerül a kérdés, mi akkor Haracsi 
professzornál az erdőtípus? A kérdésre így válaszol: „Az erdőtipológia legfontosabb 
alapegysége az erdőtípus. Egy erdőtípusba tartoznak mindazok az ugyanazon erdő
tájban fekvő erdőrészek, amelyeknek termőhelyi viszonyaik és ősi faállományuk 
fafajbeli összetétele jól megegyezik (azaz a domináns, karakter- és differenciális fa
fajok ugyanazok). (Haracsi, id. m. 7. o.). „Hazánk természetes erdőtípusai" (Erdészet
tud. Közlemények 1958. I. p. 7.) c. tanulmányában „közel azonos szerkezetű és ter
mőhelyi erdőket" nevez erdőtípusnak, amely (id. m. 10. o.) „nem egyszerű florisztikai, 
hanem főleg állományösszetételi, fatermelési és egyben termőneiyi fogalom". A 
növénytakaró, mint kritérium ebből a definícióból tehát ismét kimaradt, mert annak 
figyelembevétele csak esetleges, de nem szükségszerű. Azt látjuk mindebből, hogy a 
szerzőnél valóban megegyezik az erdőtípus az állománytípussal. Erdőtípusa azonban 
nem egyezik a szakirodalomban általánosan elfogadott és definiált erdőtípus foga
lommal. Ezért meglepő, hogy az ilyen módon állománytípussá egyszerűsített erdő
típust önálló növénytársulásnak, sőt asszociációnak tekinti és a cönológia jól körül
határolt, pontosan definiált és állandóan fejlődésben levő, foglalt fogalmát figyelmen 



kívül hagyja. Pedig az erdőtípus úgy viszonylik az állománytípushoz, mint a „Wald-
gesellschaft" a „Forstgesellschaft"-hoz, vagy a „Wald" a „Forst"-hoz. A fogalmaknak 
ebből a tudatos, de önkényes felcserélésébőn következik, hogy Haracsi professzor 
„erdőtipológiája" lényegében csupán állománytipológia, amelyben a természetes erdő
típusok és a mesterséges állományok vegyesen fordulnak elő. 

ad 2. Terminológia tekintetében nemcsak az erdő- és termőhelyi, ill. állomány
típus, továbbá az asszociáció nyertek szokatlan értelmet, hanem nagyon sok, eddig 
lefoglalt fogalom is lényeges átértékelésre került. 

így az „edafikus erdőknek" a klimatikus erdőkkel való szembeállítása elméleti
leg elfogadható, csak éppen szükség nincs rá, mert az az erdő, amelyik nem edafikus, 
ill. azonális, az „eo ipso" a talajtényezők uralmának döntő befolyása nélkül, tehát 
klimatikus tényezőktől függően jön létre és halad a klimax felé. Az ún. klimatikus 
erdők ugyanakkor nem homogének, mert közöttük, éppen a földrajzi-domborzati és 
éghajlati tényezők figyelembevételével vannak zonálisak, extrazonálisak és intrazo-
nálisak, osztályozásuk tehát komplikáltabb, semhogy csupán lineáris — egyébként 
pompás — ökológiai sorokba foghatók volnának. 

Nem érthetek egyet azzal sem, hogy „a tájövi vegetációkat, mint nagyobb terü
letű, egységes megjelenésű és éghajlatú növénytakarót" azonosítsuk az „asszociáció
sorozattal" (Haracsi id. m. és „Hazánk erdőtájai." Az Erdő. 1961. 10. sz. p. 413) 
és a síkvidéki tölgyesek „tájöve" a Quercetalia pedunculatae, a hegy- és dombvi
déki bükkösök „tájöve" a Fagetalia silvaticae elnevezést nyerje. Ez esetben ugyanis 
az történne, hogy egy-egy, a cönológiai rendszerben -etalia képzővel jelölt sorozat
nevet, tehát syntaxonómiai fogalmat azonosítanánk egy földrajzi fogalommal, egy 
csupán gondolkodás útján nyert logikai kategóriát egy valóban létező földrajzi való
sággal, amely szerintem nem tenné „áttekinthetőbbé és világosabbá" a növénytakaró 
rendszerezését, mint azt Haracsi professzor írja, hanem fogalomzavarhoz vezetne. 

Aggodalmat kelt K. Rúbner vegetációs övbeosztásának kiterjesztése és átvétele is, 
amennyiben a föld florisztikai-növényföldrajzi felosztását szolgáló flórabirodalom, 
flóraterület, flóratartomány, flóravidék és flórajárás horizontális fogalmak, tehát 
nem szolgálhatnak a tergerszíntfeletti magasság változásával kapcsolatos zonáció, 
régió, öv, mint vertikális fogalmak egy hierarchikus sorban történő megjelölésére. 

