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Bevezetés 
 

A palkasás hazai és Kárpát-medencei elterjedésére vonatkozó adatokat utoljára Soó (1939) foglalta össze. 
Az elmúlt években megismert számos új lelőhelye miatt fontosnak találtuk tisztázni hazai elterjedését, 
herbáriumi és egyéb közöletlen adatainak az összegyűjtését, lelőhelylistájának összeállítását és Kárpát-
medencei elterjedési térképének megszerkesztését. 

Az általunk gyérnek ítélt hazai, hullámterekre vonatkozó florisztikai adatok gyűjtése céljából 2003-ban 
végigjártuk a Felső-Tisza hazai hullámterét, különös tekintettel a holtmedrekre. Legelőször az Apáti-szegi-
morotva bejárásakor előkerült jelentős méretű populáció megtalálása után figyeltünk fel a palkasásra, majd 
ennek hatására, jobban odafigyelve a potenciális élőhelyekre, még néhány holtmederben megtaláltuk. 

A terepi bejárásokat követően az MTM Növénytárában, a Debreceni Egyetem Soó Rezső herbáriumában, 
a Babes-Bolyai Egyetem herbáriumában kutattunk adatai után. Ezek felhasználásával, a vonatkozó irodalmak 
átnézésével és kiegészítve saját adatainkkal vázoljuk Kárpát-medencei elterjedését. Korábban SOÓ (1939) 
foglalta össze az addigi ismert előfordulásokat és térképet is közölt lelőhelyeiről. 

Egyben próbálunk minél pontosabb képet alkotni a faj ökológiai igényeiről remélve, ezzel 
hozzájárulhatunk a faj gyakorlati védelméhez. 
 

Földrajzi elterjedése 
 

A Carex bohemica diszperz elterjedésű, eurázsiai flóraelem (SOÓ 1973, SIMON 2000). Áreája Nyugat-
Európától Japánig terjed. Elterjedését nyugaton Portugália, északon Dánia és Finnország, délen a Kaukázus 
illetve a Földközi-tenger határolja (MEUSEL et al. 1965a, b; HULTEN és FRIES 1986 térképei alapján). Közép-
Európában elterjedtebb, a földrész É-i és Ny-i részén már ritka, és hiányzik a Mediterráneumból (SOÓ 1973). 
TUTIN et al. (1980: 300) alapján Ausztria, Azori-szigetek, Belgium-Luxemburg, Csehország, Dánia, 
Finnország, Franciaország, Németország, Svájc, Magyarország, Olaszország, az egykori Jugoszlávia, 
Portugália, Lengyelország, Románia és Oroszország területén fordul elő. Elterjedésének európai súlypontja 
azonban az Alpok területére esik, Ausztriában: Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, Stájerország, Karintia (ADLER 
et. al. 1994: 956) A Kárpát-medencében és a környező területeken Erdélyben, Szlovákia D-i részein, a Tisza 
felső szakaszán, a Duna- és a Dráva mentén fordul elő. Magassági előfordulása a síkságtól a prealpin régióig 
terjed (SOÓ 1973). 
 

Alaktani jellemzés és taxonómia 
 

FELFÖLDY (2002) szerint a palkasás a Vignea alnem Hyparrhenae sectio-jába tartozó hemikryptofita 
életformát mutató növény. HENDRICHS et. al. (2004) nrDNS ITS szekvenciák elemzésén alapuló filogenetikai 
vizsgálatai szerint azonban a palkasás az Ovales sectio-ba tarozik. 

10-40 cm magas, finoman kihúzott, tompán 3-élű szára van. A füzérkék fejecske-szerű virágzatot 
alkotnak, amely 2-3 cm hosszú és 1,5 cm széles. Ezeket számos (2-5) murvalevél veszi körül, amelyek 
túlnőnek a virágzaton. A füzérke visszás tojásdad, 2-4 mm széles, világoszöld, érett állapotban világosbarna. 
A füzérkék alsó virágai a porzósak. A termős virágok kettő bibével rendelkeznek, pelyváik hártyásak. A 
termős pelyva 1/3-1/2-szor olyan hosszú, mint a tömlő, keskeny-lándzsás, szálkás hegyű, széle finoman 
fűrészes, éréskor szalmasárga, középere zöld. (SEBALD 1998: 134, FELFÖLDY 2002: 34). A tömlő 7-10 mm 
hosszú, 0,8-1 mm széles, keskeny-lándzsás, fűrészes szélű, kétcsúcsú csőrbe keskenyedő. 

