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 1995 nyarán, miközben Carex hartmanii lelőhelyek után kutattam, akadtam rá a 
hazánkból eddig ismeretlen Carex buxbaumii példányaira a Vindornyai-medencében. 
Később ugyanezen faj populációját sikerült azonosítani a Káli-medencében található Sásdi-
réteken is. Egyébként Európában a déli részek kivételével előfordul, de elég ritka. Ismert 
Algériából, Szibériából, Észak-Amerikából, Dél-Afrikából (Natal) és Ausztráliából (Victoria) is 
(HEGI, 1967-80). 
 

RÖVID MORFOLÓGIAI LEÍRÁS 
 
 A Carex buxbaumii laza gyepű, 
évelő növény. Gyöktörzse világosbarna 
tarackokat fejleszt. Szára mereven felálló, 
adataim szerint magassága 35-90 cm, 
vastagsága 1-2 mm. Levele szürkészöld, 
szélessége 3-7 mm között változhat, 
rövidebb a szárnál. Az alsó levélhüvelyek 
különböző árnyalatú vörösesbarnák, 
széleiken rostokra hasadozók. 

 
 

1. ábra  Carex buxbaumii  
(a szerző eredeti rajza) 

 
 

 Virágzata 3-8.5 cm hosszú, egy 
végálló, elkülönült sávokban porzós és 
termős virágokat tartalmazó füzérkéből, 
továbbá 2-4 oldalsó termős füzérkéből áll. 
 A legalsó füzérke támasztólevele 
lomblevélszerű, többnyire egyértelműen 
hosszabb, mint a virágzat, néha kb. 
ugyanolyan hosszú, ritkán rövidebb. 
 A csúcsi füzérke felálló, általában 
nagyobb a többinél,  9-25 mm hosszú,  5-12 
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mm széles. Bunkó, vagy buzogány alakú, a hím és női virágok határánál a legszélesebb. 
 A termős füzérkék nagyon rövid nyelűek, a legfelső többé-kevésbé ülő. A legalsó 
kissé nagyobb a többinél. 
 A termős virág pelyvája hosszúkás tojásdad, jól látható, fogazott szálkacsúccsal. A 
szálkacsúcs nélkül 3-4 mm hosszú, sötét vörösesbarna, világosabb középsávval. A porzós 
virág pelyvája lehet kissé világosabb, fokozatosan keskenyedő.  
 A tömlő felfelé elálló, ellipszoid alakú, gyengén háromélű, 3-4 mm hosszú, 1.5-2.5 
mm széles, világoszöld. Nagyon rövid, kétfogú csőrbe keskenyedik, a csőrfogak külső éle 
kifelé hajlik (szétáll), vagy a csőr alig észrevehető. A tömlő felülete sűrűn papillás. A bibék 
száma 3. A termés háromélű, kb. 2 mm hosszú, a tömlőt nem tölti ki. 
 Virágzási ideje nálunk május-június. 
 

ELKÜLÖNÍTÉSE A CAREX HARTMANII-TÓL 
 

 A két faj egymáshoz közel áll, A. J. CAJANDER (1935) különítette el őket az addigi 
Carex polygama Schkuhr fajcsoport vizsgálata során. 
 A hazai populációk hovatartozásának pontosabb tisztázása érdekében morfológiai 
adatokat gyűjtöttem a Carex buxbaumii vindornyai és káli-medencei, valamint a C. hartmanii 
klasszikusnak számító nyirádi (SZODFRIDT-TALLÓS,1962), az általam felfedezett szőcei és a 
FARKAS Sándor által megtalált zempléni populációjából. A Darány-Nagyberekből leírt 
(JUHÁSZ-SZERDAHELYI-SZOLLÁT,1985) lelőhelyen a C. hartmanii-t évek óta nem találjuk. 
Elsősorban olyan morfológiai paraméterek mérésére törekedtem, melyek a terepi 
azonosításban jól használhatóak. 
 A kvantitatív bélyegek közül ilyennek bizonyult a végálló füzérke hossz/szélesség 
aránya, a legalsó füzérke murvalevelének hossza/ virágzat hossza, a hajtás magassága/ 
virágzat hossza és a tömlő hossza. A minőségi jellemzők közül kiemelkedő jelentőségű a 
csúcsi füzérke alakja, a levél színe és a szár merevsége, felálló, vagy oldalra hajló 
természete. 
 A négy kvantitatív jellegre kapott statisztikai adatokat az 1. táblázat tartalmazza. 
 