A magassági övekkel (zónák) kapcsolatban legyen szabad egyébként reflektálnom 
a kifogásolt erdőssztyep övre is, amely Lavrenkosoczava, Boris Keller, Aljochin, fi. 
Waltér, Kleopov és Zozulin stb. tanulmányai alapján zonálisan Dél-Szibériából Uk
rajnán és Románián át a Kárpátmedencéig, lokálklimatikusan pedig a Cseh-Morva 
medencén át Thüringiáig, sőt a Rajnáig terjed s nálunk Magyarországon nem korlá
tozódik csupán a Nagyalföldre. Soó R. szerint, aki a Szovjetunió erdős-sztyep övét 
helyszíni tanulmányok alapján, tehát autopsziából ismeri (v. ö. Összehasonlító vege
tációtanulmányok a Szovjetunió erdőssztyep övében. MTA. Biol. Csop. Közi. I. 3—4. 
sz. 1958. p. 209—222) azt írja, hogy „a Szovjetunióban zonálisan uralkodó, klimati
kusan indokolt plakor-sztyep növénytársulások nyugat felé mindinkább a déli lejtők 
lokalklimatikus-edafikus növénytakarójává lesznek" (Soó R.: id. m. 214 o.). „Ez az 
erdőssztyep" felhúzódik azután „a Magyar Középhegység és a szigethegyek déli-ke
leti lejtőire" (Soó R.: Növényföldrajz, 4. kiadás. 1962. p. 111). Ebben az értelemben 
„a bazofil cserszömörcés karsztbokor-erdő (Querco pubescenti-Cotinetum balatonicum), 
számos alakban, a közbezárt sziklafüves (Caricetum humilis balatonicum) és puszta
füves lejtőgyepekkel (Diplachno-Festucetum sulcatae balatonicum) együtt ez erdős
sztyep megjelenési formája. A karsztbokorerdő mészkedvelő tölgyessé növekszik és 
zárul, ez a cseres-molyhostölgyes (Orno-Quercetum pubescentí-cerris panonicum)". 
(Soó R.: Növényföldrajz, p. 121.). Az erdős-sztyep övnek ilyen, a Walter-féle diagra
mokkal is igazolható értelmezése tükröződik hazánk legújabb klímazonális térképén 
(Borhidi A.: Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. 1961. Ann. Univ. 
Scient. Bp. 1962. p. 21—05) s amikor Majer Antal rendszerében (1962) a cserjéstöl
gyeseket az erdőssztyep övbe helyezte, ezen a helyes és korszerű elvi alapon állott. 
Az idézett irodalom gondos tanulmányozása erről bárkit meggyőzhet s nézetem sze
rint minden további vitát feleslegessé tesz. 

A terminológia kérdéseinél nem is kell tehát többet időznünk. Szerintem a meg
oldást az hozná meg, ha megmaradnánk a jól bevált fogalmak használata mellett, 
az új fogalmak megjelölésére pedig új „terminus technicusokat" alkalmaznánk. 

ad 3. Lényegében a prioritás és a nemzetközi kongresszusok határozatainak tisz
teletben tartása — mint a tudományos munka előfeltétele és alapja — képezik 
a nomenklatúra területén is a kivezető utat. Persze én messzemenően egyetértek Ha
racsi professzor azon megállapításával, hogy „az alapvető tudományos összefüggése
ket sem gyakran változó latin elnevezések, sem pedig az egymást agyon magyaráz-



