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Útmutató a Botanikai Közlemények szerzői részére

A Botanikai Közlemények a növénytan különböző szakterületeit képviselő színvonalas, eredeti közleményeket, 
egy-egy tudományterületet áttekintő szemle cikkeket közöl magyar, angol vagy' német nyelven. A nemzetközi szak
mai közvélemény tájékoztatása érdekében a magyar nyelvű cikkek címét, kulcsszavait, összefoglalóját, az ábrák, 
táblázatok címét, feliratait idegen (angol vagy német) nyelven is közli.

A rendszertan, növényföldrajz, flórakutatás, cönológia, ökológia, paleobotanika és természetvédelem téma
körébe sorolható kéziratokat Isépy ISTVÁNnak (ELTE Botanikus Kert, 1083 Budapest, Illés u. 25.), az anatómia, 
szervezettan, genetika, élettan cs alkalmazott kertészeti növénytan témakörében írt cikkeket Szigeti ZoLTÁNnak 
(ELTE Növényélettani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C) kérjük eljuttatni elektronikus formában. 
A lap profiljába nem illő kéziratokat a szerkesztők indoklással a szerzőknek azonnal visszaküldik.

A kézirat tagolása:
1. oldal: A cikk címe, 
szerző(k) neve,
a szerző(k) munkahelye, postacíme, villámlevél címe, 
a dolgozat rövid címe (max. 50 karakter, szóközzel együtt), 
kulcsszavak (max. hat).
és folyamatosan: Összefoglalás, Bevezetés, Anyag és módszer. Eredmények, Megvitatás, Irodalom, Idegen nyelvű 

összefoglaló: a dolgozat címe, a szerző(-k) neve, munkahelyi címe, a kulcsszavak, a dolgozat össze
foglalója idegen nyelven.

Az ezt követő oldalakon: táblázatok a táblázat címével együtt magyar és idegen nyelven (egyenként, külön oldalon);
ábrák (egyenként, külön oldalon); ábraaláírások magyar és idegen nyelven (a megfelelők egymás alatt).

Az egyes fejezetek tartalmi jellemzői:
A Bevezetés a munkához kapcsolódó legfontosabb szakirodalmi, illetve a korábbi saját kutatási eredményeket 

foglalja össze, melyekhez szorosan kapcsolódik az egyértelműen megfogalmazott kutatási cél.

Az Anyag és módszer fejezetben részletesen kell ismertetni a felhasznált anyagokat, leírni az alkalmazott 
módszereket a szükséges hivatkozásokkal együtt. Itt kell leírni az alkalmazott statisztikai módszereket is.

Az Eredmények az elért új kutatási eredményeket tartalmazza jól áttekinthető ábrákkal és táblázatokkal 
dokumentáltan. Kerülni kell a táblázatokban és ábrákban az adatok ismétlődését, átfedését. Az ábrák és táblázatok 
csak azokat az adatokat tartalmazzák, melyek a szemléltetni kívánt jelenség, összefüggés megértéséhez feltétlenül 
szükségesek.

A Megvitatás a kapott eredményeknek a szakirodalmi, illetve saját korábbi eredményekkel való összevetését és 
értékeléséL az új eredmények kiemelését tartalmazza. Indokolt esetben az Eredmények és az Értékelés összevonható.

Az Összefoglalás csak az alkalmazott módszerekre és az azok segítségével elért legfontosabb új eredményekre 
és következtetésekre szorítkozzék, ne tartalmazzon bevezetést, diszkussziót, irodalmi hivatkozást, ne tartalmazza a 
szerzők régebbi eredményeit.

Az Irodalom -  References csak a szövegközi hivatkozásokat tartalmazza (sem többet, sem kevesebbet).
Az Idegen nyelvű összefoglaló tartalmára vonatkozóan I. a magyar nyelvű Összefoglalást.
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KOVÁCS MARGIT (1930-2010)
TURCSÁNYI GÁBOR és PENKSZA KÁROLY

Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.; Turcsanyi.Gabor@kti.szie.hu, penksza@gmail.com

Dr. Kovács M argit egyetemi tanár, a Szent István Egyetem 
emeritus professzora, a biológiai tudomány doktora, éle
tének 80. évében, 2010. június hónapjában eltávozott 
közülünk. Június 18-án, a tanévzáró ünnepségen kapta 
volna meg a Szent István Egyetem Babérkoszorú Arany 
Fokozat kitüntetést.

A szentendrei Kovács F erenc kertész családjában 1930. 
szeptember elsején látta meg a napvilágot. Edesapjáék 
négyen voltak testvérek, és mind kertészkedésből, rózsa- 
hajtatásból és cserepes növények termesztéséből éltek.
Kertészeti kiállításon aranyérmet is nyertek. Szülei 1932-ben Óbudára költöztek, és saját, 
szegfűhaj tatással foglalkozó kertészetet alapítottak.

Kovács M argit 1953-ban, az akkor Gödöllőn és Budapesten működő Agrártudományi 
Egyetemen szerzett okleveles mezőgazdasági mérnöki diplomátkitüntetéssel. 1953-tól 1956- 
ig az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának aspiránsa volt Budapesten. 1957-ben 
biológiai tudomány kandidátusa címet, 1959-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
természettudományi doktori címet szerzett. 1971-ben a biológiai tudomány doktora lett. 
1976-tól az ELTE címzetes egyetemi tanára volt.

Aspiránsi idejét követően, 1956-tól 1958-ig az Agrártudományi Egyetem Növénytani 
Tanszékén, Budapesten, tudományos munkatársi beosztásban dolgozott. 1958 és 1983 
között az MTA Botanikai Kutatóintézetében, Vácrátóton volt tudományos munkatárs, 
tudományos fomunkatárs, majd tudományos tanácsadó. 1983-tól 1995-ig a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszékén kapott egyetemi 
tanárként tanszékvezetői megbízást. 1993-tól a Növényökológia -  Növényökofiziológia 
doktori program, illetve a Növényökológia alprogram vezetője lett. 1996 és 1998 között 
MTA-kutatócsoportot vezetett.

Főbb kutatási témái közé tartoztak: a rétek cönológiai vizsgálata (diplomamunka), 
Magyarország láprétjeinek cönológiai és ökológiai vizsgálata (kandidátusi értekezés), a 
Mátra geobotanikai vizsgálata (MTA doktori disszertáció), a Dunántúl mocsár- és kaszáló
rétjeinek kutatása, a Kárpátok flóra- és faunakutatása, urbánökoszisztéma-vizsgálatok 
Budapesten, biológiai indikátorok identifikálása, a Balaton parti nádasok vizsgálata, 
a nehézfémterhelés hatása a növényzetre, biológiai indikátorok alkalmazása, a cseres
tölgyes erdők pusztulásának vizsgálata, Magyarország jellemző növénytársulásainak
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multielem-katasztere, a C4-es növények kémiai összetételének vizsgálata, a Balaton parti 
zónájának vizsgálata, a balatoni nádpusztulás okainak vizsgálata.

Tagja volt az MTA Talajtani Bizottságának, Ökológiai Bizottságának, Természetvé
delmi Bizottságának, valamint Tudományos Minősítő Bizottságának, az OTKA Biológiai 
Szakbizottságának, a Kultúrflóra-bizottságnak, közreműködött a GATE Doktoriskolája 
Biológiai Szakbizottságának, a GATE Egyetemi Doktori Bizottságának, valamint a Mező
gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának munkájában. Nemzetközi szakmai kapcsolatai 
elsősorban a Német Szövetségi Köztársaságban, Svájcban és Franciaországban voltak. 
Publikációinak száma 196.

Éppen 10 éve bekövetkezett nyugdíjaztatását követően egy ideig még édesanyjával 
élt együtt, kettesben, Óbudán, Aranyhegyi úti családi otthonukban. Édesanyja halálát 
követően egyedül maradt. Magányában érte a halál. Szomorú szívvel gyászoljuk egykori 
iskolateremtő professzorunkat.

K ovács M argit pub likáció i idő rend i so rre n d b en

Kovács M. 1955: AGödöllő-Máriabesnyő környéki rétek botanikai felvételezése, ökológiai és gazdasági szem
pontok figyelembevételével. Agrártud. Egyetem Agronómiái Kar Kiadv. 1/8:1-24.

Kovács M. 1955: Die zönologischen und ökologischen Verhältnisse von Cladietum mariséi in der Gegend des 
Balatonsees. Acta Bot. Acad. Sei. Hung. 2: 133-146.

Kovács M., Priszter Sz . 1956: A nógrádi flórajárás (Neogradense) érdekesebb növényei. Bot. Köztem. 46: 
309-311.

Kovács M. 1956: A kékperjés rétek (Molinietum coeruleae, Junceto-Molinietum) szerepe és jelentősége 
rétgazdálkodásunkban. Agrártud. Egyetem Agronómiái Kar Kiadv. 3/6: 1-27.

Kovács M. 1957: Anógrádi flórajárás Magnocaricion társulásai. Bot. Köziem. 47: 135-153.
Kovács M , Priszter Sz. 1957: Kiegészítések és adatok „A Magyar Növényvilág Kézikönyv”-éhez. Bot. Köziem. 

47: 87-93.
Kovács M. 1958: A Mátra újabb cönológiai és florisztikai adatai. Bot. Köziem. 47: 356-358.
Kovács M. 1958: Magyarország láprétjeinek ökológiai viszonyai. (Talaj- és mikroklíma viszonyok.) MTA Bioi 

Csop. Közi. 1: 387-454.
Kovács M., Felföldy L. 1958: Vegetációtanulmányok az aszófői Séd mentén. Annal. Inst. Bioi. (Tihany) 25: 

137-163.
Máthé I., Kovács M. 1958: A Mátra tőzegmohás lápja. Bot. Köztem. 47: 323-331.
Máthé I., Kovács M. 1959: ACserhát tőzegmohás lápja. Bot. Köziem. 48: 106-108.
Kovács M. 1960: Grundsätze der Klassifizierung von Wiesen. Typen der ungarischen Moorwiesen. ActaAgron. 

Acad. Sei. Hung. 10: 41-68.
Kovács M., Felföldy L. 1960: Vegetációtanulmányok a Pécsely-patak mentén. Annal. Inst. Bioi. (Tihany) Hung. 

Acad. Sci. 27: 75-83.
M áthé I., Kovács M. 1960: Réttipológiai tanulmányok a Mátra fennsíkján. MTA Agrártud. Oszt. Közi. 18: 

1-29.
Máthé 1., Kovács M. 1960: Vegetationstudien im Mátra-Gebirge. Acta Bot. Acad. Sei. Hung. 6: 343-382. 
Priszter Sz ., Kovács M. 1960: Az Agrártudományi Egyetem Növénytani Tanszékének herbáriuma. Bot. 

Köziem. 48: 300-303.
Kovács M. 1961 : Die Schlagvegetation des Mátra-gebirges. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 7: 319-343.
Kovács M. 1962: Übersicht der Bachröhrichte (Glycerio-Sparganion) Ungarns. Acta Bot. Acad. Sei. Hung. 8: 

109-143.
Kovács M. 1962: Die Moorwiesen Ungarns. Die Vegetation Ungarischer Landschaften. Bd. 3. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 214 pp.
M áthé I., Kovács M. 1962: A gyöngyösi Sárhegy vegetációja. Bot. Köziem. 49: 309-382.
M áthé I., Kovács M. 1962: Erodierte Weiden in der Umgebung von Párád. Acta Agron. Acad. Sei. Hung. 11 : 

383-404.
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Kovács M. 1963: A Filipendulo-Geranietum palustris hazai állományainak áttekintése. Bot. Köziem. 50: 157-165. 
Kovács M. 1964: Zönologische und experimentell-ökologische Untersuchungen in der Umgebung von Párád. 

Acta Bot. Acad. Sei. Hung. 10: 175—211.
Kovács M., Máthé I. 1964: A mátrai flórajárás (Agriense) sziklavegetációja. Bot. Köziem. 51: 11-18.
Kovács M., Máthé 1. 1964: Ökologische Untersuchungen von Sumpf- und Mähwiesen in der Umgebung von 

Galgamácsa. ActaAgron. Acad. Sei. Hung. 13: 61-91.
M áthé I., Kovács M. 1964: Adatok az Atropa belladonna L. környezeti és előfordulási viszonyaihoz a Mátrában. 

Hebra Hung. 3: 141-148.
Kovács M. 1965: A Dunántúl mészkedvelő üde láprétjei (Caricion davalliane). IX. Nemzetközi Lápkongresszus, 

Keszthely, p. 24.
Kovács M. 1965: Anwendung von biologischen Methoden in Pflanzengeographischen Forschungen I. 

Untersuchung der Nitratproduktion in den Waldböden des Mátra-Gebirges. Acta Bot. Acad. Sei. Hung. 
11:361-382.

Kovács M., Máthé 1. 1965: Újabb adatok a Mátra flórájához. Bot. Köziem. 52: 29-30.
Kovács M. 1965: „Savanyúfüves” (magassásos- és láp-) rétek áttekintése. In: Savanyúfiivek (szerk.: Haraszty 

E.). Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, pp. 399-419.
Kovács M. 1966: Die Wirkung der geomorphologischen (Expositionsbedingten), mikroklimatischen und 

Bodenfaktoren auf die Entwicklung des Standortes der azidophilen Wälder im Mátra-Gebirge. Acta 
Bot. Acad. Sei. Hung. 12: 293-324.

Kovács M. 1967: Aciditásviszonyok időszakos változása a Mátra erdötalajaiban. Bot. Köziem. 54: 175-184. 
Kovács M. 1967: Untersuchungen von Gradienten der ökologischen Heterogenität auf Andesit. ln: Guide der 

Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn (Red.: Zólyomi B.). Eger- 
Vácrátót, 5-10. Jun. 1967., pp. 67-96.

Kovács M., Máthé I. 1967: Die Vegetation des Inudationsgebietes der Ipoly 1. Zönologische Untersuchungen. 
Acta Bot. Acad. Sei. Hung. 13: 133-168.

Kovács M., Máthé I. 1967: Mátra-Gebirge. ln : Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen 
Symposiums Ungarn (Red.: Zólyomi B.). Eger-Vácrátót, 5-10. Jun. 1967., pp. 19-21.

Máthé I., Vágujfalvi O., Kovács M. 1967: Néhány ökológiai tényező és az alkaloidtartalom változása Vinca 
minor állományban. Herba Hung. 6: 39-47.

M áthé I., Zólyomi B .,P récsényi I ., Kovács M. 1967: Der Alkali-Waldsteppen wald von Margita als Arbeitsgebiet 
in IBP. ln: Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn (Red.: 
Zólyomi B.). Eger-Vácrátót, 5-10. Jun. 1967., pp. 67-96.

Zólyomi B., Baráth Z„ Fekete G., Jakucs P, Kárpáti 1., Kárpáti V, Kovács M., Máthé 1. 1967: Einreichung 
von 1400 Arten der ungarischen Flora in ökologischen Gruppen nach TWR-Zahlen. Fragmenta 
Botanica Mus. Hist. Nat. Hung. 4: 101-142.

.Kovács M. 1968: Die Vegetation in Überschwemmungsgebiet des Ipoly (Eipel)-Flusses II. Die ökologischen 
Verhältnisse der Pflanzengesellschaften. Acta Bot. Acad. Sei. Hung. 14: 77-112.

Kovács M. 1968: Die Acerion pseudoplatani-Wälder (Mercuriali-Tilietum und Phyllitidi-Aceretum) des Mátra- 
Gebirges. Acta Bot. Acad. Sei. Hung. 14: 331-350.

Kovács M. 1968: Nitrification capacity of the soils o f marshy and hay meadows. Acta Agron. Acad. Sei. Hung. 
17:25-36.

Kovács M. 1968: A réti ecsetpázsit talajökológiai és társulási viszonyai. In: A réti ecsetpázsit (Abpecurus pratensis 
L.) (szerk.: Máthé 1., Döry L.). Magyarország Kultúrflórája, IX. kötet, 4. füzet (Kultúrflóra 30.). 
Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 25-34.

Kovács M. 1969: Die Como-Quercetum Wälder des Mátra-Gebirge. Vegetatio 19: 240-255.
Kovács M. 1969: Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften als Anzeiger des Bodenstickstoffs. Acta Bot. Acad. 

Sei. Hung. 15: 101-118.
SoóR., Borhidi A .,C sapody 1., Kovács M., PócsT. 1969: Die Wälderund Wiesen West-und Südtransdanubiens.

Mitl. Ostalp. Din. Pflanzensoz. Argeitsgem. 9: 199-212.
Soó R., Borhidi A., C sapody 1., Kovács M., PócsT. 1969: Die Wälderund Wiesen West-und Südtransdanubiens 

und ihre Böden. Acta Bot. Acad. Sei. Hung. 15: 137-165.
Jakucs P., Kovács M., Précsényi 1. 1970: Complex investigations on some soil characteristics of the bio-units 

swardwoodland margin-shrub forest. Acta Bot. Acad. Sei. Hung. 16: 111-116.
Kovács M. 1970: Transektuntersuchung der Gradienten der ökologischen Heterogenität in Kontakten 

Gesellschaften. Bodenfaktoren und horizontale Zonation. Acta Bot. Acad. Sei Hung. 16: 117-142. 
Kovács M. 1971 : Veränderung der Bodenfaktoren auf Andesitgrundgestein in Zuge der Sukzessionsserie vom 

offenen Felsrasen bis zum Spiraea-Gebüsch in Nordungarischen Mittelgebirge. Acta Bot. Acad. Sei. 
Hung. 17: 395^110.
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Kovács M. 1971: Hozzászólás „Az ember- és környezete (bioszféra)” c. tudományos ülésszakon elhangzott 
előadáshoz. MTA Bioi. Tud. Oszt. Köziem. 14: 115-116.

Kovács M. 1972: Nemzetközi növényföldrajz symposium a Német Szövetségi Köztársaságban. Bot. Köziem. 
59: 215-216.

Kovács M. 1973: Környezet- és természetvédelmi kutatások a Német Szövetségi Köztársaságban 1. Bot. 
Köziem. 60: 69-71.

Kovács M. 1973: Nemzetközi növényfoldrajzi symposium a Német Szövetségi Köztársaságban II. Bot. Köziem. 
60: 209-211.

Kovács M. 1973: Anthropogén hatás ( üdülés, turizmus) az erdő-ökoszisztémákra a Mátra hegységben. 
Agrártud. Köztem. 32: 415^420.

Kovács M. 1973: A természetes ökoszisztémák tűréshatárai. Tudomány és Mezőgazdaság 11: 44-50.
Kovács M. 1973: A táj, ökológiai tényezők, ökoszisztémák. Városépítés 6: 9-11.
Kovács M. 1973: A Mura és a Dráva ártér vegetációja. Földrajzi Értesítő 22: 21-32.
Kovács M., Kárpáti I. 1973: Untersuchung über die Zonations- und Produktivitätsverhältnisse im 

Überschwemmungsgebiet der Drau I. Verlandung der toten Arme und die Zonationen des Bodens und 
der Vegetation im Inundationsgebiet der Drau. Acta. Bot. Acad. Sei. Hung. 18: 323-353.

Kovács M., Kárpáti I. 1973: Magyarország rét-, legelő-, valamint gyomnövénytársulásai. Egyetemi jegyzet, 
Keszthely, 40 pp.

Kovács M. 1974: A természetes ökoszisztémák tűréshatárai. Víz-, Levegő-, Elet’73 környezetvédelmi szak- 
kiállításhoz kapcsolódó szakmai napok előadásai IV. Budapest, pp. 141-154.

Kovács M. 1974: Nemzetközi növényfoldrajzi symposium a Német Szövetségi Köztársaságban 1974—ben. Bot. 
Köziem. 61: 229-231.

Kovács M., K lincsek P. 1974: A cementpor hatása az útmenti fákra. Bot. Köziem. 61: 71-76.
Kovács M., Priszter Sz. 1974: A flóra és a vegetáció változása Magyarországon az utolsó száz évben. Bot. 

Köztem. 61: 185-197.
Kovács M. 1975: Die Sumpfwiesen Transdanubiens, Ungam. Phytocoenologia 2: 208-223.
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A Csend határán
Toncsi emlékére

Valahol a Csend határán élek. 
Félbemaradt hangok. Tervek. 
Remények. Szavak. Kimondatlanok, 
választalanok, visszhangtalanok.

Gondolatok. Mint elgurult, 
színes gombolyagok futnak a közlés 
vágyának peremén. Mozdulatok, 
amik elindulnak tétován a telefon 
felé. A Csend beszél...

F. H indák felvétele Mohácsnál, 
2003. október 15.

A Csend határán túl a holnap.
Homályos kontúrja a múltnak.
Tegnap volt tervek, -  holnap lesz álmok. 
Mint költözésre készülő fecskék, 
rebben a szárnyuk.

A Csend határán gyújtok mécsest. 
Kicsinyke őrláng, -  útkereséshez. 
Figyelő láng, hogy lássanak a látók.
A botladozók. A Csend útját járók.

Örláng Bajának, -  az emlékezésre.
A barátságra, a mindent megértésre.
A figyelemre, a jóakaratra.
A szeretetre kitárult karokra.

R ichter Ilona
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Súlyos betegségét türelemmel, méltósággal viselve 2010. július 8-án Schmidt Antal 
megtért Teremtőjéhez. Schmidt A ntal, nekünk csak egyszerűen Tóni, aki mindenkivel 
örömmel találkozott, örömmel dolgozott együtt. Ezt fémjelzi több tucatnyi dolgozata, 
melyeket hazai és külföldi kollegákkal együtt publikált. Mindig öröm és tanulságos volt 
TóNival dolgozni. Széleskörű ismeretei, nagy mélységű szaktudása, a tudomány iránti 
szerény alázata például szolgált sokunk számára. Leginkább színes egyénisége, mindig 
szeretettel teli lénye az, ami a legnagyobb értéket jelentette számunkra. Schmidt A ntal 
előkelő helyet foglal el a hidrobiológia halhatatlanjainak oszlopcsarnokában.

1944. április 11-én született a Bajához közeli Garán. A szülői, nagyszülői házban kis
gyermekként először németül beszélt, a magyar csak később lett anyanyelve. Baján a 
III. Béla Gimnáziumban érettségizett, majd Szegeden, a József Attila Tudományegyetem 
Természettudományi Karán, biológia-kémia szakon szerzett diplomát 1967-ben. Diploma- 
dolgozata a különböző talajtípusok mikrobiológiai vizsgálatával foglalkozott. 1967-ben 
kezdett dolgozni az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság laboratóriumában, ez volt 
egyetlen munkahelye, 1972 és 1977 között a laboratórium vezetője volt. Az első években 
a vízkémiai elemzéseket végezte, majd érdeklődése mind jobban a biológia felé fordult 
és életre szóló barátságot kötött az algákkal. Jól jelzi szakmai elhivatottságát, hogy 1976- 
ban már szerzőtársa az évtizedekig „bibliaként” használt, a zöldalgák Chlorococcales 
fajairól írt algahatározó könyvnek (Bartha és mtsai 1976).

Az 1960-as évek végén induló, gyakorlati munkahelyen dolgozó kollegáink között 
a legtermékenyebb szerző volt, mind az alapkutatások, mind az alkalmazott kutatások 
terén, s emellett jó tollú ismeretterjesztő is. Több mint 150 írása jelent meg.

Schmidt A ntal munkásságából négy fontos terület emelhető ki:
Elsőként az alga-taxonómiai cikkek, könyvek, könyvfejezetek említendők. Ezekben 

hazánkra nézve új fajok előfordulásáról és azok alapos morfológiai elemzéséről írt (pl. 
Schmidt 1980: Quadricoccus nemzetség; Schmidt és U herkovich 1976: Scenedesmus 
grahneisir, Schmidt és mtsai 1991: Dicloster acuatus; H egewald és Schmidt 1986: 
Lagerheimia nemzetség; Schmidt, V asas és D obler1990: Gonyostomum latum). Több 
esetben a tudományra nézve is újak voltak ezek az algák (lásd 1. függelék). Noha őt 
elsősorban Chlorococcales specialistának tartották, nagyon sok egyéb fitoplankton fajról 
írt alapos elemzést, közölt részletgazdag, kiváló rajzokat, fényképeket (pl. Schmidt 
1976, 1989, Schmidt és U herkovich 1979), vagy teratológikus algákról is beszámolt 
(Schmidt 1975: Synedra ulna, Schmidt és Kiss 1989). Az 1976-os Chlorococcales 
mű szerves folytatásaként a Vízi természet és környezetvédelem könyvsorozatban az 
ezredfordulón jelent meg három határozókönyve, Fehér G izella társszerzőségével a 
zöldalgákról és sárgászöld algákról (Schmidt és Fehér 1998, 1999, 2001). Az 1995- 
ben megjelent Scenedesmus határozókönyv társszerzője (U herkovich et al. 1995), s e 
munka továbbfejlesztésének lehet tekinteni H egewald német kollegájával írott cikkeiket, 
melyekben elektronmikroszkópos és molekuláris biológiai módszerekkel végzett elem
zések alapján revideálták a nemzetséget (H egewald és Schmidt 1989, Schmidt et al. 1996, 
H egewald et al. 2001, H egewald et al. 2005).

Második legnagyobb fejezet a Duna hidrobiológiái, algológiai kutatása. Ennek során 
írt a folyó vízkémiai jellemvonásairól, az oxigén háztartás folyamatairól összefüggésben 
a fitoplankton együttesekkel (pl. Schmidt és Simor 1984, Schmidt et al. 1974, D vihally 
et al. 1982, 1984, Bartalis et al. 1984, 1987). A fitoplankton rendszeres mennyiségi és
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minőségi vizsgálatára építve vizsgálta a folyó eutrofizálódását (Schmidt 1984, 1998e, 
Schmidt et al. 2007), az emberi beavatkozások tükrében jellemezte az algaflórát, tett 
alapvető megállapításokat a vízminőség alakulásáról (Schmidt 1976, 1999, Schmidt et al. 
1994, U herkovich et al. 1975). A fitoplankton több évtized alatt bekövetkező változásait 
is részletesen elemezte (Kiss és Schmidt 1998, Schmidt et al. 2007).

Harmadik jelentős terület dél-magyarországi felszíni vizek szaprobiológiai és trofi- 
tásbiológiai vizsgálata, melyek szintén a fitoplankton elemzésekre épültek. Duna-menti 
holtágak, mellékágak (Schmidt 1976, 1989), a Dunával összekötetésben lévő csatornák 
(Schmidt 1977, 1982), számos jellegzetes délalföldi tó algafóráját vizsgálta (Schmidt 
1978). Kiemelte ezeknek a vizeknek a hidrobiológiái értékeit, vízminőségük megóvására, 
javítására hívta föl a figyelmet, s tett ilyen irányú javaslatokat.

Negyedikként szikes kutatásait említhetjük. Már 1975-ben beszámolt a Szelidi-tó 
limnológiai viszonyainak alakulásáról (Schmidt 1976). Ezt a munkát még jónéhány követte 
(Schmidt 1978, 1996, 1999, Schmidt és Dobler 1999, Schmidt et al. 1999, Schmidt és 
F ehér 2001,2003a, b, Schmidt és S imor 1999a, b, Schmidt et al. 1987, Buczkó és Schmidt 
1995), s a téma iránti elkötelezettségét jellemzi, hogy legutolsó tudományos dolgozata a 
Debreceni Egyetem legújabb, 2010-es szikes tanulmánykötetében jelent meg (Schmidt 
és V örös 2010). Felhívta a figyelmet ezeknek az értékes vizeknek a sérülékeny voltára, 
az emberi beavatkozások veszélyeire, s pl. a jó szándékú vízpótlások kiédesítő hatását is 
elemezte, rámutatva arra, hogy ezzel a szikes tó eredeti jellemvonásait szüntetheti meg 
az ember.

Az 1970-es években még nehézkes volt a mikroszkópos fényképezés és a képek sem 
voltak elég részletgazdagok. Az algákról készített rajzok sokkal pontosabban mutatták be 
az adott faj morfológiai bélyegeit (több tucatnyi dolgozatában jelentek meg algarajzok). 
Tóni tudományos alapossággal készített ceruza-rajzainak végső, tus-rajzos alakja felesége, 
Kati kézügyességét dicséri, aki kellő türelemmel a legkisebb foltot, pöttyöt is kihúzta tus
sal. Illusztrációként a Sugovica vizsgálatáról 1976-ban megjelent cikkéből mutatunk be 
egy átszerkesztett képtábla részletet ( 1. ábra).

1. ábra. Válogatás Schmidt Antal algarajzaiból. (A Sugovica néhány jellemző algája: Schmidt 1976) 
Figure 1. Selection from algal drawings of A. Schmidt: characteristic algae from Sugovica (Schmidt 1976)
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Rendszeresen tartott előadásokat a hazai és külföldi algológiai konferenciákon, számos 
hosszabb külföldi kutatói meghívásnak tett eleget. Jónéhány konferencia szervezésében 
oroszlánszerepet vállalt (Bajai Hidrobiológus Napok, Hungarian Algological Meetings, 
Conferences The International Association for Danube Research /I AD -  itt a Fitoplankton- 
Fitobentosz Munkacsoport vezetője volt 1992-2006 között/, az 1993 bajai Meeting of 
International Association for Phytoplankton Taxonomy and Ecology). Szakmai segítséget 
nyújtott a hozzá forduló fiatal algológusoknak, hidrobiológusoknak. 1980 óta egyre 
nagyobb óraszámban végzett oktatói munkát, vízkémiai, hidrobiológiái előadásokat tartott 
és gyakorlatot vezetett a bajai Tóth Kálmán Vízügyi és Gépipari Szakközépiskolában, 
a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karán (ami később a pécsi 
Pollack Mihály Műszaki Főiskolához (Vízgazdálkodási Intézet), jelenleg a bajai Eötvös 
József Főiskolához tartozik (Műszaki Fakultás) és a József Attila Tudományegyetem 
Természettudományi Karán, Szegeden. A Pollack Mihály Műszaki Főiskolán 1986-ban 
címzetes főiskolai docens kinevezést kapott.

Egyesületi tevékenysége is kiterjedt volt: a Magyar Algológiai Társaság vezetőségi 
tagja (1991-2008), a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának tagja, a 
Magyar Biológiai Társaság, főtitkárhelyettese (1994-2002), a Magyar Hidrológiai Társa
ság Limnológiai Szakosztályának vezetőségi tagja (1982-2004), a Magyar Hidrológiai 
Társaság Bács-Kiskun megyei területi szervezetének vezetőségi tagja (1980-1998).

Fent vázolt kiemelkedő szakmai tevékenysége mellett a környezet és a természet 
ügye iránti elkötelezettségét jelzi, hogy a környezeti nevelés, szemléletformálás elő
segítése érdekében rendszeresen szervezett jeles napjainkhoz kötődő kiállításokat a bajai 
Környezetvédelmi Felügyelőség Mérőközpontjában. E kiállítások keretében több alka
lommal volt lehetősége az érdeklődő közönségnek megismerni olyan alkotókat, akik 
müveik témájául a természetet választották, legyenek azok képzőművészeti alkotások, 
vagy fotográfiák. Számos köszönőlevél dokumentálja, hogy akár iskolai szakkörről, akár 
társadalmi környezetvédő szervezet csoportjáról vagy szakmai delegációról volt szó, 
szabadidejét sem kímélve, tudása legjavát adva igyekezett megismertetni velük a hidro
biológia tudományát, a vizeinkben található paránynövények rejtett, de csodálatos világát. 
Több tucatnyi ismeretterjesztő cikkében nem csupán szűkebb szakmájának eredményeiről 
szólt lebilincselő stílusban. A Bajai Honpolgárban pedig a város történelméhez, kulturális 
életéhez kapcsolódó személyekről, eseményekről vagy egy-egy közkincsnek tekinthető 
könyvről számolt be.

Már fiatal kutató korában kereste a szoros kapcsolatot szakmánk „nagy öregjeivel”, 
akikkel meleg baráti viszonyt alakított ki. Példaként Felföldy L ajosí, Friedmann Imréí, 
Kjss Istvání, U herkovich Gáborí említhetjük elsősorban, akikkel közös publikációi 
jelentek meg, vagy akik munkásságáról írásaiban beszámolt (Friedmann Imre: Schmidt 
1998b, 1998c, Schmidt és Kiss 2008; Kiss István: Schmidt és Vörös 2010a, 2010b; 
U herkovich G ábor: Schmidt 1993, 1998a, Schmidt és H indák 2002, Kiss és Schmidt 
2002). Nem véletlen, hogy hívására a Bajai Hidrobiológus Napokra a legismertebb szak
emberek mind eljöttek.

Szakmai tevékenységéért több esetben kitüntették: PRO AQUA Emlékérem (1993), 
Baja Város Kultúrájáért (1998), Környezetünkért Emlékplakett (2000), Bács-Kiskun 
megye Tudományos Díja (2003), Magyar Algológiai Társaság Tiszteleti Tagja (2004), 
Holuby emlékérem (2007 -  Szlovák Tudományos Akadémia, Szlovák Botanikai Társaság, 
H indák 2010), Baja Városért (2008), Baja díszpolgára (2009).
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Nagyon sokan ismerték őt külföldön is. Halálhírére egy dán kolléganő, K irsten O lrik 
ezt írta: „Mélyen megrendített a szomorú hír Antal haláláról. Antal kedves, és nagyra 
értékelt barátja családomnak. 1980 óta ismerem őt, amikor a csehországi Trebohban talál
koztunk először egy zöldalga szimpóziumon, és azóta is számos alkalommal különböző 
konferenciákon. Baráti szeretetére jellemző, hogy meghívta családomat hozzájuk 
Bajára és még Pécsre is átvitt bennünket, hogy Uherkovich Gáborral találkozhassunk, 
akit még fiatal koromban ismertem meg, amikor Svédországban továbbképzést tartott. 
Antal felejthetetlen fitoplankton kongresszust szervezett 1990-ben Baján, és amikor 
sürgősen segítségre volt szükségünk dániai laboratóriumunkban, kiutazott hozzánk és 
egy hónapig dolgozott nálunk. Rendkívül alapos, felelősségteljes, segítőkész kollegát, 
kiváló taxonómust ismerhettünk meg benne és koppenhágai tartózkodása idején még a 
világ egyik legjobb jazz zenészével, Keith Jarrettel is megismertetett bennünket. Később 
családjával együtt Dániában járt nálunk, abban az időben, amikor ő szerepet vállalt Baja 
demokratikus átalakulásában, kulturális életének fejlesztésében. Legjobb szívvel emlék
szünk rá és családjára".

Aligha tölthető be az az űr a magyar hidrobiológiában, algológiában, a kultúra, 
közművelődés terén ami Schmidt Antal után maradt. Alapossága, széles látókörű tudása, 
embersége, meleg barátsága, mindenki iránt megnyilvánuló szeretete, önzetlen segítő- 
készsége nem pótolható. Lelke volt a társaságnak. Akár a Hidrobiológus Napokon, akár 
az Algológiai Szemináriumokon vagy nemzetközi kongresszusokon Tőle kaphattunk 
fontos szakmai tanácsokat, átfogó véleményt egy-egy víz jellemvonásairól, vagy a zene 
szeretetéről, a képzőművészet értékeiről. Általa kerülhettünk közvetlen kapcsolatba olyan 
művészekkel, mint R ichter Ilona, G rosch A rnold, Kovács É va, Péreli Z suzsa, vagy 
C seh Tamás, Sebestyén M árta, Tolcsvay László és a sort még hosszan folytathatnánk. 
Otthona szinte múzeum volt, ahol szeretettel látott bennünket feleségével, KATival együtt 
és nem jöhettünk Bajára úgy, hogy egy finom halászlére, rántott halra ne hívott volna 
meg bennünket. Életfilozófiája a mások megbecsülése, elfogadása, tisztelete, vagyis a 
mélységes humanizmus volt. Az utóbbi években gyakran idézte K osa F erenc filmrendező 
ars poeticáját:

„...Őrizd az embert. Magadban, hogy jogod legyen a szóhoz, hogy súlya lehessen 
szavaidnak, hogy méltó maradj a munkádhoz, mert a mű, amit alkotsz, mindig kifejez 
téged.

Őrizd az embert, mert hivatásod nem más, mint elkötelezettség, nem kevesebb, mint 
szabaddá tenni másokat.

Őrizd az embert. A szabadság rendjét soha, egyetlen pillanatra se téveszd össze a rend 
szabadságával.

Őrizd a szabadságot, mert csak addig vagy ember, amíg szabad akarsz lenni.
S ha reggel újra látod, amint felelősségük elől saját hátuk mögé bújnak az emberek, 

a szemed se rebbenjen. Végezd a dolgod. Gondolj a Napra. Ó se szól, csak fölkel és járja 
az útját. ..”

Tóni is csak fölkelt és járta az útját gazdagítva mindenkit. Nem tudunk olyan biológus
ról, aki tiszteletére emlékkoncertet rendeztek volna. Ez történt 2010. október végén, 
amikor zenész barátai, akiket ő hívott koncertekre, előadóestekre Bajára, különlegesen 
szép zenei műsorral tisztelegtek Toncsi emléke előtt. Ilyen válogatás még nem volt 
hazánkban, hogy egy koncerten léptek volna föl: B erkes B alázs, B inder Károly, B orbély 
M ihály, M olnár D ixiland B and, M uzsikás együttes, Tolcsvay László, V ukán G yörgy,
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és néhány dalból, szám ból álló m űsorban idézték föl, varázsolták elénk Schmidt A ntall 
akit valóban m agunk között érezhettünk a m űvészek em lékező szavai által is.

Drága Barátunk Tóni, köszönet Neked mindenért, amit Tőled kaptunk! Emlékedet 
szívünkbe zárjuk, mosolyod, szellemiséged velünk marad.

IN MEMORIAM SCHMIDT ANTAL 
(1944-2010)

K. T. Kiss1, G. Fehér2 and É. Ács1

'Institute o f Ecology and Botany,
Hungarian Danube Research Station of the Hungarian Academy of Sciences, 
H-2131 Göd, Jávorka S. u. 14.; e-mail: kis7972@ella.hu, acs@ludens.elte.hu 

"Lower Danube Valley Authority of the Environment, Nature and Water, 
Control and Monitoring Centre, Baja, Széchenyi u. 2 c.; e-mail: fegizi@gmail.hu

A ntal Schmidt, the worldly wide-known Hungarian algologist and hydrobiologist, died on the 8,h July, 2010 
at the age of 66. He was bom in Gara (near Baja, the town he loved) on the 11th of April in 1944. He studied 
at the University of Szeged on the faculty o f biology and chemistry between 1962-1967. Having finished the 
university he started to work at the hydrobiological laboratory of the Lower Danube Valley Authority of the 
Environment, Nature and Water, Control and Monitoring Centre. This had been his first and last workplace, 
he retired from this laboratory. For a few years he had made the chemical analyses o f River Danube and other 
surface water of Baja region, then his interest turned to algae and he became a specialist of algae, first of all 
phytoplankton. We can differentiate four scientific fields in his oeuvre.

He was an excellent taxonomist, specialist o f coccal green algae. There were hundreds of detailed drawings 
about phytoplankton species of studied waters in his papers. He described a lot of species considered to be 
new for the science. He was the co-author of a few important determination-book about Chlorococcales-, 
Xanthophyceae- and Scenedesmus species.

His activity was focused on the phytoplankton of River Danube, mainly the South Hungarian stretch. He 
published many important diagnose based on long term investigations about the taxonomical composition, 
quantitative relation of algae in connection of water quality and human impact on the river.

He studied the phytoplankton of many different small rivers, channels, lakes in South Hungary and 
characterized their trophic-, saprobic state or emphasized their unique hydrobiological features and proposed 
their environmental protection.

One of his main interests was the long term changes of phytoplankton of soda lakes situated in the middle 
of Hungary in relation to water quality and human impact, like additional water supply that could change the 
main ion composition and the lake can lose its former water chemical characteristics.

He was probably the last member o f his generation, which represented the golden age of the classical 
algology, who was open to modem methods like electron microscopy and molecular biology. He investigated 
field samples with light microscope, studied all groups o f planktonic algae o f fresh waters and always illustrated 
his papers with his own beautiful drawings.

Antal Schmidt was an enthusiastic localpatriote and played an important role in the cultural life o f Baja. A 
lot of exhibitions, concerts were organized by him with the presence of the most outstanding Hungarian artists 
and famous Hungarian singers, bands were invited. Several of those singers presented a memorial concert for 
him at the end of October 2010.

16

mailto:kis7972@ella.hu
mailto:acs@ludens.elte.hu
mailto:fegizi@gmail.hu


In m em oriam  Schm idt A ntal

Függelék 1, —A ppendix 1

Schmidt A ntal által leírt taxonok
(a zárójelben lévő évszámok az adott cikkre utalnak -  lásd Függelék 2.)

List o f species described by Antal Schmidt

[numbers in brackets refer to the paper (see Appendix 2) in which the given taxon was described]

Chlorophyta, Chlorophyceae

Asterarcys quadricellulare (Behre) Hegewald et Schmidt (Hegewald és Schmidt 1992)
Desmodestnus multivariabilis Hegewald, A nt. Schmidt, Braband et T sarenko (H egewald et al. 2005) 
Desmodesmus subspicatus (Chodat) Hegewald et Ant. Schmidt (Hegewald et al. 2001 )
Desmodesmus subspicatus var. simplex Hegewald, Ant. Schmidt, Braband et Tsarenko (Hegewald et al. 

2005)
Haematococcus droebakensis Wollenweber var. danuvialis A. Schmidt et Uherkovich (Uherkovich et al. 

1975)
Koliella longiseta (V isch.)H ind. f. spiralis A. Schmidt (Schmidt és Vörös 1981)
Lagerheimia circumfilata (Seligo) Hegewald et A. Schmidt (H egewald és Schmidt 1987)
Lagerheimia hindakii Hegewald et A. Schmidt (H egewald és Schmidt 1987)
Lagerheimia subsalsa var. pilosa (Hortob.) H egewald et A. Schmidt (H egewald és Schmidt 1987) 
Lobomonas ampla Pascher var. mammilata Swtrenko f. damiviala A. Schmidt et Uherkovich (U herkovich et 

al. 1975)
Scenedesmus asymmetricus Hegewald et A. Schmidt (Hegewald és Schmidt 1989)
Scenedesmus grahneisii f. crassicostata A. Schmidt (Schmidt 1978)
Tetraedron trigonum (Naeg) Hansg. var. gracile (Reinsch) De Toni f. maximus A. Schmidt (Schmidt 1976b) 
Tetraplectron torsum (Turner) Dedusenko -  Scegoleva var. torsum f. minimum A. Schmidt (Schmidt 1977)
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Függelék 2. — Appendix 2

Schmidt A ntal tudományos publikációi 
(Zárójelben az idegennyelvű összefoglalók címe)

List o f scientific papers published by Antal Schmidt 
(The abstracts title in brackets)

Schmidt A., S imor J., Uherkovich G. 1974: Dunai szennyvízhullám észlelésével kapcsolatos tapasztalatok 
(Mit der Beobachtung der Abwasser der Donau verbundenen Erfahrungen). Hidrológiai Közlöny 54: 
57-61.

Uherkovich G., Schmidt A. 1974: Sajátos algaelőfordulások laboratóriumi üvegedényekben (Eigenartige 
Algenvorkommen in laboratorischen Glasgeiassen). Botanikai Közlemények 61: 169-173.

Schmidt A. 1975a: Újabb adatok a Szelidi-tó limnológiai viszonyaihoz (Neuere Daten zu den limnologischen 
Verhältnissen des Szelidi-Sees). Hidrológiai Közlöny 55: 178—182.

Schmidt A. 1975b: Über eine teratologisch entwickelte Synedra ulna. Nova Hedwigia 26: 431—433.
U herkovich G., Schmidt A., Vörös L. 1975: Adatok a Duna magyarországi szakasza algáinak ismeretéhez (An

gaben zur Kenntnis der Algen im ungarischen Donauabschnitt). Botanikai Közlemények 62: 165-177.
Schmidt A. 1976a: Újabb adatok a Duna magyarországi szakasza algáinak ismeretéhez. (Neuere Angaben zur 

Kenntnis der Algen im ungarischen Donauabschnitt). Környezetvédelem és vízgazdálkodás,76, MHT 
vándorgyűlés, Sopron 1. A Duna komplex hasznosítása, pp. 1-17.

Schmidt A. 1976b: Adatok a Duna Baja környéki mellékágainak limnológiájához. (Angaben zu den 
limnologischen Verhältnissen der Donau-Nebenarme bei Baja). Hidrológiai Közlöny 56: 273-280.

Bartha Zs., Felföldy L., Hajdú L., Horváth K., Kiss K. T., Schmidt A., Tamás G., Uherkovich G., Vörös 
L. 1974: A zöldalgák (Chlorococcales) rendjének kishatározója. In: Vízügyi Hidrobiológia 4. (szerk.: 
Felföldy L.). VIZDOK, Budapest, pp. 1-343.

Schmidt A., Uherkovich G. 1976: A Scenedesmus grahneisii (Heynig) Főtt magyarországi előfordulásáról (Über 
das Vorkommen von Scenedesmus grahneisii (Heynig) Fott in Ungarn). Botanikai Közlemények 63: 3-5.

Schmidt A. 1977: Adatok a dél-magyarországi vizek algáinak ismeretéhez I. (Angaben zur Kenntnis der Algen 
südungarischer Gewässer 1.). Botanikai Közlemények 64: 183-195.

Schmidt A. 1978: A Vadkerti-tó limnológiai viszonyairól (Über die limnologischen Verhältnisse des Sees 
Vadkerti-tó). Hidrológiai Közlöny 58: 82-88.

Schmidt, A. 1979: Erfahrungen und Ergebnisse algologischer Untersuchungen in zwei südungarischen 
Seitenarmen der Donau. 21. Arebeitstagung der IAD, Novi Sad, pp. 191-198.

Schmidt A., U herkovich G. 1979: Adatok dél-magyarországi vizek algáinak ismeretéhez II. (Angaben zur 
Kenntnis der Algen südungarischer Gewässer II). Botanikai Közlemények 66: 5-10.

Dobler, E., Schmidt, A. 1979: Weitere vergleichende Beiträge zur Kenntnis limnologischer Verhältnisse der 
Donau und Theiss. 21. Arebeitstagung der IAD, Novi Sad, pp. 171-183.

Schmidt, A. 1980: Beitrag zur Kenntnis der Gattung Quadricoccus Forr (Chlorococcales). Arch. Hydrobiol. 
Suppl.. Algological Studies 25: 375-381.

Dobler, E., Schmidt, A. 1980: Weitere vergleichende Beiträge zur Kenntnis limnologischer Verhältnisse der 
Donau und Theiss. Tiscia (Szeged) 15: 45-51.

Schmidt A., Vörös L. 1981: A Duna magyarországi szakaszának fitoplanktonja az 1970-es években (Das 
Phytoplankton des südungarischen Donau-Abschnittes in den 1970-er Jahren). Hidrológiai Közlöny 
61: 322-330.

Schmidt, A. 1982: Angaben zur Kenntnis des Phytoplanktons der Donau. 20. Arebeitstagung der IAD, Kijew, 
pp. 137-139.

Dvihally, S. T., Mertl, M., K iss, K. T., Schmidt, A., Stefkova, N. 1982: Mit dem Sauerstoff haushalt zusammen
hängende Untersuchungen in der mittleren Donau. 23. Arebeitstagung der IAD, Wien, pp: 8-15.

Schmidt, A. 1984: Über die Trophitätsverhältnisse der Donau in den Jahren 1975-1983. 24. Arbeitstagung der 
IAD, Szentendre/Ungam 1984. I: 129-132.

Schmidt, A., Simor, J. 1984: Tägliche Änderungen der gelösten O,-Werte in dem Hauptarm der Donau bei 
Uszód/Ungam. 1524 Stromkm. 24. Arbeitstagung der IAD, Szentendre/Ungam. 1984. I: 29-32.

Bartalis, E. T., Dvihally, S. T., K iss, K. T., Schmidt, A. 1984: Mit dem Sauerstoffgehalt zusammenhängende 
Untersuchungen in der mittleren Donau. III. 24. Arbeitstagung der IAD, Szentendre/Ungam 1984. I: 
1^1.

Dvihally, Zs. T., MErtl, M., Kiss, K. T., Schmidt, A. 1984: Mit dem Sauerstoffgehalt zusammenhängende 
Untersuchungen in der mittleren Donau II. 24. Arbeitstagung der IAD, Szentendre/Ungam. 1984. I:
9-12.
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G ucunski, D., Hofmann, J., Schmidt, A. 1984: Ergebnisse über qualitative und quantitative Veränderungen des 
Phytoplanktons im Lauf der Donau. Kurzreferat. 24. Arbeitstagung der IAD, Szentendre/Ungam. 1984. 
I: 9-12.

Schmidt, A. 1987: Algologische Daten aus der südungarischen Donaustrecke. 26. Arbeitstagung der 1AD. 
Passau/Deutschland, pp. 410-415.

Bartalis, É. T., Dvihally, Z. T. Ertl, M., Kiss, K. T., Schmidt, A., Tomajka, J. 1987: Mit dem Sauerstoffgehalt 
zusammenhängende Untersuchungen in der mittleren Donau, V. (1985). 26. Arbeitstagung der IAD. 
Passau/Deutschland, pp. 326-329.

Bartalis, É. T., Dvihally Z. T., Kiss, K. T., Schmidt, A., Tomajka, J. 1987: Mit dem Sauerstoffgehalt zusammen
hängenden Untersuchungen in der mittleren Donau, VI. (1986). 26. Arbeitstagung der IAD. Passau/ 
Deutschland, pp. 330-334.

Hegewald, E., Schmidt, A. 1987: Untersuchungen an Isolaten und Freilandmaterial der Gattung Lagerheimia, 
Chlorophyta. Arch. Hydrobiol. Suppl. Algological Studies 45: 523-558.

Schmidt, A., Simor, J., T iszavölgyi, K. 1987: Changes of water quality o f the Lake Szelidi, Hungary. XXIII. 
Congress o f the Internat. Ass. of Limnology, p. 114.

Schmidt A. 1989: A Duna-ártér vizeinek algalógiai vizsgálata. (Algologische Untersuchung der Gewässer des 
Donau - Überschwemmungsgebietes). In: Az alsó-Duna-ártéri erdők ökológiája (szerk.: R ichnovszky 
A.). Baja, pp. 34-56.

Hegewald, E., Schmidt, A. 1989: Die Scenedesmus-Isolate von Chodat. I. S. jovis R. Chod. Arch. Hydrobiol. 
Suppl. Algological Studies 57: 401-407.

Kolláth, M., B encze, K., Schmidt, A. 1989: Komplexe Nutzwendung von Schweineflüssigmist und Schlacht- 
hausabfalle in Fischteichen. Konference Agricultural engineering 1989, Balkema, Rotterdam, pp.
353-355.

Liptäk J., Schmidt A. 1989: A Duna magyarországi alsó szakaszának biológiai vízminősége. Pollack Mihály 
Műszaki Főiskola, Vízépítőmémöki Szakmai Napok Kiadványa, Baja, pp. 174-189.

O lrik, K., Schmidt, A. S imonsen, P., A rreskov, S. 1989: Phyto- and zooplankton. Report to the County of 
Funen, Denmark. Laboratory of Environmetal Biology Aps. Humlebæk, Denmark, 11 pp. + appendix. 

Schmidt A., Kiss K. T. 1989: Algarendellenességek felszíni vizeinkből (Algenabnormitäten aus oberirdischen 
Gewässer). Botanikai Közlemények 76: 107-123.

Schmidt A., Vasas F., Dobler L.-né 1990: Adatok a Conyostomum latum Ivanov magyarországi előfordulásáról 
(Angaben über das Vorkommen von Gonyostomum latum in Ungam). Botanikai Közlemények 77: 39—46. 

Schmidt A., V ízkelety É., Mátyás K., Kiss K. T. 1991 : Adatok a Dicloster acuatus Jao, Wei et Hu (Chlorococcales 
magyarországi előfordulásáról. (Occurrence of Dicloster acuatus Jao, Wei et Hu (Chlorococcales) in 
Hungary. Botanikai Közlemények 78: 55-65.

Hegewald, E., Schmidt, A. 1991 : Lagerheimia hindakii is not the unicellular stage of Scenedesmus. J. Phycology 
27: 555.

Kiss, K. T., Schmidt, A., Bartalis, E. T. 1991: Phytoplanktonuntersuchungen im ungarischen Donauabschnitt 
im Jahre 1987. 29. Arbeitstagung der IAD, Kiew/UdSSR, 2: 76-80.

Schmidt A. 1992a: A Duna paránynövényei. Artér -  Bajai Kulturális Szemle, Ártér Alapítvány, Baja, 2: 56-60. 
Schmidt A. 1992b: Vízkémiai vizsgálatok a szeremlei Duna-ágon (Wasserchemische Untersuchungen in dem 

Seitenarm der Donau bei Szeremle). In: A szeremlei Duna-äg (szerk.: R ichnovszky A.). Eötvös József 
Tanítóképző Föisk. Környezetvédelmi Köre, Baja, pp. 15-23.

Schmidt, A. 1992c: A second discovery of Scenedesmus grahneisii (H eynig) Forr in Hungary. Tiscia (Szeged) 
26: 1-3.

Schmidt, A. 1992d: Phytoplankton, Phytobenthos, Makrophyten. Limnologiosche Berichte Donau, 1991, pp. 77-99. 
Schmidt A., Káldi E.-né 1992: Adatok a szeremlei mellékág algáinak ismeretéhez (Angaben zur Kenntnis der 

Algen in dem Seitenarm der Donau bei Szeremle). In: A szeremlei Duna-ág (szerk.: R ichnovszky A.). 
Eötvös József Tanítóképző Főiskola Környezetvédelmi Köre, Baja, pp. 25-46.

Hegewald, E., Schmidt, A. 1992: Asterarcys Comas, eine weit verbreitete tropische Grünalgengattung. Arch.
Hydrobiol. Suppl., Algological Studies 66: 25-30.

Schmidt A. 1993: Dr. Uherkovich Gábor 80 éves. Botanikai Közlemények 80: 5-7.
Schmidt A., Padisák J. 1993: Beszámoló a 9. nemzetközi fitoplankton workshopról. Botanikai Közlemények 

80:217-218.
Schmidt, A. 1994a: Main characteristics of the phytoplankton of the Southern Hungarian section of the River 

Danube. Hydrobiologie 289: 97-108.
Schmidt, A. 1994b: About the phytoplankton of the Danube River. Algologia (Ukraine) 4: 102-105.
Schmidt, A., Kiss, K. T , T.-Bartalis, E. 1994: Chlorococcal algae in the phytoplankton o f the Hungarian section 

of the River Danube in the early nineties. Biológia (Bratislava) 49: 553-562.
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Schmidt, A., Padisák, J. 1994: Report o f the 9th workshop of the International Association of Phytoplankton 
Taxonomy and Ecology (IAP). Algologia (Ukraine) 4: 102-105.

Schmidt A. 1995a: A szeremlei Duna-ág vízminősége az 1990-es évek elején. Artér, Bajai Kulturális Szemle 
(1-2), Ártér Alapítvány, Baja, pp. 81-85.

Schmidt A. 1995b: Édesülő szikes tavak. Élet és Tudomány 50: 1031-1034.
Schmidt A., Buczkó, K. 1995: Algák. In: Pannon Enciklopédia: Magyarország növényvilága (főszerk.: Járainé 

Komlódi M.). Dunakanyar 2000, Budapest, pp. 70-71.
Schmidt, A., Káldi-Fehér, G. 1995: A very special occurrence of Haematococcus pluvialis Flotow em. W ille 

in laboratory aquarium. 6th Hungarian Algological Meeting, Program and abstract, pp. 17-18.
Buczkó K , Schmidt A. 1995a: Szikes tavak. In: Pannon Enciklopédia: Magyarország növényvilága (főszerk.: 

Járainé Komlódi M.). Dunakanyar 2000, Budapest, pp. 74-76.
Buczkó K., Schmidt A. 1995b: Moszatos habok a kék Dunában? In: Pannon Enciklopédia: Magyarország 

növényvilága (főszerk.: Járainé Komlódi M.). Dunakanyar 2000, Budapest, pp. 77-79.
Buczkó K., Schmidt A. 1995c: Mérgek, étkek, ékek. In: Pannon Enciklopédia: Magyarország növényvilága 

(főszerk.: Járainé Komlódi M.). Dunakanyar 2000, Budapest, pp. 82-83.
Káldiné Fehér G., Schmidt A. 1995a: Algológiai vizsgálatok a szeremlei Duna-ágban. Artér, Bajai Kulturális 

Szemle (1-2), Ártér Alapítvány, Baja, pp. 86-97.
Káldi-Fehér, G., Schmidt, A. 1995b: Red water-blooms with Euglena sanguinea Ehr. 6th Hungarian Algological 

Meeting, 12-16 June 1995, Keszthely, Program and Abstract book, p. 12.
Uherkovich G., Schmidt A., Ács E. 1995: A Scenedesmus zöldalga nemzetség (Chlorococcales, Chlorophyceae) 

különös tekintettel magyarországi előfordulású taxonjaira (szerk.: Kiss K. T.). Magyar Algológiai 
Társaság, Budapest, 272 pp.
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MEGEMLÉKEZÉS DR. BODROGKÖZI GYÖRGYRŐL

1924. április 12-én a Veszprém megyei Vid községben 
született. Itt kezdte meg iskolai tanulmányait, majd a pápai 
Bencés Gimnáziumban folytatta és végül a szegedi Piarista 
Gimnáziumban érettségizett. 1943-ban iratkozott be a 
szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem természetrajz- 
földrajz szakára.

Másodéves egyetemista korában kezdett dolgozni díj/ 
tálán gyakornokként a Növénytani Intézetben, amely 1989- 
ben bekövetkezett nyugdíjazásáig egyetlen munkahelye 
volt.

Végigjárta az egyetemi ranglétra fokozatait, 1980-ban 
történt docensi kinevezéséig. Közben 1962-ben egyetemi 
doktori értekezését, 1979-ben kandidátusi értekezését védte 
meg. 1989-ben bekövetkezett nyugdíjazása után még hét évig az Ökológiai Tanszéken 
folytatta az egész Tisza-völgyre kiterjedő kutató munkáját. 2005-ben címzetes egyetemi 
tanári címet kapott.

Szenvedélyes kutatója volt az Alföld és a Tisza árterén levő növénytársulásoknak. 
Hallgatóihoz elsősorban oktató munkája révén kötődött. A tanítás művészetét valószínűleg 
pedagógus szüleitől tanulta. Az Alföld és a Tisza árterének vegetációján kívül épp olyan jól 
ismerte a Mecsek, a Balaton-felvidék, s a Bükk növényzetét. Ezekre a hegyvidéki tájakra 
szervezte emlékezetes terepgyakorlatait, amelyeken megkívánta hallgatóitól a komoly 
és alapos szakmai munkát, de ezt követően Ö is tudott velük kulturáltan szórakozni. 
Precízsége ezeken a terepgyakorlatokon is megnyilvánult. Határozott magatartású tanár 
volt, aki ezzel tisztelettudásra nevelte hallgatóit.

1966 és 1982 között technikai szerkesztője is volt az Acta Biologica Szegedien s A - n e k. 
Tevékenységét Kiváló munkáért kitüntetéssel, a Szegedi Egyetem József Attila, a Magyar 
Biológiai Társaság Jávorka Sándor emlékplakettjével ismerték el.

2010. április 25-én eljött az élet rendje szerint a búcsú pillanata, amikor a földi 
életben elválunk aranydiplomás tanárunktól. Ezután már csak az égi mezőkön vezeti 
korábban elhunyt tanítványait. Volt tanítványaiként szeretettel gondolunk rá és emlékét 
megőrizzük.

Farkas L. G yula
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A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG GYÓGYÁSZATI ÉRTÉKEI: 
GYÓGYNÖVÉNYEK ZSOLDOS XAVÉR HERBÁRIUMÁBAN (1788)

CSEPREGl KRISTÓF' és PAPPNÓRA2

'PTE TTK Környezettudományi Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; sahred@citromail.hu 
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Elfogadva: 2010. június 4.

Kulcsszavak: herbárium, gyógyító szerzetesek, gyógynövények, kolostori gyógyászat, Pannonhalmi Főapátság, 
Zsoldos Xavér

Összefoglalás: A X XIII. század Európa kolostorainak szerzetesei széleskörű gyógynövényismerettel ren
delkeztek. A feljegyzett, mindennapi életükben használt adatok számos értékes „fuveskönyv” formájában 
maradtak fenn az utókor számára. Találunk leírásokat a kolostorkertek gyógynövény-termesztési és -gyűjtési 
módszereiről, a növények korabeli elnevezése mellett morfológiai jellemzésükről és alkalmazási módjaikról, 
bepillantást nyerve a kor gyógyító módszereinek rejtelmeibe. A középkori pannonhalmi bencések által készített 
és a Főapátság könyvtárában őrzött fuveskönyvek többségének tanulmányozásával ezidáig Hortobágyi 
T. C irill OSB perjel foglalkozott. Munkánk során az eddig feldolgozatlan, Zsoldos Xavér szerzetes 1788- 
1789-ben íródott „Herbarium seu nomina herbarum” című művének felépítését és tartalmát vizsgáltuk. Az 5 
szakaszból álló mű első három, növénytaxonokat tartalmazó fejezete szó szerint, korabeli helyesírással és eredeti 
szóhasználattal került lejegyzésre, ismertetve a kor gyakori betegségtípusait, a gyógynövények felhasznált 
drogrészeit és pontos alkalmazását.

Bevezetés

A Géza fejedelem által 996-ban alapított, Szent István király által gazdagon megajándé
kozott és Szent Márton oltalma alá helyezett monostor a középkori keresztény élet és 
kultúra terjesztője volt. A környező domboldalakon és völgyben természetszerűen alakult 
ki egy település, mely eleinte a Győrszentmárton, majd 1965-től a Pannonhalma nevet 
viseli. A történelem során számos válságos időszakot élt meg. A török pusztítás után 
osztrák bencések támogatásával megindul Pannonhalmán újra a szerzetesi élet. 1802- 
től a szerzetesek középiskolákban is tanítanak, majd a II. világháború idején ún. Olasz 
gimnázium alakul. A rend 1950-ben történt feloszlatása után a Pannonhalmi és Győri 
gimnázium oktatásának vállalásával maradhatott fenn a pannonhalmi szerzetesrend. A 
vár és környékének legrégebbi, latinul íródott leírásai a XVII. századból származnak, 
melyek elsősorban az apátság történetét és akkori formáját mutatják be (S ólymos 1999).

A gyógyítás kezdetektől fogva a középkori monostorok szolgálatai között szerepelt 
(M ayer et al. 2004). „Ora et labora!’’- tartja a bencések jelmondata, melynek jelentése: 
„ Imádkozzál és dolgozzák''. A szerzeteseknek saját munkából kellett megélniük, felosztva 
egymás között a rend különböző feladatait. így néhányan szakképzett gyógyszerészként 
vagy sebészként botanikával, gyógyászattal és gyógyszerészettel foglalkoztak. Szent 
Benedek Regulája elő is írja: „Legyen egy istenfélő, gondos testvér, aki ápolja a bete
geket; a rászorulók számára pedig jelöljenek ki egy külön szobát. ” A szerzetesek írásos 
gyógyászati feljegyzései megtalálhatók a Főapátság könyvtárában, számos régi ismert, s 
kevésbé ismert „könyvmatuzsálem” mellett.
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Pannonhalmán a korabeli feljegyzések alapján a következő személyek foglalkoztak 
gyógyítással a 17-18. században: Himmelreich György kormányzóapát (1607-1637), 
Magger Piacid főapát (1647-1667), Lancsics Bonifác atya ( f i  737), Edel Demjén testvér, 
sebész (f 1727), Reisch Elek testvér, gyógyszerész ( t  1753), Kiss Demjén, sebész ( |  1754), 
Monni Lukács, gyógyszerész (|1754), valamint Zsoldos Xavér atya ( t  1819).

A Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárában az 1500-as évektől őrzött, értékes gyógyá
szati adatokat tartalmazó művek feldolgozását H ortobágyi T. C irill OSB perjel kezdte 
meg és végzi napjainkban is (Hortobágyi 2008, D ános és László-Bencsik 2008). Kutatásai 
során számos, mára már feledésbe merült recept látott napvilágot, melyek újjáélesztett 
termékek, többek között teák, gyógynövénylikőr és borecet formájában a forga-lomban 
is szerepelnek. A következőkben ezen alapművek közül ismertetünk néhány fontosabb 
írásos emléket.

T heodoricus Dorstenius német orvos életműve az 1540-ben latin nyelven íródott 
Botanicon. A közel 310 növényfaj festett illusztrációi mellett a nevezéktan latin, német 
és gót nyelven szerepel. A fajok morfológiai leírása mellett korabeli gyógyászati „út
mutató” is olvasható a felhasznált növényi részekről, gyógyhatásról és alkalmazási 
módról. A rajzok mellé Kájoni János tussal jegyezte fel a gyógynövények korabeli 
magyar elnevezéseit; néhány példa közülük: dynnye (Citrullus lanatus (T hunb.) M ansf.), 
farkas tyalpa (Alchemilla sp.), leány som (Berberis vulgaris L.), kattan kóró (Calendula 
officinalis L f f y g h e  (Ficus carica L.), erdei papragy (Dryopterisfilix-mas (L.) Schott) 
(Dorstenius 1540). A könyv első és utolsó lapjain kézzel írt feljegyzések, több nyelven 
írt receptek, tinktúrák és kivonatok leírásai utalnak a mű rendszeres tanulmányozására és 
korabeli használatára.

Lancsics Bonifác atya kéziratos hagyatékában egy rendkívül értékes, 232 oldalas 
gyógyászati mű maradt fenn. Az 1697-ben íródott Libellus medicinalis több mint száz 
receptet tartalmaz betegségekre és „nyavalyákra”, kiegészítve gyógyászati eljárásokkal és 
megelőzéssel kapcsolatos javaslatokkal. Néhány példa — egybecsengve a mai tudományos 
elnevezésekkel — a könyv alkalmazott gyógynövényeinek korabeli névhasználatából: 
Allium, Calendula, Chelidonium, Equisetum, Lavandula, Majoránna, Mentha, Petro- 
selium, Salix, Salvia, Sambucus, Sempervivum, Thymus, Valeriana. Az elkészítési mó
dok között szerepelnek tinktúrák, főzetek, forrázatok, kenőcsök, olajos kivonatok, gyógy- 
borok és ecetek, javasolva a készítményeket többek között fejfájás, emésztési zavarok, 
rossz közérzet, hasmenés, székrekedés, láz, rovarcsípés, ízületi bántalmak, belső szervi 
gyulladások és torokgyulladás ellen (Lancsics 1697).

R eisch E lek Bajorországból származó gyógyszerész 1735-ben írta 166 oldal terjedelmű 
rendeléstani kézikönyvét, a Praescriptiones medicae-t. Gyógyító eljárásai során a Pannon
halma környékén fellelhető növények mellett egzotikus fűszer- és gyógynövényeket is 
alkalmazott. A mű lejegyzett és részletesen ismertetett készítménytípusai: teafőzet, tinc
tura (alkoholos kivonat), emulsio (olajos kivonat), unquentum (kenőcs), electuarium 
(zselé), pillula (labdacs), syrup (tömény édes oldat) és pulvis (por) (R eisch 1735).

Az 1778-ban íródott Sacra Arca Benedictionum Magni Fundatoris Religionum Divi 
Patria című 118 oldalas szertartásgyűjtemény anyagát több hasonló írásos emlékből 
válogatták össze a pannonhalmi monostor használatára. Első részében a szerzetesközösség 
életének szertartásai, a második részben gyógyászattal kapcsolatos áldások gyűjteménye 
olvasható, így a beteget megáldó imák, a gyógyításhoz előkészített olaj, bor, és víz áldásai,
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valamint az egyes gyógynövényekre (pl. levendula, zsálya, ruta, benedekfü, rózsa, izsóp, 
árpa, zab, petrezselyem stb.) adandó áldások szövegei is.

Z soldos X avér (1743-1819) Pápán született. 1762-ben lépett be a bencés rendbe és 
Pannonhalmán élt haláláig. A kor polihisztor szerzetesei közé tartozott, számos latin és 
magyar nyelvű verse, kéziratos könyve és festménye maradt fenn. Az eddig még feldol
gozatlan, 1788- 1789-ben íródott, 117 oldal terjedelmű herbarium  seu nomina herbarum" 
{herbárium  avagy a növények nevei') című kéziratos orvosi könyve 5 szakaszból épül 
fel. Munkánk során célul tűztük ki a mű szerkezetének, tagolásának és az egyes fejezetek 
tartalmának elemzését, a könyv korhű szövegezésének pontos lejegyzésével.

Anyag és módszer

A Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárában Zsoldos Xavér eddig feldolgozatlan, kézzel írt Herbáriumából 
gyűjtöttünk irodalmi adatokat. A könyv fedőlapjáról és néhány belső oldaláról digitális fényképfelvételek 
(Canon Ixy Digital) készültek. Ezután a mű felépítését, tagolását és fejezeteinek címét jegyeztük le, szó szerinti, 
korabeli helyesírással és eredeti szóhasználattal, majd az első, második és harmadik szakaszok bevezető idézetei 
és teljes tartalmuk kerültek másolásra, az előzőeknek megfelelően korhű szövegezéssel. A negyedik szakasz 
számos kiemelt gyógynövény taxont, míg az ötödik fejezet a kor gyakori orvosságait, gyógyító patikaszereit 
tartalmazza, mely szakaszok adatait, tartalmát írásunkban nem ismertetjük.

Az adatok feldolgozása során összegeztük az egyes szakaszok említett betegségeit és tüneteiket, az 
alkalmazott állati, növényi és egyéb (pl. ásványi) eredetű gyógyító szereket és felhasználásukat. A fejezetekben 
ismertetett lágy- és fásszárú növénytaxonokat kortárs fuveskönyvek gyógynövényfajaival való összevetéssel 
és mai határozókönyvek (K irály 2009) segítségével kíséreltük meg azonosítani faj, illetve nemzetség szinten. 
Néhány taxon azonosítása kérdéses maradt, melyek csak valószínűsíthetők a rendelkezésre álló kevés adat 
miatt.

Eredmények

Z soldos X avér Herbáriuma 5 szakaszból áll, melyek közül az első három szakasz 1788- 
ban, a 4-5. rész 1789-ben íródott. Az egyes fejezetek a következők: az első szakasz rész
letesen mutat be korabeli betegségeket és tüneteiket. A második szakasz ( ,0  Fáknak 
Tulajdonságául és Hasznairul ”) fásszárú, a harmadik fejezet ,A Füveknek Tulajdonságirul 
és Hasznairul” címmel lágyszárú gyógynövények alkalmazását ismerteti. A negyedik 
szakaszban (,jVémely Füveknek rövideden meg irt Értelmek ”) a szerző néhány kiemelt 
gyógynövényfaj korabeli felhasználását sorolja fel, melyek között átfedések találhatók 
a 3. szakasz lágyszárú növényeivel. A befejező ötödik szakaszban („Következnek szép 
Orvosságok”) a betegségek részletes gyógymódjai szerepelnek.

A fejezetekben ismertetett eljárások gyógynövényeinek összesen 15 féle drogrésze 
került felhasználásra (1-3. táblázat), melyek a következők: leveles-virágos földfeletti 
hajtásrész (herba), levél (folium), rügy (gemma), virág (flos), sziromlevél (petala), termős 
virágzat vagy toboz (strobulus), termés (fructus), áltermés (pseudofructus), termésfal 
(pericarpium), mag (semen), hagyma (bulbus), gyökér (radix), kéreg („héj, forgács ”) 
(cortex), nedv (succus) és gyanta (resina) (S zabó  2005).