A levél világoszöld 1,5-2,5 mm szélesek, a száron nem nőnek túl. 2n=80 (TUTIN et al. 1980: 300). 
A növény fiziognómiája a szálas formától a tömött csomókig változik az élőhely sajátságaitől függően (f. 

aggregata SOÓ 1973). 
Június és október között szinte folyamatosan hozhatja virágzó hajtásait (MOLNÁR 2003). Ez azonban 
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nagymértékben függ a víz visszahúzódásának sebességétől, idejétől (POSCHLOD 1996). 
 

Biológiája 
 

Ökológiai igénye és relatív ökológiai értékszámai 
 

A SIMON et al. (2000) féle rendszerben természetes élőhelyek védett, indikátor fajának tekinthető. 
BORHIDI (1995) rendszerében a stressz-tűrőkön belül a ritka specialistákhoz tartozik (Sr (8)). 

A Németh-féle értékelési rendszerben (NÉMETH in HORVÁTH et. al. 1995) kevéssé kereszteződő, normális 
ivaros szaporodású, stabil fajnak minősül (GFE-A = 4), amelynek áreája meghaladja az európai méreteket 
(GAN-B = 5). Áreadiszjunktságát tekintve nálunk lokálisan előforduló, diszjunkt áreával rendelkező faj 
(GAD-C = 2). A genetikai elszigeteltség időbeli jellege szerint nálunk őshonos (GEK-D = 4). A hazai 
állományok kiterjedése 5-20 folt közé esik (VHA-E = 4). A degradáció tűrésére, a kapott értékszáma alapján 
(VDT-H = 3), közepes mértékben képes. Veszélyeztetettségét tekintve Magyarországon aktuálisan 
veszélyeztetett (SHV-I = 3), míg a világállományt tekintve nem veszélyeztetett (SVV-J = 5). 

A legnagyobb hazai állomány nagyságára (VLH-F) és a terjeszkedés-pusztulási (VTP-G) kategóriára 
eddig nem volt érték megadva. Ezekre most javasolunk értékeket: VLH-F = 5 – mivel a legnagyobb hazai 
állománya az Apáti-szegi-morotván 10 000-nél több példányt számlál (LUKÁCS 2003) – illetve a VTP-G = 4, 
stagnáló, mivel állományai bizonyos helyeken végleg vagy időlegesen eltűntek. POSCHLOD (1996) és saját 
tapasztalataink szerint is a hosszú ideig lappangó magok a kedvező időjárás bekövetkeztével azonnal 
kicsíráznak, amelyet az újabb Tisza-menti előfordulásai jól mutatnak. Feltételezzük, hogy több helyen is 
előfordulhat perzisztens magok formájában. 
 

 A B C D E F G H I J 
CAREX BOH 4 5 2 4 3 5 4 3 3 5 

 

1. táblázat. A Carex bohemica Németh-féle értékelési rendszerben kapott értékszámai.  
Félkövérrel szedve az általunk újonnan meghatározott értékszám. 

 

Élőhelye 
 

Közép-Európában, így Magyarországon is az időszakosan kiszáradó, nedves, tocsogós élőhelyeken 
jelenik meg. Tipikusan Nanocyperionnak tekintett faj (SOÓ 1973, BORHIDI 2003). Németországban az 
Eleocharieto-Caricetum bohemicae társuláshoz rendelik (SEBALD 1998). BORHIDI (2003) szerint ez hazai 
élőhelyének, a Polygono-Eleoharitetum ovatae-nak, egy szubatlantikus vikariáns változata. Ezen kívül a 
Bidentalia társulásokban fordulhat elő (SEBALD 1998). 

Élőhelyei a nyáron kiszáradó, tápanyagban és bázisokban gazdag, viszonylag bázisszegény homokos 
talajtól az iszapos aljzatig terjednek (SOÓ 1973). Elterjedését azonban leginkább a vízellátottság befolyásolja. 

Eleocharito-Caricetum bohemicae társulástani felvételeket TH. MÜLLER (in KORNECK 1960) közölt alpesi 
területről. Az általa írt cönológiai felvételekben a kísérőfajok a Cyperus fuscus, Eleocharis acicularis, 
Eleocharis ovata, Isolepis setacea voltak. PHILIPPI (1977) Kraichgau melletti felvételeiben Rumex maritimus, 
Juncus effusus, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis és Bidens radiata mellett fordult elő. 

