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Adatok a Felsõ-Bodrogköz (Szlovákia) vízelvezetõ csatornáinak hínárnövényzetéhez 
 

BALÁZS Pál 
 

Napjainkban a Felsõ-Bodrogköz legelterjedtebb vizes élõhelytípusa a vízelvezetõ csatorna. Az utóbbi 
években, néhány más élõhelytípus mellett vizsgáltuk a csatornák aktuális növényzetét is. A mesterségesen 
kialakított és fenntartott vízgazdálkodási rendszerben a helyi körülményektõl, elsõsorban a vízfolyás 
gyorsaságától és a vízmélységtõl függõen több növényzettípus telepedett meg. A nagyhatású 
folyószabályozás után a természetes élõhelyeirõl kiszorult növényzet birtokba vette az ember által kialakított 
életteret. A víztestekre és víztestekbe hínárnövényzet telepedett. A csatornák széleit a mocsári növények 
foglalták el és építették fel sajátos társulásaikat.  
A vízi növényzet térbeli és idõbeli dinamikája igen szélsõséges. Sokszor két egymást követõ évben is nagy 
különbségek mutatkozhatnak a társulások megjelenési helyét, mozaikosságát, valamint a ritka fajok 
elõfordulását illetõen. A csatornák a kultúrtájban a legtöbb helyen mezõgazdaságilag intenzíven mûvelt 
területtel határosak, így a vizek növényzetére jelentõsen hat a trágyázásból a vízbe kerülõ tápanyagmennyiség 
is. A vizsgált területen a gyakoribb hínártársulások közé tartoznak pl. a Lemnetum minoris Oberd. Ex T. 
Müller et Görs 1960, a Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954, a Salvinio-Spirodeletum 
polyrhizae Slavniã 1956, a Hydrocharito-Stratiotetum Kruseman et Vlieger 1937 és a Nymphaetum albo-
luteae Noviñski 1928 stb. 
 

Data to the aquatic vegetation of ditches in the Upper-Bodrogköz (Slovakia) 
 

Nowadays the most widespread wetland type of the Upper-Bodrogköz are the drainage channel (ditches). In 
addition to other habitat types the author studied recent vegetation of ditches in the last few years. In 
connection with flow speed and water depth we can distinguish several plant communities in the man-made 
and preserved water systems. After the great regulations of waterways the originally natural vegetation 
occupied the new anthropogenic habitats. Water bodies were occupied by aquatic vegetation, while 
helophytes s built up their communities on the banks. The spatial and temporal dynamics of wetland 
vegetation types is extremely variable. There is a great uncertainty in location, pattern and in occurrance of 
communities as well as that of rare species, year by year. Ditches are usually in contact with plough-lands in 
agricultural landscapes so infiltrating nutrients from fertilization have a great impact on vegetation of water 
bodies. The most frequent communities of the studied area involve Lemnetum minoris Oberd. Ex T. Müller et 
Görs 1960, Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954, Salvinio-Spirodeletum polyrhizae Slavniã 
1956, Hydrocharito-Stratiotetum Kruseman et Vlieger 1937 and Nymphaetum albo-luteae Noviñski 1928 etc. 
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Galagonya-taxonómia és galagonya élõhelyek a Kárpát-medencében 
 

BARANEC Tibor � KERÉNYI-NAGY Viktor 
 

Magyarországon eddig kevés kutató foglalkozott ezzel a rendkívül diverz csoporttal (Kitaibel, Borbás és 
Pénzes). Külföldön is felmerült az igény Magyarország galagonyáinak szisztematikus feldolgozására (pl. 
Ehrendorfer). Célunk Magyarország Crataegus-taxonjainak beazonosítása, és ezekbõl herbárium készítése. 
Ennek során igyekeztünk az országot szisztematikusan bejárni, herbáriumi anyagot gyûjteni és azt 
feldolgozni. Eddigi eredményeink: 22 élõhelyrõl származó 100 herbáriumi lap. Ismert taxonok voltak: 
Crataegus monogyna, C. laevigata, C. nigra és C. × degenii. Téves és használhatatlan név: Crataegus 
calycina Peterm. (C. monogyna × C. curvisepala hibrid, értelmezhetetlen, nagy gyûjtõtaxon). 
Nomenklatúrailag új taxon: C. × deltoxyacantha (Pénzes) Baranec. Újonnan talált taxonok Magyarországon: 
1. Crataegus calciphila Hrab.-Uhr. (Praecarpaticum: Nyitra-Zobor 2007, Visegradense: Dobogókõ-Feketekõ-
Kétbükkfanyereg 2006, Pilisense: Bp.-Normafa 2006) 2. C. calciphila × laevigata (Pilisense: Bp.-Normafa, 
Tündérszikla 2007) 3. C. rosiformis Janka (Neogradense: Börzsöny, Nagyirtáspuszta 2006) 4. C. rosiformis × 
laevigata (Neogradense: Börzsöny, Nagyirtáspuszta 2006) 5. C.× intermixta × C.×deltoxyacantha (Pilisense: 
Bp. Normafa 2006) 6. C.×deltoxyacantha (Pénzes) Baranec (Agriense: Mátrahidegkút 2006) 7. C.× 
bretschneideri Baranec (Balatonicum: Alsóörs 2006). Újonnan talált taxon Erdélyben: 1. Crataegus fallacina 
Klokov (Biharicum: Királyhágó 2006) 2. Crataegus calciphila Hrab.-Uhr. (Biharicum: Királyhágó 2006) 3. 
C. laevigata × C. calciphila (Biharicum: Királyhágó 2006). Új élõhelyadat a Felvidéken: 1. C.×silicensis 
(Hrab.-Uhr.) Baranec (Praecarpaticum: Zobor-hg., Zobordarázs 2007). Lelõhely adataink a Kárpát-
medencében: C. × intermixta (Wenzig) Beck (Lajtaicum: Dürnstein, Visegradense: Kétbükkfanyereg, 
Colocense: Bp.-Csepelsziget: Tamariska-domb, Praematricum: Bp.-Újpest és Gyöngyös: Sár-hegy 2006) C. 
nigra W. et K. (Colocense: Sükösd, Szigetújfalu 2007) C.× degenii Zsák (Colocense: Szigetújfalu 2007). A 
C. monogyna Jacq. és a C. laevigata (Poir. in Lam.) DC. adatait azok terjedelme miatt nem közöljük. 
Köszönettel tartozunk Kósa Gézának a fekete- és a Degen-galagonya élõhelyek megtalálásában nyújtott 
segítségéért. Köszönet a fordításért Nagy Veronika Annának.  
 

Hawthorn (Crataegus) � taxonomy and habitats in the Carpatian Basin 
 

A limited number of researchers handled this diverse group in Hungary so far (Kitaibel, Borbás and Pénzes). 
There have been a need for proceeding Hungary�s hawthorns in abroad as well (e.g. Ehrendorfer). Our aim is 
to identify Hungary�s Crataegus-taxa and to make up a collection from these by studying Hungary 
systematically and collecting the plant materialherbarium. So far 100 sheets from 22 habitats were collected. 
Still well-known taxa involve: Crataegus monogyna, C. laevigata, C. nigra and C. × degenii. Improper or 
useless names: Crataegus calycina Peterm. (C. monogyna × C. curvisepala hybrid, large group, undefined). 
New combination of name: C. × deltoxyacantha (Pénzes) Baranec. New taxa to Hungary: 1. Crataegus 
calciphila Hrab.-Uhr. (Praecarpaticum: Nyitra-Zobor 2007, Visegradense: Dobogókõ-Feketekõ-
Kétbükkfanyereg 2006, Pilisense: Budapest-Normafa 2006) 2. C. calciphila × laevigata (Pilisense: Budapest-
Normafa, Tündérszikla 2007) 3. C. rosiformis Janka (Neogradense: Börzsöny, Nagyirtáspuszta 2006) 4. C. 
rosiformis × laevigata (Neogradense: Börzsöny, Nagyirtáspuszta 2006) 5. C. × intermixta × C.× 
deltoxyacantha (Pilisense: Bp. Normafa 2006) 6. C. × deltoxyacantha (Pénzes)Baranec (Agriense: 
Mátrahidegkút 2006) 7. C. × bretschneideri Baranec (Balatonicum: Alsóörs 2006) New taxa to Transsylvania 
(Romania): 1. Crataegus fallacina Klokov (Biharicum: Királyhágó- Bucea 2006) 2. Crataegus calciphila 
Hrab.-Uhr. (Biharicum: Királyhágó-Bucea 2006) 3. C. laevigata × C. calciphila (Biharicum: Királyhágó-
Bucea 2006) New locality in Slovakia: 1. C.× silicensis (Hrab.-Uhr.)Baranec (Praecarpaticum: Zobor-hg., 
Zobordarázs�Dra�ovce, 2007) New locality to the Carpatian Basin: C.× intermixta (Wenzig)Beck 
(Lajtaicum: Dürnstein, Visegradense: Kétbükkfanyereg, Colocense: Budapest-Csepelsziget: Tamariska-
domb, Praematricum: Budapest-Újpest és Gyöngyös: Sár-hegy 2006) C. nigra W. et K. (Colocense: Sükösd, 
Szigetújfalu 2007) C. × degenii Zsák (Colocense: Szigetújfalu 2007) Data of the common C. monogyna Jacq. 
and the C. laevigata (Poir. in Lam.) DC are not discussed here. Thanks for Géza Kósa to help finding the 
locality of C. nigra and C.× degenii.  
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A tájhasználat alakulása a dunapataji Nagy-széken és környékén 
az 1600-as évektõl napjainkig 

 

BARANYAI Balázs 
 

A Kiskunság szívében elterülõ, Dunapataj nagyközség határához tartózó Nagy-szik (népi nevén Nagy-szék, 
neve a szikes, székes szóból ered) területére vonatkozó elsõ írásos utalás a török korból maradt ránk. �Sélid� 
pusztát � melynek szerves részét alkotja a Nagy-szék � az 1647. évi Pest megyei porta összeírás említi 
elõször. A kalocsai érseki levéltárban található térképek tanulmányozása során kitûnt, hogy a Nagy-szék 
eredeti területe sokkal nagyobb volt. Ám az idõ vasfoga � éppúgy, mint a többi Magyarországon található 
ehhez hasonló szikes legelõt � ezt sem kímélte. A török uralom alól való felszabadulás után csak 1695-ben 
indult meg, viszonylag lassan a népesség növekedése és a mûvelés alá vett terület nagyságának gyarapodása. 
Az ebben az évben elkészített érseki birtok-összeírásban találkozunk ismét Sélid puszta nevével, mint 
predium érseki birtok. A terület távol esett Dunapatajtól, ezért tanyák építésére kértek engedélyt, amelyet az 
érsek támogatott. A Nagy-szék szélén is több tanya épült (szám szerint 8 db). Ettõl az idõtõl kezdve hosszú 
ideig ló, juh és szarvasmarha legeltetése volt jellemzõ a területen. A késõbbi legeltetési szokásokról pontos 
adatokat egy helyi lakostól kaptam, aki 1924-ben a Nagy-szék egyik tanyáján született. Az õ elmondása 
alapján, a területen folyó gazdálkodás mindig is a legeltetés volt, de ügyeltek arra, hogy sose terheljék túl a 
földterületet; így sajátos növényvilág alakulhatott ki rajta. Országos szinten a Nagy-széken található 
társulásokat önmagukban és fajkészletük tekintetében vizsgálva nem különösebben unikális területrõl van 
szó. Mégis figyelemre méltó, hogy regionálisan szinte teljesen eltûnt vegetáció típust, fajgazdag löszgyepek 
szikesekkel alkotott mozaikját õrzi. A szocialista mezõgazdaság kialakulása, az államosítások idején, a helyi 
lakosok elköltöztek, mert az összes földjüket be kellett adni a Termelõ Szövetkezetbe. 1960-ban a Nagy-szék 
északi részén egy juhászatot létesítettek, mintegy 350-400 darabos juh állománnyal. Ezután a területen csak 
juhok legeltek. A rendszerváltás idején a juhászat megszûnt. Ezután egy-két évig bérlõ használta, majd 
néhány év után a Szelidi juhhodály magánkézbe került, tulajdonosának a Nagy-széken is tulajdonrésze van. 
Jelenleg egy Lacaune fajtájú törzstenyészetet tartanak fenn, a létszám kb. 350 anyajuh és szaporulata. 
 

Changes of land use in the Nagy-szék from the 1600s till now 
 

First written mentioning of the Nagy-szék (a salty grasslands near Dunapataj, Central-Hungary) dates back to 
of the 1600ss, the era of Ottoman occupation of Hungary. The grassland was mentioned as �Sélid� on the list 
of a Turk census. Survey of old maps of archepiscopal archives of Kalocsa proves that primary area of the 
Nagy-szék was much larger then it became smaller like other salty grasses of Hungary. A slow demographic 
growth started after 1695 and this resulted in the increase of the cultivated area. In this year the name �Sélid 
puszta� is mentioned again in the list of the archepiscopal manor census. As the grassland were far located 
from Dunapataj request for building homesteads was submitted. This request received support from the 
archbishop and altogether 8 homesteads were built. From that time grazing of horse, sheep and cattle was 
typical for a long while. A local resident, born at 1924 in one of the homesteads of the Nagy-szék, provided 
data on recentgrazing regime. He reported that grazing was every time the land use but care was taken to 
avoid overgrazing. This practice enabled developmentof a special flora. Though flora and vegetation of the 
Nagy-szék is not unique in country level, an almost disappeared mosaic of species rich loess and salty 
grasslands is notable.. During formation of the socialist agriculture when goods were taken into public 
ownership, locals moved to towns becase they were forced to give their lands to the co-operative. At 1960 a 
sheep-farm was established in the northern part of the Nagy-szék with a flock of 350-400 animals. From this 
date exclusively sheep were grazing. At about 1990 the sheep-farm was abandoned than it was operated by 
lessees. Nowadays the sheep-farm is a private property with about 350 �Lacaune� ewe and theirs progeny. 
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Gyepek minõsítése vegetációdinamikájuk figyelembevételével. Mérhetõ-e a természetesség? 
 

BARTHA Sándor � VIRÁGH Klára � HORVÁTH András � SOMODI Imelda � MOLNÁR Zsolt 
 

Az állapotleírás és minõsítés (és az ezzel kapcsolatos osztályozási és rendezési mûveletek) a vegetációtan 
hagyományos, magas szakmai színvonalon mûvelt feladatai közé tartoznak. Napjaink új kihívásai (pl. 
globális környezeti változások, az agrár-környezetvédelem, a természetvédelmi kezelések) azonban a 
vegetáció pillanatnyi állapotán túl annak idõbeli jelenségeire, dinamikájára és funkcióira terelik a figyelmet. 
Felvetõdik a kérdés, hogy a hagyományos, döntõen szüntaxonómiai alapokon nyugvó és állapotfelmérésekre 
kialakított módszerekkel megoldható-e a vegetáció idõbeli változásainak (folyamatainak, viselkedéseinek) a 
mérése és minõsítése. Továbblépésként az egyik megoldás a pillanatnyi állapotból az idõbeliségre való 
következtetés. Ez a lehetõség a gyepek minõsítése kapcsán még kidolgozatlan, miközben az erdõk hasonló 
szemléletû, a természetesség becslésére szolgáló felmérése már megvalósult (vö. TERMERD-projekt). A 
döntõen klonális fajokból álló gyepek esetében az újulat becslése nem egyszerû, de például az 
állományszerkezet, a holt szervesanyag, lékek, zavarások, eróziós jelenségek, a talajtömörödöttség mintázata 
jól becsülhetõ lenne. A módszer ráadásul nem új. Elõzménynek tekinthetõk az orosz Rabotnov-iskola 
cönopopulációk demográfiai, vitalitásbeli és mintázati sajátságaira vonatkozó kutatásai. A másik megoldást a 
valódi idõbeli vizsgálatok jelentik, a folyamatfelmérések kiterjesztése és általánossá tétele 
(vegetációtörténeti-, makro- és mikrocönológiai léptékben egyaránt). A vegetáció a környezet változásaira (a 
legtöbb esetben), belsõ szerkezetének az átrendezõdésével válaszol. Funkcióját, viselkedését (adaptív 
válaszait) a szerkezeti változások ismeretében tudjuk megfelelõen értékelni, ill. erre alapozottan tervezhetõk a 
szükséges kezelések. A szerkezetváltozások idõbeli követése (monitorozása) többféle (egyszerû) módszer 
párhuzamos használatát kívánja (pl. megismételt térképezés, állandó kvadrátos felvételek, megismételt 
mintázati felvételezés állandósított rövid lineákkal). Az elõadásban terepi példákon keresztül tekintjük át a 
gyepek minõsítésére vonatkozó tapasztalatainkat és a vonatkozó módszertani kérdéseket. 

 

On the measurement of dynamics and naturalness in grasslands 
 

State-assessment is a traditional well-established task in vegetation science. However, recent challenges (e.g. 
global changes, natural resources management and agro-environmental programs) need new approaches 
measuring attributes related to the dynamics and functioning of vegetation. Naturalness is used as an 
operational concept in forest ecology (cf. the TERMERD project in Hungary), while similar methodology for 
grasslands have not been developed. We suggest that such methodology could be based on the results of the 
Rabotnov-school (coenopopulation concept). Beside the approaches working with space for time 
substitutions, comparative studies with long-term monitoring are also necessary. As new challenges require 
new type of field evidences about dynamics and functioning, we suggest a new methodology based on 
cybernetics and the theory of complex adaptive systems. Here we review the related theoretical concepts and 
some available methods. We will present field examples from our previous studies characterizing the 
spatiotemporal behaviour of vegetation. 
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A nyugat-mecseki dolinák lágyszárú növényzetének mintázata 
 

BÁTORI Zoltán � MORSCHHAUSER Tamás � KÖRMÖCZI László 
 

A Nyugat-Mecsek jelentõs részét perm és alsó-triász szürke és vörös homokkövek, valamint triász 
mészkövek alkotják. A hegység 3 karsztos területe egymás szomszédságában helyezkedik el: Abaliget és 
Orfû közelében, valamint a Melegmányi-völgy térségében. A karsztplató jellegzetes felszíni formái a dolinák, 
vagy töbrök, amelyekbõl a Nyugat-Mecsekben több mint 1500 található. A terület növényzete a gyertyános-
tölgyes övben helyezkedik el. Vizsgálataink fõ célja a különleges morfológiai és mikroklimatikus 
adottságokkal rendelkezõ dolinák növényzeti mintázatainak feltárása volt. A kiválasztott 10 db 
természetközeli növényzetû mecseki töbör mindegyikén 1×1 m-es érintkezõ kvadrátokból álló szelvényt (24 
m, 46 m, 66 m, 70 m, 91 m, 96 m, 142 m, 154 m, 166 m, 174 m) jelöltünk ki É-D irányban, a töbör egyik 
peremétõl a másikig. A mintanégyzetekben minden egyes növényfaj %-os borítási értékét feljegyeztük. Az 
elemzéshez hierarchikus klasszifikációs eljárást (HC) és mozgó ablakos határanalízist (MSW) alkalmaztunk. 
A nyugat-mecseki dolinákban jellegzetes vegetációs egységek különíthetõk el HC segítségével. A Carex 
pilosa, a Melica uniflora vagy a Festuca drymeia dominanciájával jellemezhetõ vegetációtípus a töbrök 
peremi részein és D-i kitettségû oldalain fordul elõ. Ez a dolinák legmagasabb fajszámmal rendelkezõ 
területe, amelyet az É-i kitettségû oldalakon általában egy fajszegényebb növényzeti egység helyettesít. A 
kisebb méretû töbrök alján, illetve a nagyobbak oldalán alakul ki egy átmeneti jellegû, változatos fajkészlettel 
rendelkezõ vegetációs zóna, melynek gyakori növénye a Galeobdolon luteum s.l., a Rubus hirtus agg., és a 
Hedera helix. A nagyméretû, mély töbrök alsó része jellegzetes habitusú és faji összetételû növényzettel 
rendelkezik. A Galeobdolon luteum s.l. zárt gyepjében gyakori a Chrysosplenium alternifolium és a Circaea 
lutetiana. A felsõ gyepszintben jellemzõ az Athyrium filix-femina és a Dryopteris filix-mas tömeges 
elõfordulása. A HC és az MSW során a dolinákban elkülöníthetõ növényzeti egységek száma általában 
különbözik. A nyugat-mecseki töbrök aljnövényzete nem homogén. A vizsgált dolinák oldalán és alján 
különbözõ módszerek segítségével több vegetációs egység különíthetõ el.  
 

Vegetation pattern of the herb layer in the dolines of Western Mecsek 
 

Major part of Western Mecsek Mountains is made up of red and grey Permic to lower Triassic sandstone and 
Triassic limestone. Three adjacent karstic areas are situated near Orfû, Abaliget and in the Melegmány-valley. 
The most characteristic karstic forms of the landscape are the dolines, the number of which is about 1500 in 
this region. These forms have a special microclimate and morphological character. The largest part of the 
vegetation is situated in the oak-hornbeam zone of the Mountains. The main goal of our study was to reveal 
the vegetation pattern of dolines. Vegetation was sampled with transects consisting of 1×1 m contiguous 
plots. Transects were established across 10 dolines (24 m, 46 m, 66 m, 70 m, 91 m, 96 m, 142 m, 154 m, 166 
m and 174 m long), each in north-south direction. Percentage cover of each species was recorded in the plots. 
We used Hierarchical Classification (HC) and Moving Split Window (MSW) methods in data analysis. 
According to the habitat conditions, specific vegetation units can be distinguished with HC in the studied 
area. The vegetation type dominated by Carex pilosa, Melica uniflora or Festuca drymeia can be found in the 
edge and south-facing slopes of dolines. These parts have the highest number of species. Composition of the 
north-facing slopes is similar, but the species number is lower. Transitional vegetation type can be found on 
the bottom of smaller dolines and on the slopes of the bigger ones. Common plants of this vegetation type are 
Galeobdolon luteum s.l., Rubus hirtus agg., Hedera helix. The lower part of the large and deep dolines is 
characterized by typical physiognomy and species composition. Dominant plant is Galeobdolon luteum s.l., 
frequent species are Chrysosplenium alternifolium, Circaea lutetiana. Athyrium filix-femina and Dryopteris 
filix-mas are typical in the upper herb layer. In the case of HC and MSW a different number of vegetation 
units can usually be separated on the slopes of the dolines. It can be concluded that the herbaceous vegetation 
of dolines of the Western Mecsek is not homogeneous and several vegetation types can be distinguished by 
different methods.  
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A Himantoglossum adriaticum Keszthelyi-hegységbeli állományának  
hosszú távú dinamikája 

 

BÓDIS Judit 
 

A növényfajok tulajdonságainak mélyreható ismerete nélkül eredményes védelmük sem oldható meg. Ezt 
alapozza meg a populáció sorsának hosszú távú tanulmányozása, amely képet nyújt a faj túlélési 
stratégiájáról, rátermettségérõl az adott környezetben. A fokozottan védett adriai sallangvirág 
(Himantoglossum adriaticum) demográfiai és életmenet vizsgálatát 1993-tól végezzük a faj második 
legnagyobb hazai állományában, a Keszthelyi-hegységben. 240 egyedet láttunk el egyedi jelöléssel, és évente 
regisztráltuk életciklus-állapotuk változásait (lappang, vegetatív, reproduktív). A vegetatív töveket a tõlevelek 
száma alapján méretkategóriákba (kis, közepes és nagy egyedek) soroltuk. Az évek közötti állapotváltások 
igen változóak, nagy különbségek alakulnak ki az egyes életciklus-állapotok évenkénti megoszlásában. 
Legfeltûnõbb a virágzási arány ingadozása, de a többi állapot esetében is nagy az ingadozás. A vegetatív 
egyedek három méretkategóriájának állapotmegoszlása eltér egymástól. Kimutatható, hogy a növény mérete 
befolyásolja az egyed jövõbeli állapotát. A kis méretû egyedek többségére jellemzõ az adott vegetatív 
fejlettségi állapotban maradás. Ez a típusú sztázis a nagyobb méretû egyedeknél jelentõsen csökken. 
Ugyanakkor a méretnövekedéssel a reprodukciós állapot bekövetkezése és fennmaradása szignifikánsan 
megnõ. A nagy méretû egyedek majdnem fele virágzik. A virágzás után azonban az újabb reprodukció 
valószínûsége már kisebb. Mint várható is, a legkisebb méretû egyedek halálozási rátája a legmagasabb a 
vegetatív tövek közt. Meglepõ viszont, hogy ettõl alig marad el a reproduktív tövek mortalitása. A lappangás 
jelentõsége minden állapotban elmarad a mortalitás mögött. A több, mint egy évtizedes vizsgálatunk alapján 
felállított életciklus gráf átmeneti valószínûségei bonyolult életmenetet tükröznek, amely szerint a populáció 
elég plasztikusnak tûnik a hosszú távú túléléshez is.  
 