A következőkben a mű első három fejezetének tartalmát és felsorolt növényfajait 
ismertetjük.
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Első szakasz

Az első fejezet (1. ábra) összesen 49 korabeli betegsége és gyógymódja mellett össze
geztük az alkalmazott állati, növényi és egyéb eredetű gyógyitó szereket. Az állati 
eredetű gyógymódok, gyógyító szerek között az alábbi 13 állatfaj, illetve azok részei 
szerepelnek: róka, rák, kutya, tehén, szarvas, csirke, nyúl, vakondok, csuka, fecske, 
pióca, kos és méh. Kiemelve például hajnövesztő szerként a vakond bőrét javasolta a 
szerző: „A főnek kopaszságárul. A vakondoknak bőrét égesd meg, törd porrá, ahol akarsz 
már hajat nevelni, elsőször kend meg fa  olajjal, á porral hintsd meg és haj nyöll. ” Ittas 
állapot kezelésére a következő leírást olvashatjuk: „ Részegség ellen. A fetskét aszald meg 
és törd porrá, igyad meg, nem árt a bor akár mennyit igyál. " Kólika ellen nyúl futólábát 
ajánlotta: „Kolika ellen tsudalatos orvosság. Véd a nyúlnak futóját, mely a lábában 
vagyon törd meg s ad bé neki meg gyógyul. ”

Az egyéb eredetű gyógyító szerek csoportjában az alábbi 12 anyag került felhasz
nálásra: bor (fehér és vörös), pogácsa, tojás (sárgája és fehérjéje), ecet, kenyér (héja és 
bele), szappan, hamu, terpentin olaj, szalonna, kútvíz, gyertya és fehér cukor. Az alábbi
akban a kenyérhéj alkalmazását idézzük, melyet fogak ápolására használtak: ,.fo g a id  
fejérek legyenek. A kenyér hájat eleven szénre rakván, égesd meg és kéz mozsárban törd 
porrá, és midőn mosdasz, dörgölled a fogaidat. ” Sebes nyelv gyógyítására a következőt 
ajánlotta a szerző: „Ha a nyelved ki sebesül. Végy egy kevés czukrot (fehérret) fő zd  őszve 
vajjal, azzal kend 24 óra alat meg gyógyul. ” Csonttörés esetén tojássárgájával történő 
borogatást javasolt: .Akinek á csontja el töröt. Sós tojás sárgájával á töröt tagot bé köl 
kötni harmadnapig ki nem oddani. ”

A növényi eredetű gyógyító szerek 58 növénye között 43 gyógynövény taxont fajra, 
10 taxont nemzetségre tudtunk azonosítani; emellett 5 faj maradt kérdéses a rendelkezésre 
álló hiányos adatok miatt. A szakasz elején változatlan formában lejegyezve, a szerző 
által kiemelten a következő növénynevek olvashatók: Abrothanum, Absinthium (feir 
üröm), Allium, Amigdala, Amigdala dulcia, Annisum, Apium hortense, Anistolochia 
(farkas alma), Aspargus, Basilica, Centauria minor (kissebbik ezerjófü fö ld  epéje), 
Cichoria (kátankóró), Castranea, Gentiana (Szent László Király füve), Hypericum 
(csengőfű), Malva, Majoránna, Menta, Origanum (fekete gyopár), Plantago (uti fű), 
Rosa, Rosmarinus, Ruta Tiliae.

A legváltozatosabb gyógymódokkal és legtöbb taxonnal a következő betegségeket 
gyógyították: égés, fogfájás, fejfájás, hideglelés, torokfájás, sebek kezelése, vérhas és 
sárgaság. Bizonyos növényfajoknak több drogrésze is felhasználásra került a külön
böző betegségek kezelése során. Pl. az istenfa (Artemisia abrotonum L.) herbáját gyo
morfájdalmakra, gyökerének kivonatát megfázásos tünetek enyhítésére használták. Az 
apróbojtorján (Agrimonia eupatoria L.) herbájával sebeket, magjával sárgaságot, máj
betegségeket kezeltek.

Az adatok közül néhány példa az 1. táblázatban látható, a továbbiakban pedig szó 
szerinti idézeteket közlünk a fejezetből. Szülési folyamat könnyítésére gyöngyvirágot 
(Convallaria majalis L.) és kakukkfüvet (Thymus sp.) használtak a korban: „Az Asszony 
hogy könnyen szülljön, gyöngy virág vizét ad meg innya, mingyárt szüli...Kakuk füvet 
főzd  meg jó l borban és ad meg innya, szülni fog. ” Égési sérülés esetén mák (Papaver 
somniferum L.) olaját és szőlő ( Vitis vinifera L.) levelét alkalmazták: „Égésrül. Mák
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olajjal kend meg és a szőlő levelet aszald meg, törd porrá, avval hintsed. ” A tárkonyt 
(Artemisia dracunculus L.) fejfájás ellen javasolta a szerző: „Fő fájás ellen. A tárkont 
mind gyökerestül erős eczetben főzd  meg és ved szádban, mingy ár meg gyógyul. ” 
Fülfájdalmak enyhítésére fehér üröm (Artemisia absinthium L.) főzetét használták: „Fül 
fájásrul. A fejér ürmöt főzd  meg fa  olajban és azt erezd a fülébe meg tisztul. ” Kelések 
kezelésére lenmag lisztjét javasolták: „Kellésriil akárminémü legyen. A len magot törd 
meg és szitáld meg és eresz olajat közibe, főzd  meg, és kösd a kelésre. ” A cickafark fajok 
(Achillea sp.) vérzéscsillapító hatásuk révén voltak ismertek már ebben a korban is: „Czitz 
fark fű  haszna. Szed meg s szárazd meg, és törd porrá, s azzal hintsed akár minémű sebre 
igen jó. ”

I. ábra. Az első szakasz címlapja 
Figure I. Title page of Chapter 1
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1. táblázat 
Table 1

Az első szakaszban ismertetett néhány betegség és alkalmazott gyógynövénye 
Some illnesses and medicinal plants in the Chapter 1 o f the Herbarium 

(1) Name of medicinal plants in the Herbarium; (2) Scientific name of the plants; 
(3) Drugs; (4) Medicinal use o f the Benedictines

Korabeli Tudományos név Drogok Korabeli alkalmazás
növénynév (1) (2) (3) (4)

K akuk f ű Thymus sp. herba ájulás ellen

Torma A rm oracia  sp. radix árpa ellen szem re

F ekete nadály Sym phytum  officinale L. radix csonttörésre

F ekete  m ente O riganum  vulgare L. herba csuklásra

M ák P apaver som niferum  L. oleum
Sző lő Vitis vinifera  L. folium

égésre
L en t se Lens culinaris L. semen
Zab A vena sa tiva  L. fructus

G yöm bér Z ing iber officinale R oscoe rhizom a em észtésserkentő

C entauria Centaurium  m inus M oench herba étvágygerjesztő

Tárkon A rtem isia  dracunculus L. herba
Rósa Rosa  sp. flos

fejfájásra
Len m ag Linum  usitatissim um  L. sem en
Izsóp H yssopus officinalis L. herba

Á rpa  liszt H ordeum  vulgare L. sem en fog fehérítésére

F og hagym a A llium  sativum  L. bulbus
K ökén f a Prunus sp inosa  L. radix
Verbéna Verbena officinalis L. radix
O rvén gyökér Inula  helenium  L. rhizom a et radix fogfájásra
R etek Raphanus sa tivus L. radix
Torma A rm oracia  sp. radix
Vörös hagym a A llium  cepa  L. bulbus

Izsóp H yssopus officinale L. herba
fulladásra

Füge F icus carica  L. fructus

F ejér üröm A rtem isia  absinthium  L. herba
fülfájásra

Len m ag Linum  usitatissim um  L. sem en

F o g  hagym a A llium  sativum  L. bulbus gutaütés ellen

Üröm A rtem isia  abrotonum  L. herba
C zom bor f ű Satureja hortensis L. herba gyom orfájásra
F öldi bodza Sam bucus ebulus L. radix

K opotnyak A sarum  europaeum  L. rhizom a
Szent Ignácz babja Strychnos ignatii B erg . fructus hideglelés ellen
C som borfű Satureja hortensis L. herba
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Tsipkefa gyüm öltse Rosa canina  L. pseudo-fructus

Útifű
Isop

Üröm Artem isia  abrotanum  L. 
Plantago  sp.
H yssopus officinalis L.

radix
folium
herba

hurut ellen

K om ló
A pró  bojtorján  
C zikoria soláta

H um ulus lupulus L. 
A grim onia  eupatoria  L. 
C ichorium  intybus L.

strobulus
fructus
herba

sárgaság ellen

Második szakasz

A  m ásod ik  szakasz fásszárú  növények  je lle m ző it és ko rabeli fe lhaszná lási m ódja it 
ism erteti (2. táb lázat). A  fejeze t cím e: ,A  Fáknak Tulajdonságául és Hasznairul". 
A  cím  ala tt a következő  bejegyzés o lvasható : „Híres Vályi Doktor Irásibul öszve szedett 
Könyvetske”, m ely  u ta l a szerze tesek  kortárs írásos em lékekben  való  tá jékozo ttságára. 
A  szerző  a szakaszban  betű ren d b en  közö l összesen  40 taxont, m elyek  közö tt 31 faterm etü  
és 9 cserjenövény t je llem ez . A lkalm azásukka l közel 60 „nyava lyára” ille tve betegség re  
ta lá lunk  gyógy írt, az a lább i d rogrészek  felhaszná lásáva l: levél (15 taxonnál), g y ö k ér (2), 
v irág  (4), te rm és (16), te rm éshéj (1), kéreg  („héj, fo rgács” ) (6), m ag  (4), enyv  (2), m éz 
( 1 ), tej ( 1 ) és v íz  (4). A z  enyv  és a  m éz való sz ínű leg  gyan tá t vagy  g yan taszerü  váladéko t, 
a tej te jnedve t, a  v íz  egy  v izes k ivá lasz to tt anyago t je lö l a fásszárúak  tö rzsében , m ely re  
pon tosabb  u ta lás t v agy  m eghatá rozás t nem  ta lá ltunk  a  könyvben . L eggyak rabban  a 
fa joka t szem dagadásra , fe jfá jásra , cson ttö résre , gyom orfá jásra , égésre  és sárgaságra h asz
nálták . H asznos vo lt továbbá a ko rban  a következő , szám os em líte tt gyakori be tegség  
g yógy ítá sá ra  alkalm as fásszárúaka t k ertben  neve ln i, te rm esz ten i: b irs, bodza , cédrus, 
cseresznye, cip rus, c itrom , éger, füge és m andula.

A  fe jeze tben  felso ro lt taxonok  közö tt a  b irsa lm át (Cydonia oblonga M ill.) többek  
k özö tt gyom orfá jás ellen  ja v aso lták  (2. ábra): „Birs alma (...) Szegén embernek (...) ha tsak 
sülve eszi is igen hasznos gyomor fájás, csiklás (...) és csömörlés ellen. ” A  bükk  (Fagus 
silvatica L .) levele it a  ko rban  dagadásra  használták : „ Bükkfának az á haszna vagyon, ki 
keleti uj zöld levelei dagadásokat el oszlatnak. " Fejfájás e llen  fagyai (Ligustrum vulgare 
L .) v irágá t ja v aso lták : „ Fagyalfának á virágát ha eczetben áztatod, és homlokodra 
kötöd, fejed fájását meg álléttya. ” A  b o róka  (Juniperus communis) te rm ésének  gyű jtésé t 
és m ellkasi fá jda lm ak  e llen  való  a lkalm azásá t — h ason lóan  a hárs fa jok  (Tilia sp.) 
fe lhaszná lásához — neves időpon thoz kö tö tték : „Gyalog fenyőfának magvát kell szedni 
Szent Mihál havának 45 napján, á fenyő magot hurut ellen innya tüdőnek és melnek fájása 
ellen igen hasznos, s szakadás ellen. ” „Hársfának Pünkösd havában készítettéit vize, ha 
ki issza kolika ellen jó  korságosoknak és vér has ellen. ” A  n y ír  (Betula sp .) levelének  
főze tét sá rgaság  ellen  fogyaszto tták : .A  tavaszi nyírfának leveleivel őszve főzöt vizét 
innya a sárgoságnak orvossága. ” H idegrázás és gyom orbajok  ellen  g ráná ta lm a (Punica 
granatum L .) te rm éslevét a ján lo tták : „Ponogránátfa gyümöltsének levét hasznos inya 
forrázó hideg lelés ellen. Az ember gyomrát tisztéttya és erősétti. ”
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2 . táblázat 
Table 2

A második szakasz néhány fásszárú gyógynövénye 
Woody medicinal plants in the Chapter 2 of the Herbarium 

(1) Name of medicinal plants in the Herbarium; (2) Scientific name of the plants; 
(3) Drugs; (4) Medicinal use of the Benedictines

Korabeli
elnevezés

(1)

Tudományos név 
(2)

Drogok
(3)

Korabeli
alkalmazás

(4)
Aranyifa,
Aranyalm afa,
N arantsfa

Citrus aurantium  L. pericarpium M elegítő  hatása van

Borockfa P ersica vulgáris (L .) Bätsch succus, fructus Vérköpés, torok fá já s, fe jfá já s

Berkenyefa Sorbus sp. fructus H asm enés

B irs alm a C ydonia oblonga  M ill. folium , flos, 
fructus

H as szorító, részegségből 
adódó fe jfá jás, csuklás, 
gyom orfájás

B odza f a Sam bucus nigra  L. folium , flos Rüh, vízi betegség, szeplő, 
szem dagadás, hasat és 
vizeletet üdét

Bükkfa F agus silvatica  L. folium D agadások

C edrusfa C edrus sp. resina, folium Szem nek homállyá, háloga, 
fo g fá já s , dohos száj, 
vérfolyás, kólika

C seresnyefa Cerasus avium  (L .) M oench fructus, succus Jó  vért c sin á l követ ront, 
hurut

C sipkefa R osa  canina  L. folium Fog in t erősíti

C itromfa Citrus lim on  L. B urm fructus, folium H aragos epét m eg  száréttya, 
m éreg ellen, hasat indít

D iófa Juglans regia  L. fructus M érget űz, fá jó  mell, 
fickam odás

Egerfa A lnus sp. folium , fructus B olhák ellen, fá ra d tsá g  ellen

Fagyalfa L igustrum  vulgare L. flos Fejfájás

Fügefa F icus carica  L. fructus Eh gyomor, hurut, fu lladás, 
torok fá já s, rekedés, dagadás, 
fü lzúgás

Fűzfa Salix sp. folium F ájó láb

G yalog fen yő fa Juniperus com m unis L. pseudofructus H urut ellen innya tüdőnek  
és m elnek fá já sa  ellen igen 
hasznos, s  szakadás ellen

K ökényfa Prunus sp inosa  L. fructus Vér has, has m enés

N yárfa Populus sp. gem m a K órságra

Ponogránátfa Punica  granatum  L. fructus H ideg lelés, gyom rot tisztít 
és erősít
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Harmadik szakasz

A  szakaszban  a szerző  ,y4 Füveknek Tulajdonságiml és Hasznairul” c ím m el és a m áso 
dik  szakasz elején  is o lvasható  „Híres Vályi Doktor Irásibul öszve szedett Könyvetske” 
u ta lással ism erteti ko rának  ism ert lágyszárú  gyógynövénye it, je llem ző ik e t és a gyógyászati 
e ljárási m ódokat. Ö sszesen  122 ta x o n  a lkalm azása  o lvasható  közel 100 b e teg ség  esetében , 
m elyek  kö zö tt 55 n övény t faj, 16-ot n em ze tség  sz in tjén  sikerü lt azonosítan i. E m elle tt a 
h iányos ada tok  m iatt 51 taxon  m arad t kérdéses. A  3. táb lázat néhány  pé ldá t m uta t be  a 
bo tan ikai szem pon tbó l azonosíto tt taxo n o k  sorából. A  táb láza t betegségei és a lkalm azása i 
közö tt a  szó  szerin ti idéze teke t dő lt je lö lé sse l közöljük , m íg  a nem  dő lten  fe ltün te te ttek  a 
korabeli fogalm azás n ehéz  érthe tő sége  m ia tt m ai n y elvezet szerin t szerepelnek .
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A  beveze tőben  em líte tt, közel 100 évvel ko rábban  íródo tt Libellus medicinalis- 
ban  (L a ncsics 1697) m á r a  m ai tudom ányos elnevezésekhez  hason ló  n em ze tségnevek  
o lvashatók . A  Z so ldos-fé le  H erbárium ban  szerep lő  növény fa jok  korabeli e lnevezései 
k özö tt m indössze  egy  taxon  „deákuC íro tt m eg jelö lése o lvasható , Cardus Benedictus 
(Cnicus benedictus L .) néven  (3. táb lázat). E lő fo rdu lnak  a szakaszban  e lnevezések  a 
n övények  m orfo lóg ia i b é lyege i (pl. borjú fü l fű, farkas láb fii, ludláb nevű fii, ökörfark 
nevű sárga virágú fü, napra nézü vagy tányér virágú fii), te rm őhelyük  (pl. erdei tök, réti 
arany virág nevű fü, vízi úti fú j, vagy  gyógy ító  szerepük , a lkalm azásuk  a lap ján  (pl. szem 
vigasztaló nevű fü).

F elhaszná lás i fo rm áik  közö tt ta lá lu n k  többek  közö tt az  egyes növény i részek  nyers 
fogyasz tása  m elle tt v ízze l v agy  borra l k észü lt főzetet, b o rogató t és v izes k ivonato t. 
A z án izs (Pimpinella anisum L .) m agvának  fogyasz tásáró l a szerző  a k ö v e tk ező k e t írja  
(3. ábra): „Anis fű n ek  á magvát aki gyakorta eszi jó  szagu lehelete lészen. (...) 
Mindennémű állatoknak mérge ellen hasznos. Dagadásokat, fulladásokat, hasfájásokat 
enyhét.(...) ” A  k apo r (Anethum graveolens L .) te rm ésének  em ész tésserken tő  ha tásá t m ár 
ekko r is jó l ism erték : ,,Á kapor (...) az ember gyomrában könnyű emésztést szerez. ”

3. ábra. Részlet a harmadik szakaszból 
Figure 3. Sample pages from Chapter 3
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3. táblázat 
Table 3

A harmadik szakasz néhány lágyszárú gyógynövénye 
Herbaceous medicinal plants in the Chapter 3 o f the Herbarium 

(1) Name of medicinal plants in the Herbarium; (2) Scientific name of the plants;
(3) Drugs; (4) Medicinal use of the Benedictines

Korabeli elnevezés Tudományos név Drogok Korabeli alkalmazás
(1) (2) (3) (4)

A loe nevű keserű  f i i A loe  sp. radix Vérköpés, sárgaság

Apró bojtorján A grim onia  eupatoria  L. herba Hurut, vízi betegség, 
sárgaság, h ideglelés

Basilicum O cim um  basilicum  L. herba Hurut, nehéz lélegzet

B o r rágó dinnye  
szagú  fi i

B orago officinalis L. herba, folium , 
flos

Hideglelés, rekedtség

B orok fi i Conium  m aculatum  L. herba Gutaütés, köszvény

Cardus Benedictus C nicus benedictus L. folium , radix Fejfájás, szédülés, 
gyom ortisztító, 
hideglelés, m enstru
ációs vérzést indít

Coriandrum  fi i C oriandrum  sativum  L. fructus G yom orerősítő,
em észtésserkentő

C sodán U rtica d io ica  L. herba Kólika, orrvérzés

Farkas alm a A risto lochia  clem atitis L herba Sebekre (m elyben golyó, 
nyíl, vagy bárm i m ás vas 
darab van)

F ejér mává A lthaea  officinalis L. radix Mell, tüdő, has, bélfájás 
elten, hurut, vérhas, 
kelés, bélben lévő  fe k e te  
sár

F ejér üröm A rtem isia  absinthium  L. herba G yom orpanaszok, 
hasfájás, sárgaság

Levestikom Levisticum  officinale  
Koch

herba, flos Fulladás, dagadás, belső  
fá jd a lo m

Levendula Lavandula  sp. flos, folium Szélhajtó, sz ív fá j
dalm ak, vizeletet indít, 
hasfájás, sárgaság, 
gutaütés, szédülés, 
fo g fá já s

M ustár Sinapis alba  L. radix, folium , 
sem en

Csonttörés, hom ályos 
szem ekre

Ö rvénygyökér Inula  sp. rhizom a et 
radix, folium

N ehéz lélegzet, 
em észtésserkentő, 
fu lladás, hurut, 
vérköpés, föveny, 
dagadás

P ipats P apaver rhoeas L. flos (petalum ) M inden betegségre jó  
orvosság
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B orral k észü lt főze t o lvasható  az ap róbo jto rján  (Agrimonia eupatoria L .) esetében  
(3. ábra): .Apró bojtorján borban főzve vízi betegségben lévő embert ha issza meg 
gyógyéttya. (...) sárgaság ellen. Negyednapi hideglelés ellen.” A  borágó  (Borago 
officinalis L .) levelé t h ideg le lés  e llen  jav aso lja : „ Bor rágó dinnye szagu fűnek szed 
virágját harmadnapi hideglelés ellen, és tsak három levelét ted az öreg pohárban, 
melyből iszod, tőlts bort reája, had ázni egy kevéssé, azután id le á bort, és a belé tetetett 
három leveletskét ed meg és el hágy á hideglelés. ” A  bü rö k  (Conium maculatum L .) 
herbá ja  h ársv irággal ( Tilia sp.) ny ert fe lhaszná lást a  korban: „ Bőrök fiivet tavaszi hársfa 
virággal olajban és borban meg főzöd jó  azzal meg kenni a guta ütőt kezet vagy lábat, 
köszvényes fájdalmakat (...) ” A  „m ustá r m agkén t” em líte tt fehé r m u stá r (Sinapis alba L .) 
gyökerének  és m agvának  főze téve l cson ttö rést kezeltek : ,, Mustár magnak gyökerét és 
magvát ha borban , eg főzöd és á töröt tsontra kötöd öszve forrasztya. ”

A  p ipacs (Papaver rhoeas L .) tea fő ze tén ek  e lkész ítéséhez  k ije lö lt, n eves időponto t 
jav aso l: „Pipatsnak virágját Szent Iván havába szed meg, szárogasd meg olyan helyen 
ahol á nap nem
éri, főz abbul herbaiét, ha azt iszod naponként regvei meg gyógyulsz. ”

B orog a tó k én t a lka lm az ták  a  fa rkasa lm a (Aristolochia clematitis L .) levelét: „ Farkas 
almának azon virtussá vagyon, hogy ha sebre kötöd melybe golobis, és nyíl, avagy darab 
vas követtetet, ki huzza belőle. ”

E gy  kákakén t le jegyzett, ism eretlen  taxon  ö sszetö rt gyökeré t h u ru t e llen , rózsav izzel 
p ed ig  leh e lle t-friss ítőkén t használták : „Saás fűnek vagy kákának tövét és szagosgyökerét 
szárogasd meg törd oszve, hasznos ital fővén ellen, és hurut ellen. Ha ezen porbul mint egy 
lisztből rozfa vízzel kenőtsét tsinyálsz, az embernek rothat száját tisztéttya, és frisséti. ”

Negyedik és ötödik szakasz

A z 1789-ben  íródo tt negyed ik  fe jeze t („Némely Füveknek rövideden meg irt Értelmek ”) 
gyógyn ö v én y e it a  h arm ad ik  szakasz lágyszárú ival való  néh án y  á tfedés m iatt, az  ö töd ik  
szakasz  („ Következnek szép Orvosságok ”) ad a ta it és pa tik aszere it p ed ig  b o tan ikai iránytól 
e ltérő  tém akörük  révén  je le n  írásunkban  nem  ism ertetjük .

Megvitatás

A  P annonhalm i F őapátság  K önyv tára  szám os értékes füvesk ö n y v e t ő riz  a kolostori 
gy ó g y ásza t fennm arad t írásos em lékei között. Z soldos X avér bencés szerze tes  1788- 
1789-ben íródott, 5 fe jeze tbő l álló  Herbárium c ím ű  m ű v én ek  első  szakaszában  a korban  
gyakori be tegségeke t, a  m ásod ikban  a  fásszárú , a harm ad ik  fe jeze tben  lágyszárú  növények  
ko rabe li e lnevezéseit, fe lhaszná lt d rogrésze it és pon tos g yógyásza ti a lka lm azásá t ism erteti. 
A  n eg y ed ik  szakasz néh án y  ko rábban  m ár em líte tt gyógyn ö v én y  taxon t je llem ez , m íg 
az ö töd ik  fe jeze t ko rabe li „o rvosságoka t” tarta lm az. A  szerző  a  fe lso ro lt növény taxonok  
esetében  ö sszesen  15 d rog rész  fe lhaszná lásá t ism erteti m üvében .

A z első  szakasz 49 féle  be tegsége  esetében  13 állati, 58 növény i és 12 egyéb  eredetű  
g y ó gym ód  k erü lt ism ertetésre . A  gyógynövények  esetében  43 taxon  fajra, 10 taxon  
n em zetség re  tö rténő  azonosítása  m e lle tt 5 taxon  kérdéses m arad t a rende lkezésre  álló 
h iányos ada tok  m iatt. A  legváltoza to sabb  m ódon  és a leg több  n övény fa jja l gyógy íto tták  a
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korban  pl. az  égést, a k ü lönböző  sebeket, sérü léseket és a sárgaságot. B izonyos n övény / 
fa joknak  több  d rog része  is fe lhaszná lásra  kerü lt kü lönböző  betegségek  kezelésére  (pl. 
istenfa, fekete  bodza , ap róbo jto iján ).

A  m ásod ik  szakaszban  a szerző  40 fásszárú  növény t (31 fa te rm etü  és 9 cserje) soro lt 
fel pon tos a lkalm azási m ódokkal, közel 60 betegség  gyógy ítására . A  taxonok  közül 
18-at fajra, 11-e t n em zetség re  sikerü lt azonosítan i, ille tve  11 taxon  kérdéses m aradt. 
A  fafajok  drogrésze i ese tében  le írásra  kerü lt többek  közö tt a  levél, gyökér, v irág , term és, 
m ag  és tö rzsekben  ta lá lható  kü lönböző  nedvek . A  leggyakoribb  b etegségek  gyógy ítására  
a lkalm as fásszárúaka t kertben  is te rm esz te tték  (pl. b irs , bodza , céd rus, cseresznye).

A  harm ad ik  szakaszban  122 lágyszárú  gyógynövény  a lkalm azásá t ism erteti a  szer
ző  közel 100 betegség  esetében . K ész ítm ény típusaik  közö tt ta lá lhatunk  főzeteket, bo ro - 
ga tóka t és v izes k ivonatokat. A  taxonok  m eg jelö lése i közü l k iem elendő  a „deákuT 
le jegyzett Cardus Benedictus (Cnicus benedictus L .) e lnevezés, m ely  u tal arra, hogy  a kor 
szerze tese i önm agukat fo lyam atosan  képezték , gyako rla tban  alkalm azható  tanu lm ányaika t 
bővíte tték .

A  n egyed ik  fejezet néhány  k iem elt gyógynövény  taxont, m íg  az ö töd ik  szakasz 
patikaszereke t és ko rabeli o rvosságoka t (ásványi és egyéb  eredetű  szereke t) vonu lta t fel.

Ö sszesen  a m ű fe ldo lgozo tt 3 szakasza  közel 200  g y ógynövény  tax o n t m uta t be  pon tos 
gyógyásza ti a lka lm azássa l a 18. században . A  fe ldo lgozo tt Herbárium szám os adata 
a lá tám asztja  a szerze tesek  korabeli, széleskörű  gyógyásza ti ism erete it, m ely  tudásukat 
m indennap i é le tük  so rán  is a lka lm azták  önm aguk, va lam in t a h ívek  gyógy ítására , te lje 
sítve  a  b en cések  testi-le lk i szolgálatát.
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The Library of the Abbey in Pannonhalma preserved several valuable old-time books about medicinal plants. 
A work from this collection, the Herbarium o f Xavér Zsoldos Benedictine monk was analysed in our study. 
The Herbarium from 1788-1789 consists of 5 main Chapters with descriptions of illnesses, medicinal plants 
with altogether 15 drug parts and some pharmaceuticals. The first chapter contains 58 plants, 13 animals and 
12 other medicaments against 49 illnesses in contemporaneous text. Various drug parts of the same plants, e.g. 
Agrimonia eupatoria L., Artemisia abrothanum L., Sambucus nigra L. were used for different complaints in this 
chapter. The second chapter details altogether 40 woody plants (31 trees and 9 bushes) for 60 illnesses. From 
these taxa some trees (e.g. Cerasus avium (L.) Moench, Cydonia oblonga M ill.) were planted into the garden, 
as well, for own cultivation. In the third chapter 122 herbaceous plants were mentioned with their drug parts 
for about 100 complaints in various forms of use. The fourth chapter highlights some outstanding medicinal 
plants with further effects and therapeutic uses, and finally the last chapter introduces the main medicaments and 
pharmaceutical products according to the contemporary knowledge. Altogether 200 plant taxa were summarized 
in the valuable Herbarium of Xavér Zsoldos, referring to the wide knowledge of the Benedictines about the 
medicinal plants and medical practices in the 18th century.
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Összefoglalás: A természet eszközeivel, szűkebb értelemben a gyógynövényekkel való gyógyítás már őseink 
mindennapjainak is része volt. A kolostori gyógyászatban alkalmazott gyógynövényekről, valamint a kolos
torok kertészeti tevékenységéről Európában számos írásos adat áll rendelkezésre a X. századtól kezdődően. 
A szerzetesi élet írott emlékeit hazánkban az 1998-ban újraalapított Bakonybéli Szent Mauríciusz Bencés 
Monostorban is megtaláljuk. Beély F idél feldolgozásra került, 1834-től íródott kertészeti naplója rendkívül 
értékes, hiteles információkkal szolgál a barokk korban újjáalapított monostor tevékenységeiről, korabeli 
patikaszerekről, valamint az angolkertben és üvegházban folyó talajtani és növényültetési munkálatokról. 2008 
májusi megfigyeléseink alapján a kertről szerkesztett, méretarányos alaprajz készült. Terepi felmérésünk során a 
kertben a következő 10 gyógy- és fűszernövényt találtuk: bíbor kasvirág, borsikafű, borsosmenta, orvosi citromfű, 
kerti kakukkfű, lestyán, levendula, majoránna, orvosi zsálya és szurokfű. A monostori termékekhez felhasznált 
vadon élő, gyűjtött 11 gyógynövény között szerepel párlófü, közönséges cickafark, gyepűrózsa, fehér üröm, 
fekete bodza, egybibés galagonya, húsos som, pongyola pitypang, kislevelü hárs, nagy csalán és közönséges 
orbáncfű. Eredményeinkben részletesen dokumentáljuk és ismertetjük a Bakonybéli Szent Mauríciusz Bencés 
Monostorban jelenleg folyó, gyógynövényekkel kapcsolatos kertészeti és egyéb tevékenységeket.

Bevezetés

A kolosto ri gyógyásza t a  X -X III . században  n agy  han g sú ly t kapo tt az  európai o rvosi 
e llá tások  körében . E bben az időszakban  a  gyógy ítást a ko lo sto rok  képzett szerze tese i 
végezték , sz in te k izáró lag  gyógynövények  a lkalm azásával. S zám os, m ár az  ókorból 
fennm arad t, é rtékes ku ltú rtö rténeti fo rrás és „füveskönyv” tám asztja  a lá  a k o lo sto rke rtek 
ben  a lkalm azo tt gyógynövény -te rm esz tés i m ódszereke t, a korabeli szé leskörű  fa jism e
re te t és a n ö v é n y e k  p o n to s  a lk a lm a z á s i  m ó d ja it.  A z  ó k o r  tu d ó sa i k ö zü l k ie m e le n d ő  
D ioszkoridész görög  o rvos, k inek  fő m űve, az i. sz. 64 körül íródott Materia medica az 
e lső  rész le tes  európai füveskönyvkén t le tt ism ert, közel 600 növény taxon  és gyógyászati 
a lka lm azásuk  ism ertetésével.

N ursiai Szent B enedek, a nyugati szerze tesség  a ty ja  i. sz. 530 körü l a lap íto tta  m eg 
ko lo sto rá t D él-Itá liában , M onte C assino  hegyén , m ely  a bencés szerze tesrend  an y a
kolostora . E bben  az időszakban  a  lé lek rő l -  cura animae -  és a  testrő l -  cura corporis -  
való  g ondoskodás vált a  ko losto rbe li gondo lkodás és é le t központi céljává. S ajá t rendjük  
tag jai m elle tt bárk in  seg íten iük  kelle tt, aki b e tegségéve l fe lkereste  a ko lostort. E nnek 
az  időszaknak  k iem elendő  alko tásai többek  közö tt a Lorschi fiiveskönyv (V ili .  sz.), 
W alahfrid Strabo Hortulus (IX . század), A dam Lonitzer Füveskönyv (X V I. sz.), Konrad 
von M egenberg A természet könyve (XIV. sz.), L eonard Fuchs Füveskönyv (X V I. sz.),
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v ag y  O do M agdunensis b en cés szerze tes Macer floridus (1477) cím ű  m űve. E z  u tóbbi 
h ex am eterekbe fog la lt tan k ö ltem én y  a közép k o r leg ism ertebb  füveskönyve. F ejezetei 
ism erte tik  az  egyes növén y fa jo k a t leg fon tosabb  m orfo lóg iai je llem ző ik k e l, a lka lm azás 
m ód ja ikka l, va lam in t po n to s recep tekkel. V égü l m egem lítendő  Szent H ildegard (1098- 
1179), D isibodenberg  és R upertsberg  apátnő je , aki szé leskörű  gyógynövény ism ere téve l 
szám os je len tő s  m ű v e t a lko to tt a ko losto ri gyógyásza t tudom ányában  (M ayer et al. 
2004).

A  középkori k o lo sto ro k  az ö nellá tás  elvén  m űköd tek , h aszonkertre  (hortus) és gy ó g y 
n ö vénykertre  (herbularius) tago lva . A  h aszonkertkén t szo lgáló  „gyüm ölcsös” a  ko lo sto r
hoz  ta rtozó  tem etőbe ü lte te tt gyüm ölcsfákbó l állt. A  szárító  és tá ro ló  hely iségekbő l fe j
lőd tek  ki a később i kolostori patikák, aho l az  egyes d rogok  (gyógyászati cé lra  a lk a lm a
zo tt növény i részek) fe ldo lgozása  kerü ltek  (Rapaics 1940).

H azánkban  a  G éza fe jedelem  által 996-ban  a lap íto tt P annonhalm i F őapátság  m e lle tt 
1018-ban B akonybélben , Szent István k irá ly  k ezdem ényezésére  kezd te  m eg  m űködését 
a Szent M auríc iu sz  B en cés M onosto r, m ely  a  középkorban  és azó ta  is szám os válságos 
időszako t ért m eg. A  m o n o sto r épü le te  m elle tt 1834-től ango lparko t a lak íto ttak  ki a 
G erence  patak  m en tén , m ely  bo tan ikai szem pon tbó l is k iem elkedő  volt. A  park  je len leg  
m egyei véde ttség  ala tt áll. B eély F idél szerze tes e ttő l az évtől nap ló t veze te tt a  kert 
kertésze ti tevékenysége irő l, v a lam in t korabeli p a tikaszerek  ny ilván ta rtásáró l, m elyet 
m ind  a m ai nap ig  épségben  m egőriztek . A  m onosto rt 1950 ok tóberében  g rác i irgalm as 
nőv érek  vezetésével szere te to tthonkén t legalizá lták . A z 1998-as ú jjáalap ítás ó ta  többszö r 
v á ltozo tt a  b akonybéli k özösség  ö sszeté te le , tag ja inak  szám a. A  m a itt é lő  szerze tesek : 
Halmos Á bel perje l, V ásárhelyi A nzelm testvér a lperje l, v a lam in t Baán Izsák testvér 
(Vásárhelyi et al. 2002).

A  bakonybéli m o n o sto r k özépko ri írásos em lékei sz in te k ivé te l nélkü l m egsem m isü ltek  
az idők során, így a régi g y ó g ynövénykert szerkezeté re  csak  következ te tn i lehet korabeli, 
h ason ló  célla l te lep íte tt k ertek  fe lép íté se  alapján . S zak iroda lom kén t az  em líte tt, Beély 
F idél által veze te tt kertésze ti nap ló t h aszná ltuk  fel ku ta tóm unkánk  során.

M unkánk  cé ljakén t tűz tük  ki a fen tiek  a lap ján  a  B akonybéli S zen t M auríc iu sz  B encés 
M o nosto r 1834-es kertésze ti nap ló ján ak  fe ldo lgozását, ta rta lm i e lem zését, a m onosto r 
gyógynö  vény  k ertjének  je len leg i á llapo tfe lm érésé t, régi adatokkal való  összeve tésé t, a 
fo rga lom ban  lévő m onosto ri g y ó gynövény -te rm ékek  (tea- és fű szerszárítm ányok , lek v á
rok, szörpök , kenőcsök , illóo la jok ) kerti és vadon  élő anyanövénye inek , va lam in t a 
g yógynövényekkel k apcso la to s hagyom ányok , szertartások  (pl. á ldások) összegzését.

A n y a g  és m ó d sz e r

A Bakonybéli Szent Mauríciusz Bencés Monostorban 2008 májusában eltöltött idő alatt a jelenleg ott élő 
három szerzetestől, a monostor gazdasági igazgatójától, majd 2008 júliusában a gyógynövénykertet 1999-ben 
újraalapító korábbi perjeltől, Kiss Domonkos atyától gyűjtöttünk adatokat szabad elbeszélgetések formájában. 
A beszélgetések diktafonra (Speed Link PDR-3) történt rögzítésük után kerültek lejegyzésre, feldolgozásra.

Számos digitális fényképfelvétel (Canon EOS 350 D) készült a monostorról, a kertről és növényeiről, 
valamint a gyógynövényszárító padlásról. Munkánk során rendelkezésünkre bocsátották Beély Fidél szerzetes 
kézzel írott, kertészeti naplóját, melynek minden egyes lapját digitális fényképfelvételek készítésével doku
mentáltuk. A könyv felépítése, fejezeteinek címe és egyes szakaszai szó szerinti, korabeli helyesírással és ere
deti szóhasználattal kerültek lejegyzésre.
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Terepi munkáink során felmérésre került a monostor gyógynövénykertje és gyümölcsöse. Feljegyezve az 
ágyások hosszát és szélességét az adatokból méretarányos, vázlatos alaprajz készült Archicad tervezőprogram
mal, az egyes ágyásokban található gyógy- és fűszernövények, valamint cserjék elnevezéseivel, kiegészítve a 
kert fásszárúakkal betelepített gyümölcsös részével.

Eredmények

A m onosto rban  őrzött, B eély F idél szerze tes kézzel írt kertészeti nap ló ja  rendkívü l értékes, 
hite les in fo rm ációkkal szo lgál a barokk  kori ú jjáalap ítás tevékenysége irő l, összesen  
251 oldal te rjedelem ben . E gyes fejezetei a korabeli patikaszerek  ny ilván ta rtása , a  helyi 
könyvkö tő  m űhely , va lam in t napra pon tos pénzügyi, beszerzési és u tazási ny ilván ta rtások  
m elle tt a m onosto r ango lkertjé rő l és üvegházáró l, azok  m unkála ta iró l és növényfa jairó l 
ta rta lm aznak  le írásoka t ( 1. ábra). A  nap lóban  vezetett taxonok  közö tt e lsőso rban  lágyszárú  
d ísznövényeket, d ísz ítő  cé lla l be te lep íte tt cserje- és fafa joka t ta lálunk.

A következőkben  a nap ló  „A bakonybéli angoly kert” cím ű  fejeze tének  egy  rész lete  
o lvasható  a kert egy  b eszerzésérő l (Pelargonium és Chrysanthemum sp .), korabeli 
he lyesírássa l és eredeti szóhasznála tta l le jegyezve: „E ’hónapban elvala küldveSzegfűimre 
Győrré, hogy többféle cserepekben növekedő melegházi növényeket virágokat különösen 
pedig Pelargoniumokat hozna melegházunk díszítésére, melly ez iidő tájban alig számláló 
50 virágfélét. Szerencsésen megérkezvén onnan, egyszersmind Pannonhalmáról I. Adler 
Josef Doctor úr által küldött Chrysanthemumokat elhozván mindenek kipakoltattak, 
megtisztítattak, és illendő helyökre állíttattak. E 'szálítás által öveghazunk megszaporodott 
120 darab virággal, és új esztendő táján a 'tét rózsa bujtásokkal együtt már 200 darabot 
számlált. ” (B eély 1834).

A nap ló  keletkezése u tán i időszakbó l nap jaink ig  a  m onosto r kertésze ti tevékenységérő l 
egyéb  írásos em lék  nem  m arad t fenn. A z újjáa lap ítás ( 1998) óta a  te rm ékek  a lapanyagakén t 
szo lgáló  gyógynövények  egy  részét a k ia lak íto tt gyógynövénykertben  te rm esz tik , néhány
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faj ped ig  v adon  kerü l begyű jtésre . A  szárítás a  m onosto r sa ját szárítópad lásán  tö rtén ik , 
m ely  a gyű jtésse l és csom ago lássa l együ tt a m o n o sto r szerze tese inek  és a lkalm azo tta inak  
feladata . A  n övények  felhaszná lt d rogrészei k özö tt ta lá lju k  a következőket: herba 
( lágyszárúak  leveles-v irágos fö ld fe le tti hajtásrésze), flos (v irág ), folium  (lom blevél), 
summitas (fá sszá rú ak  leveles-v irágos ágvég  o), fructus (term és), pseudofructus (á lterm és), 
semen (m ag), cortex (kéreg ), radix (gyökér), lignum (fa) és aetheroleum ( illóo la j) (1 -2 . 
táb lázat).

A  m onosto ri k erte t 1999-ben az akkori perje l, K iss D o m onkos b io ló g ia  tan ár vég ze tt
ségű  szerze tes te rvez te  m eg  a középkori szerze tesi é le thez  való  v issza térés h íveként. 
A  kert je len leg i, m ére tarányos a lap ra jzán  (2. ábra) a felső , 30 m  széles gyógynövényes 
rész  a  kert ké tharm adát, m íg  az alsó , 35 m széles gyüm ölcsös te rü le t egyharm ad  részt 
fog lal el. A  kert te ljes h o ssza  80 m.

2. ábra. A monostori gyógynövénykert mai képe 
Figure 2. Medicinal plant garden of the monastery in our days 

(1) Fruit trees, (2) Ribes rubrum, (3) Grass, (4) Ribes nigrum, (5) Echinacea purpurea, (6) Thymus vulgaris, 
(7) Mentha x piperita, (8) Lavandula angustifolia, (9) plow, ( 10) Origanum majorana, (11) Satureja hortensis, 

(12) Origanum vulgare, (13) Melissa officinalis, (14) Salvia officinalis, (15) Levisticum officinale

Ö sszesen  m a 10 gyógy - és fűszernövény t te rm esz tenek  a  k ertben  ( 1. táb lázat), m elyek  
az Origanum majorana L. k ivé te léve l évelők , a lsó  hajtásrészü k ö n  e lfásodó  félcserjék . 
K özö ttük  az É szak -A m erikában  őshonos Echinacea purpurea (L .) M oench  m elle tt 
m eg ta lá lha tók  m ed ite rrán  eredetű  (Lavandula angustifolia M il l ., Melissa officinalis L., 
Origanum majorana L., Origanum vulgare L ., Salvia officinalis L ., Satureja hortensis 
L., Thymus vulgaris L .), P erzsiábó l szárm azó  (Levisticum officinale K o c h .) és te rm esz
te tt taxonok  (Mentha x  piperita (L .) H u d s .). E le tfo rm atípusok  szerin t ö sszesen  5 hem i- 
c ryp tophy ta  (b íbo r kasv irág , lestyán , c itrom fű , bo rsosm en ta , szu rokfű ), 2 therophy ta  
(m ajo ránna, csom bord) és 3 p h anerophy ta  (levendu la , o rvosi zsá lya , kerti kakukkfű ) 
taxon  kü lön íthe tő  el (D ános  1998). M onosto ri te rm ékeik  teakén t, fü szerszárítm ánykén t 
és ken ő csk én t kerü ln ek  fo rgalom ba, k iegész ítve  a P annonhalm i F őapátságban  készü lő  
levendu la  illóo lajával.

M ayer és m unkatársa i (2004) szó szerin ti id éze teke t közöl a  b eveze tőben  em líte tt, 
középkori füveskönyvek  fenti, te rm esz te tt növényeirő l. K özö ttük  W ala hfrid  S trabo  
Hortulus (IX . század) c ím ű  m űvében  példáu l így  ír  a m en ta  fa jokró l: „Úgy mondják,
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a hasznos fajta az érdes hangot ismét tisztán csengővé változtathatja, ha a beteg, kit 
gyakorta kínoz rekedtség, nedvét éhgyomorra teaként megissza. ’’ O do Magdunensis 
szerze tes Macer floridus (1477) cím ű  írásában  többek  közö tt a  következő  taxonok  
g yógyhatásá t em líti: „Ha sóval főzöd meg a citromfű levét, az asszonyok tisztulására 
szolgál; de elűzi még az ártalmas szeleket is. Ha ismételten iszod a zöld növény főzetét, 
segít az, ha régóta véres széklettől s hascsikarástól szenvedsz, s ugyanúgy annak is, ki 
asztmával s légszomjjal küzd; azon felül tisztítja a keléseket, s enyhíti az ízületek minden
féle fájdalmát. ” A  lestyánró l ugyan itt a k övetkezők  o lvashatók : ,, Borban fogyasztva a 
lestyán meggyógyítja a puffadt gyomrot, növeli az emésztőerőt, s a belek minden baján 
is segít, kihajtja még a vizeletet, s gondoskodik a rendezett havi vérzésről. ” A  levendu la  
g yógyhatása it a  szerze tes így  ism erteti: „Megszünteti bensődben a csípő s a szúró fájdal
mat. Ha megiszod, úgy kihajtja a belekben rekedt szeleket, s az anyaméhből jövő erős 
folyást is csillapítja, ha gyapjúpamaccsal alulról bevezetik. Hideg vízzel fogyasztva meg
nyugtatja a szív remegését, s enyhíti a hányingert is. ” B ingeni H ildegard X I. századi 
recep tje iben  a fen tiek  közül a következő  fajokró l ta lá lunk  adatokat: „A kerti kakukkfű 
melegítő és szárító, a ha jó  füveket meg fűszereket adsz hozzá, akkor melege és ereje 
által meggyógyítja a gennyes kelevényeket. (...) Végy kakukkfüvet, az egész növényt a 
rajta maradt földdel együtt, főzd  meg, s készíts vele izzasztó fürdőt. ” A z orvosi zsálya 
a lkalm azásá t Physica c ím ű  m üvében  a következőképpen  fogalm azta  m eg: „Nyersen és 
főzve annak jó  meginni, kit ártalmas nedvek gyötörnek, mert elnyomja azokat. Fogd a 
zsályát, s törd porrá, edd meg ezt a port kenyérrel, s az majd csökkenti testedben a rossz 
nedvek bőségét. ”

A lágyszárúak  m elle tt a kert a lsó  részében  te lep ítésre  kerü lt néhány  gyüm ölcste rm ő  
cserje  (Ribes nigrum, Ribes rubrum), v a lam in t g yüm ölcsfá ink  (Malus domestica, Persica 
vulgaris, Pyrus communis) egyes fajtái is, m elyeke t a szerze tesek  sa ját fogyasz tásra  te r
m esztenek .

A m o n o sto r v adon  g y ű jtö tt g yógynövénye i kö zö tt 11 tax o n t jeg y ez tü n k  fel (2. táb 
lázat). É le tfo rm atípusa ik  alap ján  ö sszesen  6 h em icryp tophy ta  (közönséges cickafark , 
párló fü , fehé r ü röm , lyukaslevelü  o rbáncfű , p ongyo la  p itypang , n agy  csalán ), és 5 
p h aneropyh ta  (húsos som , egyb ibés galagonya, gyepűrózsa, fekete  bodza , k isleve lü  hárs) 
faj em líthe tő  (D ános 1998).

A  vadon  gyű jtö tt gyógynövények  term ékei tea, fü szerszárítm ány , lekvár és szörp  
fo rm ájában  kerü lnek  feldo lgozásra . A  lekvárok  anyanövénye i k özö tt ta lá ljuk  a gyepüró- 
zsát, a  húsos som ot és a fekete bodzát. A  m onostor kapujánál álló, fává terebélyesedett, 
közel 300  éves húsos som  m egyei v éde ttség  ala tt á lló  te rm észeti érték . K ézzel gyűjtö tt, 
savanykás te rm ésébő l hagyom ányos, titkos eljárással, ta rtó sító szer h aszná la ta  nélkül 
készü l a  Monostori somlekvár. A  parko t k ísé rő  G erence-patak  m en tén  1830-ban  te lep íte tt 
feke te  bo d za  á llom ány  term ésébő l sz in tén  titkos, hagyom ányos recep t a lap ján  készü l a 
kü lön leges izü Monostori bodzalekvár.

M ayer és m unkatársa i (2004) könyvében  a vadon  te rm ő  gy ógynövényekhez  is ta lá lunk  
régi recep teket. W alahfrid Strabo így  ír a  párló fü rő l Hortulus c ím ű  m űvében: „ ( . . . )  
Gyógyító erejét sokféleképpen dicséri hírneve, különösen a szétmorzsolt növény itala 
enyhíti a gyomor heves fájdalmait. ” A  fehér üröm  gyógyhatásá t így dicséri: „Elűzi az 
égető szomjúságot s legyőzi aláz pírját, csodálatos hatását régóta ismerjük tapasztalásból. 
Ha netán fejed kezd lüktetni (...) fordulj hozzá segítségért, s főzd  meg a lombos üröm 
keserű zöldjét; aztán öntsd a levet egy nagy tálba, s öblítsd le vele a fejtetődet. Ha ezzel
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a főzettel megmostad a hajadat, ne feledj még ráfektetni összekötött leveleket, s puha 
kendővel kösd be a fejed a fürdő után. Mielőtt még sok-sok óra elszaladna, csodálni 
fogod ezt a szert. ” A dam Lonitzer Füveskönyvében a c ickafark  g yógyhatásá t m uta tja  
be: „A cickafark szárító hatással bír, összehúz, szárít és gyógyít, külsőleg és belsőleg 
minden seb gyulladását gátolja. Összezúzva, s a sebre terítve megóvja azt a duzzadástól. 
Vajjal pácolva, azzal az arcot borogatva elmulasztja a fogfájást. Aki nehezen vizel, az 
igya a cickafarkat ecettel. Kő ellen is jó  a cickafark, ha megisszuk. ” B ingeni H ildegard 
érdekes izzasz tókú rá t ír le fekete  b o d zá t a lkalm azva: „Aztán tégy bodzarügyet tiszta 
borba, hogy ez átvegye az ízét, s ebből igyál a fürdő közben mértékletesen. S ha kilépsz 
a fürdőből, feküdj le az ágyba izzadni. Tedd ezt meg gyakran, s így meggyógyulsz. ” 
A h á rs fa jo k  gyógyászati a lka lm azásánál a  ko rabeli h itv ilág  h iedelm ekkel k apcso la to s e le 
m ei is m eg jelennek : „Kit köszvény kínoz, vegyen a hársfa gyökere melletti földből, tegye 
azt tűzbe, s izzítsa föl. A gőzfürdőben pedig öntsön reá vizet, s így fürödjék. Tegye ezt 
kilenc napon át, s meggyógyul tőle. ” E gy ik  írásában  a  nagy  csa lán  is b em u tatásra  kerül: 
„ Fia frissen bújt ki a földből, megfőzve hasznos táplálék, mert tisztítja a gyomrot. ” Ez 
u tóbb i n övény fa jt O do M agdunensis is em líti Macer floridus cím ű  m űvében: „Borba 
téve a csalán magja gerjeszti a szerelmi vágyat, s még inkább, ha levelét szétmorzsolod, 
mézzel, borssal összekevered, s azután borba téve megiszod az előbb említett módon. ” 
L eonhart Fuchs b o tan ikailag  helyesen  a m ezei k a táng  egy  kü lön leges ro konakén t írja le 
a  p o n g y o la  p itypango t, rész le tes m orfo lóg ia i je llem ző k k e l. A  növény t Füveskönyvében 
„Pfaffenröhrlein”, azaz „csuhás csövecske” n éven  em lít: „A Pfaffenröhrlein számos 
levelével kör alakban terjeszkedik a talajon. (...) Bevágott fogai a fűrész nagy fogaira 
emlékeztetnek. Megfőzve megfogja a has folyását. Lencsével főzve jó  annak meginnia, ki 
vérhastól szenved. Ha kimarad a férfi magja, ebből a növényből igyon. Annak is jó t tesz, 
ki vért köp. "

A  gyógynövények  teakészítm énye inek  és fü sze rszárítm ánya inak  arom acsom ago lása  
A usz triában  készü l, m elynek  kü lön leges, ab lakszerű  ré tege  g áto lja  az  értékes ha tóanyagok  
elillanásá t. A  száríto tt növény i részeke t a szerze tesek  tö ltik  csom agokba, m ajd  ellá tják  az 
Izsák te s tv é r által te rveze tt c ím kékkel.

A  m onosto r Hortus conclusus k iad v án y a  Gyógy- és fűszernövények c ím m el 30 
o lda l te rjedelem ben  m uta tja  be a fe lhaszná lt n övények  g yógyhatásá t és fe lhasználását, 
sem atikus áb rákkal k iegész ítve  (K iss és B abulka 2006).

A  B akonybéli S zen t M auríc iusz  M o nosto rban  -  a  h agyom ányokhoz  h íven  -  m inden  
év  augusztu s  6-án, Urunk színeváltozása n ap ján  a szerze tesek  m eghatá rozo tt rend  és 
szöveg  szerin t á ld ják  m eg a kertben  term ő  gyógynövényeket. E kkor m inden  kertben  
te rm ő  gyógynövénybő l gyű jtenek , je lk ép ezv e  az egész  kerte t. A  szertartást b eveze tő  g o n 
d o la tokkal kezd ik , m e ly e t o lvasm ány  és az  á ldás szövege követ. Ez u tóbbi egy  rész le té t 
szó  szerin t idézzük: ,,(...) Gyógynövényeket hoztunk színed elé, hogy erőt és bátorságot 
nyerjünk általuk! (...) Kérünk Téged, halmozd el ezeket az általad sarjosztott növényeket 
gyógyító áldásoddal, hogy a betegek testük és lelkűk gyógyulására használhassák, és 
így betegségükből felépülve áldhassanak téged! Áldd meg ezeket a gyógynövényeket! ” 
V égezetü l a  növények re  puszpáng -csoko rra l szen te ltv ize t h in tenek , m ajd  a  rész tvevő  
h ívek  m indbő l kapnak  egy-egy  szálat.

G yű jtése inket ö sszegezve elm ondható , hogy  bakonybéli m onosto rban  je len leg  szé
leskörű , gyógynövényekkel kapcso la tos kertészeti tevékenységek  fo rm ájában  ő rz ik  a 
ko losto ri g yógyásza t hagyom ányait.
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1 .táblázat 
Table 1

A monostor jelenleg termesztett gyógynövényei, ezek drogjai és előállított készítményei 
Medicinal plants in the garden of the monastery 

(1) Species name; (2) Drugs; (3)Phytochemical compounds; (4) Medicinal use/products

Növényfajok
(1)

Hivatalos drogok 
(2)

Fő hatóanyagok 
(3)'

Alkalmazás ( S z a b ó  2005) / 
monostori készítmények 

(4)
Echinacea purpurea  
(L.) M oench 
bíbor kasvirág 
(A steraceae)

E chinaceae  
purpureae  
herba, radix

poliinek, kávésav-
szárm azékok,
poliszacharidok

vírus- és baktérium ölő, 
im m unrendszer erősítő  / 
aprított szárítm ány

Lavandula  angustifolia  
M ill.
levendula
(Lam iaceae)

Lavandulae flo s , 
aetheroleum

illóolaj,
cserzőanyag,
kum arinok.
flavonoidok

enyhe nyugtató, görcsoldó, 
szélhajtó, rovarüző, 
illatszeripar / szárítm ány, 
illóolaj, kenőcs

Levisticum  officinale
Koch.
lestyán
(A piaceae)

Levistici herba, 
fo lium , fructus, 
aetheroleum, radix

illóolaj, kum arin, 
szitoszterol, 
fenolkarbon-savak, 
poliinek

vízhajtó, szélhajtó, 
gyom orerősítő, m enstruációt, 
epe- és húgykő oldódását 
elősegítő/ aprított szárítm ány

M entha x  p ip er ita  (L.) 
Huds.
borsosm enta
(Lam iaceae)

M enthae p iperitae  
fo liu m , 
aetheroleum

illóolaj (pl. m entol, 
m enton)

görcsoldó, szélhajtó, 
epehajtó, gyom orerősítő, 
étvágygerjesztő /  aprított 
szárítm ány

M elissa officinalis L. 
orvosi citrom fű 
(Lam iaceae)

M elissae fo liu m , 
herba, aetheroleum

cserzőanyag, 
triterpének, fenol
karbonsavak 
flavonoidok

nyugtató, görcsoldó, epehajtó, 
felső légúti m egbetegedések / 
aprított szárítm ány

O riganum  m ajorana  L.
m ajoránna
(Lam iaceae)

M ajoranae herba, 
aetheroleum

illóolaj,
cserzőanyag,
fenolkarbonsavak

szélhajtó, enyhe nyugtató, 
reum a ellen bedörzsölő / 
aprított szárítm ány

O riganum  vulgare L.
szurokfu
(Lam iaceae)

O rigani herba illóolaj, fenol
karbonsavak, 
flavonoidok, 
szaponinok

fertőtlenítő, légúti 
m egbetegedéseknél, 
gyom orerősítő, szélhajtó, 
vízhajtó, izzadást kiváltó  / 
aprított szárítm ány

Salvia officinalis L. 
orvosi zsálya 
(Lam iaceae)

Salviae fo liu m ,
fru c tu s,
aetheroleum

illóolaj, fenol
karbonsavak, 
flavonoidok, 
diterpének, 
szaponinok

antibakteriális, antifungális, 
izzadásgátló, szájüreg 
gyulladása, bélhurut ellen / 
aprított szárítm ány

Satureja hortensis L. 
borsikafü, csom bord 
(Lam iaceae)

Saturejae herba, 
aetheroleum

illóolaj,
cserzőanyag,
szaponinok

szélhajtó, köptető, em észtés
jav ító , izzadást kiváltó, 
m enstruációt elősegítő  / 
aprított szárítm ány

Thymus vulgáris L. 
kerti kakukkfű 
(Lam iaceae)

Thymi herba, 
aetheroleum

illóolaj,
szeszkviterpének
cserzőanyag,
flavonoidok,
triterpének

baktérium ölő, görcsoldó, 
köptető, gyom orerősítő , 
vízhajtó, féreghajtó, inhaláló, 
öblögető / aprított szárítm ány
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2 . táblázat 
Table 2

Vadon élő gyógynövények, gyűjtött drogjaik és ezek készítményei 
Wild medicinal plants used in the monastery 

(1) Species name; (2) Drugs; (3) Phytochemical compounds; (4) Medicinal use/products

Növényfajok
(1)

Hivatalos drogok 
(2)

Fő hatóanyagok 
(3)

Alkalmazás (Szabó 2005) / 
monostori készítmények 

(4)
A chillea  m illefolium  L. 
közönséges cickafark 
(A steraceae)

M illefolii flo s , herba,
fo liu m ,
aetheroleum

szeszkviterpének, 
poliinek, illóolaj, 
flavonoidok, 
triterpének

gyulladáscsökkentő, görcs
oldó, baktérium ölő, 
hám osító / aprított 
szári tm ány

A grim onia  eupatoria  L.
apróbojtorján
(R osaceae)

A grim oniae herba tanninok,
triterpének,
flavonoidok

gyulladáscsökkentő, 
baktérium ölő / aprított 
szárítm ány

A rtem isia  absinthium  L. 
fehér üröm  
(A steraceae)

A bsinth ii herba,
fo lium ,
aetheroleum

illóolaj,
szeszkviterpének,
flavonoidok,
poliinek

em észtési zavarok, epe
ürítést elősegítő  /  szeszes 
kivonat (a tujon átm eneti 
tudatzavart okozhat) / 
aprított szárítm ány

Cornus m as L. 
húsos som 
(C om aceae)

C orni fo liu m , fru c tu s cserzőanyagok,
flavonoidok,
antocianinok

összehúzó, hasm enés ellen, 
antioxidáns /  term ésből 
lekvár

Crataegus m onogyna  
Jacq.
egybibés galagonya 
(Rosaceae)

C rataegi flo s , herba, 
fo liu m , sum mitas, 
pseudofructus

procianidinek, 
flavonoidok, 
fenolkarbon
savak, katechinek, 
triterpének

koronária értágító, 
szívritm uszavart helyreállító, 
enyhe vérnyom áscsökkentő / 
aprított szárítm ány

Hypericum perforatum  L. 
közönséges orbáncfű 
(H ypericaceae)

H yperici herba naftodiantronok, 
flavonoidok, illó
olaj, cseranyagok

nyugtató, antidepresszív, 
stressz, alvászavarok esetén / 
aprított szárítm ány

Rosa canina  L.
gyepűrózsa
(R osaceae)

R osae pseudofructus aszkorbinsav, 
pektin , illóolaj, 
cserzőanyag, 
karotinoidok

m eghűlésre, vízhajtó, 
hashajtó  / lekvár, aprított 
szárítm ány

Sam bucus nigra  L. 
fekete bodza 
(Caprifoliaceae)

Sam buci flo s, fo liu m , 
fructus, cortex, radix

flavonoidok,
szaponinok,
cseranyagok,
vitam inok

m eghűlés, reum ás panaszok, 
izzasztó, hashajtó  / virágából 
aprított szárítm ány, szörp, 
term éséből lekvár

Taraxacum officinale  
W eber x W iggers 
pongyola pitypang 
(A steraceae)

Taraxaci herba, 
fo lium , radix

szeszkviterpének, 
fitoszterolok, 
inulin, vitam inok 
(B, C)

has- és vízhajtó, köszvény, 
reum a, ekcém ák, epeürítést 
segítő, m éregtelenítő  / 
aprított szárítm ány

Tilia cordata  Mill, 
kislevelű hárs 
(Tiliaceae)

Tiliae flos, fo lium , 
cortex, lignum

flavonoidok, 
illóolaj, nyálka, 
cserzőanyagok

m eghűléskor izzasztó, 
nyálkaoldó / aprított 
szárítm ány

Urtica dio  ica  L. 
nagy csalán 
(U rticaceae)

U rticae fo liu m , 
fructus, rhizom a et 
radix

sók, vitam inok,
szterolok,
kum arinok

reum ára, vízhajtó, m ag
olaja prosztatabántalm akra / 
aprított szárítm ány
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Összefoglalás

A  B akonybéli S zen t M auríc iu sz  B encés M onosto r B eély F idél szerze tes á ltal v ezete tt 
nap ló jában  szám os ada to t ta lá ltunk  a  m onosto r 1830-as éve inek  kertészeti tev ék en y 
ségéről. A  korabeli kertben  és arbo ré tum ban  felle lhető , e lsőso rban  d ísz ítő  célla l te lep íte tt 
növény taxonok  közö tt gyógynövényeket azonban  nem  je g y ez tek  fel. A  kert 1999-ben  tö r
tén t ú jraa lap ítása  során  tehát n em  a n ap ló  értékes adata i, hanem  egyéb, nem  B akonybélbő l 
szárm azó , középkori ko losto ri gyógyásza ti le írásokat ta rta lm azó  füveskönyvek  kerü ltek  
felhasználásra . A  kert je len leg i fo rm ájában  10 lágyszárú  gyógynövény t, 2 cserjefa jt és 3 
fásszárú  szám os fajtá já t te rm esztik . A  m onosto r 26 g y ó gynövény -te rm ékéhez  ö sszesen  21 
taxon , a m egú ju lt kertben  je len leg  te rm esz te tt 10 lágyszárú  és tovább i 11, v adon  gyű jtö tt 
növényfa j kerül feldo lgozásra . A  te rm ékek  összesen  6 k ész ítm ény típusa  közö tt 15 tea  (b íbor 
kasv irág , bo rsosm en ta , c itrom fű , o rvosi zsálya, kerti kakukkfű , közönséges c ickafark , 
apróbojto rján , fehér ü röm , egyb ibés galagonya, lyukaslevelü  orbáncfű , gyepürózsa, fekete 
bodza , p ongyo la  p itypang , k isleve lű  hárs, n agy  csalán), 4  fü szerszárítm ány  (lestyán , m a jo 
ránna, szurokfű , csom bord), 3 lekvár (húsos som , gyepürózsa , fekete  bodza), egy  szörp  
(fekete  bodza), ké t kenőcs (kerti k akukkfű , levendula) és a Pannohalm i F őapátságbó l 
szárm azó  levendu la  illóolaj szerepel. A  fe lso ro lt taxonok  k ivé tel nélkü l hagyom ányőrző , 
élő  példái a  középkori k o lo sto rok  értékes gyógyászati tevékenységének  és a  szerze tesek  
széleskörű  gyógynövény ism ere tének .

Köszönetnyilvánítás

Köszönet illeti a Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorból Halmos Á bel atya perjelt, Baán Izsák testvért, 
Vásárhelyi A nzelm testvér alperjelt, Takács N ándor gazdasági igazgatót és Kiss Domonkos atyát közre
működésükért, valamint Botos Gábor építészmérnököt a kertrajz elkészítésében nyújtott segítségéért.
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Natural healing with herbs had a daily role in the age of our ancestors. Several works from the 10th and later 
centuries have survived and are available about the herbs used in the monastic medicine and the gardening 
activities in the monasteries of Europe. The written memories of the monastic life can be found in the St. 
Maurice Benedictine Monastery of Bakonybél which was refounded in 1998. Fidél Beély has kept a valuable 
gardening diary since 1834, containing information about the activities of the monastery of the Baroque era, 
about the contemporary pharmacy drugs, about the planting works in the greenhouse and the English garden. 
According to our observations in May 2008 a ground-plan was prepared about the present garden. The 10 
medicinal and aromatic herbs planted in the garden were the following: purple coneflower, savory, peppermint, 
lemon balm, thyme, lovagé, lavender, marjoram, sage and oregano. For preparing various herbal products the 
monastery uses 11 wild plants too, namely agrimony, common yarrow, rose hip, white wormwood, black elder, 
oneseed hawthorn, European cornel, dandelion, small-leaved linden, stinging nettle and St. John’s Wort. Our 
results introduce the activities with the medicinal plants in the garden of the St. Maurice Benedictine Monastery 
of Bakonybél.
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A HÓLYAGOS CSÜDFŰ { A S T R A G A L U S  C IC E R  L.) 
MAGPRODUKCIÓJÁNAK ÉS CSÍRÁZÓKÉPESSÉGÉNEK

VIZSGÁLATA

CSERESNYÉS-BÓZSING ERIKA 

2060 Bicske, Jókai u. 7.; cseresnyes.erika@gmail.com 

Elfogadva: 2010. október 15.

Kulcsszavak:rlsíraga/«i cicer, csapadékellátottság, csírázóképesség, keményhéjúság, magtömeg, termésenkénti 
magszám

Összefoglalás: Az Astragalus cicer L. 16 populációjának magprodukcióját és a magvak csírázóképességét 
hasonlítottuk össze üde patakmenti magaskórósból és száraz útszéli gyomtársulásból gyűjtött termések 
vizsgálatával. Utóbbi élőhelyről a 2003-as évet követően a csapadékosabb 2004-es évben is történt gyűjtés, 
amikor a vegetációs időszak csapadékösszege több mint duplájára emelkedett. A két év vegetációs periódusában 
hulló csapadékeloszlások heterogenitását homogenitásvizsgálattal igazoltuk. A magprodukció tekintetében 
vizsgáltuk a hüvelyenkénti magszámot és az ezermagtömeget. A kemény héj óságot mechanikai szkarifikációval 
feloldottuk, majd a csírázóképességet laboratóriumi csíráztatással megállapítottuk. A kezelt és a kontroll 
magtételek csírázási viszonyai alapján meghatároztuk a nem keményhéjú, életképes, a keményhéjú, életképes, 
valamint az életképtelen magvak arányát az egyes populációkban. A termésenkénti magszám üde termőhelyen 
75 %-kal nagyobb, mint száraz élőhelyen, a nem keményhéjú, életképes magvak aránya pedig duplája a száraz 
termőhelyekről származó populációkéhoz képest. Az ezermagtömeg és a keményhéjú, életképes magok aránya 
nem függött az élőhely vízellátottságától. Száraz élőhelyen az életképtelen magok aránya kétszerese az üde 
élőhelyhez viszonyítva. A száraz termőhely populációinál a csapadékosabb évben (2004) a termésenkénti 
magszám közel kétszeresére emelkedett, az ezermagtömeg mintegy 20 %-kal, a nem keményhéjú, életképes 
magok aránya pedig háromszorosára nőtt. A keményhéjú, életképes magok részesedése harmadára csökkent a 
csapadékos évben. Eredményeink alapján az élőhely jellege, valamint a terület csapadékellátottsága is hatással 
van a magprodukcióra és a magvak keményhéjúságára. Az ezermagtömeg és a dormancia kialakulásában 
azonban a csapadékviszonyok hatása kifejezettebb.

Bevezetés

A  te rm őhely i ado ttságok , va lam in t a  m agvak  érése során  fennálló  ab io tikus kö rnyezeti 
tényezők  (hőm érsék le t, csapadékellá to ttság  stb .) képesek  b efo lyáso ln i egy  faj m ag 
b io lóg ia i tu la jdonságait. A  fajok dön tő  hányadáná l ny ilvánvaló  összefüggés áll fenn az 
elérhető  fo rrások  m ennyisége és a m agprodukció  között (Akhalkatsi és Lösch 2005). 
A  m agprodukció  szem pon tjábó l k iem elkedő  fon tosságú  a m ag töm eg , ille tve  a do rm ans 
és a csírázóképes m agvak  aránya (L lzlriaga et al. 2006). A z egyes p opu lációk  k özö tt a 
m agm éret, a  m ag töm eg  és a m agszám  tek in te tében  e ltérések  figyelhetők  m eg  a term őhely  
je llem ző in ek  függvényében  (H alász 1969, A lexander és W ulff 1985, Iannucci et al. 
2002). A  m agprodukció  k iem elten  érzékeny  időszakában , azaz a m agvak  érése so rán  a 
növény  szám ára  elérhető  fo rrások  m enny isége (a te rm őhely  v íze llá to ttsága  és a fény 
v iszonyok) befo ly áso lja  a  m agp rodukció  je llem ző it (Salisbury 1942, Â gren 1989, Souza 
et al. 2010). íg y  e ltérő  k v an tita tív  m agb io lóg ia i tu la jdonságokat m értek  az élőhely  üde 
vagy  száraz , illetve árnyékos vagy  napos je lle g e  szerin t. Ö n tözéses k ísé rle tek  szin tén  
a lá tám asztják , hogy  a jo b b  v íze llá to ttság  pozitívan  b efo lyáso lha tja  a m aghozam ot
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(Townsend 1993). A m enny iben  kevés az e lérhető  fo rrás, a növén y ek  -  a  v ege ta tív  szervek  
k árá ra  -  a  rep roduk tív  szervekbe a llokálják  a rende lkezésre  á lló  energ iát, m ásrész t egyéb  
m ó d o k o n  is kép esek  az energ iával gazdálkodn i. S zéles k ö rben  tapasz ta lt m ód  erre a 
m agp rodukc ió  csökken tése , pé ldáu l a  m agkezdem ények  v e té léséve l (Akhalkatsi és 
Lösch 2005).

A  kü lönböző  te rm őhely i tényezők  azt is m eghatá rozzák , hogy  az ado tt popu lác ió  
a fenná lló  k ö rü lm ények  közepette  m ilyen  a rányban  k épezzen  kem ényhéjú  m agvakat 
(Galgóczi 1964, Czimber 1980). B ár a k em ényhé jú  m agok  képzése  fajra  je llem ző , 
ö rök lődő  tu la jdonság , m értékére  a  kö rnyezet is ha tássa l v an  (Argel és Paton 1999). A 
k em ényhé jú ság  deh id ra tác ió s fo lyam at révén  a laku l ki, am elye t a re la tív  pára tarta lom  
is befo lyáso l. M iné l m agasabb  az érési időszak  alatti hőm érsék le t, ille tve m iné l a lacso 
nyabb  a re la tív  p ára tarta lom  és a csapadék  m enny isége , annál nagyobb  a kem ényhéjú  
m agok  százalékos elő fo rdu lása. A  m eleg, csapadékszegény  időszakban  m ago t érle lő  
p o p u lációkban  m egnövekedhe t a k em ényhé jú  m agok  a ránya (Jónap 1964). A  fö ldrajzi 
ado ttságok  sz in tén  hatássa l vannak  a m agok  tu la jdonságaira . A  napsü tö tte , délies k ite ttségü  
te rm őhelyeken  á lta lában  m agasabb  a  kem ényhéjú  m agok  aránya. E zzel szem ben  északi 
k ite ttségben , ille tve nagyobb  tengersz in t fele tti m agasságban  kevesebb  kem ényhé jú  m ago t 
te rm elnek  a popu lác ió k  (Rolston 1978). A zon  túl, h o g y  a kedvező tlen  k ö rü lm ények  h a tá 
sára  n övekszik  a  do rm ans m agok  szám a, csökkenhe t a  cs írázóképes m agvak  aránya is. 
E n n ek  oka  az érés so rán  fennálló  fo rráslim itác ió , m elynek  ha tásá ra  csökken  a m agvak  
é le tképessége  (Akhalkatsi és Lösch 2005).