Magyarországról SIMON (1952: 309) közöl felvételeket a Bagi-szegi-morotváról, ahol Echinochloa crus-
galli, Setaria glauca, Bidens tripartita, Erigeron canadensis, Sonchus arvensis voltak a főbb kísérőfajai. Az 
általunk a Kerice-háti-morotván és az Apáti-szegi-morotván készített cönológiai felvételeket az 1. táblázatban 
tesszük közzé. 
 

Csírázási feltételei 
 

POSCHLOD (1996) vizsgálatai alapján pontos képet kaphatunk a magok csírázásának feltételeiről. 
Eredményei alapján elmondható, hogy a mag dormanciájának nincs genetikai meghatározottsága, ez csak a 
külső környezeti tényezők függvénye. Kísérletei bizonyítják kiváló csírázóképességét, amelyek szerint 
megfelelő körülmények között 12 napon belül a magok 90%-a kicsírázott. Ráadásul akár 30 évig is 
csíraképesek maradhatnak. Sebald (1998) szerint, valamint az Apáti-szegi-morotván tett saját 
megfigyeléseink alapján is elmondható, hogy a frissen szárazra került iszapfelszínen azonnal megjelennek 
hajtásai. 

A magok száraz körülmények közötti tartása dormancia indukáló hatású, amelyet hűtéssel feloldhatunk. A 
sötétség szintén dormanciát indukáló hatással van a magokra (Poschlod 1996). 

Azonnali csírázást válthatunk ki, ha a magokat fénynek és fluktuáló hőmérsékletnek tesszük ki. 
Nagymértékű napszakos hőmérsékleti ingadozások víz alatt nem fordulnak elő, ezért a napi hőmérséklet 
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fluktuáció az egyik legfontosabb tényező ebből a szempontból (POSCHLOD 1996). 
A csírázás fényigénye, az esetek többségében fontos tényező az iszaplakó-, mocsári- és egyéb parti 

növények esetében (GRIME et. al. 1981). Ezért nincs csírázás áradás esetén. Ez esetleg sekély vizekben 
lehetséges csak, ahol a fény kellő mennyiségben tud lejutni az aljzatig. 

Az anaerob körülmények hatását a csírázásra eddig nem vizsgálták. POSCHLOD (1996) csak feltételezi, 
hogy ez lehet az egyik meghatározó faktor a hőmérsékletingadozás mellett, különben olyan sekély vizekben is 
csírázásnak indulna, amelyben a fény eléri az aljzatot. 
 

Populációdinamika 
 

Az egynyári iszaplakó növényekről tudjuk, hogy a vegetációs periódus bármely pillanatában 
növekedésnek tudnak indulni, ez csak az aljzat szárazra kerülésének időpontjától függ (BASKIN et. al. 1993). 
Ez megmagyarázhatja azt, hogy miért képes a palkasás viszonylag sokáig csírázni (áprilistól-júliusig). Egy 
élőhelyen belül is előfordulhat, hogy métereken belül változik a vízellátottság, és mivel a növény érzékeny a 
csírázási feltételekre, különösen a csapadékviszonyokra, ez lehetővé teszi, hogy adott területen jelentős 
magkészlet maradhasson fenn, így pufferolva az esetlegesen bekövetkező (pl.: áradások okozta) pusztulást. 

Az élőhelyének nyár eleji víz alá kerülése állományait elpusztíthatja, de a következő áradás idejére, őszre, 
az első reproduktív fázison ekkor is átesik. Ezek alapján a palkasást egyéves karakterűnek kellene tekinteni. 
Azonban máig nem állapították meg biztosan, hogy a faj egyéves vagy évelő (POSCHLOD 1996). A mocsári 
növényekre jellemző, hogy áradást követően egyedei elpusztulnak, de bizonyos ideig még túlélhetnek a víz 
alatt is (HEJNY 1960), ennek eldöntése a palkasásra vonatkozóan további vizsgálat tárgyát képezi. 