Long-term population dynamisc of Himantoglossum adriaticum in the Keszthely Hills 
 

There is no chance for the effective protection of plant species without a comprehensive and thorough 
knowledge of their biology, which can be established by long-term investigations of a population, which 
describe the survival strategies and fitness of the given species in the given environment. The demographical 
and life history investigations of the strictly protected Adriatic lizard orchid (Himantoglossum adriaticum) 
have been conducted in its second largest Hungarian population, in the Keszthely Hills since 1993. 240 
individuals were marked since 1992 and a records of their life-cycle states (dormant, vegetative, 
reproductive) were kept annually. The vegetative plants were divided into size classes (small, medium, large) 
on the basis of the number of their basal leaves. The stage transitions varied from year to year, there were 
large differencies in the yearly distribution of life-cycle stages. The most remarkable feature is the fluctuation 
of the flowering rate but there are large fluctuations in other stages too. The stage distibution of the three size 
classes of the vegetative individuals differ from one another. It can be proved that, the size of the plant has an 
effect on the future stages of the individual. The small size plants show a tendency of remaining in the given 
vegetative stage. That type of stasis is considerably reduced in the case of larger sized individuals. 
Meanwhile, with the size growth there is a significant growth of the probability of the reproduction event and 
flowering as well. Nearly half of the large plants flower. However, there is a smaller probability that they will 
sustain flowering after a reproduction. As it is expected, the smallest size individuals have the largest 
mortality rate. But surprisingly, the mortality rate of flowering plants is only a little smaller. The importance 
of dormancy is weaker in every stage than that of mortality. Transition probabilities of the life-cycle graph, 
based on more than one-decade investigation, indicate a highly varied life history of the whole population, 
which suggests enough plasticity for long term survival.  
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Vizes élõhelyek zárt területen III.  
 

BÕHM Éva Irén 
 

A Szentendrei-szigeten élõ lakosság több ezer éve kialakította a gazdálkodás módjait. A települések a 
homokdombok tetején (pl. Szentgyörgy-hegy, Tordák stb.) voltak, ezeket még a legmagasabb árvizek sem 
veszélyeztették. A Duna nem a mai, szabályozott medrében, hanem sok ágra szakadozva vette körül a szigetet 
és a körülötte keletkezõ, majd elmosott kisebb-nagyobb zátonyokat, szigeteket. Az ártereket rendszeresen 
kaszálták, legeltették, néha fel is szántották, sõt, helyenként gyümölcsösöket telepítettek. Az 1960-as évek 
második felétõl kiépültek Budapest vízellátása érdekében a Fõvárosi Vízmûvek kútjai, amelyekhez a területet 
az ártéri gazdálkodástól sajátították ki. Az átalakítás és lezárás a Szentendrei-sziget ártereinek igen nagy 
részét érintette. Késõbb kiépült a települések védelmében a fõ védvonal gátrendszere is. Ezzel együtt a 
magyar botanikusok is felhagytak a kutatásával. A szigorú ellenõrzés, fegyveres õrség, a zárt területek valódi 
�zártsága� napjainkban is élõ valóság. A kutatók vagy egyáltalán nem, vagy nagy nehézségek árán juthatnak 
el ezekre a területekre. Ezen a helyzeten tovább rontott a Merzsán-tótól délre a teljes déli szigetcsúcs lezárása 
és szigorú õrzése, az M0-ás északi, Megyeri-hídjának építése miatt. Ma is szarvasmarhákkal legeltetett és 
kaszált terület csak Kisoroszi határában maradt fenn. Ebben a keskeny sávban tanulmányozhatók ezek az 
általában egy-két évente rendszeresen elöntött gyepek. A Szentendrei-sziget többi részén minden ártéri 
kaszáló, láprét, mocsárrét vagy a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. kútjai, vagy a fõ védvonal gátjai (árvizei) miatt zárt 
területen helyezkedik el. Bár nagyon erõsen mozaikosak, a kaszálóréteken mégis felismerhetõek a következõ 
növénytársulások, élõhelyek (mm-Á-NÉR kód szerint): 1. Csombormentás iszaptársulás (Pulicario-
Menthetum pulegi), 2. Ecsetpázsitos sziki rét (Agrostio-Alopecuretum pratensis),F2 Szikes rétek; 3. Sédbúzás 
mocsárrét (Agrostio-Deschampsietum caespitosae), 4. Ecsetpázsitos mocsárrét (Carici vulpinae-
Alopecuretum pratensis) 5. Pántlikafüves mocsárrét (Agrostio-Phalaridetum), 6. Csenkeszes nedves 
kaszálórét (Cirsio cani-Festucetum pratensis) (Szürke aszatos mocsárrét), 7. Ecsetpázsitos franciaperjerét 
(Alopecuro-Arrhenatheretum), 8. Ebír-nádképû csenkeszrét (Dactylido-Festucetum arundinaceae), 9. 
Angolperjés ecsetpázsitrét (Lolio-Alopecuretum pratensis), 10. Libapimpós (Potentilletum anserinae), 11. 
Kúszó boglárkás (Ranunculetum repentis), D34 Mocsárrétek; 12. Pannóniai kékperjés rét (Succiso-
Molinietum hungaricae), 13. Kékperjés kaszálórét (Arrhenathero-Molinietum arundinaceae), D2 Kékperjés 
rétek. Az ártéri kaszálók, láprétek, mocsárrétek egy része libalegelõ volt, a többit szarvasmarhával legeltették. 
Ma a Vízmûvek rendszeresen kaszálja, ezért nem cserjésedik, viszont az utóbbi évek aszálya miatt a 
szárazgyepi fajok kerülnek fokozotosan elõtérbe. Fokozottan védett, védett és Natura 2000 jelölõfajok száma 
nagyon kevés, viszont ezeknek a fajoknak az egyedszáma igen jelentõs. A teljesség igénye nélkül a 
következõk ezek: Clematis integrifolia, Leucojum aestivum, Ophioglossum vulgatum, Iris sibirica, Lathyrus 
palustris, Scilla vindobonensis stb.  

 

Humid habitats on closed areas III. 
 

Szentendre Island (Hungary) has been inhabited for several thousand years and land has been cultivated since 
the beginning. The settlements were established on top of sand hills (e. g. Szentgyörgy-hegy, Tordák etc.) 
which weren�t endangered even by the highest floods. Danube was not regulated and was divided into 
numerous branches surrounding the island and a number of shallows. Floodplains were regularly mown, 
grazed and sometimes ploughed, moreover orchards were planted on them. From the second half of the 
1960s, wells of the Budapest City Water Company were set up on the Szentendre Island and the largest part 
of the floodplains were closed. Pastures remained only near Kisoroszi. Hay meadows, fen meadows and 
marsh meadows are situated now in the closed areas of the Szentendre Island. Although the vegetation is 
highly mosaic-like, the following plant communities and habitats (according to the mmÁ-NÉR) are 
recognisable: 1. Pulicario-Menthetum pulegi, 2. Agrostio-Alopecuretum pratensis, F2 saline meadows; 3. 
Agrostio-Deschampsietum caespitosae, 4. Carici vulpinae-Alopecuretum pratensis, 5. Agrostio-Phalaridetum, 
6. Cirsio cani-Festucetum pratensis, 7. Alopecuro-Arrhenatheretum, 8. Dactylio-Festucetum arundinaeae, 9. 
Lolio- Alopecuretum pratensis, 10. Potentilletum anserinae, 11. Ranunculetum repentis, D34 Swards; 12. 
Succiso-Molinietum hungaricae, 13. Arrhenathero- Molinietum arundinaeae, D2 Purple moorgrass meadows. 
These habitats were grazed by geese�s or cattle graz. The Budapest City Water Company cuts these areas so 
the grasslands don�t become covered by shrubs. However, ecause of the drought in the last years, xerotherm 
plant species are getting spread. The number of the protected, strictly protected and Natura 2000 plant species 
is low, but the individual number of these species is remarkable. The most important species are: Clematis 
integrifolia, Leucojum aestivum, Ophioglossum vulgatum, Iris sibirica, Lathyrus palustris, Scilla 
vindobonensis. 
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Melyik növényi tulajdonság határozza meg a fajok részvételét a szukcesszióban? 
 

CSECSERITS Anikó � RÉDEI Tamás � SZABÓ Rebeka � CZÚCZ Bálint 
 

Sokféle növényi tulajdonságot használtak már szukcessziós folyamatok leírására, de leggyakrabban a 
Raunkiaer-féle életformát, mivel ez egy általános és könnyen megállapítható tulajdonsága a növényfajoknak. 
Ugyanakkor nem biztos, hogy a fajok részvételét a szukcessziós folyamatban ez a tulajdonság határozza meg 
leginkább. Kutatásunk során 54 különbözõ idõpontban felhagyott homoki parlag növényzetét vizsgáltuk 5 
éven keresztül a Kiskunságban, Fülöpháza mellett. A következõ növényi tulajdonságokról állt rendelkezésre 
elegendõ adat: életforma, lombmagasság, magtömeg, magbank-típus, klonalitás, õshonosság. Ezek mellett 
kidolgoztunk két saját kategóriarendszert a vizsgált fajokra: zavarástûrés és élõhely-igény. A zavarástûréssel 
a növények rendszeres, nagymértékû emberi zavaráshoz való viszonyát jellemeztük, míg az élõhely-igénnyel 
az adott fajnak a Duna-Tisza közi Hátságon legjellemzõbb élõhelyét adtuk meg. A szukcesszióban résztvevõ 
növényfajok és a parlagok szukcessziós korának kapcsolatát kanonikus korreszpondencia analízissel 
vizsgáltuk. A további vizsgálatba azokat a fajokat vontuk be, melyeknek egy adott értéknél erõsebb a 
szukcessziós korhoz való kötõdése. Ezután megvizsgáltuk, hogy melyik növényi tulajdonság jósolja 
legjobban az egyes fajok megjelenését a szukcesszió során C&RT módszerrel épített regressziós fa modellel. 
A vizsgált tulajdonságok közül a zavarástûrés határozta meg legjobban a növényfajok szukcesszióban való 
részvételét, majd a következõ legfontosabb tulajdonságok az élõhely-igény és az õshonosság voltak. Mind a 
zavarástûrés, mind az élõhelyigény a tartós megtelepedést befolyásoló tulajdonság, az õshonosság pedig azt 
írja le, segítette-e emberi hatás a faj megjelenését a Kárpát-medencében (õshonos és archeofiton, neofiton 
fajok). Ebbõl arra lehet következtetni, hogy a fajok szukcessziós korhoz való viszonyát nem a terjedési 
képesség, hanem a fajok eltérõ környezeti igénye határozza meg. Továbbá nem egy bizonyos mérhetõ 
fiziológiai tulajdonság határozza meg a fajok viselkedését, hanem inkább egy tulajdonság-csokor.  
 

How plant traits determine the behaviour of plant species during the oldfield succession 
 

Plant traits, mainly life-form were used often to describe successional process. However it is not sure that the 
life-form is the best predictor for the behaviour of plant species during succession. We studied 54 abandoned 
sandy old-fields for 5 years in the Kiskunság. We had enough data for the following plant traits: life-form, 
plant height, seed mass, seed-bank type, clonality, nativity. We used two other category-system: disturbance-
tolerance and habitat-preference, which was developed by us. The relation between the plant species 
participating in succession and successional age of old-fields was determined by Canonical Correspondence 
Analysis. In further studies we included those species the fidelity of which to successional age were stronger 
than as a given threshold. To investigate which traits are the best predictors of the appearance of certain 
species during succession, we used a regression tree analysis (C&RT with the function tree available in the 
party package in the R statistical environment). Among the studied plant traits, disturbance tolerance 
influenced mostly the successional behaviour of the plant species, followed by habitat preference and 
nativity. Both disturbance-tolerance and habitat-preference describe the long-term establishment of species, 
while nativity describes the human impact on colonisation process of species in the Carpatian-Basin. This 
means that, in the studied spatial and temporal scale, the factor which determines vegetation development on 
old-fields is not dispersal ability, but the success of the long-term establishment and different environmental 
demand of the species. Furthermore, not a single physiological trait determines the behaviour of species but 
rather a specific set of traits. 
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Vegetáció-változások rekonstrukciója képszegmentációs eljárással egy beregi lápon 
 

CSERHALMI Dániel � NAGY János � NEIDERT Dóra � KRISTÓF Dániel 
 

Magyarországon a légifelvételek botanikai célú alkalmazása az utóbbi néhány évtizedben felgyorsult. A 
korábbi kutatások elsõsorban vegetáció térképezésre terjedtek ki, és ezek is többnyire pánkromatikus 
felvételekre épültek. A multispektrális felvételek megjelenésével egyre nagyobb szerepet kaptak a 
térinformatikai és távérzékelési módszerek a vegetáció vizsgálatában is. Elõtérbe kerültek a digitális 
képfeldolgozási eljárások, azonban ezeket nem használták fel pánkromatikus felvételek esetében azok 
alacsony információ tartalma miatt. Munkánkból kiderül, hogyan hasznosítható az egyszerûbb, fekete-fehér 
felvételeken a a multispektrális fotók elemzésében alkalmazott képszegmentációs eljárás, és azok milyen 
lehetõséget tartogatnak a vegetáció változásainak rekonstruálására. A kép-szegmentáció egy olyan eljárás, 
amely képes a felvételt spektrális és textúra-jellemzõk alapján képobjektumokra, �szegmentumokra� bontani. 
A szegmentumok olyan homogén pixelcsoportok, amelyek egy bizonyos szempontból egységes földfelszíni 
objektumnak feleltethetõk meg. A vizsgált terület a Beregi-síkon elhelyezkedõ Navad-patak láp. A területrõl 
1999-ben és 2006-ban készült vegetációtérkép, továbbá rendelkezésünkre álltak pánkromatikus felvételek az 
ötvenes évektõl napjainkig, tíz éves idõközönként. Az ERDAS Imagine 8.4 program segítségével geokódolt 
képeken a szegmentációt a Definiens Inc. eCognition szoftverével végeztük el. Az elkészült szegmentumokat 
ezután az ArcView 3.1 programmal véglegesítettük. Az elsõ térképet a 2002-es fotóra rajzoltuk, majd ez 
alapján következtettünk a korábbi évek állapotaira figyelembe véve a beregi-síkra korábban leírt szukcessziós 
irányokat. A módszer segítségével elõállítottunk egy vegetációtérkép-sorozatot, mely jól szemlélteti a láp 
fejlõdését. A módszer fõ elõnye a szubjektivitás minimalizálása, mivel a vegetációs határok meghúzása 
algoritmusok számítása alapján történik. Az eljárás hátránya az egymás melletti, hasonló reflexiójú foltokat 
gyakran azonos foltnak veszi (pl. Phragmitetea társulások), továbbá különbözõ reflexiójú, de azonos 
objektumokat külön foltként kezel (pl. fák napos és árnyékos oldala). Mindezek alapján a módszerhez 
elengedhetetlen az alapos és rendszeres terepi ismeret. Az eredmény térkép térinformatikai adatbázisba 
illeszthetõ. 
 

Reconstruction of the vegetation change with image segmentation on a Bereg-mire 
 

The application of aerial photographs in botanical research accelerated in the last few decades. In these 
projects mostly panchromatic photos were used for vegetation mapping. Due to widespread availability of 
multispectral satellite imagery, GIS and remote sensing applications obtained a greater share in botanical 
research in the last years. Digital image interpretation methods became popular, but none of them used 
panchromatic photos for their low information content. The purpose of our research was to find out how we 
can use the image segmentation method with simple panchromatic photos, and what are the possibilities in 
the reconstruction of the vegetation change with this method, generally used in the analysis of multispectral 
photos. The image segmentation method dissolves the photo into different objects (segments) by spectral and 
textural parameters. The segments are consisting of similar pixels, representing a unique ground object. The 
study area is the Navad-patak mire, situated in the Bereg-plain, NE Hungary. We used vegetation maps from 
1999 and 2006, and panchromatic photos from the fifties till nowadays, with a ten-year periodicity. After the 
georectification with ERDAS Imagine 8.4, we made the segmentation with the Definiens Inc. eCognition 
program. Final work on the segments was done using ArcView 3.1. The first map was drawn on the photo 
taken in 2002. Based on this, we have been able to reconstruct the picture of the former vegetation by 
considering the succession stages, previously described for the Bereg-plain. With this method we made a 
chronosequence of vegetation maps, clearly showing the succession of the mire. Main advantage of the 
method is the minimization of the subjectivity, as location and extension of the associations are calculated 
using the above succession drivers. Disadvantage of the method is, that it identifies nearby patches with 
similar reflection as objects belonging to the same type (like Phragmitetea), but separates similar objects with 
different reflection characteristics (like sunny and shaded side of trees). Use of the method requires accurate 
and regular ground control data for the above reason. The result maps can also be used in GIS databases. 
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A tiszántúli flórajárás aktuális élõhelymintázatának felhasználása  
Csongrád megye kistájainak lehatárolásához 

 

DEÁK József Áron 
 

Jelen kutatás a Tiszántúli flórajárás és az annak csongrád megyei területére esõ kistájak határainak határát 
igyekszik pontosítani tájökológiai szempontú, terepi ismereteken alapuló vizsgálatok alapján. Meglévõ 
térképek, adatbázisok alapján elemeztem a felszíni üledékeket, a genetikai talajtípusokat és a hidrogeográfiai 
adottságokat. A folyamszabályzás elõtt árvízzel elöntött és árvízmentes területeket az elsõ katonai felmérés 
térképeinek felhasználásával azonosítottam. A morfológiai adottságokat és az aktuális vegetációmintázatot - 
ÁNÉR-élõhelykategóriák alapján - terepi felméréssel térképeztem. A vegetációmintázatot tájszinten a MÉTA 
adatbázis alapján készített � jelentõs részben saját terepi adataimon alapuló - 1:50000-es raszteres 
élõhelytérkép, míg a lokális élõhelymintázatokat, a kisebb mintaterületek élõhely-összetételét 1:25000-es és 
1:4000-es vektoros térképek alapján értékeltem. Az egyes kistájak egymással dinamikai és szukcesszionális 
kapcsolatban álló természetes élõhelyeit élõhelykomplexekbe majd azokat vegetációs tájtípusokba rendeztem. 
Ezek alapján megállapítható, hogy a löszsztyepprétek és padkás szikesek (ez uttóbbiak fontos indikátor-
élõhelye az ürmöspuszta) nemcsak a Csongrádi-síkot különítik el a környezõ ártéri kistájaktól, hanem a 
Kiskunsági-löszösháton és a - Tisza árterétõl sok tekintetben különbözõ - Szegedi-sík területén is 
megtalálhatók. Ez alapján pontosítottam a Crisicum és a Praematricum határát jelölõ újszász-szegedi 
választóvonalat, amely a Szegedi-sík és a Kiskunsági-löszöshát homokhátsági határa mentén fut. Az ártéri 
kistájak élõhelykomplexei 5 vegetációs tájtípust alkotnak. Ezek a hullámtéri, a mentett oldali nem szikes 
másodlagosan szikes tájak (rétsztyeppes és cickórós altípusokkal) és magas ártéri maradványfelszínek 
valamint az ártéri lápi tájak. Az egyes vegetációs tájtípusok aránya, élõhelyösszetétele, azok egymáshoz 
viszonyított aránya a tájföldrajzi adottságokat és a tájhasználatot függvényében eltérõ. A Körösszögben és a 
Bánságsarokban gyakoribb maradványfelszínek vegetációját döntõen a löszgyepek és padkás szikesek 
élõhelykomplexei alkotják. A Dél-Tisza-völgyben, az Alsó-Maros-ártéren és a Hármas-Körös-ártéren a 
hullámtéri, a mentett oldali nem szikes és másodlagosan szikes tájak aránya nagyobb. 
 

The use of present habitat-pattern of Crisicum in determining borders  
of microregions of Csongrád county 

 

This research aimed to specify the border of Crisicum and its microregional differentiation in Csongrád 
county based on landscape ecological researche. The surface deposits, the genetic soil-types and the 
hydrogeographical features were analized on the base of existing maps and databases. The flooded and flood-
free areas before the regulation of the river-ways were identified by using maps of the First Military Survey. 
The geomorphological features and the present vegetation pattern � based on ÁNÉR-categories � were 
mapped during field work. The author completed the landscape-level vegetation-pattern analysis on the base 
of a 1:50.000 rasteric habitat map created from a MÉTA-dataset based on mainly hisown data. 1:25.000 and 
1.4000 vectoric maps were also created to evaluate local habitat patterns and composition. The natural 
habitats of the microregions connected together by dynamical and successional processes were contracted 
into habitat-complexes in order to determine vegetational landscape-types. The analysis of the maps shows 
that the loess-steppe grasslands and the halophytic vegetation indicating Artemisia alcali-sodic grasslands 
separate not only the Csongrádian-plain from the neighbouring floodplain microregions but they can be found 
in the Kiskunságian-Loesslands and in the Szegedian-plain differing in many ways from the floodplain of the 
river Tisza. So I modified the Újszász-Szeged-line (border between Crisicum and Praematricum) which 
distinguishthe landscapesof Kiskunságian-Sandlands, Kiskunságian-Loesslands and Szegedian-plain. The 
habitat-complexes of the floodplain microregions form 5 vegetational landscape-types: which are the active 
floodplain, the saved-side non-alkaline, the secondary alkaline landscapes (with meadow-steppic and 
Achillea-grassland subtypes), the saved-side lag-surfaces and the floodplain moor-landscape. The proportion 
of certain vegetation based landscape-types, their qualitative and quantitative habitat-composition are 
different depending on landscape geographical features and lanscape use in the floodplain microregions. The 
lag-surfaces are common in the Körösszög and Bánságsarok. Their vegetation consists of habitat complexes 
of loess-steppe grasslands and halophythicvegetation. The proportion of active floodplain, saved-side non-
alkaline and secondary sodic landscapes are bigger in the South-Tisza-Valey, Lower-Maros-floodplain and 
Hármas-Körös-floodplain. 
 



Az Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. c. konferencia összefoglalói 
 

104

Moha-diaspórabank � genetikai memória?  
A Mannia fragrans felszíni populációinak és diaspórabankjának genetikai összetétele 

 
HOCK Zsófia � SZÖVÉNYI Péter � TÓTH Zoltán � Jakob SCHNELLER � Edwin URMI 

 

A propagulumbank jelentõs mértékû genetikai variabilitás tárolására képes. Mivel domináns haploid 
gametofitonjuk sebezhetõsége miatt a mohák a virágos növényeknél erõsebben támaszkodnak a talajban tárolt 
szaporítóképletekre, a propagulumbank szerepe a genetikai variabilitás tárolásában várhatóan szintén 
jelentõsebb, amely számos további, a felszíni populációk genetikai összetételét és evolúcióképességét 
meghatározó vonzattal bír. Egy kiválasztott modellfaj, az illatos májmoha (Mannia fragrans) példáján azt a 
hipotézist kívántuk tesztelni, hogy rendelkezik-e a moha-diaspórabank �genetikai memória� funkcióval. 
Amennyiben a diaspórabank képes a genetikai variabilitás generációkon át történõ megõrzésére, hasonló vagy 
nagyobb diverzitás várható a talajban, mint a felszínen. A felszíni és talajbeli populációrészek genetikai 
összetételét három vegetációs periódusban vizsgáltuk, a felszínrol és talajmintákból származó növények 
valamint ISSR markerek segítségével. A vártnak megfeleloen a felszín és a talaj hasonló genetikai diverzitást 
mutatott, ráadásul az utóbbi több haplotípust illetve talajspecifikus haplotípus-vonalakat is tartalmazott. Ezek 
az eredmények azt sugallják, hogy a moha-diaspórabank jelentõs szerepet játszik a genetikai variabilitás 
generációkon keresztül illetve vegetációs periódusok között történõ megorzésében. A mohák életmenet-
stratégiáinak ismeretében elõrevetíthetõ, hogy a diaspórabank �genetikai memória� szerepe különösen az 
idõszakos élõhelyek kitartó propagulumokkal és genetikailag polimorf populációkkal rendelkezõ 
mohafajainak esetében fontos.  
 