M unkánk  so rán  m eghatá roz tuk  a  hó lyagos csüd fu  (Astragalus cicer L .) m ag p ro d u k 
ció ján ak  m enny iség i és m inőség i je llem ző it, ille tve ö sszehason líto ttuk  m indezeket 
kü lön b ö ző  v íze llá to ttságú  é lőhely típusokbó l szárm azó  popu lációk , va lam in t ugyanazon  
p opu lác iók  eltérő  csap adékellá to ttságú  években  g y ű jtö tt m agm in tá i esetén .

Anyag és módszer

Vizsgálatainkhoz összesen 16 populációból gyűjtöttünk hüvelyterméseket a Dunazug-hegységet övező Duna- 
völgye (Bajót, Esztergom, Tát, Tokod), valamint az Etyeki-dombság területéről (Alcsútdoboz-Göböljárás, 
Bicske, Csabdi, Herceghalom), 2003 júliusa és szeptembere között. 8 populáció üde patakparti magaskórós 
társulásban, a másik 8 pedig száraz útszéli gyomnövényzetben található. Az élőhely üde, vagy száraz jellegét a 
termőhelyi jellemzők, és a társulást alkotó vízigényes fajok jelenléte alapján határoztuk meg.

A begyűjtött tennéseket laboratóriumban felnyitottuk, és feljegyeztük a hüvelyenkénti magszámot. 
Meghatároztuk a populáció átlagos hüvelyenkénti magszámát 5x50 db termés magszáma alapján. Az ezer- 
magtömeget 5X50 db mag lemérésével állapítottuk meg analitikai mérleg segítségével.

A magvak csírázóképességét laboratóriumi csíráztatással vizsgáltuk. A csíráztatás megkezdése előtt a 
magvakat a penészedés visszaszorítása érdekében 2 percig 20 %-os etil-alkoholos fürdőbe helyeztük, majd 
desztillált vízzel lemostuk (Chuanren et al. 2004). Az 5x30 db kontroll mag mellett ugyanennyi magot a 
csíráztatás megkezdése előtt dörzspapír segítségével szkarifikáltunk (Herranz et al. 1998, Sy et al. 2001), 
amellyel megszüntettük a maghéj esetleges keményhéjúságát (Cervantes et al. 1996, Baes et al. 2002). A 
csíráztatásokat fedett Petri-csészékben, csapvízzel átitatott vattapapíron végeztük (Stout 1998, Bond et al. 
1999). A csíráztatás szobahőmérsékleten, természetes fényviszonyok között, 21 napon át történt (Demir 2001). 
A csíráztatás végén összesítettük a csírázott (1), a duzzadt, de nem csírázott (2), valamint a csak a kontroll 
tételekben megtalálható nem duzzadt, nem csírázott (3) magvak számát. Utóbbi magvak életképességét a 
csíráztatást követő mechanikai szkarifikációjával, majd újbóli csíráztatásával állapítottuk meg. A csíráztatások 
lehetséges eredményét, valamint az ezek alapján megállapított magminőség-kategóriákat az 1. táblázatban 
foglaltuk össze.
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1 .táblázat 
Table 1

A laboratóriumi csíráztatások eredményei, valamint az ezek alapján meghatározott magminöség-kategóriák 
The possible outcomes of germination tests and the determined seed-quality categories.

Csíráztatási eredmény Magminőség
Kezeletlen (kontroll) tételek

I. Csírázott Nem keményhéjú, életképes

II. Duzzadt, nem csírázott Nem keményhéjú, életképtelen

III. Nem duzzadt, nem csírázott
Keményhéjú, életképes és keményhéjú, 
életképtelen

Kezelt (szkarifikált) tételek

IV. Csírázott
Nem keményhéjú, életképes és keményhéjú, 
életképes

V. Duzzadt, nem csírázott
Nem keményhéjú, életképtelen és keményhéjú, 
életképtelen

A csíráztatások eredményei alapján kiszámítottuk az egyes populációkban a nem keményhéjú, életképes, a 
keményhéjú, életképes, valamint az életképtelen magvak arányát. A nem keményhéjú, életképes magok a kontroll 
tételek csírázott magvai (1. táblázat I. kategória). A keményhéjú, életképes magok számát úgy kaptuk, hogy a 
kezelt tételek csírázott magvaiból (IV. kategória) kivontuk a kontroll tételek csírázott magvait (I. kategória). Az 
életképtelen magok számát a kezelt tétel nem duzzadt, nem csírázott magvai (V. kategória) adták.

A száraz élőhelyen élő populációk közül 4 esetben gyűjtöttünk terméseket a következő év vegetációs idő
szakában, 2004júliusa és szeptembere között annak vizsgálatára, hogy a fenti változókat mennyiben befolyásolja 
a vegetációs időszak csapadékellátottsága.

A populációk lelőhelyei közelében található meteorológiai mérőállomásokon (Felcsút és Tát) rögzített 
napi csapadékértékek (OMSZ Napi Időjárásjelentések 2003, 2004) alapján kiszámítottuk mindkét vegetációs 
időszakra a havi csapadékmennyiségeket. A csapadékeloszlásokat homogenitásvizsgálattal hasonlítottuk össze 
(Sváb 1981).

A statisztikai elemzésekhez az InStat (2009) programcsomagot használtuk. Az átlagértékek eltéréseit két- 
mintás í-próbával vizsgáltuk; az adatok normális eloszlásának feltételét a program -  Kolmogorov-Smimov- 
teszttel -  minden esetben ellenőrizte. Amennyiben az F-próba alapján a szórások között nem volt szignifikáns 
különbség, paraméteres teszttel végeztük az összehasonlítást. A szórások szignifikáns különbsége esetén az 
adatokat nemparaméteres Welch-teszttel hasonlítottuk össze. Szignifikáns különbséget az átlagértékek össze
hasonlításakor p  < 0,05 esetén fogadtunk el.

Eredmények

A z ártéri m agaskórós társu lásokbó l gyű jtö tt p opu lác iók  á tlagos te rm ésenkén ti m agszám a 
4 ,2-nek , m íg  az ú tszéli gyom növényze tbő l g yü jtö tteké  2,4 -nek  adódo tt (2. táb lázat). A  
kétm in tás t-p róba  szerin t az  üde patakm en ti m agaskó rósban  sz ign ifikánsan  nagyobb  az 
á tlagos hüvelyenkén ti m agszám , m in t a  szárazabb  ú tszé li gyom növényze tben  (p <  0,01; 
t =  4 ,042).

A z ezerm ag töm egek  2 ,268  g és 3 ,072 g közö tti ta rtom ányba estek . A z é lőhe ly  üde 
vagy  száraz je lle g e  szerin ti ö sszehason lítás a  m ag töm egek  tek in te tében  nem  m utato tt ki 
sz ign ifikáns kü lönbséget: a patakparti m agaskó rósban  2 ,770  g-nak , m íg  az ú tszéli gyom 
növényzetben  2 ,764  g -nak  adódott.
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2 . táblázat 
Table 2

A hüvelyenkénti átlagos magszám és magtömeg értékek a különböző élőhelyekről származó, 
2003-ban és 2004-ben gyűjtött Astragalus cicer populációkban 

(*csapadékösszeg márciustól-augusztusig)
Average number o f seeds per pod and seed weight in Astragalus cicer populations 

collected in 2003 and 2004 from different habitats.
(1) Year; (2) Habitat type; (3) Serial number of population; (4) Average number of seeds per pod; 
(5) SD of seeds per pod; (6) Average weight of 50-seed; (7) SD of 50-seed; (8) 1000-seed weight; 

(9) Dry year; (10) Wet year; (11) Humid habitat; (12) Dry habitat 
* Amount of rainfall from March to August

Gyűjtési év 
(1)

Élőhely
(2)

Pop.
ssz.
(3)

Hüvelyenkénti
magszám Magtömeg (g)

Átlag
(4)

Szórás
(5)

Átlag
(6)

Szórás Ezermag- 
(7) tömeg (g) (8)

1 3,8 0,67 0,1296 0,0184 2,59
2 3,7 0,42 0,1134 0,0062 2,27
3 2,9 0,28 0,1536 0,0082 3,07

Üde 4 4,0 0,24 0,1441 0,0063 2,88
(11) 5 3,7 0,21 0,1518 0,0035 3,04

6 3,7 0,20 0,1289 0,0026 2,58
7 5,8 0,33 0,1448 0,0024 2,90

2003 8 6,4 0,33 0,1416 0,0027 2,83
szárazabb év Átlag 4,2 0,33 0,1385 0,0063 2,77
(121 min)* 9 3,0 0,61 0,1386 0,0039 2,77

(9) 10 1,3 0,26 0,1167 0,0094 2,33
11 2,6 0,14 0,1352 0,1200 2,70

Száraz 12 2,3 0,15 0,1369 0,0034 2,74
(12) 13 2,7 0,32 0,1369 0,0037 2,49

14 2,4 0,21 0,1242 0,0042 3,04
15 2,3 0,20 0,1520 0,0100 3,03
16 2,6 0,19 0,1500 0,0031 3,00

Átlag 2,4 0,26 0,1363 0,0197 2,76

2004 9 5,4 0,36 0,1695 0,0052 3,39

csapadé- Száraz 10 4,8 0,50 0,1433 0,0019 2,87
kosabb év (12) 13 4,8 0,42 0,1639 0,0019 3,28
(285 mm)* 14 5,5 0,38 0,1866 0,0030 3,73

(10) Átlag 5,1 0,42 0,1327 0,0024 3,32

A patakm en ti m agaskórósban  sz ign ifikánsan  nagyobb  a nem  kem ényhéjú , é le tképes 
m agvak  százalékos részesedése , m in t az  ú tszéli gyom társu lásban  (p <  0,05; t =  2 ,425). 
Ü d e  élőhelyen  átlagosan  21 ,0  % -nak , száraz te rm őhelyen  10,3 % -nak  adódo tt (3. táblázat). 
A  kem ényhéjú , é le tképes m agvak  a ránya sz ign ifikánsan  nem  kü lönbözött: üde é lőhelyen  
56,0  % , száraz  é lőhelyen  46,6  % . A z  é le tkép te lenek  a ránya sz ign ifikánsan  alacsonyabb  
üde  (23 ,0  % ), m in t száraz  (43,1 % ) te rm őhelyen  (p <  0 ,05; t =  3 ,942).
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A 2004-ben  a  négy  ú tszéli g yom növényze tben  ism éte lten  v iz sgált p opu lác iók  á tlagos 
hüvelyenkén ti m agszám a 4,81 és 5 ,52 közö tti ta rtom ányba ese tt (2. táb lázat). A  2004 -ben  
gyű jtö tt popu lác iókban  az ezerm ag töm eg  2 ,866  g és 3 ,732 g közö tt vá ltozo tt (2. táb lázat). 
A  2004 -ben  gyű jtö tt A. cicer popu lác ió k  nem  kem ényhéjú , é le tképes m agvainak  aránya 
26 ,7  %  és 37,3 %  közö tt v á ltozo tt (3. táb lázat). A  kem ényhéjú , é le tképesek  arányát 6 ,4  %  
és 27,6  % , m íg  az é le tkép te lenek  arányát 39 ,7  %  és 56,3 %  k özö tt ta láltuk .

3. táblázat 
Table 3

A vizsgált Astragalus cicer populációk különböző minőségű magvainak mennyiségi viszonyai 
(•csapadékösszeg márciustól-augusztusig)

Rates of different seed qualities o f the examined Astragalus cicer populations 
in different habitats and collecting years.

(1) Year; (2) Habitat type; (3) Serial number of population; (4) Rate of the non-hardseeded, 
viable seeds; (5) Rate o f the hardseeded. viable seeds; (6) Rate of the non-viable seeds;

(7) Dry year; (8) Wet year; (9) Humid habitat; ( 10) Dry habitat 
•Amount of rainfall from March to August

Gyűjtési év 
(1)

Élőhely
(2)

Pop.
ssz.
(3)

Nem keményhéjú, 
életképes (% ) 

(4)

Keményhéjú, 
életképes (% ) 

(5)

Életképtelen (%) 
(6)

/ 29,4 54,8 15,8
2 15,2 71,4 13,4
3 42,1 50,4 7,5

Üde 4 26,2 36,9 36,9
(9) 5 12,3 61,2 26,5

6 18,3 42,4 39,3
7 21,8 43,1 35,1

2003 8 3,0 87,4 9,6
szárazabb év Átlag (SD) 21,04(11,857) 55,95 (16,899) 23,01 (12,991)
(121 mm)* 9 10,7 47,6 41,7

(7) 10 11,3 46,6 42,1
11 17,6 33,3 49,1

Száraz 12 11,5 51,7 36,8
(10) 13 10,2 53,7 36,1

14 8,8 52,5 38,7
15 9,1 37,3 53,6
16 3,5 50,0 46,5

Átlag (SD) 10,34 (3,888) 46,59 (7,437) 43,08 (6,197)

2004 9 37,3 6,4 56,3

csapadé- Száraz 10 26,7 23,9 49,4
kosabb év (10) 13 32,7 27,6 39,7
(285 mm)* 14 33,3 11,5 55,2

(8) Átlag (SD) 32,5 (4,373) 17,35 (10,04) 50,15 (7,596)
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A  ké t e ltérő  csapad ék e llá to ttság ú  év  sta tisz tika i ö sszehason lítása  a lap ján  (F e lcsú t2003= 
285 m m , T át2003= 287  m m ; F elcsú t2004 =  121 m m , T át2004 =  1 17 m m  ; p  <  0 ,001; x \ nt = 
20 ,52 ; X2FeiCSút=  84,61; X2Tit= 73 ,05) elm ondható , hogy  a 2004-es gyűjtési évben  az ado tt 
rég ióban  több  m in t ké tsze r anny i csapadék  hu llo tt, m in t 2003-ban  (Bózsing et al. 2009). 
íg y  az álta lunk  v izsg á lt v á ltozóka t ö sszehason lítha ttuk  a ké t e ltérő  csap adékellá to ttságú  
év  esetén . A  csapadékosabb  évben  valam enny i p o pu lációban  több m in t dup lá já ra  n ő tt az 
á tlagos h ü velyenkén ti m agszám  (p <  0 ,05; t =  3 ,448), az ezerm ag töm eget ped ig  m in tegy  
20  % -kal ta lá ltuk  m agasab b n ak  (p <  0 ,001; t = 6 ,659). A  nem  kem ényhéjú , é le tképes 
m agvak  aránya háro m szo ro sára  em elkedett a  csapadékos évben  (p <  0 ,001; t =  9 ,887), 
a kem ényhéjú , é le tképes m ag o k  százalékos részesedése  v iszon t h arm ad ára  csö k k en t (p 
<  0 ,001; t =  6 ,159). A z  é le tkép te len  m agvak  a ránya m in tegy  15 % -kal em elkedett (p < 
0 ,05; t =  2 ,593).

Megvitatás

A z A. cicer pop u lác ió it m eg ta lá lha tjuk  száraz és üde  é lőhe lyeken  is, am i a faj jó  
a lka lm azkodóképességé t m uta tja . E lte rjedését seg íthe ti, hogy  e lsőso rban  a  közepes 
v íze llá to ttságú  te rm őhelyeken  gyakori (ez t je lz i 3 -as W  értéke  is; Simon 2000). A k ü lö n b ö ző  
v íze llá to ttságú  é lőh e ly ek  és a ké t e ltérő  csap adékellá to ttságú  év  ö sszehason lítása  egy 
arán t arra  enged  következ te tn i, hogy  a v íze llá to ttság  (aká r az é lőhely  ado ttságai, akár a 
csapadékm enny iség  fo ly tán ) kedvezően  b efo lyáso lja  a te rm ésenkén ti m agszám ot. A  csa
p adékosabb  évben  je len tő sen  csö k k en t a  m agszám  szórása, ennek  oka lehet a v izsgált 
popu lác ió k  k isebb  szám a, de o k ozha tta  a v ege tác ió s időszak  jo b b  csapadékellá to ttsága  
is. Bózsing és m tsai (2009) az  Astragalus onobrychis ese tében  azt ta lá lták , hogy  a 
csapadéke llá to ttság  nagyobb  hatássa l van  a m agp rodukció s tu la jdonságok ra  a b o ly g a
tásnak  k ite tt ú tszéli gyom növényze tben , m in t a  faj tip ikus é lőhelyének  tek in the tő  lö sz
gyepben , aho l a te rm ésképzés m uta tó i m eg lehe tő sen  stab ilak . Iannucci és m tsai (2002) a 
m érsékelten  üde te rm ő h ely ek re  je lle m ző  (4-es W -értékű; S imon 2000) Medicago sativa 
popu láció inak  m ag hozam át hason líto tták  össze kontro ll és kü lönböző  időszakokban  
ön tözö tt parcellák , va lam in t e ltérő  csap adékellá to ttságú  évek  esetén . Ú gy  ta lá lták , hogy  a 
v irágzás ide jén  hu lló  csapadék , ille tve az ekkor tö rténő  ön tözés a lacsonyabb  m aghozam ot 
eredm ényez, fe ltehetően  a b epo rzást végző  álla tok  ak tiv itás csökkenése következ tében , 
m íg  a te rm éskö tést követő  csapadék  v agy  ön tözés k edvez  a  m aghozam nak .

A z általunk  m ért ezerm agtöm eg-értékek  beleesnek a  faj m agtöm eg adatbázis (Csontos 
2001) szerin ti 5 -ös m ag töm eg  ka tegó riába  (2 ,01 -4  g), va lam in t h ason lóak  Smoliak 
és Johnston (1976) á ltal egy  kanadai A. cicer popu lác ióban  m ért értékekhez , ahol az 
ezerm ag töm eget á tlagosan  3 ,64 g-nak  ta lálták . E redm ényeink  szerin t a m ag tö m eg  sz ig
n ifikánsan  nem  k ü lö n b ö zö tt az  e ltérő  v ize llá to ttságú  popu lációkban , e llenben  n ö v e
kede tt a jo b b  csapadéke llá to ttságú  évben. A  fen tiek  arra  engednek  következ te tn i, hogy 
ese tünkben  a  csapadék  m enny iségének  van  dön tő  szerepe, m ig  az é lőhely  v íze llá to ttsága  
kevésbé van  hatással a faj m agprodukció já ra . Baskin és m tsai (1998) a  szó ja  m ag p ro d u k 
ció jának  v izsgála ta  so rán  arra  az  eredm ényre  ju to ttak , hogy  ön tözés ha tásá ra  a m agszám  
sz ign ifikánsan  nő, de a  m ag töm eg  tek in te tében  nem  tapasz ta lható  sz ign ifikáns változás. 
U g y an ak k o r a Fabaceae csa lád  m ás faja inál k im u ta tták  a m ag töm eg  csökkenésé t szára 
zabb  években . íg y  e lm ondható , hogy  az egyes fa jok  eltérő  m ódon  reagálnak  a te rm őhely
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ado ttságaira , és kedvező  környezeti fe lté te lek  közepette  egy  részük  képes több  energ iát 
allokáln i m agok  képzésére , am i m eg m uta tkozha t a m agvak  töm egében  és szám ában  is.

E redm ényeinkbő l lá tható , hogy  az A. cicernél az é lőhely  üde  v agy  száraz  je lleg e , 
ille tve a csapadéke llá to ttság  egyarán t ha tássa l van  a  m agvak  m inőségére . A z élőhely  
v íze llá to ttsága  a nem  k em ényhé jú  m agvak  szám ára nagyobb  hatássa l van , m in t a kem ény- 
héjúakéra , m íg  a csapadékellá to ttság  sz ign ifikáns v áltozást e redm ényeze tt m in d  a no rm ál-, 
m ind  a kem ényhéjú  m agvak  arányában . T öbb  évelő  p illangósv irágú  fajró l m uta tták  ki, 
hogy  száraz kö rnyezetben  kevesebb  norm álhéjú  m ago t képez, m in t üde te rm őhelyen  
(N orman et al. 2002). B askin és m tsai (1998) is rám u ta tnak  arra, hogy  a k em ényhéjú ság  
k ia lak ításában  szerepe t já tsz ik  a re la tív  pára tarta lom , és a csapadékos években  csökken  a 
kem ényhéjú  m agvak  aránya. S ajá t e redm ényeink  is arra  engednek  következ te tn i, hogy  az 
élőhely  je lleg e , ille tve az ado tt év  csapadékellá to ttsága  b efo lyáso lja  a m agvak  m inőségi 
tu la jdonságait, am i főkén t a nem  kem ényhéjú , é le tképes m agok  arányában  m u ta tkoz ik  
m eg. A nem  kem ényhéjú  m agvak  a faj röv id  távú  szaporodásá t b iz tosítják , így  kedvezőbb  
te rm őhely  v agy  csapadékellá to ttság  esetén  érdem es e m ag típus lé trehozásába  több 
energ iát fek te tn i. M ivel a kem ényhéjú  m agvakkal a faj a  kedvező tlenebb  kö rü lm ényekhez  
a lkalm azkod ik  (K eeley 1991, Ren és Tao 2004), így  érthe tő , hogy  a kö rnyezeti fe lté te lek  
k edvezőbb re  fo rdu lásával kevesebb  dorm ans m ago t képez a növény. M indazoná lta l itt is 
-  m in t a m agp rodukc ió  esetén  -  m egm uta tkozik , hogy  a  csap adékellá to ttságnak  nagyobb  
szerepe van  a  m agvak  m inősége szem pon tjábó l, m in t az  élőhely  je lleg én ek . E z érthe tő  
is, h iszen  az álta lunk  v izsgált faj tág tű résű , így m ind  a  m agp rodukció , m ind  a m agvak  
m inősége az élőhely  v íze llá to ttságá ra  kevésbé válaszo l, m in t a csapadék  m enny iségbeli 
változásaira .
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The seed production and germination capability o f Astragalus cicer were studied by collecting seed samples 
from different habitat types, and in two vegetation periods with different amount of rainfall. Altogether 16 
populations were examined from humid streamside associations and from dry roadside weed associations. In 
case of 4 populations o f dry habitats seeds were collected repeatedly in the next vegetation period, when the 
amount of rainfall became more than doubled. The difference of the rainfall distribution of two years was 
supported with C/u'-square test. The seed production was studied by determining the seed number per pod and 
the 1000-seed weight. The hardseededness was broken by mechanical scarification, after it germination tests 
were executed in laboratory. With comparison of the germination capability o f treated and control samples 
we determined the rate of viable non-hardseeded, the viable hardseeded and the non-viable seeds in case of 
each populations. The seed number per pod was 75% higher and the rate of non-hardseeded, viable seeds 
become doubled in populations from the humid habitat. The 1000-seed weight and proportion of hardseeded, 
viable seeds were not different significantly between the two habitat types. The proportion of non-viable seed 
became doubled in the dry habitat. The number o f seed per pod increased twofold, the 1000-seed weight was 
20% higher, while the rate o f non-hardseeded. viable seeds increased threefold in the wetter year (2004), but 
the rate of the hardseeded, viable seeds decreased third part in this year. The results show that both the habitat 
characters and the amount o f rainfall influence seed production and hardseededness, but the effect o f rainfall 
conditions is stronger.
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Kulcsszavak: invazív fajok, keményhéjúság, mélységi eloszlás, Pinus nigra, Robinia pseudoacacia, talajmag- 
bank

Összefoglalás: Az észak-amerikai eredetű fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) napjainkra Magyarország 
legveszélyesebb invazív fafajává vált. A természetvédelmi és gazdasági problémákat okozó, szintén tájidegen 
feketefenyö (Pinus nigra Am.) állományai is jelentős területeket borítanak hazánkban. A feketefenyvesek, mint 
kultúrtársulások, teret engednek az invazív fajok, így az akác térhódításának is. Mivel az akác inváziós sikeréhez 
annak perzisztens magbankja is hozzájárul, ezért öt, akáccal fertőzött feketefenyö-állományban megvizsgáltuk 
az akác példányok alatti talajból kimutatható magbank mennyiségét. Területenként öt akácegyed magbankját 
vizsgáltuk a talaj két (0-6 cm és 6-12 cm) rétegében, rétegenként 2400 cm3 talajmintából. A magokat vizes 
mosással kinyertük, keményhéjúságukat mechanikai szkarifikácival megszüntettük, és életképességüket csí- 
ráztatással megállapítottuk. Minden mintaterületen sikerült kimutatnunk a magbank jelenlétét: a talaj felső 
rétegében átlagosan 1156 db/m:, az alsóban 242 d b rrr magdenzitást találtunk. Átlagosan a magbank 82,7 
%-a a felső, 17,3 %-a az alsó talajrétegből került elő. Megállapítottuk, hogy a fák mellmagassági átmérőjének 
(korának) növekedésével az alattuk fellelhető talaj-magbank denzitása, valamint az alsó réteg magbankjának 
aránya növekszik. Hazánkban természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően igyekeznek a tájidegen fekete
fenyveseket őshonos társulásokkal felváltani. Mivel az akác képes a feketefenyvesekben is magbankját ki
alakítani, ezért a fajcserén átesett területen gátolhatja a természetes vegetáció felújulását, és újabb tájidegen 
állomány kialakulásához vezethet.

B evezetés

A z É szak -A m erika  keleti részén  őshonos fehér akáco t (Robinia pseudoacacia L .) 1710- 
ben  hozták  M agyaro rszágra , és soko lda lú  fe lhaszná lha tó sága  m ia tt je len leg  is in tenzíven  
te lep ítik  (W alkovszki 1998). M a m in tegy  400  000  ha akácos ta lá lható  az o rszágban  
(a  te ljes erdő te rü le t 23 % -a), am ely  több , m in t E urópa összes o rszágában  együ ttvéve  
(B artha  et al. 2006, R édei et al. 2008). M ivel vege ta tív  ú ton is jó l szaporod ik , igény telen , 
a lka lm azkodóképes , ezért p o tenciá lis  te rjedőképessége  igen nagy  -  n oha kártevő inek  szá
m a a kezdeti v iszony lag  a lacsony  sz in thez  képest az  u tóbb i év tizedekben  egyre em elked ik  
(S zabóki és C sóka  1997, C sóka  2006). S pontán  te rjedése  M agyaro rszágon  elsőso rban  
a csapadékban  v iszony lag  szegény  h o m ok te rü le teken  valósul m eg (R éd ei et al. 2001). 
M ivel te rjedését a  fo lyam atos erdészeti te lep ítés is e lőseg íti, az akáco t M agyaro rszág  
egy ik  legveszélyesebb  invazív  n eophy ta  fa jakén t ta rtjuk  szám on (B alogh  et al. 2004).

A b alkán -m ed iterrán  e lte ijedésű , így  hazánkban  sz in tén  tá jidegen  feke tefenyő  (Pinus 
nigra A m .) te lep ítése  is több  m int 150 éve fo ly ik  M agyaro rszág  te rü le tén  (T am ás 2003); 
je len leg  az o rszágban  63 000  ha  te rü le te t b o rít feketefenyves (Á llam i E rdészeti Szo lgálat 
adatai alap ján). M ivel ezek  a  ku ltú rtá rsu lások  nem  rende lkeznek  m egfe le lően  szerveződö tt 
k ísé rő fa j-együ ttesse l, ezért az  őshonos erdőá llom ányoknál lényegesen  könnyebben
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en gednek  te re t az  invazív  fa jo k  té rhód ításának  (T obisch  et al. 2003). H azánkban  gyak ran  
m egfigyelhető  az  akác in v áz ió ja  a te lep íte tt feketefenyvesekben .

A z akác inváziós s ikeré t fokozza, hogy  kem ényhéjú ságának  köszönhetően  hosszú  
távú  p erz isz tens m agbankka l ren d e lk ez ik  (C zim ber  1970, T hom pson  1993). M ivel a  
fenyvesítés ha tásá ra  a te rü le te t ko ráb b an  borító , b o tan ikailag  értékes sz ik lagyep i vagy  
hom oki vege tác ió  nag y m érték b en  elszegényedett, v agy  loká lisan  k ipusz tu lt (B orhidi 1956, 
C sontos és L őkös 1992, C sontos et al. 1996, H oránszky  1996), ezért a feke tefenyvesek  
őshonos tá rsu lások ra  való  lecseré lése  a  te rm észetvédelm i tö rekvéseknek  k ö szönhe tően  
egyre inkább  e lő térbe kerü l, fők én t a nem zeti p arkok  terü lete in . A m enny iben  az  inváziós 
k ísé rő fa jok  képesek  m agbank  k ia lak ításá ra  a feke tefenyvesben  is, akko r a  fenyőá llom ány  
k ite rm elése  esetén  e lhúzódó  cs írázásukkal nehezítik  a később i te rm észetes fafa jú  erdők  
k ia lak ításá t. Ily  m ódon  az invazív  akác m agbank ja  p o tenciá lis  te rm észetvédelm i és 
erdőgazdálkodási p ro b lém át je len th e t hazánk  feke tefenyővel b e te lep íte tt te rü lete in . 
E zé rt m unkánk  e lsőd leges cé lja  vo lt az  akác m agbank -ép ítő  képességének  v izsgála ta  a 
feke tefenyvesekben .

Anyag és módszer

Atalaj magbankjának vizsgálatához öt, akáccal fertőzött feketefenyves-állományt jelöltünk ki az észak-magyar
országi régió homoktalajjal fedett területein: Tárkány, Komárom, Ács, Csévharaszt és Isaszeg települések 
határában ( 1. ábra). A feketefenyvesek helyéről és főbb jellemzőiről a területileg illetékes erdészetektől kaptunk 
információt (1. Függelék).

1. ábra. A talajmagbank mintavételezésére kijelölt feketefenyves állományok földrajzi elhelyezkedése 
Figure 1. Geographical position of Pinus nigra plantations involved in soil seed bank sampling. 1. Tárkány; 2. 

Komárom; 3. Ács; 4. Csévharaszt; 5. Isaszeg

A terepi mintavételezést 2009. július 17. és augusztus 12. között végeztük. Minden mintaterületen kiválasz
tottunk öt akác egyedet a magbank vizsgálatához. A kiválasztásnál figyelembe vettük, hogy a fa a feketefeny ves- 
állomány szegélyétől legalább 20 m-re helyezkedjen el (szegélyhatástól mentes legyen), valamint lombozata 
ne fedjen át másik akác lombozatával (a magvak mennyiségét lehetőleg ne befolyásolja a szomszédos egyedek 
magszórása). Ezután kerületméréssel meghatároztuk a fa mellmagassági átmérőjét. Minden fa körül 5 minta
vételi pontot jelöltünk ki a törzstől 1,5-2,0 m-es távolságban, ötszög alakban. A mintavételi pontokon a talaj 
felszínéről letisztítottuk az avarréteget (valamint az esetlegesen már lehullott ezévi terméseket), majd egy 80 
cm2 alapterületű mintavevő eszközzel 6 cm mélységű (azaz 480 cm3 térfogatú) hasábokat vágtunk ki a talaj két 
rétegéből: 0-6 és 6-12 cm-es mélységekből. A mintavételi mélység megválasztását indokolta, hogy a 12 cin
nél nagyobb mélységű talajrétegben az akác magvak mennyisége elenyészően csekély (Marjai 1995b). Egy fa 
azonos rétegből származó részmintáit egyesítettük, így rétegenként 2400 cm' talajmintához jutottunk.

60



Fehér akác magbankja feketefenyvesekben

A talajmintákat laboratóriumba szállítva, 1,5 mm-es lyukméretű szitán vízsugárral átmostuk, majd a vissza
maradt törmelékből szobahőmérsékleten történő szárítás után kiválogattuk az akác magvait. A magbankot 
képező (azaz életképes) magvak mennyiségét csíráztatással állapítottuk meg. Csíráztatás előtt -  a penészedés 
megakadályozása érdekében -  a magvak felszínét 2 percig tartó, 20 %-os etanolos fürdő segítségével sterilizáltuk, 
majd a fajra jellemző keményhéjúságot mechanikai szkarifikációval megszüntettük (Czimber 1980, Baskin és 
Baskin 1998). A csíráztatást 9 cm átmérőjű Petri-csészékben, csapvizzel megnedvesített vattapapíron végeztük 
24 °C-on, mesterséges megvilágítás mellett, 21 napig. A vizet szükség szerint pótoltuk, a csírázott magvakat 
eltávolítottuk. Az 5 nap elteltével meg nem duzzadt magvakat ismételten szkarifikáltuk, majd újra csíráztattuk. 
A 21. napon megállapítottuk a csírázott és a nem csírázott magok számát.

A magbank nagyságát minden fa esetében db/m: egységben adtuk meg. Az egyes feketefenyő állományokra 
vonatkozó átlagos magbank-méretet a vizsgált öt-öt akácegyed mintáiból számítottuk, így talajrétegenként 
12 000 cm3 mintatérfogat eredményének tekinthetők. Ez a klimax erdötársulások mintavételezéséhez használt 
4-6000 cm3-es minimáltérfogat 2-3-szorosa (Csontos 2001, 2007). A fatörzs mellmagassági átmérőjének (a fa 
korának) és a magbank nagyságának összefüggését lineáris regresszióanalízissel vizsgáltuk. Ehhez a talaj két 
rétegében talált csíraképes magvak számának négyzetméterre vonatkoztatott összegét vettük figyelembe. Szintén 
regresszióanalízissel elemeztük a mellmagassági átmérő és az alsó (6-12 cm-es) talajréteg magbankjának %-os 
aránya közötti összefüggést. Ebben az esetben a magbank-arányt az alsó réteg magtartalmának a teljes mag
bankhoz viszonyított aránya adta. A kapott összefüggések szignifikanciáját F-próbával ellenőriztük (Sváb 1981).

E re d m é n y e k

V izsgála taink  során m ind  az  ö t m in ta te rü le ten , m indkét ta la jré tegben  sikerü lt k im u ta tnunk  
az akác m agbank jának  je len lé té t. A  felső  (0 -6  cm ) ta la jré tegben  m inden  v izsgált fa a latt 
ta lá ltunk  m agokat, szám uk  20 és 96 db  közö tt variá lt, á tlagosan  48 ,6  db vo lt (1. Függelék ). 
A z alsó  (6 -1 2  cm ) ta la jré teg  m in tá iban  0 és 38 db kö zö tt vá ltozo tt a  m agvak  szám a, 
á tlagosan  10,1 db -o t ta lá ltunk . A z alsó  ta la jré teg  csak  egyetlen  esetben , az ácsi te rü let 
egy ik  fiatal akácegyede ala tt nem  ta rta lm azo tt m agokat.

A  labora tó rium i cs íráz ta tás so rán  a m ag té te lek  m agas csírázási a rány t m uta ttak : a 
m in tákból k im osott, ö sszesen  1466 db m ag  93,5 % -a , 1371 db b izonyu lt cs írázóképesnek  
(a felső  ta la jré tegben  93,1 % , az  a lsóban  95,6  % ). A  csíráz ta tási e redm ények  a lap ján  az 
életképes m agvak  á tlagos m enny isége  1398 db /m 2 vo lt, és ezek  m egoszlása  a  felső  ta la j
ré tegben  1156 db /m 2, az a lsóban  242 db /m 2 vo lt (2. ábra). A  legnagyobb  m agbankkal 
a kom árom i feke tefenyves-á llom ány  rendelkezett, 2285 db /m 2 m aggal (0 -6  cm -es 
ta lajré teg : 1660 db /m 2, 6 -1 2  cm -es ta la jré teg : 625 db /m 2), m íg  a legk isebb  m agbanko t, 
összesen  640 db /m 2-t m indké t ta la jré tegben  az ácsi á llom ányban  m u ta ttuk  ki (a  felső 
rétegben  600  db /m 2, az  a lsóban  40 db /m 2 á tlagos m agszám ot ka lku lá ltunk). A  felső 
ta la jré tegben  ta lá lt m agszám  a te ljes m agm enny iségnek  átlagosan  82,7 % -á t képezte, 
azaz a m agvak  17,3 % -a  kerü lt be a m élyebb  ré tegbe (3. ábra). A  m élyebb  ta la jré tegben  
a leg több  m ago t (a  te ljes m enny iség  27 ,4  % -át) a legnagyobb  m agbankkal rende lkező  
kom árom i á llom ányban  ta lá ltuk , m íg  a legkevesebb  m ag (a te ljes m enny iség  m indössze 
6,3 % -a) a legk isebb  m agbankkal b író  ácsi á llom ányban  ju to tt a m élyebb  zónába.

A  v izsgála thoz  k ije lö lt akác pé ld án y o k  m ellm agasság i á tm érő je  8,9 és 37 ,2  cm  k ö 
zö tt v á ltozo tt (á tlagosan  23,6  cm ). A  lineáris  reg ressz ióanalíz is  k im u ta tta , hogy  a  fa 
m ellm agassági átm érő je (azaz az egyed  kora) és a két ta lajré tegben együttesen  ta lálható 
m agbank  n agysága k özö tt p oz itív  k o rre lác ió  van (4. ábra). A  m ellm agasság i átm érő  
növekedésével a  m agbank  nag y ság a  az Y -  62 ,4 9 V  -  100,75 (R2 =  0 ,6497) egyenle t 
szerin t növekszik  ( 7 =  m ag szám /m 2, X -  fa m ellm agasság i á tm érő je  cm -ben). A z e lv ég 
zett F -p ró b a  szerin t az összefüggés p < 0,001 sz in ten  sz ign ifikáns (F =  42 ,63). A z alsó  
ta la jré teg  m agbank jának  a ránya sz in tén  lineárisan  n övekszik  a m ellm agasság i átm érő
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függvényében  (5. ábra), az F =  0 ,7 3 7 5 X -  4,291 (R 2 =  0 ,5380) egy en le t szerin t ( 7  =  az 
alsó  ta la jré teg  m agbank jának  a ránya % -ban , X=  fa m ellm agasság i á tm érő je  cm -ben). A z 
összefüggés p  <  0,001 sz in ten  sz ign ifikáns (F = 24 ,43). A z e lem zés során  ké t ese tben  (a 
kom árom i és a tá rkány i feke tefenyves egy-egy  akác-egyedéné l) k iug róan  m agas értéket 
kap tunk  az alsó  ré teg  m ag bank -arányára  vonatkozóan , ezért a  k iug róérték -e lem zés 
e lvégzése  u tán  ez t a  két ada to t figyelm en kívül hagytuk.

Magbank denzitás (db/m ) (1)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

2. ábra. Az akác magbankjának átlagos mennyisége a talaj két rétegében az öt Pinus nigra állományban 
Figure 2. Average densities of soil seed bank in the upper (0-6 cm) and lower (6-12 cm) soil layer under 

Robinia pseudoacacia trees in five Pinus nigra plantations (filled bars show the average).
( 1 ) Density of seed bank (seeds/m2); (2) Soil layer

3. ábra. Az akác magbankjának százalékos megoszlása a két talajrétegben az öt Pinus nigra állományban 
Figure 3. Percentage share of the soil seed bank in the upper (0-6 cm) and lower (6-12 cm) soil layer under 

Robinia pseudoacacia trees in five Pinus nigra plantations (filled bar shows the average).
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4. ábra. Feketefenyves-állományokban előforduló akác egyedek mellmagassági átmérője (cm) 
és a koronavetületük alatti talajból kimutatható magbank denzitása (db/m2) közötti összefüggés.

Az egyenes egyenlete: Y=  62,49a1-  100,75 (R: = 0,6497)
Figure 4. Density of total seed bank (seeds/m2) under Robinia pseudoacacia trees as a function 

of their diameter at breast height (cm), in five Pinus nigra plantations.
The equation of line: Y = 62.49A- 100.75 (/?-’ = 0.6497), (X) Diameter at breast height (cm);

<Y) Density o f seed bank (seeds/m2)

Megvitatás

A z akác m agbank ja  az  á lta lunk  v izsgált feke tefenyvesekben  6 4 0 -2 2 8 5  d b /m 2 közö tt 
változo tt, átlagosan  kb. 1400 db /m 2 volt. S imkó és C sontos (2009) budapesti parkok  
akácfái a la tt ennél a lacsonyabb , á tlagosan  871 db /m 2 m agdenz itást, és -  a  m echanikai 
szkarifikáció  u tán  -  sa ját e redm ényünkkel (93,5 % ) sz in te  te ljesen  m egegyező , 94 % -os 
csírázási arány t m uta to tt ki. M asaka és Y amada (2009) Japánban  fo ly ta to tt v izsgála ta i 
során  hason ló , 9 2 -9 8  % -os csírázóképességet á llap íto tt m eg. M arjai (1995b) a csírázási 
arány t 96 % -osnak , a  m agbank  d enz itásá t te lep ite tt akác állom ányokban  2 0 0 0 -1 2 0 0 0  
db /m 2 közö tti é rtéknek  ta lálta. A z álta lunk  k im u ta to tt a lacsonyabb  m agdenz itás oka 
lehet, ho g y  v izsgála ta inkat a feke tefenyvesekben  m agányosan  á lló  akácegyedek  alatti 
ta la jbó l végeztük , így az ese tlegesen  nagyobb  távo lság ra  ju to tt  m agvak  m enny iségét nem  
e llen sú lyozha tta  a szom szédos egyedek  m agszórása.

A z akác m agbank já t m indké t ta la jré tegben  m eg találtuk , am i m egfe le l M arjai (1995a, 
b ) és C siszár (2004) ko rábban  kö zö lt e redm ényeinek . A  m agbanknak  á tlagosan  82,7 
% -á t ta lá ltuk  a felső  6 cm -es ta la jré tegben , am ely  b e le illik  a  M arjai (1995a,b ) által 
m eghatá rozo tt 6 0 -9 0  % -os in tervallum ba. A nagyobb  m agbankú  te rü letek , ille tve a n a 
gyobb  tö rzsá tm érő jű  akác-egyedek  m élyebb  ta la jré tegében  k im u ta to tt nagyobb  den- 
z itás-a rány  az e ltem etődés idő igényével m agyarázható . A z alsó  ta la jré teg  k ét esetben  
k iug róan  m agas m ag tarta lm a (5. ábra) v a ló sz ínű leg  lokális bo ly g a tásra  (nagytestű  
vadak , em beri tevékenység ) vezethető  vissza. E zek  a zavarások  nem csak  a  m agvak  el- 
tem etődésé t seg íthe tik  elő , hanem  egyes ese tekben  a m agbank-p ro fil inverz ió jához is 
veze the tnek  (Csontos 2001 , 2007). A z alsó  ta la jré tegben  a cs íraképes m agok  aránya
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m agasabb  volt, m in t a  fe lsőben , am elynek  oka lehet az e ltem etődés által k ia laku lt, a 
m ag tú lé lés  szem pon tjábó l e lőnyösebb  k ö rnyezet (M arjai 1995a, W itkowskj és G arner  
2000), va lam in t az  is, hogy  az é le tkép te len  (léha) m agok  ko rh ad ása  v élhetően  gyorsabb . 
A  m agbank  denz itásának  korfüggő  növek ed ésé t egy rész t az idősödő  egyedek  m agasabb  
m agprodukció ja , m ásrész t a kem ényhéjú  m agvak  hosszú táv ú  ak kum ulác ió ja  okozhatja  
(M arjai 1995b).

5. ábra. Feketefenyves-állományokban előforduló akác egyedek mellmagassági átmérője (cm) és az alsó 
(6-12 cm) talajréteg magbankjának aránya (%) közötti összefüggés.

Az egyenes egyenlete: Y = 0,7375 A -  4,291 (R2 -  0,5380). A kiugró értékeket üres négyzet jelzi.
Figure 5. Percentage share o f soil seed bank of the lower (6-12 cm) soil layer under Robinia pseudoacacia 

trees as a function of their diameter at breast height (cm), in five Pinus nigra plantations. The equation of line: 
Y = 0.7375 X - 4.291 (R2 = 0.5380). (X) Diameter at breast height (cm); (Y) Ratio of seed bank (%).

Empty squares show outliers.

R ichardson  és K lu g e  (2008) szerin t a  fás szárú  Fabaceae-fa jok  inváziós sikerüket 
e lső so rban  perz isz tens m agbank juknak  és a m agok  fizikai d o rm anciá jának  köszönhetik . 
A  fizikai do rm ancia  m elle tt az  akácm agvak  é le tide jé t növeli, hogy  a bennük  ta lá lható  
an tibak teriá lis  p ro te ineknek  köszönhetően  a p a togénekkel szem ben  is e llená llóak  (T alas- 
O graç et al. 2005).

A z  akác te rjedését a kü lönböző  eredetű  d isz tu rbanc iák  is e lőseg ítik . A z eredeti areájában  
élő  feke tefenyő  többszáz  éves kort is elérhet, a  hazai szubop tim ális  kö rü lm ények  m ia tt a 
te lep íte tt á llom ányokban  az egyedek  p usz tu lása  jó v a l ko rábban  m egindul. A  sekély  ta lajú  
te rm őhelyeken  m ár a 4 0 -5 0  éves á llom ányok  e llená llóképessége  is gyorsan  csökken , 
és ilyen  á llapo tukban  egy  tartósabb  aszály, v agy  b izonyos töm egesen  elszaporodó  
g om bakártevők  gyors ü tem ü  pusztu lási fo lyam ato t ind ítha tnak  m eg  (K oltay 1 9 90 ,1997 ). 
M in d ez  előseg íti az  invazív  fajok  terjedését. K ele t-A zsiában  is rendszeresen  m egfigyelt 
je len ség  a X IX . század  m ásod ik  felében  b e te lep íte tt akác elterjedése  az őshonos Pinus 
ihunbergii Pari. á llom ányaiban , va lam in t te rm észetes  lom berdőkben , e lsőso rban  a zav ará
soknak  leg inkább  k ite tt, erősen u rb an izá lt te rü le tek  k ö rnyékén  (M aekawa és N akagoshi 
1997, L ee et al. 2004, S ong  et al. 2005). E zenk ívü l a  m agyaro rszág i feke tefenyvesek  
a  n agy  m enny iségben  fe lha lm ozódo tt gyan tás tűav arju k n ak  köszönhetően  fokozottan
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tű zveszélyes vege tác ió típusnak  tek in the tők  (C seresnyés és C sontos 2004, C seresnyés et 
al. 2006), am it a gyakori fenyvestüzek  is b izony ítanak  (Zambó 1995, Tamás és C sontos 
1998). A  hőhatás  képes az akácm agvak  d o rm anciá jának  fe lo ldására  (M arjai 1995b, 
M asaka és Y amada 2009), így a leégett te rü le ten  az invazív  faj gyors fe lú ju lása  v árha tó  
(A uld és Denham 2006 . Jung et al. 2009).

A z e lm ú lt években  lassan  m eg indu lt M agyaro rszág  te rm észetvédelm i te rü le te in  
a feke tefenyvesek  őshonos á llom ányokká tö rténő  á ta lak ítása  (K eszthelyi et al. 1995). 
V izsgála taink  alap ján  ez a  fo lyam at az  akác invázió ja  által é rin tett á llom ányok  esetén  
fokozo tt ó v ato sságo t igényel. A z akácm agvak  aká r év tizedek ig  is e lhúzódó  csírázásukkal 
je len tő sen  gáto lhatják , vagy  lehete tlenné  tehe tik  az  őshonos vegetáció  ism éte lt té rhód ításá t, 
így  a tá jidegen  erdő u tán  egy  újabb  tá jidegen  vege tác ió  je len ik  m eg a terü leten . M ive l m ind  
a m agbank  m érete , m ind  a m élyebb  ta la jré teg b e ju to tt m agvak  aránya a fa  m ellm agasság i 
á tm érő jével növekszik , a je len ség  fokozo ttan  érvényesü l az idős, h osszú  ideje te rm ést 
h ozó  fák  álta l e lfog la lt te rü leteken .

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom dr. Csontos PÉTERnek és Bózsing ERiKÁnak a terepi mintavételezésben nyújtott segít
ségéért, valamint a kézirathoz fűzött értékes tanácsaiért. Mák József (Vértesi Erdő Zrt. Kisbéri Erdészete) 
és Vadas Ferenc (Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Monori Erdészete) az erdőállományokra vonatkozó 
adatgyűjtésben nyújtottak segítséget.

Irodalom -  References

A uld, T. D., Denham, A. J. 2006: How much seed remains in the soil after a fire? Plant Ecology 187: 15-24.
Balogh, L., Dancza, 1., Király, G. 2004: Actual list o f neophytes in Hungary and their classification according 

to their success. Jn: Biological invasions in Hungary -  Invasive plants (Eds.: M ihály B., Botta-Dukát 
Z.). Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 61-92.

Bartha D., C siszár A., Zsigmond V. 2006: Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.). In: Biológiai inváziók 
Magyarországon. Özönnövények II. (szerk.: M ihály B., Botta-D ukát Z.). Természetbúvár Alapítvány 
Kiadó, Budapest, pp. 37-67.

Baskin, C. C., Baskin, J. M. 1998: Seeds: ecology, biogeography, and evolution o f  dormancy and germination. 
Academic Press, San Diego.

Borhidi A. 1956: Feketefenyveseink társulási viszonyai. Botanikai Közlemények 46: 275-285.
C seresnyés I., C sontos P. 2004: Feketefenyvesek tűzveszélyességi viszonyainak elemzése McArthur 

modelljével. Tájökológiai Lapok 2: 231-252.
Cseresnyés, I., Csontos, P.. Bózsing, E. 2006: Stand age influence on litter mass o f Pinus nigra plantations on 

dolomite hills in Hungary. Canadian Journal o f  Botany 84: 363-370.
Csiszár A. 2004: Adatok a magyar flóra fajainak magbank típus szerinti minősítéséhez. Tájökológiai Lapok 2: 

219-229.
C sontos P. 2001 : A természetes magbank kutatásának módszerei. Scientia Kiadó, Budapest.
C sontos, P. 2007: Seed banks: ecological definitions and sampling considerations. Community Ecology 8: 

75-85.
C sontos P. Lökös L. 1992: Védett edényes fajok térbeli eloszlás-vizsgálata a Budai-hegység dolomitvidékén 

-  Szünbotanikai alapozás természetvédelmi területek felméréséhez. Botanikai Közlemények 79: 121— 
143.

C sontos, P„ Horánszky, A., K alapos, T., Lókös L. 1996: Seed bank o f Pinus nigra plantations in dolomite rock 
grassland habitats, and its implications for restoring grassland vegetation. Annls hist.-nat. Mus. natn. 
hung. 88: 69-77.

Csóka Gy. 2006: Az akác gubacsszúnyog [Obolodiplosis robiniae (Haldeman 1847)] megjelenése Magyar- 
országon. Növényvédelem 42: 663-664.

65



Cseresnyés I.

CziMBER Gy. 1970: A hazai előfordulású, keményhéjú magot termő növények ökológiai és rendszertani vonat
kozásai. Agrártudományi Egyetem, Keszthely, Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar 
Közleményei 13(5): 3-40.

C zimber Gy. 1980: A keményhéjúság. In: A magbiológia alapjai (szerk.: Szabó L. Gy.). Akadémiai Kiadó, 
Budapest, pp. 121-135.

Horánszky A. 1996: Növénytársulástani, erdőgazdálkodási és természetvédelmi kérdések a Kis- és Nagy- 
Szénáson. Természetvédelmi Közlemények 3-4: 5-19.

Juno, S-C., M atsushita, N., W u B-Y., Kondo, N., Shiraishi, A., Hogetsu, T. 2009: Reproduction of a Robinia 
pseudoacacia population in a coastal Pinus thunbergii windbraek along the Kujukurihama Coast, 
Japan. Journal o f  Forest Research 14: 101-110.

K eszthelyi I., Csapody I., Halupa L. 1995: Irányelvek a természetvédelem alatt álló erdők kezelésére. A KTM 
Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 3. A KTM kiadványa, Budapest.

Koltay A. 1990: A feketefenyő hajtáspusztulását okozó gomba, Diplodiapinea (Desm.) Kick (syn. Sphaeropsis 
sapinea) hazai előfordulása. Növényvédetem 26: 448^450.

Koltay A. 1997: Új kórokozók megjelenése a hazai feketefenyő-állományokban. Növényvédelem 33: 339— 
341.

Lee, C-S., C ho, H-J., Yi, H. 2004: Stand dynamics o f introduced black locust (Robinia pseudoacacia L.) 
plantation under different disturbance regimes in Korea. Forest Ecology and Management 189: 281-293.

Maekawa, M., Nakagoshi, N. 1997: Riparian landscape changes over a period of 46 years, on the Azusa River 
in Central Japan. Landscape and Urban Planning 37: 37—43.

Marjai Z. 1995a: Magbank a talajban. Erdészeti Lapok 130: 172-174.
M arjai Z. 1995b: Az akác-magbank. Erdészeti Lapok 130: 311-313.
Masaka, K., Yamada, K. 2009: Variation in germination character of Robinia pseudoacacia L. (Leguminosae) 

seeds at individual tree level .Journal o f  Forest Research 14: 167-177.
Rédei, K., O sváth-Bujtás, Z., Balla, I. 2001 : Propagation methods for black locust (Robinia pseudoacacia L.) 

improvement in Hungary. Journal o f  Forest Research 12: 215-219.
Rédei, K., O sváth-Bujtás, Z., V eperdi, I. 2008: Black locust (Robinia pseudoacacia L.) improvement in 

Hungary: a review. Acta Silv. Lign. Hung. 4: 127-132.
R ichardson, D. M., Kluge, R. L. 2008: Seed banks of invasive Australian Acacia species in South Africa: Role 

in invasiveness and options for management. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 
10: 161-177.

Simkó H., C sontos P. 2009: Fehér akác és tövises lepényfa magbankjának vizsgálata budapesti parkok talajában. 
Tájökológiai Lapok 1: 269-278.

Song, 1-J., Hong, S-K., Kim, H-O., Byun, B., G in, Y. 2005: The pattem of landscape patches and invasion of 
naturalized plants in developed areas of urban Seoul. Landscape and Urban Planning 70: 205—219.

Sváb J. 1981: Biometriai módszerek a kutatásban. 3. kiadás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
Szabóky Cs., Csóka Gy. 1997: APhyllonorycter robiniella Clemens, 1859 akáclevél-aknázómoly megtelepedése 

Magyarországon. Növényvédelem 33: 569-571.
Talas-Oóras,T., Îpekçi, Z., Bajroviç, K., Gözükirmizi, N. 2005: Antibacterial activity o f seed proteins of 

Robinia pseudoacacia. Fitoterapia 76: 67—72.
Tamás, J. 2003: History of Austrian pine plantations in Hungary. Acta Botanica Croatica 62: 147-158.
Tamás J., C sontos P. 1998: A növényzet tűz utáni regenerálódása dolomitra telepitett feketefenyvesek helyén. 

In: Sziklagyepek szünbotanikai kutatása (szerk.: C sontos P.). Scientia Kiadó, Budapest, pp. 231-264.
Thompson, K. 1993: Seed persistence in soil. In: Methods in comparative plant ecology (Eds.: Hendry, G. A. F„ 

G rime, J. R). Chapman and Hall, London, pp. 199-202.
Tobisch T., Csontos P., Rédei K., Führer E. 2003. Fehér akác (Robiniapseudoacacia L.) faállományok vizsgá

lata aljnövényzetük összetétele alapján. Tájökológiai Lapok 1: 193-202.
W alkovszki, A. 1998: Changes in phenology of the locust tree (Robinia pseudoacacia L.) in Hungary. 

International Journal o f  Biometeorology 41: 155-160.
W itkowskj, E. T. F., Garner, R. D. 2000: Spatial distribution of soil seed banks of three African savanna woody 

species at two contrasting sites. Plant Ecology 149: 91-106.
Zambó P. 1995: A Pilisi Parkerdő Rt. területén 1993-1994-ben bekövetkezett erdőtüzekről, a kár mértékéről és 

annak felszámolására tett erőfeszítésekről. Erdészeti Lapok 130: 152.

66
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Black locust (Robinia pseudoacacia L ), indigenous in North America, became the most dangerous woody 
plant invador in Hungary. Plantations of the similarly alien Austrian pine (Pinus nigra Am.) also occupy large 
areas in the country, causing serious nature conservation and economic problems. Stands of exotic trees, such 
as / ’/nus-plantations, are sensitive to alien plant invasions. Ability o f forming persistant soil seed bank enhances 
the invasion success o f black locust, therefore we investigated its seed bank in Austrian pine stands. Five 
Austrian pine plantations (invaded by black locust) were sampled. In each sampling place five black locust 
trees were chosen for the investigation. The seed bank was examined in two soil layers (0-6 cm and 6-12 cm 
deep), by collection of altogether 2400 cm3 soil volume per layer under the canopy of each tree. Seeds were 
washed out from soil, the hardseededness was broken by mechanical scarification, then the viability was tested 
by seed germination. The presence of seed bank was detected on each sampling places: in the upper soil layer 
1156 seeds tTr, in the lower soil layer 242 seeds/nf average density were calculated. 82.7% of collected seeds 
was found in the upper, while 17.3% in the lower soil layer. We verified, that both the size of seed bank and 
the share o f the seed density in the lower soil layer increased with the age (diameter at breast height) o f tree. 
By reason of the nature conservation efforts, replacement of Pinus nigra plantations to native forest or grass 
associations become increasingly conspicuous. Since black locust proved to be able to develop soil seed bank 
also in Pinus nigra stands, thus it could hamper the establishment o f native vegetation even after the removal 
o f Pinus nigra from the area.
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Cseresnyés I.

Függelék
A feketefenyves-állományok GPS-koordinátái, a vizsgált akác egyedek mellmagassági átmérője, 

a gyűjtött és a csírázott magvak száma, valamint a magbank nagysága a két talajrétegben.
*A terület nincs erdőtagokra osztva.

Appendix
(1) GPS-coordinates o f Austrian pine stands; (2) The diameter at breast height o f Robinia pseudoacacia trees; 

(3) The number of seeds collected; (4) The number o f seeds germinated; (5) The density of seed bank 
in the two soil layers. *Area was not divided into forest management units.

Mintavételi 
hely; GPS- 

koordináták
(1)

Mellmagas
sági átmérő 

(cm)
(2)

Gyűjtött magok 
száma (3)

Csírázott magok 
száma (4)

Magbank (db/m2)
(5)

0-6 cm 6-12 cm 0-6 cm 6-12 cm 0-6 cm 6-12 cm
30,9 66 13 61 13 1525 325

Tárkány 32B; 20,4 20 12 16 11 400 275
É 47° 35' 06,6” 
K 17° 56’ 05,1” 21,0 31 10 25 7 625 175

Alt: 143 m 32,8 49 7 46 6 1150 150
34,4 40 14 33 13 825 325

Komárom 7A; 18,5 32 26 30 26 750 650

É 47° 44’ 52,4” 30,2 51 14 47 13 1175 325
K 18° 02’ 14,8” 37,2 96 38 90 38 2250 950

Alt: 127 m 31,2 68 27 66 26 1650 650
35,3 80 22 73 22 1825 550
8,9 23 0 23 0 575 0

Ács 10C; 12,1 28 2 25 2 625 50
É 47° 44’ 51,6” 
K 18° 01’ 00,2” 13,7 22 1 20 1 500 25

Alt: 120 m 12,7 22 2 22 2 550 50
11,8 32 3 30 3 750 75

Csévharaszt 27,4 60 4 52 4 1300 100
601D; 19,7 46 7 44 6 1100 150

É 47° 16’ 53,3” 16,2 43 2 39 1 975 25
K 19° 24’ 56,2” 32,8 75 10 71 10 1775 250

Alt: 129 m 22,3 65 7 63 6 1575 150

Isaszeg* 24,2 56 8 55 8 1375 200
É 47°31 ’ 27,1” 26,4 53 11 51 11 1275 275
K 19° 21’ 25,4” 19,1 43 2 43 2 1075 50

Alt: 205 m 28,6 65 4 60 4 1500 100
21,3 48 6 45 6 1125 150
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Összefoglalás: Jelen dolgozat a parlagfű (Ambrosia arlemisiifolia L.) megjelenésének és korai terjedésének 
rekonstruálásával foglalkozik a Kárpát-Pannon térségben herbáriumi példányok vizsgálata alapján. Ausztria, 
Magyarország és Szerbia területén, a hat legjelentősebb gyűjteményben több mint 450 példányt vizsgáltunk 
meg. Az inváziós viselkedésű, rendkívül allergén gyom korai terjedését a térségben az 1907 és 1927 között 
gyűjtött példányok alapján, térképen ábrázoltuk. A herbáriumi adatok alapján a parlagfű első behurcolásának 
időpontját az eddig ismertnél korábbi, 1907-es dátumban állapítottuk meg. Eredményeink szerint a faj a Duna- 
Tisza-közén és északkelet Magyarországon szintén a korábban feltételezettnél hamarabb jelent meg és terjedt 
szét, ezzel ugyanakkor megerősítve azokat a korábbi közléseket, amelyek a nevezett területeket a vizsgált térség 
vonatkozásában a parlagfű behurcolásának legkorábbi helyszínei között említették. Mindezek az adatok tovább 
erősítik annak vélelmét, hogy a parlagfű behurcolása Európa keleti részébe jóval később következett be, mint 
a kontinens nyugati felében.

Bevezetés

A z inváziós fa jok  egyes te rü le tek re  tö rténő  behurco lásának , m ajd  ez t követő  szé tte rjed é
sének  v izsgála tához hasznos eszköz a herbárium i anyagok  tanu lm ányozása  (PySek 1991, 
PySek és P rach 1993, 1995, M ihulka és PySek 2001, Saltonstall 2002, L avoie et al. 
2005, 2007), de te rm észetesen  szám olnunk  kell e m ódszer ko rlátáiva l, h iányossága iva l 
is (D elisle e t al. 2003 , C hauvel et al. 2006). A  herbárium i p é ldányok  té rképen  m eg
je len íte tt ada ta i seg íthe tnek  azonosítan i: (i) az e lső  behu rco lás he lyét, (ii) az  egykori 
alap ító  popu lác ió k  lokalizálását, (iii) a legkorábbi szétterjedési ú tvona laka t az  ú jonnan  
m eg h ó d íto tt té rségben , (iv) a  szé tterjedés sebességét, (v) és m ás, az ado tt invázió s faj 
korai te rjedéséve l k apcso la to s  adatokat.

A  k öze lm ú ltban  az Ambrosia arlemisiifolia L. te rjedését sikerre l tá rták  fel herbárium i 
tanu lm ányok  révén  F ranciao rszágban , ahová É szak -A m erikábó l hu rco lták  be a növény t 
(C hauvel e t al. 2006), v a lam in t a kanadai Q uébec-ben , ahol ugyan  őshonos a parlag fű , de 
ku ltú rte rü le tek en  roham os terjedésnek  indu lt (Lavoie et al. 2007).
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K ele t-E u rópábán , aho l e tá jidegen  faj legnagyobb  p o pu láció i ta lá lhatók  (D échamp 
és M éon 2002, M akra e t al. 2004 , Kazinczi et al. 2008a, D échamp et al. 2009), te ljes 
kö rű  h erbárium i v iz sg á la to t edd ig  nem  végeztek , b á r M ag y aro rszág ra  vonatkozó  parlag fű  
e lterjedési té rképek  több  közlem énybő l is ism ertté  váltak  (P riszter 1960, B éres és 
H unyadi 1991), E rdős ped ig  a faj cöno lóg iai v iszonya it is e lem ezte  (Erdős 1971). M ás 
kele t-eu ró p a i o rszágok ra  v o na tkozóan  az ada toka t M akra és m tsai (2005), Kazinczi 
és m tsa i (2 008a), ille tv e  O ro szo rszág  v o n a tk o zá sáb a n  R eznik (2009) ism erte tték . 
E  k öz lem ények  a lap ján  a p arlag fű  első  beh u rco lása  K ele t-E u rópába jó v a l későbbre 
datá lha tó , m in t F ranciao rszágba , aho l C hauvel és m tsai (2006) k im utatták , hogy  az 
A. artemisiifolia bo tan ik u s kertekben  m ár 1763-tól je le n  volt, 1863-tól ped ig  adven tív  
fa jkén t a spon tán  fló rában  is m eg te lepedett, am it herbárium i p é ldányok  b izony ítanak . 
S vájcban  a p arlag fű  je len lé te  sz in tén  több  m in t 100 éve ism ert, de te rjeszkedése  o tt csak  
a köze lm ú ltb an  v ette  kezdeté t (Taramarcaz et al. 2005).

K ele t-E u ró p ára  v o na tkozóan  néhány  k ö zlem ény  az A. artemisiifolia e lső  ada takén t 
egy  1908-ban, m ás esetben , 1910-ben O rsovánál g y ű jtö tt p é ld án y t em lít (pl. B éres és 
H unyadi 1991, F ärcäsescu és Lauer 2007 , Hodisan et al. 2007 , Kazinczi et al. 2008a), 
am elynek  fo rrása  egy  szűkszavú  b eszám o ló  a B o tan ika i S zakosztá ly  ko rabeli ü lé sérő l (vö. 
M oesz 1910). M ás köz lem ények  a  dátum o t n em  konk retizá lva , ú g y  fog la lnak  állást, hogy 
a faj beh u rco lása  a  X X . század  e le jén  tö rtén t, fe ltehetően  az O sz trák -M ag y ar M onarch ia  
adria i k ikö tő i felő l, v a ló sz ínűsíthe tően  m ezőgazdaság i szá llítm ányok  szennyező jekén t 
(p l., Szigetvári és Benkő 2004 , M akra et al. 2005). E m lítést érdem el m ég, ho g y  v a la 
m iv e l k ésőbb , 1918-ban , O ro szo rszág  fek e te - te n g eri k ik ö tő ib en  is m e g ta lá lták  az 
A. artemisiifolia-t (R eznik 2009), am i a ke let-eu rópa i p opu lációk  esetleges keleti irányból 
tö rténő  b evándo rlásának  lehetőségét is n y itva  hagyja.

A  fen tiek  alap ján  úg y  véljük , hogy  a  p arlag fű  első  kele t-eu rópa i b ehu rco lásának  ideje 
és helye, va lam in t korai te rjedésének  m enete  m ég  nem  kellőképpen  tisztázott. A  m eglévő  
eredm ények  több  vonatk o zásb an  b izony ta lanok , ille tve részben  nem  k ezelhetőek  új, 
független  adatokkén t, m ivel m egállap ítása ik  ugyanazon  korább i fo rrásokon  alapulnak. 
E zé rt je le n  do lgozat cé ljáu l az t tűz tük  ki, hogy  herbárium i ada tok ra  a lapozo ttan  tárjuk  
fel az  A. artemisiifolia ke le t-eu rópa i e lő fo rdu lásának  korai he lyze té t, és dokum en tá ljuk  
e lte rjedésének  m eg indu lásá t a  rég ióban .

Anyag és módszer

Kutatómunkánk során az alábbi herbáriumok Ambrosia anyagát (döntő többségükben A. artemisiifolia 
herbáriumi példányokat) vizsgáltunk át: Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár Herbarium 
Carpato-Pannonicum és Herbarium Generale (BP); Savaria Múzeum Herbáriuma, Szombathely (SAMU); 
Móra Ferenc Múzeum Herbáriuma, Szeged (SZE); az Ausztriai Természettudományi Múzeum Herbáriuma, 
Bées (W); a Szerb Természettudományi Múzeum Herbáriuma, Belgrád (BEO); Belgrádi Egyetem, Botanikai 
Intézet és Botanikuskert Herbáriuma, Belgrád (BEOU). Az átvizsgált példányok faji hovatartozását morfológiai 
bélyegek alapján minden esetben ellenőriztük. A herbáriumi cédulákon található információkat összegyűjtöttük 
és elemeztük, majd a legrégebbi példányok adatai alapján -  ami jelen esetben az 1907-től 1927-ig gyűjtött 
példányokat jelentette -  elkészítettük az A. artemisiifolia elterjedési térképét a vizsgált régióra vonatkozóan.
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Ambrosia artemisiifolia a Kárpát-Pannon térségben

Eredmények és megvitatásuk

A felkerese tt herbárium okban  összesen  az A. artemisiifolia m in tegy  450  p éldányá t v iz s
gáltuk  m eg. E zek  közül a hat leg régebben  gyűjtö tt p é ld án y  az 1907 és 1912 közötti 
időszakbó l szárm azo tt O rsováró l és H erku lesfü rdő rő l (m a O rçova és B áile H ercu lane; 
K ele t-B ánság , R om ánia). M eg jegyzendő , ho g y  a ké t em líte tt le lőhely  csak  m in tegy  40 
km  távo lság ra  esik  egym ástó l. A  hat p é ldány  közül n égye t B udapesten  (B P), k e ttő t ped ig  
B écsben  (W ) őriznek. A z 1913 és 1921 közö tti időszakbó l, am ely  az I. v ilághábo rú t 
(1 9 1 4 -1 9 1 8 ) is m agában  fog lalta, egye tlen  p arlag fű  p é ld án y t sem  ta lá ltunk  az á lta lunk  
v iz sg á lt herb á riu m o k b an . E zzel szem ben  az 1921 u tán i év ek b ő l n ag y o b b  szám ban  
kerü ltek  elő  herbárium i p é ldányok  több  m egv izsgá lt gyű jtem énybő l. E zek  közü l a 20 
leg régebb i pé ldány t, am elyeket 1922 és 1927 közö tt gyű jtö ttek  a  m ai M agyaro rszághoz 
és H orvá to rszághoz ta rtozó  le lőhelyekrő l, k ivétel nélkü l az  M T M  N ö v én y tá r (B P) őrzi. 
A  fenti időszako t követően  a herbárium i anyag  gyors gyarapodásá t figyeltük  m eg, ám  
ezek  a p é ldányok  vagy  a  ko rábban  m ár ism ert le lőhelyekrő l, vagy  azok  közve tlen  kör
nyezetébő l szárm aztak , s így  érdem ben  nem  já ru ltak  h ozzá  a parlag fű  korai e lte rjedé
sének  m eg ism eréséhez. E zért az  A. artemisiifolia kele t-eu rópa i m eg je lenését és korai 
te rjedésének  kezdeti szakaszá t az  1907 és 1927 kö zö tt gyű jtö tt 26 herbárium i példány  
alap ján  m uta tjuk  be (1. ábra).

A  le lőhelyek  földrajzi e lhe lyezkedése  a lap ján  v aló sz ínű , hogy  egym ástó l független  
behu rco lások  eredm ényezték  az A. artemisiifolia m eg je lenését O rsóvá kö rnyékén  az 
1900-as évek  elején , ille tve a D ráva-m en ti, nap ja inkban  m agyar és ho rvát ille tőségű  
te rü le teken  az 1920-as években  (1. ábra). A z utóbbi behurco lásró l és a faj környékbeli 
gyors te rjedésérő l több közlem ény  is beszám o l (pl. Béres és H unyadi 1991, B éres 2003, 
Szigetvári és B enkő 2004, M akra et al. 2005, K azinczi e t al. 2008a), és az invázió t 
az  I. v ilághábo rú  alatt M agyaro rszágon  áthaladó  kereskede lm i szá llítm ányok  je len tő s  
m egnövekedésére  vezeti v issza. A  herbárium i p é ldányok  arra  nézve is egyérte lm ű  b izo 
ny ítéko t szo lgálta ttak , hogy  a parlag fű  m ár 1926-ban m eg je len t m ind  a D una-T isza- 
közén , m ind  ped ig  az A lfö ld  északkele ti részén , a N y írség b en  ( 1. ábra). E z m ódosítja  azon 
korábbi ism ereteinket, am elyek  szerin t a  faj a  D una-T isza-közét az  1960-as évek  elején, 
É szakkelet-M agyarországot ped ig  csak 1965 u tán  érte el (pl. Béres és H unyadi 1991).

A z O rsováró l, ille tve H erku lesfü rdő rő l szárm azó  ha t legrégebbi p é ldány  (1 9 0 7 -  
1912) m indegy iké t m ás-m ás szem ély  gyű jtö tte  be  (2. ábra). E z arra u tal, hogy  a korabeli 
b o tan ikusok  a  parlag fű  m eg je lenésének  dokum en tá lásá ra  kom oly  figyelm et fo rd íto ttak . 
A kkoriban , hazai szakm ai kö rökben  m ár ism ert vo lt ez  az  E szak-A m erikában  őshonos 
növény, am ely  a  m ezőgazdaság i te rm ékek  k ereskede lm éhez kapcso lha tóan  az eredeti 
elterjedési te rü le tén  k ívü li helyeken  is fe lbukkan t (A scherson 1874, Carriet 1880, 
O livier 1904). M inden  je l  szerin t a  budapesti és a bécsi herbárium ban  az orsovai g yű j
té seke t m egelőzően  m ár m eg ta lá lha tóak  vo ltak  az A. artemisiifolia p rése lt példányai, 
a nem zetség  m ás fa ja inak  példánya ival együtt. Ism ert példáu l, hogy  Haynald Lajos 
(*1816—1 1891 ) hatalm as m agángyű jtem énye az érsek  halá la  u tán  a N övény tá rba  került, 
és ez  a  gyű jtem ény  az Ambrosia n em zetség  több fa jának  szám os példányá t ta rta lm azta , 
köztük  te rm észetesen  az A. atremisiifolia-él is. Tehát az  A. artemisiifolia első  felku tató inak  
m egfe lelő  elő ism erete i lehettek , és m inden  eszköz rende lkezésük re  állt a begyű jtö tt 
példányok  m egb ízha tó  azonosításához.
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1. ábra Az Ambrosia artemisiifolia L. korai elterjedése a Kárpát-Pannon térségben, a legkorábbi ismert 
herbáriumi adatok alapján. Az elterjedés első 10 évében (1907-1917) gyűjtött herbáriumi példányok 
lelőhelyeit fekete négyzetek jelölik, a terjedés következő évtizedéből dokumentált újabb előfordulási 

helyeket fekete körök jelzik. A térképen ábrázolt lelőhelyek nevei időrendben:
1907 -  Orsóvá és Herkulesfürdő (jelenlegi nevük: Orçova és Báile Herculane);

1908, 1910 and 1912-Orsóvá;
1922 -  Adánd, Görgeteg, Légrád (jelenleg: Legrad) és Kakonya között,

Murakeresztúr, Városhídvég (jelenleg: Szabadhidvég);
1923 -  Kutas, Rinyaszentkirály, Újnép (jelenleg: Rinyaújnép);

1924 -  Lábod, Tihany;
1925 -  Nyírbakta (jelenleg: Baktalórántháza), Somogyvár, Szigetszentmiklós;

1926 -  Balatonkeresztúr, Dunaharaszti, Halas, Mike, Ofehértó;
1927 -  Nyírbakta, Siófok.