Az iszaplakó növények tömeges megjelenése szoros összefüggésben van élőhelyeinek lecsapolási és 
kiszáradási folyamataival. Ezek természetes és művi szabályozása eszköz lehet ilyen típusú vegetációk 
fenntartásában (POSCHLOD 1996). Horgászati és halászati célból sajnos nálunk is egyre több természetes 
élőhelyet alakítanak át. Ezek ilyen célú hasznosítását, az eliszaposodott holtmedrek kotrását és a meredek 
partszakaszokat a palkasás azonban nehezen tűri. POSCHLOD (1996) szerint jóval több helyen fordul elő 
csíraképes magvak formájában, mint ami a faj florisztikai térképezéséből látszik. Megemlíti, hogy kísérleteik 
alapján 30 kopolya közül 9-ben fordultak elő csíraképes magjai, míg a felszíni vegetációban csak 2 helyen 
találták meg.  

A fenti eredményeket saját tapasztalataink is megerősítik. A Felső-Tisza mentén 2004-ben az érintett 
holtmedrekben magasabb vízállást lehetett regisztrálni, ill. tovább voltak a lelőhelyek víz alatt, mint a 
szárazabb 2003-as esztendőben. Ennek következtében a 2003-as esztendőben talált lelőhelyek közül csupán 
négyben volt ismét fellelhető.   
 

Kárpát-medencei előfordulásai 
 

Alábbiakban a Kárpát-medence flóratartományain és flórajárásain belüli természeti tájak (Nagy- közép- és 
kistájak) neveit a HAJDÚ-MOHAROS (2000) rendszere szerinti csoportosításban, nevezéktan és számozás 
szerint közöljük. 

A dűlőneveket az 1:10 000-es méretarányú EOTR térképek alapján határoztuk meg. A Tisza-menti 
holtmedrek nevei is ezen térképek alapján lettek véglegesítve. Az adott területre vonatkozó herbáriumi 
adatokat (gyűjtési időpont – herbáriumi kód) megjelöléssel tüntetjük fel. Saját adatainkat illetve az általunk 
újonnan megtalált régi adatokat is, a róla készült herbáriumi lappal hivatkozzuk: (NÉV, évszám – BP). Az 
általunk készített herbáriumi lapok az MTM Növénytárában és a Debreceni Egyetem herbáriumában lettek 
elhelyezve. 
 

CARPATICUM 
8. Északnyugati-Kárpátok 

8.14 Kis-Kárpátok 
 

Bratislava (Pozsony): Zerge-hegy (SOÓ 1939: 162). Pontosabb információnk a lelőhelyről és a populáció 
meglétéről nincs. 
 

11. Erdélyi-medence 
11.1 Dél-Szamos-hátság 

11.1.1 Kalotaszegi-dombság 
 

Cluj-Napoca (Kolozsvár): (SOÓ 1939: 162, SERBĂNESCU 1966: 732). Erről a lelőhelyről az érintett 
herbáriumokban sem herbáriumi lap nem lelhető fel, sem egyéb információ nem áll rendelkezésünkre. 
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11.7 Dél-Erdélyi-medencesor 
11.7.1. Szebeni-medence 

 

Sibiu (Nagyszeben): Johann Ferdinand Schur találta, és közölte le Schelhammeria cyperoides Reichb. 
néven (SCHUR 1866: 696, SCHUR in SIMONKAI  1886: 544). Erről a lelőhelyről az érintett herbáriumokban sem 
herbáriumi lap nem lelhető fel, sem egyéb információ nem áll rendelkezésünkre. 
 

12. Keleti-Kárpátok 
12.8 Brassó-Háromszéki-medence 

12.8.2 Sepsiszéki-medence 
 

Reci (Réty): Rétyi-nyír. A területről a faj legelső említését Johannes Christianus Gottlob Baumgarten tette 
(BAUMGARTEN 1816: 292). A populáció meglétéről nem tudunk semmit, 2000-ben nem találták (ex verbis 
MOLNÁR V. Attila, GULYÁS Gergely), 2004-ben élőhelye nagymértékben kiszáradt, ezért akkor szintén nem 
találtuk meg az állományt. Herbáriumi lapokon Komollói-nyír, Szentiványi-tó és Rétyi-nyír neveken szerepel 
előfordulása. 

Racoş (Alsórákos): (BAUMGARTEN 1816: 292, SCHUR 1866, SCHUR in SIMONKAI  1886: 544, SOÓ 1939: 
162, SERBĂNESCU 1966: 732). Erről a lelőhelyről az érintett herbáriumokban sem herbáriumi lap nem lelhető 
fel, sem egyéb információ nem áll rendelkezésünkre. 
 