 

Bryophyte diaspore bank � a genetic memory? 
Genetic structure and genetic diversity of surface populations and diaspore bank in the liverwort 

Mannia fragrans 
 

Propagule banks are assumed to be able to store considerable genetic variability. Maintenance of bryophyte 
populations is expected to rely more heavily on stored propagules than those of seed plants due to the 
vulnerability of the haploid gametophyte. Hence, propagule banks may have a far more important role as a 
reservoir of genetic variability in bryophytes than in seed plants which has important implications for genetic 
structure and evolutionary potential of surface populations. The scented liverwort, Mannia fragrans was used 
to test whether the bryophyte diaspore bank functions as a �genetic memory�. If diaspore bank is capable of 
conserving genetic variability over generations, similar or higher levels of genetic diversity are expected in 
the soil than at the surface. Surface and diaspore bank constituents of populations of the species were 
investigated. Genetic structure and diversity were analysed using ISSR markers. Similar genetic diversity was 
found in the soil and at the surface. More haplotypes, and specific haplotype lineages were present in soil 
samples. Altogether this suggests an important role of the bryophyte diaspore bank in accumulating genetic 
variability over generations and seasons. It is postulated that the role of the diaspore bank as a �genetic 
memory� is especially important in bryophytes of temporarily available habitats, with long-lived spores and 
genetically variable populations.  
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A szaporodási rendszer populációgenetikai következményei az illatos májmoha (Mannia 
fragrans) esetében 

 

HOCK Zsófia � PÉTER Szövényi � TÓTH Zoltán � Jakob SCHNELLER � Edwin URMI 
 

A növényi populációk genetikai struktúrájának kialakításában meghatározó szerepet játszanak a szaporodást 
és a terjedést befolyásoló ökológiai tényezõk. A polyoikus szaporodási rendszer, amelynél a populációk hím, 
nõi és biszexuális egyedeket egyaránt tartalmaznak, nem ritka a mohák körében, azonban mûködésérõl és 
populációgenetikai vonzatairól semmit sem tudunk. Az illatos májmoha (Mannia fragrans), mint modellfaj 
segítségével megvizsgáltuk a polyoikus szaporodási rendszer egyes elemeinek relatív fontosságát 
/hatékonyságát, valamint ezek szerepét a populációk genetikai összetételének kialakításában. Magas, a 
telepfoltok méretével növekvõ szex-expressziós rátát valamint erõteljesen a nõk irányába ferdült 
ivararányokat tapasztaltunk. A reproduktív szervek kifejlõdése után a hímek a nõi egyedeknél több energiát 
fektettek klonális növekedésbe. A hímnõs és steril egyedek hasonló klonális tulajdonságai és mikrohabitat-
preferenciája (frissen kolonizált gap-ek) arra utal, hogy a szelekció azokat az újonnan megtelepedõ egyedeket 
részesíti elõnyben, amelyek elõször mindkét nem ivarszerveit kifejlesztik, ezáltal biztosítva az ivaros 
szaporodást még partner hiányában is. A gyakori spóratermelés ellenére az alkalmazott ISSR markerek csak 
kismértékû genetikai diverzitást tártak föl, amely feltehetõen a hatékony klonális terjedés és az genetikailag 
azonos növények között történõ megtermékenyítés gyakoriságának eredménye. Mindazonáltal a 
populációkban elõfordul rekombináció és mutáció is, erre utal a ritka allélek és rekombináns haplotípusok 
jelenléte. Az így keletkezett új haplotípusoknak azonban csak kevés esélyük van a hatékony elterjedésre, 
mivel a nagy méretû spórák zöme az eredeti telepfoltba kerül vissza, ahol a telepek denzitása miatt a kihajtás 
esélye alacsony. Mivel a faj populációi izoláltak és méretük relatíve kicsi, ezeket a haplotípusokat a genetikai 
sodródás folyamatosan eltávolítja, bár némelyikük a propagulumbank segítségével hosszabb idõn keresztül is 
túlélhet, aminek jeletõs szerepe lehet az elvesztett genetikai diverzitás pótlásában egy lokális katasztrófát 
követõen.  
 
Population genetic consequences of the reproductive system in the liverwort Mannia fragrans 
 

Ecological factors affecting reproduction and dispersal are particularly important in determining genetic 
structure of plant populations. Polyoicous reproductive system is not rare in bryophytes, however, to date, 
nothing is known about its functioning and possible population genetic effects. Using the liverwort Mannia 
fragrans as a model species, the main aims of this study were to separate the relative importance of the 
components of the polyoicous reproductive system and to assess its consequences on the genetic structure of 
populations. High sex expression rates increasing with patch size, and strongly female biased sex ratios were 
detected. Additional input into clonal growth after production of sex organs was found in males compared to 
females. Similar clonal traits of the rare bisexual and asexual plants and preference towards newly colonized 
patches suggest that selection prefers colonizers that first develop organs of both sexes, hence ensuring sexual 
reproduction when no partner is present. Despite frequent spore production, ISSR markers revealed low 
genetic diversity, probably resulting from the effective clonal propagation of the species and frequent 
crossing between genetically identical plants. Presence of numerous rare alleles and unique recombinant 
haplotypes indicates occasional recombination and mutation. Effective spreading of new haplotypes is 
hampered, however, by large spore size. Since populations are small and isolated, such haplotypes are 
probably continuously eliminated by genetic drift, although some of them may be conserved in the diaspore 
bank. 
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Üvegházgázok (metán, dinitrogén-oxid) fluxusának mérése füves élõhelyek  
és erdõk talaja fölött 

 

HORVÁTH László � GROSZ Balázs � MACHON Attila � FÜHRER Ernõ � TUBA Zoltán 
 

A szén-dioxid mellett a dinitrogén-oxid és a metán a két legfontosabb antropogén üvegházgáz, melyeknek 
természetes forrásai és nyelõi is vannak, mint például az ökológiai rendszerek talajai. Különbözõ nemzetközi 
és hazai projektek keretében, 2002 és 2007 között 12 mérõhelyen vizsgáltuk 6 füves élõhely és 6 erdõ 
talajának üvegházgáz (metán, dinitrogén-oxid) forgalmát. A talajok dinitrogén-oxid kibocsátása, mely erõsen 
függ a talaj hõmérsékletétõl és víztartalmától, 0 � 1,8 kg N/ha év értéknek adódott, helytõl és évszaktól 
függõen. A metán számára a talaj, a fizikai, kémiai és biológiai körülmények függvényében, hol nyelõ, hol 
forrásként szerepel. A talaj metán-elnyelése különösen az erdei talajokra jellemzõ. Kibocsátás inkább a 
magasabb víztartalmú talajoknál fordul elõ, a talaj szerves anyagainak anaerob bomlása következtében. 
 

Measurement of greenhouse gas (methane, nitous oxide) fluxes above soils of grasslands  
and forests 

 

Beside carbon dioxide, nitrous oxide and methane are the most important anthropogenic greenhouse gases 
having natural sources and sinks as e.g. soils of various ecosystems. In the frame of international and national 
research projects greenhouse gas (methane, nitrous oxide) budget of grassland (6) and forest (6) soils were 
investigated above 12 measurement sites between 2002-2007. Nitrous oxide emission of soils, depending 
strongly on temperature and water content, varied between 0 � 1.8 kg N ha-1yr-1. For methane the soil, 
controlled by physical, chemical and biological circumstances, acts as sink or source, as well. Forest soils are 
typically sinks for methane. Emission can be observed first of all above water-saturated soils as a result of 
anaerobic decomposition of soil organics. 
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Kiegészítések Székelyföld flórájának ismeretéhez 
 

JAKAB Gusztáv � CSERGÕ Anna-Mária � AMBRUS László 
 

Székelyföld Kelet-Erdély jól körülhatárolható történeti-néprajzi tájegysége. A szerzõk munkájukban a 
Székelyföldön 1999 és 2007 közötti végzett florisztikai kutatásaik fontosabb eredményeit mutatják be. A 
terepmunka során 8 új faj és egy új változat került elõ a kutatási területrõl: Asperula cynanchica var. hirsuta 
(Bágy), Peucedanum tauricum (Bágy, Oklánd), Erucastrum gallicum (Homoródalmás), Peucedanum 
rochelianum (Székelykeresztúr, Szentábrahám), Salvia transsilvanica (Szentábrahám), Gagea spathacea 
(Korond), Serratula wolffii (Miklósvár), Hyacinthella leucophyllaea (Kézdiszentlélek) és Dactylorhiza 
pulchella (Gyergyóremete). A Gyergyóremete mellett felfedezett Dactylorhiza pulchella újnak bizonyult 
Románia fórájára. Az egyik legjelentõsebb felfedezés a pontusi elterjedésû Serratula wolffii kimutatása 
Erdõvidéken, Miklósvár határában. A faj Erdélyben nagyon megritkult, jelenleg csak a kolozsvári 
Szénafüvekrõl ismert egy veszélyeztetett állománya. A Hyacinthella leucophyllaea egy több százezres 
állománya Kézdiszentlélek mellõl került elõ. A Gagea spathacea egy jelentõs állományát a Korond melletti 
Kalonda tetõrõl mutatták ki. A fajt több mint száz éve nem látták Erdélyben, és Romániából is csak két 
aktuális adata van. Több régi adattal rendelkezõ vagy bizonytalan elõfordulású faj állományát is sikerült 
felfedezni, pl. Scorzonera parviflora, Plantago argentea, Cephalaria uralensis, Vinca herbacea, Muscari 
tenuiflora, Cardaminopsis halleri subsp. ovirensis, Veronica alpina. Különösen fontos a Ruppia maritima 
kimutatása Homoródszentpálról és a Rhododendron myrtifolium ismételt felfedezése a Csicsói-Hargita 
csúcsán. Mindkét fajnak száz évnél régebbi adatát ismertük csak Székelyföldrõl. Adatokat közölnek néhány 
kevéssé ismert, ritka faj elterjedésének ismeretéhez is, pl. Salvia nutans, Allium victorialis, Pedicularis 
sylvatica, Betula × zimpelii, Isatis tinctoria var. transsilvanica. A Madarasi-Hargita csúcsa közelében 
található Szökõ-láp gazdag forráslápi és dagadólápi vegetációval rendelkezik. Legjelentõsebb növényfajai a 
Cladopodiella fluitans, Paludella squarrosa, Sphagnum platyphyllum, Carex limosa, Carex viridula, Carex 
pauciflora, Dactylorhiza cordigera subsp. siculorum, Drosera rotundifolia, Empetrum nigrum, Listera 
cordata, Pinguicula vulgaris és Vaccinium oxycoccos. A Cladopodiella fluitans májmohafajt Romániából 
eddig csak a Mohos-lápból ismertük a Csomád-hegységben. 
 

Contributions to the flora of Szeklerland (Romania) 
 

Szeklerland (Secuimea, Terra Siculorum) is a well-defined historic/ethnographic region of East Transylvania 
(Romania). The present study discusses the most interesting results of the floristic investigations of the years 
1999-2007 in Szeklerland. During the fieldwork 8 new species and one new variety were found for this area, 
namely: Asperula cynanchica var. hirsuta (Bãdeni), Peucedanum tauricum (Bãdeni, Ocland), Erucastrum 
gallicum (Mereºti), Peucedanum rochelianum (Cristuru Secuiesc, Avrãmeºti), Salvia transsilvanica 
(Avrãmeºti), Gagea spathacea (Corund), Serratula wolffii (Micloºoara), Hyacinthella leucophyllaea 
(Sânzieni), Dactylorhiza pulchella (Remetea). Dactylorhiza pulchella discovered at Remetea, proved to be 
new for the Romanian flora. The most significant result is the discovery of the pontic Serratula wolffii at 
Micloºoara, Depresiunea Baraolt. Serratula wolffii is one of the most endangered species of the Transilvanian 
flora. So far only a small population was known from Fânaþele Clujului. A vast population of Hyacinthella 
leucophyllaea was discovered at Dealul Perkõ near Sânzieni. A significant population of Gagea spathacea 
was found near Corund. It was rediscovered in Transilvania after more than a hundred years. The presence of 
several species having old or uncertain data was confirmed, e.g. Scorzonera parviflora, Plantago argentea, 
Cephalaria uralensis, Vinca herbacea, Muscari tenuiflora, Cardaminopsis halleri subsp. ovirensis, Veronica 
alpina. The discovery of Ruppia maritima at Petreni and Rhododendron myrtifolium at Munþii Harghita-
Ciceu are of outstanding importance. The authors made some additions to the distribution of some rare 
species at the area, like Salvia nutans, Allium victorialis, Pedicularis sylvatic, Betula × zimpelii, Isatis 
tinctoria var. transsilvanica. The vegetation of Tinovului Seche (Vârful Mãdãraº � Harghita) consists of 
spring fen and raisedbog associations. The most remakable plants of this area are Cladopodiella fluitans, 
Paludella squarrosa, Sphagnum platyphyllum, Carex limosa, Carex viridula, Carex pauciflora, Dactylorhiza 
cordigera subsp. siculorum, Drosera rotundifolia, Empetrum nigrum, Listera cordata, Pinguicula vulgaris 
and Vaccinium oxycoccos. So far the rare liverworth, Cladopodiella fluitans, was known only from Tinovul 
Mohoº (Ciomatul Mts.) in Romania. 



Az Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. c. konferencia összefoglalói 
 

108

Természetvédelmi célú gyephasznosítási terv a  
Pénzesgyõr-Hárskúti hagyásfás legelõ élõhely védelmére 

  
KENÉZ Árpád � SZABÓ Máté � SALÁTA Dénes � MALATINSZKY Ákos �  

PENKSZA Károly � SZEMÁN László � BREUER László� 
 

A fás legelõk Magyarország fontos élõhelyei és tájképi formái. Az intenzív gazdálkodási rendszerek 
megjelenésével a fás legelõk szinte teljesen feledésbe merültek. A vizsgált terület a Magas-Bakonyban, 
Zirctõl 10 km-re, Pénzesgyõr és Hárskút között helyezkedik el. Területe mintegy 161 ha, melyen a 
mezõgazdasági tevékenységgel az 1990-es évek elején hagytak fel. Ennek hatására a szukcessziós folyamatok 
erõteljesen érvényesülnek. Az idõs és hatalmas méretû hagyásfák állapota folyamatosan romlik, a cserjék 
borítási aránya szemmel láthatóan évrõl-évre növekszik. Felméréseink szerint a területen 217 növényfaj 
fordul elõ, amelyekbõl 2 védett faj tömegesen, 2 védett faj szórványosan fordul elõ. Megfigyeltünk számos 
védett rovar- és madárfajt is, amelyek fennmaradása a területen a fent említett okokból veszélyeztetett. A 
területhasználati terv elkészítése során a területre egykoron jellemzõ gazdálkodási módszereket is alapul 
vettük. Így a legeltetés módja és az alkalmazandó állatfajta meghatározása során szerepet kaptak a tájtörténeti 
kutatások. Az egykor legeltetett Bonyhádi marha rokonát, a Magyar tarka szarvasmarha tartását terveztük 
szakaszos legeltetésben. Olyan, komplex szemléletû élõhely- és tájképfenntartó tervet készítettünk, amely 
ötvözi a természetvédelmi célokat, a fenntarthatóságot és a gazdaságosságot. Ezt úgy értük el, hogy a tervezés 
során a legeltetésbõl és kaszálásból a potenciális gyepterület egyharmadát minden évben kihagytuk 
(magbank), hogy ott a gerinctelenek és a földön fészkelõ madarak otthont találjanak, valamint a lokálisan 
jelentõs, ill. védett növényfajok is magot érlelhetnek és terjedhetnek. A nagy mennyiségû gyom és a 
szarvasmarhák által preferált növényfajok borítási hányadából becsült zöldfû mennyiség alapján 0,23 
számosállat/ha a legeltethetõ állatlétszám. A többféle érdek és szempont összehangolása sok esetben 
problémás, de az elkészült terv igyekszik minden kritériumnak megfelelni.  
 

Nature conservation grassland management plan for the protection of the wooded pastures near 
Pénzesgyõr-Hárskút (Bakony Mts., W-Hungary) 

 

Wooded pastures are important habitats and parts of the landscape in Hungary. Due to the introduction of 
intensive farming methods, most of these habitats have almost already totally disappeared. The area of our 
research is situated in the High Bakony, 10 km of Zirc, between Pénzesgyõr and Hárskút. The whole territory 
measures about 161 hectares. Agricultural activities have been ceased in the beginning of the 1990s, therefore 
the effects of the succession determine the landscape today. The huge old seed-trees are continuously 
decaying and the cover ratio of bushes is encreasing year by year. According to our findings, 217 plant 
species can be found in the territory, out of which two protected species can be found in plenty while another 
two ones are present only sporadically. We have also observed several protected insect and bird species, the 
survival of which is threatened by the above mentioned causes. During the elaboration of our management 
plan we took the former traditional land use practices into consideration. Therefore we used landscape history 
research when choosing the most appropriate grazing regime and animal races for the territory. We plan to 
graze the Hungarian spotted cattle here � related to the Bonyhád cattle that used to graze here � in a strip 
grazing system, in order to maintain the desired state of the territory. We elaborated our plan for habitat and 
landscape conservation with a holistic approach that includes nature conservation purposes, sustainability and 
economic requirements at the same time. In our plan we left out one-third of the potential grasslands from 
grazing and hay-making activities � as a seed bank � each year. This way invertebrates and ground nesting 
birds can find a shelter in these places, furthermore locally important and protected plant species can also ripe 
and disperse seeds. We have calculated the number of animals that can be grazed in the territory in a 
sustainable way, based on the huge amount of weeds and the cover ratio of the plant species that are preferred 
by the cattle. According to our research, the result is 0.23 large animals/hectare. Although the harmonization 
of the different interests and aspects is very difficult in many cases, our plan attempts to answer the 
requirements of all relevant issues.  
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Adatok a Zobor-hegység flórájához 
 

KERÉNYI-NAGY Viktor � ELIÁ�, Pavol jun. � BARANEC Tibor 
 

A nyitrai Zobor-hegy a Praecarpaticum flórajárásba tartozik, a Tribeè-hegység része. Az elsõ szerzõ CEEPUS 
ösztöndíjjal 2007. március 1. és 2007. június 30. között a nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem Botanika 
tanszékén botanika-tanulmányokat folytatott. Mintegy 25 terepnap eredménye képpen 350 herbáriumi lap 
készült. 160 faj és taxon került begyûjtésre, ebbõl 36, a hegységre új taxon került elõ. Az új taxonok 
megállapítása a Øehoøek, V. (szerk. 2007): Li�ajníky, machorasty a cievnaté rastliny Zoborských vrchov � 
Nyitra címû könyv figyelembe vételével készült. Egy ismeretlen Prunus-hibridet is találtunk, ill. a P. spinosa 
is hibridizált egy ismeretlen Prunus-sal. A gyûjtések Nyitra-Zobordarázs közti oldalon folytak (Zobor-
Pyramida-Zoborská lesostep-Plie�ka). Köszönetünket fejezzük ki Robert �uvada úrnak a Taraxacum 
határozásban nyújtott segítségéért. Köszönet a fordításért Nagy Veronika Annának. Új taxonok a hegységre 
nézve: Centaurea triumfetti All. subsp. aligera (Gugl.) Dostál, Cerasus × mohacsyana (Kárp.), Janchen 
Corydalis × zahlbruchneri J. Scheffer, C. campylochila Teyb., Crataegus × silicensis (Hrab.-Uhr.) Baranec, 
Crataegus calciphila Hrab.-Uhr. × Cr. monogyna Jacq., Crategus laevigata (Poir. in Lam.) DC. × C. 
calciphila Hrab.-Uhr., Lunaria annua L., Polygala amara L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus spinosa L. 
subsp. spinosa, Prunus spinosa L. subsp. spinosa × Prunus sp., Ranunculus binatus Kit., Rosa canina L. 
subsp. dumalis Baker non Bechst., Rosa canina L. subsp. psilogyna Borb., Rosa corymbifera Borkh., Rosa 
corymbifera Borkh. subsp. hemitricha Rip., Rosa gallica L. subsp. likana Vukot, Rosa gallica L. subsp. 
pannonica Wiesb. Rosa gallica L. subsp. subglandulosa Borb., Rosa gallica × R. jundzilli × R. sp., Rosa 
micrantha Sm. subsp. perparva Borb., Rosa micrantha Sm. subsp. polyacantha Borb., Rosa obtusifolia Desv. 
subsp. obtusifolia, Rosa obtusifolia Desv. subsp. sinuatidens Christ., Rosa obtusifolia Desv. subsp. tomentella 
Lém., Rosa pimpinellifolia L. subsp. pimpinellifolia, Sanguisorba minor Scop. subsp. minor f. puberula 
(DC.) Gams., Taraxacum danubium A. J. Richards, Taraxacum hoppeanum Griseb., Veronica austriaca L. 
subsp. dentata (F.W.Schmidt) Watzl, Vincetoxicum hirundinaria Medik. var. laxum (Bartl.) Arcang., Viola 
arvensis Murr. subsp. ruralis Jord., Viola collina Bess., Viola tricolor L. subsp. tricolor.  
 

Data to the flora of Zobor-mountains 
 

The first author practiced botanic-studies in the University of Nitra in the Faculty of Botany between 1st of 
March and 30th of June. 350 plant sheets were made in 25 trip-days. 160 species and taxa was collected from 
these 36 were new. The taxa were determined by mean of Øehoøek, V.: Li�ajníky, machorasty a cievnaté 
rastliny Zoborských vrchov � called Nitra book. We have found an unidentified Prunus hibrid or rather the P. 
spinosa had hibrid with an other Prunus as well. The collection was running between Zobor-Pyramida-
Zoborská lesostep-Plie�ka. Thanks for Robert �uvada who help us determineTaraxacum. Thanks Veronika 
Anna Nagy for the translation. New taxa in the Zobor-mountain: Centaurea triumfetti All. subsp. aligera 
(Gugl.) Dostál, Cerasus × mohacsyana (Kárp.), Janchen Corydalis × zahlbruchneri J. Scheffer, C. 
campylochila Teyb., Crataegus × silicensis (Hrab.-Uhr.) Baranec, Crataegus calciphila Hrab.-Uhr. × Cr. 
monogyna Jacq., Crategus laevigata (Poir. in Lam.) DC. × C. calciphila Hrab.-Uhr., Lunaria annua L., 
Polygala amara L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus spinosa L. subsp. spinosa, Prunus spinosa L. subsp. 
spinosa × Prunus sp., Ranunculus binatus Kit., Rosa canina L. subsp. dumalis Baker non Bechst., Rosa 
canina L. subsp. psilogyna Borb., Rosa corymbifera Borkh., Rosa corymbifera Borkh. subsp. hemitricha Rip., 
Rosa gallica L. subsp. likana Vukot, Rosa gallica L. subsp. pannonica Wiesb. Rosa gallica L. subsp. 
subglandulosa Borb., Rosa gallica × R. jundzilli × R. sp., Rosa micrantha Sm. subsp. perparva Borb., Rosa 
micrantha Sm. subsp. polyacantha Borb., Rosa obtusifolia Desv. subsp. obtusifolia, Rosa obtusifolia Desv. 
subsp. sinuatidens Christ., Rosa obtusifolia Desv. subsp. tomentella Lém., Rosa pimpinellifolia L. subsp. 
pimpinellifolia, Sanguisorba minor Scop. subsp. minor f. puberula (DC.) Gams., Taraxacum danubium A. J. 
Richards, Taraxacum hoppeanum Griseb., Veronica austriaca L. subsp. dentata (F.W.Schmidt) Watzl, 
Vincetoxicum hirundinaria Medik. var. laxum (Bartl.) Arcang., Viola arvensis Murr. subsp. ruralis Jord., 
Viola collina Bess., Viola tricolor L. subsp. tricolor. 
 

 



Az Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. c. konferencia összefoglalói 
 

110

A Rosa nemzetség Tomentosae sectio-jának alakköre, különös tekintettel a 
szentendrei rózsa taxonómiai helyzetére 

 

KERÉNYI-NAGY Viktor � HÖHN Mária � UDVARDY László 
 

A Rosa Sect. Tomentosae Déségl. európai fajainak korszerû módszerekkel történõ molekuláris vizsgálata 
több szempontból is aktuálissá vált. A szekcióba tartozó taxonok a elkülönítésében mai napig nincs 
egységesen elfogadott álláspont. Emiatt, mind nevezéktanuk mind a fajok chorológiája még sok tisztázatlan 
kérdést vet föl. Négy szélesebb elterjedésû taxonja a szekciónak a Rosa tomentosa, R. sherardii, R. villosa, R. 
mollis, ezek mellett nyolc tisztázatlan helyzetû taxon is tartozik a szekcióhoz: R. scabriuscula Sm. em. H. Br., 
Rosa sancti-andreae Degen et Trautm., Rosa coziae Nyár., Rosa ciliatopetala Bess., Rosa recondita Puget et 
Déségl., Rosa resinosa Sternb., Rosa javorkae Deg., Rosa velebitica (Borbás) Degen. Sok botanikus 
szívügyének érezte és érzi, hogy tisztázza a szentendrei rózsa taxonómai helyzetét. Degen 1924-ben 
endemikus fajnak írta le. Soó 1966-ban, megtartva a faj eredeti nevét endemikus kisfajként említi, a cseh 
Klá�terský pedig 1969-ben beolvasztja a Rosa villosa-ba. Ennek a cikknek a hatására késõbb Soó 
Synopsisában (1970, 1973) Rosa villosa var. sancti-andreae-ként említi. Az osztrák Ehrendorfer (1973) 
szintén Rosa villosa néven említi. Soó erre a cikkre reagálva 1980-ban ismét Rosa villosa var. sancti-
andreae-ként említi, bár megkérdõjelezi eredetiségét Szentendrén (�an vero spontanea?�). Késõbb Facsar 
ismét faji rangra emeli, de nem endemikus fajnak, hanem kultúr-reliktumnak tekinti. A szentendrei rózsa 
mellett még két mirigyes szirmú taxont említ a szakirodalom: az egyik Erdélyben, a Cozia-hegyen tenyészik 
(Rosa coziae), míg a másik Kelet-Lengyelországban (Rosa ciliatopetala). A szentendrei rózsa és a többi 
mirigyes szirmú rózsa helyzetét a szekció fajainak részletes morfológiai és molekuláris vizsgálatával 
próbáljuk tisztázni. 
 