1. táblázat 
 

- átlag medián variancia minimum maximum 
Jellemző C.b. C. h. C.b. C. h. C.b. C. h. C.b. C. h. C.b. C. h. 

Csúcsi f. hossz./szél. 2.03 3.89 2 3.67 0.16 0.80 0.33 2.33 2.875 6.5 
Murval./virágzat h. 1.36 0.92 1.31 0.92 0.1 0.05 0.39 0.42 2.56 1.97 
Hajtás/10/virágzat h. 1.36 0.76 1.34 0.75 0.25 0.03 0.21 0.45 2.43 1.21 
Tömlő hossza (mm) 3.77 2.98 4 3 0.09 0.04 3 2.5 4 3.5 

 
 

A 4 kvantitatív paraméter főkomponens-analízisét a PODANI féle SYN-TAX programcsomag 
segítségével végeztem. Eredménye az első két dimenzió figyelembevételével a 2. ábrán 
látható. Az ellipszisek valószínüségi szintje 1 %,  vagyis  99%   valószínűséggel tartalmazzák 
a megfelelő clusterekhez tartozó egyedeket. Az utóbbiakhoz illesztett regressziós egyenesek 
szintén fel vannak tüntetve.  
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2. ábra A négy kvantitatív morfológiai jellemző főkomponens-analízise. 
 

Megállapítható, hogy a két faj populációi elkülönülnek. A problematikus egyedek az alábbiak: 
129. egyed: murvalevele a virágzathoz képest hosszú, virágzata aránylag rövid.  A   végálló 

füzérke hosszúság/szélesség  aránya közel van a határesethez. Egyéb tulajdonságai 
alapján (tömlő hossza, levélszín, füzérke alakja) C. hartmanii-ként azonosítható. 

20. egyed: a legalsó füzérke murvalevele a virágzathoz képest még a C. buxbaumii mérték-
kel mérve is rendkívül hosszú (2.56-szorosa). 

67. egyed: A legalsó füzérke murvalevele igen hosszú. Egyéb tulajdonságai a C. hartmanii-
nak megfelelnek. 

101. egyed: a végálló füzérke hossza 6.5-szer nagyobb, mint a szélessége. Ez az arány a C. 
hartmanii egyedek körében is kiugróan nagy. 
 

A teljes mintát 136 egyed képezte, így a négy egyed együttesen sem éri el a teljes minta 3 
%-át. Valódi eltérést azonban csak a 129. egyed mutat, ami kevesebb 1 %-nál. 
 

Megvizsgáltam a 4 kvantitatív morfológiai paramétert abból a szempontból, hogy milyen 
az egymáshoz viszonyított jelentőségük a csoportok szétválasztásában, vagyis milyen 
mértékben járulnak hozzá a csoporton belüli, illetve a csoportok közötti távolságokhoz. A 
csoportok szétválasztásához mindegyik paraméter hozzájárul.  Hatékonysági sorrendjük a 
következő (zárójelben a csoporton belüli és a csoportközi távolságok aránya): 
 

1. tömlő hossza (0.143) 
2. végálló füzérke hossza \ szélessége (0.218) 
3. murvalevél \ virágzat hossza (0.293) 
4. hajtás \ virágzat hossza (0.310) 
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 A kvalitatív bélyegek (pl. levélszín) figyelembevételével az elkülönítés hatékonysága 
javítható, s a problematikus egyedek is helyükre tehetők. 
 

Megjegyzések: 
1.  Az irodalomban (pl. HEGI) elkülönítő bélyegként szerepel, hogy a C. buxbaumii -nál 

a füzérkék egymástól távol, át nem fedő helyzetben állnak. A hazai populációkban 
egyetlen olyan példányt találtam,  melyre nézve ez a tulajdonság egyértelműen 
fennáll. Az esetek döntő többségében a füzérkék szorosan egymás alatt, átfedő 
módon helyezkednek el. Az eltérés taxonómiai értékének meghatározásához további 
vizsgálatok szükségesek. 