gató, komplikált táblázatok és határozókulcsok n e m helyettesíthetik" (id. m.), felmerül 
azonban a kérdés, hogy akkor miért volt szükség arra, mint maga írja: „erdőtípusai
mat új nevekkel lássam e l ? " (id. m. 10. o.) T u d o m és val lom, hogy a nomenklatúra 
csak eszköz és n e m cél ; t udom és val lom, hogy a nomenklatúra „c rux et scandalum 
botanicorum", azaz keresztje és botrányköve a botanikusoknak! Ha azonban érzel
meinkre és szubjektív meggondolásainkra hallgatunk, akkor nemcsak befalazódunk, 
de idővel inem értjük meg egymás nyelvét. A nomenklatúra állandó változásai kelle
metlen terhek, amelyektől azonban éppen úgy nem tudjuk függetleníteni magunkat, 
mint velünk született szervi adottságainktól, bajainktól és beteg_ségeinktől. Sajnos, 
Haracsi professzor, mint idézett tanulmányában olvashattuk, a Quercus roburt még 
m a is Qu. pedunculatanak, a Qu. petraeat Qu. sessilijloranak stb. "nevezi. Álláspontját 
itt nem kívánom bírálat tárgyává tenni, csak megva l lom a sajátomat: a tudományos 
követe lményeknek csak akkor teszünk eleget, ha a mindenkor érvényes szabályok 
alapján, a prioritást konzekvensen követjük. Ebből és n e m más meggondolásból fa
kadóan tartom változatlanul helyesnek a gyertyánostölgyeseknél a Querco-Carpine-
tum nevet (a Carpino-Quercetum-msX szemben!), tölgykőris-szil ligeterdőknél a Quer-
co-Ulmetum-ot stb. Megemlí tem, hogy a gyöngyvirágos tölgyes érvényes neve Con-
vallaro-Quercetum és nem, mint írja, Querco-Convallarietum. A mészkerülő tölgyes 
(Luzulo-Quercetum, amelyet ma már egy alpokalj i Castaneo-Quercetumra és egy k ö 
zéphegységi Genisto tinctoriae-Quercetumra bontunk) semmivel sem „különösebb 
csengésű", mint pl. a Haracsi professzor által javasolt „Fageto-Cerriquercetea panno
nica", vagy a Fagetum saxosum, Quercetum pendunculatae arenosum, Qu. p. stepo-
sum, és a sziki tölgyes neveként használt Quercetum pedunculatae siccosum (sic!). 

Fenti meggondolások alapján a Haracsi professzor által bevezetett nomenklatúra 
n e m fogadható el. Értékes megfigyeléseket tartalmazó, állományszerkezetileg helye
sen jellemzett erdőtípus-leírásai kitűnő adalékok erdőtársulásaink ismeretéhez, de 
sajnos a cönológiai szakirodalomban megkövetelt tabelláris dokumentációt (kvalitatív 
es kvantitatív fajlista) nélkülözik. 

ad 4. A m i a kategorizálás kérdését illeti, arra a florisztikai összetétellel kapcso
latban már utaltam. A z osztályozás hierarchikus rendjét illetően tudjuk, hogy a c ö 
nológia alapegysége az asszociáció, felette levő kategóriák: a csoport, sorozat és osz
tály, alatta levők a szubasszociáció, ill. koinszociáció, fácdens és szinuzium. Azt is 
tudjuk, hogy az erdőtipológia egysége, az erdőtípus, elvi leg a fenti cönológiai kategó
riák bármelyike lehet, gyakorlatilag mégis legtöbbször a szubasszociációval egyezik 
meg. Haracsi professzornál az erdőtípusokon belül kialakított altípusok felelnek meg 
a fácieseknek, a konszociáció, szubasszociáció és variáns fogalmát pedig, mint „za
varó" fogalmakat, elveti. Altípusai, amelyeket az aljnövényzet alánján különít el, lé 
nyegében tehát fáciesek vagy méginkább szociáoiók. A fáciesek fellépése azonban 
n e m annyira ökológiai, mint inkább egyes fajok szaporodásmódjával, versenyképes
ségével összefüggő kisebb egység, s mint ilyen, legtöbbször kis kiterjedésű, térképe
zésre n e m alkalmas, a nagy kiterjedésű, homogén és ismétlődő fajkombinációkkal 
jel lemezhető erdőtípusok velük nem, vagy csak ritkábban azonosíthatók. Sokkal 
inkább hozható az erdőtípus kapcsolatba a rendesen meghatározott ökológiai viszo
nyokat feltüntető szubasszociációval, amelynek elkülönítése az erdőtípus elkülöníté
sére szolgáló kritériumok alapján történik". Ilyen indokok alapján a szubasszociáció 
fogalma n e m nélkülözhető. 

Ugyancsak hiba volna a konszociáció fogalmának mellőzése is, éppen gyakorlati
erdészeti meggondolásokból fakadóan. Hiszen az elgyertyánosodott gyertyánostölgye
sek, az elcsereisedett cserestölgyesek, elnyárasodott tölgy-szil-kőris ligeterdők stb., 
mint helyesen értelmezett konszociációk, legtöbbször egymagukban kezünkbe adjdák a 
helyes erdőművelés kulcsát. 

Végezetül, a klasszáfikációnál kell véde lmembe venni A . Scamonit, aki nem azért 
beszél „erdőtársulásokról", mintha meg akarná kerülni a fogalmiakat, hanem azért, 
mert valahányszor az erdőről általában, mint fás és lágyszárú pövények életközös
ségéről, tehát kategória-nélküli társulásról beszélünk, nem is járhatunk el helyesen 
másként, csak így. 

dr. Csapody István 