Species complex of Rosa, section Tomentosae  
with special regard to taxonomical position of Rosa sancti-andreae 

 

Species complex of Rosa, section Tomentosae with special regard to taxonomical position of Rosa sancti-
andreae Our main objectives include reevaluation of species composition and taxonomy of Rosa species of 
the section Tomentosae by using morphological traits and molecular markers. Until the present none of the 
taxonomic evaluations have been largely accepted. Four taxa (Rosa tomentosa, R. sherardii, R. villosa, R. 
mollis) of the section are widely distributed along Europe while the position and chorology of other eight taxa 
(R. scabriuscula Sm. em. H. Br., Rosa sancti-andreae Degen et Trautm., Rosa coziae Nyár., Rosa 
ciliatopetala Bess., Rosa recondita Puget et Déségl., Rosa resinosa Sternb., Rosa javorkae Deg., Rosa 
velebitica (Borbás) Degen.) is still unclear or even confused in some cases. There are several interpretations 
for the taxonomical status of Rosa sancti-andreae from the Carpathian basin. Species distinguished by the 
presence of glandular hairs on the petals is considered by Degen (1924) and Soó (1966) as being endemic 
species of the Carpathian basin. Later Klá�terský (1969) included in the Rosa villosa species complex. 
Accordingly Soó (1970, 1973) made a new revision and mentioned Rosa sancti-andreae as one of the 
varieties of Rosa villosa. Later status was not accepted by Ehrendorfer (1973), while he still mentioned this 
taxa as Rosa villosa. However Soó (1980) further on refers to Rosa villosa var. sancti-andreae but query its 
native occurrence in Szentendre (�an vero spontanea?� ). Facsar reject the endemic status and argue for a 
cultur-relic origin. Two other species are also included in this section and have glandular hairs on the petals 
as well, these are Rosa coziae and R. ciliatopetala. Their taxonomical position one can resonably evaluate 
only by a comprehensive study of the whole section. 
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Különleges hóvirág változatok a Felvidékrõl 
 

KERÉNYI-NAGY Viktor � UDVARDY László � BARANEC Tibor 
 

A kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis L.) az egyik legkorábban nyíló virágunk. A kora tavaszi idõben 
szépségével nagy örömet okoz mindenkinek. Különösen nagy örömöt okozott számunkra, mikor a felvidéki 
Zobor-hegyen több négyzetkilométeres foltokban nyíló védett állományait láthattuk. Még nagyobb öröm volt, 
hogy nemcsak fehér illetve normál virágú változatokat találtunk. Herbáriumi és fényképes anyagot 
készítettünk az érdekesebb változatokról. Ezeket megmutattuk Priszter Szaniszlónak is, aki megerõsített 
minket abban, hogy érdemes ezeket a változatokat leírni. 15-féle taxont tudtunk elkülöníteni: ebbõl 7 már 
korábban leírt, és 8 új taxont találtunk. Ezen kívül 14-féle rendellenességet rögzítettünk. Az új taxonok 
részletes latin diagnózisát késõbb kívánjuk megjelentetni. Az itt megtalálható változatok kisebb-nagyobb 
foltokban, többfelé megtalálhatók a hegyen. Korábban már leírt taxonok: 1. Galanthus nivalis var. nivalis 
forma biscapus Beck 2. G. n. var. nivalis forma platytepalus Beck (syn: G. n. var. nivalis forma grandiflorus 
Zapaù) 3. G. n. var. nivalis forma isomicrochlamydeus Borbás 4. G. n. var. major Red. forma major 5. G. n. 
var. major Red. forma dolichogyna Domin 6. G. n. lusus pictus K. Maly 7. G. n. lusus albus Allen. Általunk 
talált új taxonok: 1. G. n. lusus pseudopictus Kerényi-Nagy et Udvardy 2. G. n. var. andreae Kerényi-Nagy 3. 
G. n. var. baraneci Kerényi-Nagy et Udvardy 4. G. n. var. höhnae Kerényi-Nagy et Udvardy 5. G. n. var. 
miklosi Kerényi-Nagy 6. G. n. var. pseudoandreae Kerényi-Nagy 7. G. n. var. kme�ianus Kerényi-Nagy et 
Baranec 8. G. n. var. udvardyi Kerényi-Nagy. Rendellenességek: 1. másfél spatha + 4 külsõ és 4 belsõ lepel + 
9 porzó 2. másfél spatha + 5 külsõ, 2 átmeneti és 6 belsõ lepel + 11 porzó 3. 3 külsõ, 1 átmeneti és 2 belsõ 
lepel + 6 porzó 4. 3 külsõ, 1 átmeneti és 4 belsõ lepel + 6 porzó 5. 3 külsõ, 1 átmeneti és 4 belsõ lepel + 8 
porzó 6. 3 külsõ és 4 belsõ lepel + 7 porzó 7. 3 spatha 8. 3 spatha, melybõl 2 virág lóg ki, mindkét virág 
másik két virágból összeforrva jött létre 9. 3 spatha + 4 külsõ és 4 belsõ lepel+ 9 porzó 10. 4 külsõ és 4 belsõ 
lepel+ 10 porzó 11. 4 külsõ és 4 belsõ lepel + 8 porzó 12. 5 külsõ, 1 átmeneti és 6 belsõ lepel + min. 15 porzó 
13. G. nivalis lusus albus 4 külsõ lepellel 14. két virág egy virággá nõtt össze. 
 

Peculiar snowdrop varieties from Slovakia 
 

Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) is one of our earliest blooming flower. It gives a great pleasure for 
everyone with its early spring beauty. It gave an especially great pleasure for us, when we saw its protected 
stands of several square kilometers blooming in Zobor Mountain in Slovakia. It was an even greater pleasure, 
that we have found not only white and normal ones. More valuable varieties have been documented by 
herbarium and photos. These we have shown to Szaniszló Priszter, who has confirmed us in, that these 
varieties are worthy of description. Fifteen different taxa could have been separated, among which seven have 
already been described, and eight new ones have been found. Beyond that fourteen kinds of abnormalities 
have been recorded. We would like to publish detailed Latin diagnose of new taxa later. Varieties described 
here can be found in several places in smaller or larger patches in the Mountain. Taxa already been described: 
1. Galanthus nivalis var. nivalis forma biscapus Beck 2. G. n. var. nivalis forma platytepalus Beck (syn: G. n. 
var. nivalis forma grandiflorus Zapaù) 3. G. n. var. nivalis forma isomicrochlamydeus Borbás 4. G. n. var. 
major Red. forma major 5. G. n. var. major Red. forma dolichogyna Domin 6. G. n. lusus pictus K. Maly 7. 
G. n. lusus albus Allen. Általunk talált új taxonok: 1. G. n. lusus pseudopictus Kerényi-Nagy et Udvardy 2. 
G. n. var. andreae Kerényi-Nagy 3. G. n. var. baraneci Kerényi-Nagy et Udvardy 4. G. n. var. höhnae 
Kerényi-Nagy et Udvardy 5. G. n. var. miklosi Kerényi-Nagy 6. G. n. var. pseudoandreae Kerényi-Nagy 7. 
G. n. var. kme�ianus Kerényi-Nagy et Baranec 8. G. n. var. udvardyi Kerényi-Nagy. Abnormalities: 1. one 
and a half spatha + 4 outer and 4 inner tepals + 9 stamens 2. one and a half spatha + 5 outer, 2 intermediate 
and 6 inner tepals + 11 stamens 3. 3 outer, 1 intermediate and 2 inner tepals + 6 stamens 4. 3 outer, 1 
intermediate and 4 inner tepals + 6 stamens 5. 3 outer, 1 intermediate and 4 inner tepals + 8 stamens 6. 3 outer 
and 4 inner tepals + 7 stamens 7. 3 spatha 8. 3 spatha, from which 2 pendant flowers emerge, both of which 
are born from two further fused flowers 9. 3 spatha + 4 outer and 4 inner tepals + 9 stamens 10. 4 outer and 4 
inner tepals + 10 stamens 11. 4 outer and 4 inner tepals + 8 stamens 12. 5 outer, 1 intermediate and 6 inner 
tepals + min. 15 stamens 13. G. nivalis lusus albus with 4 outer tepals 14. two flowers fused to one flower. 
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Egy észak-magyarországi cseres-tölgyes erdõ magkészlete és 
struktúrájának változása 1973 óta 

 

KONCZ Gábor � PAPP Mária � MATUS Gábor � TÖRÖK Péter � KOTROCZÓ Zsolt � KRAKOMPERGER Zsolt � 
TÓTH János Attila � TÓTHMÉRÉSZ Béla 

 

Az észak-magyarországi síkfõkúti cseres-tölgyes állományban 1973 óta rendszeresek az erdõstruktúra 
felmérések. A lágyszárú szintben 1974 óta 6-8 éves intervallumokban történik az egyedszám- és borítás 
felmérés. 2005-2006-ban magkészlet vizsgálattal bõvítettük kutatásainkat. A vizsgálatok a Síkfõkút Project 
�A�-negyedhektárának 4×4 méteres kvadrátjaiban történtek. A magkészlet esetében 50 véletlenszerûen 
kiválasztott négyzet 6-6 talajfuratának (összesen 37680 cm³) magtartalmát vizsgáltuk, magkoncentrálás utáni 
csíráztatásos módszerrel. Az 1974-82-es idõszakban a lágyszárú szint közepes fajgazdagságú volt kb. 30 %-
os borítással, degradációra utaló fajok nélkül. Ezt követõen a lágyszárúak erõsen visszaszorultak a 
lombkorona szintben bekövetkezett struktúraváltozások miatt. A 80-as években a kocsányos tölgy egyedek 
több mint kétharmada elpusztult, ami erõs cserjésedést eredményezett. A 80-as évek végére így a lágyszárúak 
egyedszáma az 1974-es állapotnak kevesebb, mint 1 %-ára csökkent. Azonban a teljes vizsgálati területet 
tekintve az erdõ lágyszárú szintjének fajszáma eközben növekedett a gyomfajok megjelenése miatt. Az utóbbi 
évtizedek fajösszetételét és a lecsökkent egyedszámokat tükrözi a viszonylag fajszegény magkészlet (kb. 
1300 db/m²). A talajminták 46 faj magvait tartalmazták, amelyek közül 22 jellemzõ tölgyerdei faj. A magvak 
jelentõs része (79 %) ruderális fajoktól származik. Az utóbbiak nagy része perzisztens mag, ezért lehetséges, 
hogy egy részük jóval korábbi idõkben kerülhetett a talajba. A magkészlet és a vegetáció között a hasonlóság 
viszonylag kicsi (29,9 %, Jaccard index). A talajban jelenlévõ szûkös, tranziens és rövidtávú perzisztens 
magkészlet önmagában nem biztosítja megfelelõen a lágyszárú növényzet teljes regenerációját. A folyamatot 
viszont elõsegítheti egyes fajok vegetatív szaporodásának erõsödése, külsõ magforrások és a fényviszonyok 
kedvezõ változása. Az erdõben az esetleges bolygatások a nagyszámú perzisztens gyommag csírázását 
eredményezik, és ezzel tovább növelhetik a gyomosodást.  
 

Seed bank and the changes of an oak forest since 1973 in North Hungary 
 

In the Síkfõkút oak forest (North Hungary) the structure of the forest has been surveyed regularly since 1973. 
The counts and cover of herb layer were surveyed every 6-8 years since 1974. In 2005-2006 we also 
investigated the seed bank. Sampling of the seed bank was carried out in a quarter-hectare of the forest which 
was subdivided by 4m×4m plots as a regular grid. 50 plots were selected randomly and 6 soil sub-samples 
were taken each of the 50 plots (altogether 37680cm³). Seeds were concentrated and germinated in a 
greenhouse. In the 1974-82 years, the herb layer was moderately species rich and the cover was ca. 30 %. 
During the 80s, more than two-third of oak individuals died in the tree layer. As a consequence of the changes 
in shrub- and tree levels the count and cover of herbs decreased; the counts was ca. 1 % of the 1974 value. 
The total number of species increased during the 90s� in the herb layer of the forest, however, majority of the 
species was ruderals. The poor seed bank of 2005-2006 (ca. 1300 seed/m²) reflects the species poor herb layer 
of the last two decades. The soil samples contained the seeds of 46 species from which 22 species were 
characteristic to the oak forests. Large part of total seed number comes from ruderals (79 %) Most of the 
seeds were persistent that probably could fall into the soil much earlier. We found low similarity between the 
aboveground and belowground vegetation in species composition (29.9 %, Jaccard index). The regeneration 
of the herbs could be enhanced by vegetative reproduction of some species and by external seed sources. A 
disturbance of forest could result in the germination of ruderals with persistent seeds.  
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Egzóta vízi makrofiták a Pannonicumban: a tatai Fényes-források  
és a váradszentmártoni Pece-patak flórája és aktuális vegetációja 

 

LUKÁCS Balázs András � DOROTOVIÈ Csilla � HÛVÖS-RÉCSI Annamária � BARINA Zoltán � MATUS Gábor 
 

Egzóta vízi makrofiták megjelenése a Kárpát-medencében elsõsorban termálvizeinkhez kötõdik. A geológiai 
sajátságok következtében a meleg vizû források itt jelentõs számban képviseltek. Ezek az élõhelyek 
eredendõen is sajátos vegetációval rendelkeztek, késõbb az ember szívesen használta fürdõként, illetve 
melegebb éghajlatot kedvelõ akváriumi és medencenövények termesztésére. Kiváló életteret biztosítanak a 
trópusi, szubtrópusi fajok számára, amelyet a vízinövény termesztõk ki is használnak. Terjedõképes 
növényekrõl lévén szó, a fokozódó dísznövénytermesztés florisztikai, növényökológiai hatása nem 
elhanyagolható. Elõadásunkban a tatai Fényes-források és a Nagyvárad melletti váradszentmártoni 
(Sînmartin) Pece-patak meleg vizeiben és partjain élõ edényes növényzettel foglalkozunk a XIX. századtól 
rendelkezésre álló irodalmi és herbáriumi adatokat feldolgozva és az utóbbi évek bejárásai és gyûjtései 
alapján kiegészítve. Mára mindkét terület növényzetében meghatározó az adventív fajok szerepe, ezért a 
florisztikai felmérésen túl törekedtünk a kvantitatív jellemzésre is. Eredményeinket az aktuális hidrológiai 
felmérések, valamint saját vízfizikai és -kémiai mérések eredményeivel (hõmérséklet, pH, vezetõképesség, 
oldott oxigén) egészítettük ki. A Fényes-források legnagyobb vízhozamú vizsgált szakaszain a kvantitatív 
felmérés alapján a telepített legalább 20 egzóta közül legtömegesebbek a Cabomba caroliniana, Ceratopteris 
thalictroides, Egeria densa, Hygrophila difformis, H. corymbosa, Hygrophila cf. polysperma Limnophila 
sessiliflora, Nymphaea spp. és Rotala rotundifolia. Az õshonos hínarak közül a Myriophyllum verticillatum 
mennyisége a legjelentõsebb. A mocsári-vízparti vegetáció jóval természetesebb: bár ide is sok egzótát 
telepítettek, ám ezek zöme pontszerûen fordul elõ. A Pece-pataknál az adventív fajok még inkább a vegetáció 
meghatározó alkotói. Ezek kis fajszámban, de annál nagy biomasszával képviseltek. Míg a vizsgált szakaszon 
a hínarak közül kizárólag trópusi fajokat regisztráltunk: Cabomba caroliniana, Limnophila sessiliflora, Najas 
guadalupensis, Nymphaea lotus f. thermalis és Rotala rotundifolia, addig a mocsári növények közül kizárólag 
õshonos taxonok voltak jelen. Elkészítettük a terület aktuális növényzeti térképét, illetve cönológiai 
felvételeket is készítettünk.  
 

Exotic aquatic macrophytes in the Pannonicum: flora and vegetation of the Fényes-springs of Tata 
(HU) and the Pece-creek of Sînmartin (RO) 

 

Exotic macrophytes appear mainly in thermal waters in the Carpathian Basin. Because of geological features 
of the region thermal springs are in a significant quantity. Originally these habitats had a special flora then 
man used them as bath or for horticulture. These sites offer an outstanding habitat for tropical and subtropical 
plants exploited by aquatic gardeners. Because of their excellent dispersal abilities, production of these 
aquatic plants can have non-negligible harmful effects. Our presentation reports on vascular aquatic 
vegetation in thermal waters and shores of the Fényes-spring at Tata and the Pece-creek at Sînmartin 
(Váradszentmárton). Review of the literature and herbarial collections starting from the 19th century has been 
completed with our new surveys and collections. Aliens have dominated the aquatic flora in both areas hence 
we have made an effort to give quantitative descriptions in addition to floristic studies. We have completed 
our dataset with results of recent hydrological surveys as well as with our water physical and chemical 
measurements such as temperature, pH, conductivity and dissolved oxygen. At Fényes-springs sections 
having the largest runoff have been studied and the most frequent species out of the introduced at least 20 
aliens were Cabomba caroliniana, Ceratopteris thalictroides, Egeria densa, Hygrophila difformis, H. 
corymbosa, Hygrophila cf. polysperma Limnophila sessiliflora, Nymphaea spp. and Rotala rotundifolia. 
Among native species Myriophyllum verticillatum had a remarkable abundance. Shoreline vegetation was 
much more natural. Although a number of exotic macrophytes were introduced, most of them proved sparse. 
Exotic macrophytes became even more dominant in waters of the Pece-creek. Low species numbers 
combined with high biomass of aliens was typical here. As long as only alien species like Cabomba 
caroliniana, Limnophila sessiliflora, Najas guadalupensis and Nymphaea lotus f. thermalis and Rotala 
rotundifolia have been found in the water, all the shoreline plants proved native. In addition to the floristic 
survey we have completed an actual vegetation map of the area and also made coenological relevés. 
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A Nagyalföld holocén erdõssztyep borításának problematikája  
a pollenanalitikai vizsgálatok tükrében 

 

MAGYARI Enikõ 
 

A vegetációkutatások egyik gyakran hangoztatott nézete szerint a pontikus és szubmediterrán sztyep és 
erdõssztyep fajok holocén északi és nyugati irányú terjedése a posztglaciális meleg periódusban történt 
(Boreális és Atlanti kronozónák: kb. 9800-5160 kalibrált BP évek közt), amikor Kelet- és Közép-Európát 
kiterjedt erdõssztyep vegetáció borította. Zólyomi és Fekete, valamint Járai-Komlódi tanulmányaikban 
továbbá azt feltételezik, hogy ellentétben a közép-európai síksággal, a Nagyalföld a holocén teljes egészében 
erdõssztyep táj maradt részben edafikus okok miatt, részben a terület szemiarid klímája miatt, és a 
sztyeppvegetáció legnagyobb kiterjedését a �meleg/száraz� boreális fázisban érte el (kronozóna határok: 9900 
� 9000 kal. BP évek). Ekkor Járai-Komlódi szerint a Nagyalföld központi részén zonális kontinentális sztyep 
alakult ki. A szubmediterrán és pontikus sztyep-fajok északi irányú terjedése a feltételezések szerint a Fekete-
tenger ÉNy-i partján elhelyezkedõ glaciális refúgiumokból történt az alsó-dunai flórafolyosó mentén. Bár 
ezek a feltevések részletes növényföldrajzi és részben palinológiai vizsgálatokon alapulnak, továbbra is 
kérdéses hogy a Nagyalföld klímája megõrizte-e szemiarid jellegét a holocén során, vagy voltak esetleg olyan 
fázisok mikor a klíma kedvezett az erdõk záródásának. Elõadásomban ezt a kérdéskört kívánom körüljárni 
részben új nagyalföldi holocén pollenszelvények, részben már meglévõ pollenszelvények és egyéb fosszilis 
növény és állatleletek felhasználásával. Legfõbb megállapításaim a következõk: 1) A holocénben a 
Nagyalföldön mindvégig mérsékeltövi lombhullató erdõssztyep vegetáció volt az uralkodó növénytakaró, és 
csupán az alföld észak-keleti csücskében (a Beregi-síkon) rekonstruálható zárt erdõtakaró. A kb. 3500 - 3000 
kal. BP évek közt megindult masszív erdõirtás eredményeképpen az erdõssztyep táj kultúrsztyeppé alakult át, 
melyben az erdõtakaró fokozatosan csökkent az elkövetkezõ évezredekben. 2) A melegkontinentális füves 
sztyeppek és szikes magaskórósok már a kora-holocénben megjelentek edafikusan meghatározott helyeken 
(homokos és szikes talajon) és ezek a területek a holocénben mindvégig sztyepborítás alatt maradtak. A füves 
sztyepek kiterjedése nem növekedett ezeken a területeken a Boreális fázisban. 3) A Nagyalföld kora-holocén 
erdõssztyepjeiben az erdõborítás mértéke növekedett a Boreális fázisban, gyökeres ellentétben a mai napig 
elfogadott nézettel. A kárpáti-régióbeli klíma-proxi adatsorok áttekintése saját adatainkkal együtt továbbá 
arra szolgáltat bizonyítékot, hogy az éves középhõmérséklet fokozatosan emelkedett a boreális idején, a 
hozzáférhetõ nedvesség ezzel együtt viszont nem csökkent. 4) Az erdõtüzek jelentõs szerepet töltöttek be a 
kora-holocénben a nyílt erdõssztyep táj fenntartásában, egészen kb. 7800 kal. BP évvel ezelõttig. 5) A Kelet-
Balkán erdõssztyep és sztyep zónák holocén pollendiagramjainak áttekintõ értékelése során arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a pontikus meleg-kontinentális sztyep fajok nagy valószínûséggel döntõen a 
kora-holocénben, 11500 és 8300 kal. BP évek közt jutottak el az alsó-dunai flórafolyosón keresztül a Kárpát-
medencébe.  
 

Pollen evidence for persistent Holocene wooded-steppe cover in the Great Hungarian Plain � were 
there continental steppes in the Boreal phase? 

 

In vegetation studies, it is often hypothesised that the Holocene north- and westward spread of Pontic and 
Submediterranean steppe and wooded steppe species took place in the postglacial �warm period� (Boreal and 
Atlantic chronozones: ca. 9,800-5,160 cal yr BP) when extensive areas in Eastern and Central Europe became 
under wooded steppe cover. Furthermore, based on pollen records, Zólyomi and Fekete and Járai-Komlódi 
argued that unlike the Central European lowlands, the bulk of the Great Hungarian Plain remained under 
wooded steppe cover during the Holocene owing to the semiarid continental climate and edaphic condition of 
the plain. They also assumed that the steppe vegetation obtained its largest distribution in the �warm� and 
�arid� Boreal period (chronozone boundaries: 9,900-9,000 cal yr BP) when the central part of the Great 
Hungarian Plain became under steppe grassland cover. Expansion of the Submediterranean and Pontic steppe 
species is thought to have occurred from glacial refugia on the NW Black Sea Coast and Dobrudza along the 
southern or Lower Danube corridor. Although these inferences are based on detailed biogeographical 
investigation complemented by pollen analytical studies, it is still questionable whether the climate of the 
Great Hungarian Plain remained semiarid throughout the Late Quaternary, or there were periods during the 
Holocene when the climate favoured the closure of the warm temperate woodland. This paper explores this 
argument by presenting new pollen data and summarising existing palaeoecological data from the Hungarian 
Plain. The main results of the study are summarised below: 1) Throughout the Holocene temperate deciduous 
wooded steppe was persistent in the Great Hungarian Plain and only the north-eastern part (The Bereg Plain) 
of the plain supported closed woodlands. Massive deforestation from ca. 3,000 cal yr BP by Early Iron Age 
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groups gave way to the development of cultural steppe in which the remaining woodland patches gradually 
declined in the subsequent millennia. 2) Warm continental steppes grasslands and saline tall-grass meadows 
developed on edaphically constrained areas (on poor sandy soils and on salt-affected soils) and remained 
steppe-dominated throughout the Holocene, but no further increase in the area of steppe grassland is seen in 
the Boreal period (9,800-9,000 cal yr BP). 3) Within the Early Holocene wooded steppe landscape of the 
Hungarian Plain, woodland coverage increased during the Boreal period as against the formerly widely 
accepted view. A review on the available climate proxy-records along with our data provided evidence for 
gradual increase in annual temperatures and no decrease in available moisture during the Boreal. 4) Forest 
fires must have played an important role in keeping up vegetation openness in the Early Holocene, up to ca. 
7,800 cal yr BP. 5) An overview of the Holocene pollen records from the Eastern Balkan temperate wooded 
steppe zone suggests that Pontic warm continental steppe elements may have expanded their range into the 
Great Hungarian Plain via the Lower Danube migration route in the Early Holocene, most likely between 
11,500 and ca. 8,300 cal yr BP.  