2. Nem feltűnő különbség fedezhető fel a két faj között a legalsó füzérke kocsányának 
hosszában: a C. buxbaumii-nál ez alig észrevehető, a C. hartmanii-nál többé-kevésbé 
kifejezett. Egy olyan C. hartmanii példányt is találtam, melynél a füzérke kocsánya 
több cm hosszú volt. 

3. Csak a C. hartmanii populációban találtam olyan egyedeket, amelyek végálló 
füzérkéje tisztán porzós virágokból áll. Ez a jelenség aránylag nem ritka.  

 
2. táblázat:  A Carex buxbaumii és a Carex hartmanii morfológiai tulajdonságainak összehasonlítása 

 

Tulajdonság 
 

 

Carex buxbaumii WAHLENB. 
 

Carex hartmanii CAJANDER 

 

Végálló füzérke 
 

bunkó alakú, kb. kétszer 
hosszabb a szélességénél 

 

henger alakú, ált. 3-4- szer 
hosszabb a szélességénél. 

 

Legalsó füzérke 
murvalevele 

 

többnyire kifejezetten hosszabb, 
mint a virágzat 

 

kb. olyan hosszú, mint a 
virágzat.  

 

Virágzat hossza 
 

a növény magasságához képest 
rövid, gyakran kisebb, mint 
annak 1/10-e. 

 

a növény magasságához 
képest hosszabb, kb. 1/7-1/8-
a. 

 

Tömlő 
 

nagyobb, ellipszoid alakú, 3.5 
mm-nél ritkán rövidebb, a 
pelyva mögül ± kiálló. Emiatt a 
füzérke durvább felépítésű. 

 

kisebb, gyakran tojásdad, 3 
mm-nél ritkán hosszabb. 
Emiatt a füzérke tömöttebb, 
finomabb felépítésű. 

 

Csőr fogai 
 

szétállók, azaz külső élük ± 
kifelé hajló. 

 

külső élük ± párhuzamos. 

Levél színe szürkészöld (feltűnő). sötétzöld. 
 

Szár 
 

mereven felálló, a magas 
egyedeknél is. 

 

általában oldalra hajló, 
alacsonyabb egyedeknél 
lehet felálló. 

 

 SIMON Tibor (1992) növényhatározójához az alábbi kiegészítést javaslom (712. oldal): 
 

28. (23.) a. A csúcsálló füzérke elkülönült sávokban termős és porzós virágokat (néha csak porzósa-
kat) tartalmaz, hengeres, kb. 3-4-szer hosszabb a szélességénél. Az oldalsó füzérkék tisztán termő-
sek, alulról felfelé fokozatosan rövidülnek. A tömlő ritkán hosszabb 3 mm-nél, gyakran tojásdad, 
sűrűn papillás. Rövid csőrének fogai párhuzamosak. A pelyva akkora, v. kissé hosszabb, mint a 
tömlő. A legalsó füzérke murvalevele rövidebb, vagy kb. olyan hosszú, mint a virágzat. A levél 
sötétzöld, 2.5-4.5 mm széles. Tarackos, 35-80 cm magas növény. DK (Bakonyalja: Nyirád), ÉK 
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(Zempléni-hg.: Drahos), Dt (Őrség: Szőce), A (Dráva-v.: Barcs?). Láprétek, magassásosok, 
fűzlápok növénye. Máj.-Jún. 

  1914. C. hartmanii Cajander Északi sás 
 

b. A csúcsálló füzérke elkülönült sávokban termős és porzós virágokat tartalmaz, bunkó, v. buzogány 
alakú, kb. 2-szer hosszabb a szélességénél.  Az oldalsó  füzérkék tisztán termősek alulról felfelé 
kisebbednek. A tömlő ritkán rövidebb 3.5 mm-nél, ellipszoid alakú, feltűnően papillás. Igen rövid 
csőrének fogai szétállók, vagy a csőr alig észrevehető. A legalsó füzérke murvalevele többnyire 
kifejezetten hosszabb, mint a virágzat. A levél szürkészöld, 3-7 mm széles. Tarackos, 35-90 cm 
magas növény. Dt (Vindornya, Káli-medence). Magassásosok, láprétek növénye. Máj-Jún. 