Pannonicum – Eupannonicum 
1. Nagyalföld 

1.1 Alföldi-dunamente (Dunamenti-síkság) 
1.1.5 Kalocsai-Sárköz 

 

Paks: Duna ártér: az erőmű, illetve a horgásztavak magasságában (Uszódi-szigettől északra). A közelben 
alaposabb keresésre is csak egy tövet találtunk. A tő erőteljes volt, min. 10 virágos hajtással. A legfejlettebb 
füzérkékben kifejlett, de még nem beérett tömlők voltak, a legfiatalabb hajtások füzérkéi még kifejlődőben, 
virágzás előtt voltak. 

A termőhely egy a főmederből benyúló szárazra került öböl peremén, puhafaliget szélén alakult ki, 
átmeneti jelleget mutatott az ártéri természetes lágyszárú pionír növényzet és ruderális növényzet között. A 
palkasás szűkebb környezetében magasabb (térdig érő) viszonylag sűrű növényzet volt, ahol az idő 
előrehaladtával a természetes pionír fajok háttérbe szorultak a ruderális fajokkal szemben. 

A növény környezetében előforduló fajok: Rumex maritimus, Lindernia dubia, Lindernia procumbens, 
Cyperus fuscus, Cyperus michelianus, Bidens frondosus, Chaenorrhinum minus, Chenopodium rubrum, 
Eleocharis acicularis, Gnaphalium uliginosum, Rorippa spp., Echinochlola sp., Rumex palustris, Rumex 
conglomeratus, Veronica anagallis-aquatica, Salix purpurea. 

 
1.8 Felső-Tisza-síkság 

1.8.7 Bodrogköz 
 

Veľké Trakany (Nagy-Tárkány): 1927-ben MARGITTAI Antal a Zemplén-megyei, a mai Szlovákia 
területén levő, Nagy-Tárkány településhez tartozó Tisza-holtágban találta meg (1927. 07., 1928. 07. 02. és 
08. 02.,  – BP, MARGITTAI 1933: 97). Valószínűsítjük, hogy ez a holtmeder az államhatár által kettészelt, 
Zemplénagárd és Vel’ké Trakany / Nagytárkány településekhez tartozó Nagy-pusztai-Holt-Tisza. 

Krá ľovský Chlmec (Királyhelmec): Nagy-Ibolyás. A település ma Szlovákiához tartozik. A település 
mellett található „Nagy-Ibolyás”-ban találta MARGITTAI Antal (1927. 05. 08. és 06. 02. – BP).  

Somotor (Szomotorvécs): Bodrog-folyó melletti település. Közelebbi utalás nincs (MARGITTAI 1933: 97; 
MARGITTAI in SIMON 1952: 309). 

Komoró: Bodony-szögi-Holt-Tisza. 84 m tszf. magasságban. Horgásztóként hasznosított, hullámtéri 
holtmeder partján, kb. 15 tő. (Lukács 2003 – BP) 
 

1.8.4 Beregi-Tiszahát 
 

Aranyosapáti-Tiszaadony: Apáti-szegi-morotva. Az eddig ismert legnagyobb magyarországi populáció. 
A mentett oldali morotva partján több 10 000 tő! A meder teljes hosszában megtalálható Glyceria maxima és 
Typha angustifolia közé keverve. Állománya igen erőteljes, a víz visszahúzódását követően a friss iszapon 
azonnal megjelentek az egyedei a POSCHLOD (1996) által leírtaknak megfelelően. (Lukács 2003 – BP) 

Vásárosnamény-Gergelyiugornya: Bagi-szegi-morotva. 148 m tszf. magasságban. A horgásztóként 
hasznosított, hullámtéri morotva meredek partján, a horgászállások szélén szálanként. 
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SIMON Tibor 1953. 07. 23. (Gergelyi Ugornya, Bágiszeg, Tisza-morotva – BP), Simon (1952: 309) 
társulástani felvételt is közöl a lelőhelyről. Lukács 2003 – BP 