 
A Dél-kiskunsági semlyékek vegetációjának hidrogeológiai háttérfaktorai 

 

MARGÓCZI Katalin � ARADI Eszter � SZANYI János � PAPP Márton 
 

A Kiskunság déli részén a természetes vegetáció (homoki sztyeprétek, kékperjés rétek, lápok és mocsarak, és 
szikesek) a semlyékekben maradtak fenn. A semlyékek vegetációja fajgazdag, és magas természetvédelmi 
értéke van. Vizsgálataink célja a semlyékvegetáció hidrológiai létfeltételeinek feltárása. Két, kb.100 ha-os 
semlyéket választottunk ki részletes botanikai és hidrogeológiai vizsgálatra: a Csipak-semlyéket (CS) és az 
Ásotthalmi-láprétet (ÁLR). A talajvízszint mérése céljából két-két észlelõkutat (piezométer) létesítettünk a 
vizsgált területeken. A vegetációt egy 500 m (CS) és egy 380 m (ÁLR) hosszú transzekt mentén 
felvételeztük, melynek vonala az észlelõkutakat kötötte össze, és metszette a fõbb vegetációtípusok foltjait. 
5x5 m-es kvadrátokban cönológiai felvételeket készítettünk. Az egyedi felvételek talajvíz szintjét a kutakban 
mért szintek és a felvételek mért magassági adataiból számítottuk ki. Meghatároztuk a fõbb vegetációtípusok 
talajvíz szintjét 2005, 2006 és 2007 évek során. 2007-ben vegetációtérképet készítettünk a területekrõl. A CS 
területen jelentõs volt a szikes vegetáció területaránya, míg az ÁLR trületen nincs sóhatás. A piezométerek 
tartamgörbéi és a megfelelõ mély kutak adatai alapján számolt nyomásgradiensek azt jelezték, hogy a két 
terület eltérõ hidrológiai rendszerbe tartozik. A CS területen a regionális áramlási rendszer a jellemzõ, addig 
az ÁLR területen a lokális áramlási rendszer. A hidraulikus karakterek különbségei okozzák a vegetáció 
különbségét a két vizsgált területen. Feltételezzük, hogy a regionális feláramlás fontos szerepet játszik a 
szikes vegetáció kialakulásásban. Bizonyos hidrokémiai adataink is ezt látszanak alátámasztani. 
 

Hydrological background of dune slack vegetation in the Kiskunság 
 

In the southern Kiskunság the natural vegetation (sand steppe, fen meadow, fen or marsh and alkali 
vegetation) survived in the dune slack meadows (DSM). The vegetation of these meadows are species rich, 
and has high natural value. The main goal of this study is to reveal the hydrological backgrounds of such 
vegetation. Two stands of about 100 ha large dune slack meadows were chosen for detailed botanical and 
hydrogeological investigation: Csipak-semlyék (CS), and the Ásotthalmi-láprét (ÁLR) To determine the 
characteristic of groundwater levels two observation wells (piezometers) were drilled in both study area. The 
vegetation was sampled along a 500 m long transect in site CS and a 380 m long transect in site ÁLR, 
respectively. The transects were positioned approximately along the line determined by observation wells, 
crossing stands of the relevant vegetation types. Coenological relevés were made in 5x5 m quadrates. The 
groundwater level of the individual relevés were determined by spatial extrapolation of the measured values 
in the wells, using the elevation data of the individual plots. The groundwater level of the main vegetation 
types were computed and compared in both study sites in the 2005, 2006 and 2007 years. In 2007 a 
vegetation map was prepared about the two study area. The area of alkali vegetation types in CS site are 
considerable, but the vegetation shows no salt effect in the ÁLR site. The shape of the duration lines of the 
piezometers and the pressure-elevation profile computed from the data of deep wells indicated that the two 
study areas belong to different hydraulic regimes. While CS belongs to the intermediate flow system, till 
ÁLR belongs to the local flow system. As a conclusion we can say that the distinct hydraulic characters are 
the source of the different vegetation character in the studied areas. We suppose that the upward flow plays an 
important role in salinization, and consequently development of alkali vegetation. This hypothesis seems to 
supported by certain hydrochemical data of us.  
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Adatok a Secale sylvestre nyírségi elterjedéséhez és ökológiájához 
 

MATUS Gábor � PAPP Mária � JÓZSA Árpád � TÖRÖK Péter 
 

A vadrozs nyírségi elõfordulása 2003 óta igazolt, korábban megbízható adatok nem támasztották alá 
jelenlétét. A megtalálás óta gyûjtött elterjedési adatokat és a faj biológiájáról szerzett ismereteinket foglaljuk 
össze. A Dél-Nyírség egy 200 km2-es területén az alkalmasnak tûnõ részeket bejárva mintegy 80 km2-en 
sikerült a faj elõfordulásait kimutatni, zömük 20 km2-en összpontosult. A vadrozs tipikusan délies fekvésû 
akácosokban és határos degradált homoki gyepekben mutatkozott, de a megfelelõ élõhelyeknek csak kis 
részén, ami további terjedését valószínûsíti. Erdészeti kezelésen nemrég átesett, illetve juhokkal erõsen legelt 
területekhez kötõdik, ami a terjedés jellemzõ módjait is jelzi. Nyomon követtük, amint a vadrozs új akác 
telepítések teljes területét 3 év alatt birtokba vette. A faj magkészlet képzését akácos és gyep állományok 
talajából kora tavasszal vett minták csíráztatásával vizsgáltuk. Egyetlen helyen sem csírázott, még olyan 20 
éves akácosban sem, ahol pedig domináns volt. Ezek az adatok, a faj életmenetével (kizárólagos õszi 
csírázás) összhangban a vadrozs terepi körülmények között tranziens (<1 év) magkészletét jelzik. A vadrozs 
társulási hajlamát, a dominanciáját befolyásoló tényezõket 45 cönológiai felvétel adatain elemeztük. 
Szignifikáns, erõs negatív korrelációt mutattunk ki a vadrozs és az évelõ kétszikûek és füvek borítása között, 
mind a geofitonok (Cynodon dactylon), mind pedig különösen a hemikriptofitonok (Corynephorus 
canescens) esetén. Borítása � a nyári egyévesekkel (Ambrosia artemisiifolia) ellentétben, de a többi téli 
egyévessel (Bromus tectorum, B. sterilis) együtt � erõs pozitív korrelációt mutatott az akác lombkorona 
szintjének borításával. Az eredmények a vadrozst a félárnyékban vagy évelõk bolygatás hatására történõ 
megritkulásakor felszaporodó, alacsony kompetitív képességét gyors terjedéssel kompenzáló fajnak mutatják. 
A cönológiai felvételek indikációs elemzései rámutattak, hogy a vadrozs indikátor értékei megértek a 
regionális korrekcióra. Például a vegetáció R-értékeinek kvázi átlagaiból következõ érték, függetlenül attól, 
hogy fajszámot, csoportrészesedést vagy csoporttömeg részesedést számítottunk, konzekvensen eltért az 
adatbázisokban szereplõ, meszes talajon való elõfordulásra utaló értéktõl. Ez a helyzet számos más, meszes és 
mészmentes homokterületeken egyaránt elõforduló faj esetében is fennáll.  
 

Data to the ecology of Secale sylvestre and its occurrence in Nyírség 
 

The first reliable data on the occurrence of the annual grass, Secale sylvestre from the acidic sandy region of 
Southern Nyírség, NE-Hungary dates back to 2003. Recently collected records on its distribution and some 
new data on its ecology and coenology are presented. Field survey on proper habitats within a 200 km2 sized 
part of the region revealed occurrences within 80 km2 with most sites within 20 km2. The species typically 
inhabits black locust plantations on south facing slopes and degraded sandy grasslands adjacent to them. Most 
of the studied appropriate habitats were void of the species, indicating a significant dispersal potential in the 
future. Recent forestry management and/or intensive shep grazing are characteristics of typical sites also 
indicating the prevailing ways of dispersal of the species. We have documented how wild rye invaded new 
plantations of black locust within three years. We have studied seed bank formation of the species in Robinia 
and grassland stands germinating soil samples collected in early spring. No seedlings of the species were 
detected. Neither was the species recorded in seed bank of a 20 years old Robinia stand in spite of its 
dominance in the understorey. These data, coinciding with life-history of the species (germinating exclusively 
in autumn), suggest a transient seed bank type (longevity <1 year) under field conditions. Coenological 
prefrence of the species and factors affecting its dominance have been analyzed on data from 45 
phytosociological relevés. We have found significant negative correlations between cover of Secale and 
perennial dicots and graminoids, both concerning geophytes (Cynodon dactylon) and especially 
hemicryptophytes (Corynephorus canescens). Cover of the wild rye showed a significant positive correlation 
with that of the Robinia canopy. In this respect the species was similar to other winter annuals (Bromus 
tectorum, B. sterilis) but differred significantly from summer ones (Ambrosia artemisiifolia). The wild rye 
can gain high dominance where cover of perennials declines due to disturbance or in half shade. The species 
can compensate its low competitive ability with an effective way of dispersal. Analysis of relevés revealed 
that correction of its indicator values is necessary at a regional scale. For example, mean of the vegetation�s R 
values, irrespective of the way of calculation (species list, frequency or dominance), differ consistently from 
that is published. Databases tend to reflect a calcareous preference in a series of sandy species which occur 
both on calcareous and acidic ground. 
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Új Lemna-fajok Magyarországról 
 

MESTERHÁZY Attila � JAKAB Gusztáv � LUKÁCS Balázs András � KIRÁLY Gergely � VIDÉKI Róbert 
 

A 2004-2007 között Magyarország 175 víztestjét vizsgáltuk meg, melynek során 3 hazánkra új békalencse 
fajt sikerült kimutatnunk. Az újonnan talált fajok megjelenésükben leginkább a Lemna minor-ra hasonlítanak. 
Elsõként az Ázsiából és Észak-Amerikából származó Lemna turionifera Landolt került elõ. Európában 
elõször 1984-ben mutatták ki, és azóta a kontinens több országából is elõkerült. Elsõ hazai adataink Szeged és 
Csongrád térségébõl származnak, majd a Kiskunság északi részén az Észak-Alföld és a Dunántúl néhány 
pontján is megtaláltuk (pl. Nagyberek, Hanság, Duna-mente). Jellegzetes élõhelyei a széles, napsütötte, lassú 
folyású csatornák, ahol nyár végére tömegessé is válhat. A Lemna minortól a szártag olajbarna színe, alsó 
részének jól körülhatárolható piros foltjai és az õsszel kialakuló áttelelõ képlete (turion) alapján különíthetõ 
el. A Lemna minuta Kunth Észak-Amerikában õshonos. Európában a legrégebb óta ismert, leggyakrabban 
kimutatott adventív békalencse faj. Hazánkban elõször a Tapolcai-medence egy patakjában találtuk meg, 
majd a Duna-mentérõl és a Dunántúl néhány pontjáról is kerültek elõ nagy állományai. A Lemna minor-nál 
kisebb növény, szártagján egy jól látható ér van (elõbbi szártagja 3 gyenge erû). A harmadik újonnan 
kimutatott faj a trópusi elterjedésû Lemna aequinoctialis Welwitsch, ami eddig csak Európa néhány pontjáról 
került elõ. A faj 2007-ben a szarvasi Rózsás rizsföldjeirõl, a tatai Fényes-források és egy Duna-menti csatorna 
sekély, gyorsan felmelegedõ vízébõl került elõ alacsony egyedszámban. A Lemna minortól ránézésre 
megnyúlt alakja és a nagyon vékony, apró csúcsú szártagja különbözteti meg. A biztos felismeréséhez 
szükséges bélyege � a gyökérhüvely szárnyai � csak mikroszkóp alatt látszanak jól. A Lemna minuta 
agresszív özönnövény, ami megfigyeléseink szerint élõhelyein a Lemna minor rovására terjed. A másik két 
faj inváziós tulajdonságot nem mutat, beilleszkednek vizeink õshonos lebegõhínár közösségeibe. 
 

New Lemna species in Hungary 
 

By investigating 175 water bodies between 2004 and 2007, we detected three new Lemna species in Hungary. 
These new species are most similar to Lemna minor, and easy to be confused with it. The species first 
discovered, is Lemna tuniorifera Landolt, which is native to North America and Asia. It was first detected in 
Europe in 1984, and since then it has been found in several countries of the continent. The first Hungarian 
record of this species comes from the Szeged and Csongrád area, and later it was detected in the northern part 
of Kinkunság, the Great Plain and Transdanubia. Its typical habitats are wide, sunny and slowly flowing 
canals, where it can become abundant by the end of the summer. It differs from Lemna minor in the olive 
colour of fronds, the clear cut red patches of the lower part of fronds and its turion. Lemna minuta Kunth is a 
native species to North America. It is the first known and most common adventive Lemna species in Europe. 
It was found first in a stream of the Tapolca basin, and later large populations were detected along the River 
Danube and a few locations in Transdanubia. It is smaller than Lemna minor, with one conspicuous vein in its 
fronds (L. minor has 3 weak veins). The third species, Lemna aequinoctialis Welwitsch is a tropical species, 
which was detected in Europe only at a few locations. It was found in rise fields in Szarvas, and in small 
numbers in shallow and rapidly warming up waters in the Fényes springs in Tata and in some canals along the 
River Danube in. It differs from L. minor in elongated shape and in very thin, tiny peak of fronds. The most 
typical microscopic feature of this species are the wings of root. Lemna minuta is an invasive species, which 
is spreading at the expense of L. minor. The other two species do not show invasive behaviour, they find their 
place in our native floating plant communities. 
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A síkfõkúti cseres-tölgyes erdõ cserjeszintjének fiziognómiai struktúra viszonyai 2002-ben 
 

MISIK Tamás � JÓSVAI Péter � VARGA Katalin � KÁRÁSZ Imre 
 

A Síkfõkút Project hosszú távú bioszféra kutatási programot 1972-ben alapították. A kutatás kezdetben az 
IBP és a MAB nemzetközi programokhoz kapcsolódva egy hazai klímazonális cseres-tölgyes erdõ 
ökoszisztéma struktúrájának, produkciójának és mûködésének vizsgálatára koncentrált. A globális környezeti 
tényezõk megváltozása következtében 1979-tõl kezdõdõen az erdõben � hasonlóan az ország más cseres-
tölgyes állományaihoz � jelentõs mértékû fapusztulás indult meg. A kocsánytalan tölgy erõteljes pusztulása 
nyomán az erdõ kinyílt, ennek következtében elsõsorban a mezo- és thermofil cserjék tudtak megerõsödni. 
Az erdõ cserjeszintjének legfontosabb struktúra paramétereit az "A" négyzetben (48×48m) mértük meg. A 
negyedhektáros �A� négyzetet zsinórozással 144 db 4×4 m-es kisnégyzetre osztottuk a felmérés 
megkönnyítése és a hatékonyabb adatfeldolgozás miatt. A legpontosabb eredmények elérése érdekében a 
cserjeszintet két alszintre, alacsony- és magas cserjeszintre bontva vizsgáltuk. Az alacsony cserjeszintbe az 1 
m-nél alacsonyabb, 1,2 cm-es törzsátmérõt és 0,5 m2-es lombvetületet meg nem haladó méretû egyedeket 
(talaj feletti hajtásokat) soroltuk, bármely paraméter esetén nagyobb méretekkel rendelkezõket pedig a magas 
cserjeszintbe. A magas cserjék magasságát 3 m-es farúd segítségével mértük, míg a törzsátmérõt tolómérõvel 
a talaj szintje felett 5 cm-el. Az �A� negyedhektárban a fajösszetételt, az egyedszámot, a borítási viszonyokat, 
a denzitást és a diverzitási értékeket vizsgáltuk. A legfontosabb eredmények a következõk voltak: A 
mintaterületen 16 faj elõfordulását regisztráltuk összesen 5502 hajtással. Mindegyik cserjefaj elõfordult a 
magas cserjeszintben, de a Tilia cordata és a Rhamnus catharticus hiányzott az alacsony cserjeszintbõl. Az 
alacsony cserjeszintben az Euonymus verrucosus dominált 57,7%-al. A magas cserjeszint 50,6%-át az Acer 
campestre és az Euonymus verrucosus tette ki. Egy hektárra számítva 23874 cserje egyed volt a területen, 
ennek 83,5%-át az alacsony cserjék között találtuk és 16,5%-uk élt a magas cserjeszintben. A cserjeszint 
sûrûségének vizsgálatánál az évente erõsen ingadozó tölgymagoncok számát nem vettük figyelembe. 
Egyetlenegy 4×4 m-es négyzetben nem fejlõdött alacsony cserje. Olyan kisnégyzetet pedig egyáltalán nem 
találtunk, ahol nem nõtt magas cserje. A magas cserjék közül a legnagyobb átlagmagasságot az Acer 
campestre (5,88 m) egyedei érték el. A legnagyobb átlagos törzsátmérõt ugyancsak az Acer campestre (8,61 
cm) egyedeinél regisztráltuk. A tényleges borítás 67,5%-os volt, míg a szimplifikált borítás 106,5%-nak 
adódott. A magas cserjékrõl lombvetületi kartogramot készítettünk. Faj-talaj feletti hajtásszám, illetve faj-
borítás diverzitást számoltunk és megadtuk az ekvitabilitást is mind a faj-talaj feletti hajtásszám, mind a faj-
borítás esetében.  
 

The physiognomical structure of shrub layer in the Síkfõkút oak-forest in 2002 
 

Síkfõkút Project - the interdisciplin long-term research program - was established in 1972. In the first period 
the research connected to the IBP and MAB international programs and concentrated on the structure, 
production and function of the climazonal Sessile oak-Turkey oak forest ecosystem. On account of change of 
the global environmental factors started a large-scale decline of forest � similar any other oak-forest stocks of 
Hungary - from 1979 in the oak-forest. The large decline of dominant Quercus petraea tree individuals was 
heavy so the meso- and thermofil shrub species could be able to gain strength. We analyzed the shrub layer so 
that we splited into low and high shrub layer to realize more correct results. The lower part of the shrub layer 
below 1 m, of at least 1,2 cm stem diameter and least 0,5 m2 foliage cover. The high shrub layer comprises 
shrubs of bigger either in case of parameters. We registered the most important structural parameters of the 
forest�s shrub layer in the �A� quadrat (48×48 m). Height was measured with a 3 m long yardstick, while 
stem diameter with a sliding caliper 5 cm above ground. The composition of species, the shoot number, 
dimensions of the leaf-cover, density and diversity of the shrub layer have been studied in the "A" quadrat. 
The main results are the following: Sixteen species were registered in the sample area with 5502 individuals 
(shoots). That all species could be find in the high shrub layer, but the Tilia cordata and the Rhamnus 
catharticus were missing from the low shrub layer. The Euonymus verrucosus dominated in the low shrub 
layer with 57,7%. The Acer campestre and the Euonymus verrucosus came out at 50,6% in the high shrub 
layer. The number of shrubs individuals was 23874 per hectar, then 83,5% found in the low shrub layer and 
16,5% lived in the high shrub layer. The researchers didn�t consider to the research of shrub layer density the 
significantly wavering number of oak seedling per annum. It can be established that in only one small squares 
where there is no rooting of low shrubs at all. We were able to find so quadrat not at all, where didn�t grow up 
high shrubs. The highest average height is to be found in Acer campestre (5,88 m). The highest average trunk 
diameter is to be found same as in Acer campestre (8,61 cm). The substantive foliage cover was 67,5% and 
the simplificalt foliage cover was 106,5%. We hade to prepare a foliage map of shrubs. We counted species-
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soil ground number of shoot and species-cover diversity and counted out ekvitability both species-soil ground 
number of shoot and species-cover. 
 

A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl növényzete a 18-19. század fordulóján 
 

MOLNÁR Zsolt 
 

Kitaibel Pál naplója és az I. katonai felmérés még a kapitalista szemléletû mezõgazdaság, a 
folyószabályozások és belvízrendezések, valamint fásítások elõtti tájat mutatja, ezért kimagasló értékû 
referenciát ad a késõbbi korok vegetációjának értékeléséhez. Kitaibel naplójából kb. 500 oldal érinti az 
Alföldet. Bár egy-egy helyszínrõl általában keveset írt, a sok ezer adat kirajzolja az akkori Alföld 
növényzetét. A naplót olvasva Kitaibel útját az I. katonai felmérés lapjain követtem, az egyes szövegrészeket 
vegetációtípusonként és földrajzi lokalitásonként csoportosítottam, a fajneveket azonosítottam. A 
legnehezebb feladat annak eldöntése volt, hogy megtudjam, mit és miért írhatott fel Kitaibel (azaz milyen 
�szemüvegen� keresztül látta a világot). A szikesek esetében olyan mennyiségû és minõségû fajlistát sikerült 
összegyûjteni, hogy a Cocktail algoritmus és a Juice-program segítségével együttelõforduló fajcsoportokat 
tudtunk rekonstruálni. Az I. katonai felmérés térképlapjait és a hozzá kapcsolódó Országleírást együtt 
értelmeztem. Az Oszágleírásból az erdõkre, az utak minõségére, a legelõkre és a domborzatra vonatkozó 
információkat vegetációtípusonként összesítettem, értelmeztem, és összevetettem a Kitaibel napló adataival. 
Az egyes erdõtípusok táji elterjedését és kiterjedését részletesen becsültem. Néhány fontosabb eredmény: A 
Duna-Tisza köze és a Tiszántúl ekkor szinte minden pontjában fátlan, de az egész táj lakott (olykor ritkásan), 
legeltetett, kaszált, szántott. A török hódoltság elmúltával, a táj �visszafoglalásával� ugyan elõrehaladott a 
szárazgyepek beszántása, de még településhatárnyi részeket borítanak a feltehetõen ekkor is már másodlagos 
sztyeppek. Mocsarakat, sziket és posza homokot még csak néhány helyen szántottak be. Jellemzõ a 
legelõváltó gazdálkodás, a sekély szántás, a szántók szélén gyakran sáncok, árkok vannak. A legelõ és a 
szántó �harca� érzõdik a tájon. A térképlapok 21%-án a falu- és szõlõbeli fáktól eltekintve nem találunk 
egyetlen fát sem a tájban. Az erdõk nagyobb része ligetes, sok a fiatal és az alacsony törzsû erdõ, durván 
67%-uk volt vizes, 20%-uk száraz, 13%-nyi volt a fa/facsoport és cserjés aránya. Mind Kitaibel, mind az I. 
katonai felmérés szerint az ártéri erdõk, a homoki tölgyesek és a cserjések voltak a leggyakoribbak. A folyók 
és erek még zömmel mocsarak és rétek között kanyarogtak, fák ritkán kísérték õket. A dogmatizálódott 
általánosítással szemben a Tiszántúl zömét nem érték el a tiszai árvizek, hanem belvizesek voltak. A 18-19. 
századi mocsárnevek az ekkori mocsarak sokféleségérõl tanuskodnak. A löszpuszták zömmel már 
fajszegények voltak, zömük legelõnek használt parlag volt. Viszonylag gazdag volt a szántószéli sáncok és a 
szántó szélek flórája, ahol elsõsorban a löszgyepek fajai éltek. Kitaibel 219-szer jegyzett fel szikest, 91-szer 
részletesebb fajlistát is adott. Leírásai alapján mind a szolonyec, mind a szoloncsák szikes vegetációtípusok a 
maiakhoz nagyon hasonló fajkészletûek voltak. Özönfajok még szinte nem voltak (kivéve a Conyza 
canadensis-t). A falvakon kívül akácot csak itt-ott lát ültetve, Lycium is csak két helyen volt, a Helianthus 
tuberosus-t kertben látta, Solidago-t nem említ. Az Amorpha fruticosa-t, Fraxinus pennsylvanica-t, Asclepias 
syriaca-t szintén nem említi, és egyetlen egyszer sem ír olyat, hogy idegenhonos növény borítana gyepet.  
  

The vegetation of the central part of the Great Hungarian Plain at the turn of the 18-19th centuries 
 

Based on the travel diary of Pál Kitaibel and the I. military survey we reconstructed the vegetation of the 
Great Hungarian Plain before the river controls, afforestations and the dominance of arable farming. After 
reading the travel diary, we analysed the vegetation and landscape descriptions according to habitat type and 
region. In the case of the alkali vegetation, species groups were identified with the Cocktail algorythm (Juice 
software). We also analysed the maps of the I. military survey and the text in the �Country description�. In 
the case of woodlands their type and distribution was also mapped. Data were synthetized with Kitaibel�s 
data. Some new findings: The whole landscape was used, there were only very few data on abandoned or 
non-used areas. Large areas were already covered by arable fields, though vast areas had still steppe cover 
(most of these steppes were of old-field origin). 67% of the woodlands was wet woodland, 20% was dry 
woodland. Most common types were riverine woodlands, sand steppe oak woodlands and bushes. Large parts 
of the Tiszántúl was not flooded by the Tisza river, but with melting snow or heavy rain. The vegetation types 
of the alkali areas were astonishingly similar to the present ones, even the co-occurring species were similar. 
This is a strong argument for the ancient character of most of the Pannonian alkali vegetation. Invasive 
species were very scarce. 
  