  1914.a. C. buxbaumii Wahlenb. Bunkós sás 
 

c. A csúcsálló füzérke csak porzós virágokból áll ............................................................................... 29. 
 

TÁRSULÁSTANI, ÖKOLÓGIAI VISZONYOK 
 

 BORBÁS Vince (1900) SZENCZY, HUTTER és WIERZBICKI munkáira hivatkozva közli, hogy 
Vindornya lápján a múlt század közepén tőzegmohalápokra jellemző növények éltek: 
Andromeda polyfolia, Oxycoccus palustris, Drosera anglica, D. rotundifolia, Comarum 
palustre, Menyanthes trifoliata, Sphagnum spp., stb. Lecsapolás után a láp a múlt század 
végére elpusztult. A tőzeg kitermelése még századunkban is folytatódott. A bányászat 
abbahagyása után a területen újra láposodási folyamatok indultak meg, a mélyebb gödrök 
helyén kisebb tavak is kialakultak. Ma a Cladium mariscus hatalmas állományai jellemzőek 
(az átalakulást mutatja, hogy BORBÁS ezt a fajt még csak nem is említi), néhol nádasokkal 
keveredve. A Carex buxbaumii a kisszámú magassásos folt egyikén helyezkedik el, egy 
vízborította terület szélén, abból kiemelkedve. A kb. 20 m˛ nagyságú felületen láthatóan jól 
érzi magát: magasra (90 cm) nő, széles (7 mm-ig) levelű, egyedsűrűsége nagy (lásd 
cönológiai felvétel). Érdekes, hogy a folt néhány méteres körzetében nem nő az egyébként 
tömeges Cladium mariscus. E faj konkurrenciája valószínűleg nem is tenné itt lehetővé a 
Carex buxbaumii fennmaradását. 
 A Káli-medencében található Sásdi-réteket kiemelkedő botanikai értékeit ALBERT Éva 
(1990) fedezte fel. Több ritka faj között kiemelkedő a Primula farinosa hazánkban ma már 
egyetlen ismert, életképes állományának felfedezése. A nádasok, mészkedvelő üde láprétek 
és kiszáradó láprétek mozaikjával jellemezhető területet lecsapoló árkokkal víztelenítették. A 
C. buxbaumii példányok kiszáradó lápréten találhatóak. Itt a vindornyai élőhelyhez képest 
nagyobb felületen, de szétszórva, jóval kisebb egyedsűrűségben fordulnak elő, 
alacsonyabbak és keskenyebb levelűek. Néhány egyéb faj jelenléte (pl. Primula farinosa, 
Cladium mariscus, Carex flava, Schoenus nigricans stb.) is arra utal, hogy a láprét 
kiszáradása viszonylag nem régen kezdődhetett. A terület vegetációtérképét, a védett és 
ritka növényfajok ponttérképét ill. az élőhely-rekonstrukció tervét SEREGÉLYES Tibor - S. 
CSOMÓS Ágnes (1990) készítették el. A most tárgyalt Carex fajokat sem ez a munka, sem 
pedig ALBERT É. dolgozata nem említi. A területen a Közép-dunántúli Természetvédelmi 
Igazgatóság kezelésében folyó élőhelyrekonstrukció sikeresnek mondható. 
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A Carex buxbaumii élőhelyein az egyedek körüli fél méter sugarú körökben feljegyeztem az 
összes előforduló edényes növényfajt. 25 felvételt készítettem ilymódon. A legtöbb faj egy, a 
Sásdi-réten felvett körben fordult elő (12), a legkevesebb egy vindornyai felvételben (4). 
 

