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CSIKY János (2004): A Karancs, a Medves-vidék és a Cerová vrchovina (Nógrád-Gömöri bazaltvidék) flóra- 
és vegetációtérképezése. – Szerzői kiadás, Pécs, 451. pp.  

 

A Salgótarján és Fülek tágabb környékén elterülő, a magyar-szlovák államhatár által kettéosztott Nógrád-
Gömöri bazaltvidéket 1996 óta kutató Csiky János korábbi munkájában (CSIKY J. (2003): A Nógrád-Gömöri 
bazaltvidék flórája és vegetációja. – Tilia 11: 167–339.) már jelezte, hogy a terület részletes flóraművét 
összeállította, de helyszűke miatt ott nem publikálhatta. Ezt pótolta most a szerző saját kiadásában megjelent, 
a Nógrád-Gömöri bazaltvidék (Karancs hegység és Medves-Ajnácskői-hegység) flóráját feldolgozó 
munkájában, melynek lektorálását Lájer Konrád végezte el. Ezáltal a szóban forgó terület vegetációjának 
részletes ismertetése mellett most a flóra teljességre törekvő bemutatása is a kutatók rendelkezésére áll. Sőt, a 
szerző jelen munkájában jelent meg a Karancs központi részét (6 km2) és a Medves-fennsíkot (33 km2) 
lefedő, 1:15000 léptékű aktuális vegetációtérképe is. 

A szerző 8 évvel ezelőtt arra vállalkozott, hogy az országhatár által kettéosztott tájegységet egységesen, a 
természetföldrajzi és nem a politikai határokat figyelembe véve dolgozza fel. A flóra bemutatását a szerző a 
Nógrád-Gömöri bazaltvidék természetföldrajzi bemutatásával, majd a botanikai kutatások történeti 
áttekintésével teszi teljesebbé. A módszertani fejezetből kiderül, hogy a szerző a flóra felsorolásához nemcsak 
saját adatait, valamint a mintegy száz dolgozatban megjelent adatokat dolgozza fel, hanem a Debreceni 
Egyetem és a Magyar Természettudományi Múzeum herbáriumában is kutatott. Az eredmények fejezetben 
olvashatunk a terület növényföldrajzi sajátságairól, érintve a közép-dunai flóraválasztó jelenségét is, a flóra 
jellemzéséről, majd a terület vegetációjának áttekintéséről, amelyet a szerző tájtörténeti kutatásainak 
szemszögéből is megvilágít. A vegetáció bemutatásában a szerző megcsillantja vérbeli cönológus jellemét, 
amikor a terület teljes vegetációját bemutatja élőhelyek és szüntaxonok bontásában, besorolva ezeket a 
napjaink leginkább átfogó cönológiai irodalmai által felállított kategóriákba.  

A hozzávetőleg 560 km2-nyi terület lelőhelyeinek részletes áttekintése után következik a flórát alkotó 
fajok seregszemléje. Itt a szerző 50 bizonytalan adattal együtt 1347 taxont közöl, külön felsorolva a csak a 
Medves-Ajnácskői-hegységben, a csak a Karancs hegységben és a mindkét területen előforduló fajokat és 
lelőhelyeiket, szó szerint idézve az őket közlő irodalmakat. A terület herbáriumi alulreprezentáltságát kell 
jelezze, hogy ebben a fejezetben – a herebáriumi kutatások ellenére – a recenzens csak irodalmakban 
publikált adatokat talált, leszámítva a szerző közöletlen adatait. Kissé zavaró, hogy a fajnevek és az adott 
esetben kiírt alfaji epitetonok eltérő betűtípussal szedettek, bár ez nem nehezíti számottevően meg a lista 
áttekinthetőségét. Részletes flóramű lévén felróható, hogy a gyakorinak talált fajok esetén példaként sem 
sorol fel a szerző lelőhelyeket, holott ezek florisztikai adatai is számottevőek lehetnek a jövőben. 

A munka következő részeiben a nemzetségek névmutatóját az irodalomjegyzék, majd a táblázatokat 
tartalmazó fejezet követi. Ebben a gyakorlati természetvédelem számára igen hasznos „lokális vöröslistát” 
közöl a szerző, amelyben felsorolja, és veszélyeztetettségük szerint jellemzi a vizsgált terület védelmi 
szempontból jelentős fajait, alfajait. Az ábrák fejezetben területet jellemző térképeket, 82 faj példaértékű 
elterjedési térképekét, egyes jellemző lelőhelyek vegetációmetszetét és a vizsgált terület jobb megismerését 
segítő színes fényképet közöl a szerző. 