Tarpa:  Ducskósi-morotva. 156 m tszf. magasságban. A kiszáradó, hullámtéri morotva iszapfelszínén 
Persicaria lapathifolia és Phragmites australis között a Populus alba ültetvénnyel szemben, kb. 30-50 tő. 
Egyéb mellette előforduló taxonok: Cyperus michelianus, Cyperus fuscus, Eleocharis ovata. 2004 júliusában 
a termőhelyen 30 cm-es víz állt, így a 2003-as élőhely nem volt azonosítható, homogén Bolboschoenus 
maritimus állomány borította. (Lukács 2003) 

Tivadar:  Halvány-háti-morotva (Halovány-tó). Molnár Attila 1998. 07. 20-án hatásvizsgálat készítése 
közben talált rá. Mint később kiderült, ez egyezik a Simon (1952) által megtalált populációval. Akkor még a 
mederben haltenyésztés nem folyt, a védőgát még nem létezett. A palkasás a meder mellett húzódó földút 
keréknyomaiban nőtt, akkor mintegy 200-500 tő! Molnár (1999: 423) 

Mi a mentett oldalon elhelyezkedő, haltenyésztésre használt tó partján: 107 m tszf. magasságban találtuk. 
A tó déli végét korábban a populáció védelme miatt gáttal lekerítették, azonban ez az évek során víz 
hiányában kiszáradt. Szerencsére a növény az épített gát másik oldalára (halastavi oldala) átterjedt, így ott ma 
is fellelhető pár tucatnyi polikormon, több száz virágzó hajtással. 

Felföldy Lajos 1987. 08. 28. (Halovány, Tivadar megjelöléssel – BP) és Lukács 2003 – BP. 
Tiszamogyorós: Sziget-dűlői-morotva. 298 m tszf. magasságban. A nyári gáttal határolt morotva 

tiszamogyorósi oldalán, a szakadópart aljában, kb. 50 tő. A meder kb. háromnegyede teljesen kiszáradt, 
gyomosodott állapotú. A horgászok elmondása szerint korábban ezen a helyen is nagy számban volt 
fellelhető, tehát perzisztens magokból megjelenése várható. 

leg.: TÓTH Z, det.: STANDOVÁR T.. 1995. 08. 08. (Tiszamogyorós, holtág partján – BP), és Lukács 2003 – 
BP. 
 

1.8.2 Szamos-köz 
 

Kisar : Kerice-háti-morotva. 147 m tszf. magasságban. A kiszáradt, mentett oldali, részben beszántott 
morotva szántófölddel érintkező szélén, nagykiterjedésű Echinochloa crus-galli állománya között, kb.: 2-
3000 tő. 2004-re a teljes élőhelyet beszántották azonban a palkasás a szántóföld és a ligeterdő közötti 
szegélyben megmaradt és a csapadékhiány ellenére a populáció mérete döntően nem változott. (Lukács 2003 
– BP) 

Vásárosnamény-Gergelyiugornya: Boros Ádám 1953. július 19-én gyűjtötte egy Szamos morotvánál (In 
ripa brachii mortui fluvii Szamos „Morotva” – BP). A populáció meglétéről semmit nem tudunk.  

Olcsvaapáti: A Tisza-meder iszapos zátonyán, Echinochloa crus-galli laza állománya között találta 
Fintha István 1987-ben (Fintha 1994: 265). Herbáriumi példányról nincs tudomásunk, a populációról többet 
nem tudunk. 
 

1.10 Alsó-Tisza-síkság (Alsó-Tiszavidék) 
1.10.1 Csongrád–Szegedi-ártér 

 

Hódmezővásárhely: (Jávorka 1925: 130), az adatot SOÓ (1939: 162) tévesnek tartja. 
 

1.11 Észak-alföldi-hordaléklejtő (Észak-alföldi-hordalékkúp-síkság) 
 

1.11.3 Gyöngyösi-sík 
 

Tarnaörs: (Jávorka 1925: 130). Pontos információnk a lelőhelyet és a populáció meglétét illetően 
nincsen. 

2. Győri-medence 
2.4 Fertő-Hanság-medence 

2.4.1 Fertő-medence 
 

Hanság: Fertő-tó (Jávorka 1925: 130, Soó 1939: 161). Pontos információnk a lelőhelyet és a populáció 
meglétét illetően nincsen.  
 