3. táblázat: A fajok összesített 
előfordulási gyakoriságai a vindornyai 

és a  sásdi-réti felvételekben 
 

1. Carex buxbaumii 25 
2. Mentha aquatica 18 
3. Molinia hungarica 15 
4. Cladium mariscus 14 
5. Lythrum salicaria 13 
6. Potentilla erecta 12 
7. Calamagrostis epigeios 10 
8. Carex riparia 9 
9. Lysimachia vulgaris 9 
10. Serratula tinctoria 9 
11. Allium suaveolens 7 
12. Cirsium palustre 7 
13. Juncus inflexus 6 
14. Thalictrum lucidum 5 
15. Juncus effusus 4 
16. Juncus subnodulosus 4 
17. Phragmites australis 4 
18. Succisa pratensis 4 
19. Galium verum 3 
20. Lycopus europaeus 3 
21. Carex flava 2 
22. Deschampsia caespitosa 2 
23. Inula britannica 2 
24. Juncus articulatus 2 
25. Poa trivialis 2 
26. Salix repens subsp. rosmarinifolia 2 
27. Solidago gigantea 2 
28. Typha latifolia 2 
29. Agrostis stolonifera 1 
30. Alisma plantago-aquatica 1 
31. Angelica sylvestris 1 
32. Bolboschoenus maritimus 1 
33. Carex distans 1 
34. Galium palustre 1 
35. Primula farinosa 1 
36. Schoenus nigricans 1 
37. Taraxacum palustre 1 

 
 

4. táblázat: A fajok előfordulási 
gyakoriságai a vindornyai felvételekben. 

 

1. Carex buxbaumii 10 

2. Carex riparia 9 
3. Lysimachia vulgaris 9 
4. Calamagrostis epigeios 4 
5. Juncus effusus 4 
6. Mentha aquatica 4 
7. Lythrum salicaria 3 
8. Juncus articulatus 2 
9. Salix repens subsp. rosmarinifolia 2 
10. Typha latifolia 2 
11. Agrostis stolonifera 1 
12. Alisma plantago-aquatica 1 
13. Bolboschoenus maritimus 1 
14. Galium palustre 1 
15. Solidago gigantea 1 

 
5. táblázat: A fajok előfordulási 

gyakoriságai a sásdi-réti felvételekben. 
 

1. Molinia hungarica 15 
2. Cladium mariscus 14 
3. Mentha aquatica 14 
4. Potentilla erecta 12 
5. Lythrum salicaria 10 
6. Serratula tinctoria 9 
7. Allium suaveolens 7 
8. Cirsium palustre 7 
9. Calamagrostis epigeios 6 
10. Juncus inflexus 6 
11. Thalictrum lucidum 5 
12. Juncus subnodulosus 4 
13. Phragmites australis 4 
14. Succisa pratensis 4 
15. Galium verum 3 
16. Lycopus europaeus 3 
17. Carex flava 2 
18. Deschampsia caespitosa 2 
19. Inula britannica 2 
20. Poa trivialis 2 
21. Angelica sylvestris 1 
22. Carex distans 1 
23. Primula farinosa 1 
24. Schoenus nigricans 1 
25. Solidago gigantea 1 
26. Taraxacum palustre 1
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 A felvételek adatai alapján euklideszi távolság figyelembevételével cluster-analízist 
végeztem.   A  WARD-ORLÓCI  módszerrel  kapott  dendrogramot a 3. ábra mutatja. Az 1-10. 
felvételek a Vindornyai-medencében, a 11-25. felvételek a Sásdi-réten készültek. A két 
csoport elkülönülése világosan mutatja a növényzet összetételében meglevő különbséget.  
 

 
3. ábra A Carex buxbaumii egyedek körüli félméter sugarú körök felvételeinek cluster-analízise. 

Euklideszi távolság, WARD-ORLÓCI módszer.  
 