Figure 1. Early distribution of Ambrosia artemisiifolia in the Carpat-Pannon region based on the oldest 
known herbarium specimens. Specimens collected during the first 10 years of its documented presence 

in Eastern Europe (1907-1917) are marked by filled squares. Those collected during the following 10 years 
of its spread in this region are shown by filled circles.

Names of the localities shown on the map in chronological order:
1907 -  Orsova and Herkulesfürdő (today: Orçova and Bade Herculane);

1908, 1910 and 1912-Orsova;
1922 -  Adánd, Görgeteg, between Légrád (today: Legrad) and Kakonya, Murakeresztúr, Városhídvég

(today: Szabadhidvég);
1923 -  Kutas, Rinyaszentkirály, Újnép (today: Rinyaújnép);

1924 -  Lábod, Tihany;
1925 -  Nyírbakta (today: Baktalórántháza), Somogyvár, Szigetszentmiklós;

1926 -  Balatonkeresztúr, Dunaharaszti, Halas, Mike, Ófehértó;
1927 -  Nyírbakta, Siófok.
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2. ábra Az első hat, Kárpát-Pannon térségben gyűjtött Ambrosia artemisiifolia példány 
herbáriumi lapjainak cédulái:

a) Herkulesfürdő, 1907. X. 3.; b) Orsóvá, 1907. VIII. 21.;
c) Orsóvá, 1908. Vili. 20.; d) Orsóvá, 1908. VIII. 11.;

e) Orsóvá, 1910. IX. 14.; f) Orsóvá, 1912. Vili. 31.
(az „a” és „d” jelű példányokat Bécsben, a többit Budapesten őrzik).

Figure 2. Labels of the oldest Carpat-Pannonian herbarium specimens of Ambrosia artemisiifolia 
collected between 1907 and 1912: 

a) Herkulesfürdő, 1907. X. 3.; b) Orsova, 1907. VIII. 21.;
c) Orsova, 1908. VIII. 20.; d) Orsova, 1908. VIII. 11.;

e) Orsova, 1910. IX. 14.; f) Orsova, 1912. VIII. 31.
(specimens „a” and ,,d" are deposited at W, others at BP).

A z első  tudósító  a parlagfű  m egjelenéséről a  korabeli M agyarország terü letén  Jávorka 
Sándor (* 1 8 8 3 - t  1961) vo lt, aki a  K irály i M agyar T erm észettudom ány i T ársu la t B o ta
nikai S zakosztá lyának  ü lésén  1910-ben m eg tarto tt e lőadása  kere tében  a faj O rsovánál 
gyű jtö tt herbárium i példányá t be is m u ta tta  a h a llga tó ságnak  (vö. M oesz 1910). A  szak
ülés je g y ző k ö n y v én ek  tanúsága  szerin t a  je len  lévők  soraibó l, ahol a  ko r több  neves 
bo tan ikusa  is he lyet fog la lt (Gombocz E., G reguss R , K lein G y., Lengyel G ., M ágocsy-
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D ietz S., M oesz G ., T haisz L., T uzson J.) senki sem  von ta  k é tség b e  a fló ránk ra  nézve új 
ada t he ly tá lló ságá t, ám b ár Thaisz Lajos (* 1867—1 1937) hozzászó lásában  m egem líte tte , 
hogy  a B udapesti K ísérle ti Á llom ás fö ld jén  ő m ár 1888-ban lá tta  a  parlag füve t, am ely  
azonban  ham arosan  e ltűn t a  te rü le trő l (vő. M oesz 1910). [É rdekes, hogy  nagy jábó l ez 
zel egy idejű  (1883. évi) az  első  ausztria i a lkalm i e lő fo rdu lás ada ta  is; E ssl et al. 2009.] 
Thaisz Lajos m egfigyelésé t herbárium i példány  sa jnos nem  tám asz tja  alá. M ivel m ás, 
B udapestre  v ona tkozó  e lő fo rdu lási adat ezt követően  m ég  h osszú  ide ig  nem  v á lt ism ertté , 
a parlag fű  Thaisz által je lz e tt fe lbukkanásá t egy  korai, sikerte len  b ehu rco lási esem énykén t 
értékelhetjük . A z in váziónak  ez a m in tázata  -  am i a te ljes m eg te lepedést m egelőző  alkalm i 
(ephem erophy ton) je len lé te t is m agában  fog lalja  -  egyébkén t m ás behu rco lt fa jok  kapcsán  
is ism ert, á lta lános invázió -b io lóg ia i je len ség  (Tamás 2000, B rundu et al. 2001).

A z á tv izsgált anyag  a lap ján  Jávorka az első  A. artemisiifolia p é ld án y t 1910-ben 
gyű jtö tte  O rsován  (2. ábra , „e” ), így  m inden  b izonnyal ez t a pé ldány t m u ta th a tta  be  a 
szak tá rsaknak , u g y an azo n  év  te lén  (decem ber 14.) a 162. szakosz tá lyü lésen . N agyon  
va lósz inű  tehát, hogy  jÁvoRKÁnak, és az  1910-bcn bem utato tt példány t m egszem lé lő  
több i bo tan ik u sn ak  n em  vo lt tudom ása  az O rsóvá és H erku lesfü rdő  m ellő l szárm azó , 
1907-ben és 1908-ban gyű jtö tt példányokró l. M i több, az  1907-ben gyű jtö tt pé ldányokró l 
(2. ábra, „a és b ” ) m indezideig  egyetlen , a p arlag fű  közép -eu rópai m eghonosodásá t 
tá rgyaló  köz lem én y  sem  tett em lítést. N éhány  k ö zlem ényben  o lyan  u ta lás is szerepel, 
am i egy  1908-as b ehu rco lási év e t Jávorka nevével kapcso l össze (pl. B éres és H unyadi 
1991, Béres 2003 ., Kazinczi et al. 2008a, N ovák et al. 2009). V élem ényünk  szerin t ez 
arra  vezethető  v issza, hogy  Jávorka kéz írása valóban  szerepel egy  Scholz álta l 1908- 
ban  gyű jtö tt példányon  (2. ábra , „ c ”). U gyanakkor, je le n  m un k án k  so rán  egye tlen  o lyan 
herbárium i p é ld án y t sem  ta láltunk , am it Jávorka Sándor 1910 elő tt gyű jtö tt volna.

A z O rsován  és H erku lesfíirdőn  1907-ben gyűjtö tt, és je len leg  B udapesten  (B P), illetve 
B écsben  (W ) m eg tek in th e tő  egy -egy  példány  az edd ig  ism erthez  képest v a lam elyest 
ko rábbra  helyezi az  A. artemisiifolia e lső  m eg te lepedésének  ide jé t K özép-E urópában , 
és egyben  m egerősíti, ho g y  ez v o lt az  a té rség , aho l a p arlag fű  e lsőkén t h o n o so d o tt m eg 
E urópa keleti rég ió jában . A nnak  ellenére , hogy  a X IX . század  végén  és a XX . század  elején  
ny ilvánvaló  érdek lődés m u ta tkozo tt e faj iránt, n incs egyérte lm ű  b izony ítéka  annak , hogy  
a p arlag fű  1907 e lő tt je le n  le tt vo ln a  K özép -E urópában  -  m in d ö ssze  Thaisz szem élyes 
közlése  u tal egy  1888-as b u dapesti fe lbukkanásra . U g yanakko r az  a tény, hogy  1907-ben 
egyszerre  két, egym ástó l 40  km -re fekvő  helyrő l is e lőkerü lt a  parlag fű , m ajd  O rsováró l 
1912-ig m ég  több  a lkalom m al is begyű jtö tték , az t sejte ti, hogy  akko riban  m ár lehete tt 
a  kö rnyéken  a fa jnak  néhány  m egerősödö tt á llom ánya. H ason lóképpen , a  d é ln y u g a t
m agyaro rszág i le lőhelyek rő l 1922-tő l fo lyam atosan , v iszony lag  nagyobb  szám ban  a 
h e rbá rium okba  kerü lő  p é ldányok  is arra u talnak , hogy  az é rin te tt o rszág részben  akkoriban  
m ár je len tő s  te rü le tek e t hód íth a to tt m eg  a parlagfű .

A  sikeres invázió  m indezen  je g y e i e llenére , az á lta lunk  e lvég ze tt herbárium i ku ta tás 
azt tá rta  fel, hogy  a  p arlag fű  b eh u rco lása  a v izsgált K árpát-P annon  rég ió b a  m indenképpen  
később  tö rtén t m eg , m in t N yugat-E urópába. O roszország  te rü le tén  a p arlag fű  m ég 
később  lépett fel m in t a  ko rabe li O sztrák -M agyar M onarch ia  te rü le tén  (Reznik 2009). 
M indezek  ellenére  a kon tinens em e keleti té rségeiben  a faj n ap ja ink ra  sokka l nagyobb  
te rü le teket hó d íto tt m eg  m in t N yugat-E u rópában , és szám os kö rze tben  a legelterjed tebb  
és a  leg több  allerg iás m egbetegedést okozó  n ö v ény fa jjá  vá lt (M akra et al. 2004 , 2005, 
K iss és Béres 2006, K iss 2007 , Kazinczi et al. 2008b , Déchamp et al. 2009, N ovák et al.
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2009). E lszapo rodásának  m értékére  je llem ző , hogy  a déli szelekkel e té rségbő l k iindu ló  
po llen tö m eg ek  m ár L engyelo rszágban  is je len tő s  aeroalle rgénné te tték  a parlag füve t 
(P uc  2004 , S m ith  e t al. 2008). É le tm enetének  m eg ism erésére , az e llene  való  védekezés 
m ego ldásának  keresésére  széles körű  ku ta tások  za jlanak  (B éres e t al. 2006 , K öm íves et 
al. 2006, N agy  et al. 2006, T amás et al. 2006, B asky  2007, 2008 , K a zin czi et al. 2007). 
E zek  rem élh e tő leg  e lvezetnek  e k ü lön legesen  sikeres invázió  o kainak  m egértéséhez  és a 
p arlag fű  o k o z ta  károk  enyhítéséhez .

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozunk Dr. Balogh Lajos muzeológusnak a Savaria Múzeum herbáriumi anyagára vonatkozó 
információkért. A kézirat gondos lektorálásáért a lektoroknak fejezzük ki hálás köszönetünket.
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PREVIOUSLY UNKNOWN HERBARIUM SPECIMENS BACK-DATE THE FIRST 
INTRODUCTION OF AMBROSIA ARTEMISIIFOUA L. TO EASTERN CENTRAL EUROPE 

AND DOCUMENT ITS RAPID SPREAD IN THIS REGION
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The introduction and early spread of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in Eastern Central Europe 
were reconstructed based on a study of all herbarium specimens o f common ragweed deposited at six herbaria in 
Austria, Hungary and Serbia (W; BP, SAMU, SZE; BEO and BEOU). More than 450 specimens were examined 
and the oldest ones, collected between 1907-1927, were used to map the historical spread of this highly allergenic 
invasive weed in Eastern Central Europe. The herbarium records back-dated the first known introduction of this 
noxious weed to Eastern Central Europe as well as its early spread on the Danube-Tisza Interfluve, and also in 
the North-Eastern part of Hungary thereby supporting the already recognized area where common ragweed is 
thought to be introduced for the first time to this part o f Europe. These data suggested that the introduction of 
common ragweed to eastern part of Europe took place much later than to the Western part o f the continent.
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Összefoglalás: A dolgozat Győr és környéke flórakutatásának újabb eredményeiről számol be. A terepi munka 2005 
és 2010 között folyt, melynek célja a város flórájának, növényzeti állapotának mind részletesebb megismerése 
volt. Eredményeinkből kiemelendő az Orchis palustris összesen 8 lelőhelyének megtalálása, a Rába mentéről 
néhány regionálisan ritka növény (pl. Cnidium dubium, Fitipendula ulmaria, Succisa pratensis), valamint több 
számos, a homokvidéken élő faj (pl. Carex humilis, Orobanche purpurea, Scabiosa canescens) régi adatainak 
megerősítése.

Bevezetés

A  cikkso rozat első  részében  (S ch m id t  és B auer  2005) vázo ltuk  az u to lsó  összefog la ló  m ű 
(P olgár  S ánd o r  „Győrmegyeflórája”  cím ű  a lapvető  m unkája) m eg je lenése  ó ta  a  te rm é
szeti kö rnyezete t és vege tác ió t ért főbb  változásokat, á ttek in te ttük  a  G yőr és kö rnyéke 
fló rájára vonatkozó  ú jabb  ism erete inket. A K isa lfö ld  ezen  té rségének  flóráját, v ege tác ió já t 
tá rgyaló  m unka csak kevés je le n t m eg  az e lm últ 5 évben. R iezing  (2005) a  G yőr-T atai 
te raszv idék  D una m enti te rü le te irő l, S ch m id t  (2007 ) a  G yőr kö rnyék i szikesekrő l 
közöl ö sszefog la ló  tanu lm ány t. S zórványadatok  ta lá lhatók  néhány  taxonóm ia i, vagy  
növényfö ld ra jz i je lle g ű  m unkában , pl. K irály és K irály (2003), B alogh  (2005), S chm idt 
(2008b). F ehér (2007) a K isa lfö ld  sz lovák iai részének  sz ik i je lle g ű  n ö vényzetének  u to lsó  
m aradványa iró l szám ol be.

Anyag és módszer

Jelen tanulmány a Kisalföldön (jellemzően Győr környékén, esetenként távolabbi tájegységeken) 2005 és 
2010 között folytatott terepbotanikai kutatások florisztikai eredményeinek egy részét mutatja be. A védett fajok 
mellett korábbi tanulmányunkhoz (1. c.) hasonlóan ezúttal is közöljük néhány országosan gyakori, de regionális 
szinten ritka taxon újabb lelőhelyét. A kutatási időszak során gyűjtött legjelentősebb florisztikai adatokról egy 
másik publikációban számolunk be. A lelöhelyi adatok felsorolása után a legtöbb faj esetében utalást teszünk 
a helyi státuszára (elterjedésére, veszélyeztetettségére) vonatkozóan, továbbá természetvédelmi szempontból 
értékeljük a fontosabbnak ítélt élőhelyeket.

Az enumerációban a fajok alfabetikus sorrendben kerülnek felsorolásra. Az egyes taxonok meghatározását 
és megnevezését Király (2009) határozója alapján végeztük. A lelőhelyeket kistájhoz, településhatárhoz és 
földrajzi névhez (erdő, dűlő, rét) rendelve, a jelenleg használt flóratérképezési rendszerben elhelyezve (vö. 
Király és Horváth 2000), a felmérési kvadrátok negyedelésével kapott mezőkhöz rendelve adjuk meg. Ter
mészetföldrajzi besorolást tekintve Marosi és Somogyi (1990) munkája volt irányadó. Megjegyzendő, hogy 
a rendelkezésre álló térképeken feltüntetett kistájhatárok Győr területének egy részén nem egyértelműek, el
nagyoltak. A város közigazgatási területére eső lokalitások megfelelő kistájba illesztésének megkönnyítése

79

mailto:jaurinum@freemail.hu


Schmidt D.

érdekében szükséges volt a körülhatárolást pontosítani, aktualizálni. Ennek részletes ismertetését itt nem, csak a
7 kistáj főbb határvonalait közöljük (zárójelben tüntetjük fel a kistájak enumerációban használt rövidítését):
• Győr-Tatai teraszvidék (GTT): Határa északra a Mosoni-Duna, délről a dunai teraszszigethegyek Pándzsáig 

nyúló lábi része. Nádorvárostól illetve a Belváros nyugati szélétől keletre Győr belterülete is a kistáj 
része.

• Igmánd-Kisbéri medence (IKM): a Pándzsa és mellékereinek alacsony térszínű lapályait foglalja magában. 
Kiteijedése észak felé a Marcalvárosi lakótelepekig, déli-délkeleti irányban Gyirmótig és Csanakfaluig tart.

• Pápa-Devecseri-sík (PDS): Északi csücske tartozik a város területéhez (Ménfő, Csanakfalu). A Csornai- 
síktól kb. a koroncói út nyomvonala illetve a futóhomok-terület határa választja el.

• Csomai-sík (CsS): A Rába folyót kísérő alacsonyártér. Magában foglalja a Marcal torkolatvidékét és a Holt- 
Rába térségét, Gyinnótot, a Rába jobb parti buckasorát, a bal partról a Rábcától délre eső térséget.

• Mosoni-sík (MS): A kistáj keleti csücskét a Mosoni-Duna és a (Holt-)Rábca találkozása zárja le. A Püspök
erdő egésze és Pinnyéd tartozik ide.

• Szigetköz (SzK): Természetes határát a Mosoni-Duna (püspökerdei átvágás előtti) folyása jelöli ki.

Eredmények

A  te rm észe tk ö ze li n ö v én y ze t szem p o n tjáb ó l n eg a tív  á ta laku lási fo ly am ato k  2005 ó ta  
tovább  fo ly ta tód tak , sőt, fe lgyorsu ltak . A  v áro srészek  között, ille tve a G yőrt övező  té r
ségben  o lyan  m értékű  beép ítések , te rü le trendezések  való su ltak  m eg, am ely  szám os, az 
é lő lény -közösségek  szám ára  fon tos refúg ium  m egsem m isü lésé t okozta  (pl. K ism egyer, 
L ikócs kö rnyékén). A  D una 1993-as e ltere lése  u tán  elindu lt szárazodási fo lyam at 
k ö vetkez tében  a ko rábban  e lte rjed t m ocsárréti fa jok  legnagyobb része  e ltűn t (pl. 
Pedicularis palustris, Eriophorum angustifolium, Orchis laxiflora ssp. palustris).

A z elte lt ö t esz tendő  so rán  néhány  korábban  feltáratlan , v agy  közel egy  évszázad  
u tán  ú jra  m eg ta lá lt, bo tan ik a i é rtékekben  gazdag  te rü le ten  végez tünk  ada tgyű jtést. K ie
m elendő  ezek  közü l a  R ába  á rte rén  R ábapa tona  és G y irm ót k özö tt húzódó  m ocsárrétek  
együ ttese , aho l sok  v éd e tt n övény  (pl. Clematis integrifolia, Iris sibi rica, Iris spuria, 
Pseudolysimachion longifolium) töm egesen  van  je len , m ás fa joknak  ped ig  itt van  a 
kö rnyékbe li egye tlen  te rm őhelye  (pl. Filipendula ulmaria, Succisa pratensis).

E gyes fajok  ese tében  a R ába a lsó  fo lyása je len ti a  nyugat-ke le ti e lte rjedési határt 
a K isa lfö ld ö n  (p l. Anthoxanthum odoratum, Agrimonia procera, Dianthus armeria, 
Moenchia mantica), m e lynek  oka az edafikus és term őhely i v iszonyokban  keresendő : a 
R ábaköz n ag y  k ite rjed ésű  ö n téste rü le tén  és a M arcal-m edence  vékony  te rm őré tegü  k a 
v icsos-hom okos a lapkőze tén  egyarán t enyhén  savanyú  k ém hatású  ta la jok  fe jlőd tek  ki, 
ezzel szem ben  G yőrtő l ke le tre  a D una teraszain  és a P annonhalm i-dom bság  észak i e lő 
te rében  m észben  g azdag  ta la jok  fo rdu lnak  elő.

A  k isa lfö ld i m eszes ho m o k p u sz ta  ko rábban  in tenzívebben  k u ta to tt része in  további 
ada toka t g yű jtö ttünk  a  szó rványos vagy  ritka e lő fo rdu lású  fajokró l (pl. Carex humilis, Iris 
humilis ssp. arenaria, Orobanche purpurea, Polygonum bellardii, Hippocrepis comosa), 
m elyek  többsége  az em líte tt edafikus v iszonyok  következ tében  valam in t choro lóg iai 
okokbó l adódóan  n y u g a t fe lé  te lje sen  eltűnik .

Fon tos és ö röm te li e redm ény  az Orchis laxiflora ssp. palustris ö sszesen  8, k isebb- 
nagyobb  p o p u lác ió ján ak  m eg ta lá lá sa  G yőr déli-dé lke le ti perem terü le tén . A  P ándzsa  és 
m ellékere i m en tén  lé tező  egykori k ite rjed t sz ikesek  bejárása  során  e lőkerü lt növények  
közü l k iem elést érdem el az Artemisia santonicum, Aster triolium ssp. pannonicus, Crypsis 
schoenoides [a sz ikesek  veg e tác ió já t rész le tesen  S ch m id t  (2007) m unkája  do lg o zza  fel].
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T öbb, reg ioná lisan  ritka, v agy  v isszaszo ru lóban  lévő gyom je llegű  n övény  k isa lfö ld i 
ad a ta it is s ikerü lt bőv íten i (pl. Chenopodium murale, Chenopodium vulvaria, Medicago 
monspeliaca, Nesleapaniculata), és ko rább i c ikkünkhöz h ason lóan  fe lh ív juk  a figyelm et 
néhány  o rszágos v iszony la tban  e lterjed t taxon  (pl. Anthriscus sylvestris, Juncus effusus, 
Parietaria officinalis) hely i ritkaságára . K özread juk  a  fon tosabb  adven tív  fajokró l (pl. 
Amorpha fruticosa, Euphorbia maculata, Fallopia aubertii, Senecio inaequidens,) szer
ze tt ú jabb  tapasz ta la to k a t is.

Enumeráció

Adonis vernalis L.
GTT: Nagyszentjános: a 10-es út melletti szivattyútelepnél, homokpusztagyepben [8273/3 B],

Az előfordulás a R iezing (2005) által közölt nagyszentjánosi lelőhellyel azonos, egyben kiegészítést 
jelent a korábban felsorolt (vö. Schmidt és Bauer 2005) előfordulásokhoz. A teraszvidéken kívül csak a 
Mosoni-sík déli pereméről (Várbalogi-erdö) ismert.

Aegilops cylindrica Host

SzK: Győr: Bácsa: Gát úttal szembeni töltés oldalában (2008, a következő évben nem láttuk) [8271/4 D],
A gátkorona bolygatott szegélygyepjében, szárazgyepi fajok társaságában került elő mintegy 50 pél
dányban. A Szigetköz területéről nem volt adata, legközelebb a Mosoni-síkon él (Pinke és Pál 2001), 
más kisalföldi jelzései nincsenek.

Agrimonia procera W allr.
CsS: Győr: Pénzes-rét [8371/3 A]; Rábapatona: a Rába bal parti töltése mellett (részben Győr határában is) 

[8371/3 A],
Változó vízhatású, szikár gyepekben, Agrimonia eupatoria-\a\ együtt, néhány száz tő. Szintén a Rába 
mentéről közöl adatokat Király és Király (2003), így várható volt előkerülése a folyó alsó szakasza 
mellékén is. Termőhelyigényének ismeretében rábapatonai termőhelye valószínűleg a faj kisalföldi 
areájának északkeleti határán található.

Agropyron pectiniforme R. et Sch.
IKM: Győr: Kismegyer: új temető [8371/2 D].
SzK: Győr: Bácsa: Gát úttal szembeni töltés oldalában [8271/4 D],

Mint a már ismert állományai (vö. Schmidt és Bauer 2005), újabb lelőhelyei is löszös, bolygatott 
gyepekben találhatók, melyek közül a kismegyeri természetes eredetűnek tekinthető, a szigetközi a 
korábbi gátépítéssel hozható összefüggésbe.

Agrostemma githago L.
IKM: Győrújbarát: Csókatelki-árok mellett, az autópálya közelében, rozsvetés közt [8372/3 A].

Itteni és korábban közölt lelőhelyein (Győrszabadhegy, Csanak, Abda) is egy-egy évben jelent csak meg, 
amikor a parcella művelési viszonyai és a vetett kultúrnövény kedvező volt fejlődése szempontjából. 
A Győrszabadhegy-Kakashegyi kisparcellás szántók helyén 2008-2009-ben házhelyeket alakítottak ki, 
a vegyszerérzékeny szegetális gyomnövényzet néhány tagja utolsó menedékként a mezsgyékre szorult 
vissza, de a konkolyt már ott sem sikerült újra megtalálni. Ugyaninnen P inke és Pál (2001) még több. 
azóta szintén eltűnt gabonagyomot jelez.

Allium atropurpureum W. et K.
IKM: Écs: Szélső-halom [8472/1 B],

Második aktuálisan ismert lelőhelye a Kisalföldön, a Pápa-Devecseri síkon (Szerecseny: Belső-halom) 
szántók közötti mezsgyén fordul elő (Schmidt és Bauer 2005). A Pannonhalmi-dombság északi elő
terében húzódó lepusztult löszös-homokos teraszok (Écs: Szélső-halom, Petkevár, Nyúl: Baradics- 
domb) felső, beszántástól megmenekült részei néhány értékes szárazgyepi faj utolsó menedékhelye a 
jellemzően egyhangú kultúrsivatag képét mutató kistájban.

Alopecurus aequalis Sobol.
GTT: Nagyszentjános: a Jegespusztára vezető út mellett, belvizes szántón [8373/1 B];
IKM: Töltéstava: Pozsgaitanyától K-re, szikes iszapon [8372/4 A];
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CsS: Győr: Ökör-legelő, Katonarét (a Rába mellett) [8371/1 D; 8371/2 C].
Vízállások szélén, iszapfelszíneken nem ritka. A hasonló A. geniculatus L. régi adatait (vő. Polgár 1941) 
nem sikerült megerősíteni.

Amorpha fruticosa L.
PDS: Győr: a pápai vasútvonal mentén Ménfőcsanaktól délre gyakori [8371/4 B, D],
CsS: Győr: a Holt-Rába hídjánál [8371/4 A]; Koroncó: Marcal-part, szórványosan [8371/3 C; 8471/1 A];

Egyre többfelé, erősen terjedőben, a vizsgált területen az utóbbi egy évtizedben özöngyommá vált faj. 
Felsorolt lelőhelyei elterjedési gócpontok, ezeken kívül néhány év alatt sok kisebb populációja jelent meg.

Anlhoxanthum odoratum L.
CsS: Győr és Rábapatona: a Rába b. p. töltésén, mezofil gyepekben elszórtan [8371/3 A, B],

Polgár (1941) még gyakorinak tartja, de a gyepterületek drasztikus csökkenése miatt megritkult, a tér
ségben a fenti az egyetlen aktuálisan ismert adata. A Nyugat-magyarországi peremvidék felé haladva 
egyre gyakoribbá válik.

Anthriscus sylvestris (L.) H offm.
1KM: Győrújbarát: 82. sz. főút mentén a régi kismegyeri vasútállomással szemben, néhány példány, útszéli 

gyepben [8371/4 B];
CsS: Győr: a Rába jobb parti töltésoldalán a Marcal-torkolat közelében és ugyanott mezsgyéken is [8371/3 A], 

Környékbeli gyakoriságát tapasztalva (a Felső-Szigetközben illetve a Sokoróban közönséges) meglepő, 
hogy Győr területén csaknem teljesen hiányzik a flórából, már Polgár (1941) is csak egy előfordulási 
helyét említi (Győr: Kálvária-rét).

Artemisia pontica L.
PDS: Koroncó: Gáspárháza, a közút melletti árok rézsűjében [8371/3 D],
CsS: Győr: Gyirmót: az É-D-i gátúttól Ny-ra útszélen [8371/3 B], a Rába töltésén többfelé [8371/3 A, B], 

Útrézsűkben, töltésoldalakon él.

Artemisia Santonicum L.
IKM: Győmjbarát: Csókatelki-árok szikes partoldalában kisebb telep [8372/3 A],

Harmadik aktuális adata a régióból, a Kisalföld területén ezen kívül csak a Fertő-Hanság medencében 
ismert (K irály G. ex verb.)

Asperugo procumbens L.
GTT: Győr: Gyárváros: Cirkeli utca közelében, friss gyomtársulásban; Nádorváros: Frigyes-laktanya mellett 

[8371/2 B],
Időszakos megtelepedések. A Kisalföld egész területén ritka.

Asplénium ruta-muraria L.
G TT: Győr: Nádorvárosban néhány rakott téglakerítés repedései között: Corvin utca, Buda utca, Báthory utca, 

Attila utca [8371/2 B]; Liezen-Mayer utca [8371/2 D], továbbá a komáromi Monostori-erőd falain nagy 
egyedszámban.
Korábban csak téves jelzése volt: Polgár (1912) Asplénium trichomanes-adalál Zólyomi (1931: 191) 
először e fajra vonatkozóan közölte, melyet néhány évvel később megjelent cikkében [Zólyomi (1937: 
172)] korrigált.

Asplénium trichomanes L.
GTT: Győr: Szentiváni-erdő 19-es úttól É-ra eső részén, telepített erdeifenyvesben, mohapáma között, 1 tő 

[8272/3 D], Mesterséges aljzaton (rakott téglakerítéseken) is megtalálható, Nádorváros: Corvin utca; 
Révfalu: Ady Endre utca (plébánia) [8371/2 B], Nádorváros: Somogyi Béla utca; Köztemető [8371/2 D] 
[Zólyomi (1937: 172.)]. Néhány apró töve megtalálható a Monostori-erőd (Komárom) északi falán is.

Aster sedifolius L. ssp. sedifolius
CsS: Rábapatona: az 5/7. gátőrház közelében, a Rába bal parti töltésének mentett oldali lábánál (kis részben 

Győr községhatárában is) [8371/3 A].
A gáttal párhuzamosan, kb. 20 méteres sávban galagonyás-kökényes társulás közötti, szikespuszta-jel- 
legű mezofil gyepekben él százas nagyságrendű állománya, az Iris spuria sok ezer példányával együtt. 
Hasonló a termőhelye Gyirmót mellett is, a Rábától távolabb fekvő szikesedő réteken (Győrszemere 
környékén) a ssp. canus helyettesíti.
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Aster sedfolius L. ssp. canus (W. et K.) Merxm.
PDS: Györszemere: Sós-dűlő környékén és a vasút melletti mezsgyéken [8471/2 A].

Fentihez közeli előfordulási adatait Schmidt és Bauer (2005), valamint Schmidt (2007) dolgozata 
ismerteti.

Aster tripolium L. ssp. pannonicus (Jacq.) Soó

IKM: Nyúl: Pótló-dűlő, szántóföldön kialakult vaksziken [8372/3 C]; Pér: Kintlitanya, anyagnyerő gödörben 
[8372/4 A]; Töltéstava: Pozsgaitanya [8372/3 B],
Az Igmánd-Kisbéri medence korábbi szikes rétjeinek eltűnése miatt napjainkban már ritka (vö. Schmidt 
2007).

Astragalus austriacus Jacq.
IKM: Győrújbarát: Csókatelki-árok mentén, néhány tő [8372/3 A],

A kisalföldi meszes homokpuszta területén elég gyakori, a szomszédos kistájakon ritka.
Astragalus exscapus L.
GTT: Nagy szén tjános: Proletár, a Cuha magaspartjának száraz gyepjében [8273/3 A], a 10-es út melletti 

szivattyútelepnél [8273/3 Bj.
Ismert termőhelyein természetes, zavarásmentes homokpusztagy epekben van jelen. Összesen hét aktuális 
kisalföldi előfordulását ismerjük Győr-Likócs, Győrszentiván és Nagyszentjános homok-területeiről.

Blackstonia acuminata (Koch et Ziz.) Domin

GTT: Győr: Heesepuszta: a lőszerraktártól Ny-ra [8272/3 C], a Segítöháztól D-re homokbányató szegélyzóná
jában [8272/3 €];

IKM: Pannonhalma: Győrságtól nyugatra, árokparton [8472/1 B];
CsS: Győr: Újváros: Somos [8371/2 A];
SzK: Győr: Kisbácsa: bányató [8271/4 D],

Jellemző termőhelyei enyhén szikes- és iszaptársulások, csatornák, bányatavak szegélyzónája. 

Campanula rotundifoUa L.
GTT: Győr: Likócs és Szentiván-Kertváros között, a 10-es út melletti egykori üzemanyagteleptől D-re, homok- 

pusztagyepekben [8272/3 C],
A Kisalföldön máshonnan nincs újabb adata, a szomszédos Pannonhalmi-dombságon viszont nem 
mondható ritkának.

Carex disticha Huds.
GTT : Nagyszentjános: Bikarét, állományalkotó [8273/3 A];
IKM: Töltéstava: Pozsgaitanya [8372/3 B];
CsS: Győr: a 10-es úttól E-ra a Rábca-holtág szegélyében, több ponton [8371/2 A], Ökör-legelő (a Rába mellett) 

[8371/1 D; 8371/2 C];
SzK: Győrladamér: Kerék-tó (Csikor-dülő) [8271/2 C];

Mocsárréteken, szikes réteken, magassásosokban, a vizsgált területen elterjedt. Szerepel az aktuális 
Vörös Listán (K irály 2007).

Carex divisa Huds.
IKM: Töltéstava: Temető-dűlő, szikes mocsáréten; Pozsgaitanya [8372/3 B],

Élőhelyeinek degradációja, illetve a meliorizáció következtében országos viszonylatban jelentősen 
visszaszorult.

Carex elata Bell.
GTT: Győr: Győrszentiván: Zsombékosi-árok mentén több ponton [8272/4 C];
IKM: Győrújbarát: Pap-réttől K-re, a Pándzsa pangó vizű mellékere mentén [8372/3 A];

Győrújbaráti termőhelyén, egy buckaközi mélyedésben létezett az egykori Kölestó-puszta, amelynek 
igen értékes szittyós láprétje sok ritka faj őrzője volt (pl. Juncus suhnodulosus, Schoenus nigricans, 
Gymnadenia conopsed) (Polgár 1941). Az egykori láp helyén ma nemesnyáras található.

Carex humilis Leyss.
GTT: Bőny: Sínai-hegy [8373/1 B]; Győr: Likócs: Segítőháztól D-re [8272/3 C]; Nagyszentjános: az Ml gö- 

nyűi lehajtója melletti homokbuckákon [8373/1 B],
Jó állapotú, zavarásmentes homokpusztagyepekben lelhető fel. A Kisalföldön csak a Győr-Komárom 
közötti homokvidéken él, de itt is elég ritka.
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Carex melanostachya W illd.
IKM: Győr: Kismegyer: az egykori vasútállomás mögötti réten [8372/3 A]; Töltéstava: Temető-dűlő, szikes 

mocsárréten [8372/3 B], Pozsgaitanyától K-re, mocsárréten [8372/4 A];
CsS: Győr: Ökör-legelő, Katonarét (a Rába mellett) [8371/1 D; 8371/2 C]; Rábapatona: a Rába töltése menti 

üde kaszálókon [8371/3 A],
Jellegzetes élőhelyei a folyót kísérő töltések oldalának alsó harmada, ahol helyenként kiterjedt 
állományokat képez.

Carex sylvatica Huds.
CsS: Győr: Gyirmót, a Marcal és a Rába összefolyásánál, kocsányos tölgyes ligeterdőben [8371/3 A],

Polgár (1941) egy „kisebb liget”-ről tesz említést Rábapatonáról, elképzelhető, hogy utalása erre a 
tölgyesre vonatkozik, noha sem érdekesebb adata, sem gyűjtése nem származik a helyről.

Carex viridula M ichx.
G TT: Győr: Likócs és Győrszentiván-Kertváros között, a Segítőháztól D-re, homokbányató szegélyzónájában;

Hecsepuszta, katonai lőszerraktártól Ny-ra szikes mélyedésekben [8272/3 C],
IKM: Győr: a Kis-Pándzsa-ér partoldalában, az Ml-tői 120m-re a kisbarátfalui határ közelében (2006) [8371/4 

B], Pápai-dűlő [8371/4 B], Malom-széki-dűlő [8371/2 D],
Homokbányák, gödrök, csatomaoldalak törpekákagyepjeinek konstans faja.

Caucalis platycarpos L.
IKM: Écs: Szélső-halom [8472/1 B]; Nyúl: Baradics-domb [8372/3 C],

Ismert környékbeli termőhelyein szántóföldek meredek oldalú, szárazgyepekkel érintkező szegélyén 
található. A Kisalföld belső részének alacsony öntésterületeiről hiányzik.

Centaurea cyanus L.
GTT: Győr: a 10-es út mentén Győrszentiván-Ujtelepnél szórványosan, homokos szántókon [8272/3 B];
IKM: Győrújbarát: Csókatelki-árok mellett, az autópálya közelében, rozsvetés közt [8372/3 A];
PDS: Győrszemere: Nagyszentpál [8471/1 B]; Koroncó: Nagyszentpál felé vezető dűlőút mentén, szálanként 

18471/1 B].
A térségben jelentősen megritkult, fél tucatnál kevesebb aktuális előfordulásáról tudunk.

Centaurium littorale (Turner) G ilmour ssp. uliginosum (W. et K.) M elderis

GTT: Győr: Hecsepuszta, katonai lőszerraktártól Ny-ra szikes mélyedésekben [8272/3 C];
IKM: Győr: Kis-Pándzsa partoldalában az autópálya kisbaráti felüljárójának közelében [8371/4 B], 

Homokbányák, szikes mélyedések, csatomaoldalak törpekákagyepjeinek faja.

Cephalanthera damasonium (M ill.) Druce

IKM: Győrújbarát: Pap-réttől K-re, nemesnyárasban [8372/3 A];
PDS: Győrszemere: Szőlőhegyi-akácos, telepített nyíresben a Sárdos-ér jobb partján [8471/1 C];
CsS: Győr: Gyirmót: Marcalon aluli-dűlő, fiatal kocsányos tölgy-telepítvényben [8371/3 C].

Pionír növény, termőhelyei másodlagosak, gyakran jelenik meg özönnövények záródó állományában.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

GTT: Nagyszentjános: az M l-es autópálya gönyűi lehajtója mellett, a homokbányában, 1 tő [8373/1 B],
Első említése a teraszvidékről.

Chamaecytisus austriacus (L.) Link 
IKM: Écs: Szélső-halom [8472/1 B],

A kistájon ma már kuriózum, de a Győr-Tatai teraszvidék homokján elterjedt.

Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm.
GTT : Bőny: Bőnyi-erdő [8372/2 D]; Győr: Likócs: Segítőháztól D-re, fajgazdag homokpusztagyepben [8272/3 C], 

Csak néhány kisebb telep. Korábbi elteijedéséhez mérten jelentősen visszaszorult, az egész Kisalföldről 
a fenti az egyetlen megerősített előfordulása.

Chenopodium botrys L.
GTT: Győr: Ipar úti csomópontnál [8371/2 B];
CsS: Győr: Rábca-torkolati zsilip mellett [8371/2 A].

Építési törmeléken, anyaglerakóknál időszakosan felbukkanó faj, az utóbbi években kevesebb helyen 
láttam.
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Chenopodium murale L.
G TT: Győr: Belváros: Rákóczi utca, fal tövén; Gyárváros: Budai út, a Szeszgyár előtt [8371/2 B],
1KM: Győr: Kismegyer, törmeléklerakón a Pándzsa mellett [8372/3 A],

Ritka réslakó gyom.

Chenopodium vulvaria L.
GTT: Győr: Belváros és Nádorváros néhány utcáján [8371/2 B],

Járdarepedésekben, falak tövén. Jellegzetes termőhelyei (települések belterülete) következtében ritkán 
kerül a terepbotanikus szeme elé, emiatt valós elterjedéséhez képest jóval kevesebb adatát ismeijük és 
ezért kerülhetett fel az aktuális Vörös Listára is (KjrAly 2008).

Cirsium brachycephalum Juratzka

1KM: Győr: Kismegyer: az egykori vasútállomás mögött, mélyedésekben [8371/4 B; 8372/3 A]; Győrújbarát: 
Kisbarátfalu, Pap-rét E-i részén mocsaras mélyedésben [8372/3 A];

CsS: Győr: Ökör-legelő (a Rába mellett) [8371/1 D; 8371/2 C],
Jellemző élőhelyein a Kisalföld Győr környéki részein általában megvan, napjainkban 6 lelőhelyét 
ismeijük.

Clematis integrifolia L.
GTT: Gönyű: Gönyűi-erdő, homoki gyepben [8272/4 Dj; Győr: Likócstól ÉK-re mocsárréten [8272/3 C]; 
CsS: Győr: Katonarét, Ökör-legelő (a Rába mellett) [8371/1 D; 8371/3 B], a Rába töltésén elszórtan [8371/2 C];

Rábapatona: a Rába töltése mellett, mezofil gyepekben [8371/3 A],
SzK: Győrladamér: Kerék-tó (Csikor-dülö), mezsgyén [8271/2 C],

Győr környékén vízfolyásokhoz közeli gyepekben elég gyakori, helyenként másodlagos mezofil kaszá
lókon is megtalálható. Gönyűn kifejezetten száraz szegélygyepben nő, a Dunától ilyen távoli előkerülése 
meglepő. A kelet felé csatlakozó Duna-parti területről (Ács, Komárom) R iezing (2005) valamint Schmidt 
és Bauer (2005) egy időben jelezte.

Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.
GTT: Győr: Likócstól ÉK-re mocsárréten [8272/3 C];
CsS: Győr: a Rába mocsárrétjein többfelé [8371/2 C, 8371/3 B, 8371/4 A], Katonarét (a Miskadomb mellett) 

[8371/1 Dj; Ikrény: Rába-ártér [8371/3 A],
Csak jobb állapotú mocsárréteken található, mindenhol kicsi vagy közepes egyedszámban. Országszerte 
ritka, a Kisalföld területén a fentieken kívül Szany-Páli térségéből ismeijük három flóratérképezési 
kvadrátból (K irály G. ex verb.).

Convallaria majalis L.
Győr körüli ritkasága miatt érdemes tartom ismert lelőhelyeinek felsorolását.

GTT: Győr: Győrszentiván: Haraszt-erdő, szórványos [8272/4 C],
CsS: Ikrény: a Rába árterén egy kis Quercus roèwr-ligetben található 1 2m:-nyi populációja [8371/3 B];
MS: Győr: Püspök-erdő északi sarkában, kis folton [8271/4 C].

Crypsis schoenoides (L.) Lám.
GTT: Győr: Paradicsomos, a lőszerraktártól D-re keréknyomokban [8272/3 C; 8372/1 A],
IKM: Győrújbarát: Kisbarátfalu. Pap-rét É-i részén mocsaras mélyedésben [8372/3 A]; Töltéstava: Alsó- 

Táplány, egy nedves parlagon 2009 őszén tömegesen [8372/3 A],

Cuscuta lupuliformis Crock.
CsS: Győr: a Rába árterén szórványosan [8371/2 C: 8371/3 B]; Koroncó: Marcal-part [8371/3 C; 8471/1 A], 
MS: Győr: Pinnyéd [8371/2 A],

A Kisalföldön csak a nagyobb folyók (Duna, Rába, Marcal) mentén él.

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
IKM: Győr: Kis-Pándzsa partoldalában az autópálya kisbaráti felüljárójának közelében, néhány tő [8371/4 B]: 
PDS: Győr: Gyirmót és Ménfő között, a 83.sz. főút Ménföcsanakot elkerülő szakasza mellett, mocsárréten, 

2008-ban 26 virágzó példány [8371/4 A];
CsS: Győr: Újváros: a 10-es úttól É-ra a Rábca-holtág (Somos) szegélyében (2008: 287 tő) [8371/2 A]; 

Gyirmót: Az É-D-i gátút melletti nyárasban [8371/3 B], a Rába melletti egykori Miskadomb helyén 
kialakult homokos talajú mélyedésben, 40 tő [8371/2 C].

SzK: Győr: Kisbácsa: a Mosoni-Duna töltése melletti mélyedésekben (2005-ben 3 virágzó tő, a gyep 2004-ben 
leégett) [8271/4 D]; Györzámoly: a Duna gátja mentén, a patkányosi erdészház közelében, szálanként 
[8271/2 A,B],
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Dianthus a m e n a  L.
PDS: Győrszemere: Hatos-dűlő, sziki réten [8471/1 B];
CsS: Győr: Gyirmót, a Marcal és a Rába összefolyásánál, kocsányos tölgyes ligeterdő nyiladékán illetve ned

ves gyomtársulásban, szálanként [8371/3 A],
Mészkerülő jellege miatt a Rábaköz nyugati részén még gyakori növény kelet felé egyre ritkábbá válik, 
sőt, a Marcal torkolatától északra el is tűnik, így hiányzik a Győr-Tatai teraszvidékről is.

Dorycnium germanicum (G remli) Rikli 
IKM: Écs: Szélső-halom [8472/1 B],

A kistájon igen ritka, a Pannonhalmi-dombságon és a Győr-Tatai teraszvidék homokján elterjedt. 

Dryopteris carlhusicma (V ill.) H.P.Fuchs

GTT: Győr: a Szentiváni-erdő 19-es úttól E-ra eső részén, telepített erdeifenyvesben 3 tő [8272/3 D];
PDS: Mórichida: a falutól K-re degradált aljnövényzetű erdeifenyvesben, tucatnyi példány [8470/4 C].

Fenyőtelepítvényekben, ártéri ligeterdőkben szálanként felbukkanó védett faj. R iezing (2005) Gönyű és 
Komárom mellett találta.

Epipactis helleborine (L.) Crantz

IKM: Győrújbarát: a Pándzsa mellett egy nemesnyárasban néhány példány [8372/3 A];
PDS: Győrszemere: Szőlőhegyi-akácos, telepített nyíresben a Sárdos-ér jobb partján [8471/1 C];
CsS: Győr: Rába jobb parti hullámterén a Rabkertnél, fűzliget szélén [8371/2 C], Gyirmót: az É-D-i gátúttól 

Ny-ra; Csikórét; Katonarét: a Rába mellett, füzes szegélyén [8371/3 B], a Marcal és a Rába össze
folyásánál, kocsányos tölgyes ligeterdőben [8371/3 A], Gyirmót: Marcalon aluli-dűlő, fiatal kocsányos 
tölgy-telepítvényben [8371/3 C],

Epipactis palustris (L.) Crantz

Másodlagos termőhelyeken újabb populációira leltünk, így jelenleg már 7 lelőhelyét ismeijük Győr terü
letén.

GTT : Győr: Likócs és Győrszentiván-Kertváros között, a Segítőháztól D-re, homokbányató szegélyzónájában, 
39 virágzó tő (2009) [8272/3 C];

IKM: Győr: Kis-Pándzsa partoldalában az autópálya kisbaráti felüljárójának közelében (kb. 250 tő) [8371/4 Bj; 
CsS: Győr: Újváros: a 10-es úttól E-ra, a Rábca-töltés mellett, mélyedésekben (2008-ban mintegy 850 virágzó 

tő) [8371/2 A],

Eragrostis cilianensis (A l l .) F.C.Hubbard 
PDS: Tétszentkút: Kánya-hegy [8570/2 B[.

Győrben a múlt század elején időszakos megtelepedő volt (vö. Polgár 1941), újabb megfigyelése ott 
nincsen.

Eragrostis pilosa (L.) P.B.
GTT: Győr: a vasúti főpályaudvartól Ny-ra a vasúti átjárónál [8371/2 B];
IKM: Győr: Kismegyer: Agroker előtti gyomtársulásokban [8371/4 B];
CsS: Győr: Belváros: Radó-sziget; Széchenyi tér [8371/2 B],

Útszéleken, járdarepedésekben. Észrevétlen növényke, a térségben meglehetősen ritka.

Eryngium planum L.
CsS: Győr: a Rába töltésén az M l-es autópálya mellett néhány tő; Katonarét [8371/2 C].

Negyedik aktuális adata a környékről, mindegyik sérülékeny, kis populáció. Király (2009) szerint a 
Kisalföldön ritka faj, R iezing (2005) is visszaszorulásáról számol be az Ács-Komárom környéki 
magasártéri rétekről. Az állítást alátámasztják saját megfigyeléseim is.

Euphorbia maculata L.
GTT: Győr: a vasúti főpályaudvar környékén kőzúzalékon, vágányok mellett, járdarepedésekben, falakon 

(Vasutas utca) elteijedt [8371/2 B], Fehérvári út jancsifalui szakaszán virágládában [8371/2 B], Likócs 
és Szentiván-Kertváros között, a 10-es út melletti egykori üzemanyagtelep közelében, 1 tő (valószínűleg 
földlerakással behurcolva) [8272/3 C];

MS: Lébény: a vasútállomás peronján [8270/2 C].
Terjedő gyomnövény, vasútvonalak mentén további felbukkanásai várhatók.
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Fallopia aubertii (L.Henry) Holub

GTT: Győr: Szalmatelep: Pusztaszeri út, a vasúti síneknél [8372/1 A]: Belváros: Bisinger sétány [8371/2 B], 
Bizonyára több helyütt is.
Telepei gyakran 8-10 méter magasra felfutó, fuggönyszerü állományokat képeznek. B a l o g h  (2009) 
szerint ázsiai dísznövény, melynek taxonómiai megítélése bizonytalan.

Filipendula ulmaria ( L . )  M a x im .

CsS: Győr: a Rába ártéri mocsárrétjein Gyirmót térségében, elszórtan, több ponton [8371/2 C, 8371/3 B, 
8371/4 A],
Újabb adatáról Ács mellől, a Győr-Tatai teraszvidékröl tudunk (R iezing 2005).

Frangula alnus (L.) M ill.
1KM: Győrújbarát: Csókatelki-árokban, néhány tő [8372/3 A];
PDS: Győrszemere: Szőlőhegyi-akácos, telepített nyíresben a Sárdos-ér jobb partján, gyakori [8471/1 C]; 
CsS: Győr: a Rába mentén többfelé, nedves cserjésekben, erdőszéleken [8371/3 A, B],

A Rába menti füzesekben, szegélytársulásokban elterjedt, a folyóktól távolabb azonban csak elvétve 
bukkan fel. Erdészeti telepítvényekben, valamint felhagyott szőlőkben is megjelenik, ahol kissé pionír 
jelleget mutat.

Gentiana pneumonanthe L.
CsS: Győr: Katonarét (a Rába bal parti töltése mellett) [8371/1 D], Fövenyes (az egykori Miskadomb lábánál) 

[8371/2 C] (Ugyanezen lelőhely Schmidt és Bauer (2005)-nél hibás kvadrátszámmal szerepel!); Gyirmót: 
a Rába jobb parti töltése mellett a rábapatonai településhatár közelében, rekettyefüzes szegélyében 
[8371/3 A],

Genista Unctoria L. subsp. elatior (Koch) Simk.
IKM: Győr: Kismegyer: az egykori vasútállomás mögött elnádasodott tó partján, valamint a Pándzsa mentén 

az Ml hídja mellett, üde réten [8372/3 A].
CsS: Győr: a Rába bal parti töltése mentén elszórtan [8371/3 B], Fövenyes [8371/2 C].

Helictotrichon adsurgens (Schur ex Simonk.) Conert 
GTT: Bőny: Sínai-hegy [8373/1 B].

Polgár (1941) flóramüvében Avena pratense (L.) Jess, néven szerepel egy adata a Rába melletti Miska- 
dombról, ahol már nem él. Az Alföldön ritka (Király 2009), a Pannonhalmi-dombság sztyepprétjein
szórványos.

Herniaria glabra L.
GTT: Győr: Likócstól ÉK-re keréknyomban, 1 tő [8272/3 C],

Hesperis tristis L.
GTT: Nagyszentjános: a 10-es út melletti szivattyútelepnél, homokpusztagyepben [8273/3 B], Proletár, a Pap

rét feletti magasparton gyakori [8273/3 A];
CsS: Győr: a Rába bal parti töltésén, az autópályától a Pós-dombi kertekig szórványos [8371/2 C],

Eddigi egyetlen rábaközi adata szintén a Rába mellől, a Pós-dombtól nem messze lévő egykori 
Miskadombról származik (Polgár, 1941).

Hippocrepis comosa L.
GTT: Győr: Szentiváni-erdő, a 19-es út közelében [8272/3 C]; Győrszentiván: Ivánháza-pusztától ENy-ra ill. 

ÉK-re [8272/4 C],
Kötöttebb talajú homokpusztagyepekben, kevés egyedszámú populációk. Csak a Kisalföld keleti felében 
él, összesen 5 ponton ismert.

Hypochoeris maculata L.
GTT: Nagyszentjános: Proletár, a Cuha magaspartoldalán [8273/3 A]; az M l-es autópálya gönyüi lehajtója 

melletti homokbuckákon [8373/1 B];
IKM: Écs: Szélső-halom [8472/1 B],

Iris humilis Georgi ssp. arenaria (W. et K.) A. et D. Love

GTT : Győr: Likócs: Segítőháztól D-re, fajgazdag homokpusztagyepekben elszórtan [8272/3 C];
Nagyszentjános: Proletár, a Cuha magaspartoldalán [8273/3 A], a 10-es út melletti szivattyútelepnél, 
homokpusztagyepben [8273/3 B], az M l gönyüi lehajtója melletti dombokon, több száz tő [8373/1 B], 
E kontinentális elteijedésű sztyepnövénynek a teraszvidéken még szép állományai élnek, de az özönn- 
övények térhódítása és a beépítések miatt termőhelyei folyamatosan fogyatkoznak.
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Iris sibirica L.
CsS: Győr: a Rába ártéri mocsárrétjein Rábapatonától az autópálya-felüljáróig több helyütt tömeges (részben 

Ikrény és Rábapatona községhatárokban); Pénzes-rét [8371/2 C; 8371/3 A, B];
MS: Győr: Püspök-erdő, erdőszegély-gyepben, 2 lokalitás [8271/4 C],

Rába menti előfordulása a kiemelkedően magas (több tízezer) tőszám miatt méltó figyelemre.

Iris spuria L.
IKM: Nyúl: Csutor-dülő, enyhén szikes réten, néhány nem virágzó tő [8372/3 C];
CsS: Győr: Pénzes-rét [8371/3 A]; Rábapatona: az 5/7. gátőrház közelében, a Rába bal parti töltésének mentett 

oldali lábánál, mezofil gyepekben és cserjésben, legalább 1000 tő [8371/3 A],
Nyúlon egy szántók közé ékelődött kis területű, gyér füvű Agrostis-os réten található, melynek egyes 
részein még észrevehetők a szikesedés jelei, jellegében azonban degradált, gyomos képet mutat. Az egy
kori összefüggő Nyúl-Kismegyeri szikesek maradványa.

Juncus effusus L.
IKM: Győrújbarát: Csókatelki-árokban, csak néhány csoport [8371/4 B],
CsS: Győr: Gyirmót, a Rába és a Marcal összefolyása közelében, holtág szegélyén [8371/3 A],

A térségben kifejezetten ritka, Győr területéről nem is volt régebbi adata.

Juncus gerardii Lois.
IKM: Győrújbarát: Csókatelki-árokban, mintegy 50 tő [8371/4 B]; Töltéstava: Temető-dülő, szikes réten, 

közepes állomány; Pozsgaitanya, szikes réten néhány tő [8372/3 B],
Szikes réteken korábban állományalkotó volt, a szárazodás és az agrárhasznositás következtében élő
helyeinek többsége megszűnt.

Lactuca saligna L.
GTT: Győr: Nádorváros: Mészáros L. utca, fal tövében, néhány szál [8371/2 B];
IKM: Pér: a falutól DNy-ra, parlagon [8372/4 C, D],

Polgár (1941) szerint Győr környékén parlagokon, szikeseken, ártereken gyakori, újabb megfigyelése 
azonban mindössze a fenti két helyről van.

Leersia oryzoides (L.) Sw.
CsS: Koroncó: Marcal-part, csak néhány szál [8371/3 C],

Az adat Ebenhöch (1876) adatának megerősítése.

Leucojum aestivum L.
G T T : Nagyszentjános: Bikarét, mocsárréten [8273/3 Aj.
CsS: Győr: Gyirmót, a Marcal és a Rába összefolyásánál, kocsányos tölgyes ligeterdőben [8371/3 A], a Rába 

menti mocsárréteken szórványosan, Rábapatonától Gyirmótig [8371/3 A, B; 8371/4 A], Rábapatona: 
Hollós-legelő, nyárasban [8371/3 A].

SzK: Győrladamér: Kerék-tó (Csikor-dűlő), szárazodó mocsárréten [8271/2 C]; Győrzámoly: a Duna 
fűzligeteiben tömeges, pl. Nagy-Patkó, Zátony [8271/2 B; 8272/1 A],

Listera ovata (L.) R.Br.
GTT: Győr: Hecsepusztai homokbánya, 16 tő (2008) [8272/3 C];
CsS: Győr: a Rába b. p. töltése mellett, a Rába-dülő területének egy nyárasában 7 tő [8371/3 B],

A teraszvidékről az első említése, a Kisalföld nyugati részein (pl. Felső-Szigetköz) nem ritka.

Lycopus exaltatus L. f.
IKM: Győrújbarát: Malomsori-árok mentén [8371/4 B],
CsS: Győr: a Rába mellett az M l-es autópálya-hídnál [8371/2 C].

Többnyire a hibridogén Lycopus x  intercendens Rlch. társaságában jelenik meg, biztos lelőhelyét 
mindössze a fenti két lelőhelyen ismerem.

Medicago monspeliaca (L.) Trautv.
CsS: Győr: Gyirmót és Ménfőcsanak között, homoki ruderális gyomtársulásban [8371/4 A],

Nyílt és taposott homoki gyepekben igen szórványosan fordul elő, a dunai teraszos homokon gyakoribb.

Melampyrum barbatum W.et K.
IKM: Écs: Szélső-halom [8472/1 B];
CsS: Győr: Gyirmót: az E-D-i gátúttól Ny-ra, útszélen [8371/3 B], a Rába melletti egykori Miskadomb helyén 

kialakult homokos mélyedés rézsűjén [8371/2 C].
Győr és Komárom között száraz homoki gyepekben elég gyakori, a Rábaközben ritka.
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Myosurus minimus L.
IKM: Töltéstava: Temető-dűlő, keréknyomban, néhány tő [8373/2 B];
PDS: Győrszemere: Hatos-dűlő, szikes réten [8471/1 B],

Nesleapaniculala (L.) Desf.
PDS: Győrszemere: Sós-dűlő [8471/2 A];
CsS: Győr: Az M l-s autópálya ikrényi felüljárója mellett, 1 tő [8371/1 D],

Gabonatáblák szélén, útszéli gyomtársulásokban ritkán felbukkanó növény.

Orchis coriophora L.
Bőnyi (Sínai-hegy) állománya mellett előkerült a teraszvidék futóhomok-területéről is:

GTT: Győr: Ivánházától ÉK-re ill. ENy-ra, jó állapotú homokpusztagyepekben, több lokalitásban összesen 
mintegy 100 példány (2007-2009) [8272/4 C],
Polgár (1941) további jelzései közül a szikesek területéről származók (Kismegyer, Csanakfalu, Táp) 
minden bizonnyal megsemmisültek.

Orchis militaris L.
GTT: Győr: Győrszentiván: lvánháza-pusztától ÉNy-ra, homoki fehér nyárasban és annak tisztásán, kb. 50 

tő [8272/4 C], Likócs és Győrszentiván-Kertváros között, a Segítőháztól D-re, homokbányató szegély
zónájában, 40 tő [8272/3 C];

CsS: Győr: Újváros: a 10-es úttól É-ra, a Rábca-töltés mellett, másodlagos mélyedésekben 2006-ban 21 tő 
[8371/2 A],

Orchis morio L.
GTT: Nagyszentjános: a 10-es út melletti szivattyútelep mellett, kb. 50 tő [8273/3 B].
IKM: Győr: Győrszabadhegy: a veszprémi vasút mellett, homokpusztagyepben, 2008-ban 386 tő [8371/2 D]. 

A teraszvidéken kívül az egész Kisalföldön igen ritka, a Felső-Szigetközben néhány kvadrátban van meg 
(W erner ex verb.), Rajka mellett a Tározótérben magam is láttam. Györszabadhegyi lelőhelyét előző 
cikkünk (Schmidt és Bauer 2005) már ismertette, ismételt közlését a pontosított tőszám miatt adjuk.

Orchis palustris Jacq.
I KM : Győr: a Kis-Pándzsa-ér partoldalában, az autópályától 120m-re a kisbarátfalui határ közelében, 3 virágzó 

tő (2006) [8371/4 B]; Győrújbarát: Kisbarátfalu: Kákás-tó, enyhén elszikesedett csatornában és annak 
szegélyén, 2005-2006-ban kb. 150, 2008-ban 450 virágzó tő [8371/4 B], Csókatelki-árokban elszórtan 
(2006: 53 tő, 2008: 94 tő) [8371/4 B]; Töltéstava: Pozsgaitanya, szikes réten, 2008-ban 216 virágzó pél
dány [8372/3 B];

PDS: Győr: Gyirmót és Csanak között, a 83.sz. főút Csanakot elkerülő szakasza mellett, mocsárréten, 2006- 
ban 29 nyíló egyed [8371/4 A];

CsS: Győr: a Bécsi úti nádas Ny-i részén mocsárréteken (2006: 12 virágzó tő) [8371/2 A,C], ugyanezen 
terület a 10-es úttól É-ra eső felében a Rábca-holtág és a töltés között (2008: 356 tő), és a töltés túloldalán 
is [8371/2 A],
Előző cikkünkben (Schmidt és Bauer 2005) még azt feltételeztük, hogy a faj valószínűleg eltűnt Győr 
területéről, szerencsére azonban az azóta eltelt években nem kevesebb, mint 8 lelőhelyről kerültek elő 
populációi, melyek között meglepően nagy példányszámú is akad. A fentieken kívül több helyről volt 
régi adata, nádorvárosi (a Spiranthes aestivalis egykori) termőhelye már megsemmisült, szigetközi 
lelőhelyein (vö. Kevey és Alexay 1990) többszöri keresés ellenére nem sikerült újra megtalálni.

Orchis ustulata L.
GTT: Győr: Likócs: Segítőháztól D-re, fajgazdag homokpusztagyepekben, több ponton, 2008-ban 45 virágzó 

egyed [8272/3 C],
A Kisalfoldön csak a Felső-Szigetközben (pl. Rajka: Tározótér - Schmidt ined.), valamint a Győr és 
Nagyszentjános közötti homokpusztákon él.

Orobanche lutea Baumg.
IKM: Écs: Petkevár, Medicago falcata-n. [8472/1 B],

A Pannonhalmi-dombságon elterjedt (vö. Schmidt és Lengyel 2008), a Kisalföld területéről ez az egyet
len recens előfordulási adat.

Orobanche purpurea Jacq.
GTT : Győr: Győrszentiván: lvánháza-pusztától ÉK-re jó állapotú homokpusztagyepekben, elszórtan, Achillea 

pannonica-n. [8272/4 C],
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IKM: Győr: az Ml-es autópálya győrújbaráti felüljárójának közelében, útszéli gyomtársulásban, egy csoport, 
Achillea collina-n (2008) [8371/4 B],
Győrszentiváni lelőhelyén együtt nő az Orobanche arenaria BoRKH.-val. A Kisalföldről származó eddigi 
egyetlen adata a győri Püspökerdöből származott, ahol Polgár (1941) „igen ritkán, szálanként” találta.

Oxytropis pilosa (L.) DC.
Korábbi cikkünkben (l.c.) felsorolt őshonos előfordulásai mellett lokális adventívként is megjelenik:
CsS: Győr: Újváros, a 10-es úttól E-ra töltésen számos egyed [8371/2 A], valamint az M l-es autópálya ikrényi 

felüljárójának rézsűjében, 1 tő [8371/1 D],
Az M 1 -es autópálya Győr-Hegyeshalom közötti szakaszának építésekor, az 1990-es évek közepén nagy 
mennyiségű építőanyagot (homokot) szállítottak el Likócs-Győrszentiván-Nagyszentjános területéről, a 
csajkavirág és néhány más homokpusztai faj eképpen kerülhettek a gátakra, utak töltésére.

Panicum capillare L.
GTT: Győr: Ipartelepek vasúti megállóhely környékén, sínek között [8371/2 B], Likócstól ÉK-re nedves 

gyomtársulásban, 1 tő [8272/3 C].
PDS: Mórichida: Tördemészpuszta, homoki parlagon [8570/2 A],

Parietaria officinalis L.
GTT: Gönyü: Gönyűi-erdő K-i fele a Cuha mentén [8273/3 A,C];
PDS: Győrszemere: a falutól ÉK-re, a vasútállomás közelében [8471/1 D],

Győr szűkebb környezetében nem találtam a növényt, a Pannonhalmi-dombságon már többfelé fel
bukkan, de ott sem gyakori.

Persicaria minor (Huds.) Opiz

GTT: Győr: a Mosoni-Duna árterén szórványosan [8272/3 B, D];
CsS: Győr: a Rába ártéri mocsárrétjeinek bolygatott felszínein [8371/2 C],

A vizsgált területen az ártéri (iszap)társulásokban előforduló Persicaria-fajok közül a legritkább.

Phytolacca americana L.
GTT: Győr: Adyvárosi vásárcsarnok mellett, virágágyásban, néhány példány [8371/2 B],

Ritka. A Phytolacca esculenta van Houtte városi gyomtárulásokban, degradált -  főként homoki -  
erdőkben gyakori, a Koroncó-Tét környéki telepített fenyvesekben több helyütt tömegesen fellépő 
özönnövény. Utóbbi fajról közöl néhány Győr környéki adatot Balogh (2005), Komáromban Riezing 
(2005) találta.

Plantago altissima L.
GTT: Nagyszentjános: Bikarét [8273/3 A];
CsS: Győr: Gyirmót és Csanak között, a 83.sz. főút Csanakot elkerülő szakasza mellett [8371/4 A], Rába 

mellett Rabkerttől D-re; Katonarét (Rába bal part) [8371/2 C], Gyirmóti szivattyútelep [8371/3 A];
SzK: Győrladamér: Kerék-tó (Csikor-dűlő) [8271/2 C].

Polygonum arenarium W. et K.
GTT : Győr: Likócs és Győrszentiván-Kertváros között, [8272/3 C], Hecsepuszta [8372/1 A], Ivánháza-puszta 

környéke [8272/4 C],
Nyílt homoki gyepekben, a teraszvidéken nem ritka.

Polygonum bellardii All.
GTT: Győr: Likócs, a GoKart-pálya közelében, homoki gyepben, néhány tő [8272/3 C],

Polgár (1941) flóraművében még gyakori növényként szerepel, de egykori lelőhelyein 10 év alatt csak 
a fenti lelőhelyen sikerült megfigyelni, visszaszorulóban lehet.

Potentilla heptaphylla Jusl.
IKM: Győr: Kismegyer, a régi vasútállomás mögötti szikes réten [8372/3 A],

Prunella laciniata (L.) Nath.
PDS: Győrszemere: Hatos-dűlő [8471/1 B],

Polgár (1941) szerint gyakori faj, jelenleg mindössze két előfordulása ismert Győr környékén. 

Pseudolysimachion longifoliwn (L.) Opiz

GTT: Győr: Likócstól ÉK-re mocsárréteken, szegélygyepekben [8272/3 C];
CsS: Győr: a Rába magas füvű ártéri rétjein, több helyütt nagy egyedszámban [8371/2 C; 8371/3 B],

Rába menti gyakorisága figyelemre méltó.
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Pseudolysimachion orchideum (Crantz) W aber
CsS: Rábapatona: a Rába bal parti töltésén többfelé (részben Győr határában is) [8371/3 A,B],

Polgár (1941) szórványosnak tartja, magam a fajt máshol nem láttam.

Plelea trifoHata L.
GTT: Győr: Szabadhegy: Kakashegy, az egykori csemetekert mellett útszéli spontán cserjésben, számos 

nagyobb termetű példány [8372/1 C], Likócs: a Dohány utca folytatásában homokos út szélén, egy 
közepes cserje [8272/3 C].

Ranunculus auricomus agg.
CsS: Győr: Gyirmót, a Marcal-tüske egyik mocsárrétjén, kis egyedszámban [8371/3 B],

Polgár (1941) flóraművében nincs kisalföldi adat.

Ranunculus flammula L.
IKM: Győr: a Kis-Pándzsa-ér partoldalában, az autópályától 120m-re a kisbarátfalui határ közelében, néhány 

tucat tő (2006-2008) [8371/4 B],

Ranunculus illyricus L.
GTT: Bőny: Sínai-hegy [8373/1 B]; Szabadhegy: Zichy út végén az út partoldalában [8372/1 C], Likócs: a 

10-es út mellett homokpusztagyepben [8272/3 C],
IKM: Győr: Kismegyer: Szent Imre úti temető [8371/2 D],

Rapistrum perenne (L.) All.
IKM: Écs: Szélső-halom [8472/1 B],

A kistájban kuriózumnak számít, a szomszédos teraszvidék homoki területein és a Pannonhalmi-domb
ságon viszont kifejezetten gyakori.

Reseda luteola L.
CsS: Győr: Újváros, Somos területén lévő kavicsbányató mellett, ruderális gyomnövényzetben [8371/2 A], 

Rumex stenophyllus Ledeb.
GTT : Győr: Likócstól ÉK-re nedves gyomtársulásban [8272/3 C],

Sagina apetala A rd.
GTT : Győr: Dunakapu tér, járdarepedésben néhány példány, Sagina procumbens L.-szel [8371/2 B],

A talált példányok a látható bélyegek alapján alfaji szinten (vő. K irály 2009) nem határozható.

Salix caprea L.
GTT : Győr: Heesepuszta, a katonai lőtér területén, homokpusztagyep mélyebb fekvésű részén, 1 közepes fa 

[8372/1 A];
IKM: Győr: Pápai-dűlő, egy gyakran belvíz alatt lévő útmenti árokban több tucat fa [8371/4 B],

Nagyszentjánosi és bőnyi adata (Polgár 1941) megerősítetlen, a Pannonhalmi-dombságon szórványos.

Salix repens L. ssp. rosmarinifolia (L.) Hartm.
CsS: Győr: Bécsi úti nádas Ny-i részén [8371/2 A],

A Győr-Gönyűi homokvidéken elterjedt, másutt szórványosan bukkan fel nedves réteken.

Salix viminalis L.
CsS: Győr: a Rába partján Rábapatonától Győrig szórványosan van jelen [8371/2 C: 8371/3 A,B],

Salvia aethiopis L.
GTT : Nagyszentjános: az M 1 -es autópálya gönyűi lehajtója mellett, fajgazdag homokpusztagyepben, elszórtan 

kb. 30 tő [8373/1 B],
Gáyer ( 1916) és Polgár ( 1941 ) is jelzik a szomszédos Ácsról.

Samolus valerandi L.
GTT: Győr: Likócs és Győrszentiván-Kertváros között, a Segítőháztól D-re, homokbányató szegélyzónájában, 

40 tő [8272/3 C];
IKM: Győr: Pápai-dűlő, belvizes szántón; a Kis-Pándzsában, több helyen tömeges (2009) [8371/4 B];
PDS: Győr: Gyirmót és Csanak között, a 83. sz. főút Csanakot elkerülő szakasza mellett, mocsárréten, 

a 2007-es évben tömegesen [8371/4 A],
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Scabiosa canescens W. et K.
GTT; Győr: Likócs és Szentiván-Kertváros között, a 10-es út melletti egykori üzemanyagteleptől D-DNy-ra, 

több ponton, összesen kb. 50 tő [8272/3 C], Ivánháza-pusztától ÉK-re jó állapotú homokpusztagyepben, 
kb. 15 tő [8272/4 C].
Korábban elterjedtebb volt (Polgár 1941 : „homokon, kavicson gyakori”), termőhelyei azóta degradálód
tak, ezért visszaszorulóban van.

Scrophularia umbrosa Dum.
IKM: Győr: Kis-Pándzsa mentén [8371/4 B];
PDS: Győrszemere: a Sós-ér mentén gyakori [8371/3 C; 8471/2 A];
CsS: Győr: Bécsi úti nádas [8371/2 A],

Meglepő módon Polgár (1941) munkájában nem szerepel kisalföldi lelőhely az egyébként a fenti adatok 
által mutatottnál bizonyára elterjedtebb növényről.