3. Duna–Morva-medence 
3.1 Belső-Bécsi-medence 

3.1.7 Alsó-Morva-sík 
 

Pozsony (Bratislava): Morvamező (Degen et al. 1923: 65). Pontos információnk a lelőhelyet és a 
populáció meglétét illetően nincsen. 
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4. Nyugat-Dunántúl 
4.4 Mura-Rába-dombvidék 

4.4.6 Felső-Rába-völgy 
 

Rábagyarmat-Csörötnek: Rába menti árapasztó tározó csatornájának kavicszátonyán 5 egyed. 
(Mesterházy et al. 2006: 135). 
 

5. Dél-Dunántúl 
5.5 Légrád-Barcsi-Dráva-völgy 

 

Bélavár: 2000. augusztus elején találtuk a falutól délre található kavicsbányatavak legnagyobbika 
mentén, mintegy 5 példányt. A lelőhelyről herbáriumi példányt is gyűjtöttünk. 2003-ban a lelőhelyen nem 
találták a növényt, termőhelyének elbányászása miatt. 
 

Természetvédelmi vonatkozások 
 

Az utóbbi évek száraz időjárásának köszönhetően számos új lelőhelyen került elő a faj. Ennek oka, hogy 
még az év nagy részében vízzel borított területeken is nagy felszínek kerültek szárazra, amelyek a 
legtökéletesebb élőhelyei a palkasásnak. Érthetetlen számunkra, hogy a hazai botanikusok szemét oly sokáig 
elkerülték ezek az élőhelyek, ezért bátorítunk mindenkit, hogy a hazai nagyobb folyók mentén figyeljék a 
potenciális élőhelyeket, az egész Kárpát-medencében. Ilyenek lehetnek a hullámtéri, kiszáradó holtmedrek, 
morotvák, horgásztavak. Sajnálatos módon ezen élőhelyek védelme és kezelése sok kívánnivalót hagy maga 
után. A rendszertelen vízutánpótlás nem csak előnyére de hátrányára is válhat a fajnak. Mivel magja nagy 
dormancia képességekkel rendelkezik (POSCHLOD 1996) hosszú ideig lappanghat egy területen. Populációit 
így leginkább a kiszáradó medrek fokozatos megsemmisülése fenyegeti. 
 

Összefoglalás 
 

Összegeztük a Carex bohemica Schreb. Kárpát-medencei előfordulási adatait, valamint képet adtunk az 
előfordulását meghatározó ökológiai igényeiről is. A jelenlegi elterjedési térképről megállapítható, hogy 
Kárpát-medencei elterjedésének súlypontja a Tisza felső szakaszaira esik. Írásunkban összegeztük a régi 
ismereteket és azokat az új florisztikai adatokat, amelyeket az utóbbi két évből származnak. Ezek az adatok a 
2003-ban a Felső-Tisza mentén megtalált öt új, ill. három régi lelőhelyet jelentik, kiegészülve a Dráva 
mellékéről (PFEIFFER Norbert) és a Duna mentéről (FARKAS Sándor 1993. 07.20.) származó adatokkal. 

Az Felső-Tisza mentén gyűjtött herbáriumi példányokat a Magyar Temészettudományi Múzeum 
Növénytárában helyeztük el. A Duna-menti lelőhelyről egy virágos hajtást gyűjtöttünk (FARKAS S. 
herbáriuma) a populáció igen csekély mérete miatt. 
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értékelése) pályázatok biztosították. A támogatások lehetővé tételét és tanácsait köszönjük Dr. Dévai 
Györgynek és Dr. Molnár V. Attilának (DE TTK). A terepi munkálatokban nyújtott segítségéért Bodnár 
Rékának, Gulyás Gergelynek, Szatmári Lajosnak, Török Péternek, Takács Péternek, és Varga Katalinnak (DE 
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Summary 
Data on the distribution and biology of Carex bohemica Schreb. in the Carpathian Basin 

B.A. LUKÁCS – S. FARKAS – N. PFEIFFER 
 

Our article summarizes the occurence of Carex bohemica Schreb. in the Carpathian Basin. We also sum up 
the ecological demands of the Bohemian Sedge determining its occurence. According to the distribution map 
we can assess that center of the distribution is at the Upper Tisza region. We reviewold as well as latest data 
of occurrence from the Carpathian Basin. The latest ones are five data from the Upper Tisza and the two data 
from the Dráva and Danube rivers. There are some ambiguous floristic data from near the Fertő Lake,  
Tarnaörs and Hódmezővásárhely. Specimens collected by the Upper Tisza are sdeposited at the Herbarium of 
the National Museum. From a site near the Danube we only collected one plant because of the small size of 
the population and this is deposited in the herbarium of the collector. 
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1. térkép. A Carex bohemica Schreb. elterjedése Kárpát-medencében 
●: Meglévő populáció, ▲: Bizonytalan populáció 