 A C. buxbaumii élőhelyein BRAUN-BLANQUET féle fitocönológiai felvételeket is 
készítettem: egy 20 m2˛nagyságú felületről a Vindornyai-medencében (ez lényegében a 
teljes ottani állományt magában foglalja) és két 50 m2-es felületről  a   Sásdi-réteken (6-7. 
táblázat). Több felvétel készítésére az élőhely kis kiterjedése miatt nem volt lehetőség 
(célom a C. buxbaumii cönológiai viszonyainak vizsgálata volt). Az egyes fajok cönológiai 
besorolásánál BORHIDI (1993) rendszerét követtem. 
 A vindornyai felvétel a magassásosok (Magnocaricion) társuláscsoportjába tartozik. 
Lehetséges, hogy az Európa-szerte ritka Caricetum buxbaumii egyetlen magyarországi 
töredékével állunk szemben (a társulás további tanulmányozása szükséges). 
 A Sásdi-rétekre vonatkozó felvételek lényegében a Succiso-Molinietum-hoz állnak 
közel, de átmeneti jellegükre utal a Caricion davallianae karakterfajok jelenléte. Az üde 
láprétek (itt valószínűleg Schoenetum nigricantis cladietosum) kiszáradási folyamatának 
közbülső stádiumáról van szó. Ez olyan Succiso-Molinietum szubasszociációként is 
felfogható, ami a Cladium mariscus, Phragmites australis, Carex buxbaumii, Primula 
farinosa, Carex flava, Schoenus nigricans differenciális fajokkal jellemezhető. Megjegyzem 
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azonban, hogy a láprétek érzékenyen reagálnak a talajvízszint változására, az üde és 
kiszáradó láprétek között gyakorlatilag folytonos átmenet tapasztalható a vegetáció 
összetételében. 
 A felvételek értékelését a BORHIDI Attila (1993) által megadott ökológiai indikátor 
értékek szerint is elvégeztem. Kiszámoltam az értékszámoknak a különböző fajok 
előfordulási gyakoriságai szerint súlyozott átlagait. Az alábbi értékek adódtak: 

Relatív hőigény indikátorszáma TB = 5.43 
Relatív talajvíz, ill. talajnedvesség WB = 7.89 
Talajreakció relatív mértékszáma RB = 6.95 
Nitrogénigény relatív mértékszáma NB = 3.93 
Relatív fényigény indikátorszáma LB = 7.28 
Szélsőséges klímahatások eltűrése CB = 4.07 
Sótűrés SB = 0.23 

 Fentiek alapján a Carex buxbaumii magyarországi élőhelyei a következőképpen 
jellemezhetőek: montán-szubmontán lomblevelű erdők öve, nedves, időnként elárasztott, 
gyengén baziklin, szubmezotróf (tápanyagban az átlagnál szegényebb), sóban szegény talaj, 
szuboceánikus éghajlat. 
 A C. hartmanii-hoz képest (melynek indikátor értékei a szőcei populáció esetében 
TB=4.96, WB=7.35, RB=5.69, NB=3.97, LB=6.83, CB=4.06, SB=0.04) a C. buxbaumii kissé 
meleg- és mészkedvelőbbnek adódott. Ez az eredmény összhangban van a nemzetközi 
irodalomban (pl. HEGI) található adatokkal.  
 Az alábbi kiegészítést javaslom  BORHIDI (1993) művéhez: 
 

Genus Species Auctor SBT Val TB WB RB NB LB CB SB Soc.Chr 

Carex buxbaumii Wahlenb. Su 10 5 8 7 4 7 4 0 1.5.1.4. 
 
 

 A C. buxbaumii lelőhelyeit illetően feltűnő körülmény, hogy ott egyéb ritka, részben 
fokozottan védett fajok is élnek (Sásdi-rét), vagy a múltban fordultak elő rendkívül ritka, sőt 
hazánkból kihalt fajok (Vindornya). Ez is indokolja, hogy e területek természetvédelmére 
különleges figyelmet fordítsunk. A Sásdi-rétek fokozott védelem alatt állnak, a jelenlegi 
természetvédelmi kezelés megfelelőnek látszik. Fontos, hogy a kaszálásra legkorábban 
július végén - augusztus elején kerüljön sor, hogy a C. buxbaumii termése beérjen. A 
vízvisszatartás valószínűleg javítja a populáció életfeltételeit. Figyelni kell arra is, nehogy az 
agresszíven terjedő gyomfajok (pl. Solidago gigantea) teret nyerjenek. 
 A törvényes oltalomban jelenleg nem részesülő vindornyai élőhely védelme igen 
sürgős feladat, mert egy katasztrofális esemény, vagy az élőhely természetes átalakulása az 
egész populációt elpusztíthatja. 
 