Senecio erucifolius L.
G TT: Győr: Hecsepuszta, a katonai lőtér területén, homokpusztagyepekben elég gyakori [8372/1 A]; Ivánháza- 

puszta homoki gyepjeiben [8272/4 C];
IKM: Nyúl: Pótló-dülő [8372/3 C]; Győr: a Kis-Pándzsa meredek rézsűjén [8371/4 B],

Változó vízhatású, laza talajokon fordul elő, szórványos.

Senecio inaequidens DC.
CsS: Győr: Gyirmót: az E-D-i gátúttól Ny-ra, útszéli törmelékkupacon [8371/3 B],

A Rábaközben új. Előző cikkünkben (Schmidt és Bauer 2005) felsorolt lelőhelyei közül a szigetközin 
már nem fordul elő (élőhelyét beépítették), Győr-Gyárvárosban viszont tovább terjeszkedett, megjelent 
az Ipartelepeknél kiágazó veszprémi vasúti szárnyvonal mentén is.

Senecio sarracenicus L.
CS: Győr: Bécsi úti nádas középső részén, mocsárrét szélén, 5 csoportban mintegy 500 tő [8371/2 A], Polgár

(1941) flóraművében nem szerepel győri adat. A Felső-Szigetközben Rajka térségében többfelé láttam.

Senecio paludosus L.
CsS: Győr: Újváros, a 10-es úttól É-ra a Rábca-holtág szegélyében, néhány tő [8371/2 A],

Seseli varium Trev.
GTT: Gönyű: a falutól Ny-ra útszélen [8272/4 B]; Győr: Kakashegyen többfelé; Ötház-dülő [8372/1 C];
IKM: Győr: Kismegyer: az egykori vasútállomás mögötti rét DK-i szegletében néhány tő (2007-ig, a gyepet 

az előző év őszén beszántották, a növény azóta eltűnt) [8372/3 A]; Kismegyer: a temetőnél [8371/2 D]; 
Győrújbarát: Pap-rét [8372/3 C];

CsS: Győr: a Rába bal parti töltésén többfelé [8371/3 B, 8371/2 C]; Ikrény: Rába-töltés [8371/3 B],
A Rába menti populációk talán a gátépítés idején működő homokbányászat révén telepedhettek meg.

Silene multiflora (Ehrh.) Pers.
GTT : Győr: Hecsepuszta: a lőszerraktártól Ny-ra az ipari vágányig, gyengén szikes gyepekben gyakori [8272/3 C];
IKM: Győr: Kis-Pándzsa partoldalában az autópálya kisbaráti felüljárójának közelében, néhány tő [8371/4 B], 

Győrújbarát: Csókatelki-árok mentén, néhány tő [8372/3 A]; Nyúl: Csutor-dűlő, szikes réten [8372/3 C].
CsS: Győr: Rába mellett kiszáradó mocsárréten Rabkerttől D-re [8371/2 C],

Kisalföldi elterjedési centruma Győrtől keletre-délkeletre található, ahol a megfelelő élőhelyeken kifeje
zetten gyakori.

Silybum marianum (L.) Gártn.
IKM: Győr: Csanakfalu: Nagyrét [8371/4 B]; Nyúl: Pótló-dűlő [8372/3 C];
PDS: Győrszemere: Sós-dűlő [8471/2 A],

Mezsgyéken, idősebb parlagokon.

Solidago canadensis L.
GTT : Győr: a Győr-Budapest vasúti fővonal mellékvágányai között, a Hűtőház közelében, 1-2 egyed [8372/1 A];
IKM: Győr: a Ménfőcsanak felé vezető régi 83. sz. út kerékpárútja mellett, a Kis-Pándzsa hídjánál, az út alatti 

áteresz tövében 2 erős tő [8371/4 A], Nyúl: a 82. sz. főút mellett, Solidago gigantea összefüggő állomá
nyában, néhány példány [8372/3 C], a nyúli vasútállomással párhuzamos utcában, szegélytársulásokban 
és kertekben, közepes populáció [8472/1 A],
Előfordulását a közelmúltig nem ismertük a környékről, első példányait 2007-ben fedeztük fel, azóta 
évről évre több lelőhelyére bukkanunk. 2010-ben megjelent a közeli Pannonhalmi-dombságban is 
(Schmidt ined.), ahol korábban szintén ismeretlen volt.
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Sonchus palustris L.
CsS: Győr: Bécsi úti nádas, mocsárréten, 6 tő (2006) [8371/2 A];
SzK: Ásványráró: a Duna árterén nemesnyárasban [8171/3 A]; Mecsér: a Mosoni-Duna hídjának mindkét 

oldalán, hullámtéri magaskórós növényzetben [8270/2 B];
Polgár (1941) Győr megyéből nem jelzi. Király et al. (2007) szerint a Nyugat-Dunántúlon valószínűleg 
terjedőben van, újabb kisalföldi felbukkanásai is erre utalnak.

Spergularia media (L.) J. et C.Presl

IKM: Nyúl: Pótló-dűlő [8372/3 C]; Töltéstava: Pozsgaitanya [8372/3 B],
Szikes réten, iszapos parlagon, keréknyomokban.

Stipa capillata L.
PDS: Tét: a Sárdos-ér bal partja fölött emelkedő homokdombokon [8471/1 C].

A kistájban kifejezetten ritka. A Marcal (Koroncótól Gyirmótig a régi, szabályozatlan Rába) vonalával 
párhuzamosan, Malomsoktól Gyirmót DK-i határáig kisebb-nagyobb megszakításokkal mészben 
szegény homoktalajok alakultak ki. A múlt század elején még kifejezett, jellegzetes mészkerülő homoki 
vegetáció a mezőgazdasági hasznosítás és a homokkötést célzó fenyő- és akáctelepítés következtében 
mára gyakorlatilag teljesen eltűnt, szigetszerű maradványai Mórichida és Tétszentkút (Kánya-hegy) kör
nyékén, a Betlehempuszta-Zöldmajor közötti buckákon, illetve a koroncói Bábota-dombon lelhetők fel.

Succisa pratensis Moench

CS: Győr: Fövenyes (a Miskadomb lábánál), néhány tő mocsárréten [8371/2 C],
Egyetlen (megerősített) győri adata. További régi jelzései (Polgár 1941) közül a Nyúl-Pér környéki 
szikesekről származók megszűntek, Győrszemere környékén néhány rétről ismerjük (Schmidt D. 
ined.).

Succisella inflexa (K lck.) Beck

PDS: Győrszemere: a falutól ÉK-re, kis bányató partján [8471/1 D],
A Rába-Marcal mentéről származó további adatai:

CsS: Győr: Fövenyes (az egykori Miskadomb lábánál) [8371/2 C], Katonarét [8371/1 D],

Taraxacum serotinum (W. et K.) Poir.
GTT: Győr: Győrszentiván: Második-dűlő, mezsgyén [8372/2 C].

Elterjedési súlypontja Kismegyer környékén van, ahol mezsgyéken, sztyepprét-töredékekben található 
meg. Ritkábban bukkan fel a teraszvidék kötött homoktalaján, sőt, töltésoldalakban is (vö. Schmidt és 
Bauer 2005).

Tephroseris integrifolia (L.) Holub

IKM: Győr: Kismegyer: az egykori vasútállomás mögötti réten [8372/3 A].
Termőhelye a dunai teraszvidék déli folytatását képező egyik szigethegy lábánál található, a Pándzsától 
délre. A hasonló, szántóföldekkel körülölelt sztyeprét-töredékek sérülékenységének bizonyítéka, hogy 
2007-ben e néhány m2-nyi kis gyepet a szomszédos szántóhoz csatoltva beszántották. A mezei aggófű 
a szomszédos nádas szegélyén túlélte a csapást, elpusztultak azonban a teraszvidék hasonló területein 
elterjedt, de a Pándzsától délre ma már kuriózumnak, vagy eltűntnek tekinthető növények, pl. Astragalus 
austriacus, Thalictrum minus, Seseli varium, Trinia glauca. Salvia austriaca, Iris spuria.

Thalictrum simplex L. ssp. gaUoides (Nestl.) Korsh.
GTT: Győr: Heesepuszta, a katonai lőtér egy mélyebb fekvésű részén, néhány nr-es foltban [8372/1 A];
IKM: Győr: Kismegyer: az egykori vasútállomás mögötti szikes réten, valamint a Pándzsa mentén 2 ponton, 

üde réteken [8372/3 A],
Polgár ( 1941 ) a Kismegyer-Nyúl közötti szikesekről számos adatát hozza, közülük ma már csak a fenti 
kis állomány található meg. A teraszvidéken régen is igen ritka volt, a nagyszentjánosi (Jegespuszta 
környéki) enyhén szikes gyepekben újabban nem találtam.

Thrincia nudicaulis (L.) Dostál

G TT: Győr: Hecsepuszta. katonai lőszerraktártól Ny-ra szikes mélyedésekben nem ritka [8272/3 C];
IKM: Győr: Kis-Pándzsa partoldalában az autópálya kisbaráti felüljárójának közelében, törpekákagyepekben 

[8371/4 B],

Trifolium montanum L.
GTT: Győr: Győrszentiván: Ivánháza-pusztától ENy-ra, homoki fehér nyáras tisztásán, homokpusztagyepben 

[8272/4 C];
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Schmidt D.

IKM: Győr: Kismegyer: a Pándzsa mentén az M 1 -es autópályánál, üde réten [8372/3 A]; Kismegyeri emlékmű, 
üde gyepben [8371/4 B];

CsS: Győr: Gyirmót: az É-D-i gátúttól Ny-ra, útszélen [8371/3 B],
Mindig csak alacsony egyedszámban, általában jobb állapotú gyeptársulásokban.

Valerianella dentata (L.) Poll.
IKM: Écs: Szélső-halom [8472/1 B]; Nyúl: Pótló-dűlő [8372/3 C];
CsS: Győr: Gyirmót: a Rába töltésén többfelé [8371/2 C; 8371/3 B; 8371/4 A],

Parlagokon, jó vízellátottságú, de zavart gyepekben nem ritka.

Veronica austriaca L. ssp. dentata (F. W. Schmidt)
GTT: Győr: Heesepuszta: regenerálódó homokpusztagyepben [8272/3 D]; Györszabadhegy: Kakashegyi-dűlő 

[8372/1 C];
IKM: Győr: Kismegyer: az egykori vasútállomás mögötti réten [8372/3 A],

Fennmaradására az iparosítás (Hecsepuszta) illetve a mezsgyék feltörése, megszüntetése fokozott 
veszélyt jelent.

Veronica scute II ata L.
CsS: Győr: Gyirmót: a Rába töltése mellett, kiszáradt nádas mocsárban, elszórtan [8371/3 B].

Vicia grandflora Scop.
GTT: Győr: a 19-es út szegélyében, Győrszentiván-Kertváros felé [8272/3 C];
PDS: Győrszemere: a falutól ÉK-re, a vasútállomás közelében, nagy számban [8471/1 D], Nagyszentpál 

[8471/1 B];
CsS: Győr: Újváros, Somos területén lévő kavicsbányató mellett, ruderális gyomnövényzetben [8371/2 A], a 

Rába b. p. töltésén, a Pós-dombi kerteknél [8371/2 C].
Az enyhén savanyú talajú Marcal-medencében és a csatlakozó sokoróaljai területeken gyakori, észak 
felé fokozatosan eltűnik, Győr területén mindössze négy kisebb populációjáról tudunk.

Vulpia myuros C.C.Gmel.
CsS: Győr: a vasúti főpályaudvartól nyugatra, a vasúti átjárónál, 1 példány [8371/2 B],
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This paper presents the newer results of floristical studies at the sorroundings of Győr in Kisalföld region (NW- 
Hungary). The field work ran between 2005 and 2010. The purpose of the work was to know particularly the 
present state of flora and vegetation. From these collection o f data it is mentioning the rediscovered locations of 
Orchis palustris, regionally rare and/or phytogeogaphycally important species along the River Rába (Cnidium 
dubium. Filipendula ulmaria, Succisa pratensis etc.) and some notable taxa from the sandy grasslands area of 
Kisalföld (Carex humilis. Orchis purpurea. Scabiosa canescens etc.).
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Összefoglalás: Dolgozatunkban összesen 124 fajról közlünk adatokat, amelyek közül négy fajt a Villányi
hegységből eddig nem jeleztek (Filago arvensis L., Melica altissima L., Plantago altissima L., Silybum 
marianum (L.) Gärtn.). Megerősítést nyert olyan fajok előfordulása (Aphanes arvensis L., Gypsophyla muralis 
L., Lavatera thuringiaca L., Phleum paniculatum Huds., Ranunculus arvensis L., Salvia verticillata L., Stachys 
germanica L., Vicia villosa Roth), amelyeket a Villányi-hegységben ezelőtt csak az 1800-as évek végén 
regisztráltak. Huszonhat védett faj új előfordulási adatait ismertetjük, valamint számos, a Villányi-hegységben 
ritka növény, megritkult vagy alig közölt gyomfaj lelőhelyét adjuk közre. Közöljük a fokozottan védett 
Himantoglossum caprinum (M. B.) Spreng, újonnan fölfedezett lelőhelyét. A Villányi-hegység florisztikai és 
vegetációtani szempontból elhanyagolt részein (Szavai-hegy és Somsich-hegy) talált védett növények előfor
dulása alapján javaslatokat fogalmazunk meg ezen területek védelmére vonatkozóan.

B evezetés

A  V illány i-hegység  h azánk  flo risztikai szem pon tbó l leg ism ertebb  terü lete i közé  tartozik  
(v. ö. D énes 1 996 ,2000 ), am ely  m ár korán  fö lkelte tte  a ku ta tók  érdek lődésé t (v. ö. K itaibel 
in H orvát 1942b, S imonkai 1876). A  hegység  edényes n övénye inek  legak tuá lisabb  lis tá já t 
D énes (2000) á llíto tta  össze; m unkájában  rész le tesen  m egad ja  a véde tt fa jok  elő fo rdu lási 
adata it, v a lam in t közli a V illány i-hegységbő l addig  je lz e tt  összes fajt. A  lista szerin t az itt 
é lő  fajok szám a m eghalad ja  az ezret. A  V illány i-hegységben  végzett ku ta tások  többségét 
a  S zársom lyón  és a h egység  több i, v iszony lag  te rm észetközeli részén  végezték , gyakran  
a  véde tt vagy  ritka fa jok ra összpon tosítva. A  V illány i-hegység  nyugati részei kevésbé 
ism ertek , e lhanyago lt te rü le tnek  szám ít továbbá a v illány i S om sich-hegy, am elye t e lőször 
és u to ljára  N agy és V öröss (1967) ku ta to tt. K evesen  v izsgálták  a V illány i-hegység  
gyom fló rájá t is, a tém ával fog la lkozó  egye tlen  je len tő seb b  közlem ény t Somlyay (2000) 
pub likálta . C ikkünkkel a  fen tebb  je lz e tt h iányokat igyekszünk  pó to ln i. S zám os adato t 
közlünk  az a lig  vagy  egyá lta lán  nem  ism ert te rü le tek rő l, v a lam in t sok gyom faj e lő fo r
du lásairó l. E zek  m elle tt a te rm észetvédelem  szám ára  is k iem elten  fon tos, v éde tt és ritka 
fajok  új le lőhelyeit is felsoro ljuk .
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Erdős L. et al.

Anyag és módszer

A terület természetföldrajzi jellemzése

A Villányi-hegység a Dunántúl délkeleti részén elhelyezkedő, DNy-EK-i irányú, kis átlagmagasságú hegység 
(Lehmann 1995), amelyet túlnyomó részben mezozoós kőzetek építenek föl (Lovász 1977, Lehmann 1979, 
Marosi és Szilárd 1981, Lovász 2003). Alacsonyabb és kevésbé meredek területeit lösz borítja, amely a 
meredekebb lejtőknek csak a lábát fedi be (Lovász 1981, Lehmann 1979, A dám et al. 1990). A déli oldalakon 
karrmezők találhatók (Lovász 1977). A Villányi-hegység évi középhőmérséklete 10-10,5 °C (Fodor 1977, 
Szilárd 1981), átlagos évi csapadékmennyisége 670-690 mm (Ambrózy és Kozma 1990).

Az északi oldalakat döntő részben Raman-féle barna erdőtalaj borítja, a déli lejtőkön köves-sziklás 
váztalajok, fekete és vörösagyagos rendzinák találhatók. A déli hegylábaknál, ahol vékony lösztakaró borítja a 
mészkövet, humuszkarbonát talaj alakult ki (Lehmann 1995, 1979).

A Villányi-hegység a Dél-Dunántúl (Praeillyricum) flóravidékének Sopianicum flórajárásába tartozik 
(Borhidi és Sánta 1999, Borhidi 2003).

A Villányi-hegység É-i lejtőinek jelentős részét gyertyános-tölgyesek (Asperulo taurinae-Carpinetum) 
borítják (Horvát 1972), de helyenként kis kiterjedésű szurdokerdő-fragmentumok (Scutellaria-Aceretum) 
(K evey 1985a), bükkösök (Helleboro odori-Fagetum) (Horvát 1958, K evey 1986), törmeléklejtő-erdők (Tilio 
tomentosae-Fraxinetum orni) (Borhidi 1999) és cseres-tölgyesek (Quercetum petraea- cerris) (D énes 2000) is 
előfordulnak. A gerincekhez közeli régiókban tetőerdők (Aconito anlhorae-Fraxinetum orni) találhatók (Kevey 
és Borhidi 1998). A déli oldalak jellemző társulása a dalmát csenkeszes sziklagyep (Sedo sopianae-Festucetum 
dalmaticae) (S imon 1964, Borhidi és Dénes 1997, Dénes 1998). Dolomiton, kis lejtőszögű területen fordul elő a 
zárt villányi dolomitsziklagyep (Chrysopogono-Festucetum dalmaticae) (Borhidi és D énes 1997, Dénes 1998). 
A hegységre jellemző gyepközösség a fentieken kívül a pusztafuves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum 
rupicolae) (Dénes 1997). A gyepekkel mozaikot képeznek a karsztbokorerdő (Inulo spiraeifoliae-Quercetum 
pubescentis) foltjai (D énes 1995). A déli oldalakon helyenként mészkedvelő tölgyesek (Tamo-Quercetum 
virgilianae) is előfordulnak (Horvát 1956).

Florisztikai v izsgálatok

2002 óta végzünk kutatásokat a Villányi-hegységben. Munkánk során számos florisztikai adatot is gyűjtöttünk, 
amelyek közül az érdekesebbeket kívánjuk közölni. Főként a védett vagy a Villányi-hegységben ritka fajok, 
valamint a hegységből ritkán jelzett gyomfajok előfordulási adataira koncentrálunk. A növényrendszertan 
ismereteinek gyors változásai miatt Kevey és Horvát (2000) példáját követve ábécérendben közöljük az adatokat. 
Az előfordulási adatokat településhatárokhoz rendeltük. A dűlők megnevezésekor a turistatérkép ( Sziládi 1992) 
által használt neveket alkalmaztuk. Szögletes zárójelben megadtuk az egyes előfordulási helyekhez tartozó 
magyarországi flóratérképezési hálórendszer egységeinek kódjait is (K irály és Horváth 2000). A növények 
megnevezésénél Simon (2000) nevezéktanát használtuk.

Eredmények

Abutilon theophrasti M edic. -  K isha rsány  (R ákóczi-m ező) [0176.1], S zava (S ző lőhegy)
[0175 .1 ] . K apás ku ltú rák  te rjedő  gyom növénye. K orábban  csak  N agyharsánybó l, 
va lam in t S ik lós és M áriagyűd  köze lébő l (A lsó -köves-fö ld  és T apolcai-rét) je le z té k  
(SOMLYAY 2000).

Aesculus hippocastanum L. -  V illánykövesd  (a  F ekete-hegy  északkele ti részén ) [0176.1].
A  kö rnyező  te lepü léseken  e lő sze re te tte l ü lte tik , S imon (2000) szerin t n éh a  elvadul. 

Allium scorodoprasum L. -  M áriagyűd  (K öves-fö ld ) [0175.2], S zava (S zava i-hegy)
[0175 .1 ] , V illány (S ző lőhegy) [0176.2]. K orábbi adata: V illány, S om sich -hegy  (N agy 
és V öröss 1967), va lam in t pon to sabb  h e lym eg je lö lés  né lkü l, v illány i-hegység i le jtő 
sz tyeppbő l (Dénes 1997).
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Allium sphaerocephalon L. -  S zava (Szavai-hegy , töm eges) [0175.1]. D énes (2000 ) sze
rin t a h egység  száraz gyepe iben  gyakori faj. K onkrét adatai a  S zársom lyóró l (K itaibel 
in Horvát 1942b, S imonkai 1876, S imon 1964, M olnár et al. 1970, Dénes 1995), a 
C sukm áró l és az  A kasz tó fa-dom bró l (D énes 1996), a F ekete-hegy rő l (D énes et al. 
1994), a Tenkesről (K un 1994) és a S om sich -hegyrő l (N agy és V öröss 1967) voltak .

Althaea cannabina L. -  M áriagyüd  (K öves-fö ld , sző lőben) [0175.2]. E ddig  csak  Boros 
(in  Horvát 1942a) ta lá lta  a T enkesen, m ajd  N agy (1963) a S zársom lyón , H orvát 
(1977) N ag y  harsánynál, később  Somlyay (2000) a Szársom lyón , a v illány i T em plom 
hegyen  és a m áriagyüd i A lsó -köves-fö ldön .

Amaranthus graecizans L . -  B abarcsző lő s (C sikorgódű lö ) [0174.2], N agy tó tfa lu  (Pákái 
m ező, szán tón) [0176.1]. S ző lőkben  és kapás ku ltú rákban  egyarán t elő fo rdu l. K oráb 
ban  a V illány i-hegységbő l S ik lósró l és N agyharsánybó l (Zsák in Horvát 1942a) és a 
T enkesről (Somlyay 2000) közölték .

Anacamptis pyramidalis (L .) R ich. -  V illány  (Som sich -hegy ) [0176 .2]. N agy és V öröss 
(1967) je le z te  innen. 2008 -ban  ö t tő  v irágzo tt, 2009-ben  m indössze  három  p éldány  
nyílo tt, de  az  egy iket egy  trak to r k itaposta . A  faj itteni p opu láció ja  rendk ívü l k icsiny  
és sérülékeny, ezért sürgető  feladat lenne a  m ezőgazdaság i já rm ü v ek n ek  m ás ú tvona la t 
b iz tosítan i, v a lam in t a  te rü le ten  a  h u lladék lerakást és a gyep  ége tésé t ill. gyom irtóva l 
való  k ezelésé t m egakadályozn i. K ívánatos vo lna  a fennm arad t parányi g y ep fo lt és 
a közeli k a rsz tboko rerdő -ffagm en tum  helyi je len tő ség ű  te rm észetvédelm i te rü le tté  
ny ilván ítása .

Anagallis femina M ill. -  S ik lós (H ideg-kú t, szán tón) [0175.2], Horvát (1942a, 1977) 
a S zársom lyóró l és V illánybó l, Dénes és m tsai (1994) a T enkesről je le z té k  e lő fo r
dulását.

Anthemis austriaca Jacq. -  B isse  (a  tó  körü li szán tókon) [0075 .4], K isharsány  (R ákóczi- 
m ezö) [0176.1], K istó tfa lu  (S ző lő skert) [0075.4], M áriagyüd  (C sukm a) [0175.2], 
N agy tó tfa lu  (P akai-m ező , V erebes-ré t-pó tlék) [0176.1], S ik lós (H ideg -kú t) [0175.2], 
S zava (S ző lőhegy) [0175 .1]. E xtenzív  szán tók  gyom növénye. V illánybó l, a  S om sich- 
hegyrő l je le z te  N agy és V öröss (1967), a m áriagyüd i A lsó -köves-fö ld rő l Somlyay 
( 2000).

Anthémis Unctoria L. -  M áriagyüd  (S zabo lcsi-dű lők , sző lőü lte tvények  m ezsgyé iben )
[0175.2], A  T enkesről H orvát (1977) és D énes és m tsai (1994), a  sik lósi A kasz tó fa- 
dü lőből Somlyay (2000) je le z te  elő fo rdu lását.

Anthericum ramosum L. -  S zava (S zava i-hegy) [0175.1]. A  hegység  száraz  gyepe iben  
elterjedt.

Aphanes arvensis L. -  K istó tfa lu  (S ző lőskert, ex tenz ív  szán tón) [0075.4]. A  V illány i
hegységbő l eddig  m indössze  egye tlen  ada ta  volt, M áriagyüdrő l (S imonkai 1876).

Asclepias syriaca L. -  B abarcsző lő s (C sikorgódű lö ) [0174 .2], P alkonya (S ik lósi-vö lgy , 
irto tt erdő  helyén) [0176 .1], V illány  (szőlőhegy, egy  kis fo ltban) [0176.2], A  V illány i
hegységbő l eddig  csak  N agyharsánybó l (K erek-hegy) és M áriagyüdrő l (A lsó -köves- 
föld) kerü lt e lő  (Somlyay 2000).

Asparagus officinalis L. -  S zava (S zava i-hegy) [0175.1]. A  V illány i-hegység  száraz 
gyepe iben  és száraz erde iben  je llem ző , de nem  túl gyakori faj. E ddigi adata i: Szár- 
som lyó  (Horvát 1957, M olnár et al. 1970, D énes 1995), F ekete-hegy  (Horvát 1976, 
Dénes et al. 1994, Dénes 1995), T enkes (Horvát 1942a, Dénes et al. 1994, Kun 1994), 
T enkes-C sukm a töm b (D énes 1995).
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Asperula cynanchica L. -  S zava (Szava i-hegy ) [0175.1]. MárKiTAiBEL (in  H orvát 1942b) 
közö lte  a S zársom lyó ró l és a B erem end i-hegy rő l, m ajd  Simonkai (1876) N ag y h arsán y  
és V illány  m ellő l. H orvát (1942a) szerin t a  D él-D unán tú l hegy- és dom bvidékein  
közönséges faj. Je len leg  is e lte rjed t a  h egység  száraz k özössége iben  (v. ö. N agy és 
Vöröss 1967, Molnár et al. 1970, D énes et al. 1994, Borhidi és D énes 1997, D énes 1997).

Aster l'mosyris (L .) B ernh. -  S zava (S zava i-hegy ) [0175.1]. K itaibel (in  H orvát 1942b) 
a  S zársom lyóró l és a B erem end i-hegyrő l, H orvát (1957) a  T enkesrő l, N agy és 
V öröss (1967) a S om sich -hegy rő l, D énes (1996) a F ekete-hegyrő l, Somlyay (2000) a 
k isharsány i H osszú-hátró l je le z te  e lő fordu lását.

Athyrium filix-femina (L .) Roth -  K isharsány  (L uca-karéj, irto tt g y ertyános-tö lgyes 
helyén) [0176 .1], N agyharsány  (C sillag-völgy , g yertyános-tö lgyesben ) [0176.2]. 
K evey (1985a) je le z te  a k istó tfa lu i A ta i-hegyrő l és a  nagy tó tfa lu i C sászár-hegy rő l, 
va lam in t D énes (2000) a b issei fás legelőről.

Botriochloa ischaemum (L .) Keng -  M áriagyűd  (Szabo lcsi-dű lők) [0175 .2], S zava 
(S zava i-hegy ) [0175.1]. A  h egység  te rm észetközeli, v a lam in t k issé  zav art gyep je iben  
gyakori faj.

Bromus arvensis L. -  C sam ó ta  (Telek) [0175.1], M áriagyűd  (S zabo lcsi-dű lők , K öves
fö ld) [0175.2]. S zán tókon . E dd ig  csak  kétszer je lez té k  elő fo rdu lását: Simonkai (1876) 
N agyharsánybó l és V illányból, Somlyay (2000) a n agyharsány i K erek-hegyrő l, 
va lam in t a T enkesrő l, a G ön térrő l és K isharsányból.

Calepina irregularis (A sso) T hell. -  B isse (S ző lőhegy) [0075.4], C sam ó ta  (K ertek , 
M ura-fö ld ) [0175 .1], K isharsány  (P incék  alatt, R ákócz i-m ező) [0176 .1], M áriagyűd  
(S zabo lcsi-dű lők , K öves-fö ld ) [0175 .2], N agyharsány  (K opár, Szársom lyó  
sz ik lagyepei) [0176.2], N ag y tó tfa lu  (P akai-m ező , T üskés) [0176.1], P alkonya 
(Sző lőhegy ) [0176 .1], V illány (Sző lőhegy) [0176.2], S ző lőü lte tvényekben  és azok  
m ezsgyé in  töm eges lehet. K orább i adatai: a S zársom lyóró l Simonkai (1876) és H orvát 
(1942a), V illánybó l H orvát (1957), a  S om sich -hegyrő l N agy és V öröss (1967), a 
C sukm áró l és N ag y h arsán y b ó l Somlyay (2000) közölték .

Camelina microcarpa A ndrz. -  M áriagyűd  (C sukm a, ex tenz ív  szán tókon ) [0175.2]. 
B oros (in  H orvát 1939) a S zársom lyóró l, N agy és V öröss (1967) a  S om sich -hegyrő l, 
Somlyay (2000) az  A lsó -köves-fö ld rő l je lez te  elő fo rdu lását.

Carex humilis L eyss. -  S ik lós (C sukm a, a gerinc köze lében , zá rt sz ik lagyepben) [0175.2], 
U to ljá ra  Priszter és Borhidi (1967) je le z te  innen. A  V illány i-hegységben  rendk ívü l 
ritka  növény, a C sukm án  k ívü l csak  a F ekete-hegy rő l ism ert (D énes 1995).

Caucalis platycarpos L. -  M áriag y ű d  (S zabo lcsi-dű lők , ex tenz ív  szán tón  és száraz 
gyepben) [0175.2]. K orábban  Horvát (1940) V illánykövesdrő l, M illner (in  K evey 
1998b) a T enkesrő l, D énes (1996) ped ig  a F ekete-hegy rő l közölte.

Centaurea cyanus L. -  B isse  (a  tó  kö rü li szán tókon) [0075.4], C sam ó ta  (C seresnyés)
[0175 .1 ] , K istó tfa lu  (Sző lő skert-dü lő , szán tón) [0075.4], M áriagyűd  (C sukm a)
[0175 .2 ] , N ag y tó tfa lu  (V erebes-rét-pó tlék) [0176.1]. E x tenzív  szán tók  ritku ló  
gyom növénye. K orább i adatai: A lsó -köves-fö ld  (Somlyay 2000), S om sich -hegy  
(N agy és V öröss 1967), S zársom lyó  (Lehmann 1975).

Cephalaria transsylvanica (L .) Schrad. -  M áriagyűd  (K öves-fö ld ) [0175.2], N agyharsány  
(K opár) [0176.2]. S ző lőkben  és azok  m ezsgyéin . A  S zársom lyóró l m ár K itaibel (in 
Horvát 1942b) je le z te , ugyanő  a fajt a hegység  déli lábainál levő szán tókon  gyakorinak  
ta lálta . S zin tén  közönséges fa jkén t em líti Horvát (1942a). K ésőbb  is e lőkerü lt a
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S zársom lyó  déli o lda láró l (M olnár et al. 1970). N agy és Vöröss (1967) a v illány i 
S om sich -hegy rő l k ész íte tt fa jlistában  közölték . Somlyay (2000) a Szársom lyón , a 
T enkesen , az  A lsó -köves-fö ldön  és K isharsány  m elle tt ta lálta.

Chamaecytisus austriacus (L .) L ink -  S zava (Szava i-hegy) [0175.1]. A  V illány i-hegy
ségben  legközelebb i ism ert elő fo rdu lási helye a csam ó ta i K is-hegy  (Somlyay 2000). 
E lő fo rdu l továbbá a  S zársom lyón  (K itaibel in Horvát 1942b, Horvát 1935), 
va lam in t a T enkesen  és T ú ronyban  (Horvát 1975). Borhidi és Dénes (1997) szerin t 
a hegységen  belül fő leg  a do lom it a lapkőzeten  ta lá lható  tá rsu lásokban  je llem ző . 
P ifkó (2004) szerin t a  D unán tú l te ljes te rü letén  m eg ta lá lha tó , D él-M agyaro rszágon  a 
Chamaecytisus heuffelii fe lé  m uta tó  átm eneti a lakok  is e lő fo rdu lnak .

Cleistogenes serotina (L .) K eng -  M áriagyűd  (S zabo lcsi-dű lők , sző lő  m ezsgyében)
[0175.2], S zava  (Szava i-hegy) [0175.1]. A  V illány i-hegység  te rm észetközeli gyep je i
ben  gyako ri, le jtő sz tyepp ré teken  tá rsu lása lko tó  faj. G yom közösségekben  ritkán  
je len ik  m eg.

Consolida regalis S. F. G ray -  B isse  (S ző lőhegy) [0075 .4], N agy tó tfa lu  (Pakai-m ező , 
V erebes-ré t-pó tlék) [0176 .1]. S zántókon  és ta rlókon  gyakori. Horvát (1942a) a  D él- 
D unán tú lon  közönséges fajkén t em líti. K onkrét adatai a következők : Horvát (1943), 
v a lam in t N agy és Priszter (in  Horvát 1957) je le z te  V illányból, N agy és Vöröss 
(1967) a  S om sich -hegyrő l, m ajd  H orvát (in  L ehmann 1975) a Szársom lyóró l.

Convolvulus cantabrica L. -  V illány  (Som sich -hegy ) [0176.2], Szava (Szavai-hegy)
[0175 .1 ] . A  S om sich -hegyen  2008 -ban  m indössze egye tlen  tő  vo lt látható  fö ldesú t 
szélén , 2009 -ben  a fajt n em  ta láltuk . A  S om sich -hegyrő l a fajt N agy és V öröss (1967) 
je lez te . A  hegység  sz ik lagyepeiben  e lterjed t n ö vény  (v. ö. K itaibel in Horvát 1942b, 
Horvát 1935, 1957, 1977; Borhidi és D énes 1997).

Corydalis cava (L .) Schw. et Koerte -  D iósv iszló  (C serkó -dü lő ) [0174.2]. A  V illány i
hegység  m ezofil erde iben  elterjed t faj.

Dianthus armeria L. -  D iósv isz ló  (C serkó-dű lő ) [0174.2]. Horvát (1942a) a  V illány i
hegységbő l nem  közölte , később  e lőkerü lt a  S zársom lyóró l (Horvát 1975).

Dianthus giganteiformis Borb. -  T úrony  (S ző lőhegy) [0075.3], S zava (Szavai-hegy)
[0 175 .1 ] , A  hegység  száraz gyep jeiben  Dénes (2000) szerin t e lte ijed t.

Doronicum orientale H offm. -  M áriagyűd  (Szabo lcsi-dű lők ) [0175.2]. A  V illány i-hegység
te rü le té rő l e lő szö r Boros (1923) közölte , aki a S zársom lyón  bukkan t rá. K ésőbb  is 
csak  a hegység  K -i végében , a F ekete-hegyen  és a S zársom lyón  ta lá lták  m eg  (v. ö. 
Kárpáti in Horvát 1942a, Kevey 1985b, 1997; D énes 2000).

Dryopteris filix-mas (L .) Schott -  D iósv iszló  (C serkó -dü lő ) [0174.2], Horvát (1975) 
szerin t a  M ecsek  kö rnyékének  hegy- és d om bv idékein  közönséges faj; ennek 
m egfe le lően  a V illány i-hegységben  is elterjedt.

Erodium ciconium (Jusl.) L’H érit. -  M áriagyűd  (K öves-fö ld ) [0175 .2], V illány (S ző lő 
hegy, C s illag -vö lgy ) [0176.2]. S ző lőü lte tvényekben  és azok  m ezsgyéin . A  V illány i
hegységbő l e lő szö r V öröss (1971) közö lte  M áriagyüdrő l és S ik lósró l, m ajd  az A lsó- 
k öves-fö ldön  ta lá lta  Somlyay (2000). M eg ta lá lha tó  m ég a m áriagyűd i refo rm átus 
tem plom  m elle tti aszfa ltú t m ezsgyé jében  is (C siky ined.).

Festuca rupicola Heuff. -  S zava (Szava i-hegy) [0175.1 ]. A  V illány i-hegység  sz ik lagyepei
ben  és le jtő sz tyepp ré tje in  fon tos tá rsu lása lko tó  faj.

Festuca valesiaca Schleich -  S zava (Szava i-hegy) [0175.1]. a  V illány i-hegység  száraz 
gyepe iben  elterjed t, fon tos tá rsu lása lko tó  faj.
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Filago arvensis L. -  M áriagyűd  (C sukm a, sző lőü lte tvényben ) [0175.2], A  V illány i
h egység re  új.

Filipendula vulgaris M önch -  S zava (Szava i-hegy) [0175.1], A  h egység  száraz gyepeiben  
e lterjed t faj.

Fumaria officinalis L. -  B abarcsző lő s (C sikorgódü lő ) [0174 .2], S ik lós (H ideg-kút)
[0 175 .2 ] , V illány  (H arsány i út fele tti dű lő , Szőlőhegy, C sillag -vö lgy ) [0176.2]. 
S ző lőü lte tvényekben  gyakori. S imonkai (1876) a S zársom lyóró l, N agy (1963) 
V illányból és N agyharsánybó l, N agy és V öröss (1967) a  S om sich -hegyrő l, D énes 
(1995 , 1997) a S zársom lyóró l, és közelebb i h e lym eg je lö lés  nélkü l v illány i-hegység i 
le jtő sz tyeppbő l, Somlyay (2000) a  csam ó ta i N ag y -hegy rő l közö lte  a fajt.

Fumaria rostellata K naf -  V illány  (Ö rdög-árok) [0176.2]. S ző lőü lte tvényekben  bukkan t 
föl, m eg lehe tő sen  ritka. K orábban  csak  N agy (1963) ta lá lta  V illányban.

Fumaria vailantii Lois. -  V illány  (C sillag-vö lgy , sző lőü lte tvényekben ) [0176.2]. E lőször 
M áriagyűd  m ellő l közö lte  Simonkai (1876). N agy és P riszter (in  Horvát 1957) 
V illányban  ta lá lta , m ajd  N agy és V öröss (1967) közö lte  a  S om sich-hegyrő l.

Galanthus nivalis L. -  K istó tfa lu  (a C sicsó -hegy  észak i o ld a lán ak  lábánál akácosban , 
töm egesen ) [0075.4], K orábban  je lez té k  H egyszen tm ártonbó l (Horvát 1944), a 
T enkesrő l (H orvát 1976), a  b isse i R em etébő l (K evey 1985a) és a C sászár-hegyrő l 
(K evey 1985a).

Galinsogaparviflora Cav. -  V illány  (szőlőhegy, sző lőü lte tvényben ) [0176.2], A  V illány i
hegységbő l ko rábban  Somlyay (2000) közö lte  a T enkesről.

Geránium dissectum Jusl. -  C sam ó ta  (M ura-fö ld ) [0175 .1], K istó tfa lu  (Sző lőskert) 
[0075.4], S ző lőü lte tvényekben . K orábban  V illányban  ta lá lta  N agy (1963).

Geranium rotundifolium L. -  V illány  (Szőlőhegy , sző lőü lte tvényekben ) [0176.2]. 
N agyh arsán y n á l ta lá lta  Simonkai (1876), a v illány i k ő bányában  N agy (1963), a 
S om sich -hegyen  N agy és V öröss ( 1967), a F ekete-hegyen  Priszter (in  Horvát 1977), 
a  T enkes-C sukm a töm bön  és a S zársom lyón  D énes (1995).

Geranium sanguineum L. -  S zava (S zava i-hegy) [0175.1 ]. E dd ig  közö lték  a Szársom lyóró l 
(K itaibel in H orvát 1942b, H orvát és Papp 1964, K evey 1989), a  B erem end i-hegyrő l 
(K itaibel in  Horvát 1942b), a  T enkesről (D énes 1996), a F első -legelő rő l (D énes 
1996), a  K öves-m ájró l (Dénes 1996), a  S om sich -hegy rő l (N agy és V öröss 1967) és a 
T enkes-C sukm a töm brő l (Dénes 1995).

Gypsophyla muralis L. -  C sam ó ta  (C seresnyés, M ura-fö ld ) [0175.1 ], T úrony  (A lsó-A vas)
[0075 .3 ] , E dd ig  csak  Simonkai (1876) je le z te  N ag y h arsán y  m ellő l.

Helianthemum ovatum (V ív.) D un. -  S zava (S zava i-hegy ) [0175 .1]. Száraz gyepekben
elterjed t, m eg ta lá lha tó  száraz erdőkben  is, de a V illány i-hegység  T enkestő l nyugatra  
fekvő  részein  edd ig  nem  je lez té k  e lő fordu lását.

Heliotropium europeum L. -  C sam ó ta  (Telek) [0175.1]. K apás ku ltú rák  je lleg ze tes  
gyom növénye. S imonkai (1876) H arkánynál, Somlyay (2000) a S zársom lyón , a 
D obogón , K isharsánynál és az  A lsó -köves-fö ldön  találta .

Helleborus odorus W. e t K . -  D iósv isz ló  (C serkó -dű lő ) [0174.2], A  V illány i-hegység  
te rü le tén  á lta lánosan  elterjed t, fő leg  a m ezofil e rdőkben  (lásd  pl. H orvát 1958, K evey 
1985a), de m eg je len ik  a k arsz tboko rerdőkben  (D énes 1995), sz ik la i cserjésekben  
(Erdős és M orschhauser 2010), és észak ias k ite ttség ű  sz ik lagyepekben  is (Erdős et 
al. 2010).
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Hibiscus trionum L. -  B abarcsző lős (C sikorgódű lő ) [0174.2], K isharsány  (G esztenyés, 
K enderfö ld ) [0176.1], M áriagyűd  (A lsó-köves-fÖ ld , kukoricában) [0175.2]. K apás
ku ltú rák  és tarlók  gyom növénye. N agy (1963) V illányból, L ehmann (1975) a Szár- 
som lyóró l, Somlyay (2000) az  A lsó -köves-fö ld rő l és N agyharsánybó l je le z te  e lő fo r
dulását.

Himantoglossum caprinum (M . B .) Spreng.- S z a v a  (Szavai-hegy , a fe lhagyo tt kőbányában)
[0175.1], 2005 nyarán  36 egyed  v irágzo tt, 2008-ban  v iszon t 151 tő  nyílo tt. A V illány i
hegységben  eddig  a T enkesről, a  F ekete-hegyrő l, a  C sukm áró l, az  A kasz tó fa-dű lőbő l 
és T úronybó l ism ert, m íg  szársom lyó i e lő fo rdu lása  b izony ta lan  (D énes et al. 1994, 
Kevey 2004b). Dénes és m tsai (1994) szerin t a  hegység  te rü le tén  az edd ig  ism ert 
e lő fo rdu lási he lyeken  összesen  kb. 500 tő  élhet. E zen  becsü lt egyedszám hoz v iszo n y ít
va  a Szavai-hegyen  ta lá lt á llom ány  k iem elkedő  te rm észetvédelm i je len tő ség ű , am ely 
nek  m egóvása  érdekében  helyi je len tő ség ű  te rm észetvédelm i te rü le t k ije lö lése is 
indoko lt lehet, am ely  az itt élő  tovább i hé t véde tt faj popu lác ió jának  fennm aradásá t 
is b iz tosítaná. A  jö v ő b e n  szükséges lehet a gyep  cserjésedésének  és akácosodásának  
m egakadályozása  is.

Hyosciamus niger L. -  C sam ó ta  (M ura-fö ld , Telek) [0175.1 ]. S zán tószegélyeken  bukkan t 
föl. E ddig  csak  a S zársom lyóró l kerü lt e lő  (Lehmann 1975).

Iris variegata L. -  S zava (S zava i-hegy ) [0175.1]. A  V illány i-hegység  gyepe iben  és 
száraz erde iben  elő fo rdu l (v. ö. K itaibel in  Horvát 1942b, Horvát 1942a, P riszter 
in  Horvát 1957, Horvát és Papp 1964, S imon 1964, N agy és V öröss 1967, P riszter 
1972, Horvát 1976. D énes et al. 1994, D énes 1995, 1996, 1997, 2000; Borhidi és 
D énes 1997, Somlyay 2000), de a S zava i-hegyrő l e lő fo rdu lásá t edd ig  nem  je lez ték .

Isopyrum thalictroides L. -  D iósv isz ló  (C se rkó -dű lő ) [0174.2]. A  hegység  m ezofil erde i
ben  e lterjed t növény.

Juniperus communis L. -  C sam ó ta  (N agy-hegy) [0175.1], M áriagyűd  (Tenkes, sz ik la- 
gyep-karsz tboko rerdő  m ozaikban ) [0175.2]. A  V illány i-hegység  te rü le tén  ritka  faj, 
a  köze lm ú ltban  csak  a F első -legelő rő l és a T enkesről je lez té k  e lő fo rdu lásá t (D énes 
2000) .

Jurinea mollis (L .) Rchb. -  S zava (Szava i-hegy ) [0175.1]. A  V illány i-hegység  száraz 
gyepe iben  szó rványosan  e lő fo rdu ló  növény ; a S zava i-hegyrő l vagy  annak  közelébő l 
e lő fo rdu lásá t edd ig  nem  je lez ték .

Kickxia elatine (L .) D um. -  H egyszen tm árton  (S z ilfási-dű lő ) [0174.2], T úrony  (A lsó- 
Avas, Felső-A vas [0075.3], H egyderék  [0175 .1]). T arlók ritku ló  gyom növénye. 
K orábbi adatai; M áriagyűd  és V okány (S imonkai 1876), S ik lós (Zsák in  Horvát 
1942a), V illány (Horvát 1957, 1977), M áriagyűd  és N agyharsány  (Somlyay 2000).

Koeleria cristata (L .) Pers. -  S zava (S zava i-hegy) [0175.1], A  h egység  száraz gyepeiben  
és boko rerdeiben  e lő fo rdu ló  faj (v. ö. Simonkai 1876, K itaibel in H orvát 1942b, 
N agy és Vöröss 1967, Molnár et al. 1970. K un 1994. Borhidi és Dénes 1997, D énes 
1995. 1997).

Lathyrus hirsutus L. -  B abarcsző lős (C siko rgódű lő ) [0174 .2], B isse (a  tó  körüli 
szán tókon) [0075 .4], C sam ó ta  (M ura-fö ld ) [0175 .1], H egyszen tm árton  (Szilfási- 
dű lő) [0174.2], K isharsány  (az egykori á llam i sző lők  te rü le tén ) [0176.1], K istó tfa lu  
(S ző lőskert) [0075.4], M áriagyűd  (K öves-fö ld ) [0175.2]. E x tenzív  szán tókon  és 
sző lőü lte tvényekben  egyarán t elő fo rdu l. S imonkai (1876) ta lá lta  V illány  m elle tt, 
Horvát (1977) a Tenkesen, Somlyay (2000) a  Tenkesen, a K erek-hegyen és a D obogón.
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Lathyrus latifolius L. -  N ag y tó tfa lu  (V erebes-rét-pó tlék , szán tó  m ezsgyé jén ) [0176.1]. 
S imonkai (1876) ta lá lta  N agyharsánynál, m ajd  H orvát (1942a) közö lte  M áriagyűdrő l, 
sz in tén  Horvát (1957) V illánybó l, később  sz in tén  Horvát (1977) a  Fekete-hegyrő l. 

Lathyrus sphaericus Retz. -  M áriagyűd  (Szabo lcsi-dű lők ) [0175 .2], V illány (S ző lőhegy)
[0176 .2 ] . S ző lőü lte tvényekben  és azok  m ezsgyéin . H orvát (1937) közö lte  a 
Szársom yló ró l, m ajd  sz in tén  Horvát (1942a) M áriagyűdrő l, N endtvich (in  Horvát 
1942a) és N agy (1963) V illányból, N agy és V öröss (1967) a S om sich -hegyrő l, 
Horvát (1977) a F ekete-hegyrő l, Kevey (1989) a S zársom lyóró l, Dénes (1995 , 1996) 
a Szársom lyóró l, a  Tenkesről, a  C sukm áró l és az  A kasztó fa-dom bró l.

Lavatera thuringiaca L. -  S zava (S zava i-hegy ) [0175.1]. E dd ig i adatai a  S zársom lyóró l 
v a lók  (S imonkai 1876, K itaibel in  H orvát 1942b).

Legousia speculum-veneris (L .) C haix -  H egyszen tm árton  (S z ilfási-dű lő ) [0174.2], 
N agy tó tfa lu  (P akai-m ező) [0176.1]. E x tenzív  szán tók  ritku ló  gyom növénye. E ddig  
csak  V illányból (N endtvich V ilmos in  H orvát 1936), va lam in t az  A lsó -köves fö ldrő l 
(Somlyay 2000) ism ertük.

Leontodon hispidus L. -  S zava (S zava i-hegy ) [0175.1]. E dd ig i egye tlen  közö lt adata 
V illányból való  (H orvát 1977).

Lilium martagon L. -  D iósv isz ló  (C serkó -dű lő ) [0174.2], T úrony  (G yen is) [0175.1]. A  
V illány i-hegység  erde iben  szó rványosan  e lő fo rdu l (D énes 2000).

Linum hirsutum L. -  S zava (Szava i-hegy ) [017 5 .1 ]. E dd ig  csak  a S zársom lyóró l (S imonkai 
1876), a B erem end i-hegyrő l (K itaibel in  H orvát 1942b), a F ekete-hegy rő l (D énes 
e t al. 1994, D énes 1996), az  A k asz tó fa -dom bró l (D énes 1996), a  T enkesrő l (K un in 
D énes 1996) és S ik lósró l (K ováts in  Horvát 1942a) vo lt ism ert.

Lonicera caprifolium L. -  B isse  (S ző lőhegy  felett) [0175.2], D iósv isz ló  (C serkó-dű lő )
[0174 .2 ] , M áriagyűd  (S zabo lcsi-dű lők ) [0175.2], S zava (S zava i-hegy) [0175.1], 
T úrony  (G yenis) [0175.1], Simonkai (1867) szerin t a V illánytó l M áriagyüd ig  húzódó  
erdőkben  elterjedt. E lő fo rdu lási ad a ta it rész le tesen  ism erteti K evey és B artha (2010). 
A  hegység  száraz  és m ezofil e rde iben  e lterjed t növény  (vö. Kevey és Bartha 2010).

Lunaria rediviva L. -  B isse  (Tenkes) [0175.2], E dd ig  csak  a F ekete-hegy rő l v o lt ism ert 
(N agy 1959).

Matricaria chamomilla L . -  C sam ó ta  (C seresnyés, M ura-fö ld , T elek) [0175.1], 
N ag y h arsán y  (K opár) [0176.2], V illány  (Szőlőhegy, C sillag-vö lgy , sző lőben)
[01 7 6 .2 ] , Szántókon. Simonkai (1876) közö lte  V illány m ellő l, N agy és V öröss (1967) 
a S om sich -hegyrő l, Somlyay (2000) N agyharsánybó l.

Matricaria discoidea D C. -  V illány  (V asú tállom ás) [0176.2]. E ddig i egye tlen  adata  
N agy tó tfa lubó l való  (Somlyay 2000).

Melissa officinalis L. -  M áriagyűd  (a  T enkes déli o ldalán , m észkedvelő  tö lgyesben)
[0175 .2 ] . K istó tfa luból je lez te  Horvát (1957).

Melica altissima L. -  V illány  (sző lőhegy , a te lepü lés  k ö zve tlen  közelében , ú tszé li akácos 
facsopo rt a la tt egye tlen  k is fo ltban) [0176.2]. A  V illány i-hegységre új. B aranya- 
m egyében  szó rványosan  fo rdu l e lő  (v. ö. Purger 2 0 0 2 ,2 0 0 8 ). A  v illány i e lő fo rdu láshoz 
legköze lebb  N agynyárádnál ta lá lta  K evey (2004a) a N agy-erdőben , va lam in t E rdős 
és K ovács (ined .) sz in tén  N agynyárádnál, a  vasú ti m egálló  közelében.

Melittis carpatica K lók. -  D iósv isz ló  (C serkó -dű lő ) [0174.2]. K orábban  az A ta i-hegy rő l 
és a C sászár-hegyrő l kerü lt e lő  (K evey 1985a).

104



Adatok a Villányi-hegység flórájáról

Muscari botryoides (L.) M ill. -  V illány  (Som sich-hegy , m ásod lagos gyepfo ltban , szo 
bányi te rü leten , igen nagy  egyedszám ban) [0176.2]. A  v irágzó  tövek  szám a 1000 
körü li vo lt 2008-ban . N agy és V öröss (1967) közli a  S om sich -hegyrő l, ám  sa jnos az 
akkori p opu lációm éretrő l n incs in fo rm ációnk . Kevey (1985b) később  m ár nem  je lz i 

elő fo rdu lását.
Odontites lutea (L .) C lairv. -  S zava (S zava i-hegy) [0175.1], A  V illány i-hegység  

sz ik lagyepeinek  n em  ritk a  fa ja  (v. ö. Horvát 1977, Borhidi és D énes 1997).
Onosma arenaria W. e t K. -  N agyharsány  (S zársom lyó , a  déli o ldal karsz tboko rerdő - 

sz ik lagyep  m ozaik jában , a  S zoborpark  közelében) [0176.2]. S imonkai (1867) szerin t 
a S zársom lyón  b őven  terem , de  D énes (2000) a lap ján  edd ig  csak  a h egy  nyugati 
o ldaláró l vo lt ism ert.

Orchis tridentata Scop. -  M áriagyűd  (S zabo lcsi-dű lők , száraz gyepben) [0175.2], K evey 
(1980, 1985b) a T enkesen  ta lá lta  m eg, Dénes (1996) a F első -legelő rő l, a F ekete
hegyrő l, a  S zársom lyóró l, az A kasz tó fa-dom bró l és a C sukm a-dü lőbő l közö lte  
e lő fo rdu lásá t. A V illány i-hegységben  igen ritk a  faj, így  m inden  új e lő fo rdu lási adata  
n ag y je len tő ség ű .

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. -  M áriagyűd  (Szabo lcsi-dű lők , sző lőben) [0175.2], 
Szava (Szava i-hegy ) [0175.1], A  h egység  száraz gyepe iben  gyakori növény. E xtenziv  
szán tók  szegé lyében  és sző lőü lte tvények  m ezsgyé jében  is m egél.

Ornithogalum sphaerocarpum A . K ern. -  N ag y h arsán y  (C sillag -vö lgy) [0176.2]. A  
S zársom lyón  csak a h egygerinc  köze lébő l és hegy láb i gyepekbő l vo lt ism ert (D énes 
2000) .

Oxalis corniculata L. -  K istó tfa lu  (belterü le t) [0075 .4], M áriagyűd  (belterü le t) [0175.2], 
N agyharsány  (belterü let) [0176 .3], V illány  (a S ző lőhegyen  és a  te lepü lés be lterü le tén , 
gyakori) [0176.2]. V alószínű leg  á lta lános a V illány i-hegység  sző lőü lte tvénye iben  és 
lako tt te rü lete in . K orábban  csak  N agy (1963) je le z te  V illányból.

Papaver confine Jord. -  M áriagyűd  (S zabo lcsi-dű lők , száraz gyepben , ex tenz iv  sző lőkben)
[0175 .2 ] , N ag y h arsán y  (S zársom lyó) [0176.1], V illány  (a S ző lőhegyen  és a város 
belterü le tén , kerítés tövében) [0176.2]. E lső ada ta  V illány  m ellő l való  (S imonkai 
1876). A  S om sich -hegyrő l közö lte  N agy és Vöröss (1967), a F ekete-hegy rő l és a 
S zársom lyóró l D énes (1995), m ajd  a T enkesen ta lá lta  M illner (in  K evey és FIorvát 
2000).

Petrorhagia proliféra (L.) B all et H eyw. -  M áriagyűd  (K öves-fö ld , sző lőü lte tvényben)
[0175 .2 ] , S zava (Szava i-hegy ) [0175.1], K itaibel (in  FIorvát 1942b) je le z te  a  S zár
som lyóró l és a B erem end i-hegy rő l, m ajd  M olnár és m tsai (1970) és Horvát (1975) a 
S zársom lyóró l, Somlyay (2000) a Tenkesről.

Peucedanum alsaticum L. -  N agy tó tfa lu  (Pakai-m ező , sző lőü lte tvény  m ezsgyé jében)
[0176 .1 ] . K itaibel (in  H orvát 1942b) közö lte  a B erem ed i-hegyrő l, S imonkai (1867) 
és Boros (in Horvát 1942a) M áriagyűdrő l, H orvát (1942a) V illánykövesdrő l, N agy 
és V öröss (1967) a S om sich -hegyrő l, m ajd  H orvát (1977) M áriagyűdrő l, Somlyay 
(2000) az  A lsó -köves fö ldrő l és K isharsánybó l.

Phleum paniculatum H uds. -  N ag y tó tfa lu  (Pakai-m ező) [0176.1], C sam ó ta  (Telek)
[0175 .1 ] . E x tenziv  szán tók  ritk a  gyom növénye. U to ljá ra  S imonkai (1876) ta lá lta  
N agyharsány  és V illány  m elle tt. C siky (2006), va lam in t Pál és P inke (2007) a szom 
szédos D rávam en ti-s ík ság  te rü le té rő l je lez ték .

105



Erdős L. et al.

Phytolacca americana L. -  B abarcsző lő s (C sikorgódű lő ) [0174 .2], K istó tfa lu  (C sicsó- 
hegy) [0175.2], S zava (S ző lőhegy ) [01 7 5 .1 ],T ú ro n y  (K osaras-kú t) [0075.3]. K orábban  
K itaibel (in  H orvát 1942b) je le z te  T úronybó l, va lam in t Lehmann (1975 ) ta lá lta  a 
S zársom lyón . A  V illány i-hegység  közelébő l, H arkánybó l je le z te  V öröss (1963).

Plantago altissima L. -  K istó tfa lu  (a N ém eti-p a tak  m elle tti legelőn) [0075.4]. A  V illány i
h egység re  új.

Polygonatum latifolium (Jacq.) D esf. -  N agyharsány  (C sillag-völgy , gyerty án o s
tö lgyesben ) [0176.2]. E gyetlen  korább i ada ta  a  T enkesről való  (H orvát 1958).

Polystichum setiferum (ForskAl) W oynar -  D iósv isz ló  (C serkó -dű lő ) [0174.2]. E ddig i 
adata i a V illány i-hegységbő l: B isse  (H orvát 1957, Kevey 1985a), K istó tfa lu  (Kevey 
1985a), N agy tó tfa lu  (K evey 1985a), S zársom lyó  (H orvát és Papp 1964), Tenkes 
(P riszter és Borhidi 1967, K evey 1998a), V illány  (Nagy 1959), V okány (H orvát 
1957).

Primula vulgaris H uds. -  D iósv isz ló  (C serkó -dű lő ) [0174.2]. A  hegység  te rm észetes 
és te rm észetközeli e rde iben  szó rványosan  fordul elő  (D énes 2000); edd ig  je lez té k  
N agyharsány  és V illány  m ellő l (S imonkai 1876), M áriagyűd rő l (Horvát 1944), 
va lam in t a nagy tó tfa lu i C sászár-hegy rő l (K evey 1985a). A  V illány i-hegységhez  közeli 
további közö lt le lőhelyei: S ik lós és H arkány  (Horvát 1942a).

Prunus fruticosa Pall. -  S zava (Szava i-hegy) [0175.1]. E dd ig  csak  N agyharsánybó l 
(Horvát 1942a, Facsar in D énes 1996), a  F eke te -hegy rő l (Horvát 1975), a 
k isharsány i H osszú -há tró l (Somlyay 2000), a v illány i T em plom -hegyrő l (Somlyay 
2000) és az  A k asz tó fa-dű lőbő l (Somlyay 2000), va lam in t pon to sabb  h elym eg je lö lés  
nélkü l le jtő sz tyeppbő l (D énes 1997) je lez té k  elő fo rdu lását.

Pulsatilla pratensis (L .) M ill. ssp. nigricans (Störck) Z amels -  M áriagyűd  (a  C sukm a 
déli o ldalán ) [0175.2]. A V illány i-hegységben  igen ritka  (v. ö. D énes 2000), a  C sukm án  
edd ig  csak a h egygerinc  közelébő l vo lt ism ert.

Pyrus pyraster (L .) B urgsdorf -  S zava (Szava i-hegy ) [0175.1], A  h egységben  
szó rványosan  e lő fo rdu ló  növény.

Ranunculus arvensis L . -  K istó tfa lu  (S ző lő skert-dű lő ) [0075.4]. E x tenzív  szán tó k  ritku ló  
növénye. B ár H orvát (1942a) szerin t a  D él-D unán tú lon  közönséges faj, konk ré t 
e lő fo rdu lásá t edd ig  csak  S imonkai (1876) em líte tte  V illány  m ellő l.

Ruscus aculeatus L. -  D iósv isz ló  (C serkó-dű lő ) [0174.2], V illány  (a Teleki Z sigm ond  
M ezőgazdaság i S zakképző  Isko la  udvarán) [0176.2]. Ez u tóbb i hely re  az isko la 
tanára inak  e lm ondása  a lap ján  év tizedekke l ezelő tt ü lte the tték  be.

Salvia glutinosa L. -  K istó tfa lu  (C sicsó-hegy , lö szm élyú t szélén) [0175.2], K orábban  
csak  B issérő l és V okányból k erü lt elő  (Kevey 1980).

Saxifraga tridactylites L. -  Villány (vasútállom ás) [0176.2], A  hegység száraz gyepjeiben 
gyakori faj (D énes 2000).

Sanguisorba minor Scop. -  S zava (Szava i-hegy) [0175.1]. A  h egység  száraz gyepeiben  
e lterjed t faj, b á r kon k ré t ada ta  edd ig  csak  a következő  helyek rő l volt: Szársom lyó  
(K itaibel in Horvát 1942b, S imonkai 1876, Simon 1964, M olnár et al. 1970, K evey 
1989, Dénes 1995), F ekete-hegy  (P riszter in Horvát 1957), Tenkes (Horvát 1942a, 
Dénes et al. 1994, K un 1994), T enkes-C sukm a töm b (D énes 1995), S om sich -hegy  
(Nagy és V öröss 1967).

Scabiosa ochroleucaL. -  S zava (S zava i-hegy ) [0175.1]. M ár Kitaibel (in H orvát 1942b) 
je le z te  a  S zársom lyóró l és a B erem end i-hegyrő l, m ajd  S imonkai (1876) N ag y h arsán y
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m ellől. E zen  k ívü l ism ert vo lt a  F ekete-hegyrő l (D énes e t al. 1994), a  T enkesrő l (K un 
1994) és a S om sich -hegyrő l (N agy és V öröss 1967).

Scleranthus annuus L. -  K istó tfa lu  (S ző lő skert-dű lő ) [0075.4]. E x tenzív  szán tók  ritku ló  
növénye. K orábban  a S zársom lyón  ta lá lta  Priszter (in Horvát 1957).

Sclerochloa dura (L .) P. B. -  C sam ó ta  (M ura-fö ld ) [0175.1], H arkány  (D iászó) [0175 .1], 
V illány (H arsány i ú t fele tti dű lő) [0176 .2], V illánykövesd  (a F ekete-hegy  K -i részén , 
sző lőü lte tvény  m elle tti fö ldú ton) [0176.1]. E dd ig  csak  Somlyay (2000) je le z te  a 
csam ó ta i T enkes-csárda m ellő l és N agyharsánybó l.

Sedum acre L . ssp. neglectum (T en.) Rouy et Fouc. -  S zava (S zava i-hegy ) [0175.1]. 
E ddigi adatai: S zársom lyó  (S imon 1964, P riszter 1970, Kevey 1989), V illány  (N agy 
1963), T enkes (K un 1994).

Sedum sexangulare L. -  Szava (Szava i-hegy) [0175.1]. A  h egység  sz ik lagyepeinek  
e lterjed t faja.

Sedum telephium L. ssp. maximum (L .) Krocker -  S zava (Szava i-hegy) [0175.1], A 
V illány i-hegység  te rm észetes  és zavart gyepe iben  álta lánosan  e lte ijed t növény.

Sempervivum tectorum L. -  V illány  (Som sich -hegy ) [0176.2]. N agy és V öröss (1967) a 
te rü letrő l nem  je lz i, ezért való sz ínűsíthe tő , hogy  azó ta  te lep íte tték  be.

Silybum marianum (L .) G ärtn. -  N ag y h arsán y  (S zársom lyó , a gerinc közelében , 
k arsz tboko rerdő -fo lt szé lében) [0176.2]. A  V illány i-hegységre új.

Solidago gigantea A it. -  V illány  (Szőlőhegy , fö lhagyo tt sző lőü lte tvényben ) [0176.2], 
V illánykövesd  (Fekete-hegy , akácosban) [0176.1]. Horvát (1957) szám o lt be 
e lő fo rdu lásáró l a T enkesen.

Sorbus torminalis (L .) C r . -  D ió sv isz ló  (C serkó-dű lő ) [0174.2], a  T enkesrő l je le z te  e lő 
fo rdu lásá t Horvát (1958), a  S om sich -hegyen  ta lá lta  N agy és V öröss (1967), m ajd  az 
Á ta i-hegyrő l és a C sászár-hegyrő l közö lte  Kevey (1985a).

Spiranthes spiralis (L .) C hevall -  M áriagyűd  (Szabo lcsi-dű lők ) [0175 .2]. D énes (1996, 
2000) szerin t edd ig  csak  a F ekete-hegyrő l, a C sukm áró l és az  A k asz tó fa -dom bró l vo lt 
ism ert.

Stachys annua L. -  C sam ó ta  (M ura-fö ld ) [0175.1], H egyszen tm árton  (S z ilfási-dű lő )
[0174.2], K istó tfa lu  (S ző lő skert) [0075.4], N agy tó tfa lu  (Pákái m ező) [0176.1], 
P alkon y a(P a lk o n y a i-sző lö k ) [0176.1 ], S ik lós (H ideg-kú t) [0175 .2], Szava (S ző lőhegy)
[0175.1], T úrony  (Felső-A vas [0075.3], H egyderék  [0175 .1]), V okány (T rin itás- 
sző lők) [0175.2]. T arlók ritku ló  gyom növénye (P inke és Pál 2009). A  Som sich- 
hegyrő l közö lte  e lő fo rdu lásá t N agy és V öröss (1967), a S zársom lyóró l M olnár és 
m tsai (1970).

Stachys germanica L. -  B isse (S ző lőhegy) [0075.4]. E ddig i egyetlen  ada ta  V illány  m ellő l 
való  (S imonkai 1876).

Stachys recta L. -  Szava (S zava i-hegy) [0175.1 ]. A  V illány i-hegység  te rü le tén  álta lánosan  
elterjed t, edd ig  közö lték  a B erem end i-hegy rő l (K itaibel in Horvát 1942 b), a 
S zársom lyóró l (Horvát 1942a, S imon 1964, D énes 1995, K evey 1989), a Tenkesről 
(Horvát 1942a, D énes e ta l .  1994), aT en k es-C su k m a töm brő l (D énes 1995), a  F ekete
hegyrő l (D énes 1995) és a Som sich -hegyrő l (N agy és V öröss 1967).

Tamus communis L. -  D iósv isz ló  (C serkó-dű lő ) [0174.2], M áriagyűd  (Szabo lcsi-dű lők , 
xerofil tö lgyesben). A hegységben  m eg lehe tő sen  elterjed t (pl. H orvát 1957, Papp J. in 
Horvát 1957), fő leg  m észkedvelő  tö lgyesekben  és k arsz tboko rerdőkben  ta lá lható  (v. 
ö. D énes 1995, 2000), de üde erdőkben  is je len  van  (vö. K evey 1985a).
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Thalictrum minus L . ssp. minus -  Szava (Szava i-hegy ) [0175.1], A  h egység  száraz 
g yepe iben  e lte rjed t faj.

Tordilyum maximum L. -  K isharsány  (az egykori á llam i sző lők  te rü le tén ) [0176.1], 
K istó tfa lu  (S ző lőskert-dű lő , szán tón) [0075.4], M áriagyüd  (K öves-fö ld , sző lőben)
[01 7 5 .2 ] . S ző lőü lte tvények  m ezsgyé in . S imonkai (1876) N agyharsányban , H orvát 
(1957 , 1977) a  T enkesen , Somlyay (2000) a  S zársom lyón , a K erek -hegyen  és K is- 
h arsányná l találta.

Verbascum blattaria L. -  P alkonya (S ik lósi-vö lgy , fö ldú ton) [0176 .1], S zava (Szavai- 
hegy) [0175 .1]. E dd ig  Simonkai (1876) je le z te  V illány  m ellő l, v a lam in t Somlyay 
(2000) a  S zársom ló ró l és a D obogóró l.

Verbascum phoeniceum L. -  S zava (S zava i-hegy) [0175.1]. K orább i adatai: S zársom lyó  
(K itaibel in  H orvát 1942b), F ekete-hegy  (P riszter in  Horvát 1957, D énes et al. 
1994, D énes 1995), K isharsány  (Nagy 1963), S om sich -hegy  (N agy és Vöröss 1967), 
T enkes (H orvát 1956, Dénes et al. 1994), T enkes-C sukm a töm b (D énes 1995).

Vicia lathyroides L. — C sam ó ta  (M ura-fö ld ) [0175.1]. S zántón  és sző lőü lte tvényben  
egyarán t elő fo rdu l. N agyharsányban  ta lá lta  Simonkai (1876), a  S om sich -hegyen  N agy 
és V öröss (1967), a T enkesen  és a  F ekete-hegyen  D énes és m tsa i (1994), a  T enkes- 
C sukm a töm bön  és a F ekete-hegyen  Dénes (1995).

Vicia narbonensis L. -  M áriagyüd  (S zabo lcsi-dű lők , ex tenz ív  sző lőben , ú tszélen )
[0 175 .2 ] . E dd ig  csak  a S zársom lyóró l közö lték  e lő fo rdu lásá t (S imonkai 1876, H orvát 
1957, 1975; N agy 1963, Borhidi in S imon 1964).

Vicia pannonica C r . -  K istó tfa lu  (Sző lőskert) [0075.4], N ag y h arsán y  (K opár) [0176.2]. 
N ag y h arsán y  m ellő l je le z te  e lő fo rdu lásá t S imonkai (1876). További pub liká lt 
e lő fo rdu lása: S om sich -hegy  (N agy és V öröss 1967).

Vicia villosa R oth -  B abarcsző lő s (C sikorgódű lő ) [0174.2], E x tenzív  szán tók  ritku ló  
gyom növénye. H orvát (1942a) közönséges n övénynek  tartja , ennek  e llené re  eddigi 
egye tlen  ada ta  V illány  m ellő l való  (S imonkai 1876).

Vinca minor L. — D iósv isz ló  (C serkó-dű lő ) [0174.2]. E dd ig  ism ert vo lt P alkonyáró l 
(Horvát 1942a), a  T enkesről (H orvát 1957) és V illányból (Horvát 1977).

Xanthium italicum M ór. -  S zava (S ző lőhegy) [0175.1]. K apás k u ltú rák  te rjedő  gyom 
növénye. T ú ro n y b an  V öröss (1974) találta.
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Villány Mts belong to the floristically best known areas in Hungary. However, earlier studies have mainly 
focused on protected species, while there are only a few articles concerning weed species. Moreover, some 
parts of the Villány Mts have been neglected. In this article, the authors would like to make an attempt to fill 
these gaps. We give floristical data o f 124 species found in the Villány Mts. Four species (Filago arvensis L., 
Melica altissima L., Plantago altissima L., Silybum marianum (L.) Gärtn.) have never been found there so far. 
The occurrences of some species listed in this paper have not been reported from Villány-Mountains since the 
nineteenth century (Aphanes arvensis L., Gypsophyla muralis L., Lavatera thuringiaca L., Phleum paniculatum 
Huds., Ranunculus arvensis L., Salvia verticillata L., Stachys germanica L., Vicia villosa Roth). New localities 
of 26 protected species are published (e. g. Polystichum setiferum (ForskAl) W oynar, Doronicum orientale 
Hoffm., Jurinea mollis (L.) Rchb., Lunaria rediviva L., Orchis tridentata Scop., Sedum acre L. ssp. neglectum 
(Ten.) Rouy et Fouc., Spiranthes spiralis (L.) Chevall) and of endangered and data deficient weeds (e. g. 
Centaurea cyanus L., Fumaria rostellata Knaf, Legousia speculum-veneris (L.) C haix, Matricaria discoidea 
DC., Phleum paniculatum Huds, Ranunculus arvensis L., Scleranthus annuus L., Stachys annua L., Vicia villosa 
Roth). There is a new locality o f the strictly protected species Himantoglossum caprinum (M. B.) Spreng. 
Based on the occurrences of protected species from the floristically neglected parts o f the Villány Mts (Szavai 
Hill and Somsich Hill) the authors make specific proposals for protecting these areas. In brackets, the Central 
European Flora Mapping System codes are given after all localities.
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A VELENCEI-TAVI FÜZES-NÁDAS ÚSZÓLÁPI ÉLŐHELYEK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

BESNYŐI VERA és ILLYÉS ZOLTÁN

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet,
Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék,

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C; besnyoiv@gmail.com, illyes.zoltanl@gmail.com

Elfogadva: 2010. október 15.

