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Kevés növényfaj akad hazánk flórájában, amely növényföldrajzi, természetvédelmi szempontból olyan 
kiemelkedő értéket képviselne, mint a magyarföldi husáng (Ferula sadleriana). Föltételezések szerint 
preglaciális vagy interglaciális, esetleg interstadiális eredetű taxon, amely a Kárpát-medencében évezredekkel 
ezelőtt itt élt rokonságából visszamaradva, az eltelt igen hosszú idő során önálló fajjá vált (BOROS 1940, 
KALAPOS 1998, MOLNÁR 1999). E Kárpát-medencei reliktumendemizmusnak a világon biztosan hat-hét 
lelőhelyét ismerjük, melyek közül négy található Magyarország jelenlegi területén. Két, egymáshoz nagyon 
közel eső kis populációja a Gömör–Tornai-karszt szlovákiai oldalán (HOLUB 1999, FEDOROVÁ – KARASOVÁ 
2002), egy erősebb állománya pedig Erdélyben, a Tordai-hasadékban él (JÁVORKA 1924–1925). Kétséges a 
TODOR (1958) által közölt Hunyad megyei lelőhely. A faj Magyarországon és Szlovákiában fokozottan 
védett. Szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján, a Berni Egyezménybe vont 
fajok, továbbá az Európai Unió természetvédelmi tevékenységét megalapozó CORINE Biotóp és Natura 2000 
projektek mellékleteiben szereplő taxonok között is. Mivel az egyik legfontosabb ereklyenövényünkről van 
szó, minden állományának, sőt minden egyedének sorsát figyelemmel kell kísérnünk. 

2006. június 14-én a növény újabb, a szakirodalomban ismeretlen (vö. VOJTKÓ 1999) lelőhelyére 
bukkantam a Pilis hegységi Kis-Kevély délnyugati sziklaletörésén, a sziklagyep, sziklai cserjés és karszt-
bokorerdő alkotta mozaikos vegetációban. Ez az élőhely igen hasonló a jól ismert Pilis-tetői állományéhoz, 
amelytől légvonalban mintegy 9 km-re esik. Júniusi gyűjtőutam alkalmával számos virágzó és vegetatív 
(tőleveles) egyedet észleltem, melynek alapján a populáció tőszámát néhány tucatra becsültem. Tekintettel 
azonban növényünk összetett életmenetére, ill. a Pilis-tetői állomány hosszú évek óta megfigyelt nagymérvű 
populációingadozására (KALAPOS 1998), ez a becslés igen hozzávetőleges. 

Miután a Ferula itteni előfordulását a területileg illetékes természetvédelmi szakemberek sem ismerték, 
2006 szeptemberében közös terepbejárást szerveztünk, Kalapos Tibor és tanítványai (ELTE), Házi Judit 
(KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság), valamint Janata Károly és Bezeczky Gergely 
(Duna-Ipoly Nemzeti Park) részvételével. Ez alkalommal tizenegy, termését már javarészt elhullajtott kórót 
figyeltünk meg. Megfogalmazódott a populáció jövőbeni fölmérésének és genetikai vizsgálatának igénye, 
amely az állomány eredetére nézve is támpontokat nyújthat. 

Néhány nappal a terepbejárás után egy szakmai beszélgetés fényt derített a kis-kevélyi populáció 
eredetére. Amikor a Növénytárba látogató Pócs Tamás professzornak megemlítettem „fölfedezésemet”, 
rögtön jelezte, hogy telepített állományt találtam. Elmondta, hogy a vácrátóti botanikus kert munkatársai 
ültették a Ferula-t a Kis-Kevélyre, az ő segítségével, valamikor 1978 és 1985 között. Mindez a bányászat 
által megsemmisítésre ítélt bél-kői populáció (Bükk hegység) mentésének keretében történt, oly módon, hogy 
a bél-kői magokból a vácrátóti kertben előnevelt töveket ültettek ki a Pilisben. Reméltük, hogy Pócs 
professzor egykori vácrátóti kollégái pontosabban emlékeznek az esetre, ill. az akkor készült hivatalos 
jelentésből a részletek kinyomozhatók. 

Rögvest fölvettem a kapcsolatot Kósa Gézával, a vácrátóti botanikus kert jelenlegi vezetőjével, aki nem 
tudott a kis-kevélyi Ferula populációról, és – Házi Judittal együtt – készségesen bekapcsolódott az eset 
immár szabályos nyomozássá terebélyesedő tisztázásába. Ennek során nemcsak az derült ki, hogy a vácrátóti 
kollégák is tájékozatlanok ez ügyben, hanem az is, hogy az intézetből eltűntek a védett növények 
szaporításáról szóló egykori dokumentumok. Föltételezhető, hogy a botanikus kert néhai munkatársa, 
Galántai Miklós – aki Kereszty Zoltánnal több évtizedig foglalkozott védett növényeink ex-situ ter-
mesztésével (és visszatelepítésével) – még nyugdíjba vonulásakor hazavitte az anyagokat. Galántai néhány 
héttel később elhunyt. A dokumentumokat (számos szakkönyvvel együtt), a család érthetetlen ellenállása 
miatt, az intézet azóta sem tudta visszaszerezni. Az ÖBKI éves jelentéseiben, az ex-situ témájú OTKA-
jelentésben és a megjelent publikációkban csak a Ferula bélkövi visszatelepítésének vannak nyomai (Kósa in 
litt.). A minisztériumi kutakodás sem járt pozitív eredménnyel (Házi in litt.). 

A történetnek  néhány  súlyos, a természetvédelmi tevékenység etikáját közelről érintő tanulsága van. Egy  
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fokozottan védett, nemzetközi mércével is kiemelkedő tudományos értékű növényfajt a Magyar Tudományos 
Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének munkatársai úgy szaporítottak föl és úgy telepítettek ki a 
természetbe, hogy 

1) erről, ill. a mesterséges populációról – a telepítés után 20–25 évvel – a botanikus szakmának és a 
természetvédelmi szakembereknek semmilyen tudomása nincs. 

2) a telepítésről készült jelentés, ill. annak másolatai a „fiók mélyére” vagy illetéktelen kezekbe kerültek, 
ma már voltaképpen a puszta létezésük is kérdéses. 

3) a telepítés nem a szaporítóanyag eredeti származási helyére vagy annak környékére történt. 
4) a telepítés eredményeként létrehozott új állomány a fajnak egy másik, igen régen izolálódott 

populációja (Pilis-tető) közelébe került. Ezáltal a különböző genetikai állományok keveredésének lehetősége 
előállt. 
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Summary 
„New” locality of Ferula sadleriana Ledeb. in Hungary 

L. SOMLYAY  
 

During a field trip near Csobánka village (6 km NW of Budapest in Pilis Mts) a new locality of Ferula 
sadleriana was discovered in 2006. The population is living in a mosaic of rocky grassland and shrubland on 
the cliffs of Mt Kis-Kevély. Though this locality has been unknown to the authorities and botanists so far, it 
is more than probable that the population is not aboriginal and was planted about 20–25 years ago. 
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