 

(1: Rétyi-nyír, 2: Felső-Tisza-vidéke, 3: Paks, 4: Bélavár, 5: Fertő-tó, 6: Tarnaörs, 7: Királyhelmec és 
Szomotor, 8: Kis-Tárkány, 9: Kolozsvár, 10: Alsórákos, 11: Nagyszeben, 12: Morvamező: Magyarfalu, 13: 
Pozsony: Zerge-hegy, 14: Rábagyarmat-Csörötnek) 
 

 
 

2. térkép. A Carex bohemica Schreb. elterjedése a Felső-Tisza mentén 
●: Meglévő populáció, ▲: Bizonytalan populáció 

 

(1: Ducskósi-morotva, 2: Halvány-háti-morotva, 3: Kerice-háti-morotva, 4: Bagi-szegi-morotva, 5: Apáti-
szegi-morotva, 6: Sziget-dűlői-morotva, 7: Bodony-szögi-Holt-Tisza,  8: Szamos-holtmeder) 
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1. táblázat. Cönológiai felvételek a Carex bohemica Schreb. élőhelyén. (Lukács B.A. – Török P., 2003.) 
1-3: Kerice-háti-morotva (Kisar), 4-6: Apáti-szegi-Holt-Tisza (Aranyosapáti) 

 

 1 2 3 4 5 6 
Calystegion sepium % tő % tő % tő % tő % tő % tő 
Acer negundo L. 0,5 1 1 3 - - - - - - - - 
Myosoton aquaticum (L.) Moench 8 38 1 6 - - 2 10 5 15 - - 
Solidago gigantea Ait. 1 2 - - - - - - - - - - 
Chenopodio-Scleranthea             
Crepis setosa Hall. - - - - 0,1 1 - - - - - - 
Lactuca serriola L. - - 0,1 1 - - - - - - - - 
Tanacetum vulgare L. - - - - 5 2 - - - - - - 
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-
Bip 1 1 - - - - - - - - - - 
Deschampsion caespitosae             
Epilobium tetragonum L. - - 0,5 2 - - 1 5 2 7 - - 
Deschampsia caespitosa (L.) P. B. - - - - 4 3 - - - - - - 
Festuco-Brometea             
Erigeron acer L. - - 0,1 2 - - - - - - - - 
Nanocyperetalia             
Carex bohemica Schreb. 14 13 20 15 8 2 50 70 40 50 60 50 
Phragmitetea             
Glyceria maxima (Hartm.) Holmbg. - - - - - - 40 70 35 70 35 70 
Phalaris arundinacea L.  11 2 3 1 - - - - - - - - 
Sparganium erectum L. 1,5 3 1,5 13 - - - - - - - - 
Querco-Fagea             
Galeopsis pubescens Bess. - - 0,1 3 - - - - - - - - 
Poa nemoralis L. 3 5 - - - - - - - - - - 
Cornus sanguinea L. - - - - 0,1 1 - - - - - - 
Salicion albae             
Humulus lupulus L. - - 0,5 2 - - - - - - - - 
Társulásközömbös             
Agrostis stolonifera L.  4 4 0,8 3 - - - - - - - - 
Cirsium arvense (L.) Scop. - - - - 14 15 - - - - - - 
Convolvulus arvensis L. 0,1 - 0,1 3 - - - - - - - - 
Erigerion canadensis L. 0,1 2 - - - - - - - - - - 
Galium aparine L. - - - - 1 8 - - - - - - 
Juncus effusus L. 5 3 12 10 - - 7 5 10 8 1 1 
Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray 0,1 3 0,3 45 1 150 - - - - - - 
Urtica dioica L. 8 35 16 90 2 3 - - 3 5 3 8 
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray - - - - 1 3 - - - - - - 
Alopecurus geniculatus L. 1 3 - - - - - - - - - - 
Lycopus europaeus L. - - - - 0,1 1 - - 5 10 1 3 
Symphytum officinale L. 7 4 10 2 7 1 - - - - - - 
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