Kulcsszavak: szegélyvegetáció, szikesedés, úszóláp, Velencei-tó

Összefoglalás: A Velencei-tó nyugati medencéjének rejtett úszóláp világában 2008-ban vegetációs és vízkémiai 
vizsgálatokat végeztünk, hogy azokat egy harminc éve elkészített kutatás eredményeivel összevetve képet 
alkothassunk a bekövetkezett változásokról és azok irányáról. Felméréseink a nyugati medence nyílt víztereire, 
csatornáira és az úszólápi nádas állomány belső területeinek nagy részére terjedtek ki. Cönológiai felvételek 
és kiemelt, általunk jelzőfajnak kiválasztott növények előfordulási ponttérképei készültek el. Elvégeztük a 
Velencei-tó nyugati medencéjének jelenlegi pH és vezetőképesség viszonyainak feltérképezését, a módszerek és 
a mintavételi helyek kiválasztásakor az összehasonlíthatóság lehetőségét is szem előtt tartottuk. Megállapítható, 
hogy a lápvilág belseje máig megőrizte az önállóságát, így egységesen alacsonyabb pH és vezetőképességét 
az őt körülvevő szikes víztérrel szemben. Ugyanakkor a szikes vízterekre jellemző fajok (Aster tripolium ssp. 
pannonicus, Cirsium brachycephalum) az eltelt 30 év alatt olyan területeken is meg tudtak telepedni, ahol a 
lápi élőhelyekre jellemző rostostövű sás (Carex appropinquata) él. A lápi értékes fajok egy része (pl. Liparis 
loeselii, Epipactis palustris. Sphagnum spp.) máig megtalálható az érintetlen úszólápi területeken, de az igen 
tápanyagszegény környezetben a nem kívánatos inváziós növények szintén képesek a túlélésre. A vízkémiai 
vizsgálatok eredményeivel összhangban lehetségesnek tartjuk, hogy a nádas állomány szegélyvegetációjában 
néhány kiemelt faj elterjedési határa a vízminőség változásainak „átlagát” mutatva fontos információkkal 
szolgáljon a megőrzendő lápi élőhely állapotára vonatkozóan.

Bevezetés

A V elencei-tó  keleti v íz te re it nyáron  m indenk i sz ívesen  keresi fel üdü lési cé lbó l, u g y an 
akko r nyugati m edencéje  te rm észetvédelm i szem pon tbó l érdem el figyelm et, am ely  egy 
igen értékes, több  ezer éves tő zeg ré tegen  élő  lápi vege tác ió t re jt ( J árainé K om lódi 1979). 
A  v ízügyes szak irodalom  a V elencei-tavat a lapve tően  sz ikes tókén t ta rtja  szám on. A z a 
te rm észeti je len ség , hogy  egy  lápi é lőhely  egy sz ikes v íz térbe ágy azv a  ő rződö tt m eg, 
egész E urópában  egyedü lá lló , am inek  m eg ism erése  és m egóvása fon tos fe ladatunk . A z 
e lm ú lt ö tven  évben  igen sok  tényező  a lak íto tta  a tó  öko lóg ia i á llapo tá t, legyen  az em beri 
üdü lési cé loka t szo lgáló  beavatkozás, vagy  az 1990-es évek  elején  je len tk ező  d rasz tikusan  
kevés csapadéko t adó  időszak.

Természeti adottságok

A V elencei-tóba több k isebb  patak  to rko llik , de em lítésre  érdem leges v ízu tánpó tlás  csak 
az észak ró l é rkező , a  tó b a  a n yugati o ld a lo n  b e to rk o lló  C sászá r-p a tak b ó l szárm az ik  
(1. ábra). A z 1970-es években  k iép íte tt két tá rozó  (a  Z ám oly i-tározó t 1970-ben, a Pátkai- 
tá rozó t 19 73-ban  a lak íto tták  k i) a tavaszi nagyv izek  összegyű jtése , a  nyári v ízpó tlás és évi
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v ízsz in tingadozás m érsék lése  révén  já tsz ik  m eghatá rozó  szerepe t a  tó é le tében , ahonnan  
a szükséges v ízm enny isége t sz in tén  a C sászár-pa takon  át vezetik  a tóba. A  keletrő l a  tóba  
érkező  V ereb-P ázm ánd i-v íz  (B ágyom -ér) v íz já rása  igen  szélsőséges, édes v ize  nem  is tud  
átju tn i a  nyugati m edencébe (B aranyi 1974).

N em  tú l szerencsés, hogy  a tó  v íz leveze tő  csa to rnájá t is a  n yugati m edencében , 
kevésse l a  C sászár-pa tak tó l délre  a lak íto tták  ki (1. ábra), ennek  k övetkez tében  a  keleti 
m edence  sz ikes v ize  nem igen  tud  cserélődn i, g y ako rla tilag  le fo lyásta lan  (F elföldy  
1979). F elesleges v íz  leengedésére  ritkán  kerü l sor, de ebben  az ese tben  sem  egyérte lm ű  
a v ízcseré lődés p ozitív  hatása , m ert a  keleti m edence  v izének  cseré lődése  m e lle tt igen 
je len tő s  a leeresz tés ha tásá ra  nyugat fe lé  m ozdu ló  sz ikes v íz töm eg  m ozgása , am i m ég 
jo b b a n  m eg terhelheti a nyugati v íz té r  sé rü lékeny  lápi élőhelyeit.

1. ábra A nyugati medence úszólápi nádasa, a kiemelt mérési helyekkel 
Figure 1. Map of floating fen of Lake Velence, indicated the relevant measuring localities.
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A  C sászár-pa takbó l beérkező  tápanyag tarta lom  igen nagy  hány ad á t a vízi növények  
fe lhaszná lják  (B alogh  1983), am i egy rész t tőzeg  fo rm ájában  rak tá rozód ik , m ásrész t ennek  
k öszönhetően  az úszó lápok  belse jében  k ia laku lhat a láp i növények  fennm aradásához 
szükséges kevés fe lvehető  tápanyaggal je llem ezh e tő  környezet. A  sz ikes v íz térbe ágyazo tt 
ú szó láp i nádas önállósága, és a sz ikes v ízzel szem ben  m u ta to tt nagy fokú  puffe rkapac itása  
v ízkém iai m érésekke l is igazo lható , de  egyes, a  szegé lyben  m eg te lepedett növényfa jok  
öko lóg ia i ind ikáció juk  révén  e lterjedésükke l ugyancsak  lá thatóvá  tehetik  a  v ízkém iai 
param éte re iben  eltérő  v íz tereket.

A flóra és a vegetáció változása a Velencei-tavon a XX. század második felében

Kjta ibel  P ál és K ern er  A ntal u tán  az 1950-es években  B oros A dám  já r  a  te rü le ten  
te rm észettudom ányos fe ljegyzéseket készítve, am elyben  az egész  V elencei-tavat sz ikes 
tó k én t em líti, de ő sem  talál rá  a savanyúbb  kém hatást k edve lő  n ö v ény fa jok ra  (B oros 
1954). A z első , k ife jeze tten  a tó  é lőv ilágáva l fog la lkozó  fe ljegyzések  az  1960-as évek  
végén  szü letnek . 1968-ban ta lá lnak  rá  a  ku ta tók  az add ig  sz ikes vege tác ióva l je llem ze tt 
nádas á llom ányban  a  lápi é lőhelyeket je lz ő  növényekre, közö ttük  a  hazánkban  igen ritka 
hagym aburok  nevű  o rch ideára  (Liparis loeselii) és tő zegpáfrány ra  (Thelypteris palustris) 
(R a detzk y  1968). A z  1970-es években  több  tőzegm ohafa j (K iss E. et al. 1973), m ajd  
az 1977-ben m eg talált, je lleg ze tesen  boreális  fló raelem kén t szám on  ta rto tt Sphagnum 
girgensohnii velencei tav i e lő fo rdu lása  kerü l pu b lik á lásra  (B aka lá r  és B alogh  1979). 
E zek  az új fe lfedezések  a feltáró  ku ta tások  szükségességé t és fo lyam atos m eg ism étlését 
irányoz ták  elő.

A z 1990-es évek  e le jén  a csapadékh iány  okozta  v íz sz in tcsökkenés következ tében  
az add ig  fe ltehetően  ú szó  tőzeg  leü lt a  m ederfenék re  és részben  át is szellőzö tt. A  víz 
vezető k ép esség e  egyes helyeken  m egköze líte tte  a 4000  pS -e t, am i a korábbi években  
m ért legm agasabb  értékek  több , m in t k é tszeresé t je len te tte  ( a S zékesfehérvári V ízügyi 
Igazgatóság  adatai). A z élőv ilág  szám ára  k ritikus időszak  k edvező tlen  hatása it karsz tv íz  
b e ju tta tásával igyekeztek  enyhíten i. A  v ízkém iai param éte reke t sikerü lt is a  korábbi 
értékekre  v isszaszo rítan i, ám  a növényv ilág  soksz ínűségét így is sú lyos vesz teségek  
érték . A z 1990-es években  a hagym aburok  o rch idea egye tlen  töve  sem  kerü lt a ku ta tók  
szem e elé. L egközelebb  2000-ben , egykori csa to rna  széli e lő fo rdu lásához közel ta lá ltak  
rá  néhány  tú lé lő , nem  v irágzó  egyedére (V ackova et al. 2002), m ajd  a következő  évben, 
egykori szegélyekbő l ism ert e lő fo rdu lása itó l távo labb , az  úszó láp  belső  te rü le tén  több 
száz tövére. R ossz kom pe tíc ió s  képességei m ia tt nem  m indenho l ta lá lja  m eg életfelté te le it, 
egy ik  leg fon to sabbkén t a szám ára kedvező  szabad  tőzegfe lsz ín t. M a M agyaro rszágon  
le g n ag y o b b k én t a v e len ce i-tav i á llo m án y á t ta rth a tju k  szám on , m in teg y  2000  tővel 
( I llyés 2006). A  h agym aburoknak  sikeres cs írázásához sz im b ion ta  gom b ap artn er együ tt
m űködésére  van  szüksége , így  nem  csak  a kedvező  környezeti tényezőknek , de a m egfe lelő  
gom bának  is je le n  kell lenn ie  ahhoz, hogy  o tt h agym aburok  fe jlődhessen  ( I llyés 2003). 
A ho l a tő zegm oha fajok  el tudnak  te rjeszkedn i, o tt a hagym aburok  m ár nem  ta lá lja  m eg 
é lőhely -op tim um át (B alogh  2001, I llyés 2006).

A z add ig  a csa to rnák  nádas szegé lyében  je llem ző  ro sto stövű  sás innen te ljesen  e ltűn t 
(B alogh  2003), v a ló sz ínű leg  sz in tén  a lápi je lle g é t m ég  a lacsony  v ízá llásk o r is ő rző  
észak ibb  te rü le teken  vésze lhete tt át. A  nagyon  sz ikes közeget ez  a  faj nem  viseli el, így 
egyedeinek  legköze lebb i e lő fo rdu lása i a  szikes é lőhelyeket je lz ő  növény fa jokkal ellen-
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té tben  -  m e lyek  a  parti v eg e tác ióban  is nagy  szám ban  vannak  je le n  -  a  V elencei-m edence 
k is tá jon  k ívü l, igen  m essze  ta lá lhatók . M a a harm inc  éve m ég  je le n  lévő m észkerü lő  
kö rtike  fajokkal (Pyrola media, P. rotundifolia, P. minor) v agy  a  re lik tum  je lle g ű  kúszó  
csa lánnal (Urtica kioviensis) n em  ta lálkozhatunk .

Je len leg i m unkánk  k ere tében  egy rész t cé lu l tűz tük  ki a V elencei-tó  nyugati m ed en 
cé jében  n ap ja inkban  u ra lkodó  v ízkém iai és v ege tác ió s á llapo tok  felm érésé t, m ásrész t a 
g y ű jtö tt ada toknak  egy  harm inc évve l ko rábban  elvég ze tt kom plex  felm érés (B alogh  1983) 
e redm ényeivel való  ö sszehason lításá t. A  sz ikes és lápi v íz terek  hatá rán ak  k im utatását, 
ennek  környezeti h a tások ra  beköve tkező  e lm o zd u lásá t v ízkém iai p aram éterek  m érésével 
és láp i, v a lam in t sz ikes je lz ő  n ö v én y fa jo k  e lte r jed ésév e l v iz sg á ltu k . A  k ié rték e lésk o r 
fe lhaszná ltunk  a  k özbenső  harm inc év re  vonatkozó  (a ny ílt v íz te rek  néhány  k ije lö lt p o n t
já n  m ért) v ízkém iai é rtékeke t is (a S zékesfehérvári V ízügy i Igazgatóság  adata i), hogy  
a  tó  öko lóg ia i á llapo tá t é rin tő  v áltozásokat és azok  iránya it nyom on  követhessük , és 
pon to sabb  képet a lko thassunk  arró l, m enny ire  veszé lyez te te tt a  kü lön leges lápi élőhely  
fennm aradása  egy  tu risz tika ilag  fon tos terü leten .

A  V elencei-tavon  a  X X . század  m ásod ik  felében  ugyan  az üdü lési és horgászati 
szem pon toka t m ég  a te rm észetvédelm i é rdekek  elé he lyez ték , de m ára  az 1996-os te rm é
szetvédelm i tö rvény  é rte lm ében  nem  csak nyugati, lápi te rü lete , de keleti sz ikes v íz tere  
is ex lege véde ttsége t élvez.

A n y ag  és m ó d sz e r

Vizsgálatainkat 2008-ban, májustól novemberig a Velencei-tó nyugati medencéjében végeztük. Florisztikai 
megfigyeléseket elsősorban a nádas állomány csatornáinak szegélyvegetációjára vonatkozóan tettünk. Az 
általunk kijelölt, lápi vegetációt jelölő fajok vizsgálatunkban a rostostövű sás (Carex appropinquata) és a villás 
sás (Carex pseudocyperus), a szikesedést jelző fajok pedig a sziki őszirózsa (Aster tripolium ssp. parmonicus) 
és a kisfészkü ászát (Cirsium brachycephalum) voltak.

Belső úszólápi területeken védett, ritkább lápi fajok (Liparis loeselii, Epipactispalustris, Sphagnum spp.) 
és adventív fajok (Solidago gigantea, Elaeagnus angustifolia) jelenlegi előfordulási helyeiről készítettünk pont
térképeket. A tőzegmoha fajok határozását Fodor Andrea végezte.

Cönológiai felvételek készültek a mára elszikesedett, illetve még lápi víztérrel jellemezhető csatornák 
szegélyvegetációjában. Felvételeink helyének megválasztásakor az időbeli változás megismerését tartottuk 
szem előtt, így törekedtünk a Balogh ( 1983) által kijelölt mintavételi helyek minél pontosabb beazonosítására.

A tőzegfelszínen megtelepült növényzetben is készültek vegetációs felmérések, általában valamely általunk 
kiemelt növényfaj előfordulási területén.

Az úszólápi nádas állomány szegélyvegetációjában 25 m hosszú sávban, 1R1 m-es kvadrátokban jegyeztük 
fel az előforduló fajokat és azok százalékos megoszlását, míg a láp belsejében 5X5 m-es kvadrátméretet 
alkalmaztunk. A fajok határozása és elnevezése során Simon (2000) nómenklatúráját követtük.

Vezetőképesség és pH mérések történtek a nádas terület csatornáinak víztesteiben és úszólápi tőzeg
felszíneken is, hogy képet kapjunk a tőzegréteg vízminőség-javító szerepének mértékéről. A vízkémiai 
paraméterek vizsgálatát hordozható, digitális HANNA (HI98130) kombinált elektromos vezetőképesség-, 
pH- és hőmérséklet-mérő műszerrel, a mérés helyeinek térképi rögzítését pedig Garmin GPS 72 készülékkel 
végeztük.
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Eredmények és értékelésük

A szegélyvegetáció és a mért vezetőképesség adatok összevetése a vízminőség 
jellemzésére

F lo risztikai v izsgála ta ink  a nádas á llom ány  szegé lyében  néhány  á lta lunk  k iem elt, fe ltűnő  
és láp valam in t sz ikes v íz tereke t jó l je lle m ző  növény  fajra  irányu ltak  (2. ábra). A  zsom - 
békosok , m agassásos tá rsu lások  és á tm eneti fuzlápok  növényekén t ism ert rostostövü  
sás (Carex appropinquata) és v illás sás (Carex pseudocyperus) a V elencei-tavon  a 
nádas zóna perem én , a  csa to rnák  szegé lyvege tác ió jában  együ tt fo rdu l elő , így pon tszerű  
fe lvé te lezésük  eredm ényét a té rképen  nem  k ü lönböz te tjük  m eg. A  sz ikes é lőhelyeket 
je lz ő  fajok  közül a  szik i ő sz irózsa  (Aster tripolium ssp. pannonicus) m ár harm inc évvel 
ezelő tt is k im u ta tha tó  volt a tó  nádasa inak  szegé lyvege tác ió jában , m íg  a k isfészkü  ászát 
(Cirsium brachycephalum) ko rábban  a part m enti sz ikes nádasokban  vo lt je le n  és az 
ú szó láp i te rü le teken  csak  néhány  éve m u ta tha tó  ki (Illyés 2006).

A  2008 Cirsium brachycephalum

2. ábra Kiemelt növényfajok (Aster tipolium ssp. pannonicus, Carex appropinquata,
Carex pseudocyperus, Cirsium brachycephalum) és a vezetőképesség adatok összevetése a nyugati 

medencében, 1978-as és 2008-as adatok alapján 
Figure 2. Indicated species of plants (Aster tipolium ssp. pannonicus, Carex appropinquata. 

Carex pseudocyperus, Cirsium brachycephalum) and the conductivity comparison 
in the western part of Lake Velence in 1978 and 2008.
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A  2. áb rán  lá tható  egy rész t a  n ö vény fa jok  harm inc  évvel ezelő tti, B alogh  (1983) 
á ltal fe ljegyze tt e lő fo rdu lása i és 2008 -as  sa já t v izsg á la ta in k  eredm ényei. M ásrész t az 
ábrán  feltün tettük  az adott években  (1978  és 2008) a növényegyedekhez  közeli helyen, 
v íz tes tben  m ért legalacsonyabb  és legm agasabb  v ezetőképesség  értékeke t is. A  vezető - 
képesség  értékekben  egyik  helyen  sincs átfedés, 2008 -ban  jó v a l m agasabbak  az egész 
nyugati m edencében , m in t harm inc évvel elő tte . A  déli te rü le teken  sz in te az egész  2008- 
as év  fo lyam án  3000 pS  fele tti a  vezetőképesség .

M ára  a v ízkém iai param éte rek  é rték tartom ányainak  változásáva l együ tt a  növények  
elő fo rdu lási helyei is m egváltoztak . A  ro sto stövű  sás esetében  az ábrán  is lá tsz ik , hogy 
az 1990-es években  je len tk ező  aszá lyos időszak  ó ta  m edd ig  tudo tt a  K u ti-csapás m en tén  
v issza terjedn i, va lam in t hogy  a  délnyugati, m a igen sz ikes v izű  terü letrő l h iányzik . 
A  sz ikesebb  te rü le teken  élő szik i ő sz irózsá ra  B alogh  harm inc  éve csak  a déli részen , egy  
h elyen  ta lá lt rá, m ára  azonban  m ár o lyan  észak i szegé lyben  is ta lá lkozha tunk  vele, aho l a 
ro s to stövű  sás is m egél (H inaras). M u ta tja  ennek  lehetőségét a  v ezetőképesség  is, am ely  
aká r 2990  pS -ig  is fe lszökhet itt. A  k isfészkű  ászá t is sz ikes helyeken  szoko tt elő fo rdu ln i, 
itt azonban  a  be lsőbb  lápi te rü le teken  is ta lál szám ára  kedvező  term őhelyet.

A z elkészü lt cöno lóg iai fe lvé te leknek  B alogh  1983-as m unkájában  ism erte te tt 
adatokkal való  összeve tése  m ég  több  vege tác ió s válto zásra  h ív ja  fel a  figyelm et (3 -4 . 
ábra, Függelék). A  B alogh  által harm inc  évvel eze lő tt „Cladium-os nádasszegély"-nek  
elneveze tt szegélyekrő l (3. ábra: 2^4 ) á lta lánosan  m egállap ítható , hogy  m ára  fajsze- 
g ényebbek  lettek , a  té lisás m ost is nagy  töm egben  van  je le n  és az értékesebb  növények  
néhány  tövére m ég  m a is rábukkanhatunk . Példáu l az  úszó láp i te rü le ten  szép szám ban 
m eg ta lá lha tó  m ocsári cso rbókára  (Sonchus palustris), am ely  o rszágszerte  te rjedőben  
lévő v éde tt fa junk  (B ánkuti és V ojtkó  1995). A  ro sto stövü  sásnak  m a jó v a l kevesebb  
egyedére akad tunk  csak  rá  a ko ráb b an  is fe lv é te leze tt helyeken , am i a m ár em líte tt m ódon  
való sz ínű leg  annak  köszönhető , hogy  a kedvező tlen  csapadékszegény  évek  u tán  m ég  nem  
vo lt e legendő  ideje k e le t felé v issza terjedn i a csa to rn a  m en tén  az e lte lt 15 év  alatt.

A  névadó  té lisá st (Cladium mariscus) a szak irodalom  inkább  m észkedvelő  fajnak  
tartja. A  V elencei-tavon  m a több  h elyen  és k e le tebb re  is e lő fo rdu l, m in t 1 9 7 7 -1 978-ban. 
K iem elhe tő , hogy  2008 -ban  a K u ti-csapás tó l északra  és d é lre  e lhelyezkedő  n ádszek to r 
b e lse jében  is rále ltünk  zsom bék ja ira , teh á t ve lencei-tav i á llom ánya nem  k o rlá tozód ik  a 
szegélyzónára .

A tőzegm ohafajokközül2008-banaS /?/2űrg««m /ű//ax , Sph. squarrosum, Shp.fimbriatum 
fa joka t azonosíto ttuk , m íg  B a logh  1983-as é rtekezésében  a  Sphagnum squarrosum, 
Sph. teres, Sph. recurvum, és az  igen  ritk a  Sph. girgensohnii ve lencei-tav i e lő fo rdu lásai 
szerepelnek . A  tő zegm oháknak  a  nyugati m edencében  2008-ban  m ás fo ltja it ta lá ltuk  m eg, 
m in t B alogh  30 éve. A  tőzegm ohák  a nedves, hűvös ég ha jla to t kedvelik , loká lisan  ez t a 
m ik rok lím a is b iztosítan i tudja.

A 4 , ábrán  lá tható , hogy  a tőzeg m o h a-p á rn ák  k özve tlen  köze lségében  a  legalacsonyabb  
a pH , szem ben  az ú szó láp  egyéb  te rü le te in  ( legyen  az  v ízben  álló  nádas á llom ány  vagy  
vastagabb  tő zeg ré tegen  ö sszegyű lt v íz tes tben  m ért érték). A  Sphagnum fa jok  te rm őhelye in  
k észü lt cöno lóg iai fe lvé te leke t a  F üg g e lék  ta rta lm azza , a fe lvé te lek  helyeit p ed ig  a 3. 
áb rán  8-as és 9-es szám m al je lö ltü k .
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3. ábra Cönológiai felvételek készítésének helyei a Velencei-tó nyugati medencéjében 
Figure 3. Cenological recording localities in the western part of Lake Velence.

M áig  rá le lhetünk  o rch idea-ritkaságunk , a Liparis loeselii k isebb -nagyobb  fo ltja ira , 
ahogyan  az elm últ években  egy  m ásik  o rch idea  faj, a  m ocsári nőszőfíí (Epipactis 
palustris) néhány  egyede is e lő k erü lt a nádas állom ány  re jte tt te rü le te irő l. A  hagym aburok  
velencei-tav i á llom ánya m egm arad t, á tvészelte  az  1990-es évek  aszá lyos éveit, ám  
popu láció i áthelyeződ tek . M íg 30 éve a déli, m ára  te lje sen  e lsz ikesedett te rü le tek en  és 
több  h e lyü tt a szegé lyzónában  is m eg ta lá lta  lé tfe lté te le it, m ost töve ire  csak  az úszó láp  
belse jében  bukkanhatunk . A z észak i nádszek to rban  felle lhető , sok  száz  egyede t szám láló  
popu láció ja  m elle tt több  k isebb  fo ltban  v a n je le n  a szám ára  kedvező  szabad  tőzegfe lsz ínen . 
A  véde tt te rü le ten  belü l több  helyen  végeznek  nádaratást, am ely  a  n ádavar fo lyam atos 
eltávo lításáva l és azzal, hogy  n em  enged i a  nád, gyékény, tőzegpáfrány  zá ródásá t és 
eg yedu ra lkodóvá vá lásá t egy  te rü leten , segíti is az  o rch idea  életben  m aradási esélyeit. A zt 
a hagym aburok  é lőhelyén  k észü lt cöno lóg iai felvételek  (1. F üggelék  és 3. áb ra  6., 7., 9 .) is 
a lá tám asztják , hogy  a ham vas fűz (Salix cinerea) je len lé te  és b o rítása  nem  zárja  ki, hogy
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o tt az  o rch idea  is m egéljen . A  V elencei-tó  ú szó láp i te rü le te in  m ár 30 éve is je le n  vo lt a 
m agas aranyvessző  (Solidago giganteá), 2008-ban  további, ú jabb  e lő fo rdu lása it fedeztük  
fel a nádas á llom ány  csa to rnákhoz köze li és be lső  részein  egyarán t, o lyan  h elyen  is, ahol 
hagym aburok  töveket is ta lá lunk  (3. ábra: 6., Függelék). F igyelem re  érdem es az Á zsiából 
hazánkba kerü lt, nálunk  elein te  szik- és h o m okfásításra  haszná lt k eskeny leve lü  ezüstfa  
(Elaeagnus angustifoliá) ú szó láp i e lő fo rdu lása  is.

4. ábra Sphagnum fajok velencei-tavi előfordulása 1983 és 2008-ban; és 2008-ban mért pH értékek a területen 
Figure 4. Sphagnum spp. localities in Lake Velence in 1983 and 2008; and measured pH data in 2008.

Következtetések

A  tó  m este rséges v íz sz in t szabá lyozásáva l b iz to sítan i tud ják  a nádas á llo m án y o k  úszó 
je lle g én e k  fennm aradásá t. D e szükséges a v ízkém iai ado ttságok  és az  ehhez  a lkalm azkodn i 
kényszerü lő  n övényze t á llapo tának  fo lyam atos m on ito rozása , hogy  m egőrizhessük  ez t az 
értékes élőhelyet. É rdem esnek  ta rtjuk  a szegé lyvege tác ió  á llapo tának  rendszeres  nyom on  
köve tésé t (néhány  k itü n te te tt faj évenkén ti fe lvé telezésével), m ert e lte rjedési határaik  
válto zásáb ó l a v ízm inőség i v iszonyok ra  m űszeres m érések  nélkü l is következ tethetünk . 
A  lápi te rü le tek  pu ffe rk ap ac itá sa  az  őket kö rü lvevő  sz ikes v ízzel szem ben  m ég  m egvan , 
de a harm inc  éve és 2008 -ban  kész íte tt ku tatási eredm ények  ö sszeve tése  is az t m utatja , 
hogy  b izonyos k iem elt, v éde tt n övények  elterjedési m in tázata  je len tő sen  m egváltozo tt. 
E z a lap ján  az á llap ítha tó  m eg, hogy  a fo lyam atok  iránya a lápi é lőhely  szűkü lése  és

120



Velencei-tavi úszólápi élőhelyek vizsgálata

a fa jkom pozíc ió  m egváltozása  irányába m utat. M ára a  sz ikes te rü le teken  gyakori 
n ö vény fa jok  m eg  tudnak  te lepedn i a ko rábban  egyérte lm űen  lápi fa joknak  is é le tteret 
b iz to sító  te rü le teken  is, am elynek  lehetőségét az o ly k o r igen m agas vezetőképesség - és 
pH -é rtékek  is m uta tják . E z a korább i, em beri cé lokat szo lgáló  m űszak i beavatkozások  és 
a m áig  hely te len  v ízgazdálkodás következm énye is.
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In the western part of Lake Velence the authors analyzed the state of vegetation and water chemistry parameters 
(pH and conductivity). A comparison was made between the data o f2008 and data o f 30 years ago. Lake Velence 
has an interesting natural quality as valuable fen vegetation hid in the western part of the lake in basically sodic 
water. The authors studied the ditch-water status and the border vegetation and also measured on the floating 
reed substance. Classical phytosociological methods were used and occurrence map of indicator plant species 
were made. The results suggest that the fen can keep a more acid local area for the botanical rarities for all year 
long than the water surrounding it. Some plant species (Liparis loeselii, Carex appropinquata) react sensitively 
to changes in water quality. The authors could gather information about the state o f lake quality by monitoring 
some indicator plant species in the border vegetation of reed substance. The species o f plants -  which usually 
occurred in the sodic areas 30 years ago -  are pressing forward nowadays to northern areas too. Some valuable 
plants (L. loeselii, Sphagnum species) could survive the droughty 1990s inside the fen area. The invasive plant 
species (e.g. Solidago gigantea) are still in the fen.
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F ü g g e lé k  1

Úszólápi területen készült cönológiai felvételek (százalékos borításbecslés) 
Cenological relevés o f the floating fen association (cover in percentage).

A 3. ábrán a felvétel 
sorszáma 6 7 8 9 10

Felvételezés időpontja 2008.07.21 2008.08.28 2008.09.19 2008.09.19 2008.09.19
EOV koordináta É 611908 612194 612511 613042 613078
EOV koordináta D 206451 206094 206036 205873 205899

Megjegyzés rendszeresen 
vágnak nádat

Sphagnum  
pâma 3,5 m 

hosszú

nád
A1 szint
(Phragm ites - Typha) 1 -2 m-ig 1,5-3 m, 

Thelypteris
3 m-ig nád 1-2 m

1-1,8 m

70 (Salix Salix  1,5-2
B szint (Salix, P opulus) Salix 2 m 2,5-3 m, 2-2,5 m m, Populus

R osa  sp.) -3 m

C szint 1,5-2 m

A grostis stolonifera 0,5 1 7
A ngelica  sylvestris 1 0,5 3 1
Calam agrostis cf. 0,5 2 0,1 1 1

epigeios

C alystegia sepium  

Carex acutiform is - 3

4-5 0,1

0,1

0,5

Carex riparia  

Carex appropinquata 2 +
Carex pan icu la ta 1
Carex pseudocyperus  

Epilobium  hirsutum +
0,5 +

Epipactis pa lustris + 0,5

Eupatorium  cannabinum 10 50 2 10 20

Liparis loeselii + 0,5 +
Lycopus europaeus 1 0,5 +
Lysim achia vulgaris + 0,5
Lythrum  salicaria 0,5
M entha aquatica  

Phalaris arundinacea

0,5 8
0,5

Phragm ites australis 15 40 25 30 60
Populus X canescens 

Rosa sp. 1
3 5

123



Besnyői V. és Illyés Z.

Függelék 1 folytatása

A 3. ábrán a felvétel 
sorszáma 6 7 8 9 10

Felvételezés időpontja 2008.07.21 2008.08.28 2008.09.19 2008.09.19 2008.09.19

EOV koordináta É 611908 612194 612511 613042 613078

EOV koordináta D 206451 206094 206036 205873 205899
Salix  cinerea 8 69 57 5
Salix  cinerea  juv. 3

Schoenopiectus lacustris 0,5

Scutellaria  galericula ta + 0,5 1 0,5
Solanum  dulcam ara 0,5 1 1 1 +
Solidago g igantea 60 2
Sonchus arvensis 4-5 + 5
Sonchus o leraceus 0,5 +
Sonchus pa lustris +

Sphagnum  sp. 5 65
Stachys palustris 3 +

Thelypteris palustris 30 60 (10 cm) 95 65 75

Typha angustifolia 20 30 0,5 0,1
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Összefoglalás: A 2007-2009 között folytatott felméréseink célja egy kevéssé ismert terület, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park részét képező Fekete-hegy élöhelytérképezése volt. Igyekeztünk felmérni és átfogó képet 
adni a terület nagyobb, sajátos megjelenésű és fajkészletű növényzeti egységeiről, azok elhelyezkedéséről, 
fajgazdagságáról és természetességéről. Ehhez bejárásaink során adatokat gyűjtöttünk majd ezek alapján 
megrajzoltuk a terület 1:15000 méretarányú élőhelytérképét (Á-NER). A térképen elkülönülő foltokhoz szöveges 
jellemzést készítettünk, valamint ponttérképen ábrázoltuk a területen található védett és invazív fajok elterjedését 
és tömegességét. A korabeli források, légifotók és térképek alapján nagy vonalakban rekonstruáltuk a területen 
végbement változásokat az elmúlt kétszáz évre visszamenőleg. A területről 357 faj előfordulását jelezzük, 
ebből 35 védett. Korábbi források további 17 védett fajt jelenlétét említik, melyek többsége feltehetően eltűnt. 
A globális klímaváltozást jelző egyre szélsőségesebb időjárás miatt a hegy tavai egyre rövidebb ideig maradnak 
tartósan vízborítás alatt, ezért a lápi és mocsári fajok folyamatos fogyatkozásának lehetünk szemtanúi. Ezzel 
együtt fokozódik az invazív fajok, pl. a Solidago gigantea betelepülésének aránya. A kiszáradás ezeken a vizes 
élőhelyeken felgyorsítja a szukcessziót. A hajdanán legelőként hasznosított földek, melyeknek vegetációja az 
extenzív tájhasználatnak köszönhette létrejöttét, a művelési ágak felhagyásával leromlásnak indult. A gyepfoltok 
szegélyén a cserjék folyamatos előretörését figyelhetjük meg.

Bevezetés

K utatásunka t a K áli-m edence  határán  e lterü lő  F ekete-hegyen  végeztük . V izsgálati te rü 
le tünk  a B ala ton -fe lv idék  közép tá j, azon  belü l a B alaton i bazaltv id ék  kistáj része, a 
K áli-m edencét tá jfö ld ra jz i é rte lem ben  északró l ha táro ló  hegyek  egy ik  tagja. 448  m -es 
m agasságáva l a B oncsos-te tő  nem csak  a Fekete-hegy , h anem  az egész  B ala ton-fe lv idék  
legm agasabb  pontja . L ejtő in  négy  te lepü lés  o sz tozik  (1. ábra).

A v izsgált te rü le t n agysága kb. 380  hektár. K özigazga tásilag  1946-ig Z ala  m egyéhez  
tartozo tt, azonban  a II. V ilágháború t követő  m egyerendezés so rán  V eszprém  m egyéhez  
csa to lták  (S eregélyes 1994).

A  F ekete-hegy  terü lete  növényfö ld rajzi szem pontbó l a B ala ton icum  flórajárás része. 
A B ala ton icum  te rü le tén  m érsékelten  m eleg  és m érsékelten  száraz kon tinen tá lis , n y u 
gati fe lén  és a B ala ton  partján  nedvesebb  égha jla t u ralkod ik . A  K esz the ly i-hegység  felé 
közeledve egyre inkább  é rezhető  az atlan ti hatás. A  F ekete-hegyen  több  helyen  is fe lle l
hetők  az a tlan ti-m ed iterrán  e lterjedésü  Tamus communis egyedei. A  szubm editerrán  és 
m ed ite rrán  k lím ahatások  az egész  te rü le ten  te tten  érhetők , de igazán  m arkánsan  a hegy  
déli le jtő in  ny ilvánu lnak  m eg (K irály et al. 2008).

A  heg y ek  sö té tsz ínű  a lapkőzete  m ia tt az  inszo láció  hatása  fokozódik , így  a déli ki- 
te ttségű  le jtőkön  m elegkedvelő  tö lgyeseket és m o lyhos tö lgyeseket ta lá lunk . A  hegyek  
észak i o lda lán  és a  szu rdokvö lgyekben  gyertyános-tö lgyesek  h úzódnak  m eg, he lyenkén t
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bükkökkel elegyedve. A  törm eléklejtőkön sziklai hárserdők bújnak meg. A  nyílt bazalt
felszíneken jellem zőek a szilikát sziklagyepek (Á dám et al. 1988).

/

1. ábra. A Fekete-hegyet körülvevő községek külterületének határai 
Figure 1. Borders o f the villages around the Fekete-hegy.

A  tanúhegyek  lábain  sá lszerűen  sző lőü lte tvények  sorakoznak . A z  e lm ú lt év század o k 
ban  valam enny i lankás le jtő rő l e ltűn t a  te rm észetes növény takaró , csak  a n agyon  m eredek , 
szik lás hegy o ld a lak  m arad tak  érin tetlenü l. A  p la tó k a t legelte tésre  h aszná lták  (Szilassi 
2003).

A  táj és v eg e tác ió  á ta la k u lá sá t o kozó  m ásik  fo n to s tén y ez ő t a tá jid eg en  fafa jok  
te lep ítése  -  feke te fenyvesek  ü lte té se  és az  akácosítás -  je len te tte . A z e lőbb it e lő szö r a 
tú llege lte te tt, e lvékonyodo tt, b eerdősü ln i nem  képes ta la jok  beerdősítésére , va lam in t a 
ta la jerózió  m egfékezésére , később  p ed ig  faanyaga m iatt ü lte tték . A z akáco t a  sző lősgazdák  
h onosíto tták  m eg, fá ja  töké le tesen  a lkalm as vo lt sző lőkarónak . Idővel azonban  állam i 
rende lkezésre  az akácbó l is hom o g én  ü lte tvények  szü le ttek  (Szilassi 2003, F ekete és 
V arga 2006).

Borbás 19 00-ban  pub lik á lt könyvében  az t írta: ,yt Balaton mellékén mészkerülő tőzeg
moha nincs, a vidék is eléggé alacsony neki." 1957-ben  Boros Á dám és V ajda László 
fedezték  fel, hogy  a F ekete-hegy  p la tó ján  szám talan  k is „ tavacska” ta lá lható . E zekben
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a le fo lyásta lan  m é lyedésekben  az esőv íz  összegyű lik  és kedvező  k ö rü lm ények  hatására  
lápok, láp- és m ocsárré tek  jö n n e k  létre. A  F ekete-hegyen  húsz éve m ég  két helyen  
(M onosto ri-tó ; B arkás-tó ) is ta lá lkozha ttunk  tőzegm oha fajokkal. F elté te lezhető , hogy  
korábban  a h egy  többi tavát is jég k o rszak i re lik tum -növényzet bo ríto tta . A z úszó  fűz- 
lápokban  a tőzegm oha fajokon  (Sphagnum fimbriatum, Sph. obtusum, Sph. palustre) k ívü l 
m ás ritka és v éde tt fa jok  is e lőkerü ltek , pl. Thelypterispalustris, Gentianapneumonanthe. 
A  80-as évek  aszá lyos éve it követően  1992-ben  leégett a B arkás-tó  füzláp ja. A  tűzvész  
ó ta  e lte lt évek  so rán  a n övényze t részben  regenerá lódo tt -  ez t a  sa já t m egfigyelése ink  is 
igazo lják  -  a  tőzegm ohák  azonban  nem  je len tek  m eg  ism ét (B o rbás  1900, K ovács és 
T akács 1995, B auer  et al. 2005).

A tavak környékén , továbbá a kevésbé m ély, lapályosabb részeken m ocsárréteket és 
m ezofil réteket találunk. A z üdébb, tavasszal v ízboríto tta terü letek  ideális körü lm ényeket 
terem tenek o lyan  fajoknak, m in t az Orchis laxiflora, az  Iris sibi rica, a  Gentiana pneumo
nanthe, a  Cirsium rivulare, a  Succisa pratensis, a Viola elatior vagy a Gratiola officinalis.

A k isebb  dom bhátakon , m eleg -száraz  le jtőkön  és a sz ik lak ibúvásokka l ta rk íto tt gye
peken  le jtő sz tyep ré tek  és sz iliká t sz ik lagyepek  terü lnek  el. Szám talan  v éde tt és lokálisan  
értékes fa jnak  adnak  o tthont, m in t a  Pulsatilla grandis, a  Pulsatilla pratensis, az  Iris 
variegata, a Ranunculus illyricus, a Stipa capillata, a Chamaecytisus supinus v agy  a 
Veronica spicata (K ovács  és T akács 1995, S eregélyes 1994).

A  v izsgált te rü le t n agy  részé t elsőso rban  cseres tö lgyesek  borítják . A  F ekete-hegyen  a 
cseres-tö lgyesek  és gyertyános tö lgyesek  közö tt nem  húzód ik  éles határ. A cseresek  sokfelé  
ta rta lm aznak  üdébb  elem eket, pl. Iris graminea. A je len sé g  oka, hogy  a h ó o lvadék  a pla tón  
m egreked  az e rdőfo ltokban , és sokáig  nedvesíti azok  ta laját. A  cseresek  leg fon tosabb  
ritkaságai az  Iris variegata, a  Dictamnus albus és a Lychnis coronaria (K o vá cs  és T akács  
1995, B auer  et al. 2005).

A  F ekete-hegy  déli perem én  és a K elem ényes-kő  ala tt e lterü lő  le jtőkön  m elegkedvelő , 
m o lyhos-tö lgyes bo k o rerdőke t ta lá lunk . A  Coronilla emerus a B ala ton -fe lv idék i m olyhos- 
tö lgyesekben  éri el e lte rjedésének  észak i határát. További karak terfa jok  a Mercurialis 
ovata, az  Euphorbia epithymoides, a  Smyrnium perfoliatum vagy  a Luzula forsteri. 
A  h elyenkén t e lő fo rdu ló  Cotinus coggygria m észkedvelő -tö lgyes fo ltok  je len lé té re  utal 
(B orbás 1900, Á dám  e t al. 1988, K ovács és T akács 1995, B auer  et al. 2005 , F ekete és 
V arga  2006).

A  V askapu szu rdokvö lgyében  és a B ocskor-kú ti á rokban  g y ertyános-tö lgyeseke t és 
tö rm elék le jtő  erdőke t ta lálunk . Z árt lom bkoroná juk  m iatt cserjesz in tjük  és gyepszin tjük  
szegényes. (K ovács és T akács 1995, B auer  e t al. 2005).

A  b azaltp la tó  je len tő s  részé t fás legelők  fog lalják  el. A m ozaikos e rdőfo ltokka l tark íto tt 
gyepeken  több  száz éves hagyásfák  állnak. A  te rü le ten  erő te ljes cse ijésed és  figyelhető  
m eg. A  N em zeti Park  m egalaku lása  ó ta ú jra  legelte tnek  rajta  ( S eregélyes 1994, B auer 
et al. 2005).

K u ta tása ink  során  az alább i kérdésekre  kerestük  a választ:
• A z A -N É R  k a tegó riáknak  m egfe le lően  m ilyen  é lőhely  fo ltok  kü lön íthe tők  el a 

te rü leten , m ilyen  az egyes fo ltok  te rm őhelye , á llom ányképe?
• M ilyen  edényes növény fa jok  alko tják  a te rü le t fló rá já t és m ilyen  az egyes fo ltok  

faj készle te?
•  A je len leg i k u ta tás  so rán  ta lá lt fa jok  és a ko rábban  a te rü le trő l k észü lt pub likációkban  

szerep lő  fajlista  á tfedése m ilyen  m értékű?
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•  H ol és m ilyen  v éde tt növényekkel ta lá lkozha tunk  a te rü leten , továbbá m ekkora 
p opu lációva l rende lkeznek?

•  M ilyen  invaz ív  fa jok  fo rdu lnak  elő a te rü leten , hol és m ilyen  m enny iségben?
•  M ilyen  az egyes fo ltok  te rm észetessége?
•  M elyek  a te rü le t fló rá jának  e lszegényedésé t leg inkább  elő idéző  és veszély tető  

tényezők?

A korábbi botanikai kutatások eredményei

A  te rü le t je len tő ség é re  e lsőkén t B oros Á dám  és V ajda  L á szló  d o lgozata  h ív ja  fel a 
figyelm et. A  B arkás-tóban  lévő tőzegm ohaláp  fe lfedezése  is az ő n evükhöz kö thető . 
A  M o n osto ri-tóban  nem  ta lá ltak  Sphagnum fa jokat, e llenben  m egem lítik , hogy  a  hegyen  
5 h ason ló  zsom békossa l és m agassásos tá rsu lássa l rende lkező  tó he lyezked ik  el. A  B ika
tóbó l Ranunculus polyphyllus-t írtak  le, ezzel szem ben  a N em zeti Park  ism erte tő  táblája, 
m e ly e t S o nnevend  I m re szövegezett a  bug lyos b og lá rka  e lterjedésé t a B on ta-tó h o z  kö ti 
(B oros és V ajda  1957).

1 9 7 6 -1 9 7 9  kö zö tt U herkovich  G ábor  a lgo lógus v ízm in tákat g y ű jtö tt a  M onosto ri
tó  tőzegm oha láp jának  és a part m enti zsom békosa inak  v izébő l. A z  e lvégzett v ízkém iai 
v iz sg á la to k  és az  a lgataxonok  d enz itása  eg yérte lm űen  b izony íto tta , hogy  a tóban  oligo- 
tró f  k ö rü lm ények  u ralkodnak . U herkovich  m egem líti, hogy  a h egy  ö t tavábó l n égy  a 
n y á r  fo lyam án  rendszeresen  k iszárad , csak  egynek , a K erek -tónak  (m a: M onosto ri-tó ) a 
m ed rében  m arad  m eg  ta rtó san  a  víz, továbbá, hogy  „hazánkban ennyire jellegzetesen talán 
sehol meg nem lévő úszólápi rész a gumimatrac módjára hajlékony.. 7’ M eg talált fajok: 
Sphagnum obtusum, Sph. palustre, Sph. fimbriatum (U herkovich  1982, B oros 1964).

A lig  több  m in t egy  év tizeddel később  -  1 991 -1995  közö tt -  K ovács J. A ttila  és 
T akács  B éla  te repm unkát fo ly ta ttak  a B ala ton-fe lv idék  b azalthegye in , a  F ekete-hegye t 
is be leértve . K u ta tása ik  során  a bazaltbó l fe lépü lő  vu lkáni kúpok  növényzeti sa já tossága it 
v izsgálták . T anu lm ányukban  le írják  a  B arkás-tó  tűzvész  e lő tti és tűzvész  u tán i á llapotát, 
am elybő l n y om on  követhető  a regeneráció . E z az első , a  szukcessz ió s fo lyam atok  k ö v e
tésére  is haszná lható , a  fon tosabb  élőhelyeket (v ízi-láp i vege tác ió , m ocsárré tek , m ezofil 
ré tek , le jtő sz tyepek , szik lagyepek , cseres-tö lgyesek , fás legelők , m észkedvelő  tö lgyes, 
tö rm elék le jtő  erdő, ü lte te tt erdő-á llom ányok) és néhány  k a rak te rfa juka t b em u tató  pub li
káció  a v izsgált te rü le trő l, am ely  azonban  te ljes fa jlistá t nem  közö l, továbbá a m ellékelt 
n ö vényzeti té rkép  első so rban  cöno lóg iai je lleg ű  (K ovács és T a ká cs  1995).

1994-ben S eregélyes T ibor a K özép-D unán tú li T erm észe tvéde lm i Igazgatóság  
fe lkérésére  e lkész íte tte  A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Létesítésének Előtanulmányát, 
m elyben  röv iden  ism erteti a  hegy  geo lóg ia i je llem ző it, bo tan ikai, fö ld tan i, h id ro lóg ia i 
és tá jkép i értékeit, a  főbb  társu lásokat, a  te rü le t fa jgazdagságá t v eszé lyez te tő  hatásokat, 
to v áb b á  ja v a s la to t te sz  a kezelésre  és a N em zeti P arkokban  m ű ködő  zónabeso ro lásra  
(S eregélyes 1994).

A  2 0 0 3 -2 0 0 6  kö zö tt fo ly ta to tt M ÉTA  P rogram  so rán  B auer  N orbert és K ovács  J. 
A ttila  m érte  fel a  F ekete-hegyre  v e títe tt M É T A -hatszögek  élőhelye inek  állapo tát. 2004- 
ben  B a uer  néh án y  ú jabb  adatta l gazdag ítja  a te rü le t flóráját. (B auer  et al. 2004 , B auer ex 
verb ., M É T A -hatszögek  adatlap jai).
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A n y ag  és m ó d sz e r

A terepi munkát 2007-ben kezdtük. 2007-ben 10, 2008-ban 25 és 2009-ben 8  alkalommal végeztünk terepbejá
rást, adatgyűjtést. Bejárásaink alkalmával elkülönítettük az élőhelyfoltokat, kijelöltük határaikat, valamint GPS 
segítségével rögzítettük a védett fajok pontos helyét. A taxonok meghatározához Simon ( 1992) és K irály (2009) 
munkáit használtuk, a dolgozatban említett edényes taxonok nómenklatúrája Horváth et al. (1995) munkáját 
követi.

Az Á-NÉR alapú élőhelytérképezéshez (Kun és Molnár 1999) 2000-es és 2005-ös színes légifotót, valamint 
az 1990-es 1:10 000-es topográfiai (EOV) térképet használtuk fel. Emellett beszereztük az aktuális erdészeti 
térképet, továbbá tanulmányoztuk a Kovács J. Attila és Takács B éla által publikált élőhelytérképet (Kovács 
és Takács 1995).

A légifotók és a bejárások segítségével készített útvonalak alapján térinformatikai szoftverrel (ArcView GIS 
3.0) megrajzoltuk az élőhelyfoltokat (2. ábra), majd az útpontokat és a feljegyzéseket felhasználva kategorizáltuk 
a foltokat a 2003-as Á-NÉR szerint (Bölöni et al. 2003). Az élőhelyfoltokról részletes jellemzést készítettünk, 
melyhez a saját megfigyeléseinken kívül felhasználtuk a MÉTA térképezés során összeállított adatlapokat, 
valamint a Veszprémi Erdőtervezési Irodától kapott erdészeti üzemterveket is. (Erdészeti üzemtervek, MÉTA- 
hatszögek adatlapjai).

2. ábra. Élöhelyfoltok a Fekete-hegyen 
Figure 2. Habitats o f the Fekete-hegy.
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A  természetességi érték megállapításához a 2003-as Á-NÉR, Élőhely ismereti Útmutató 2.0-ában található 
módosított Németh—Seregélyes-féle természetességi skálát alkalmaztuk ( B ö l ö n i  et al. 2003). A  kapott értékeket 
egy táblázatban foglaltuk össze ( 1. táblázat).

Az élőhelyfoltokról készített fajlistákat összegezve igyekeztünk a terület flóráját minél alaposabban 
bemutatni. Az összesített fajlistát összehasonlítottuk a területen folytatott korábbi kutatások során lejegyzett 
fajokkal (S imon 1992, Kovács és Takács 1995, Farkas 1999, Bauer et al. 2004).

A területen található védett fajokról külön listát készítettünk a 13/2001. ( V.9.) KÖM rendelet alapján (KvVM 
2001). Az egyes fajok előfordulását térképen ábrázoltuk (3-7. ábra).

1. táblázat 
Table 1

A vizsgált élőhelyfoltok Á-NÉR szerinti besorolása és természetessége 
Categories of the examined habitats according to the General National Habitat Classification System

and naturalness.
(1) Number o f the habitat; (2) General National Habitat Classification System code; (3) Naturalness value

Élőhelyfolt
száma

O)

Á-NÉR kód 
(2)

Természe
tesség

(3)

Élőhelyfolt
száma

(1)

Á-NÉR kód 
(2)

Természe
tesség

(3)

1 H3a 4 47 K2 3

2 OB 3 48 RC 3

3 H3a X P2b x OC 3-4 49 Ml 5

4 H 3ax P2b 3 50 L1 4

5 M8 4 51 RC 2

6 L1 5 52 LY2 x K5 4

7 G1 4 53 SÍ 1

8 G3 4 54 SÍ 1

9 H3a 5 55 SÍ 1

10 M8 4 56 SÍ 1

11 B5 x B3 x D2 2-3 57 SÍ 1

12 B5 x B3 x D2 2-3 58 SÍ 1

13 B5 x B3 x D2 2-3 59 SÍ 1

14 OA 2 60 SÍ 1

15 OB x D3 3 61 SÍ 1

16 D2 3 62 SÍ 1

17 D34 4 63 P 2ax P2b 2

18 Blb x B4 x B5 3-4 64 P2b 2

19 B4 x B5 4 65 M8 4

20 B4 x B5 3 66 K2 3

21 B5 x B3 x D2 2-3 67 P2b 3

22 Blb x D5 3-4 68 M8 5

23 Blb x B5 x Jla 3 69 P2b 3

24 B2 x B5 4 70 M8 5
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25 B5 4 71 B5 4
26 Jla 4 72 P2a 2
27 J1 a X B5 4 73 D6 2

28 B5 4 74 K2 4

29 K2 4 75 J2 4
30 P45 3 76 RC 4
31 K2 X K.5 4 77 P2b 3
32 L2a 4 78 RC 2
33 L2a 4 79 L2x 4
34 P45 4 80 L2 4
35 L2a 4 81 OA 3
36 K2 3 82 LY2 3
37 K2 4 83 D34 4
38 OC 4 84 P2a 3
39 L2a 4 85 K2 4
40 L2a 4 86 C23 3
41 L2a 4 87 Jla 2
42 L2a 4 88 M8 5
43 K2 4 89 M8 5
44 L2x 4 90 OC 2
45 L2a 4 91 M8 4
46 K2 4

Eredmények

Florisztikai adatok
A  F ekete-hegyrő l összesen  le írt edényes fa jok  szám a a  fe lhaszná lt fo rrások  és sa ját ku ta 
tásaink  alap ján  399. E bből m i 354 taxon t ta lá ltunk  m eg  a te repen , va lam in t tovább i 3 
tőzegm ohafa jt (K orább i szerzők  5 tőzegm oha taxon t neveztek  m eg  eddig  a te rü letrő l). 
A  nem  le lt fa jo k  egy  je le n tő s  ré sze  v a ló sz ín ű leg  k ip u sz tu lt, m áso k  re jtv e  m arad tak . 
A  korábbi leg részletesebb  ku ta tás 93 fajró l tu d ósíto tt (K ovács és T aicács 1995). E nnél 
b izonyára  több  vo lt a m eg ta lá lt taxonok  szám a, de a  pub likációban , m elyet fe lm érése ink  
a lap jáu l vettünk , vé lhető leg  csak  a  k arak te rfa jok  kerü ltek  m egem lítésre , a  te ljesség  igénye 
nélkül.

A védett fajok rövid jellemzése, elhelyezkedésük, tömegességük

A  F ekete-hegyen  35 v éd e tt fajt ta lá ltunk . A  korábban  leírt, de fe lm érése ink  során m eg 
nem  ta lá lt fa jokbó l tovább i 17 lenne v éd e tt a  je len leg i tö rvény  érte lm ében .
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Adonis vernalis (S eregélyes  1994): Lej tőgy  epeken , v ág áso k b an , u tak  m en tén  és m e 
legkedve lő  tö lg y esek  zá ródásh iányos fo ltja iban  egyarán t m eg ta lá lha tó . Ö ssz- 
egyedszám a 100 tő  fölött.

Aquilegia vulgáris: E gyetlen  h ely rő l k erü lt csak  elő. A  B ocskor-kú ti á rok tó l n em  m essze 
sz ik lás fe lsz ínen  v irít (3. ábra). A  közeli S áto rm a-hegyen  az üde b ü k kösökben  
tenyészik , itt azonban  m ész-, és m e legkedvelő  erdőben , igaz közel az  árk o t szeg é
lyező  gyertyánoshoz. E lő fo rdu lásá t a  hegyen  m ég  nem  jeg y ez ték  fel.

Carex rostrata (K ovács  és T akács 1995): H árom  tóbó l k erü lt elő  (5. ábra). M agas egyed- 
szám ban  tenyész ik  a  B onta-, a  P áros- és a C serkás-tóban  is, de valósz ínű , hogy  
tovább i tavakban  is elő fordul.

Centaurea triumfetti (S eregélyes 1994): A  B ika-tó  vonalá tó l délre , 200  m éterre , az  eny 
hén  szik lás erdőszélen  virít.

Cephalanthera longifolia: A  B ocskor-kú ti á rok  alján , közel a b e já ra to t szegé lyező  ak áco 
sokhoz ta lá ltu n k  belő le  egy  töve t, továbbá a  2 -es gyep fo lttó l B ala tonhenye irányába 
vezető  szu rdok  b ü k k fá ja  alatt, de néhány  tő  e re jé ig  a P áros-tó tó l észak i irányba 
fu tó  ú ton  is k épv ise lte ti m agá t fekete  fenyők  ala tt (3. ábra). A  tan u lm ányozo tt 
fo rrások  a lap ján  feke te-hegy i e lő fo rdu lásá t m ég  nem  pub likálták .

Coronilla emerus (K o vá cs  és T a ká cs  1995): A  dél-keleti le jtőkön  fekvő  m olyhos-tö lgyes 
boko rerdőben , sz iliká t sz ik lagyepeken  sokfelé  e lőfordul.

Cotoneaster integerrimus'. A  V askapu-szurdok  nyugati o ldalán , a feke tefenyő  te lep ítésen  
tú l néhány  nagyobb  k iá lló  baza ltsz ik lán  é lnek  k isebb  példánya i. V alam ivel 
robosztu sabb  egyedei a G yöngy-tó  körü li sz ik lák  k özö tt is tenyésznek . F ekete
hegy i e lő fo rdu lásá t m ég n em  p u b liká lták  (3. ábra).

Dianthus deltoides (F arka s 1999): A  4-es és 81-es gyepfo ltban , va lam in t a K elem ényes- 
kő sz iliká t sz ik lagyepében  is m eg ta lá lha tó  p á r töve  (3. ábra).

Dictamnus albus (K ovács  és T akács 1995): A  hegyen  m inden  o lyan  é lőhelyen  töm eges, 
aho l e lő fo rdu lása  várha tó

Dryopteris carthusiana: E gyetlen  élőhely rő l kerü lt elő , a  K is B arkás-tó  fűzláp já t alkotó  
Salix cinerea-k tövénél (3. ábra). N incs ko rább i pub lik á lt adata.

Gagea bohemica (B a uer  2004): A  K elem ényes-kő  sz iliká t sz ik lagyepében  és a 8-as 
sz ik lagyep fo ltban  is m eg ta lá ltuk  p á r  tövé t (4. ábra).

Gentianapneumonanthe (B oros 1957): K ét láp ré tfo ltban  (16-os és 21 -es) is m eg ta lá lha tó  
(4. ábra). E lőbb iben  10-20 tő , u tóbb iban  töm eges 100-200 fö lé tehető  p é ldánya inak  
szám a, é lőhelye  azonban  Solidago gigantea-va\ e rősen  fertőzött.

Iris graminea (S eregélyes 1994): A z Iris graminea az  üdébb , lige tes m eg je lenésű  erdő 
fo ltokat, e rdő szeg é ly ek e t kedveli. T öbb  k ü lönböző  fo ltban  is e lő fordult, m elyek  
közös je llem ző je , hogy  áp rilisig  ta la juk  erősen  nedves, sok  esetben  v ízboríto tta .

Iris sibirica (K o vá cs  és T akács 1995): A z Iris sibirica egye tlen  h elyen  él csak  m eg, a  16- 
os v izenyős, láp ré tnek  nehezen  nevezhe tő  fo ltban , aho l 10-20 töve t ta lá ltunk .

Iris variegata (K ovács és T akács 1995): A z Iris variegata a  szárazabb, nyíltabb cseres tölgye
sekben és m elegkedvelő erdőkben tenyészik. E gyedszám a több száz tőre tehető.

Lilium martagon (K ovács  és T akács 1995): T örm elék le jtő  erdőkben , gyetyános-tö lgye- 
sekben , a p la tó n  is elő fo rdu l. Ö sszegyedszám a m egh alad ja  a 100 tövet.

Lychnis coronaria (K o vá cs  és T a ká cs  1995): E rdőszé leken  több fe lé  m eg ta lá lha tó , a  fe l
m érés évében  egyedszám a 10 -1 0 0  tő  közö tti vo lt (4. ábra).
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Orchis morio: A  H enye-tó  m ögött él 10-20 példánya (4. ábra). K orábbi íro tt fo rrások  
feke te-hegy i e lő fo rdu lásá t nem  em lítik .

Orchis purpurea: A  K öveská l felé néző  cseres-tö lgyesben  (4 1 -es fo lt) dé li-k ite ttségben , 
m eredek  le jtőn  v irít néhány  példánya. N incs ko rább i pub lik á lt ada ta  (4. ábra).

Pisum elatius: 2008  nyarán  ta lá ltunk  belő le  egy  pé ldány t a 3 -as g y ep fo lt déli perem én. 
S zik lak ibúvások  k özö tt nőtt, azó ta  azonban  n em  kerü lt elő , így je len lé te  kérdéses. 
K orábbi fo rrások  n em  em lítik .

Platanthera bifolia (Kovács és T akács 1995): A z ado tt három  évben  egye tlen  p éldányá t 
ta lá ltuk  m eg  a B ika-tó ra  néző  dom bon , m elyet le jtő sz tyepp  növények , Adonis 
vernalis, Pulsatilla pratensis, Euphorbia cyparissias ta rk ít (4. ábra).

Pulsatilla grandis (Bauer 2004): A  K elem ényes-kövön  v irít m inden  kora tavasszal 
(5. ábra). A  20-30  m 2-es te rü le ten  10-20 tővel rendelkezik .

Pulsatilla pratensis subsp. nigricans (Seregélyes 1994): L ejtősz tyepeken , erdőszéleken , 
sz ik laperem eken  m indenü tt közönséges. A  F ekete-hegy i á llom ány  lé tszám a 500- 
1000 tő re  tehető .

Ranunculus illyricus (Seregélyes 1994): A z Adonis vernalis-hoz és a Pulsatilla pratens is- 
hez h ason lóan  szám talan  gyepfo ltban  m egtalálható .

Ranunculus polyphyllus (Boros 1957): A  C serkás-tóban , va lam in t a B on ta-tóban  is m eg 
ta lá lható  (5. ábra). Boros és V ajda (1957) a B ika-tóban  is látták. A  N em zeti Park  
által a  B on ta-tóhoz k ihe lyezett táb lán  is szerepel, m in t a B on ta-tó  egy ik  n ö v én y 
ritkasága . A z eltérő  ész le lésekben  vélhető leg  a v íz im adarak  te rjesz tése  is szerepet 
já tsz ik .

Scabiosa canescens: A  1-es fo lt déli perem én , egy  k isebb  dom bon , va lam in t a dom btó l 
dé lnyugatra , az  e rdőszegé ly  c se ijé i között tenyész ik  (5. ábra). Je len lé té t korábbi 
íro tt fo rrások  nem  em lítik .

Schoenus nigricans: E gyedü l a C serkás-tóban  ta lá lható  k isebb  popu láció ja  (6. ábra). 
A  C serkás-tó  annak  ellenére , hogy  jú n iu s ra  k iszárad , fekvésének  -  fákkal szorosan  
k ö rü lve tt -  köszönhetően  igen te rm észetes á llapo tta l rendelkezik . A  legszebb  
zsom békosok  ta lá lhatók  benne, továbbá a Ranunculus polyphyllus és a Schoenus 
nigricans is m egél benne (u tóbbi faj nem  kedveli a  le rom lo tt v izes é lőhelyeket). 
A  F ekete-hegy i e lő fo rdu lásá t az  íro tt fo rrások  nem  em lítik .

Scorzonerapurpurea: E gyetlen  helyen  bukkan tunk  rá, a 9 -es gyep fo ltban  (6. ábra). Je len 
lé té t m ég nem  pub liká lták .

Scutellaria columnae (K ovács és Takács 1995): A  F ekete-hegy  üde erde iben  töm egesen  
fo rdu l e lő , m íg  a déli k ite ttség ű  és B a la to n h en y e  fe lé  eső  erd ő k b ő l h ián y z ik  
(6. ábra).

Sphagnum fallax (Fodor 2004), Sphagnum fimbriatum  (Boros 1957), Sphagnum squar
rosum (Seregélyes 1994): K izáró lag  a M onosto ri-tóban  élnek , é lőhe lyük  évek  óta 
zsugo rod ik  (6. ábra). A  k icsiny  tőzegm ohás láp fo ltban  elkü lönü lve  fo rdu lnak  elő.

Stipa pulcherrima { Bauer 2004): A h eg y e n  3 helyrő l k erü lt elő. A z 1-es fo lt két kü lönböző  
pon tján , va lam in t a kevéssé  bo lyga to tt, és te rm észetesség  szem pon tjábó l jó  
á llapo tban  lévő 9-es fo ltban  (6. ábra). U tóbb iban  a legtöm egesebb.,

Tamus communis (Seregélyes 1994): A  F ekete-hegy  keleti és nyugati fe lén  egyarán t tö m e
ges, ugyan ak k o r a tisz tán  déli k ite ttségű  erdőket, és a hűvösebb  m ik rok lím ájú  
gyertyános fo ltoka t kerüli. É lőhe lyp refe renciá ján  m egm uta tkozik  az a tlan ti-m ed i
te rrán  elterjedése .
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Thelypterispalustris (B oros 1957): K orábban  a Sphagnum fa jokkal együ tt a B arkás-tóban  
is e lő fo rdu lt, a  tűzvész  ó ta  azonban  csak  a M onosto ri-tóban  tenyész ik  (6. ábra). 
A  tó körü li tö b b le t v ízház ta rtá ssa l rende lkező  te rü le teken  töm eges e lte ijedésű , 
m eg ta lá lh a tju k  a nádasokban , a  füzek  tövén  éppúgy, m in t a sások  között. S pórá t is 
szór. Ö sszeg y ed szám a több százra  tehető .

1 - A q u i le g ia  v u lg á r is
2 - C e n ta u r e a  tr iu m fe tt i
3 - C e p h a la n th e r a  lo n g ifo lia
4 - C o to n e a s t e r  in te g e r r im u s
5 - D ia n th u s  d e l t o ï d e s
6 - D r y o p te r is  c a r th u s ia n a

3. ábra. Védett taxonok elterjedése a Fekete-hegyen 
Figure 3. Distributions of the protected species on the Fekete-hegy.
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1 - G a g e a  b o h e m ic a
2  - G en tia n a  p n e u m o n a n th e
3  - O rch is  m orio
4  - O rch is  pu rpu rea
5  - L ych n is coronaria
6 - P la tan th era  bifolia

o 500 1000 Metere

4. ábra. Védett taxonok elteijedése a Fekete-hegyen 
Figure 4. Distributions of the protected species on the Fekete-hegy.
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1 - P u lsa tilla  gran d is
2  - S c a b io sa  c a n e s c e n s
3 - C arex rostra ta
4  - R anu ncu lus p o lyp h yllu s

0 500 1000 Meters

5. ábra. Védett taxonok elterjedése a Fekete-hegyen 
Figure 5. Distributions o f the protected species on the Fekete-hegy.
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1 - S c o rzo n e ra  pu rpu rea
2  - S c h o e n u s  n ig rica n s
3  - S cu te lla ria  co lu m n a e
4  - S tip a  pu lch errim a
5  - S p h a g n u m  sp .
6  - T h e ly p te r is  p a lu s tr is

o 500 1000 Meters

6. ábra. Védett taxonok elteijedése a Fekete-hegyen 
Figure 6. Distributions o f the protected species on the Fekete-hegy.
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1 - Im p a tie n s  parviflora
2  - Q u e rc u s  rubra
3  - P in u s nigra
4  - S o lid a g o  g ig a n te a

o 500 1000 Meters

7. ábra. Tájidegen taxonok elterjedése a Fekete-hegyen 
Figure 7. Distributions o f the alien species on the Fekete-hegy.
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Más szempontból említésre méltó, lokálisan értékes fajok

Anemone ranunculoides: A  2 0 0 7 -2 0 0 9  közö tti időszakban  csak egye tlen  helyen , az  52-es 
fo ltban  ész le ltük  elő fo rdu lását. B ükkök  tövében  tenyészik . K orábbi íro tt fo rrások  
nem  em lítik  je len lé té t a  hegyen.

Artemisia pontica: K ibúvó  szik lákon , sz ik lagyepekben  több  h elyen  is ta lá lkozha tunk  
vele. A  F ekete-hegyrő l n incs korábbi p ub liká lt adata.

Asplénium septentrionale (Seregélyes 1994): K izáró lag  a K elem ényes-kő  b azalttöm b jén  
ta lá lkozha tunk  vele. A  3 év  ala tt egye tlen  repedésbő l kerü lt csak  elő.

Gratiola officinalis (Kovács és Takács 1995): A  Viola elatiorral együtt, sz in te va lam enny i 
tó fo lt perem én  m eg ta lá lha tó . K orább i fo rrások  csak  a B on ta-tó  partjáró l em lítik . 
E lte rjed tségének  növekedése  a te rü le t szárazodásának  lehet egy ik  m utató ja . 

Succisa pratensis (Kovács és Takács 1995): A  felhaszná lt irodalm ak több  helyrő l em lítik , 
m i azonban  m ár csak  a 21 -es fo ltban  ta lá ltuk  m eg.

Élőhelyek Á-NÉR szerint

A z A -N É R  alapú  é lőhely térképezés e redm ényekén t a  v izsgált te rü le ten  e lő fo rdu ló  
élőhelyeket 31 kategó riáva l sikerü lt leírni. E zek  közül 25 é lőhely típus önállóan  is 
m eg ta lá lha tó , 6 ped ig  csak  m ozaikosan  je len tkez ik . A  m ozaikok  többfé lék  lehetnek : 
b izonyos ese tekben  2 önálló  kategória  e légségesnek  b izonyu lt a  je llem zésh ez , m áshol 
három ra  vo lt szükség. A  leg több  n ehézséget az e lkü lön ítésben  azok  a te rü le tek  okozták , 
aho l az edafikus hatáso k  fokozo ttan  je len tk ezn ek  és a hosszan  tartó  v izbo rítás  erő te ljesen  
befo lyáso lja  a vege tác ió  fiziognóm iáját. A  nádasok  és m ocsarak  (B kóddal rende lkező  
kategóriák ) közü l m indössze  a „nem  zsom béko ló  m agassásré tek” (B 5) je len tek  m eg 
önállóan . E nnek  egyik  oka, ho g y  a  v izes é lőhelyek  k ite rjedése  k icsi, nem  ta láln i o lyan  -  a 
té rkép  m ére tarányában  áb rázo lha tó  -  hom ogén  egységeket, m elyek  egym ástó l karak teresen  
eltérő  képet m utatnak . A  szerkezetben  m egny ilvánu ló  ap ró  kü lönbségek  csak  a  tá rsu lások  
sz in tjén  érte lm ezhetők . É rdem es m ég  m egem líten i a  „gyertyános tö lg y esek ” (K 2) és a 
„b ükkösök” (K 5) helyzetét. M ivel a F ekete-hegy  tengersz in t fele tti m agassága  nem  éri 
el a 400  m -t így  ezek az é lőhelyek  csak  szu rdokokban , ill. észak i k ite ttségben  fo rdu lnak  
elő. N em  m inden  gyertyános fo ltban  van  bükk , u tóbb i sz in te k izáró lag  csak  a  m eredek  
le jtőkön  je len ik  m eg, és o tt is csak  néhány  egyeddel képv iselte ti m agát, önálló  bükkös 
fo ltró l beszéln i ezért fe lesleges lenne, ugyanakko r je len lé tü k  fon tos in fo rm ációval szo lgál 
a te rü le t m ik rok lím ájával kapcso la tban , ezért áb rázo ltuk  a 31 -es fo lto t, m in t gyerty án o s
bükkös m ozaik  (K 2*K 5).

A v izes é lőhelyek  m e lle tt je len tő sek  m ég  az ún. „ le jtőgyepek” (H 3a). E zek  olyan 
te rü le teket fog lalnak  el, aho l a X X . század  elején  m ezőgazdaság i m űvelés , legelte tés 
folyt. Idővel a  fe ltö rt gyepek  záród tak  és a le jtő sz tyeppré tek re  je lle m ző  fa jok  terjed tek  
el. A z ebbe a ka tegó riába  ta rtozó  é lőhelyeket erősen  fenyegeti a fo ltok  széle in  je len tk ező  
cserjésedés.