Az Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. c. konferencia összefoglalói 
 

120

Adatok a magyarországi Bodrogköz monodomináns társulásaihoz 
 

NAGY János � GÁL Bernadett � TUBA Zoltán � SZERDAHELYI Tibor � CZÓBEL Szilárd � SZIRMAI Orsolya � 
CSERHALMI Dániel � ÜRMÖS Zsolt 

 

Az Észak-Kelet Magyarországon elterülõ Bodrogköz vegetációjának vizsgálatakor megtalált társulások közül 
az Elatinetum alsinastri Nagy et al. 2006. tudományra a Butometum umbellatai (Konczak 1968) Philippi 1973 
és a Veronico anagalloides-Lythretum hyssopifoliae Wagner ex Holzner 1973 és az Oenanthetum aquaticae 
Nagy et al. 2006. társulások pedig Magyarország területére újnak bizonyultak. Az Oenanthetum aquaticae 
társulás az irodalomban szórványosan elõfordul ugyan, de hosszas keresgélés után sem sikerült a cönológiai 
tabellájára rátalálni, így érvényes közlése valószínûleg hazánkból történt.  
Cönológiai felvételeinket 2003 és 2006 között Braun-Blanquet módszerével készítettük a Bodrogközben. A 
Butometum umbellatae esetében Jászapáti külterületének szikes taván és Kiskörén a Tisza-tavon is 
készítettünk felvételeket. Cönológiai tabelláinkat és megfigyeléseinket összehasonlítottuk a már közölt, 
hozzájuk legközelebb álló társulások originál diagnózisaival.  
Az Elatinetum alsinastri és a Veronico anagalloides-Lythretum hyssopifoliae tipikus iszaptársulások. Helyük 
a cönoszisztematikai rendszerben a törpepalkások, a Nanocyperionok között van. Az Oenantethum aquaticae 
a Butometum umbellati társuláshoz hasonlóan a a Mételykórósokokba, az Oenanthion aquaticae-be 
sorolandó. Az említett társulások a Magyar-Alföldön nem ritka közöségek. A Butometum umbellatit 
leszámítva e társulások jelenléte egy adott helyen rendszerint nem tartós. Bolygatás híján az elsõ év után 
helyükön a tarackos évelõ egyszikû mocsári növények kolonizáltak (pl. Typha spp., Schoenoplectus lacustris, 
Carex riparia, Sparganium erectum). Megjelenésük aritmikus, de a megfelelõ környezeti tényezõk kedvezõ 
együttállásakor igen gyors.  
A törpekákás és mételykórós társulások az �agrár-sivatagok� természetközeli növényzetû oázisainak 
tekinthetõk. Bennük és peremeiken védett és ritka iszapnövény fajok fordulhatnak elõ (pl. Limosella 
aquatica, Callitriche spp., Elatine spp. és Cyperaceae spp.). A természetvédelem fontos célja lehet egy olyan 
mûvelt területen, ahol a talajvízszint magasan van a versenyszegény élõhelyek mesterséges létrehozása, a 
�gyom�-diverzitás növelésének érdekében. Ezt a megállapítást alátámasztják Dornerné et al. (2003) munkái, 
miszerint csupán a növényvédõ szerek kiküszöbölése esetén nem emelkedik jelentõsen egy mezõgazdasági 
táblában a fajdiverzitás. 
 

Data to the monodominant plant associations of the Hungarian Bodrogköz 
 

During our research of the vegetation on Bodrogköz (NE Hungary) the Elatinetum alsinastri Nagy et al. 2006. 
plant association have been find as a new plant community for the science and the Butometum umbellatai 
(Konczak 1968) Philippi 1973, the Veronico anagalloides-Lythretum hyssopifoliae Wagner ex Holzner 1973 
and the Oenanthetum aquaticae Nagy et al. 2006. has been new for the territory of Hungary. The last one 
appears occasionally in the literature. As we can not find the coenological table of it, the valid publication of 
it could have been made by us. Our coenological relevés was recorded in 2003-2006 by Braun-Blanquet 
method in the Bodrogköz. The Buometum umbellati has been also recorded on a saline lakeside at the outher 
territory of Jászapáti (Central Hungary) and on the Tisza-tó marshland at Kisköre (Central Hungary). We 
compared our coenological tables and observations with the original diagnose of the associations.  
The Elatinetum alsinastri and the Veronico anagalloides-Lythretum hyssopifoliae are typical mud 
associations. They belong to the Nanocyperion associations. The Oenantethum aquaticae and the Butometum 
umbellati associations belong to the Oenanthion aquaticae associations. The above mentioned associations are 
not rare on the Hungarian Great Plain. These communities are not presistant in one place except of the 
Butometum umbellati, because the short life and low competitive ability of their dominant species. Their 
appearance are unrhythmical, but very fast in case of the optimal constellation of environmental factors. The 
Nanocyperion and Oenanthion aquaticae associations could be found as an islands with more or less naturally 
vegetation of the so called �rural deserts� and could contain a lot of rare and protected mud-plant species (eg. 
Limosella aquatica, Callitriche spp., Elatine spp. és Cyperaceae spp.) mainly on their margins. There would 
be a valuable mission of nature protection to prepare their artificial habitats for increase the �weed� diversity.  
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Egy Dianthus diutinus populáció pollen- és magprodukciója 
 

NÉMETH Anikó � MIHALIK Erzsébet 
 

Munkánkban a hazánkban endemikus Dianthus diutinus ásotthalmi populációját tanulmányoztuk. A 
populáció 170 egyedének 15 %-át vontuk be a vizsgálatba. Két egymást követõ évben a generatív periódus 
folyamán meghatározott idõközönként 1-1 fel nem nyílt portokot és toktermést gyûjtöttünk egyedenként. A 
portokokat fixáltuk, majd feltörtük a pollenzsákokat és meghatároztuk a portokonkénti élõ és elhalt pollenek, 
számát, valamint a toktermésekben képzõdött érett magok számát. Eredményeink azt mutatták, hogy a 
pollenszám valamint az élõ/elhalt pollenek aránya a generatív periódus folyamán változik, s a pollenszámot 
illetve az élõ pollenek arányát az évenként eltérõ környezeti feltételek jelentõsen befolyásolják. A vizsgált két 
évben a toktermésenkénti érett magok száma igen alacsony volt. Megfigyeléseink alapján arra 
következtethetünk, hogy ez elsõsorban biotikus és abiotikus tényezõk (gombafertõzés, predáció, szélsõséges 
idõjárás) eredménye, s nem függ a pollenszámtól. A munka a LIFE 06 Nat/H/000104 pályázat támogatásával 
készült.  
 

Pollen- and seed production in a Dianthus diutinus population 
 

We studied the pollen production, pollen viability and seed production of the �Ásotthalom population� of the 
Pannon endemic Dianthus diutinus. The population comprises 170 individuals. 15 % of the individuals were 
involved in the study. We collected 1-1 unruptured anthers and 1-1 capsules per individuals periodically 
during the generative period of two subsequent years. Anthers were fixed and after mechanical rupturing of 
the pollen sacs the number of viable and dead pollen grains per anthers were determined. The number of 
seeds per capsules were also counted. It proved from our results that the pollen number and the ratio of 
viable/dead pollen grains was changed during the generative period and was influenced by the different 
environmental condition of the subsequent years. The seed number per capsules was exremely low. 
According to our observations it was the result particulary of different biotic and abiotic factors (fungal 
infection, predation, intemperate weather) and not the pollen limitation. This study was supported by LIFE 06 
Nat/H/000104. 
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Erdei geofitonok ökológiai vizsgálata, valamint szerepük a magyarországi szénmérlegben 
 

NÉMETH Zoltán � CZÓBEL Szilárd � NAGYGYÖRGY Emese Dalma �  
VARGA Enikõ � SZIRMAI Orsolya � PÉLI Evelin Ramóna 

 

A kutatás fõ célkitûzése három eltérõ morfológiájú, tavaszi erdei geofiton növényfaj (Anemone 
ranunculoides, Corydalis solida, Ranunculus ficaria), valamint az általuk dominált növényállományok több 
tudományterületet felölelõ vizsgálata volt. A kutatott növényfajok állományai meghatározó összetevõi a hazai 
tavaszi geofiton aszpektusnak. A kiválasztott taxonok teljes föld feletti életciklusát lefedõ, in situ jellegû 
kutatás a Szent István Egyetem Botanikus Kertjének természetes erdõtársulással borított területén, állandó 
állományfoltokon történt. A vizsgálati periódus alatt a mikrometeorológiai paraméterek változásának 
rögzítése folyamatos volt, míg a vizsgált állományfoltok cönológiai viszonyainak, diverzitásának, levélfelület 
változásának, továbbá a domináns fajok fenofázisának, produkció-ökológiájának meghatározása heti 
rendszerességgel történt. Kétféle hordozható infravörös gázanalizátorral állományszintû, illetve talaj CO2-
fluxus méréseket végeztünk a teljes ciklus során heti ismétlésekkel. A kiválasztott fajok hetente begyûjtött 
leveleibõl meg lett határozva a fõbb fotoszintetikus pigmentek, valamint az összes szén- és nitrogén-tartalom 
idõbeli változása. A szemléletében és metodikájában egyaránt újszerû vizsgálatok révén meghatározhatóvá és 
összehasonlíthatóvá vált több erdei aljnövényzet típus CO2-fluxusának idõbeli dinamikája, a 
mikrometeorológiai tényezõk és ökológiai változók függvényében. Bebizonyítottuk, hogy a tavaszi erdei 
geofitonok kismértékû biomasszájuk ellenére jelentõs CO2-fixáló képességgel rendelkeznek. A biomassza 
allokációk vizsgálata során olyan folyamatokat ismertünk fel, melyek nélkülözhetetlen az erdei geofitonok 
túlélési stratégiájának megértésében. Az állományok szerkezetének, mûködésének, funkcionális ökológiai 
válaszainak a megismerésén túl � biomassza, talaj- és növényzet CO2-fluxus adatokra alapozva � elõször 
becsültük meg az erdei geofiton növényzetnek a magyarországi szénmérlegben betöltött szerepét. 
Eredményeink nemcsak alapkutatás jellegûek, hanem a környezet- és természetvédelem szempontjából is 
fontosak, és az említett területeken dolgozó döntéshozók számára is felhasználhatóak.  
 

Ecological investigation of forest geophytes, and their role in the Hungarian carbon balance 
 

The main aim of this research, covering several scientific fields, was to examine three forest spring geophytes 
characterized by different morphology (Anemone ranunculoides, Corydalis solida, Ranunculus ficaria), and 
the stands dominated by them. The stands of the investigated species are important parts of the Hungarian 
forest ephemeral pattern. The in situ like study was carried out in permanent plots of a natural forest patch of 
the Szent István University Botanic Garden. The investigation of the selected taxa covered their entire 
aboveground life cycle. During the research period micrometeorological parameters were recorded 
continuously. Beside that the temporal changes in botanical composition, diversity, leaf surface as well as the 
phenological stage and production-ecology of the dominant species were determined weekly. Stand level and 
soil CO2 flux measurements were performed weekly, using two portable infrared gas analyzers and covered 
the entire aboveground cycle of the examined taxa. Temporal variation of the main photosynthetic pigments, 
carbon and nitrogen content were also determined from the leaf samples of the selected species. The novel-
like approach and method alowed us to determine and compare the temporal dynamics of CO2 flux of distinct 
forest undergrowth types as a function of micrometeorological data and ecological parameters. It was proved 
that despite their low biomass, forest spring geophytes have considerable CO2 sequestration potential. During 
the investigation of biomass allocations such processes were recognized, which are essential to understand the 
survival strategy of forest geophytes. Besides getting familiar with the structural, functional and ecological 
characteristics of forest geophyte communities, their role in the Hungarian carbon balance was first estimated 
based on biomass, soil and stand CO2 flux data. Our results are related not only to basic research, but also 
important for environmental protection and nature conservation, and can be used by the decision makers.  
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Acidofil erdõtársulások mohavegetációjának vizsgálata a Bükk hegységben. 
 

ORBÁN Sándor 
 

27 mintaterületen végeztünk vizsgálatokat a Bükk hegység agyagpala és radioralit alapkõzetû területein a 
mohavegetáció megismerésére. Begyûjtöttük és meghatároztuk a talajlakó, sziklalakó és kéreglakó fajokat, 
végeztünk cönológiai felvételezéseket, bioindikációs vizsgálatokat és mintázatanalíziseket. Jelen 
közleményben a mohavegetáció fajainak életstratégiái és diverzitási viszonyai alapján hasonlítjuk össze a 
vizsgált területek acidofil erdeinek mohatársulásait. 
 

Investigation of bryophyte vegetation of acidophil forest communities in Bükk Mountains 
 

27 sampling areas with radiolarian and clay bedrock were studied in Bükk Mountains in order to explore and 
get information on their bryophyte vegetation. Terricolous, epiphyte, and saxicolous species were collected 
and determined in coenological plots. Bioindication study and examination of spatial pattern were also made 
in these plots. The presentation gives a comparison of the acidophilous forest associations based on the 
diversity values and life-form spectrum of the bryophyte species of the recorded communities. 
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Fontos Mohavédelmi Területek (IBrA) kijelölése Magyarországon 
 

PAPP Beáta 
 

A Fontos Mohavédelmi Területek (IBrA) projekt az IPA (Important Plant Area) és a NATURA 2000 európai 
programokhoz kapcsolható. A mohászati szempontból fontos területek kijelölését a Természettudományi 
Múzeum mohagyûjteményének adatbázisa tette lehetõvé, amely az Európai Moha Vörös Könyves és a 
Magyarországon ritka mohafajok lelõhelyeit tartalmazza. Elsõ lépésben az Európai Moha Vörös Könyves 
mohafajok jelenleg is bizonyítottan meglévõ populációinak lelõhelyei kerültek kijelölésre. 50 olyan Európai 
Moha Vörös Könyves mohafaj van, amely Magyarországról is ismert, de jelenleg csak 27 fajnak van 
bizonyított elõfordulása. E fajok 110 populációja alapján 89 Fontos Mohavédelmi Területet lehetett kijelölni 
hazánkban. A legtöbb területet (13) a Duna-Tisza közére esik, ahol 4 Európai Vörös Könyves mohafaj 
populációi élnek. Ezek közül az Enthosthodon hungaricus, Phascum floerkeanum fajok megõrzésében 
Magyarországnak nagyon nagy felelõssége van, mert e fajok élõhelyei a szikesek, amelyek Európában ritkák, 
viszont nálunk nagy kiterjedésben fordulnak elõ. A másik Fontos Mohavédelmi Területekben gazdag régió a 
Bükk hegység, ahol 12 területet tudtunk kijelölni 9 Európai Moha Vörös Könyves faj 16 populációja alapján. 
E védett fajok többsége itt árnyas mészkõ sziklákhoz kötõdik, de vannak korhadt vagy élõ fákon elõforduló 
fajok is. Egyes területek több védett mohafajnak is otthont adnak. Nagyon fontos magyarországi élõhelyek a 
sziklagyepek; ezek közül 12 meszes területet jelöltünk ki a Dunántúli-középhegységben az Európái Vörös 
listán a sérülékeny kategóriában szereplõ Asterella saccata populációi alapján, valamint 3 bazalt sziklagyepet 
a Balaton-felvidéken, a Berni konvenciós Pyramidula tetragona populációi alapján. Második lépésben a 
Fontos Mohavédelmi Területek projekt olyan területek kijelölésére fog koncentrálni, amelyek magyarországi 
ritkaságokban és indikátor fajokban gazdagok. Az ehhez szükség új magyarországi moha vörös lista és az 
élõhelyek jó természetes voltát jelzõ, indikátor fajok listájának létrehozása már majdnem befejezõdött. 
Közben folyamatosan látogatjuk a régrõl ismert jó mohalelõhelyeket, ellenõrizzük az állapotukat és keressük 
a ritkaságok meglévõ populációit. Mivel a régi adatok 50-60 évesek, a területek kijelöléséhez a jelenlegi 
állapotra vonatkozó ismeretek beszerzése elengedhetetlenül fontos.  
 

Selection of Important Bryophyte Areas in Hungary 
 

The Important Bryophyte Area project can be connected to such European projects as the Important Plant 
Area (IPA) and the Natura 2000. The selection of IBrAs was started in Hungary on the base of floristic 
database of rare bryophytes found in the collection of the Hungarian Natural History Museum. As the first 
part of the project, currently known Hungarian localities of the European red-listed species were enumerated. 
Though 50 red-listed species were detected in the country so far, only 27 species have current occurrences. 
Until now, 89 sites were appointed on the base of 110 populations of the 27 species. The highest number of 
localities is situated in the Danube-Tisza Interfluve, where the populations of 4 European red-listed species 
can be found. In the preservation of two species, Enthosthodon hungaricus and Phascum floerkeanum 
Hungary has great responsibility, as the primary habitats of these species are in saline-alkaline areas, which 
are rare in Europe, but large such areas can be found in Hungary. The other region, which is rich in selected 
sites, is the Bükk Mts. In this mountain area 12 localities were selected on the base of 16 populations of 9 
European red-listed species. Most of these species live on shaded limestone rocks, but wood or decaying 
wood inhabiting bryophytes can also be found amongst them. Some areas provide suitable conditions for 
more than one European red-listed species. Rocky grasslands are very important bryophyte habitat types in 
Hungary. Based on the localities of Asterella saccata, which is placed in the vulnerable category in the 
European red-list, 12 sites of calcareous grasslands were selected in the Transdanubian Middle-Range. Beside 
this habitat, 3 sites of basaltic grasslands in the Balaton Upland region were also selected as the localities of 
Pyramidula tetragona, a species that is included in the Bern Convention. The other part of the proposed areas 
will be the localities with high number of rarities of Hungary and indicator species. The selection of areas 
according to this second criterion is an ongoing work as the new red-list of Hungary, and the list of indicator 
species of �good� habitats are also under construction. Meanwhile, the formerly known �good� bryophyte 
localities are visited, and the current state of the bryophyte flora and vegetation is registered. This work seems 
to be inevitable before the selection of further sites, since earlier data are usually 50-60 years old. 
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Természetvédelmi gyepgazdálkodás, legeltetés, kaszálás hatása  
állományalkotó pázsitfüvek tükrében Magyarországi példákon 

 

PENKSZA Károly 
 

A természetvédelmi céllal folytatott gyepgazdálkodás a fenntarthatóság szempontjából is fontos feladat. 
Hazánkban miért is fontos kérdés a gyepterületek természetvédelmi és gazdálkodási célú együttes vizsgálata? 
Többek között számos óriási gyepterület természetvédelmi oltalmat jelentõ tulajdonoshoz, Nemzeti 
Parkokhoz került. Az ember által fenntartott, és az önmagától is gyepként funkcionáló térszíneken a fajok 
összetételének ismerete rendkívül fontos. Ezért lényeges a botanikai, florisztikai, cönológia vizsgálatok 
sorozata is. Különösen fontos a vegetációban bekövetkezett változások nyomon követése. Az állatok által 
intenzíven igénybevett, és kevésbé használt térszíneken is. Az adataink országos áttekintést adnak, és az egy 
térszínen a különbözõen használt foltok terén is szolgáltatnak eredményeket. A vizsgálatok között számos 
terület rámutatott arra, hogy 8-15 év alatt is milyen változás mehet. Ezek a változások lehetnek kedvezõk is, 
de lehetnek akár végzetesen károsak. A vizsgálatok során elsõsorban a Poa és Festuca nemzetség fajai fejezik 
ki elsõ sorban a környezeti változásokat, mint jó indikátorok. 
 

The effect of nature-conservational grassland management, mowing, grazing in the mirror of 
dominating grass species via Hungarian examples 

 

Grassland management aiming environment protection is a key factor in the aspect of sustainability. Why is it 
important in Hungary to analyse grasslands from the aspects of environment protection and management? A 
lot of grasslands belong to nature conservation areas, mainly to National Parks. The knowledge of the 
composition of species on natural and reserved grassland areas is very important. Therefore, botanical and 
coenological examinations are of great importance. It is highly important to follow the changes of vegetation 
even in slightly disturbed areas with intensive animal presence. Our data give us a country-wide picture, and 
they also provide some results on the differently used patches in the same given areas. Some areas showed 
that 8-15 years are enough for significant changes. These changes can be advantageous but in certain cases 
fatally harmful. According to our surveys species from the genera Poa and Festuca are considered to be good 
indicators of environmental changes. 
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Elõmunkálatok az Erdélyi Szigethegység mészkõ-sziklalakó 
cyanobaktérium bevonatain 

 

PÓCS Tamás 
 

Az Erdélyi Szigethegység mészkõszikla vegetációja közismerten gazdag. Míg a sziklagyepek edényes 
társulásairól sokat tudunk (Codoreanu & Hodiºan 1971, Csûrös 1958, 1963, Csûrös & Pop 1965, Csûrös & 
Csûrös-Káptalan 1975, Gergely 1957, 1972, Gergely & Raþiu 1965, Ghiºa 1960, Paucã 1941, Pop 1964, Pop, 
Cristea & Hodiºan 2000, Pop & Hodiºan 1967, 1969, Raþiu, Gergely & Boºcaiu 1966, Soó 1944, 1950, 
Simon 1964, 1965, Zólyomi 1939), addig a csupasznak látszó mészkõ sziklafalak virágtalan bevonatairól, 
kryptobiotikus kérgeirõl alig van néhány florisztikai adatunk. 
Ötödik éve folyó vizsgálódásaim eredményeképp, mintegy 300 társulástani felvételembõl eddig negyvenet 
dolgoztam föl részletesen. Már ezekbõl is kezd kirajzolódni a mészkõ sziklafalak fõleg cyanobaktérium 
bevonatairól alkotható kép. Nyolc asszociációt sikerült megállapítani, melyek a száraz és napsütötte 
sziklafelülettõl a barlangok sötét mélyéig a fogyó fény sorrendjében a következõk: *Gloeocapsidetum 
pleurocapsoides, Scytonemo-Gloeocapsidetum, Aphanocapso-Chroococcetum, Aphanotheco-
Gloeocapsetum*, Chroococcidiopsetum kashayi*. A nyirkos-nedves, idõnként vízcsurgásos sziklafalakon 
pedig, fokozódó nedvességi sorrendben: Tolypotricetum byssoideae, Dichotrichetum gypsophilae, 
Gloeocapso-Chroococcetum. (A *-al jelölt társulások újak, a többi már ismert Golubiã (1967) a Dinári Karszt 
hasonló társulásairól írott munkájából. Vizsgálataim számos, Románia algaflórájára nézve új fajt mutattak ki. 

  

Preliminary studies on the cyanobacterium crusts of the limestone cliffs of 
the Western Romanian Carpathians (Munþii Apuseni) 

 

The calcareous rocks of the Romanian Western Carpathians (Munþii Apuseni) are renown for their rich 
vascular vegetation (see the references above). But our knowledge is very poor on the cryptobiotic crusts of 
the seemingly bare limestone cliffs, consisting mostly of aerial cyanobacteria. 
My field studies carried out since five years, yielded in some 300 phytosociological relevés from this subject, 
of which forty were investigated in details. Already from these can be drawn a preliminary picture of the 
cyanobacterial crusts of the calcareous cliffs. Eight associations were established, in the sequence from the 
dry, insolated surfaces to the dark depth of the caves along the diminishing light intensity, as 
*Gloeocapsidetum pleurocapsoides, Scytonemo-Gloeocapsidetum, Aphanocapso-Chroococcetum, 
Aphanotheco-Gloeocapsetum*, Chroococcidiopsetum kashayi*, while on the damp, wet to temporarily 
dripping cliffs along the increasing humidity: Tolypotricetum byssoideae, Dichotrichetum gypsophilae, 
Gloeocapso-Chroococcetum. (Associations marked by * are newly described while the rest are known fro the 
work of Golubiã (1967) on the similar communities of the Dinarian Karst. My investigations revealed many 
records new to the cyanobacterial flora of Romania. 
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 A fajkészlet eloszlása különbözõ intenzitással megmûvelt homokhátsági tájmozaikokban 
 

RÉDEI Tamás � KRÖEL-DULAY György � BARABÁS Sándor � SZABÓ Rebeka 
 

Európa alacsonyan fekvõ síksági és dombvidéki területein az évezredes tájhasználat erõsen fragmentálta a 
természetes flóra életterét. A Kiskunság homokterületein még viszonylag nagy kiterjedésben találhatók meg a 
homoki erdõsztyepp vegetáció természetközeli maradványai. Kutatásaink során arra kerestük a választ, hogy 
az eltérõ intenzitású tájhasználat milyen mértékben teszi lehetõvé az eredeti fajkészlet túlélését. 16, egyenként 
5×5 km2-es mintaterületet választottunk ki a Kiskunság területén. A mintaterületeket úgy választottuk ki, 
hogy reprezentálják a három legfontosabb tájhasználati ág (mezõgazdasági mûvelés, erdõültetvények és 
természetközeli erdõssztyepp vegetáció) területi eloszlását a régióban. A 2005-ös légifelvételek alapján 
elkészítettük a mintaterületek jelenlegi élõhelytérképét és archív térképek és légifelvételek alapján 
térképeztük a múltbeli tájhasználatot is. A növényi fajgazdagság becslésére összesen 474, az élõhelyek és a 
mintaterületek szerint rétegezve szisztematikusan kihelyezett 20×20 m2-es cönológiai felvételt készítettünk. 
Az adatfeldolgozás során ezek fajgazdagságát és fajösszetételét vetettük össze élõhelytípusonként. 
Eredményeink alapján az alábbi következtetések vonhatók le: A nyílt homoki gyepek fajainak túlélési esélye 
még fragmentált állományok esetén is jó. A zárt homoki gyepek fajkészlete jellegtelenebbé vált. A 
legsebezhetõbbnek az erdõfoltok fajkészlete bizonyult, túlélésük még hazai fafajú állományokban erõsen 
függ a múltbeli tájhasználattól. Az inváziós fajok leginkább a nyílt gyepekben és az erdõfoltokban tudtak 
elõretörni. A tájidegen fafajú nagyüzemi módszerekkel telepített akácosok és fenyvesek biodiverzitása az 
intenzíven használt mezõgazdasági területekéhez hasonló Amennyiben a talajt nem bolygatják az erdei flóra 
egy része képes hosszan túlélni még a tájidegen ültetvényekben is.  
 