 

6. táblázat: A Carex buxbaumii vindornyai 
élőhelyén készült társulásfelvétel  

--------------------------------------------------------- 
Fajnév Borítás (A-D érték) 
--------------------------------------------------------- 
 

Magnocaricion 
 Carex buxbaumii 3 

 Carex riparia 2 
 Galium palustre + 
Phragmition 
 Typha latifolia + 
Phragmitetea 
 Alisma plantago-aquatica + 
 Lythrum salicaria + 
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Festucion vaginatae 
 Salix repens ssp rosmarinifolia + 
Artemisietea 
 Solidago gigantea + 
Indifferens 
 Agrostis stolonifera + 
 Calamagrostis epigeios 1 
 Juncus articulatus + 
 Juncus effusus + -1 
 Lysimachia vulgaris 1 
 Mentha aquatica + 
--------------------------------------------------------- 
 

7. táblázat: Társulásfelvételek a Carex 
buxbaumii  káli-medencei élőhelyén 

--------------------------------------------------------- 
Fajnév Borítás (A-D érték) 
--------------------------------------------------------- 
 

Molinion 

 Allium suaveolens 2m 1 

 Juncus subnodulosus 1 + 

 Sanguisorba officinalis + + 

 Veratrum album + - 

Caricion davallianae 

 Carex flava +-1 - 

 Primula farinosa +-1 - 

 Schoenus nigricans + +-1 

Magnocaricion 

 Carex buxbaumii 2m 1 

Phragmition 

 Cladium mariscus 2a 2b 

Molinietalia 

 Carex panicea + - 

 Galium uliginosum + - 

 Molinia hungarica 4 4 

 Succisa pratensis + 1 

 Valeriana dioica + - 

Phragmitetea 

 Lythrum salicaria 1 + 

 Phragmites australis - + 

Molinio-Arrhenatheretea 

 Achillea millefolium - + 

 Cirsium canum - + 

 Poa pratensis 1 - 

 Taraxacum palustre + - 

Artemisietea 

 Solidago gigantea + - 

Indifferens 

 Angelica sylvestris +-1 - 

 Calamagrostis epigeios 1 1 

 Cirsium palustre + + 

 Galium verum + + 

 Inula britannica 2m - 

 Juncus inflexus - + 

 Lycopus europaeus - +-1 

 Mentha aquatica 1 2m 

 Myosotis arvensis + - 

 Potentilla erecta 2m 1 

 Serratula tinctoria 1 + 

 Taraxacum officinale + - 

 Thalictrum lucidum +-1 1 
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SUMMARY 

 

Carex buxbaumii WAHLENB. in Hungary 
 

K. Lájer 
 
 While searching for Carex hartmanii habitats in 1995, in a tall sedge marsh near 
Vindornyalak (county Zala) and in a calcareous purple moorgrass meadow near Köveskál 
(county Veszprém), the author discovered a new member of the Hungarian flora: Carex 
buxbaumii Wahlenberg. Some diagnostic morphological characters important for 
identification on field were investigated (without destruction) in comparison with Hungarian 
Carex hartmanii populations. Four quantitative characters: utricle length, top spike 
length/width, lowest bract length/stem length, stem length/inflorescence length, were 
evaluated statistically. The total number of the examined individuals was 136. The 
phenograms show well separated groups. The distinguishing may be even more efficient by 
including qualitative characters (e.g. shape of spikes, colour of leaves, rigidness of stem 
etc.). There is an interesting feature of Hungarian Carex buxbaumii populations: the spikes 
are rather overlapping then remote. The description of localities, the results of coenological 
investigations are published. Table 3. contains the frequencies of other species in 25 circles 
of radius 0.5 m. around C. buxbaumii individuals. These are detailed for the two localities in 
Tables 3.-4. According to Borhidi's ecological indicator values, Carex buxbaumii proved to be 
somewhat more basifrequent then Carex hartmanii. This is keeping with other European 
results.  
 