A korább i kettő  helyett az  1993-as tűzvésznek  köszönhetően  m a m ár csak  egyetlen  
helyen  fo rdu lnak  elő tőzegm ohák . E zt az  élőhelyet, m in t „ tőzegm ohás átm eneti láp” (C 23) 
kategorizá ltuk , am i abbó l a szem pon tbó l igen érdekes, hogy  ugyan  M agyaro rszágon  
n incsenek  típusos tő zegm ohalápok , U herkovich G ábor a lgo lógus 1979-es b ejárásá t kö 
vetően  úgy  ny ila tkoz ik  a  F ekete-hegyrő l, hogy itt a  M onosto ri-tavon  ta lá lható  az  o rszág
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egy ik  leg inkább  típusosnak  tek in the tő  úszó láp ja . A  láp m ár egyá lta lán  n em  úszik , ső t 
a k iszáradás fenyegeti. A  v izsgált években  a  n y ár közepén  m ég  m eg lévő  té li és tavaszi 
csapadékv íz  augusztu sra , de legkésőbb  szep tem berre  vég leg  eltűnt.

A  F ek ete-hegyen  lehete tlen  o lyan  te rü le te t ta lá ln i, aho l az an tropogén  ha tás  ne je le n t
kezett vo ln a  az e lm ú lt év századok  során. A  v izsgált te rü le t nagy  részén  a K áli-m edence  
T ájvédelm i K örzet m egalak ítá sá ig  ak tív  erdésze ti tevékenység  folyt. E nnek  köszönhető , 
hogy  o ly  sok  h e ly en  ta lá lkozha tunk  te lep íte tt akácosokkal, feke tefenyves ü lte tvényekke l, 
ill. a  ta rvágások  vagy  tű zv ész  h e ly én  felnövő  kőrisesekke l. APinus nigra pu sz tu ló b an  van, 
ezért önálló  h o m ogén  fo lto t seho l sem  alkot. E lő fo rdu lásá t kü lön  té rképen  ábrázo ltuk . 
A z akácosok  által e lfog la lt te rü le t je len tő s . A  k ő risesekben  h e lyenkén t m ár je le n  van a 
Quercus cerris ú ju la t fo rm ájában .

7 kü lönböző  fo lto t O A , O B , ill. O C  kategóriákka l je llem ez tü n k , u ta lva  ezen  élőhelyek  
le rom lo ttságára  és je lleg te len ség ére . E zek  m elle tt fő leg  a  v izes é lőhelyekre  igaz, hogy  az 
invazív  fajok  e rő te ljes  te rjedése  m ia tt több  fo lt fa jkész le té t is az e lszegényedés fen y e
geti.

A  F ekete-hegy  soksz ínűségét tük rözi, hogy  o lyan  ritka  é lőhely  kategó riákka l is ta lá l
koztunk , m in t az  „éger-, és k ő ris láp o k ” (J2), a „ny ílt sz iliká t sz ik lagyepek” ( G l )  vagy  
éppen  a „m ész- és m e legkedvelő  tö lg y esek ” (L l) .

A természetes állapotok leromlását okozó hatások

A  F ekete-hegy  1984-ben a K áli-m edence  többi részéve l együ tt véde lm e t ny ert és lé tre jö tt 
a  K áli-m edence  T ájvédelm i K örzet. E z  a  v éde ttség  a N em zeti P ark  1997-es m eg alak u 
lásával fokozódott.

A z a lább iakban  rész le tesen  ism erte tjük  azokat a hatásokat, m elyek  szerepet já tsz an ak  
a vege tác ió  elszegényedésében .

Másodlagos szukcesszió

M ivel a F ekete-hegy  300-400  m  közö tti tengersz in t fele tti m agasságon  te rü l el, a zá ró 
tá rsu lás  a te rü le ten  a cseres-tö lgyes. E gyes bo tan ik u so k  szerin t a m ész-, és m elegkedvelő  
tö lg y esek  is leh e tn ek  k lím azo n á lisak  a B a la to n -fe lv id ék en  (F ekete és V arga 2006). 
A z edafikus és ex trazoná lis  tényezők  ez t több fé leképpen  m ódosíthatják . V ék o n y  ta la j
takarón  boko rerdők , sz ik lagyepek  jö n n e k  lé tre, észak i le jtőkön  g yertyános tö lgyesek  
je len n e k  m eg, a  ta rtó s  v ízbo ríto ttság  k lim ax társu lása i p ed ig  a lige terdők , láperdők.

A  F ek ete-hegyen  a  le jtőgyepek  az e rdőszélek  felő l fo lyam atosan  szűkü lnek , a  cser- 
jé sed és  ó riási m ére teke t ölt. A  Prunus spinosa, Rosa canina agg. és Rubus fa jok  k ite rjed t 
á llom ányaiva l tö bb fe lé  ta lá lkozha tunk . U g y anakko r a v iz sgált te rü le t egyéb  erdőszéle in , 
m elyek  az egykori szán tókkal, gyüm ölcsösökke l h a táro sak  a cserjésedés k edvezőnek  is 
m ondható .

A  heg y en  ta lá lha tó  ké t legelőerdő  tá jkép i értéke m ia tt védendő . A  te rü le t ke le ti felén  
e lterü lő  H enyei legelőe rdő  m ára  beerdősödö tt. F ekvésébő l adódóan  a széleken  a m ezei 
ju h a r  a zá rtabb  közbü lső  részeken  a közönséges gyertyán  nő tt fel, hom ogén  állom ányokat 
ho zv a  lé tre. A  p la tó  nyugati fe lén  v alam ivel kedvezőbb  a helyzet, itt m ég kellően  m ozaikos 
a tá j, a  g yepek  éppúgy  m eg ta lá lha tók , m in t az  e rdőfo ltok , az öreg  hag y ásfák  azonban  nem  
m indenü tt lá tszanak , h e lyenkén t kö rb en ő tte  ők e t az  erdő.
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A  tö b b le t v ízh a tá s  a la tt á lló  é lő h e ly ek en  e lő szö r a n y ílt v íz fe lü le tek  csö k k en ése , 
és ezzel együ tt a Phragmites australis és Typha fa jok  te rjedése, m ajd  a Salix cinerea 
m egjelenése  je lz i a szukcesszió  e lő rehalado tt állapo tát, E nnek  oka részben  a „ tavak” 
lé tre jö tte  ó ta  ta rtó  fo lyam atos feltö ltödés, m ely  e lsőso rban  a  hu lló  p o rnak  köszönhető  
(K irály 1997). E hhez já ru l h ozzá  a növény i m aradványok  anox ikus k ö rü lm ények  közötti 
fe lha lm ozódása , a  tőzegesedés.

Özönfajok és idegenhonos fajok megjelenése, gyomosodás

A  F ekete-hegyen  ö zön fa jok  szerencsére  csak  k is egyedszám ban  van n ak  je len . T erü le t
fog la lásuk  csak  b izonyos é lőhelyeken  je len tő s , pl.: láp-, és m ocsárrétek , m agaskórósok .

Ambrosia artemisiifolia: Je len  van  a hegyen , de  csak  fo ltokban , az  u tak  m en tén  képviselte ti 
m agát néhány  egyeddel.

Impatiens parviflora: F ő leg  a B ocskor-kú ti á rokban  van  je le n  n agy  töm egben  (7. ábra).
E gyéb  elő fo rdu lása iná l 10 és 100 közö tti az  egyedszám a.

Quercus rubra: Egyetlen  előfordu lása ism ert, ahol néhány  10 ülte te tt egyede él (7. ábra). 
Pinus nigra: A  7. áb ráró l leo lvasható , hogy  m elyek  azok  a  te rü le tek  m elyeke t ko rábban  

ö sszefüggő  feke tefenyvesek  boríto ttak . A z 1992-es tűzvész  so rán  a  B arkás-tó  
kö rnyék i feke tefenyves gyu llad t lángra, m ajd  átterjed t a tő zegm ohaláp  ham vas 
füzeire . A kkor pusz tu ltak  ki a  Sphagnum fa jok  és a ha jtáso s növények  a lápból. 
N em csak  a láp, hanem  76-os é lőhely fo lt is tö b bny ire  leégett. A  té rképen  északabb ra  
je lz e tt fenyők  hajdanán  egy közös állom ány t a lko ttak  a B arkás-tó  kö rnyék i egye- 
dekkel. E z egy  ugyano lyan  e lnyú lt fenyves volt, m ely  a te rü le t észak-nyugati felén 
húzód ik , és am elye t 2009  tavaszán  szála lással je len tő s  m értékben  m egritk íto ttak . 
A  h arm ad ik  fenyves fo lt az  1-es gyepfo lt déli széle  m en tén  terü l el. E zek a fenyők  
tá jkép ileg  k ife jeze tten  szépek , jó l m uta tnak  a  gyep  határán , azonban  term észet- 
véde lm i szem pon tbó l nem  itt a helyük. A  köze lükben  ké t tó  is ta lá lható , a B ika-tó  
és a B onta-tó , m elyekre  egy ese tleges tűz könnyen  átterjedhet, és nagy  pusz títást 
v ih e t végbe. E m elle tt p rob lém át je le n t az is, hogy  tü levele ikke l tovább  savany ítják  
a talajt.

Robinia pseudo-acacia'. K ü lönösen  a hegy  lábakon  gyakori. A  hom ogén  akácos foltok, 
e lső so rban  a v iz sgált te rü let szélein  he lyezkednek  el. A z akácosokkal érin tkező  
erdő fo ltokban  sz in tén  je len  van  az akác, m ivel igen a g re s s z ív jó i  te rjedő  faj. A m i 
a legnagyobb  p rob lém a, hogy  korábban  éppen  a hegyen  ritkább , üdébb  szu rdok 
v ö lgyeke t te lep íte tték  be  akáccal. A z eredeti n övényzet he lyenkén t fo ltokban  
m eg ta lá lha tó , a fo ltokró l k ész íte tt rész letes fa jlisták  ez t igazo lták  (K alo 2010). 
E zek  a  fo ltok  p ropagu lum források , m elyek  seg ítségéve l az  érin te tt te rü letek  
faj k ész le te  regenerálódhat.

Solidago gigantea: V izenyős te rü le teken , láp-, és m ocsárréteken , m agaskó rosokban  for
du l e lő  (7. ábra). A  m eg je lö lt fo ltokban  kettő  k ivé teléve l töm eges , 1000 tő  feletti 
ö sszegyedszám m al. A  22-es és 44 -es fo ltokban  p á r tővel képv ise lte ti m agát k isebb 
a pocso ly ák  m en tén  is.

147



Kalo M. és Tóth Z.

A plató tavainak vízháztartása

A  F ek ete-hegyen  szám talan  tó fo lt ta lá ltható , m e lyeknek  igen gazdag , de fokozatosan  
e lszegényedő  fló rá ja  van  az egyre  hosszabb  ny ári k iszáradások  m iatt. A  B ika- és a 
B arkás-tó  k ivé te léve l m inden  m ás v izenyős fo lt jú n iu s ra  elvesz íti ny ílt v ízfe lü le tét, nyár 
végére  p ed ig  te ljesen  k iszárad . A  v ízborítás egyre ta rtó sabb  m egszűnése  növeli a sások  és 
füvek  té rhód ításá t és lehető séget ad  o lyan  invaz ív  fa jok  b e te lepü lésére , m in t a  Solidago 
gigantea. A z  1980-as évek  aszályos évei fe lgyo rsíto tták  ez t a fo lyam ato t. A zó ta  ugyan  
több a csapadék , de a g lobá lis  k lím aváltozás o k o z ta  szé lsőségek , a csapadék  egyenlő tlen  
e lo sz lása  u g y anúgy  nehezíti a  lápi és m ocsári növén y ze t helyzetét. A z  e lm ú lt évek  enyhe 
és h óban  szegény  te lei sz in tén  nagy  csapást je len te ttek , h iszen  a tavak  éppen  az egyszerre  
n agy  m enny iségben  elo lvadó  hóbó l ny erték  v ízkészletüket.
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Fekete Hill is located 20 km to the north of Lake Balaton. Since 1984, it has been protected by law along with 
other parts of the Káli Basin. The aim of this study was to survey the actual state o f the vegetation.

The authors characterized the main habitats of the examined area according to the General National Habitat 
Classification System. On the grounds of the monitorings, the authors made a vegetation map on which the 
different habitat spots were separated.

After the Second World War, many people left the basin, therefore, on top of the hill, the abandoned fields 
were started to be reforested spontaneously. Moreover, since the late 19“’ century, local forestry planted alien 
species: black pines and locust-trees to places o f oak - hornbeam woodlands.

Altogether 354 vascular plant species and 3 Sphagnum peatmoss species were recorded between 2007 and 
2009. 35 of them are protected by law. Compared to the earlier examinations, the number o f protected species 
decreased.

On top of the hill, there are some ponds covered with willows. In one of them live Sphagnum peatmoss 
species. These habitats represent the most important specialities o f the area, but they are in danger because 
summers have been dry for a long time over the years.

The research about the changes o f the vegetation is based mostly on aerial photographs, military maps, 
reviews and the authors’own experiencies.
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ADATOK A BÓDVA-VÖLGY EDÉNYES FLÓRÁJÁHOZ

PENKSZA KÁROLY és MALATINSZKY ÁKOS

Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, 
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Kulcsszavak: ártéri növényzet, Bódva-völgy, florisztikai adatok

Összefoglalás: Jelen közleményben a Bódva-völgy magyarországi szakaszáról 2000-2001. évi kutatásaink 
során előkerült védett, ritka, illetve a térségre nézve új növényfajok előfordulási adatai kerülnek ismertetésre. 
55 taxon előfordulását közöljük, amelyek között több védett (Gentiana cruciata L., Carlina acaulis L., Sonchus 
palustris L., Dianlhus deltoides L., Persicaria história (L.) Samp., Fritillaria meleagris L., Iris sibirica L., 
Platanthera bifolia (L.) Rich., Orchis laxiflora Lam. subsp. palutris (Jacq.) A. et G., Dactylorhiza incarnata 
(L.) Soó, Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerh., Eriophorum latifolium Hoppe, Carex cespitosa 
L., Carex buekii Wimm., Carex buxbaumii Wahlbg., Carex hartmannii Cajander), a területről eddig még nem 
közölt (pl. Potamogeton berchtoldii Fieber, Potamogeton lucens L., Teucrium scordium L.) vagy ritka taxon 
újabb előfordulása kerül felsorolásra.

B evezetés

A  B ó d v a -v ö lg y  k is tá j fö ld ra jz ila g  az  É sz a k -m a g y a ro rsz á g i-k ö z é p h e g y sé g  n ag y tá j 
A g g te lek -rudabánya i-hegyv idék  k ö zép tá jának  R u dabánya-szalonnai-hegység  k is tá j
csopo rtjában  fekszik . T erülete k ite ljed  a  B ódva fo lyónak  az o rszághatá rtó l S zendrö lád ig  
húzódó  szakaszára , am ely  k é t szé lesebb , tek ton ikus eredetű  v ö lgym edencét és szurdok- 
szerű  szakaszoka t fog lal m agában . E te raszos szerkezetű  vö lgym edencék  a lap já t triász  
időszaki karboná to s kőzetek  ép ítik  fel. F e lsz ínüke t lö szszerü  anyag , ille tve g lac iá lis  
eredetű  vály o g  borítja . A  m in tegy  140 és 220  m é ter közö tti tengersz in t fele tti m agasságú  
kistáj fe lsz ínének  nagy jábó l kétö töde tago lt m edencedom bság , m íg  h árom ö töde vö lgy ta lp i 
terü let. Talajai döntő  részben  nyers ön tések , Szalonnátó l délre  ped ig  réti öntések. A  kistáj 
égha jla ta  m érsékelten  hűvös és m érsékelten  nedves, de közelít a  m érsékelten  száraz 
éghajla ti típus felé. N ö v ény fö ld ra jz i beo sz tás  szerin t a te rü le t a  T om ense fló rajárás része 
(M arosi és Somogyi 1990).

A  B ódva-vö lgy re  és kö rnyékére  n ézve  legkorább i rész letes ada toka t T haisz (1908, 
1910, 1911) közölt. A X X . század  első  felében  Boros (1922 , 1937, 1938) já r t  több  a lk a
lom m al a  te rü le ten  fe ljegyzéseket is készítve. Jakucs (1961) c ikkében  is ta lá lható  néhány  
környékbeli flo risztikai adat. A z 1990-es évek  elejé tő l Endes ( 1996) és P enksza és Salamon 
(1997a, 1997b) já ru ltak  h ozzá  a  te rü le tek  bo tan ikai ism eretéhez , új faji e lő fo rdu lásokat 
közö ltek  a té rség  tágabb  k ö rnyezeté re  is. V ojtkó és M arschall ( 1997) is g y arap íto tta  új 
adatokkal a  C serehá t növényzeti ism ereté t. Farkas (1996) az  á lta la  összeírt véde tt fajokat 
so ro lja  fel a  C serehátbó l. A  B ódva-vö lgye  invazív  fajok  tek in te tében , ö sszeve tve  m ás 
hason ló  k lím ájú  rég iókka l szegény  (B alogh 1996, 2001 , B alogh et al. 1994). A  legújabb  
ada toka t Somlyay és Lőkös (1999), Somlyay (2000) nyú jtják  a kö rnyék  növényzetéhez.
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A n y ag  és m ó d sz e r

A vizsgált terület a Bódva-völgy területe az országhatártól a Szendrőtől délre található Büdöskút-pusztáig, 
amely lefedi a kistáj döntő részét. A legtöbb adat a Szalonnától délre található területekről származik.

Jelen közleményben a Bódva-völgy magyarországi szakaszáról 2000-2001. évi kutatásaink során előkerült 
védett, ritka, illetve a térségre nézve új növényfajok előfordulási adatait ismertetjük.

A florisztikai adatoknál az egyes területekre nem közlünk teljes listát, csak a kiemelkedő jelentőségű 
előfordulásokat soroljuk fel. Minden, az adatgyűjtés időpontjában védett taxon adatát közöljük, akkor is, ha 
új előfordulása nem kiemelkedő értékű. Az adatok felsorolásánál Simon (2000) nevezéktanát és sorszámait 
alkalmazzuk. A földrajzi nevek a Magyar Honvédség Kartográfiai Üzeme által 1995-ben kiadott, 1:25 000-es 
méretarányú Gauss-Krüger vetületű térkép alapján kerültek feljegyzésre.

A területre vonatkozó irodalmi közléseken túl a kérdéses fajok esetében a Magyar Természettudományi 
Múzeum Növénytár Herbarium Carpato-Pannonicum gyűjteményének lapjait is átnéztük. Az adatoknál a BP 
jelzés e herbárium lapjaira vonatkozik.

E re d m é n y e k  és é r té k e lé s ü k

78. Nuphar lutea (L .) S ib th . -  S zalonna és S zendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l nyugatra). 
F arkas (1996) a C serehá t déli részén , a  K is-S a jóban , va lam in t a H em ád  m entén , 
M alatinszky  és P enksza  (2002) S ajókaza m elle tt je lz i. H erbárium i gyű jtése i a 
környéken: B ánréve  (F ábry 1875, B P), M isko lc  H o lt-Sajó  (B udai 1907, B P), Felső- 
zso lca  (B udai 1904, BP).

283. Trifoliumfragiferum  L. -  K o m já titó l nyugatra ; S zalonna: B akos-dű lő ; T om anádaska: 
R ongyos-kú t. S im on  (2000) szerin t a  K özéphegység  széle in , árté ri és sz ikes ré teken , 
legelőkön . J a ku cs  (1954) a cserehá ti H om rogdró l, M alatinszky  és P enksza  (2002) 
a S ajó -vö lgybő l közli. L egközelebb  K om játibó l (T haisz 1909, B P) van  herbárium i 
gyűjtése .

288. Trifolium dubium S ib t h . -  S zendrő : B üdöskű tpusztátó l északkele tre; T om anádaska  
és K om játi kö zö tt (T ég la -sz ín ); T om aszen tandrástó l északra . B udai M isko lc  kö r
nyékén  (A lsóhám or, D iósgyőr/V asgyár, Jukó  kaszáló in , 1908, BP), T h aisz K assa 
m elle tt gyű jtö tte  (1908 , BP).

3 1 7 . Galega officinalis L. -  B ódvalenke; K om já titó l nyugatra ; S zalonna: B akos-dűlő ; 
Szendrő: B ü d öskű tpusz tá tó l északkele tre . S omlyay és L őkös ( 1999) az  E sztram osró l, 
S omlyay (2000) T om aszen tand rás  m ellő l közö lte  e lő fo rdu lásá t. L egközelebb i herb á
riumi gyűjtései: Edelény (B udai 1906, BP), Tornor és Homrogd között (Jakucs 1953, BP).

447. Cornus sanguinea L. subsp. hungarica (K árp .) S oó  -  T om anádaska: R ongyos-kú t. 
L egközelebb i herbárium i gyű jtése : B élapátfa lva  (C sapody  V. 1970, BP).

451. Eryngium planum L . -  Szendrő: B üdöskú tpuszta . S imon  (2000) m üvében  a „K özép- 
hegység szélein” szerepel. F arkas ( 1996) a Flemád közelében (Szikszónál), M alatinszky  
és P enksza  (2002) a S a jó -vö lgyben  je lz i.

500. Oenanthe aquatica (L .) P o ir . -  Szalonna: Pap-rét; Szendrő: B üdöskű tpusztá tó l 
északkele tre . T h aisz  (1910) B ódvalenke észak i ha tárában  és K om já ti m ellő l, 
M alatinszky  és P enksza  (2002) a Sajó -vö lgybő l közölte.

585. Succisella inflexa (K lu k .) B eck  -  B ódvalenke; B ódvarákó tó l nyugatra ; H idvégardó: 
T öviskes; K om já titó l északra ; T om anádaska  és K om játi közö tt (T ég la -sz ín ); T om a
szen tandrás: C sákányos. T haisz (1910) B ódvalenke és K om játi, P enksza  és S alam on  
(1997a) T om aszen tjakab , P enksza  és S alam on  (1997b) B ódvalenke és B ódvaszilas 
k ö rnyékén  találta .
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682. Gentiana cruciata L. -  Perkupa: D obódéltő l északra ; H idvégardó: K út-fe j. A z 
A g g te lek i-karsz t (Tóth 1996) és a C serehá t (Farkas 1996) több  p on tján  ism ert.

757. Teucrium scordium L. -  Perkupátó l délre, az égerszög i e lágazásnál. S imon (2000) 
szerin t a K ö zéphegység  széle in  szórványos.

822. Mentha pulegium L. -  Szendrő: B üdöskú tpusztá tó l északkele tre . H ulják (1938) a 
M. p. L. ssp. erecta H uds. f. anodonta T op.-t „ Szalonna, Dunnáit et ő"  m eg jelö léssel 
közö lte  és gyű jtö tte  (1937 , BP).

865. Gratiola officinalis L . -  S zalonna és S zendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l nyugatra); 
Szendrő: S zégyenkú ti-dü lő  és Ivánkapuszta  rétjén . Jakucs (1952) B ódvaszilas  és 
K om já ti k ö rnyéké t em líti, hozzátéve: „a Bódva ártéri laposain talált növény leg
közelebb a Matricumban csak a Sátorhegység- és a Mátrából ismert. ” Somlyay és 
Lőkös (1999) a  bódvarákó i Z som békosbó l közli.

956. Plantago major L. subsp. intermedia (D C .) A rc. -  S zög lige t és B ódvarákó  közö tt 
a B ódva köze lében , iszapnövényzetben . S imon (2000) szerin t a D unán tú lon  és az 
A lfö ldön  fordul elő. M alatinszky és P enksza (2002): Sajókaza.

1126. Hypericum tetrapterum Fr. -  S zalonna és Szendrő  közö tti B ódva m elle tti ré tek  
g yap jú sásos fo rrásláp -fo ltjában ; Szendrő: S zégyen-kú ti-dű lő . Simon (2000) g y a
ko rinak  tartja.

1209. Bidens frondosus L. -  A B ódva m en tén  több  ponton.
1267. Senecio erucifolius L. -  S okfe lé  e lő fo rdu l a  B ódva-vö lgyben , így  S zalonna és 

Szendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l nyugatra); S zalonna: P ap-rét; S zendrő : B ü d ö s
kú tpusztá tó l északkele tre . Penksza és Salamon (1997a) a C serehá tban  je lz i. L eg 
közelebb i herbárium i gyű jtése i B ódvaszilas és P erkupa (H ulják 1935, B P) m ellő l 
szárm aznak .

1282. Carlina acaulis L. -  H idvégardó: K út-fej. Szmorad (1999 , 2000) Szög liget, P er
k upa és V arbóc m e lle tt je lz i. A  T ornenséből n incs herbárium i gyűjtése .

1306. Cirsium oleraceum (L .) Scop. -  B ódvalenke; P erkupa: D obódéltő l északra ; 
H idvégardó : T öv iskes; Perkupátó l délre , az égerszögi e lágazásnál; S zalonna és 
Szendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l nyugatra). Simon (2000 ) szerin t az  É szaki- 
k özéphegységben  nem  gyakori.

1310. Serratula tinctoria L. var. heterophylla W allr. -  H idvégardó : T öviskes.
1319. Centaurea macroptilon Borb. -  B ó d v a le n k e ; B ó d v a sz ila s : V ecsem -fo rrás ; 

H idvégardó : K út-fej, T öv iskes; Szalonna: B akos-dű lő , Szendrő: E gres-kú t; 
S zög lige t és B ódvarákó  közö tt; T om anádaska  és K om játi közö tt (T égla-sz in); 
T om aszen tandrás: C sákányos. S imon (2000) a  T ornai-hegységben  je lz i.

1320. Centaurea indurata Janka -  B ódvalenke. A  T ornenséből P enksza és M alatinszky 
(2001) közölte.
Centaurea x szoelloesii W agn. (C. indurata Janka x C. pannonica (H euff.) 
Simk.) -  B ódvalenke; T om anádaska  és K om játi kö zö tt (T ég la -sz in ); S zög lige t és 
B ódvarákó  között. Boros (1937) B ódvaszilas m ellő l, Hulják (1938) a  S zádelő i- 
v ö lgybő l közli.

1365. Sonchus palustris L. -  B ódvalenke; K om játitó l nyugatra ; P erkupátó l délre , az 
égerszög i e lágazásnál; Szalonna: B akos-dűlő ; S zalonna és Szendrő  közö tti ré tek  
(a  B ódvátó l nyugatra ); S zög liget és B ódvarákó  közö tt; T om anádaska  és K om játi 
közö tt (C sigás). Bánkuti és V ojtkó (1995) B ódvalenke és S zalonna m ellő l je lz i 
e lő fordu lását.
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1462. Dianthus deltoides L. -  H idvégardó  (K út-fej, T öv iskes); B ódvalenke; K om játitó l 
délkele tre; S zalonna és S zendrő  közötti ré tek  (a B ódvátó l nyugatra ). A  környéken  
ism ert (F a rka s  1999).

1612. Polygonum arenastrum B oreau  -  Szalonna: Pap-ré t; S zalonna és S zendrő  közötti 
ré tek  (a B ódvátó l nyugatra); Szendrő: B üdöskú tpusztá tó l északkele tre . H azai e lő 
fo rdu lási lehető ségét Soó (1970) je lz i e lsőként, de e lő fo rdu lási ada to t nem  ad. 
P enksza  (2000) a T iszán tú l néhány  pon tjá ró l m ár je lez te .

1613. Persicaria história (L .) S a m p . -  B ódvalenke; H idvégardó: T öviskes. S im on  (2000) 
a T orna i-hegységbő l és a  C serehátbó l, J akucs  (1952) a  cserehá ti B ü ttös m ellő l 
je lz i. L egközelebb  T haisz gyűjtö tte  H idvégardó  m eg je lö lésse l (1911, BP).

1665. Salix repens L. subsp. rosmarinifolia (L .) H a rtm . -  S zalonna és S zendrő  közötti 
ré tek  (a  B ódvátó l nyugatra). J akucs (1954) A g g te lek -É g e rszö g  m eg je lö lésse l 
közölte.

1687. Potamogeton berchtoldii F ieber  -  S zalonna és Szendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l 
nyugatra). S im on  (2000) m űvében  a Z em plén i-hegység , a  B ükk és a G ödöllő i- 
dom bv idék  szerepel a  M atricum ban . M alatinszky  és P enksza  (2002) a  Sajó- 
vö lgyben  je lz i. L egközelebb i herbárium i gyű jtése  M isko lc -G öröm bö ly tapo lca  
m ellő l, a H ejő -patakbó l szárm azik  (B oros és P app  1947, BP).

1694. Potamogeton lucens L. -  B ódvalenke k ö ze lében  ú t m elle tti ho rgásztóban . S imon 

(2000) szerin t a  M atricum  te rü le tén  a  B ü kkben  (L illa fü red ), a C serhátban  és a G ö- 
d ö llő i-dom bv idéken  fordul elő. M alatinszky  és P enksza  (2002) a  S ajó -vö lgyben  
je lz i. A  M iskolc  m elle tti H ám ori-tóbó l B udai (1904. B P), K üm m erle (1904 , BP), 
Soó (1929  és 1930, BP) és K árolyi (1961 , B P) gyűjtö tte.

1738. Fritillaria meleagris L. -  B ódvalenkétő l keletre  a S as-patak  közelében . F arkas 
(1999) is je lz i a  környékrő l.

1780. Iris sibirica L. -  B ódvalenke; H idvégardó: T öv iskes; S zalonna és S zendrő  közötti 
B ódva  m elle tti ré tek  gyap jú sásos forrásláp -fo ltjában . F a rka s  (1996) a  C serehát 
több  pon tjá ró l közli. A z A gg te lek i N em zeti Parkban  is e lő fo rdu l (T óth  1998). 
A  B ódva  m en tén  (B ódvarákó  és B ódvaszilas kö rnyékén) többen  is gyű jtö tték  
(H ulják  1933, P app J. 1952, V ida 1954, BP).

1794. Juncus tenuis W illd . -  H idvégardó: K út-fe j; S zalonna és Szendrő  közö tti B ódva 
m elle tti ré tek  gyap júsásos fo rrásláp -fo ltjában ; Szendrő: B üdöskú tpusztá tó l észak 
keletre . L egközelebb  T om aszen tjakabnál ism ert (P enksza  és S alam on  1997b).

1807. Luzula sudetica (W illd .) D C  -  S zalonna és S zendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l 
nyugatra). P enksza  és S alam on  (1997b) a  B ódva-vö lgyben  H idvégardó  m ellő l 
közö lte.

1834. P/atanthera bifolia (L .) R ic h . -  S zen d rő : K is -L ip ó c  és A k asz tó -d o m b  k ö zö tti 
v ö lgyben  néh án y  tő. A  kö rnyéken  ism ert (F a rka s  1999). L egközelebb  Szin  (B oros 
1922, BP) és F első telekes (G ulyás 2005, B P) m elle tt gyűjtö tték .

1853/b. Orchis laxiflora L á m . subsp. palutris ( J a c q .) A. et G. -  B ódvalenke; H idvégardó: 
T öv iskes; S zalonna: B akos-dűlő ; S zalonna és S zendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l 
nyugatra ); Szendrő: R igó, S zégyen-kú ti-dű lő , K is-L ipóc és A kasz tó -dom b  közötti 
v ö lgy  és B üdöskú tpusztá tó l északkele tre; S zög lige t és B ódvarákó  közö tt a B ódva 
közelében ; T om anádaska  és K om já ti kö zö tt (C sigás). F arkas (1999) a  C serehátbó l 
je lz i. B oros (1922) K om játi és B ódvaszilas közö tti n edves rétrő l közli, ahonnan  
g yű jtö tte  is (1922 , BP).
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1857. Dactylorhiza incarnata (L .) S oó  -  B ódvalenke; Perkupátó l délre , az égerszögi 
e lágazásnál; S zalonna: B akos-dű lő ; Szendrő: R igó; S zalonna és S zendrő  közö tti 
ré tek  (a  B ódvátó l nyugatra) gyap júsásos fo rrásláp -fo ltjában ; Szendrő: Szégyen- 
kú ti-dű lő ; T om anádaska és K om játi közö tt (C sigás); T om aszen tandrás: C sákányos. 
A z A gg te lek i-karsz ton  ism ert (T óth  1998). H erbárium i gyű jtése  van S zalonna 
m ellő l (Felföldy 1966, BP).

1858. Dactylorhiza majalis (Rchb.) H unt e t Summerh. -  B ódvalenkétő l észak ra  a S as
p a tak  felé; P erkupátó l délre , az  égerszög i e lágazásnál. L egközelebb  a Pu tnok i- 
dom bságban  (M alatinszky 2007) és a C serehá tban  (Farkas 1999) ism ert.

1879. Eriophorum latifolium Hoppe -  Szalonnátó l észak ra  (N agy-T elekes-te tő  alján); 
Szendrő: Szégyen-kúti-dűlő. V irók et al. (2004) Szendrő: G acsal m egjelöléssel közli.

1912. Carex otrubae Podp. -  H idvégardó : T öviskes; Perkupátó l délre , az  égerszög i e l
ágazásnál; Szalonna: Pap-ré t; S zalonna és S zendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l n y u 
gatra); Szendrő: R igó, S zégyen-kú ti-dű lő , K is-L ipóc és A kasz tó -dom b közötti 
völgy, Ivánkapuszta  rétjén , és B üdöskú tpusztá tó l északkele tre; T om anádaska: 
R ongyos-kú t; T om anádaska  és K om játi között. Penksza és Salamon (1997a) a 
C serehá tbó l je lez te .

1927. Carex cespitosa L. -  S zalonna és Szendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l nyugatra ) 
gyap júsásos fo rrásláp fo ltjában . Penksza és Salamon (1997a) a B ódva-vö lgyben  
H idvégardó  és B ódvalenke m elle tt je lez ték . L egközelebbi herbárium i gyű jtése  
T om aszen tjakabró l van  (Penksza 1997, BP).

1929. Carex buekii W imm. -  H idvégardó : T öv iskes; Perkupátó l délre , az égerszög i e l
ágazásnál; Szalonna: B akos-dű lő  és Pap-rét; S zalonna és S zendrő  közö tti ré tek  (a 
B ódvátó l nyugatra); S zendrő: S zégyen -kú ti-dű lő  és Ivánkapuszta  rétjén . P enksza 
és Salamon (1997a) a C serehá tbó l, Penksza és Salamon (1997b) B ódvalenkénél 
je lz i. H erbárium i g yű jté se  n incs a kö rnyékrő l ( legközelebb  D iósgyőr, H ulják 
1906, BP).

1932. Carex buxbaumii W ahlbg. -  S zalonna és S zendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l 
nyugatra ) gyap júsásos fo rrásláp -fo ltjában . Penksza és Salamon (1997a) H id 
vég ard ó  m ellő l közölte. H erbárium i gyű jtése  n incs az  É szak -m agyaro rszág i- 
középhegységbő l.

1933. Carex hartmannii C ajander -  S zalonna és S zendrő  közö tti rétek  (a B ódvátó l 
n y u g a tra )  g y ap jú sá so s  fo rrá s lá p -fo ltjá b a n . L e g k ö z e le b b i iro d a lm i ad a ta i a 
C serehátbó l (Penksza és Salamon 1997b), herbárium i gyű jtése i a  M átrábó l és a 
Z em plén i-hegységbő l szárm aznak  (B P).

1962. Carex flava L. -  S zalonna és S zendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l nyugatra) g y ap jú 
sásos fo rrásláp -fo ltjában ; T om anádaska  és K om játi közö tt (C sigás). Penksza 
(1999 . BP) K om játi m elle tt gyűjtö tte.

1964. Carex hordeistichos V ill. -  S zalonna és S zendrő  közötti ré tek  (a B ódvátó l nyu
gatra ) gyap júsásos forrásláp -fo ltjában . B udai (1915) S zalonna m ellő l közölte , 
ahol gyűjtö tte  is (B udai 1907, BP).

1967. Carex vesicaria L. -  Szalonna és Szendrő  közö tti ré tek  (a B ódvátó l nyugatra) g y ap 
jú sá so s  fo rrásláp -fo ltjában ; Szendrő: Iv ánkapuszta  ré tjén  és B üdöskú tpusztá tó l 
északkele tre . B udai S zendrőné l gyű jtö tte  (1907 , B P). Tóth (1998) az  A ggtelek i 
N em zeti Park terü letérő l je lz i.
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1999. Festuca valesiaca S ch leich . -  S zalonna: Pap-rét. P enksza  és S a lam on  (1997a) 
a C serehá ton  gyakori fa jkén t ta lálta. T h aisz  K om játi m e lle tt g yű jtö tte  1910-ben 
(B P).

2017 . Puccinellia distans (L .) P a r l . -  H idvégardó  m e lle tt ú tszélen ; S zalonna: Pap-rét. 
P enksza  és S alam on  ( 1997a) a C serehá tban , P enksza  és S alam on  (1997b) S zalon 
nátó l észak ra  je lz i.

2029. Poa humilis E h rh . ex H o ffm . -  S zalonna: P ap-rét. M alatinszky  és P enksza  (2002) 
a Sajó -vö lgybő l je lez te .

2026 . Poa palustris L. -  A  B ódva-vö lgy  szám os pon tján , így Perkupa: D obódél, K om játi, 
Szögliget, T om anádaska  és T om aszen tand rás környékén . T haisz (1911) is közö lte  
a B ódva-vö lgybő l, K om játi m ellő l. P enksza  és S ala m o n  (1997a) B ódvalenkénél 
és a C serehá t több  pon tján , P enksza  és S alam on  (1997b) P erkupátó l d é lre  je lz i 
elő fo rdu lását.

2112. Agrostis gigantea R oth  -  B ódvalenke; B ódvaszilastó l északkele tre; Szalonna: 
P ap-rét; S zalonna és S zendrő  közö tti ré tek  (a  B ódvátó l nyugatra); T om anádaska  
és K om játi között. P enksza  és S alam on  (1997a) B ódvalenke m e lle tt je lez te .

2109 . Agrostis vinealis S ch reb . -  B ódvalenke; H idvégardó : T öviskes; K om játi környéke. 
P enksza  és S a lam on  (1997a) a C serehá tbó l közölte.

2011. Glyceria declinata B r éb . -  H idvégardó: K ú t-fe j, K om játitó l délkele tre; P erkupátó l 
délre , az égerszög i elágazásnál; S zalonna: B akos-dű lő ; S zög liget és B ódvarákó  
közö tt a B ód v a  köze lében . P enksza  (2000) T om aszen tjakab  m ellő l je lz i.

2120 . Calamagrostis canescens (W e b .) R oth  em . D ruce -  S zalonna és Szendrő  kö 
zötti ré tek  (a B ódvátó l nyugatra ) gyap jú sásos fo rrásláp fo ltjában ; S zendrő: Iván- 
kapuszta  rétjén . P enksza  és S alam on  (1997b) B ódvalenke észak i ha tá ráb an  je lz i 
e lő fordu lását.

2152. Leersia oryzoides (L .) Sw. -  S zalonna: P ap -ré t és E gres-kú t. S im on  (2000) szerin t 
a  K özéphegység  széle in  szó rványos e lő fo rdu lású . M alatinszky  és P enksza  (2002) 
a Sajó -vö lgybcn  je lz i.
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The results of floristical research in Bódva valley (north-east Hungary, south-east of Aggtelek National Park) is 
presented and relevant floristical literature is reviewed. Records o f species which are locally or generally rare or 
protected are presented: Gentiana cruciata L., Carlina acaulis L., Sonchus palustris L., Dianthus deltoides L., 
Persicaria bistorta (L.) Samp., Fritillaria meleagris L., Iris sibirica L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Orchis 
laxiflora Lam. subsp. palutris (Jacq.) A. et G., Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Dactylorhiza majalis (Rchb.) 
Hunt et Summerh., Eriophorum latifolium Hoppe, Carex cespitosa L., Carex buekii Wimm., Carex buxbaumii 
Wahlbg., Carex hartmannii Cajander. The occurrence of Potamogeton berchtoldii Fieber, Potamogeton lucens
L., Teucrium scordium L. are especially significant.
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Összefoglalás: A kaszálás a gyepek hasznosításának és természetvédelmi kezelésének egyik legelterjedtebb 
módja. Két leggyakoribb természetvédelmi alkalmazása (i) a múltban kaszálás hatására kialakult, korábbi 
szukcessziós stádiumokhoz kötődő, nagy fajgazdagságú területek felhagyás utáni rekonstrukciója, valamint (ii) a 
degradált, homogenizálódott, fajszegény gyepek megújítása, rehabilitációja a holt fitomassza (avar) eltávolítása 
révén. Széleskörű alkalmazása ellenére a kaszálás vegetációra és magkészletre gyakorolt hatásairól mindmáig 
keveset tudunk. A jelen tanulmány áttekinti ezen hatásokat, a természetvédelmi célú kaszálás tervezésében és 
kivitelezésében fontos szempontokra három fő téma szerint: (i) a kézi és gépi kaszálás összehasonlítása, (ii) 
a kaszálás gyakorisága és időzítése, valamint (ifi) kiemelt állapotjelzők (funkcionális csoportok, fitomassza, 
diverzitás és magbank) alakulása. Napjainkban a hagyományos kézi kaszálást felváltotta a gyorsabb és költ
séghatékonyabb gépi kaszálás, mely azonban az egyenletesen alacsony vágólap-magasság következtében 
homogenizálja a növényzetet, ráadásul a nehéz gépek tömörítik a talajt és roncsolják a gyepet. A legelterjedtebb 
módszer az évi egyszeri és kétszeri kaszálás, de egyes kutatások akár évi ötszöri kaszálást is alkalmaztak. 
A klasszikus módszertan korai és késői kaszálást használ együtt vagy külön. Mind az évi egyszeri, mind a 
kétszeri kaszálás csökkenti a fitomassza mennyiségét, az utóbbi esetében azonban ez a hatás hangsúlyosabb. 
A kaszálás különbözőképpen hat a funkcionális csoportokra: a dudvaneműekre mind biomassza, mind fajszám 
tekintetében pozitív befolyással van, míg a fiűneműeknél a domináns fajok visszaszorulnak és a kísérőfajok 
fajgazdagsága és tömegessége ezzel párhuzamosan megnő. A kaszálás egyaránt megváltoztatja a talajfelszín 
és a növényzet struktúráját és mintázatát, melynek következtében heterogénebb, nyíltabb vegetáció alakulhat 
ki. Az alacsonyabb növényzeti magasság lehetővé teszi nagyobb mennyiségű fény talajfelszínre jutását, újabb 
fajok magjainak bejutását és hatékonyabb csírázását, ezáltal diverzebb társulás alakulhat ki. Habár ezek a 
folyamatok gyakran kedvezőek és természetvédelmi szempontból kívánatosak, a kaszálás hatására lejátszódó 
folyamatok komplexitása miatt nehéz egyértelmű következtéseket levonni. Mindenképpen ajánlott a kezelni 
kívánt terület alapos felmérése és a terület adottságainak megfelelő, rugalmas kaszálási rendszer kialakítása a 
kívánt természetvédelmi célok elérése érdekében.

Bevezetés

A  kaszálás v ilág szerte  az  egy ik  legnagyobb  m últtal rende lkező  g yephasznosítá si m ód. 
A  k aszá ló ré tek  és a kaszálással hasznosíto tt gyepek  többsége E urópában  em beri hatásra , a 
m ocsarak  lecsapo lásáva l vagy  a k lím azonális  erdők  irtásáva l jö tt  lé tre  és fa jgazdagságának  
fenn ta rtásához is rendszeres, em beri beavatkozás szükséges (F ischer és W ipf 2002). 
A  kaszá lt g yepek  á lta lában  faj gazdag  közösségek , szám os v éde tt és véd e lem re  érdem es 
fajjal (Losvik 1999, S tam pfli és Z eiter 1999, Ilmarinen és M ikola 2009), ezért m egőrzésük , 
fenn ta rtásuk  ille tve h e ly reá llítá suk  k iem elt fon tosságú  te rm észetvédelm i fe ladat (D ietschi 
et al. 2007). A  szán tófö ld i m űvelés k ite rjedése  és a tá jhasznála t m egváltozása  a tö rténelem  
fo lyam án  a  gyepek  deg radálódásához , te rü le tük  csökkenéséhez  és ffagm en tá lódásukhoz
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v eze te tt (B radshaw 1983, Barker 1989, Burel et al. 1998, Deák és T óthmérész 2005). 
A  legd rasz tikusabb  vá ltozásoka t a  m ezőgazdaság  in tenzívebbé válása , a  te lepü lések  k ite r
je d é se  továbbá a tá jidegen  fajok  te rjedése  o kozta  (G ibson 2009).

A  síkv idék i te rü le tek en  m egm arad t gyepekben , k ivá ltképp  E u rópa n yugati felén , a 
m agasabb  p rod u k c ió  e lérése  érdekében  haszná lt szerves- és m űtrágyák , p esz tic id ek  a lkal
m azása  és a  fe lü lvetés (kom m ersz , tá jidegen  fajokbó l álló  füm agkeverékek ) je len tik  a 
leg főbb  p ro b lém ák at (B akker és B erendse 1999). A  síkv idék i te rü le tek re  je lle m ző  in 
tenz ívebbé  váló  m űvelésse l szem ben, E u rópa hegyv idék i gyep te rü le te in  a  korábban  
je lle m ző  ex tenz ív  k aszá lásos m űvelés fe lhagyása  je lle m ző  (B arker 1989, P rach et al. 
2007 , Jongepierová et al. 2007 , Török et al. 2009a, Török et al. 2011). M ind  a m űvelés 
in tenzívebbé válása , m in d  p ed ig  a m űvelés fe lhagyása  a fa jkész le t á ta laku lásá t e redm é
nyezi és h osszú  távon  a fa jd iverz itás csökkenéséhez  vezet (Sendzikaite és Pakalnis 2006, 
W illems 1983).

A  fe lhagyo tt kaszá lógyepek  hely reá llításában  a  legkézenfekvőbb  m ego ldás a ko rábban  
je lle m ző  kaszá lás  v isszaá llítása  (D eák és Tóthmérész 2005 , 2007; Stampfli és Z eiter 
1999). A z e lm ú lt néhány  év tizedben  a te rm észetvédelm i cé lla l végze tt k aszá lásoka t ezért 
a d ive rz itá s-csökkenés m egállítá sa  és v isszafo rd ítá sa  érdekében  a k o rábban  fajgazdag , 
m ára  e lszegényede tt fa jkész le tű  gyepek re  is k ite rjesz te tték  (B arker 1983, Kenéz et al. 
2007 , Szabó et al. 2007 , P enksza et al. 2008, Házi et al. 2010). A  kaszá lást a fa jgazdagság  
v isszaá llítása  és m egő rzése  m elle tt gyakran  a lkalm azzák  g yepesítési beav a tk o záso k  k i
egész ítésekén t annak  érdekében , hogy  a  g yepesítés kezdeti szakaszában  je len tk ez ő  g y o 
m okat v isszaszo rítsák , ille tve e lőseg ítsék  a k ísérő  fa jok  b e te lepü lésé t (V ida e t al. 2008, 
Török et al. 2010).

A  kaszá lást, m in t te rm észetvédelm i beava tkozást tehát többfé le  cél é rdekében  végzik . 
A  kaszá lás  v eg e tác ió ra  és m agkész le tre  g y ako ro lt ha tásá t azonban  ritkán  kö v e tik  nyom on  
és az  ered m én y ek e t m ég  ritkábban  pub likálják . A  pub lik á lt v iz sgála tok  is á lta lában  kis 
té rbe li lép téken , egy  v agy  kevés vege tác ió típus esetén , m ás és m ás te rm észetvédelm i 
cé lbó l követték  nyom on  a kaszá lás hatása it. M indezek  m ia tt ism erete ink  a k aszá lás  v eg e
tác ió ra  és m agkész le tre  g y ako ro lt ha tása iró l nem  te ljes körűek.

A  je le n  tanu lm ány  célja , hogy  pub liká lt ku tatási eredm ények  elem zésével á ttek in tse  
a kaszá lásnak , m in t a  növény i b iom assza  kézi v ag y  gépi erővel za jló  rendszeres  e ltá 
v o lításán ak  a  v ege tác ió  és m agbank  ö sszeté te lére  g y ako ro lt hatása it. A  cikkben  kü lön  
hangsú ly t fek te tek  az eltérő  időpon tokban  és gyako risággal a lkalm azo tt kaszá lás h a tá 
sa inak  tárgya lására . E lsőkén t a k é t á lta lánosan  a lkalm azo tt m ódszert, a kéz i e rőve l és a 
géppel tö rténő  kaszá lást tek in tem  át, m ásodso rban  az időzítés és a gyakoriság  specifikus 
je lle m ző it tá rgya lom , végü l a  kaszá lás egyes v ege tác ió s  je llem ző k re  g y ako ro lt hatása it 
rész letezem .

Kaszálási módszerek és hatásuk

Kézi és gépi kaszálás

A  h agyom ányos kéz i kaszá lás nap ja inkban  fő leg  a nehezen  m egköze líthe tő , k is  k ite rjedésű  
h egyv idék i kaszá ló ré tek  je lleg ze tes  kezelési m ódja. A z  alacsonyabb  té rsz ín ek en  fekvő 
gyep te rü le teken  a kézi kaszá lást fe lvá lto tta  a gyorsabb , kö ltségha tékonyabb , alacsonyabb
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élőm un k a-ig én y ű  gép i kaszálás. A  kézi és gép i kaszá lás m ódszertanáva l és vege tác ió ra  
g y ako ro lt ha tása ik  kü lönbségeivel kapcso la tban  csupán  érin tő leges in fo rm ációkat kö zö l
nek  (Parr és W ay 1988). K evés pub likáció  fog lalkozik  az eltérő  gépi kaszálási m ódszerek  
(pl. dobkasza , ro to ros kasza  stb .) és a kézi kaszá lás ö sszehason lításával, am i részben  
a gépi kaszá lási m ódszerek  és rendszerek  nagym értékű  v á ltoza to sságának  tudha tó  be, 
m ásrész t az ö sszeve tés t az  is nehezíti, hogy  egy  ado tt ku ta tási p ro jek t kere tében  gyakran  
csak  egy  kaszá lási m ód  a lkalm azására  ny ílik  lehetőség.

A  kézi kaszálást term észetvédelm i szem pontból előnyösebbnek tartják, mivel a ka
szálási m agasság változtatása és a m ikro-léptékben különböző m értékű bolygatás ré
vén a növényzetben m ozaikos struktúrát eredm ényez (B arker 1989). A  gépi kaszálás 
elsősorban a stabilan beállított kaszálási m agasság m iatt általában hom ogenizálja a 
növényzetet (Parr és W ay 1988). A  gépi kaszálás m iatt alacsonyabb m agasságú gyep 
könnyebben kiszárad ezért nehezebben sarjad újra, m int a kézi kaszálással kezelt gyepek, 
így foltokban növényzetm entes szabad felszínek alakulnak ki, ami elősegítheti a gyo- 
m osodást és lehetőséget terem t tájidegen fajok betelepülésére. A  gépi kaszálás további 
hátránya, hogy a nehéz gépekkel végzett kaszálás tömöríti a talajt (Schaffer et al. 2007), 
továbbá esetenként erőteljesen feltöri a gyepfelszínt és m egváltoztatja a felszíni vizek 
folyását, így károsítva különösen a nedves talajú gyepeket (D eák et al. 2008). A fentiek 
alapján term észetvédelm i szem pontból előnyösebb a kézi kaszálás alkalm azása. A  kézi 
kaszálás hátránya viszont, hogy nagy kiterjedésű gyepterületek esetében nagyon sok időt 
és élőm unka-erőt vesz igénybe, ezért nagyobb térbeli léptékeken, illetve fás szárú fajok 
jelenléte esetén általában nem  kivitelezhető.

Időzítés és gyakoriság

A  leggyakrabban  évi egyszeri korai, á lta lában  tavasz  végén , nyár e le jén  (m ájus-jún ius) 
végzett kaszá lást alkalm aztak . Sok ese tben  egy  m ásodik , késői úg y n ev eze tt sa rjú -kaszá lást 
is végeztek , m elyet á lta lában  a vege tác ió s periódus végére időz íte ttek  (augusz tu s
szep tem ber, Barker 1987, D iemer e t al. 2001), ille tve  B eltman e t al. (2003) m indkét 
típust a lka lm az ta  kü lön-kü lön . H agyom ányosan  az évi egyszeri (korai v agy  késő i) vagy  
kétszeri (egy  korai és egy  késő i) kaszá lás k o m bináció ja  a  je llem ző , az  évi kétszerinél 
gyakoribb  kaszá lást ritkán  alkalm aznak , de van  példa évi három szo ri-négyszeri (Cop et 
al. 2009) v agy  akár ö tszöri k aszá lásra  is (Parr és W ay 1988). E z utóbbi beavatkozás 
azért is indoko lt, m ert egyes ku ta tások  szerin t a  kétszeri kaszá lás h a tása  a vege tációban  
hangsú lyosabban  pozitív , m in t az  évi egyszeri kaszálás esetében . A  kétszeri kaszálás 
esetében  példáu l erősebben  válto z ik  a funkcioná lis  csoportok  (1. len tebb) aránya, illetve 
in tenzívebb  az új fa jok  b e te lepü lése  (B eltman et al. 2003, Barker és de V ries 1992, 
Bonanomi e t al. 2006).

A v ege tác ió s  periódus végén  k iv ite leze tt késő i kaszálás inkább  k iegészítő  je llegű . 
A  korai kaszá lás ha tásá t fokozza  azálta l, hogy  az első  kaszá lás u tán  képződö tt b iom asszát 
e ltávo lítva  hatékonyan  csökken ti az  é lő  b iom assza  és a be lő le  képződö tt avar m enny iségét 
(H uhta et al. 2001), m ely  te rm észetvédelm i szem pon tbó l kedvező  (Barker 1978, B arker 
és de V ries 1992, Beltman et al. 2003, D iemer e t al. 2001). M ezőgazdaság i szem pon tbó l 
az ősszel kaszá lt sa rjúnak  n incs nagy  je len tő ség e , gyakran  csak  a lom kén t hasznosítható . 
A  n övényzet m agasságát ta rtósan  a lacsonyan  tartan i egész vege tác ió s periódus alatt csak 
az évi ö tszö ri kaszá lás vo lt képes (Parr és W ay 1988).

161



Öl védi T. B.

S záraz- ésm ezo fil gyepek  ese tében  a késő i kaszá lás  a  fűnem üek  re la tív  abundanciá jának  
csökkenését, v a lam in t sok je lle g ze tes  gyep i faj egyedszám ának  csökkenését eredm ényezi 
(B erlin et al. 2000). A  késő i kaszá lás azonban  k ed v ez  a fö ldalatti rak tá rozó  szervekkel 
rende lkező  fajoknak  (B erlin et al. 2000 , B illeter e t al. 2007). A z észak-am erika i p ré 
riken  a késő i kaszálás és az  az t követő  széna-e ltávo lítás e lterjed t kezelési típus, m ely  a 
C 3 anyagcseré jü  fa jok  fen n m arad ásán ak  és e lszapo rodásának  kedvez  (Hover és Bragg 
1981, C hu et al. 2006).

A z évi ké tszeri k aszá lás  e rő te ljesebb  h a tást gyakoro l a csírázási fo lyam atok ra  is, m in t 
az  évi egyszeri kaszálás. A  kétszeri kaszá lás a lacsonyabb  n övényzete t eredm ényez, így 
nagyobb  m enny iségű  fény  tud  elju tn i a  ta la jfe lsz ín re  (Jutila és G race 2002), m ely  fe lte
hetően  segíti a tavasz i cs írázású  gyep i fajokat. H uhta et al. (2001) szerin t az  egyszeri 
korai kaszálás a későn  v irágzó  fa jok  fe jlődésének  kedvez, m ive l ezek  a  fa jok  könnyebben  
el tudnak  terjedni az  ado tt te rü leten . A  kora i kaszá lás  sz in tén  fon tos következm énye , 
hogy  akadályozza, de legalább is k és le lte ti sok  késő i szukcessz iós faj v irágzásá t és m eg 
te lepedésé t.

A  ta rtós kaszá lás hatása i e lté rh e tn ek  a k aszá lás  röv idebb  idő lép téken  (<5 év) tapasz ta lt 
ha tása itó l; azonban  ennek  értéke léséhez  kevés h osszú  távú  v izsgála t e redm ényei á llnak  
rende lkezésre . B eltman et al. (2003) hosszú  távú  (12 év, lx  és 2x kaszá lt te rü le tek ) k ísér
le tében  a  fa jszám  je len tő sen  m egnövekedett az  e lső  5 év  ala tt a kaszá lás ha tására , m ajd  
az ez t követő  7 év  ala tt lassú  és fokoza tos csökkenésnek  indult, fő leg  az egyszer kaszált 
te rü le tek  esetében. A  k é tsze r kaszá lt te rü le tek  ese tében  v iszon t a  ku ta tás u to lsó  évében  vo lt 
a  legm agasabb  a fa jgazdagság , am i az t igazo lja , hogy  a  gyako ribb  kaszá lás k ifejezettebb  
hatássa l van  a növényzeti p aram éterek re , m in t az  évi egyszeri kaszálás. Házi et al. (2010) 
9 éves ad a tso r e lem zése  alap ján  igazo lja  ezt.

A kaszálás hatása a vegetációra 

Funkcionális csoportok és biomassza

A kaszá lás h a tása  gyak ran  nem  a fajössze téte l vá ltozásában , h anem  a funkcioná lis  cso 
p o rto k  b iom asszá jának  és bo rítá sán ak  m egváltozásában  je len tk ez ik . A  funkcioná lis  cso 
p o rtok  ala tt a leggyak rabban  fűnem üek  és d u dvanem üek  csopo rtja it értik  (B eltman et 
al. 2003 , B erlin et al. 2000, Bonanomi et al. 2006 , Stampfli és Z eiter 1999). A  fünem ű 
csopo rtba  álta lában  a  C yperaceae , Juncaceae  és a P oaceae csa ládok  faja it so ro lják , m íg  
a d u dvanem üek  közé  a  k é tsz ikűeket és a  n em  fünem ű  egyszikű  családok , m in t az  O rchi- 
deaceae , L iliaceae és Iridaceae  fa ja it so ro lják  (Bock és Bock 1993, H uhta et al. 2001, 
T ilman 1993, Arany e t al. 2007). A z  e lkü lön íté s  a lap já t az  képezi, hogy  m íg  a fünem ű 
csopo rt faja i in te rkalá ris  m erisz tém ákkal rende lkező , gyepképző , k loná lisan  is könnyen  
szaporodó  növények , add ig  a dudvanem ü  csoport faja i esetében  ap ikális  dom inancia  és 
dön tően  g enera tív  szaporodás figyelhető  m eg  (Török et al. 2007). A  fünem ű és dudva
nem ü csoportokon  belü l gyak ran  több , eg yszerű síte tt é le tfo rm a kategó riákon  alapu ló  a l
csopo rto t is m eg je lö lnek  (pl. röv id - és hosszú  é le tű  fűnem üek, ille tve röv id- és hosszú  
életű  dudvanem üek), így  az eredm ények  finom abb skálán  lesznek  érte lm ezhe tőek , m int 
pusz tán  az a lapka tegó riák  haszná la tával (Bonanomi et al. 2006 , F ischer és W ipf 2002, 
G ibson e t al. 1993, M aron és Jefferies 2001 ). G yak ran  csupán  csak  ezeknek  a  funkcionális
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csoportoknak a biom assza értékeit vetik össze, és ezzel értékelik a kaszálás hatásait (pl. 
B erlin et al. 2000 , Bonanomi et al. 2006 , D iemer et al. 2001, F ischer és W ipf 2002).

A kaszálás á lta lában  pozitív an  ha t a d u dvanem űekre  m ind  b iom assza , m ind  fajszám  
tek in te tében  (B eltman e t al. 2003 , Bonanomi e t al. 2006, M aron és Jefferies 2001, Stampfli 
és Z eiter 1999). A  kaszá lás nem csak  a dudvanem űek  fö ld fe lsz ín  fele tti b iom asszájá ra  
gyakoro l p ozitív  hatást, hanem  a fö ld fe lsz ín  alatti részeik  fe jlődésére  is serken tő leg  hat 
(W illiams e t al. 2007). A  m agasra  növő  dudvanem űek  ese tében  -  a ko rábban  em líte tt 
k ivé te lek tő l e ltek in tve  — álta lában  nega tív an  hat a  kaszá lás (H uhta e t al. 2001).

A  fű n em ü  cso p o rt e se té b e n  n em  le h e t eg y é rte lm ű  p o z itív  v ag y  n eg a tív  tren d e t 
m egállap ítan i, ugyan is a kaszá lás e ltérően  hat a dom ináns- és a k ísé rő  fűnem ü fa jokra  
(1. lentebb). A  kaszálással párhuzam osan végzett n itrogén hozzáadás m érsékeltebb csökkenést 
e redm ényez a hosszú  é le tű  dom ináns fűnem űek  ese tében , m in t a  n itrogén -hozzáadás 
nélkü li kaszá lás  (Bonanomi et al. 2006). M agasan  fekvő  m űvelt gyepekben  N -hozzáadástó l 
függetlenü l a kaszá lást követő  m ásodik  évben  a dom ináns fünem üek  re la tív  abundanciá ja  
lecsökken . E zzel ö sszhangban , a  kaszá lás van  a legpozitívabb  hatássa l a fa jszám ra , m íg 
a kaszálás és a N -hozzáadás (trágyázás) együ ttes h a tása  sz ign ifikánsan  kevesebb  fajt 
eredm ényezhe t (Cop et al. 2009 , G ross et al. 2009). G ross et al. (2009) azt is k im utatta , 
hogy  a fiűnem űek abban  az ese tben  d om inánsabbak  a  dudvanem üeknél, ha a  kaszálás 
m elle tt trágyáznak  is a  te rü leten , v iszon t nem  b iz tos, hogy  ez a dom inancia  hosszabb  
távon  is fennm arad .

Diverzitás és faj készlet

A  kaszálás m in t te rm észetvédelm i cé lú  kezelés a szukcessz ió  v isszave tése  révén  lassítja  a 
p rogressz ív  vege tác ió fe jlődési fo lyam atoka t (cserjésedés, illetve beerdősü lés) és előseg íti 
ú jabb , gyepekre je lle m ző  k ísé rő fa jok  m eg te lepedésé t, ennek  k övetkez tében  fajgazdagabb  
gyepközösségek  lé tre jö tté t eredm ényezi (H uhta e t al. 2001). A  fajkészletben  tö rténő  
változások  egyes ese tekben  m ár a  kaszá lás  m egkezdésé t követő  évben  k im uta tha tóak  
(B eltman et al. 2003). H osszú  távon a lkalm azo tt év i egyszeri kaszá lás az  egyen le tesebb  
fa jm in tázat k ia lak ítása  révén  fajszegényebb  gyepekben  is a fa jszám  növekedését e red m é
nyezheti. H abár a fo lyam at lassabban  m egy végbe , de hason ló  az évi többszöri kaszálás 
ha tásához (Barker és de V ries 1992, B eltman et al. 2003).

A  kaszá lás m ind  a ta la jfe lsz ín , m ind  ped ig  a n övényze t struk tú rá já t és m in tázatá t is 
m eg változ ta tja  azáltal, hogy  alacsonyan  ta rtja  a növényze te t és növeli a szabad  talaj- 
fe lsz ínek  m enny iségét. E zálta l egy heterogénebb , ny íltabb  növényzeti struk tú rát a lak ít ki 
(G üsewell e t al. 1998), am i közve te tt m ódon  a gyep  nagyobb  lép tékű  he terogen itásának  
lé tre jö ttéhez  veze t (F ischer és W ipf 2002 , G üsewell et al. 1998). A  kaszá lt és nem  ka
szált gyepek  közö tt m in tázatban  és s truk tú rában  k ia laku ló  leg szem betűnőbb  kü lönbség  
az, hogy  a  nem  kaszá lt gyepekben  m agasabb  a fe lha lm ozódó  avarm enny iség . M ivel a  k a 
szálás az a lacsonyabb  gyepm agasságga l és kevesebb  avarm enny iségge l ö sszefüggésben  
változa tosabb  vege tác ió t eredm ényez, ezért a  ta la jfe lsz ín re  ju tó  fény m enny isége  is m egnő 
(B issels et al. 2006). A  jo b b  fénye llá to ttság i v iszonyok  ped ig  seg ítik  a fény igényesebb  
fajok  m eg te lepedésé t (Barker és de V ries 1992).

A z eddig i v iz sgála tok  azt m uta tják , hogy  a  kaszá lás h a tása  erősen  fajcsoport-specifikus. 
A  legtöbb v izsgála tban  azt tapasz ta lták , hogy  a kaszá lás az  ado tt te rü le t dom ináns fűnem ü 
faja inak  bo rítá sá t és b iom asszá já t je len tő sen  csökken ti (pl. Brachypodium pinnatum ,
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mezofil gyepek és m eszes alapkőzeten lévő gyepek esetében, Klimek et al. 2007, Stampfli 
és Z eiter 1999; Molinia arundinacea, kékperjés láprétek esetében, Török et al. 2007; 
Schoenus ferrugineus, m eszes talajú kaszálók esetében, Schopp-G uth et al. 1994).

M eszes a lapkőzetü  k aszá ló ré tek  esetében  a  funem űek  (pl. Carex flacca, Molinia 
caerulea) b iom asszája  a  kezelés ha tásá ra  csökkent, a  d iverz itás ezzel szem ben  nagy jábó l 
állandó  szin ten  m arad t a fe lhagyás idő tartam átó l függetlenü l (B illeter e t al. 2007). 
A  k ite rjed t r izóm ákkal rende lkező  fünem űek  álta lában  jó l  tű rik  a  kaszálást, és ha  a 
kaszá lás k övetkez tében  v issza  is szo ru lnak , képesek  a kaszá lás m egszűnését követően  
ú jra  növeln i bo rítá su k a t (Stampfli és Z eiter 1999). E nnek  tip ikus p éldája  a  közönséges 
ta rackbúza  (Elymus repens), am ely  akár évekre is v isszaszo ru lhat a kaszá lás hatására , 
de a fe lhagyást követően  ism ét m eg je len ik  (D eák és Tóthmérész 2007, H uhta et al. 
2001). H ason lóképpen  v ise lkednek  egyes zsom béko t képző  füvek , m in t pé ldáu l az  erdei 
sédbúza (Deschampsia flexuosa) és a veres csenkesz  (Festuca rubra) is, kaszá lássa l 
azonban  hatékonyan  csökken the tő  a  bo rításuk , a nagyobb  zsom békok  fe l-darabo lódása  
által (H uhta et al 2001).

A  dom ináns fa jok  v isszaszo ru lásával p árhuzam osan  a kaszá lás egyes nem  dom ináns, 
a  te rü le ten  k isebb  b o rítá ssa l je le n  levő  funem ü k ísérőfa j bo rítá sának  és b io m asszájának  
növekedését segíti (Briza media: Berlin et al. 2000, B illeter 2007, Hansson és Fogelfors 
2000, Török et al. 2007; Agrosíis canina: Berlin et al. 2000, Török et al. 2007; Antoxanthum 
odoratum-. B eltman et al. 2003 , H ansson és Fogelfors 2000; Carex panicea, fo lyam a
tosan  kaszá lt gyepekben : Hansson és Fogelfors 2000; Carex media, Luzula multiflora, 
svédország i fé lterm észetes gyep: B erlin e t al. 2000; Agrosíis tenuis, Festuca ovina, 
kékperjés láprét: T örök e t al. 2007). E z a hatás azonban  való sz ínű leg  közve te tt és inkább  a 
dom ináns füfaj v isszaszo ru lásával, m in t a  kaszá lás ezekre a k ísérő  fűnem űekre  gyako ro lt 
pozitív  hatásával m agyarázható .

A  kaszálás a dudvanem ű  fa jok ra  is pozitív  hatássa l van: új fa jok  te lepü lnek  be, és je lle g 
zetes gyepi k ísérőfajok  borítása és egyedszám a növekszik  m eg (Gentiana pneumonanthe: 
B issels e t al. 2006, Krenová és Leps 1996, Güsewell e t al. 1998; Galium boreale: B erlin 
et al. 2000, H ansson és Fogelfors 2000; Gentianella campestris, Leontodon hispidus, 
Scorzonera humilis-. B erlin e t al. 2000; Parnassia palustris, Dactylorhiza maculata, D. 
majalis: B illeter et al. 2007; Centaureajacea, Gladiolus imbricatus, Plantago lanceolata, 
Potentilla erecta, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Viola canina'. Török e t al. 
2007). A  m agas nö v ésű  d u dvanem űek  fe jlődésé t kevés k ivételle l (pl. Hieracium vulgata, 
Pimpinella saxifraga, Solidago virgaurea) negatívan  b efo lyáso lja  a kaszá lás (pl. Angelica 
sylvestris, Filipendula ulmaria, Geum rivale), m ely  a  n övényze t s truk tú rá jában  is 
m egm uta tkozik  (H uhta e t al. 2001 ). H osszú  távú ( 12 éves) kaszá lás következ tében  szám os 
k ísé rő  faj m elyekre a röv id  távú  kaszá lás kedvező  hatást gyakoro lt, m eg ritku lt v ag y  e ltűn t 
(B eltman et al. 2003; Festuca rubra, Agrosíis tenuis, Holcus lanatus, Stellaria graminea, 
Conopodium majus, Leontodon autumnalis, Linum catharticum). E zzel párh u zam o san  a 
hüvelyesek  ( Trifolium repens, Lotus corniculatus, Vicia cracca) ide ig lenes n ö vekedését 
figyelték  m eg  a k aszá lás  ha tásá ra  (Beltman et al. 2003). A  k aszá lás  néh án y  ese tben  egyes 
te rm észetvédelm i szem pon tbó l értékes k ísé rő fa jra  kedvező tlenü l hathat. Ily en  faj példáu l 
a dom ináns k ékperjéhez  hason lóan  p o lycho rm on t képző  sz ibéria i n ősz irom  (Iris sibirica) 
m ely esetében  a  kaszá lás a kékperjéhez  hason lóan  a zsom békok  szé tesésé t és a borítás 
csökkenését okozha tja  (Török et al. 2007).
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Magbank

A  talajban  ta lá lható  é le tképes m agok  ö sszességének , a  m agbanknak  (C sontos 2001 ) fo n 
tos szerepe lehet a  k aszá lássa l kezelt gyepek  v eg e tác ió jának  regenerá lódásában , h iszen  
fon tos p ropagu lum  fo rrás lehet (Bakker és B erendse 1999, M atus et al. 2003 , 2005), 
fő leg  abban  az esetben , ha  a fa jok  térbeli te ijed ése  lim itá lt (Rosenthal 2006).

A  növények  é le tm ene tének  k iem elkedően  fon tos fo lyam ata a m agok  te rjedése  és 
csírázása, va lam in t a cs íranövények  m eg te lepedése , h iszen  ezeke t az  é le tszakaszokat 
nagym értékben  m eghatá rozzák  a kü lső  környezeti kö rü lm ények  (Collins 1985, L engyel 
et al. 2010). A k aszá lás  több  m ódon  is hozzá já ru lha t az  em líte tt fo lyam atok  sikerességéhez . 
M ivel a lacsonyan  ta rtja  a növényzete t, ezért a  m agok  nem csak  a ta la jfe lsz ín t érik  el köny- 
nyebben , hanem  a nagyobb  m enny iségű  beérkező  fény  je len lé téb en  a csírázás is sokkal 
sikeresebb  (W illiams et al. 2007). A  rendszeres  kaszá lás a fe lgyü lem lő  ava r m enny iségét 
is csökken ti, am ivel serken theti a  fa jok  csírázásá t és m eg te lepedésé t (H uhta et al. 2001). A  
gyakoribb  és in tenzívebb  kaszá lás így  növeli a  fa jgazdagságo t, am ely  növekedés legalább  
részben  a  m eg te lepedési rá ta  növelése  révén  valósul m eg. B issels et al. (2006) szerin t 
a kaszá lás eg yérte lm űen  befo ly áso lja  a m agok  csírázását és a fa jok  kü lönbözőképpen  
reagálnak  a kaszá lási típusok ra  (egyszeri, ille tve kétszeri kaszálás), m ivel az  egyes fajok  
egyedi vá lasz t ad tak  az egyes kezelésekre .