Sandy landscape mosaics with differently intensive cultivation, and the distribution of its species pool 
 

On the lowland and colline regions of Europe original habitats of natural flora are heavily fragmented by the 
millenarian intensive land use. On the inland sand dune area of Kiskunság (Central Hungary) there are 
relatively large remnants of the seminatural, sandy forest-steppe vegetation. The main goal of our researches 
was to understand: how the land use intensity determines the survival chances of natural plant species. 16 
sampling sites with 5×5 km area were selected. The sampling areas were designed to represent the 
distribution and pattern of the three main land use types (agricultural lands, forest plantations and seminatural 
forest steppe vegetation) in the Kiskunság region. Beside the current habitat maps, the reconstructed maps of 
land use of the sampled areas were drawn using current and archive aerial photographs and archive 
cartographic maps. To estimate the plant biodiversity of the different habitats 474 phytosociological relevees 
were sampled. Their location was chosen systematically based on the habitat types and the sampling areas. In 
the data evaluation the plant species richness and species composition of the different habitats were 
compared. Our conclusions: The specialists of open sand grassland could survive even in strongly fragmented 
natural habitats. The species pool of closed sand steppes bacame less characteristic due to the intensive land 
use. The species pool of sand forest habitats proved to be the most vulnerable. Their survival even in stands 
with native tree dominance depends strongly on the past land use. The most intensive plant invasion was 
found in open grasslands and in forests. The species pool of the intensively managed locust-tree and pine 
plantations was as poor as that of the intensively used agricultural areas. The forest species can survive even 
in managed landscape if the soil was not heavily disturbed or removed.  
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Genetikai változatosság a fokozottan védett lisztes kankalin hazai természetes populációiban 
 

SALAMON-ALBERT Éva � STRANCZINGER Szilvia � SZERENCSI Ágnes 
 

A hazánkban fokozottan védett, bázikus talajú, nedves gyepekben elõforduló lisztes kankalin (Primula 
farinosa subsp. alpigena) két természetes populációját vontuk vizsgálat alá. Korábban a faj élõhelyi 
preferenciáit részletesen értékeltük, azonban kevés információval rendelkeztünk az egyedek és a populációk 
genetikai diverzitásáról. Vizsgálataink a természetes populációk közötti és belüli genetikai heterogenitás 
illetve ezek élõhellyel való kapcsolatának feltárására irányultak. A genetikai heterogenitás vizsgálatát PCR-
RAPD analízissel végeztük a különbözõ populációkból származó, eltérõ habitat státuszú egyedek 
levélmintáin (74 db). A tesztelések után kiválasztott négy Operon primerrel kapott képeken vizsgáltuk a 
polimorf sávokat. A génszakaszok jelenlétén és hiányán alapuló bináris adatmátrixot használtuk fel a 
genetikai polimorfizmus szintjének kiszámítására (P%), a Nei-féle genetikai távolság megállapítására és a 
populációk közötti és belüli molekuláris variancia kalkulálására (AMOVA, PopGene). Sokváltozós 
elemzéssel feltártuk a populációk habitat-függõ genetikai változatosságát (CLUSTER, SynTax). A 
kísérletekben kapott fragmentek a 200-1200 bp tartományba estek. A végsõ elemzésben négy primerrel 52 
értékelhetõ polimorf sáv adódott. A molekuláris polimorfizmus szintje közepestõl magasnak volt mondható 
(72,9%-ig). A genetikai diverzitás a populációkon belül és között nagy mértékben különbözõnek bizonyult. 
Bináris klaszteranalízissel feltártuk, hogy a polimorf sávok adta heterogenitás az élõhelyeken elõforduló 
habitat-típusok esetében szignifikánsan különbözött. A páronkénti különbözõségi indexek alapján 
megállapíthattuk, hogy az egyedek kevesebb mint 10%-át érintõ vegetatív szaporodás a genetikai 
változatosságot csökkentõ tényezõ. A kutatást a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság és a PTE TTK HÖK 
támogatta.  
 

Genetic diversity in natural populations of the strictly protected Primula farinosa subsp. alpigena  
 in Hungary 

 

Strictly protected native populations of Birds�eye primrose, living in wet grasslands at low altitude on base-
rich soils, were studied. Habitat preferences were analysed previously, but it had no provided sufficient 
information about individuals, populations and their genetic diversity in Hungary. Our investigation focused 
on genetic diversity between and within populations connected to their habitats. Genetic polymorphism was 
analysed by random amplified polymorphic DNA (RAPD) reaction on 74 leaf samples. After pilot testing, 
four Operon primers were selected that gave clear and distinct banding patterns, and the polimorphic bands 
were analysed. Binomial data matrix constructed on presence and absence of bands was used to calculate the 
level of genetic polymorphism (P%), Nei�s gene diversity and molecular variance between and within 
populations (AMOVA, PopGene). Multivariate statistical analyses were applied to study genetic 
heterogeneity of populations and habitats (CLUSTER, SynTax). Fragments were amplified ranged from 200-
1200 bp. The four primers produced 52 polymorphic bands. The level of genetic polymorphism as the 
percentage of polymorphic bands was mediate and high in general (up to 72,9%). Genetic diversity was really 
different between and within populations. Cluster analysis revealed that genetic variability was significantly 
different between habitat types. According to pairwise dissimilarity indexes less than 10% of individuals 
originated from asexual reproduction, decreasing the genetic diversity. The research was supported by the 
Balaton National Park Directorate and PTE TTK HÖK (Hungary).  
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Az Erysimum odoratum csírázási tulajdonságainak vizsgálata 
 

SIMKÓ Hella � CSONTOS Péter 
 

A magyar repcsény (Erysimum odoratum Ehrh.) mészkõsziklagyepekben és bokorerdõkben élõ védett 
növényünk. Szárazon tárolt magjainak csírázóképességét, különbözõ években gyûjtött mintákon vizsgáltuk. A 
magok életkora és a csíráztatás elõtti hidegkezelések megléte, ill. elhagyása szerinti csírázási teljesítmény 
megállapítása volt a cél. A magok begyûjtése 2001-ben Balatongyörök mellett (régi szedésû magok), 2006-
ban pedig Budapesten, a Hárshegyi út mentén történt (új szedésû magok). Csíráztatás elõtt a magok felszínét 
sterilizáltuk 10 percig tartó, NaOCl-oldatos áztatással. Mindkét évjáratú magtétel egyik felét hidegkezelésben 
részesítettük (50 nap, 7-8 °C-on, sötétben), a másik felét pedig kontrollnak tekintettük. Az így kapott 4 
csoport csíráztatását esetenként 5, egyenként 40 db magot tartalmazó Petri-csészében végeztük, 
szobahõmérsékleten, természetes megvilágítás mellett, 24 napon át. Eredményeink szerint a régi szedésû 
magok hidegkezelés nélkül 4%-os csírázási teljesítményt mutattak, míg hidegkezeléssel egyetlen mag sem 
csírázott közülük. Az új szedésû magok sokkal jobban szerepeltek, hidegkezelés nélkül 88%- ot értek el, míg 
hidegkezeléssel 76%-ot, azonban a statisztikai értékelés szerint (Mann-Whitney teszt) e két csoport 
eredménye azonosnak tekinthetõ. Az eredményekbõl arra következtettünk, hogy 6 év alatt az Erysimum 
odoratum magjainak életképessége szignifikánsan lecsökkent (Mann-Whitney teszt; p= 0,0079), a 
hidegkezelés pedig nem szükséges a magyar repcsény csírázásához.  
 

Germination studies on Erysimum odoratum Ehrh. 
 

Erysimum odoratum is a protected species in Hungary. Germination percentages of its seeds harvested in 
2001 (old seeds) and 2006 (young seeds) were carried out under room temperature and natural daylight 
conditions for 24 days in 2007. Part of the seed lots were subjected to cold stratification (50 days, 7-8 °C, in 
dark), then germination percentages of control and treated seeds were compared. In each case 5 replicates of 
Petri-dishes with 40 seeds were used. Old seeds expressed significantly lower germination rate (0%-4%), than 
that of young seeds (76%-88% in average for cold stratified and control samples, respectively). Results show 
that Erysimum odoratum seeds lost considerably their germination capacity during 6 years storage at room 
temperature and cold stratification did not increase germination rate of this species.  
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A Dianthus L. nemzetség Plumaria (Wiesb.) Novák szekciójának taxonómiai értékelése 
morfológiai bélyegek alapján 

 

SOMOGYI Gabriella � HÖHN Mária 
 

A Dianthus nemzetség Plumaria szekciójába tartozó taxonok elkülönítése esetenként igen nehézkes, ugyanis 
nem állnak rendelkezésre biztos morfológiai bélyegek az egyes fajok illetve alfajok pontos 
meghatározásához. Nem véletlen, hogy a veszélyeztetett edényes növényfajokat összegyûjtõ új kiadványban a 
szekció hazai képviselõi még mindig úgy szerepelnek, mint adathiányos taxonok, holott számos nagynevû 
botanikus foglalkozott ezzel a növénycsoporttal. A szekció fajai mindig is fontos példafajként szerepeltek 
flóra- és vegetációtörténeti események leírásánál, különösképpen a posztglaciális idõszak történéseinél. Ide 
tartozik a sokat kutatott Magyar Alföld posztglaciális történetét magyarázó Õsmátra elmélet. Kutatásaink 
célja a szekcióba tartozó fajok morfológiai bélyegeinek áttekintése és értékelése a határozójegyek 
használhatósága illetve létjogosultsága szerint. Különbözõ szakirodalmakat alapul véve számos tulajdonságot 
emeltünk ki és vizsgáltunk herbáriumi példányokon valamint élõ növényanyagon. Különös tekintettel 
vizsgáltuk azokat a biztosnak tûnõ morfológiai jegyeket, amelyek megerõsíthetik, vagy cáfolhatják eddigi 
molekuláris eredményeinket, mellyel a fajok leszármazási viszonyait igyekszünk rekonstruálni.  
 

Taxonomical evaluation of Dianthus L. species section Plumaria (Wiesb.) Novák 
 based on morphological evidence 

 

It is hard to distinguish Dianthus species included in the section Plumaria because morphological traits are 
sometimes hardly recognisable or even confused in some cases. This may be the reason why in the recently 
published work on the threatened plant species of Hungary the state of all these taxa was not reliably defined 
and species are mentioned as �data deficient�. Although all these species were studied in details by expert 
botanists, up to now none of the monographs could reliably resolve taxonomic status of the species. The 
species of the section played as important examples in the description of main flora and vegetation changes, 
especially in the description of the postglacial era. However, biogeographical theories like Õsmátra theory, 
that explains postglacial recolonisation routes of the Hungarian Plain, refers to the specific distribution 
pattern of all these taxa, and stresses their vicariant-like distribution in Central Europe. Our study has two 
main objectives. Firstly, to sum up the morphological characters of Dianthus species from the section 
Plumaria published by different authors. Secondly, to define which of these characters can be justified based 
on our observations on living plant material and on herbarium specimens. Specifically, we tried to discuss 
morphological traits that support or not our results based on molecular study, and finally to get insights into 
the phylogeography of this section.  
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Levélszélesség, nrDNS és kpDNS ITS szekvenciaváltozatosság közép-európai egyhajúvirág 
populációkban: valóban két taxon van? 

 

SRAMKÓ Gábor � GULYÁS Gergely � MATUS Gábor � RUDNÓY Szabolcs �  
ILLYÉS Zoltán � BRATEK Zoltán � MOLNÁR V. Attila 

 

Az egyhajúvirág (Bulbocodium) nemzetség áreája diszperz, a Volgátõl a Pireneusokig húzódik, feltûnõ 
montán�sztyeppei diszjunkciót mutat: a nyugat populációk montán-alpin (Alpok, Pireneusok, Appen-ninek), 
míg a keletiek a pontuszi sztyeppek síksági-kollin régióra korlátozódnak. Ezzel összefüggésben a Flora 
Europea � kizárólag méretbeli különbségek alapján � egy nyugati, nagytermetû (B. vernum), és egy kisebb 
termetû keleti (B. versicolor) faj létezését valószínûsíti. Egyes hazai munkák is ezt a felfogást követik, és 
hazánkban a két taxon elõfordulását tételezik fel. A feltételezett két faj esetleges méretbeli elkülönülésének 
vizsgálatára felnõtt egyedek levélszélességét mértük és elemeztük ANOVA, valamint Tukey próba 
segítségével, míg esetleges genetikai elkülönülésüket a sejtmagban kódolt riboszómális DNS ITS1, valamint 
a kloroplaszt ITS régiójának szekvenálásával vizsgáltuk 13 európai populációból, Franciaországtól Ukrajnáig. 
A levélszélességek roppant nagy változatosságot mutattak [F11;1469=90,61 (p<0,001)], ugyanakkor a teljes 
variancia 83%-át két hazai populáció adta! Nem találtunk összefüggést az egyedek levélszélessége és a 
populációk földrajzi elhelyezkedése között sem. Az nrITS régió szekvenciái a 214. bázisnál hirtelen 
megszakadnak, ami erõs kettõs szerkezetre utal a molekulában, megakadályozva a teljes ITS régió 
hagyományos módon történõ szekvenálását. Ezért csak részleges nrITS1 szekvenciákkal, valamint a 428 bp 
hosszú cpITS régióval tudtunk dolgozni. Ezen DNS régiók teljes azonosságát tapasztaltuk, ami persze adód-
hat a vizsgált régiók adott taxonban jellemzõ alacsony mutációs rátájából is. Jelen eredményeink nem támo-
gatják az egyhajúvirág nemzetség két fajra osztását a vizsgált területen, így hazánkban sem. Feltételezzük, 
hogy a vizsgált populációk egy, az egyhajúvirág számára kedvezõbb klímaperiódusban nagyobb área 
fragmentálódó, szétváló populációi, melyek nyugati tagjai a montán területekhez alkalmazkodnak 
(ökotípusok), mely a jövõben genetikai izolációhoz vezethet. A korábban leírt, egymástól méretükben eltérõ 
alakok, önálló földrajzi elterjedés és öröklõdõ jegyek hiányában, a �forma� taxonómiai kategóriába oszthatók. 
 

Leaf width, nrDNA and cpDNA ITS sequence variation within Central European Bulbocodium 
populations: are there really two taxa? 

 

The dispersed area of the genus Bulbocodium spans from the River Volga to the Pyrenees and shows 
conspicuous mountain�steppe disjunction: the western populations inhabits the mountain-alpine regions 
(Alps, Pyrenees, Apennines), while the eastern ones are confined to the collin-plain regions of the Pontic 
steppes. According to this distribution, Flora Europea hypothesises � based solely on size-differences � the 
existence of two species: the western and more robust B. vernum, and the eastern and smaller B. versicolor. 
Some Hungarian works share this point of view, and assume the occurrence of the two taxa in Hungary. To 
test the probable size-difference between the two presumed species, leaf-size of adult individuals were 
measured and analysed using ANOVA and Tukey-test, whereas a possible genetic differentiation was 
investigated by sequencing the nr ITS1 and the entire cpITS region from thirteen European populations, from 
France to the Ukraine. Leaf width showed extreme variability [F11;1469=90,61 (p<0,001)], but two Hungarian 
populations were depicted the 83% of the total variance! Neither we found correlation between the leaf size 
of individuals and the geographical position of populations. The sequences of the nrITS region were abruptly 
cut off at the 214th base (probably due to strong secondary structure in the molecule), thus preventing the 
analysis of the whole ITS region, so only partial nrITS1 sequences were yielded. These sequences and the 
428 bp long cpITS sequences showed no variation in the studied populations, which, however, may result 
from an especially low mutation rate of these regions in this taxon. Thus, our results do not support the 
division of the genus into two taxa in the sampled area. This may describe a species the area of which is 
completely fragmented by this time. Notwithstanding, there is stark contrast between habitats of the taxa 
(alpine meadows vs. steppe grasslands) nowadays, which would lead to total genetic separation in the future. 
However, the incongruence between the distinguishing morphological feature (leaf size) and the presumed 
taxa is conspicuous, and, coupled with the invariability of the ITS regions, may refer to ecotypes of the same 
species. The formerly described size variants, since size of the plant is only influenced by its fitness and this 
character is not heritable, can be ranked at the form (forma) level. 
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A Pénzesgyõr-Hárskúti hagyásfás legelõ és környékének botanikai feltárása 
 

SZABÓ Máté � KENÉZ Árpád � SALÁTA Dénes � MALATINSZKY Ákos � PENKSZA Károly � BREUER László 
 

Kutatásaink során a pénzesgyõr-hárskúti hagyásfás legelõ, és környékének botanikai feltárását végeztük, 
hogy késõbb ezekre a felmérésekre, és a tájtörténeti kutatásokra alapozva egy természetvédelmi 
területkezelési tervet készítsünk. Kutatásaink során különbözõ vegetáció típusokat állapítottunk meg, és 
ezekben Braun-Blanquet féle cönológiai felvételeket készítettünk, így 2x2 méteres kvadrátokat vettünk fel 
egy mai napig kaszált területen, a legelõ belsejében található gyomosodó gyepterületeken, a cserjésedõ részek 
gyepében, valamint a hagyásfák alatti újulat sûrûségében és annak gyepszintjében. Ezeket késõbb relatív 
ökológiai mutatók alapján értékeltünk. Ez alól azonban kivételt képez a hagyásfák alatti újulat, amelyet a 
legelõ beerdõsülése szempontjából jellemeztünk, egy saját módszerrel. Ennek lényege, hogy az idõs fák alatti 
egybefüggõ sûrûségrõl megbecsültük, hogy hány százalékkal nyúlik túl a koronavetületen és ebbõl kiindulva 
felírhattunk egy összefüggést, amely az újulat erdõsülésben betöltött szerepét jellemzi, azáltal, hogy az legelõ 
területéhez viszonyítva mekkora területet borít. Vizsgálataink során kiderült hogy florisztikai 
különlegességekben is bõvelkedik a terület. Mindamellett, hogy a legelõ védett fajokban gazdagnak 
mondható, két új taxont is találtunk a Magas-Bakony flórájára nézve. Az egyik a Glyceria declinata, amely a 
Gerence-patak kiszélesedésénél társulásalkotó, a másik, pedig az Epipactis leptochila subsp. neglecta, melyet 
legközelebb a Keleti-Bakonyban figyeltek meg.  
 

Botanical investigation on the woody pastures at Pénzesgyõr-Hárskút and its surrounding  
 

In order to elaborate a nature conservational grassland management plan in the future, we investigated the 
botanical features of the woody pastures and its surrounding near Pénzesgyõr-Hárskút (W Hungary). The 
research was based on our results and the findings of the landscape history investigation. During the work, we 
determined different vegetation types, and we used the Braun-Blanquet method for coenological survey. For 
this purpose, we made coenological relevees of 2×2m size in differently used places. Relevees were taken at 
i) places where hay-making is still present, ii) in weedy grasslands situated in the middle of the area; iii) in 
grasslands of the bushy areas; iv) in thick re-growth under seed-trees and in its lower vegetational level. We 
evaluated all the measures according to relative ecological indicators, except for the measures of the re-
growth under seed-trees. This was described with our newly devised method that uses an aspect from the 
reforestation of meadows. This new method estimates in percentages the overhanging part of the thick re-
growth under the seed-trees in relation to the canopy cover of the trees. The figures allowed us to calculate 
the role of re-growth in forest development by comparing the size of the area covered by regrowth to the size 
of the whole area of the meadows. Our research showed that the territory is rich in floristic specialities. 
Besides the existence of several protected species in the meadows, we have found two taxa that are new to the 
flora of the higher region of Bakony Mountains. One of them is Glyceria declinata that forms a plant 
association near the widening of Creek Gerence. The other one is Epipactis leptochila subsp. neglecta, which 
was only found in the Eastern-Bakony in the region so far.  
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A Szent György-hegy átfogó botanikai vizsgálatának kezdeti eredményei 
 

SZÉPLIGETI Mátyás � VIDÉKI Róbert � PATOCSKAI Zoltán � BODOR Ádám � KORDA Márton � FÓRIS Dóra 
 

A természetvédelmi alapkutatásnak szánt vizsgálat célja a jelenlegi növénytakaró dokumentálása és a 
lehetséges növényzet elméleti rekonstruálása volt. A hegy növényközösségeinek létét a termõhelyi tényezõk 
sokasága határozza meg, de nagyban befolyásolja azt az életterük alapját képzõ talajtakaró, ezért számos 
helyen talajvizsgálatot is végeztünk. Magasabb térszínen a ranker típusú talajok uralkodnak, melyek 
megjelenési formái a lejtés és az erózió függvényében változnak. Itt a természetes növényzetet a sziklafalak 
és meredek lejtõk fátlan társulásai mellett jórészt sajmeggyes bokorerdõ (Ceraso mahaleb-Quercetum 
pubescentis), majd törmeléklejtõ-erdõ (Mercuriali-Tilietum) képviseli, míg a felhagyott legelõn spontán 
cserjésedés figyelhetõ meg. Számos erodált foltot fekete fenyõvel (Pinus nigra) erdõsítettek a termõréteg 
védelmében. Alacsonyabb térszínen már fejlettebb barna erdõtalajok jelenléte jellemzõ a bazalt mellett 
homok, agyag és lösz alapkõzeten. Ebben az övben erõteljes az akác (Robinia pseudoacacia) betörése az 
egykori cseres tölgyes állományok helyén. A lankásabb és a síksághoz közeli területeken a hegy minden 
oldalán történelmi távlatokba tekint vissza a szõlõgazdálkodás. Itt a termõhelyi tényezõk és a jelenlegi 
természetszerû foltok fajai alapján, a kitettségtõl függõen cseres (Quercetum petraeae-cerris) és gyertyános-
tölgyes (Carici pilosae-Carpinetum) állományok egykori jelenléte valószínûsíthetõ. Szinte minden 
terepbejárás során a hegyre nézve új faj került elõ, és egy korábban nem jelölt barlangra is sikerült 
rábukkanni: a titkok tárháza kifogyhatatlan, a flóramû sohasem teljes. Az élõhely térkép és potenciális 
vegetáció térkép további felvételekkel még pontosítható lenne. A hegy zuzmó és mohaflórájának, feltárása is 
kívánatos lenne, melyre a jelen kutatás részletesen nem terjedt ki. Érdekes volna a Szent György-hegy 
növényvilágának összehasonlítása a környezõ tanúhegyekével.  
 

The overall botanical survey of Szent György Hill 
 

The botanical and geological values of the Szent-György Hill (Balaton Upland, W Hungary) are among the 
most interesting in the Tapolca Basin, where the gorgeous and various environment and the inhibiting people 
still live together in harmony. The life of the hill�s plant community depends on numerous habitat features, 
but plants are highly influenced by soil conditions. Various forms of ranker soil, the type of which is formed 
by erosion, dominate the higher region. Here, beside the treeless associations of cliffs and steep slopes, 
natural vegetation consists of Ceraso mahaleb-Quercetum pubescentis or Mercuriali-Tilietum, while the 
abandoned meadows on the top are covered by spontaneous shrubby vegetation. To avoid further soil erosion, 
Pinus nigra was planted on open, eroded surfaces. In the lower region more riche soils developed on basalt, 
sand, clay, and loess bedrock. Here, Robinia pseudo-acacia advances in the native oak forests. The foot 
region of the hill is covered by huge vineyards, since viticulture has centuries old traditions in the region. 
Here, assessing from the enviromental conditions and remaining forest patches, Quercetum petraeae-cerris 
and Carici pilosae-Carpinetum were likely the most significant vegetational constituent. Every field trip 
yields the discovery of a hitherto unreported species from the hill, moreover, a hitherto unknown cave was 
also discovered; the secrets of the hill seems to be inexhaustible, and the species list to be never completed. 
The habitat map and the potential vegetation map would be more detailed in the light of further observations. 
The species list of the hill's lichens and mosses would be greatly welcome, but our researches have not 
covered these fields. It would be interesting to compare the botanical values of Szent György Hill to other 
hills of the region. I'd like to serve the environment protectors' work with my presentation, because their work 
would be more effective, if they had current knowledge on the flora.  
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A felszínborítás változásai a Hanságban a XVIII.-XX. században 
 

TAKÁCS Gábor 
 

A természetvédelemben az elmúlt években elõtérbe került élõhely-rekonstrukciók és egyéb természetvédelmi 
beavatkozások tervezése során nagyon fontos a helyreállítandó táj történetének ismerete. A tájtörténeti 
vizsgálatok során a korábbi, elsõsorban irodalmi és levéltári feldolgozások mellett egyre nagyobb szerepet 
kap a történeti térképek (I., II. és III. katonai felmérés) térinformatikai feldolgozása. A térinformatikai 
rendszerben egységes módszerekkel feldolgozott térképek lehetõvé teszik a különbözõ idõszakok 
felszínborításának és területhasználatának összehasonlítását, a változások nyomon követését. 
Magyarországon a nagy folyók szabályozása mellett az egyik legjelentõsebb tájátalakítás a Hanság 
lecsapolása volt. A XVIII. században megkezdõdött munkák eredményeképp hazánk egyik legnagyobb láp és 
mocsárvilága gyakorlatilag teljesen megsemmisült vagy átalakult. Munkám célja rekonstruálni a hansági táj 
egykori jellegét, a felszínborítás fõbb típusainak elterjedését és a területek egykori használatát az elmúlt 200 
évben. A tájátalakítás vizsgálatához hat idõszak (1782-1784, 1840-1847, 1872-1880, 1920-1921, 1951, 1998) 
térképeit dolgoztam fel. A földhasználati és egyéb térképi információk interpretálása közvetlen módon, 
képernyõn végzett digitalizálással történt. Külön-külön fázisokban történt a felszínborítás folthálózatának, az 
úthálózat és a vízhálózat vonalhálózatának, illetve a pontszerû objektumok digitalizálása. A hansági táj 
átalakításában a két legfontosabb tényezõ, a lecsapolás és az erdõtelepítések. A lecsapolások miatt szárazódó 
belsõ területekre a XIX. század folyamán egyre inkább behúzódott a rét és legelõgazdálkodás, ezzel 
párhuzamosan a korábbi medenceperemi gyepek és erdõk területe felszántásra került. A folyamat során a 
nyílt vízfelületek, a mocsári és a lápi élõhelyek eltûntek, helyüket láprétek, mocsárrétek és magassásosok 
vették át. A széna iránti kereslet csökkenése és a további szárazodás indította meg a nagy területû 
erdõsítéseket, amelyek a II. világháborút követõ hatalmas területû nemes nyár kultúrák kialakításában 
csúcsosodtak ki. Napjainkban erdészeti kultúrák (ültetvények), természetes és természetközeli erdõk, 
szántóföldek és a közöttük fennmaradt kisebb-nagyobb nádasok, magassásosok, lápcserjések, láprétek és 
mocsárrétek borítják a Hanság területét.  
 

