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A „MAGYARORSZÁG VÉDETT NÖVÉNYEI” címmel készülő kiadvány munkálatairól, 
készenléti állapotáról 

 
Élve e kiadvány adta lehetőséggel, szeretném röviden összefoglalni a fent említett, 
megszületőben lévő könyvvel kapcsolatos gondolataimat, valamint szeretnék az előkészítő 
munkákról, készenléti állapotról tájékoztatással szolgálni. Ezt megelőzően azonban minden 
közreműködőnek ez úton is köszönetet mondok az időt, pénzt, fáradtságot nem kímélő 
segítségért, áldozatos munkáért, melynek köszönhetően eljuthatunk végkifejlet közelébe.  
 

Először néhány átfogó információ, statisztikai jellegű adat, melyekből talán azoknak is 
érzékelhető e munka súlya, hiánypótló volta, nagyságrendje, akik nem tartoznak közvetlen 
munkatársaim közé. A kiadvánnyal összefüggő papír- és terepmunkák, kutatások, szervezett 
fotóstúrák immár 6. éve folynak. A kéziraton 28 szerző munkálkodott ill. részben még 
munkálkodik. 42, a témában kiváló hazai fotós mellett osztrák, német, holland botanikus-fotósok 
is bekapcsolódtak a hiányok felszámolásába. Az összegyűlt fotóanyag minden bizonnyal a 
legteljesebb és a legszínvonalasabb, ami hazai keretek között valaha is összeállt. Az évek során 
közel 100 hivatásos és amatőr terepbotanikustól érkezett be az e célra készült adatlapokon 
florisztikai adat, melyek között számos nagyszerű felfedezés éppen e munkában kerül először a 
nagyközönség elé. Mindemellett feldolgozásra került a hazai alapvető florisztikai irodalom 
jelentős része (pl. az összes Botanikai Közlemények) is. E teljességre törekvő, minden védett 
taxonunkat bemutató kiadvány tervezetten 5000 példányban, A/4-es méretben kb. 350 oldalnyi 
terjedelemben jelenik  ill. jelenhet meg, számításaink szerint még az idei évben. A 
növényföldrajzi, természetvédelmi valamint a könyv használatában útmutatást nyújtó bevezető 
részek után oldalanként – a néhány rendhagyó rész kivételével  – 4 faj (a bal oldalon a fotók, a 
jobb oldalon a hozzájuk tartózó szövegek) kerül bemutatásra. A fajok biztos felismerésben – a 
válogatott fotók mellett – leírás és esetenként részletrajz, valamint ábra is segít. A továbbiakban 
szerepel a virágzási (spóraérési) idő és a termésérési fenofázis, majd következik az élőhelyek, 
ezt követően a jelenleg ismert (potenciális és aktuális) magyarországi előfordulások felsorolása. 
Itt, a differenciált szöveges felsorolás mellett kis térképen is szerepeltetjük az utóbbi 10 év 
megfigyeléseit (tehát az olvasó szemléletes képet kap az aktuális hazai elterjedésről). A szintén 
itt szereplő rövidítésből az érdeklődő megtudhatja az adott növényfaj elterjedésére utaló 
flóraelem-besorolást is. A következő bekezdésben – hazai viszonylatban először – minden fajnál 
megemlítjük határozásának nehézségi fokát, összetéveszthetőségét. Az alapvető eltéréseket 
kiemelve felsoroljuk a hozzá hasonló rokon és egyéb fajokat. Végül, a természetvédelmi érték 
mellett – az utóbbi évek adatainak, eredményeinek figyelembe vételével – kategóriákba szedve 
megadjuk a faj nemzetközi és hazai veszélyeztetettségének mértékét, természetvédelmi státusát. 
Az egyes fajok tárgyalásán kívül, általános bevezető rész is segít a tőzegmohák, a berkenye-
kisfajok, a palástfüvek valamint az orchideák beazonosításánál. A kiadvány végén felsoroljuk és 
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röviden bemutatjuk azokat a megkülönböztetett figyelemre érdemes fajokat, melyek (eddig még) 
nem élvezik a törvény védelmét. 
 

Az, hogy idáig eljutottunk, hogy e szakmailag is magas színvonalú, de a nagyközönség számára 
is élvezhető anyag a szakmai előkészítés végső stádiumába ért, az egész országra kitejedő 
közös munkánk eredménye. A további, meglehetősen szűkre szabott időben, az utolsó 
simításoknál ismét, azaz továbbra is számítok a mindenkinek a segítségére, elsősorban az alábbi 
feladattoknál: 
 

- a beérkezett adatlapok feldolgozása befejeződött, az előfordulásokra vonatkozó fejezetrészek 
lezárása folyamatban van. Ezzel együtt, nyár közepéig még lehetőségét látom, hogy kisebb 
módosításokat, pótlásokat tegyünk az anyagba. Kérem tehát, hogy aki úgy érzi, hogy florisztikai 
adatainak közreadásával – legyen az akár csak néhány adat – még teljesebbé, még 
korrektebbé válhat az anyag, jelezze ezt, hogy számára elküldhessem az ide vágó adatlap-
csomagot. Az adatszolgáltatók neve – felsorolás szinten – természetesen szerepel majd a 
kiadványban. 

 

- az évek során a lehető legtöbb florisztikai irodalmat igyekeztünk feldolgozni, de a témakör 
nagyságrendjéből következően feltehetően elkerülte a figyelmünket vagy egyszerűen nem jutott 
el hozzánk néhány lokális, regionális florisztikai mű (vagy ennek fénymásolata). Hálásan 
megköszönünk minden ilyen (akár csak a feldolgozás idejére kölcsön kapott) forrásmunkát, 
melytől várhatóan még jobb, teljesebb lesz a könyv adatállománya. 

 

- szívesen veszünk minden, védett növényeinkre vonatkozó hasznos, új információt (pl. virágzási 
idő eltérése az irodalomtól, újabb, az „általános irodalmakban” nem szereplő termőhely(ek), 
taxonómiai, morfológiai eltérések, stb.), melytől még naprakészebb lehet az anyag. 

 

- a következő 7 taxonról nem rendelkezünk eddig fotóval: Alchemilla crinita, Astragalus 
contortuplicatus, Chamaecytisus heuffelii, Elatine hungarica, Eriophorum gracile, Lythrum 
linifolium, Trifolium vesiculosum. A közelmúltban vettem fel a kapcsolatot erdélyi ill. román 
botanikusokkal, remélve, hogy sikerül e hiányt lecsökkentenünk, esetleg megszüntetnünk. 
Mindemellett kérem, hogy aki e fajokról kiadványunkba felhasználható fotóról tud, esetleg a 
külföldi beszerezhetőség lehetőségét ismeri (ebben esetleg segíteni is tud), jelezze mielőbb! 

 

- a könyv előkészítési költsége várhatóan 15 millió Ft fölött lesz. E jelentős pénzösszeg 
előteremtése nem kis feladat, amely természetesen elsősorban a kiadóra és a szerkesztőre 
hárul, de bármilyen ötletet segítséget szívesen veszünk. (Lehetőség van a kiadványra szánt 
pénzösszeg adóalapból való leírására.) 

A további együttműködést, segítséget – szerzőtársaim nevében is – előre is köszönöm. 
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