E gy-egy  faj m agbank jának  m ére te  függ  (1) az ado tt faj m agp rodukció s képességeitő l, 
(2) a  m ag terje sz tés  m értékétő l és hatékonyságátó l, v a lam in t (3) a m agok  tú lé lésé tő l a 
ta la jba kerü lés u tán  (Roberts 1981). E gy  gyep terü le t m agbank jának  m ére te  nagyban  függ 
a kezelés típusátó l, v a lam in t a táj tö rténettő l is (pl. Schopp-G uth et al. 1994, Rosef 2008). 
A  kaszá lás e lső so rban  a rep roduk tív  s ik e r befo lyáso lásán  keresztü l hat a m agbankra , 
azonban  az t nehéz  m egállap ítan i, hogy  ez  a hatás m ilyen  m értékű  (V alkó et al. 2010). 
E nnek  egy ik  oka, hogy  a m agbank  szukcessziós m em óriakén t m űködve sokkal lassabban  
változik , m in t a fö ld fe lsz ín  fele tti vege tác ió , így a m agbank  ö sszeté te le , a vege tác ióban  
leza jlo tt v á ltozásokat k ö vetően  is a ko rább i vege tác ió s stád ium okra  h ason lít (Török et 
al. 2008a, 2008b , 2009b). E nnek  eredm ényekén t a  kaszá lás ha tása  a m agbank  esetében  
m ég  gyak ran  hosszabb  idő lép tékben  (5 -1 0  év) sem  k im uta tha tó  (V alkó et al. 2010). A z 
eddig i v iz sgála tok  a lap ján  lá tható , hogy  a kaszálás á lta lában  növeli a fa jgazdagságo t és 
ezen belü l a lá tványos v irág ú  növények  fajgazdagságát. A zonban  a v iz sgála tok  arra  is 
rám utatnak , hogy  ez a  hatás erősen  faj specifikus, h iszen  szám os faj esetében  a kaszálás 
csökkenti a rep roduk tív  sikert (pl. Molinia coerulea), m íg  m ásoknál e rő te ljesen  növeli 
(pl. Agrostis tenuis, Leontodon hispidus, Stellaria graminea). E z v iszon t nem  je len ti 
szükségszerűen  a m agbank  növe-kedésé t, h iszen  szám os faj, am ely re kedvezően  ha t a 
kaszálás, nem  képez tartós m agbanko t (V alkó e t al. 2009).

Következtetések

Figyelem be véve a kaszá lás á ltal b efo lyáso lt fo lyam atok  kom plex itását, n ehéz egyérte lm ű  
trendeket m egállap ítan i és egybehangzó  következ te téseket levonni a fö ld fe lsz ín  feletti 
vege táció  dom inancia- és d iverz itási v iszonyait és fajkészletbeli v á ltozása it ille tően . M ég 
az azonos típusú  gyep terü le tek  ese tében  is nagyon  kö rü ltek in tőnek  kell lenni az  á lta lános
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érvényű  m egállap ítások  te rén , ugyan is a  végk im ene te lt je len tő s  m értékben  befo lyáso lják  
a kaszálás m e lle tt az  ab io tikus és b io tikus kö rnyezeti param éte rek  és a  tá jtö rténet.

H a a  kaszá lásnak  a vege tác ió  struk tú rá jára  és a fitom assza  v iszo n y a ira  g y ako ro lt ha tásá t 
v izsgáljuk , a  v á lto záso k  sokkal egyértelm űbbek : a kaszá lás a lacsonyabb  növényzeti m a 
gasságo t eredm ényez és a fitom assza m enny iségét is csökken ti. F e lü lv izsgá la tra  szorul 
tehát az  a nézet, hogy  a kaszá lás egyérte lm űen  hasznos beavatkozás te rm észetvédelm i és 
b o tan ikai szem pon tbó l. A  kaszá lás h a tása  faj c so po rtonkén t éppúgy  változ ik , m in t ahogy 
te rü le ten k én t és gyep típusonkén t. A  kaszálás ha tásának  m eg íté lésé t te rm észetvédelm i 
szem pon tbó l tovább  nehezíti, hogy  az erre irányuló  v izsgála tok  igen sokrétűek . N ehéz  az 
e redm ényeket összehason lítan i és egym áshoz v iszony ítva  érte lm ezn i az  eltérő  m ódszertan  
és k iindu lási fe lté te lek  m iatt. További p rob lém át je le n t a kaszá lás m ódszere  (kézi vagy  
gépi), ille tve  a gép i kaszá láson  belü l a vágó lap  m agassága, az  a lkalm azo tt kasza típus, a 
k aszagép  haladási sebessége, ta la jterhelése  stb., m ely  tovább i je len tő s  v á ltoza to sságo t 
e redm ényezhe t a  kap o tt eredm ényekben . T erm észetvédelm i cé lú  k aszá lásokná l u gyancsak  
fon tos lehet a kaszá lásnak  a kezelt te rü le tek  álla tv ilágára , e lső so rban  a n ö vényzethez  
szám os m ódon kö tődő  ízeltlábúakra gyakoro lt hatásainak  értékelése is (Déri et al. 2007).

É ppen ezért jav aso lh a tó , hogy  m inden  egyes ese tben  rugalm as és kellően  m ozaikos, a 
te rü le t k ö rü lm ényeihez  igazíto tt kaszálási rendszert do lgozzunk  k i és v a ló sítsunk  m eg. A z 
erdő irtások  nyom án  lé tre jö tt, e lsőso rban  h egyv idékeken  ta lá lható  kaszá ló ré tek  esetében  
fon tos a p eriod ikus kaszá lás, h iszen  a kaszá lás e lm aradásá t követően  gyors beerdősü lés 
indu lha t m eg. A  te rm észetvédelm i cé lú  kaszá lásos k ezelések  te rv ezések o r leg fon tosabb  
szem pon tok  a  kaszá lás  időpon tjának  és gyakoriságának , ille tve térbeli k ite rjedésének  és 
m in táza tának  m eghatá rozása . A  legkedvezőbb  eredm ények  érdekében  a  m ozaikos időbeli 
és té rbeli kaszá lás te rv ezése  lehet az egy ik  lehetséges m ego ldás (pl. egy  ad o tt évben  nem  
az egész  terü let, h an em  csak  b izonyos részei k erü lnek  kaszá lásra , kaszá lás in tenzitás egy 
ado tt h e lyen  évrő l év re  változik , ese tleg  egy  ado tt te rü le ten  belü l k ü lönböző  in tenzitású  
kaszá lást a lka lm aznak ). E gyes esetekben  a kaszá lás, legelte tésse l vagy  néh án y  specifikus 
ese tben  tápanyagok  h ozzáadásával k om biná lva  h o zha tja  a legkedvezőbb  eredm ényeket. 
A  k isebb  k ite rjedésű  kaszá lók  ese tében  ja v aso lh a tó  a kéz i kaszálás a lkalm azása . N agyobb  
k ite rjedésű  te rü le teken , tek in te tbe  véve a te rm észetvédelem  anyagi és em beri erő fo rrásait, 
a  gépi kaszá lás a k ö ltségk ím élő  m egoldás. A z  egyes gépi kaszálási típ u so k  és hatása it 
ille tően  azonban  igen kevés ada t áll rende lkezésre , ezért ebben  a tek in te tben  az adott 
te rü le t je lle m ző it figyelem be véve aján lo tt a  m eg fe le lő  kaszálási m ód  k ivá lasz tása . A  
fenti á ttek in tés hasznos tám pon toka t adhat a te rm észetvédelm i cé lú  kaszálási rendszerek  
m eg tervezéséhez  és gyakorla ti k iv ite lezéséhez.
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Mowing is one of the most frequent ways of economic utilization and conservation management o f grasslands. 
Mowing is applied in two main ways in conservation: (i) for the post-abandonment reconstruction of areas that 
had been established in the past by regular mowing, represent earlier successional stages and host a highly 
diverse vegetation, and (ii) for the restoration or renewal of grasslands that became degraded and homogenised 
in the absence of regular removal o f plant material. Despite the widespread application of mowing, we still 
know little about its impacts on the vegetation and the seed bank. The present paper provides an overview and 
identifies gaps in our knowledge regarding these impacts and highlights ideas that are important in the design and 
implementation of mowing as a conservation intervention, with a focus on three main themes: (i) comparison 
of mowing by hand and by machines, (ii) frequency and timing of mowing, and (iii) the effect of mowing 
on relevant status indicators (functional groups, phytomass, diversity and seed bank). Our results suggest 
that mowing by hand has recently been replaced by mowing by machines, which, however, homogenizes the 
composition o f vegetation due to an evenly low height of the blade. In addition, heavy machines may compact 
the soil and damage the grassland. Grasslands are most frequently mown once or twice a year, although some 
studies also examined the effects o f mowing five times a year. The classic method is to apply mowing either 
early, late or both times in a season. Mowing once or twice both reduce the amount o f phytomass, however, 
this effect is more emphasized in the latter case. Mowing influences functional groups differently: it positively 
affects both the phytomass and species number of forb species, whereas dominant grass species recede while 
subordonate grass species increase both in species richness and phytomass as a result o f mowing. Mowing 
also changes the structure of the soil surface and the vegetation, and, as a consequence, a more open and 
more heterogeneous vegetation can develop. Lower plant height promotes the influx of light to the soil surface 
and facilitates the colonization and germination of seeds o f new species, therefore, a more diverse association 
can develop. Although these processes are often favourable and desirable in conservation, the complexity of 
processes initiated by mowing makes it difficult to establish unambiguous conclusions. To meet conservation 
objectives, however, it is always recommended to thoroughly survey the area and to design a flexible system of 
mowing suitable for the characteristics o f the area to be managed by mowing.
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NÖVÉNYTANI SZAKÜLÉSEK.

Összeállította: Lökös László

A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK ÜLÉSEI 

(2009. november 2010. december)

1436. szakülés, 2009. november 23.

1. Pócs T. : Beszámoló a Fidzsi-szigeleken telt gyüjtöutak eredményeiről.
Hozzászólt: Borhidi A., Farkas E.

2. Szmorad F.: Xerolherm „flóraszigetek” és száraz tölgyes fragmentumok a Soproni-hegységben. 
Hozzászólt: Balogh L., Bartha S., Borhidi A., Isépy I.. Pócs T.

Az osztrák-magyar államhatár által kettévágott Soproni-hegység erdővegetációját az ültetett fenyvesek 
mellett elsősorban az üde és mészkerülő lomberdők határozzák meg. A hegység peremének erősen exponált 
termőhelyein azonban xerotherm tölgyesekre jellemző növények is megjelennek, gerincekre, ormokra torlódó 
előfordulásaikat G áyer Gyula (1925) nyomán ebben a térségben „xerotherm flóraszigetek” néven ismerjük.

A xerotherm flóraszigetek jellegzetes növényei döntően Quercetalia pubescentis-petraeae elemek 
(Anthericum ramosum, Berberis vulgaris, Buglossoides purpureo-coeruleum, Carex michelii, Euonymus 
verrucosus, Cornus mas, Ligustrum vulgare, Quercus pubescens, Sorbus torminalis, Teucrium chamaedrys, 
Trifolium alpestre, Viburnum lantana, Vincetoxicum hirundinaria stb.), előfordulásaik a hegység északnyugati 
és keleti-délkeleti részére koncentrálódnak. Részben a posztglaciális melegkor xerotherm növényzetének 
maradványai, részben másodlagos (nyiladékokon, erdőszegélyekben, útrézsűkön fellépő) „kirajzások”.

A xerotherm flóraszigetek egy része cseres-kocsánytalan tölgyes fragmentumként azonosítható. A kisava- 
nyodó kavicsos-agyagos aljzaton álló cseres-tölgyesek faj szegényebbek, bennük egyes acidofrekvens növények 
(Deschampsiaflexuosa, Genista pilosa, Luzula luzuloides, Lychnis viscaria stb.) is jelentősebb szerephez jutnak. 
A lajtamészkő alapkőzetű állományok nagyobb fajszámmal és inkább meszes aljzathoz kötődő növényekkel (pl. 
Orchis purpurea) rendelkeznek.

3. Böhm É. I.: Árterek és holtágak flórája és vegetációja a Dunakanyarban I.
Hozzászólt: Isépy 1.

4. M jazovszky Á. és C sontos P.: Sík vidékipatakkisérö élőhelyek kvantitatív értékelése.
Hozzászólt: Bartha S., Böhm É. L, Pócs T., Szmorad F.

Munkánk során négy magyarországi tájegységben vizsgáltuk a sík vidéki patakkísérő élőhelyek jellegze
tességeit A kutatáshoz 5-5, egyenként 10 km hosszúságú patakszakaszt választottunk ki négy eltérő mezoklima- 
tikus tájon: a Kisalföldön (KA), a Kiskunságon (KK), a Dráva-melléken (DM) és az Észak-Mezőföldön (ÉM), 
majd a patakok jobb és bal partján, illetve azoktól 50-50 m-re 10 m hosszúságú egységekben meghatároztuk 
az élőhelytípust az Á-NÉR-kategóriáit használva, valamint feljegyeztük a domináns mennyiségben megjelenő 
adventív fajokat. A kapott adatsorok alapján meghatároztuk az élőhely-kategóriák számát, a fragmentáltság 
mértékét, a változatosságot, a diverzitást, az egyenletességet, a természetességet, az invázió mértékét és annak 
jellemző fajait, illetve a fásszárú-vegetáció arányát, valamint fenti mutatók egymáshoz való viszonyát partokon 
és attól távolabb.

Eredményeink szerint összesen 57 különböző Á-NÉR-kategória fordult elő a patakok közelében, ezek 
közül a parttól 50 m-re 54, míg közvetlenül a parton 22. Leggyakoribb Á-NÉR-kategóriák patakpartokon a B l, 
O10 és B2, mig a partoktól 50 m-re a T l, D4 és 0 6  voltak. Az élőhely-fragmentáltság a Dráva-melléken volt 
a legnagyobb, a legkisebb értékeket pedig a Kisalföldön és a Kiskunságon mértük, és ugyanezek a tendenciák 
mutatkoztak az élőhely-változatosság számításának esetén is. A patakszakaszok élőhelytípusainak átlagos 
diverzitásai tájegységenként az alábbiak szerint alakultak: parton DM = 0,818; ÉM = 0,768; KA = 0,653 és 
KK = 0,466; illetve a parttól 50 m-re ÉM = 0,890; DM = 0,889; KK = 0,765 és KA = 0,760. Az egyenletesség 
közvetlenül a patakpartokon a Dráva-melléken volt a legnagyobb és a Kiskunságban a legkisebb, míg a partoktól 
50 m-re kevéssé (0,559 és 0,658 közötti értékekkel) változott. A természetességi index alapján a KA és az ÉM 
patakpartjai jóval természetesebb képet mutattak, mint a KK-ban és a DM-en vizsgált patakpartok. Utóbbi

171



Lőkös L.

esetben az inváziós fajokkal terhelt szakaszok nagy száma rontotta a természetességi képet. Ugyanakkor a 
partoktól 50 m-re található élőhelyek vonatkozásában az ÉM mellett már a DM-et jellemezte nagyobb termé
szetesség, ami összefügg az utóbbi terület jelentős erdősültségével is.

Az inváziós fajok jelenlétének vizsgálata azt mutatta, hogy ugyan a patakpartokon jelentős az invázív 
növények térhódítása, mégis sokkal természetesebbek a parttól távolabbi területeknél. A patakpartok leggya
koribb inváziós lágy szárú fajai a Solidago giganlea, a Humulus scandens (csak a DM-en, de ott tömegesen) 
és az Echinocystis lobata voltak, amelyekhez a partoktól távolabbi területeken még az Erigeron annuus csat
lakozott. A tájidegen (betelepített) fafajok közül a patakpartokon leggyakrabban az akác (Robinia pseudo
acacia), a gyalogakác (Amorphafruticosa) és a zöld juhar (Acer negundo) fordultak elő. A parttól 50 m-re felvett 
transzzektekben ismét az akác és mellette az ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) bizonyult a leggyakoribbnak.

5. Bartha S.: Szomszédsági diverzitás: egy érzékeny módszer a vegetáció monitorozására.
Hozzászólt: Barina Z., Böhm E. 1., Pócs T., Virágh K.

6. Balogh L. és V íg K.: 100 éves a Vasvármegyei /  Savaria Múzeum, Természettudományi Tára, és 
annak herbáriuma.

A Vasvármegyei Múzeum, később Savaria Múzeum természetrajzi/természettudományi osztálya/tára meg
születése óta Nyugat-Magyarország növény- és állatvilágának, földtani megismerésének egyik legfontosabb 
tudományos intézménye. Különösen így volt ez a Soproni Egyetem, majd a Szombathelyi Főiskola megfelelő 
részlegeinek létrejötte előtt. A nagy intézményekkel szemben ugyan mindig kis műhely maradt, de időről-időre 
állhatatosan küzdött egyetemes múzeumi hivatása betöltéséért: amely a természettörténeti anyagok begyűjtése, 
megőrzése, tudományos feldolgozása és ismeretterjesztő bemutatása terén ölt testet. Szellemi műhelye egy 
évszázadon át adott otthont botanikusoknak, zoológusoknak, paleontológusoknak, akik számos esetben voltak 
a helyi, de akár az országos léptékű természetvédelmi mozgalmak úttörői is. A tár több időszakban is intenzív 
tudományszervező tevékenységet folytatott, így a XX. század első felében Gáyer Gyula, a másodikban Horváth 
Ernő, majd V íg Károly tevékenysége idején. A nevükhöz fűződő, sok résztvevős kutatási programok a térség 
természettudományos megismerésének leghatékonyabb korszakai. Ezek során számos, nemcsak térségbeli 
kutató dolgozott itt, akik gyűjtéseikkel és kapcsolódó szellemi termékeikkel gazdagították intézményünket, 
illetve Vas megye, Nyugat-Magyarország tárgyi és műveltségi kincsesházát. Mindazonáltal tiszteletre méltó 
a muzeológiai aprómunkákat végzők szorgos tevékenysége is, amelynek eredménye mindig a működés folya
matos és biztos hátteréül szolgál.

A tár történetének meghatározó személyei, illetve időszakai az alábbiakban foglalhatók össze. 1908-ban 
Chernél István ornitológus Szombathelyen megalapítja a Vasvármegyei Múzeum természetrajzi osztályát, 
saját madáranyagával megalapozza az állat-, W aisbecker Antal és P iers V ilmos botanikusok (előbbi 
edényes, utóbbi kriptogám) herbáriumával pedig a növénytani gyűjteményt, s létrehozza a múzeum első ter
mészettudományi kiállítását is. 1923-1944: C hernél korai halála után az osztályt a hazai és a nemzetközi 
tudományosság kiemelkedő képviselői, a Praenoricumi flóravidék leírója, Gáyer Gyula botanikus ( 1923-1932), 
és a baltavári ősállatleleteket feltáró Bendefy (B enda) László paleontológus (ásvány-, kőzet- és őslénytani tár, 
1925-1929) vezetik. 1933-tól 1944-ig Pákay (Pauer) Arnold muzeológiai és természetvédelmi munkássága 
emelendő ki. 1954-1989: Az osztály életében a jelentős, pannóniai korú ősnövénygyűjteményt létrehozó 
Horváth Ernő paleobotanikus munkássága jelentette a leghosszabb korszakot, amelynek nagy részében egy 
személyben képviselte a természettudományi muzeológiát. 1977-től 1986-ig Kiss Tamás lichenológus munkás
sága számottevő. A XX. század utolsó harmadában a múzeum hűséges külső munkatársai C saba József 
csákánydoroszlói és B echtold István kőszegi ornitológusok, továbbá a ma is tevékeny Szinetár M iklós ny. 
körmendi biológiatanár. Az osztály történetének negyedik korszakát illetően pedig: az intézménynél 1980-tól 
1997-ig dolgozó parazitoid-kutató, Thuróczy Csaba entomológus 1989-től 1995-ig vezeti az osztályt, akit 
1995-től 2008-ig a részlegen 1987 óta tevékenykedő levélbogár-specialista, V íg Károly entomológus követ 
ilyen minőségben.

A Savaria Múzeum természettudományi tára ma Magyarország egyik legjelentősebb vidéki természet- 
tudományi múzeumi intézmény(rész)e. Herbáriuma (recens és fosszilis) a Magyar Természettudományi Mú
zeumé után edényes növények tekintetében a legnagyobb Magyarországon (az utóbbi 18 év mintegy 25 000 
tételes gyarapodása nyomán 2009 végén összesen 82 000 példánnyal), de igen jelentős és intenzíven fejlődik a 
rovargyűjtemény is. 2008 óta a természettudományi tár a növényi inváziókat, illetve özönnövényeket is kutató, 
1991 óta a Savaria Múzeumban dolgozó Balogh Lajos botanikus vezetésével, négy fővel -  két muzeológussal 
és két preparátorral -  látja el a nyugat-dunántúli térségre kiterjedő szakmuzeológiai feladatokat.

A Botanikai Szakosztályban elhangzott előadás az alábbi tudománytörténeti tanulmány kivonatát adta: V íg K. és 
Balogh L.: A szombathelyi Savaria Múzeum Természettudományi Tárának története. (History of the Szombathely 
Savaria Museum Natural History Department). Savaria, a Vas megyei Múzeumok Értesítője 32(2): 174-265 (2009).
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Növénytani szakülések

1437. szakülés, 2009. december 7.

1. Balogh L.: 400 éve hunyt el Clusius Károly, Pannónia úttörő természetkutatója.

A tudományos világ széles körei ünnepelték 1926-ban a németalföldi C lusius Károly (Charles l’Escluse), 
a 16. század legnagyobb természettudósa születésének 400. évfordulóját -  írta G áyer G yula (1927), aki a 
Vasvármegyei Múzeum természetrajzi tárának botanikusaként, Degen ÁRPÁDdal és Gombocz ENDRÉvel 
hazánkban élen járt az akkori Clusius-kultusz ápolásában. Különös jelentősége volt ugyanis az évfordulónak 
Vas megye szempontjából, hiszen e térséghez fűződik C arolus C lusius három nyugat-pannon vonatkozású 
munkájának megszületése, amelyek Batthyány III. Boldizsár (1537-1590) humanista műveltségű föúr, 
törökverő hadvezér, a természettudományok egyik első hazai mecénása, valamint németújvári udvarának 
lelkésze, Beythe István (1532-1612) támogatásával és közreműködésével jöttek létre: Rariorum aliquot 
Stirpium, per Pannoniam, Austriam, & vicinas quasdam Provincias observatarum Historia (Plantin, Antwerpen, 
1583, fakszimile: Otto Guglia, Graz, 1965); Stirpium nomenclator Pannonicus (Manlius, Németújvár, 1583, 
fakszimile: O. Guglia, Graz, 1973; Plantin, Antwerpen, 1584, fakszimile: O. Guglia, Graz, 1965); Fungorum in 
Pannoniis observatorum brevis historia (Antwerpen, 1601).

Már annak is jelképes üzenete volt, hogy Borbás V ince „Clusiusnak Vasmegye első floristikai közleményét 
nyújtó munkája háromszázadik évfordulóján” irta Vasvármegye növényföldrajza és flórája  című nagyszabású 
botanikai megyemonográfiáját. A Clusius-kultusz nemes hagyományának ápolását a különböző szempontokból 
vasi kötődésű botanikusok azóta is szívügyükként viszik tovább. Borbás és Gáyer nyomdokain járva utódja, 
Horváth Ernő, a Savaria Múzeum paleobotanikusa kezdeményezése nyomán 1973-ban -  C lusius és magyar 
barátai emlékének a nagy humanista tudós Pannóniába érkezése 400. évfordulóján -  születtek munkásságát 
elemző megemlékezések (Vasi Szemle), melyekben többek között az 1980-as évek közepén a szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán (BDTF) is tanító soproni erdész-botanikus C sapody István, és a 
múzeum sokoldalú külső munkatársa, a csákánydoroszlói Csaba József is közreműködtek. A Clusius-Codex 
sajátkezű másolata és a Fungorum in Pannoniis... hasonmása 1900-ban, a mű születésének 300. évfordulójára 
Istvánffi G yuláíóI megjelent kiadásának ünnepi pillanatait idézte 1983-ban az őrvidéki Aumüller István és 
a vasi kötődésű Jeanplong József szerkesztésében ismét megjelent Fungorum... és a Clusius-Codex tanul
mányokkal kísért hasonmás kiadása (Budapest). A pannon etnobotanika kezdeteire emlékezve 1992-ben a 
szombathelyi BDTF növénytani tanszékének vezetője, Szabó T. Attila tette közzé hasonmásban a Stirpium 
nomenclator Pannonicus S(tephanus) B(eythe) (1583), Carolus C lusius (1584) és Czvittinger Dávid (1711) 
általi kiadásait Franz W olkinger és Szabó István, az 1973-ban alakult Németújvári Nemzetközi Clusius- 
kutató Társaság vezetőinek előszavával (Collecta Clusiana, Szombathely). Újabban Bobory Dóra (Körmend, 
2006; Amszterdam, 2007) lépett a Clusius életművét tudományos igénnyel elemző szakemberek sorába, azt 
elsősorban Batthyány Boldizsár tudománypártolói tevékenységén keresztül vizsgálva. C lusius emlékének 
hazai ápolását is célul tűzte a németújvári társaság 1992-től létező Beythe István Magyar Munkacsoportja, 
illetve a Szabó T. Attila kezdeményezésére 2009. június 14-én, Sárváron megalakult Beythe István Pannon 
Történeti Természetismereti Társaság, amelynek működése a világhálós kibertér adta lehetőségek közegében 
indult.

2009-ben -  a világ első mikológiái monográfiája, az első pannon flóra és etnobotanikai közlemény 
létrejöttében jeleskedő németalföldi tudós elhunytának 400. évfordulója tiszteletére -  készült el e sorok író
jának, a Savaria Múzeum botanikusának Carolus Clusius Nyugat-Magyarországon című ismeretterjesztő 
megemlékezése (in: Testis temporis -  Az idő tanúja, 23. fűzet, sorozatszerkesztő: Nagy Zoltán, kiadta Körmend 
Város Önkormányzata). A Botanikai Szakosztályban elhangzott előadás e kiadvány gondolatfonalára fűzve 
emlékezett C lusiusiü, magyar mecénására, vasi segítőtársaira.

2. Schmotzer A.: Bükkaljai temetőkertek, mint dombvidéki maradvány-élőhelyek előzetes botanikai 
vizsgálata. Hozzászólt: Csathó A. I., Facsar G.

A temetökertek felmérése európai kitekintésben jól vizsgált témakörnek tekinthető, mivel a temetőkerteknek 
meghatározó története, szerkezete, funkciója ismert. Általánosságban jellemzi őket az eltérő intenzitású antro- 
pogén behatások, az idegenhonos fajok jelenléte, a speciális mikroklíma és az eltérő mikrohabitatok együttese 
(pl. kőfalak). A klasszikus florisztikai és gyomcönológiai vizsgálatok mellett ismeretesek ritka, védett fajok 
térképezését célul kitűző felmérések is. Hazánkban a löszvegetáció vizsgálata alföldi területeken a mezsgyéken 
indult meg, és ismertté váltak reliktum jellegű fajok felmérései is temetőkből (Pusztamonostor, Medgyesháza). A 
dombvidéken a temetőkertek reliktumőrző szerepét eleve csekélyebbnek véltük, lévén a természetes növényzet 
jobb megőrzöttségű, a mozaikos tájszerkezet lehetőséget biztosít a fajok fennmaradására, sőt megtelepedésére 
is. Előadásomban az Egri-Bükkalja és alföld peremterületén, 34 temetőkertben végzett természetvédelmi célzatú
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florisztikai felmérési eredményeimet mutatom be. A városi köztemetők kivételével mindegyik temetőben az 
eredeti erdőssztyepp növényzet maradványait sikerült megtalálni. Leggyakoribb erdőssztyepp elemek a felmérés 
során az alábbi fajok voltak: Thlaspi jankae (22 temetőben), Phlomis tuberosa ( 13), Ornithogalum pyramidale 
(9), Clematis integrifolia (8 ), Adortis vernalis (4), Vinca herbacea (3), Orchis morio (3). A vizsgált temetők 
jelentős része egykori teraszokon, meredek letöréseken található (pl. Eger: Szala-part, Laskó-terasz), mely 
területek vagy megtartották folytonos kapcsolatukat a természetes gyepterületekkel (pl. felnémeti, bükkzsérci, 
egerszalóki temető), vagy pedig a települések fejlődésével „élő szigetté”, zárvánnyá váltak (pl. egri Hősök 
temetője, Zsidó-temető, mezőkövesdi temető).

3. Bartha L., Sramkó G., Molnár V. A. és Dragos, N.: A Péterfi csűdfű (Astragalus peterfii Jav.) 
erdélyi reliktumendemizmus eredetének vizsgálata molekuláris filogenetikai módszerekkel.
Hozzászólt: Mészáros S.

Genus Astragalus comprises the highest number o f species among Spermatophytes. The great number of 
species and high levels o f endemism are thought to result from adaptive radiation. Change in the ploidy level 
(polyploidization) compared to the genus’ base number (x = 8 ) seems to be important in this process.

Astragalus peterfii Jáv. is an emblematic relict-endemic species of the Transylvanian Lowland (Romania) 
and is known only from two localities. This restricted distribution warrants its place on conservational lists 
including the Habitats Directive, the nature conservation act o f the EU. Since its discovery in 1916, the origin 
and possible relatives of this octoploid (2n = 64) species remained unknown, though it had been considered 
related to many morphologically more-or-less similar species from section Dissitiflori DC., where A. peterfii is 
placed. In order to gain additional information on the origin and phylogenetic status of this species, we carried 
out a sequence based molecular phylogenetic analysis.

The internal transcribed spacer region of nuclear rDNA (nrlTS) was used to infer the phylogenetic affinities 
of Astragalus peterfii. The sampled species range covered potential relatives, namely species that were related 
in the literature to A. peterfii (A. glaucus M. Bieb., A. vesicarius L. subsp. albidus W. et K., A. vesicarius subsp. 
pastellianus Pollini, A. asper L.) and selected other species from the Dissitiflori section (A. varius S. G. Gmel., 
A. albicaulis DC.). We have additionally included a Pontic species A. pallescens M. Bieb., which we found to 
be morphologically strikingly similar to the target species.

To check for the presence of diverged intra-individual nrlTS paralogous copies, cloning was performed 
using 5-10 clones/specimen, and only cloned sequences were used for further analysis. Altogether, we worked 
with 88  clone sequences representing a 596 bp long matrix that were collapsed into 42 ribotypes. As expected, 
all but one species was represented by many ribotypes indicating extensive intra-individual nrlTS paralogy. The 
only exception was A. varius, which contained only one ribotype. Surprisingly, A. peterfii shared two dominant 
(frequently occurring) ribotypes with A. pallescens and A. glaucus.

The phylogenetic relationship between the ribotypes was studied by splits-network building, parsimony- 
network building and phylogenetic tree reconstruction. All three methods have indicated the same main 
phylogenetic groups (lineages). If focusing only on the most informative splits-network analysis, A. peterfii 
ribotypes are placed in four distinct groups; most ribotypes were found around the dominant ribotype H9 and 
around the other domineering ribotypes Hl l .  The parsimony distance between these ribotypes is 21 steps 
(including gaps as fifth state), indicating a phylogenetically distant origin o f these two ribotypes. Noticeably, 
H9 forms a monophyletic group with the two ribotypes of A. asper, hinting at a close phylogenetic relation of 
ribotype H9 with A. asper. The other two occurrences o( A. peterfii ribotypes were found at other phylogenetically 
distinct places: one sequence was nested within A. albicaulis ribotypes, and two closely related sequences were 
close to the A. vesicarius/A. varius monophyletic group, but these were significantly different from the group 
(bootstrap support for split between them 1 00%) at the same time.

Although the moderate number (19) of A. peterfii clone sequences indicate the cautious interpretation of 
our data, the four distinctive phylogenetic position o f the A. peterfii sequences may unravel allopolyploidization 
events in the phylogenetic history of the octoploid A. peterfii. On the basis of our current data, we hypothesize 
ancient crosses between ancestors out of which one was closely related to A. albiculis, one was closely related to 
A. asper, and another was distantly related to the A. vesicarius!A. varius group, while the fourth is with unknown 
origin. Additionally, the shared presence of the same two, distantly related ribotypes H9 and H ll in A. peterfii, 
A. glaucus and A. pallescens represents a cladistically monophyletic position, therefore a close relationship 
between these three species.

The distance between the A. peterfii ribotypes (and sequences) and those of Astragalus vesicarius taxa 
demonstrates the fact that A. peterfii does not belong to “group vesicarius” as was formerly stated by several 
authors. On the contrary, we support the intuition of the original author of the species, Sándor Jávorka, who 
related our species to A. glaucus.
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As continuation of the present study additional markers (such as AFLP) should be chosen in order to resolve 
the phylogenetic relationship among A. peter fii, A. pallescens and A. glaucus which remained unresolved at the 
level of nrlTS, probably because of incomplete lineage sorting. In parallel, the usage of uniparentally inherited 
plastid markers may add more information on the origin o f the octoploid relict-endemism A. peterfii.

4. P inke G y. és Pál R.: A larlóvirág-fakó muhar társulás (Stachyo annuae-Setarietum pumilae 
Felföldy 1942 corr. Mucina 1993) florisztikai összetétele és természetvédelmi jelentősége Nyugat- 
Magyarországon.

A tarlóvirág-fakó muhar társulás egészen az 1950-es évekig általánosan elterjedt volt hazánkban, bázisokban 
gazdag kötött és középkötött talajú tarlókon. A névadó és domináns karakterfaj, a tarlóvirág (Stachys annua L.) 
kiváló nektártermelő növény, és az élőhelyein gyűjtött nektárból a méhészek jövedelmező tarlómézet készítettek. 
Az intenzív mezőgazdaság, főként a korai tarlóhántások jelentősen visszaszorították ezt a vegetációtípust. Ez a 
tanulmány a társulás florisztikai összetételét elemzi, 213 társulástani felvétel alapján, melyet a szerzők gyűjtöttek 
1995 és 2005 között. A fajok 65 %-a eurázsiai, európai és mediterrán flóraelem. A rovarmegporzású fajok 
részesedése 70 %, és a fajösszetétel jelentős része ehető gyommagokat biztosít a veszélyeztetett szántóföldi élő
helyekhez kötődő madárfauna részére. A társulás fennmaradását leginkább veszélyeztető tényezők az intenzív 
mezőgazdaság, és a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) növekvő térhódítása.
Irodalom: Pinke G y. és Pál R. 2009: Floristic composition and conservation value of the stubble-field weed 

community, dominated by Stachys annua in western Hungary. Biológia 64: 279-291.

5. B arina Z., Lünk G., P ifkó D. és Schmidt D.: Nagy elődök nyomában Észak-Albániában.

1438. szakülés, 2010. március 29.

A Botanikai Szakosztály 2010. évi tisztújító választása a Botanikai Szakosztály tagjainak részvételével

1, B alogh L.: 175 éve született Waisbecker Antal (1835-1916) kőszegi orvos és botanikus.
Hozzászólt: Isépy I.

Dr. W aisbecker Antal (1835. január 29. Kőszeg -  1916. április 4. Kőszeg) a XIX-XX. század fordulójának 
legjelentősebb Vas megyei botanikusa volt, föhivatását tekintve orvos. Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte, 
ott avatták orvosdoktorrá (1858). Előbb Kőszeg sz. kir. város tiszti főorvosa (1861-71), később Vas vármegye 
tb. főorvosa ( 1870), majd Vas vm. kőszegi járásának tiszti orvosa ( 1872-1896) volt. Tevékeny részt vett Kőszeg 
közjóléti és emberbaráti intézményeinek megalapításában és fejlesztésében. Orvosi gyakorlata mellett jelentős 
orvosi, közegészségügyi szakírói tevékenységet is folytatott (Orvosi Hetilap, Közegészségügyi Kalauz, Hosszú 
Élet). Kora előrehaladtával, különösen pedig nyugalomba vonulása (1896) után egyre inkább a botanikának 
szentelte életét.

A híres kőszegi botanikus triász (Freh A lfonz, Piers V ilmos, ~) egyikeként, tevékenysége túlnyomórészt 
Kőszeg környékére -  s általában a Vas megyei hegyvidékre -  szorítkozott, amelynek elsőrangú ismerője volt. 
Eredményeit eleinte főleg az Österreichische botanische Zeitschrift (1891-1901), majd indulásától a Magyar 
Botanikai Lapok (1902-1908) oldalain közölte. Kőszeg és vidékének edényes növényeiről írt flóraművei 
alapvető jelentőségűek a térségre nézve (Kőszeg, 1882; 2. jav. és bőv. kiad. uo., 1891), amelyeket -  a megyére 
kiterjesztve -  később sok florisztikai adattal bővített (Beiträge zur Flora des Eisenburger Comitates, in: ÖBZ 
1893-1901; Új adatok Vasvármegye flórájához, in: MBL 1903-1908), mint pl. az akkori magyar flórára új 
Willemetia stipitala (Calycocorsus stipitatus, Compositae). Taxonómiai munkássága keretében egyrészt Vas 
vármegye harasztjairól értekezett (MBL 1902), másrészt a virágos növények körében (Carex, Cirsium, Viola, 
Potentilla, Rubus, Mentha) is több új faj, hibrid, illetve faj alatti taxon leírása fűződik nevéhez (részben Borbás 
ViNCÉvel együtt); közülük legjelentősebb a dunántúli sás (Carex fritschii Waisb.). Fajfelfogásában Borbás és 
S imonkai közt állt. Borbás Vasvármegye növényföldrajza és flórája  (1887) című munkája Waisbecker számos, 
elsősorban Kőszeg környéki adatát tartalmazza.

Az alapító, C hernél István kőszegi ornitológus felkérésére növénygyűjteményéből mintegy két és félezer 
lapot adományozott a Vasvármegyei Múzeum 1908-ban alakuló természetrajzi tárának, megalapozva ezzel 
annak herbáriumát. A Vas Vármegye Flórája elnevezésű, de elsősorban Kőszeg vidékéről származó anyagot 
ma is itt, a szombathelyi Savaria Múzeumban őrzik. Az utóbbi időkben revideált gyűjtemény P iers ViLMOStó! 
való, közel négyszáz tételes kriptogám részét (Balogh, Lökös, Papp, Vasas in: Savaria Vas m. Múz. Ért. 
2004), továbbá W aisbecker gyűjtötte harasztjait (Balogh, P intér, Szerdahelyi in: uo. 2005) már közölték, míg
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virágos anyagának feldolgozása -  a XX. század utolsó negyedében előkerült további mintegy három és félszáz 
lapjával együtt -  folyamatban van. Botanikai gyűjteményének nagyobbik részét elhunyta évében örökösei a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozták, amelynek lapjai ma az MTM Növénytárának Herbarium Carpato- 
Pannonicumába vannak beosztva. W a is b e c k e r  több exsiccata-kiadáshoz is hozzájárult ( K e r n e r , K n e u c k e r , 

D ö r f l e r , B a e n it z , D e g e n ) ,  és számos taxont is neveztek el róla. Munkássága révén korában Kőszeg vidéke 
rendelkezett az ország egyik legalaposabban kikutatott flórájával, de életműve máig ható s örökbecsű értékeket 
hordoz.

2. B a r t h a  S., M o l n á r  E. és S c h m id t  Xö.\Faj-area összefüggések és propagulumlimitáltság homoki gyepekben. 
Hozzászólt: M é s z á r o s  S.

3 . S z m o r a d  E :  Négy évtizedes változások a Soproni-hegység vegetációjában.
Hozzászólt: B a r t h a  S., I s é p y  I.

A soproni-hegységi erdők aljnövényzet-mintázatában a 20. század második felében lezajlott változások 
vizsgálata a magyarországi oldal 545 ha-os részterületén (Váris-Tövissüveg), illetve ezen belül 119 állandósított 
mintaterületen történt. Az összevetés alapjául C s a p o d y  I s t v á n  1959-ben készített vegetációtérképe és cönológiai 
felvételei szolgáltak, az újbóli felvétel azonos módszertannal, közel négy évtized elteltével, 1997-ben készült.

A változások legmarkánsabb vonásának az acidofrekvens lágyszárúakkal (Cailuna vulgáris, Deschampsia 
flexuosa, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus) jellemezhető gyepszint-típusok területének látványos 
csökkenése bizonyult. E típusok visszaszorulása (53,8 % —» 21,3 %) és a nem acidofrekvens (elsősorban Querco- 
Fagetea) fajok által determinált gyepszint-típusok expanziója főként a drasztikus erdőkiélések beszüntetése 
után megindult talajregenerációs folyamatokkal magyarázható. A változások következtében a vizsgálati 
területen a csarabos-nyíres fenyérek eltűntek, a mészkerülő tölgyesek és mészkerülő jellegű bükkösök területe 
kismértékben, a mészkerülő jellegű gyertyános-tölgyesek területe drasztikusan csökkent. A mészkerülő erdők 
négy évtized alatt lezajlott látványos visszahúzódása a hegységbeli állományok nagy hányadának másodlagos 
jellegét igazolta.

4. K o n c z  P.: Klímaváltozás északon; a Nemzetközi Poláris Év keretein belül végzett fahatár- és moha
ökológiai vizsgálataink.
Hozzászólt: B a l o g h  L., B a r t h a  S., C s o n t o s  P.

1439. szakülés, 2010. április 12.

1. N a g y  J., T ó t h  Z s . és F o g a r a s i  G.: A jászjákóhalmi Fácános-erdő és gyep botanikai értékei. Hozzászólt: 
B ö h m  É .  I ., K o n c z  P.

2. F o g a r a s i  G. és N a g y  J.: Szibériai tőzegmohalápok cönológiai felmérése és zonációiknak lehetséges 
ökofiziológiai okai.
Hozzászólt: B ö h m  E. 1., I s é p y  I . ,  K o n c z  P.

3 . H a r m a t h  J.: A hajtás beérése és rügydifferenciálódás szövettana a Lespedeza thunbergii dugványokon. 
H o z z á s z ó l t :  B ö h m  É . I ., Is é p y  I.

Kísérleteinket 2009 nyarán végeztük, melynek célja az újdonságnak számító Lespedeza thunbergii növény 
felszaporítása, a még biztonságos legkorábbi és legkésőbbi dugványozási időpont meghatározása és a sikeres 
áttelelést biztosító anatómiai változások felderítése volt.

2009 júniusától szeptemberig havonta 1-2 nóduszos dugványokat vágtunk a Lespedeza thunbergii 
hajtásainak különböző részeiből. A dugványokat 0,2 %-os NES-porral kezeltük. Fűtetlen fóliasátorban, bánya
homok és perlit közegbe tűzdeltük és fóliatakarásos módszerrel gyökereztettük. A dugványozás után egy hónap
pal, majd a nyár végén ismételten mértük a gyökeresedést (%, gyökérszám), az új hajtásokat és azok eredési 
helyét.

Ugyanakkor anatómiai vizsgálatokat is végeztünk a dugvány alján bekövetkezett változások nyomon 
követésére. Kívülről (vizuálisan) és metszetkészítéssel tanulmányoztuk a gyökeres dugványok közeg feletti 
hajtásaiban, valamint közeg alatti gyökeres szárrészében bekövetkező változásokat.

Különbségek adódtak: a gyökeres dugványok kihajtásában, a virágzásában, a fold alatti gyökeres részeik 
felépítésében, szöveti szerkezetében.

Általában véve, a korai dugványok a gyökeresedés után kevesebb virágot hoztak, míg a késeiek, különösen 
a hajtás felső részéből származók, a dugványágyban a levelük hónaljából közvetlenül új virágot fejlesztettek.
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Oka: a dugványozás időpontjára már nemcsak hajtásrüggyel, hanem kifejlett virágrügyekkel is rendelkeztek. 
A közegfelszín feletti virágok kinyíltak, míg a közegfelszín alattiak kihajtottak, majd abortálódtak.

A legbiztosabban áttelelő dugványokat a legelső időpont hajtásrészei szolgáltatták.

4. H a r m a t h  J.: Virágdifferenciálódás helyének és idejének változásai Caryopteris anyanövényen és 
dugványokon.
Hozzászólt: B ö h m  É. I., C s o n t o s  P.. K o n c z  P.

2009-es vizsgálataink célja a kísérleti növény gyökeresedési hajlamának meghatározása, a szaporítás 
idejének hatása a virágdififerenciálódás helyére és idejére az anyanövény, illetve a fás és hajtásdugványok kö
zötti különbség meghatározása a virágzást figyelembe véve.

Az anyanövényekről februárban fás, június elején pedig 2 nóduszos hajtásdugványokat szedtünk. Mindkét 
esetben a dugványokat fűtetlen fóliasátorba, homokba dugványoztuk el. Méréseket végeztünk gyökeresedésüket 
illetően.

A nyár folyamán több alkalommal virágzásfenológiai méréseket végeztünk az anyanövényeken és dugvá
nyokon egyaránt. Vizsgáltuk, hogy hányadik ízköz után alakulnak ki virágrügyek, illetve a mérési időpontokban, 
milyen virágzási stádiumban vannak növényeink.

Ajúliusi dugványoknak volt a legkevesebb nóduszra szükségük ahhoz, hogy virágkezdemények alakuljanak 
ki rajtuk, ezt követik a februári dugványok, végül pedig az anyanövények. Ennek oka az lehet, hogy a leszedett 
dugványokban már indukálódva lehettek a virágrügyek, amelyek a korábbi virágzási időt tették lehetővé.

Az anyanövények novemberben kerültek virágzó állapotba, ezzel szemben a februári fásdugványok már 
októberben virágoztak, ajúliusi hajtásdugványok pedig már szeptember közepén.

Érdekességként megjegyezendő, hogy a dugványról származó rügyek hajtásainak legalsó részén őszre 
preformált gyökerek alakultak ki.

Ez a nyáron nyíló növény számolja a nóduszokat hajtásán. így csak bizonyos nóduszszám kialakulása 
után alakulnak ki virágkezdemények hajtásain. Az anyanövényen elvégzett vizsgálataink során azt észleltük, 
hogy minél közelebb található a hajtáscsúcshoz az oldalhajtás, annál kevesebb levélpár fölött indul meg a 
virágképződés.

5. M ja z o v s z k y  A. és C s o n t o s  P: Hazai sík vidéki patakok többváltozós osztályozása élőhelyek alapján. 
Hozzászólt: B ö h m  É. 1., I s é p y  I., K o n c z  P.

Elemzéseinkhez négy magyarországi tájegységben gyűjtöttünk élőhely-kategóriák szerint (Á-NÉR) 
adatokat sík vidéki patakkísérő növényzetben. Tájegységenként 5-5, egyenként 10 km hosszúságú patakszakaszt 
választottunk ki négy eltérő mezoklímában: a Kisalföldön, a Kiskunságon, a Dráva-melléken és az Észak- 
Mezőföldön, majd a patakok jobb és bal partján, illetve azoktól 50-50 m-es távolságban, 10 m hosszúságú 
alapegységek szerinti bontásban elvégeztük az élőhelytípus meghatározását. A kapott adatsorok alapvető 
jellegzetességeinek értékelését a Szakosztály 1436. ülésén már ismertettük.

Jelen előadásunkban az adatok többváltozós elemzéseivel (hierarchikus osztályozás, fökomponens-analízis 
és kanonikus korreszpondencia-analízis) kapott eredményeinkről számolunk be. Kimutattuk, hogy az egyes 
patakszakaszok növényzete közvetlenül annak jobb és bal partján sokkal nagyobb mértékben hasonlít egymásra, 
mint a partok két oldalától 50-50 m-re felvett „iker"-adatsorok. A legámyaltabb képet a teljes adatsorok (azaz 
a part menti és az attól 50 m-re felvett vonal menti minták egyesített) kanonikus korreszpondencia-analízise 
adta, mely esetében a mintavételi helyek megközelítően a négy vizsgált tájnak megfelelően rendeződtek el: 
a melegebb, naposabb, szárazabb csoportban a kiskunságiak, a hűvösebb, átlagos csapadékú csoportban az 
észak-mezőföldiek, az origóhoz legközelebb a kisalföldiek, kis átfedéssel az inkább csapadékos Dráva-melléki 
mintákkal. A fontosabb élőhelytípusok is környezeti igényeikkel összhangban csoportosultak. A többváltozós 
elemzések szerint a környezeti tényezők többségének vektorai az ordinációs térben elsősorban a hőmérséklet 
és a csapadék által kijelölt -  egyébként egymásra csaknem merőleges -  két fő irány szerint rendeződtek. Ez 
összhangban áll azzal, hogy az éghajlati jellegű diagramok két alapvető pillére hagyományosan a hőmérséklet 
és a csapadék. Mindemellett jellemző volt, hogy a patakpartokon a víz edafikus hatása jelentősen mérsékelte 
az éghajlatból fakadó táji különbségeket. Ugyanakkor, a partoktól 50 méteres távolságban pedig az intenzív 
mezőgazdasági művelés nyomta rá bélyegét az élőhelyek mennyiségi megoszlására, ami több esetben egyazon 
patakszakasz két oldala között is ebben a zónában már jelentős különbségeket eredményezett.
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1440. szakülés, 2010. április 26.

1. N ó t á r i  K. és J a k a b  G.: Az amerikai falgyom (Parietaria pensylvanica Muhlenberg ex Wiltdenow) 
Magyarországon.
Hozzászólt: D a n c z a  I.

2. B ő h m  E. I.: Vizes élőhelyek vizsgálata a Dunakanyarban.
Hozzászólt: Höhn M., I s é p y  I.

3 . B o d o r  P., H ö h n  M. és B is z t r a y  G y . D.: A ügeti szőlő (Vitis sylvestris Gmel.) diverzitásvizsgálata 
morfológiai és molekuláris módszerekkel.
Hozzászólt: B ő h m  É. 1., M é s z á r o s  S.

4. S o m o g y i  G. és H ö h n  M.: Adatok a közép-európai tollas szegfű populációk diverzifikációs vizsgálatairól. 
Hozzászólt: B ö h m  É. 1., Is é p y  I., M é s z á r o s  S.

5. O u a n p h a n iv a n h  N., Il l y é s  Z. és S z ig e t i  Z.: Egyes hazai felhagyott homok- és szénbányákban élő 
orchideák gombapartnereinek azonosítása molekuláris biológiai módszerekkel.
Hozzászólt: B ő h m  E . 1., I s é p y  1., M é s z á r o s  S .

Ismert tény, hogy az orchideamagok csírázásához obiigát módon szükség van egy megfelelő szimbionta 
gombapartnerre, mely a csírázáshoz szükséges tápanyagokkal látja el a tartalék tápanyagokat gyakorlatilag egy
általán nem tartalmazó orchideamagot. Emellett az is gyakori jelenség, hogy az orchideák olykor tömegesen 
jelennek meg ember által bolygatott, másodlagos élőhelyeken, például felhagyott bányákban, felhagyott szőlők
ben. utak mentén, útbevágásokban.

Kutatásaink során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy néhány hazai felhagyott homok- és szénbányában 
milyen szimbionta gombapartnerekkel élnek együtt az orchideák, és hogy vannak-e különbségek a vizsgált élő
helyeken található szimbionta gombaközösségek összetételében.

Munkánk során molekuláris biológiai módszerekkel azonosítottuk az orchideák gombapartnereit. A három 
vizsgált felhagyott bányában (Székesfehérvári Homokbánya Természetvédelmi Terület, Tokodaltáró -  Gete-alji 
homokbánya, valamint Pusztavám -  Cica-homok) az ott megtalálható összes orchideafaj képviselőiből (1-4 
faj élőhelyenként) gyűjtöttünk mintákat 2008 és 2009 tavasza folyamán. A minták feldolgozása során DNS-t 
vontunk ki mikorrhizált gyökérszakaszokból, vagy gyökérből izolált tiszta gombatörzsekből. Attól függően, 
hogy a DNS-kivonat növényi és gomba, vagy csak tiszta gomba DNS-t tartalmazott, kétszer 3 3  ciklusos nested 
PCR reakcióval, vagy sima 3 3  ciklusos PCR reakcióval szaporítottuk fel a gomba DNS nrlTS szakaszát, majd 
szekvenálást követően az EMBL adatbázisából azonosítottuk a kimutatott gombatörzseket.

A vizsgált orchideák gyökeréről a gombák két nagy csoportját tudtuk kimutatni. Egyrészt a klasszikus 
orchidea szimbionta nemzetségek (Epulorhiza sp., Thanatephorus sp., Ceratobasidium sp.) képviselőit, más
részt olyan endofita gombákat is kimutattunk, melyek jelen vannak ugyan a gyökerekben, de eddig még nem 
igazolták kísérletesen, hogy szimbiózisban élnének az orchideával. Ilyen gombák például a Fusarium nemzetség 
és a Terfezia rokonsági kör képviselői, valamint egy Ascomycota izolátum, melyet egy másik kutatócsoport 
Cephalanthera longifolia gyökeréből mutatott ki.

A Fusarium nemzetség képviselőiről feltételezhető, hogy valódi szimbionták, mivel két orchideafaj 
gyökeréről 94 %-ban e nemzetség képviselőit mutatták ki a mediterráneumban. A Terfezia rokonsági körbe 
(sivatagi szarvasgombák) tartozó gomba egy újabb példa lehet a nemrég kimutatott orchidea-földalatti gomba 
kapcsolatra, azonban ennek tisztázásához még további vizsgálatokra van szükség. Eredményeink egyre inkább 
megerősítik azt a feltételezésünket, hogy az Epulorhiza nemzetség II. csoportjába tartozó szimbionta gombák a 
száraz, bolygatott élőhelyekhez kötődnek.

A leggazdagabb szimbionta gombaközösséget a székesfehérvári felhagyott bányából tudtuk kimutatni. Még 
mindig gazdag, de valamivel szegényebb közösséget mutattunk ki Tokodaltáróról, míg a legkevesebb szim
bionta gombát a pusztavámi szénbányában tudtuk azonosítani.

Eredményeink a természetvédelem számára is fontosak lehetnek, hiszen az összes hazai orchideafaj védett, 
és eredményes megőrzésükhöz feltétlen szükséges ismernünk szimbionta gombapartnereiket.

1441. szakülés, 2010. november 22.

Kovács Margit (1930-2010) emlékére

1. M á z s a  K .,  F e k e t e  G . ,  K o v á c s - L á n g  E. é s  T ö r ö k  K.: Kovács Margit kutatói munkássága az MTA 
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetében, Vácrátóton.

2. M á t h é  1.: Emlékképek Kovács Margitról, a kutatóról, az emberről.
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3. Pócs T : Rövid megemlékezése.
4. T u r c s á n y i  G. és P e n k s z a  K.: Kovács Margit munkatársai voltunk Gödöllőn. Hozzászólt: B a l o g h  L., 

C s o n t o s  P ,  I s é p y  I.

5. P e n k s z a  K . ,  S z a b ó  G., Z im m e r m a n n  Z . ,  S z e n t e s  S z ., S u t y in s z k i  Z s . ,  H á z i J. és B a r t h a  S . :  Mikrocönológiai 
evidenciák a természetvédelmi célú szürkemarha legelés előnyeiről a gyephasznosítás tükrében. Hozzászólt: 
I l l y é s  E., L e n g y e l  A.

6 . B a r t h a  S .,  S z a b ó  G., Z im m e r m a n n  Z . ,  S z e n t e s  S z . ,  S u t y in s z k i  Z s . ,  H á z i  J. és P e n k s z a  K.: Szomszédsági 
diverzitás és társulási szabályok mezofil legelőkön. Hozzászólt: D a n c z a  1., M á t h é  I.

7 . K o m o l y  C . :  Fűmagvetéssel történő gyeprekonstrukciós kísérletek Ttszaalpár határában. Hozzászólt: 
Il l y é s  E., M á t h é  1.

1442. szakUlés, 2010. december 6.

1. B a l o g h  L .:  150 éve született Márton József, a korabeli Vas megye egyik legjelentősebb herbáriumi 
gyűjtője. Hozzászólt: Isépy I., Máthé I.

1895. április 30-án kelt halotti anyakönyvi kivonata szerint M á r t o n  J ó z s e f  a Vas vármegyei Sorkitótfalun 
született, vélhetően 1860-ban, mivel az említett forrás szerint 35 éves korában halt meg tüdővészben. (Nem 
tévesztendő össze a XVIII-XIX. sz. fordulóján működött grammatikus és szótáríróval; vö. V ö r ö s  és P r is z t e r  

1997!) Az 1880-as évek elejétől haláláig Sorkitótfalu Sorkikápolnával közös, állami segélyezésü községi elemi 
iskolájának okleveles rendes tanítója, iskolaszéki jegyzője volt, s egyben községi képviselőként is működött. 
Tevékenysége azonban jócskán túlteijedt mindezeken.

Fáradhatatlanul gyűjtötte Vas megye virágos növényeit és harasztjait, de gombáit, zuzmóit és moháit is, 
amelyekből, valamint kiteijedt hazai és külföldi cserekapcsolatai révén nagy gyűjteményt hozott létre. Halála 
után néhány hónappal I s t v á n f f y  G y u l a  helyszíni tájékozódása nyomán herbáriumi hagyatékát a Magyar 
Nemzeti Múzeum Növénytani Osztálya 300 forintért megvásárolta. M á r t o n  jegyzékei alapján Is t v á n f f y  ezt 
56 fasciculusra becsülte, amely 4-5 kriptogám csomótól eltekintve fanerogám növényeket foglalt magában; 
nagyobb része, kb. 40 k ö te g e lő  000 lappal európai, benne magyarországi növényeket, míg a fennmaradó rész 
kb. 3000 lappal Vas vármegye flóráját ölelte fel.

Utóbbinak különös értéket kölcsönzött, hogy a megye olyan sík vidéki területeinek flórája is nagyban 
képviselve volt benne, amelyeket az elsősorban a Kőszegi-hegység és környékének növényeit vizsgáló kőszegi 
botanikus triász -  F r e h  A l f o n z , W a is b e c k e r  A n t a l  és P ie r s  V il m o s  -  gyűjteményei csak kevéssé reprezentáltak. 
Elsősorban a Sorok patak menti falvak határában kutatott, így: Sorkitótfalu, Sorkikápolna, Sorkipolány, 
Sorokújfalu, Kisunyom, Taródháza, Szentléránt és Dömötöri környékén, de más vidékekről is vannak növényei. 
M á r t o n  ezeknek sajnos csak igen kis töredékét közölte; egyetlen ilyen munkája: Újabb adatok Vasvármegye 
flórájához ( Természetrajzi Füzetek 1893). I s t v á n f f y  szerint herbáriuma a Nemzeti Múzeumba kerülve annak Vas 
megyei anyagát erőteljesen gazdagította. Ide és más gyűjteményekbe került lapjait azóta számos botanikusunk 
felhasználta különböző florisztikai és taxonómiai tanulmányokhoz. Közülük kiemelhető B o r b á s  V in c e , akinek 
Vasvármegye növényfoldrajza és flórája  című monográfiájához M á r t o n  igen sok adattal járult hozzá.

Mindemellett (főleg növénynevekre vonatkozó) etnobotanikai, népnyelvi és néprajzi gyűjtéseket is végzett. 
Ezek leginkább a Sorok melléki falvakból, de Vas, Sopron, Somogy és Zala vármegyék más területeiről, valamint 
a Csallóköz Pozsony vármegyei részén fekvő Somorja város és környékéről valók, s leginkább az Etnographia- 
ban és a Magyar Nyelvőrben jelentek meg. A Vas megyei nép nyelvében élő növénynevek ismertetése B o r b á s  

flóramüvében nagyrészt a M á r t o n  által átengedett, addig közöletlen szógyűjteményére támaszkodik.
M á r t o n  J ó z s e f  méltatlanul elfeledett tudós tanító, a növénytani, néprajzi és nyelvészeti kutatás csendes, 

szerény, Vas megyei munkása volt, akinek még arcmását s nyughelyét sem ismerjük. Érdemei indokolttá teszik 
életútjának és botanikai munkásságának további feltárását, munkásságának méltó elismerését.

2. B o r o n k a y  G. és J á m b o r n é  B e n c z ú r  E.: Márk Gergely rózsafajtáinak kiértékelése Törökbálinton (2003- 
2008). Hozzászólt: Isépy I., M áthé I.

Célunk az volt, hogy M á r k  G e r g e l y  rózsanemesítő törökbálinti bemutatókertjében egy közel teljes-körű 
értékelés alapján választhassuk ki a legmagasabb kiültetési értékű magyar fajtákat. A nagy tételszám miatt 
bonitálást végeztünk, összesen 459 fajtát tudtunk kiértékelni. A következő tulajdonságokat vizsgáltuk: fő
virágzás. nyári virágzás, maximális virágtömeg, öntisztulás, tőpusztulás, fás részek erőnléte, lombtömeg, 
tavaszi lombozat értéke, betegség-ellenállóság, levirágzás utáni dekorativitás, őszi érték, és irodalmi adatok 
alapján az illatot.
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Az eredményeket nonnalizálás után átlagoltuk, majd a tulajdonságokat külön értékeltük ki. Jellemzőkként 
+2 , + 1 , illetve - 2  és -1  pontot adtunk a fajták legjobb és leggyengébb 1/8 -ának, illetve az 1/8  és a quartilis közötti 
részének, majd a kapott pontokat súlyoztuk. Az eredményt összegezve értékeltük ki a fajtákat. A legjobbnak a 
következők bizonyultak: teahibrid: ’Marcsika’, floribunda: ’Domokos János emléke’, polianta: ’Dayka Margit 
emléke’, parkrózsa: ’Tündér Ilona’ és miniatűr: ’Emye’. Az alacsony bíbor-rózsaszín csokros ágyásrózsa fajták 
a legértékesebbek, ennek alapján a ’Dayka Margit emléke’, az ’Ernye’ és a ’Kempelen Farkas emléke’ kiültetési 
értéke lett a legmagasabb az összes fajta között 29,5; 29,5, illetve 28,5 ponttal.

3. M á t h é  I., V e r e s  K.., E n g e l  R., S z a b ó  K., H á z n a g y n é - R a d n a i  E . és H o h m a n n  J.: A Salvia nemzetség 
néhány hazánkban termeszthető taxonjának illóolaj-vizsgálata. Hozzászólt: B a l o g h  L., Is é p y  I.

4. B ö h m  E . I.: Árvízvédelmi beavatkozások hatása a Szentendrei-szigeti vízmű területek flórájára. 
Hozzászólt: B a l o g h  L.

5. S c h m o t z e r  A., H a r m o s  K. és P in t é r  B.: Adatok a Középső-Ipolyvölgy flórájának és vegetációjának 
ismeretéhez. Hozzászólt: B a l o g h  L., B a r á t h  K., B ö h m  E. 1.

6 . T a k á c s  A.: Adatok a Taktaközflórájának ismeretéhez. Hozzászólt: B a l o g h  L., B a r á t h  K . ,  I s é p y  1.

Hazánk egyik kevéssé kutatott és kevéssé ismert területe a Taktaköz, amely az Eupannonicum flóravidék 
Crisicum flórajárásának peremhelyzetű kistája.

Kitaibel Pál útinaplója ( L ő k ö s  2001), H a z s l in s z k y  F r ig y e s  ( H a z s l in s z k y  1866), Ú jv á r o s i  M ik l ó s  

( U jv á r o s s y  1936; Ú jv á r o s i  1938), B o d r o g k ö z y  G y ö r g y  ( B o d r o g k ö z y  1962), M o l n á r  Z s o l t  ( M o l n á r  1995a, 
b), M o l n á r  V. A t t il a  és mtsai ( M o l n á r  és P f e if f e r  1999; M o l n á r  és mtsai 2000; M o l n á r  és G u l y á s  2001), 
M o l n á r  C s a b a  és T ü r k e  I l d ik ó  ( M o l n á r  és T ü r j íe  2007) publikációi, valamint F a r k a s  S á n d o r  ( F a r k a s  1999) 
könyve alapján összesen 307 faj taktaközi előfordulása számít publikáltnak. Az MTM Növénytára Carpato- 
Pannonicum gyűjteményében és a Debreceni Egyetem Soó Rezső Herbáriumában folytatott kutatás nem hozott 
számottevő eredményt.

Az irodalmi-, illetve a szerző által 2008-2009 között összegyűjtött aktuális adatok összesen 526 fajt 
jelentenek. Ezek közül néhány fontosabb adat: a Rosa villosa előfordulásának megerősítése, a Thelypteris 
palustris, Carexpseudocyperus, Leucanthemella serotina, Armoracia macrocarpa újabb lelőhelyeinek észlelése 
és a Matteuccia struthiopteris felfedezése a tokaji, illetve a tiszadobi Tisza ártéren.

A Salsola collina második hazai és egyben első tiszántúli adatát detektáltuk a Taktaközben. Utóbbi faj 
határozásának helyességét V id é k i R ó b e r t  is megerősítette.

7. B a r á t h  K. és P e r e s z l é n y i  Zs.: A florisztikai kutatások újabb eredményei az Andamán-szigeteken. 
Hozzászólt: B a l o g h  L., F r á t e r  E.

2010 tavaszán, tudományos expedíciót szerveztünk az Andamán- és Nikobár-szigetekre. A 6  hetes kutató
munka, a korábbi évekhez hasonlóan a Botanical Survey of India Port Blair-ben található kutatóintézetének a 
jóváhagyásával és a helyi bevándorlási hivatal engedélyével valósulhatott meg. A taxonómiai vizsgálatainkkal, 
ez alkalommal a Convolvulaceae család Argyreia, Evolvulus, Ipomoea, Jacqemontia, Merremia, Operculina, 
Porana, Strictocardia és Cuscuta nemzetségeit céloztuk meg. Az expedíció három nagyobb (South-, Middle- és 
North Andaman Island) és kettő kisebb (Long-, Niel Island) sziget nehezen megközelíthető élőhelyeire terjedt 
ki. A kutatások eredményeként 3 új növényfajt sikerült kimutatni a szigetvilágra nézve, amelyek az aktuális, 
2008-as flóralistában nem szerepelnek, s azóta sem közölték őket. India endemikus növénye, a Merremia 
gangetica (L.) Cufod. az Észak Andaman sziget trópusi esőerdeinek és a bengáli telepesek által művelt földek 
érintkezési zónájából került elő. Bár a populáció mindössze 28 egyedet számlált, a helyi lakosok elmondása 
szerint a faj már évek óta jelen van a területen. Felületesen szemlélve a M. gangetica és a jóval gyakoribb 
Merremia hederacea (Burm. f.) Hall. igen hasonlóak, s talán ez vezethetett ahhoz, hogy e növény ez idáig 
rejtve maradt a botanikusok szeme elől. Az Észak Andaman sziget Diglipur nevű települése közelében sikerül 
megtalálni a már régóta keresett parazita növényt a Cuscuta reflexa Roxb.-t. E növény a Cuscuta nemzetség 
taxonómiai revízióját célzó 2004-es, 2006-2007-es expedíciók során sem került elő, így a 2008-as flóralistában 
sem szerepel. A vizsgálatok kimutatták, hogy a talált taxon a ritkább C. reflexa var. anguinea-val azonosítható. 
Az amerikai trópusokon őshonos Evolvulus nummularius (L.) L. előfordulása szintén nincs jelezve az Andamán- 
szigetekről, jóllehet a közeli Thaiföldről már 2005-ben előkerült. A növény pár egyedből álló populációját 
a kevésbé látogatott Long Island erdei ösvényeinek mentén találtuk. Célkitűzéseink között szerepelt még, 
hogy a szigetvilágra nézve, 2004-ben újonnan felfedezett Cuscuta campestris Yunck. terjedésének a mértékét 
megállapítsuk. A vizsgálataink alapján elmondható, hogy a mezőgazdaságra veszélyt jelentő parazita növény 
elsősorban az utak, árkok és csatornák mentén rohamosan terjed a Dél-Andamán-szigeten.
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Formai előírások:
A számítógépes szövegszerkesztéssel készített kézirat terjedelme az ábrákkal, táblázatokkal és az irodalom- 

jegyzékkel együtt nem haladhatja meg a 20 oldalt (Times New Roman. 12 pontos betű. szimpla sorköz, 2,5 cm-es mar
gók, 1 oldal 50 sor, soronként 90 leütés). Az idegen nyelvű összefoglaló terjedelme 30-50 sor. A kézirat elektronikus 
formában küldendő be a szerkesztőkhöz. A szöveg MS Word RICH TEXT (.rtí) formátumban, az ábrán a feliratok 
ariel betűtípusban készítendők el. A kép formátumú ábrákat min. 300-600 dpi felbontású képfájl (JPEG, TIF) 
formájában küldjék el. A grafikus ábrákat külön fájlban, szerkeszthető formában küldjék, NE használjanak doc 
kitetjesztést. A kézirat szövegébe sem az ábrák, sem a táblázatok NEM  illeszthetők be. A táblázatokat külön fájlba 
vagy a szöveg végére kell tenni. Színes ábrákat a folyóirat NEMközö\.

A nyelvhelyesség tekintetében a Magyar Helyesírási Szabályzat, a szakmai kifejezések, idegen szavak helyes
írását illetően a Biológiai Lexikon (Akadémiai Kiadó 1975-78) és a Környezetvédelmi Lexikon (1993, 2002) az 
irányadó. A növényneveket P r js z t e r  Sz.: Növényneveink c . munkája (Mezőgazda Kiadó, 1 9 9 8 )  szerint kell említeni. 
A mértékegységeket az Sl-rendszer szerint kell használni.

Az egyes fejezetcímek fölött két, alattuk egy sorkihagyás legyen. A bekezdések első sora 3 betűhellyel beljebb 
kezdődjék. Tabulátoijel bekezdésként NEM  használható. A tizedes számoknál tizedesvesszö írandó. A kéziratban a 
szerző nevek kis kapitálissal, a fajnevek dőlt betűvel, a fajok auktor nevei kis kapitálissal írandók. Az Irodalomban a 
folyóirat neve és a hivatkozott könyv címe dőlt betűvel legyen. Másféle tipizálást NE alkalmazzanak.

A szöveg közi irodalmi hivatkozások a következőképpen szerepeljenek:
• egy szerző esetén: (Kis 1995)
• két szerző esetén: (Kis és Nagy 1995)
• több szerző esetén: (Kis et al. 1995).
Több szerző egy-egy munkájára történő hivatkozásnál a szerzőket vesszővel (Kis 1962, Nagy és Kovács 1986), 

egy szerző több munkáját a következő szerzőtől pontosvesszővel (Kis 1962, 1981, 1990; Nagy és Kovács 1986) kell 
elkülöníteni. Ha a szerzők egy mondat alanyaiként szerepelnek — ami csak akkor indokolt, ha a szerzők személye 
a fontos, és nem az általuk vizsgált jelenség, vagy az általuk tett megállapítás, akkor a szerző(k) nevének említése 
után szerepeljen az évszám zárójelben: Kis és Nagy (1995) szerint stb. A hivatkozásokban a szerzők neve között 
kötőjelet NE használjanak.

Az Irodalomban szereplő hivatkozásokat szoros ABC sorrendben, ezen belül időrendben az alábbi minták 
szerint kell feltüntetni.

Folyóirat cikk:
• Kis A. 1995: Útmutatás a szerzők részére. Bot. Köziem. 82: 123—456.
• Kis A., Nagy B. 1995: Cím stb.
• Kis A., Nagy B., Közepes C. 1995: Cím stb. (Tehát a szerzők nevei között vesszővel, kötőjel, és, ill., and 

szó nélkül.)
Könyv, könyvfejezet, konferencia kiadvány:

Kis A. 1995: Útmutatás a szerzők részére. In: Szerzői útmutatások (szerk.: Nagy B.. Közepes C.). Botanikai 
Kiadó. Budapest, pp. 345-568. Egy oldal esetén: p. 23., teljes kötet esetén: 230 pp.

Idegen nyelvű cikkek szerzői esetén is a fenti mintákat KELL követni. Könyvnél, könyvfejezetnél, konferencia
kiadványnál Ed.: vagy Eds.: használatával.

Ábrák, táblázatok, illusztrációk

Az ábrák nyomdakész állapotban, kiváló minőségben készítendők el (pl. lézernyomtatóval). Az ábrák mérete 
olyan legyen, hogy a nyomdai eljárás során történő kicsinyítéssel egyetlen részlet se veszhessen el. Ha az illusztráció 
fénykép, akkor az nagyfelbontású (min. 600 dpi) digitalizált fénykép legyen. Minden ábrái a liikömiérelnek (12,S 
X 19,5 cm) megfelelő méretarányban kell elkészítem. Az ábrafeliratok, beírások betűméretének megválasztásakor 
vegye figyelembe a nyomdai eljárás során bekövetkező kicsinyítést.

Az ábrák aláírásainál és a táblázatok beírásainál az oszlopok, sorok elnevezése után/alatt zárójelbe tett számmal 
jelezze, hogy az adott szöveg, szó az idegen nyelvű fordításban milyen számmal szerepel, pl. hajtáshossz ( 1). 
A fordításokat az idegen nyelvű cím alatt, új sorban a számokat előreírva -  pl. (1) shooth length -  kell felsorolni. 
Ebben a tekintetben a Botanikai Közlemények korábbi számai nyújtanak támpontot.

A szerkesztőbizottság csak a fentieknek megfelelően elkészített kéziratot fogad el és bocsát lektorálásra. A 
szerkesztőség idegen nyelvi fordítást, az ábrák és/vagy táblázatok elkészítését, az előírásoknak megfelelővé 
alakítását NEM  végzi el.

A kéziratokat két független lektor bírálja. Ha a két lektor véleménye a cikk közölhetőségét illetően különbözik, a 
cikkről a szerkesztő dönt. A szerzők a lektorok véleményét aláírás nélkül kapják meg. A lektorok jav aslatai alapján a 
kéziratok módosítását, véglegesítését a szerzők végzik. A szerzők végzik a korrektúrázást is, és ők felelnek kéziratuk 
tartalmáért. A közlemény nyomtatott formájában az elfogadás időpontja szerepel.
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