A politikai határokon átnyúló terület flóraművének használhatóságát nagy mértékben segíti, hogy a 
flóramű minden részlete három nyelven, magyarul, angolul és szlovákul jelent meg. Ezzel a szerző a politikai 
határok minden oldalán követendő példát állít a jövő kutatói elé. Ugyanakkor a hármas nyelvi tagolás módja, 
tudniillik minden alfejezet három nyelven ismétlődik a folyó szövegben, magyarul, angolul és szlovákul, már 
kevésbé szerencsés. Ezzel a mű folyamatos olvasása rendszeresen megtörik, hiszen egy-egy alfejezet 
elolvasása után minduntalan át kell ugranunk az idegen nyelvű részeket. Ezt elkerülendő, talán célszerűbb lett 
volna három részre osztva, az egyes nyelveken megírt részeket külön-külön közölni. 

A fentiekben érintett néhány formai észrevétel semmit nem von le a flóramű értékéből. A recenzens 
meggyőződése szerint Csiky János munkája mérföldkő a szomszéd államokkal való botanikai együttműködés 
előmozdításában. Emellett a kevésbé ismert flórájú régió korszerű flóraművével hazánk flórájának egy újabb 
szelete vált feltártabbá, így a szerző 8 évvel ezelőtti vállalkozásának sikere előtt őszinte elismerésünket  
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fejezhetjük ki. A szerző elmondása szerint most megjelent flóraművével ugyan egy időre befejezi munkáját a 
területen, viszont munkája biztos alapot jelent a jövő biológiai kutatásaihoz a Nógrád-Gömöri bazaltvidéken. 
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VLČKO, JAROSLAV – DÍTĔ, DANIEL – KOLNÍK, MARTIN (2003): Vstavačovité Slovenska. Orchids of 
Slovakia. – ZO SZOPK Orchidea, Zvolen. 120 pp. ISBN 80-85453-45-2 

 

A legutóbbi szlovákiai orchideás könyv  [POTŬČEK, O. – ČAČKO, L. 
(1996): Všetko o orchideách. – Vydavatel’stvo Slovart, Bratislava. 96 
pp.] mgjelenése óta több olyan kosborféle került elő Szlovákiában, 
melyek előfordulása azelőtt nem volt ismert az országban, sőt több a 
tudomány előtt ismeretlen fajt is leírtak északi szomszédaink. Emellett 
számos faj elterjedéséről, rendszertani viszonyairól, veszélyeztetett-
ségéről alkotott kép jelentősen módosult, kiegészült. Mindezek 
indokolták a Szlovák Köztársaság orchideaflóráját bemutató új kötet 
kiadását, mely a Dán Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma 
támogatásával valósult meg.  

Rövid bevezető (a Washingtoni egyezményről, az orchideákról 
általában, élőhelyeikről és fenntartásukról) után következik a 
Szlovákiában jelenleg ismert 72 faj és 7 alfaj ismertetése. Minden 
taxont egy-egy színes habitus- és virágzat fénykép illusztrál. A könyv 
használhatóságát nagymértékben segíti a kétnyelvű (szlovák-angol) 
szöveg. A szerzőhármas a bemutatott orchideák alaktani ismertetése, 
virágzási ideje, termőhelyeik és a veszélyeztető tényezők felsorolása 

mellett számot ad elterjedésükről és szlovákiai előfordulásaikról is. A jó minőségű, a fajok felismerésében 
komoly segítséget jelentő fotók az első szerzőt dicsérik. A habitusfelvételek vaku nélkül készültek, a közeli 
képek többsége körvakuval.  

Az utóbbi évek intenzív kutatómunkájának köszönhetően Szlovákia orchideaflórájában számos új taxon 
vált ismertté. A legnagyobb feltűnést keltő fajok (Dactylorhiza ruthei, D. ericetorum, Orchis spitzelii) 
magyarországi előfordulásának esélye igen csekély, de például az Epipactis futakii, E. greuteri, E. 
komoricensis, E. leutei, E. pseudopurpurata felbukkanása nálunk nem lehetetlen. A kötetet az orchideák 
hazai kedvelői is haszonnal forgathatják. Különösen hasznos a hazai fajok veszélyeztetettségének megítélése, 
valamint a kevéssé ismert, újonnan leírt fajok pontosabb megismerése szempontjából. 
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