Changes in the land cover of Hanság (NW Hungary) between the 18th and the 20th century 
 

In the course of the planning phase of restoration and other conservation works, nature conservation 
increasingly uses landscape historical investigations, which was proven to be of crucial importance. Beside 
the formerly used, mainly literary and archival resources, geographic information system (GIS) processing of 
historical maps (I., II. and III. type military survey) is gaining ground in landscape history researches. The 
maps processed with the unified methodology of GIS makes it possible to compare the land cover and land 
use of various periods, and to monitor the changes. Beside the river-regulations in Hungary, one of the most 
significant land transformations was the draining of Hanság. As the result of the works that has commenced 
in the 18th century, one of the largest marshland and swamp of Hungary was in fact destroyed or thoroughly 
transformed. My objective was to describe the characteristics of the ancient Hanság, the extent of the main 
types of land cover and land use practices domineering the past 200 years. To study land transformation 
works, maps of six periods (1782-1784, 1840-1847, 1872-1880, 1920-1921, 1951, 1998,) were processed. 
Land use and other mapped information was directly interpreted and digitised on the computer screen. Land 
cover patches, the road and watercourse system as well as punctual objects were digitised in separate phases. 
The two most significant factors affecting the transformation of the Hanság landscape were draining and 
deforestation. In the 19th century, meadow and pasturage utilisation increasingly gained ground in the inner 
areas that were dried up due to draining, and, in parallel with it, former basin-edge grasslands and forests 
were ploughed. Meanwhile, open water surfaces, as well as marshland and swamp habitats, disappeared, and 
were displaced by bogs, marshy meadows, and sedge-beds. As a result of further drying process and 
diminished demand for hay, large-scale deforestation was taken place, which peaked in the creation of poplar 
cultures after World War II. Today, Hanság is covered by forestland (plantations), natural and semi-natural 
forests and arable fields interspersed with remnants of various sized reed beds, sedge-beds, shrublands, boggy 
and marshy meadows.  
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Õshonos növényfajok termesztésbe vonási lehetõségei  
az Aster linosyris (L.) Bernh. példáján 

 

TAR Teodóra 
 

A hazánkban õshonos fajokból elõállított dísznövények jól alkalmazkodnak a hazai klimatikus adottságokhoz 
és kiemelt hungarikumoknak tekinthetõk. Munkám célja az Aster linosyris termesztési lehetõségeinek, 
felhasználási területeinek, szaporítási és nevelési módjainak megismerése és vágott virágként való 
alkalmasságának vizsgálata volt. Az Aster linosyris csírázási aránya 39 %, a cserepezés elõtti pusztulási arány 
48 % volt. A dugványozás optimális idõszaka februártól áprilisig tart (a gyökeresedési arány 90 % fölötti, a 
gyökeresedési idõ 9 nap). Nyár végi dugványozáskor csökken a gyökeresedési arány (54,5%) és nõ a 
gyökeresedési idõ (37 nap), a rizóma képzõdésének elmaradása pedig a dugványok téli pusztulását okozza. A 
szaporítási mód hatása csak a szaporítás évében érzékelhetõ. A tövek teleltetését szabadban vagy fagymentes 
növényházban célszerû végezni. A szabadföldbe, vágott virág céljára kiültetett tövek 20 cm-rel magasabb 
szármagasságot értek el (97,7 cm), mint a természetes állományban élõ példányok, a szárankénti fészekszám 
több mint háromszorosára nõtt (76,9 db). A hajtáscsúcsok generatív jellegének megjelenése június végén � 
július elején (650 foknap értéknél), a virágnyílás augusztus végén, szeptember elején (1200 foknap értéknél) 
várható. Az Aster linosyris korai virágoztatása 15-16 hét nevelési idõ után, május végére lehetséges (1200 
foknap értéknél). Pótmegvilágítás alkalmazásával mintegy két héttel korábbi virágnyílást tudtam elérni. 
Cserepes dísznövénynek nevelve februári dugványozással a tövek átlagos magassága 30 cm körüli, habitusuk 
87 %-ban bokros volt, a tövenkénti fészekszám 40 körül alakult. Az internódiumok jelentõsen lerövidültek, 
átlagos hosszuk 0,56 cm volt. Az Aster linosyris vázatartóssága legkevesebb 12 nap körüli, a tartósító szerek 
(8-HQS és 1-MCP) meghosszabbították a vázatartósságot (13,1 ill. 15,6 napra). A hajtások generatív 
jellegének kialakulása és a virágnyílás a nappalhosszúság, az asszimilációs fénymennyiség és a megvilágítás 
erõssége mellett a tenyészidõszakban kapott hõösszeg mennyiségével is összefüggésben állhat. 
Vázatartóssága és morfológiai tulajdonságai alapján az Aster linosyris megfelel a vágott virág felhasználási 
célra, vegyes csokrokban, csokorlazítóként alkalmazható. Zöld bimbós állapotban szedve érdekes megoldás a 
vágott zöldként való alkalmazása is.  
 

Possibility of cultivation of native plant species exemplified by Aster linosyris (L.) Bernh. 
 

Native ornamental plants are adapted to regional climate conditions, and they can be considered as Hungarian 
specialities. The main objectives of my work are the investigation of cultivation possibilities, application area, 
propagation and cultivation methods, and utilisation the plant as cut flower, the native Hungarian perennial, 
Aster linosyris. Rate of germination is 39 %, mortality of the seedlings is 48 %. The best period for cutting 
propagation turned to be the period from February to April (rate of rooting is about 90 %; rooting time is 9 
days). Rate of rooting is lowered if propagation time is postponed for summer (54 %), and so rooting time is 
also longer (37 days), and the absence of rhizome formation causes the death of cutting propagated plants in 
winter. The effect of the propagation method can only be observed in the year of the propagation. The 
recommended places for wintering the plants are open-air sites or freeze-free greenhouses. Aster linosyris 
specimens cultivated for cut flower in open-air became approximately 20 cm taller (97,7 cm), and number of 
flower-head per stem has also became three times greater (average: 76,9) than in the wild. The growing 
period of the main stem lasts from May to July, the initiation of the generative buds begins at the end of 
June�early July (at approximately 650 degree-days), flowering can be expected at the end of August�early 
September (at approximately 1200 degree-days). It is possible to hurry the blooming up if Aster linosyris is 
grown in greenhouse from the middle of February, and flowering time can be expected within 15-16 weeks, 
in the end of May (at approximately 1200 degree-days). Using additional lighting, flowering can be yielded 2 
weeks earlier. In pot cultures, where Aster linosyris have to be propagated from cuttings in February, the 
following features of the plants were registered: height 30 cm, appearance of 87% of the plants is bushy, 
number of flower-head per plant is 40, length of the internodia is 0,56 cm.. The vase life of Aster linosyris is 
at least 12 days, but the usage of preservatives (8-HQS and 1-MCP) makes vase life longer (13,1 and 15,6 
days). Flowering seems to be influenced by day length, light intensity, HID lighting sum, and active air 
temperature sum. According to the vase life and morphological features, Aster linosyris is suitable for cut 
flower, because the small flower-heads can be used in mix bouquets as looser. If harvested in green bud 
stadium, the plants can be used as interesting cut foliage as well.  
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A visszatérõ vizsgálatok jelentõsége a vegetációkutatásban 
 

TÓTH Albert 
 

A drasztikus emberi zavarás következtében a vegetáció elszegényedése, degradálódása világméretûvé vált 
napjainkra. Ez az elszegényedés a többnyire szûk tûrõképességû fajok eltûnésével és a könnyen adaptálódó, 
többnyire nagy áreájú fajok inváziójával jellemezhetõ leginkább. Ennek a veszélyes folyamatnak a 
tendenciája és a dinamikája viszont csak akkor értelmezhetõ egyértelmûen, ha az adott társulást visszatérõen 
vizsgáljuk meg: vagyis, pontosan azon a helyen és azonos metodikával végezzük el újból a felvételezést. 
Az Alföld mészlepedékes vagy réti csernozjom talajain egykor igen nagy területeket elfoglaló 
löszpusztaréteket (Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae, Zólyomi ex Soó 1964) javarészét már a 
történelem során felszántották. Az így szinte szigetszerûen megmaradt kisebb foltok, a mezõgazdasági táblák 
közé beszorulva, különösen veszélyeztetettek. 
Ma már számos elmélet támogatja azt a feltételezést, hogy a társulások egy része represszíve szabályozott; a 
még intakt növénytársulás talajszelvényében már egy olyan óriási gyom (illetve propagulum) készlet 
�várakozik� mintegy �ugrásra készen�, ami keverten õrzi a következõ szukcesszió állapotának (fázisának) 
elemeit és a potenciális gyomelemek sokaságát.A represszáltság éppen abban nyilvánul meg, hogy az �idegen 
elemek� egyelõre csírázásképtelenek, vagy ha kis is csíráznak, mihamarabb elpusztulnak. Ha azonban a 
társulást valamilyen elég erõs perturbáció (�zavarás�) éri, a generalista jellegû gyomok fölénybe kerülnek és 
részben egy �belsõ invázió� formájában elõretörnek a kompetíciós versenyben.Ilyen perturbációt okozhatnak 
a drasztikus beavatkozáson (terep- és vízrendezés, erdõsítés, talajbolygatás, épületromok) túlmenõen a 
kemizációs hatások, továbbá a túllegeltetés és a tiprás is. A Hortobágyon és a Nagykunságban elvégzett két 
visszatérõ vizsgálat egyértelmûen igazolta, hogy egy épületrom és egy kunhalom lábához telepített juhhodály 
állatai által elõidézett perturbáció 15 év alatt teljesen felszámolta a korábbi fajgazdag löszpusztarétet. A 
sokváltozós módszerrel elvégzett elemzés egyértelmûen igazolta, hogy a változást nem elsõsorban a 
fajcserék, hanem a dominanciaviszonyok átalakulása, pontosabban a dominancia és konstancia viszonyok 
eltolódása okozta, ami a gyomok eluralkodásával és a löszgyep fajainak háttérbe szorulásával járt együtt.  
 

The role of recurrent studies in vegetation science 
 
Relic loess grassland fragments represent high natural value owing to their species richness and diversified 
structure. Their fragmented occurrence threatens the communities with degradation and elimination. The 
study focuses on the survival chance of a loess grassland patch under an intensive perturbation of adobe 
deposition, which originates from a ruined wayside inn. Permanent plots were investigated twice with a 15 
years delay by the methods of traditional plant sociology. Results were analysed by means of ecological 
indicator values of species, and by multivariate methods. Both types of data analyses indicated intensive 
increase in weed domination, and, in parallel, the loss of remarkable species 
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Mintavételi módszerek a botanikában 
 

TÓTHMÉRÉSZ Béla 
 

A mintavétel a botanikai kutatások központi része, ami egyúttal meghatározza az adatfeldolgozási 
lehetõségeket is. A botanikában gyakran ennek ellenére sem nem kap kellõ hangsúlyt a mintavétel 
megtervezése. Az okok részben történetiek. A klasszikus cönológiai vizsgálatok esetén jól meghatározott 
kánon alapján, adott kvadrátméret(ek) szerint történik a mintavétel, aminek hosszú tereptapasztalaton alapuló, 
kialakult hagyománya van. Jóllehet ebben is van változás napjainkban, aminek sokrétû szakmai okai vannak. 
A mintavételt alapvetõen a kutatási hipotézis határozza meg. Trivialitás, de a gyakorlatban mégsem mindig 
érvényesülõ alapelv, hogy a biogeográfiai kutatások más mintavételi stratégiát kívánnak, mint a cönológiai 
vizsgálatok; a mikroléptékû ökológiai folyamatok pedig bizonyosan nem vizsgálhatók cönológiai 
felvételekhez használatos mintavételi stratégiával. A botanikában a mintavételi stratégia igen lényeges 
komponense a mintavételi egységek (általában kvadrátok vagy kvadrátcsoportok) térbeli elrendezése. A 
térbeli elrendezés alapvetõen meghatározza az adatfeldolgozási lehetõségeket. 
A különféle szempontú elemzéseket a Rejtek Projekt esetén szemléltetjük. Ha azt szeretnénk tudni, hogy 
mennyi az egységnyi területre esõ cserjék száma, akkor egyetlen változót vizsgálunk, az össz-egyedszámot. 
Az ilyen jellegû vizsgálatokhoz általában tízes nagyságrendû mintaméret elegendõ. Egészen más a helyzet és 
más mintavételi stratégiát kíván, ha azt szeretnénk megválaszolni, hogy a bükk-hegységi szubmontán 
bükkösök irtásai esetében mennyi az irtáson vagy irtásokon elõforduló fajok száma. A fajszámot becsülhetjük 
egy adott minta alapján nemparaméteres (esetleg paraméteres) fajszámbecsléssel vagy szekvenciális 
becsléssel, amikor folyamatosan veszünk újabb és újabb mintákat és minden lépés után ellenõrizzük, hogy 
szükséges-e további mintavétel. Ha a fajszámon kívül arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a mennyiségi 
viszonyok milyenek, akkor más stratégiát kell választani. A mennyiségi viszonyok becslése azt jelenti, hogy a 
fajok arányait, valamint az egységnyi területre esõ egyedszámot is becsüljük. Ez még a domináns fajok 
esetében is viszonylag nagy mintaméretet kíván. A helyzet még összetettebb, ha a fajkombinációk számát 
szeretnénk becsülni. A fajkombinációk száma kettõ hatványa szerint növekszik. Emiatt a fajkombinációk 
számának becsléséhez akár néhány száz kvadrátból álló mintára is szükség lehet. A fajkombinációk száma 
viszont függ a kvadrátok méretétõl; azaz léptékfüggõ. Emiatt irreleváns egyetlen kvadrátméretet vizsgálni, 
hanem egyre növekvõ méretû kvadrátok sorozatára, egy térsorozati elemzésre van szükség. Ez a mintaméret 
további sokszorozódását jelenti. 

 

Sampling Methods in Botany 
 

Sampling strategies are of central importance in botany. They determine the spectrum of data processing 
methods. Instead of the importance, sampling is not a key issue in botany. The reason is partly historical. 
Sampling conventions and plot sizes are controlled by the traditions in the classical phytocoenology. This 
tradition is based on a long field experience. Although, there are changes even in this aspect of sampling 
strategies. 
Sampling strategy is controlled by the research hypothesis. Evidently, a different kind of sampling strategy 
should be used in the case of a biogeographical study than in the case of a classical phytocoenological survey. 
A fine-scale ecological process needs a crucially different sampling process than the previously mentioned 
ones. The spatial arrangement of the sampling units (usually plots) is another crucial aspect of the sampling 
process. The spatial arrangement of the sampling units also influences the applicable data management 
techniques. 
Sampling strategies are demonstrated in the case of the Rejtek Project, where secondary succession is studied 
after clear-cutting of a beech forest.Density estimation of shrubs is a relatively simple problem; there is only 
one variable to estimate, the density. Usually limited number of plots enough. A totally different question 
arises when we would like to know the total species pool of the clear cut areas in the neighbouring beech 
forests. The species pool is usually estimated by nonparametric (or parametric) estimation techniques or a 
sequential sampling method may also applied. To estimate the abundance relationship of the species usually 
needs a much larger sample size than the previously addressed questions. In this case the ratio of these 
species and the density of the species are estimated. A really challenging task is to estimate the number of 
species combinations. The number of species combinations is increasing according to a power function. It 
may involve hundreds of plots. However, the number of species combinations depends on the plot size. Thus, 
it is irrelevant to estimate the number of species combinations just for one particular plot size. An increasing 
number of plot sizes (spatial series analysis) is preferred. 
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Túllegelt nyírségi homoki gyepek szekunder szukcessziója és magkészlete 
 

TÖRÖK Péter � PAPP Mária � TÓTHMÉRÉSZ Béla � MATUS Gábor 
 

A talajok magkészlete fontos szerepet játszik a xerofil gyepek dinamikájában. Lúdtartás következtében 
denudált nyírségi homoki gyepek (Cynodonti-Festucetum pseudovinae) vegetációjának fejlõdését és 
magkészletét vetettük össze. Két magasabban és két alacsonyabban fekvõ terület vegetációját mértük fel 12 
éven át, területenként 5-5 állandó kvadrátban (4m2), majd a tizenkettedik évben koncentrált mintákból, 
csíráztatásos módszerrel elemeztük a talaj magkészletét is. A mintaterületek vegetációja a nyílt, egyévesek 
dominálta gyomtársulásokból zárt, évelõk dominálta gyeppé alakult vissza, ugyanakkor a regenerációt erõsen 
befolyásolta a területek relatív magassága. A szárazság stressznek jobben kitett magasabban fekvõ területeken 
az évelõ füvek nem tudtak kizálólagos uralomra jutni, így a legtöbb pionír egyéves faj a vegtációban is 
fennmaradt. A mélyebben fekvõ nedvesebb és tápanyagban is gazdagabb állományokban viszont a klonális 
növekedésû füvek (Cynodon dactylon, Poa angustifolia, P. pratensis) abszolút dominanciát szereztek. A 
mélyebben fekvõ területeken a fajgazdagság a szukcessziós korral csökkent, illetve a fajgazdagság az évelõ 
füvek borításával negatívan korrelált. A magkészlet sûrûsége és fajgazdagsága a magasabban fekvõ 
területeken volt a nagyobb, ugyankkor a területek közötti és területeken belüli variáció is jelentõsnek 
bizonyult. A korai pionírok magkészletének részbeni kimerülése, illetve a kései dominánsok jellemzõen rövid 
életû magjai miatt a vizsgált idõpontban a talaj magkészlete a közepes szukcessziós korú (5�8 év) vegetációra 
hasonlított a leginkább. A Nyírség további degradált, illetve zavartalan gyepjeivel és spontán terjedõ 
akácosaival összevetve nem sikerült a magkészlet sûrûsége és fajgazdagsága, illetve a mintaterület magassági 
helyzete között egyértelmû törvényszerûséget találni. Ezekre a jellemzõkre a magassági helyzet és a 
pillanatnyi vegetáció összetétele és dominancia viszonyai mellett a vegetáció fejlõdésének korábbi stádiumai 
is jelentõs hatást gyakoroltak. 
 

Secondary succession and seed bank formation  
in overgrazed sandy grasslands in Nyírség (NE-Hungary) 

 

Soil seed banks play crucial role in the dynamics of continental dry grasslands. Vegetation development and 
actual seed bank were analysed using long-term observations (12 years) in sandy grasslands (Cynodonti-
Festucetum pseudovinae) denuded by domestic geese. Four sites, two of them were located on upper slopes, 
whereas another two sites positioned on lower slopes, were studied to represent the effect of vertical 
positioning on vegetation development. Permanent plots were surveyed between 1991 and 2002 using 
2m×2m sized plots. In the twelfth year after denudation, soil seed banks were studied using the seedling 
emergence method of concentrated samples. Vegetation developed from open, annual dominated weedy 
communities to closed, perennial dominated grasslands. Changes were also remarkably influenced by the 
vertical position of the plots. In upper sites, subject to more drought and nutrient stress, graminoids were 
prevented to form a closed sward, therefore most pioneer annuals were able to persist. In contrast, more moist 
and nutrient-rich conditions at lower sites favoured clonal graminoids (Cynodon dactylon, Poa angustifolia, 
P. pratensis) to gain dominance. Declining species richness was found during the succession at the lower 
sites, and the species richness was negatively correlated with cover of clonal graminoids. More dense and 
more species-rich seed banks were found in upper sites, but with a great variation within and between sites. 
As a consequence of limited longevity of some early pioneers, and of typically transient seed banks of late 
dominants, mid-successional (5�8 yr) vegetation showed the highest similarity to late successional seed 
banks. Compared to former studies in degraded and reference sites in the same landscape, no consistent 
vertical pattern for seed bank density and species richness was found. These characteristics were the function 
both of vertical position, structure and composition of actual vegetation and that of the preceding vegetation.  
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Löszös és szikes gyepek rekonstrukciója a HNP területén 
 

VIDA Enikõ Edit � DEÁK Balázs � TÖRÖK Péter � VALKÓ Orsolya � MIGLÉCZ Tamás � 
LENGYEL Szabolcs � TÓTHMÉRÉSZ Béla 

 

Az utóbbi évtizedekben a természet- és tájvédelemben egyre nagyobb szerepet kaptak a tájléptékû 
rehabilitációs programok, melyek során az élõhely-rekonstrukció mellett megvalósul az ember által alakított 
tájak rehabilitációja is. Ezek a folyamatok, a faj- és élõhely- védelem mellett, fontos szerepet játszanak a 
biológiai sokféleség megõrzésében. Jelen prezentációnkban a Hortobágy Nemzeti Park területén elhelyezkedõ 
Egyek- Pusztakócsi mocsárrendszerben folyó, az Európai Unió (LIFE) által támogatott rehabilitációs 
programhoz kapcsolódó visszagyepesítési program eddigi eredményeit mutatjuk be. 2007-ig összesen 480ha-
nyi szántón végeztünk visszagyepesítést a korábban lösz-, illetve szik gyepek helyreállításának érdekében. A 
magvetés 2005 és 2006 októberében történt szikes- és löszgyepi vázfajokból álló magkeverékekkel (szikes 
magkeverék: Festuca pseudovina, Poa angustifolia, löszös magkeverék: Festuca rupicola, Poa angustifolia, 
Bromus inermis; 25kg/ha). A gyepesített területek monitorozása állandó kvadrátok növényzetének 
felmérésével (1 m2-es kvadrát, százalékos borítás és egyedszám) valamint fitomassza mintavétellel 
(20×20cm-es minta) történik. A gyepesítés után a területeket évi egyszeri kaszálással kezeljük. A gyepesedés 
folyamata igen gyorsnak bizonyult, a vetett füvek már a gyepesítést követõ második évben dominánssá 
váltak, kiszorítva a rövid élettartamú kétszikû gyomokat. A vizsgált területek fajszáma egy év alatt 
szignifikánsan (p<0,001) csökkent a kezdeti értékekhez képest (átlag ± SE, szikes keverék 2006: 17,4 ± 0,73; 
szikes 2007: 8,92 ± 0,69; löszös 2006: 16,78 ± 0,64; löszös 2007: 8,15 ± 0,63). A visszagyepesedés folyamán 
elindult a fûavar felhalmozódás; 2007-ben minden területen szignifikánsan (p<0,001) magasabb holt 
fitomassza tömegeket detektáltunk. Ezzel szemben a kétszikû fitomassza tömegek, szignifikánsan (p<0,001) 
alacsonyabb lettek (átlag × m-2, szikes 2006: 1020g; szikes 2007: 54g; löszös 2006: 989g; löszös 2007: 6g). 
A visszagyepesedés során az elsõ évben domináns kétszikû gyomok visszaszorultak, füvek dominálta 
növényzet alakult ki. Eredményeink jól mutatják, hogy a magvetéssel történõ visszagyepesítés hatékony és 
gyors módszer a gyepek domináns fûállományának helyreállítására. Azonban a színezõ-elemek 
visszatelepítéséhez szükségesek lehetnek további beavatkozások (kétszikû magkeverékkel történõ felülvetés, 
szénaráhordás illetve legelõ állat segítségével történõ propagulum szállítás).  
 

Restoration of loess and saline grasslands on former arable fields 
 

Restoration of grasslands on former arable lands is in the focus of interest for decades, but only a few studies 
were able to discuss the results of multiple plot experiments. We studied a directed grassland restoration 
program, which is connected to the rehabilitation works in Egyek-Pusztakócs (E Hungary) marshland 
(Hortobágyi Nemzeti Park, Egyek-Pusztakócs LIFE). In the last three years (2005-2007), we restored 480 ha 
grassland on formerly ploughed fields. Every year after deep ploughing in October, we sowed seed mixtures 
of dominant saline and loess species in portion of 25kg/ha. At the elevations above 90m a.s.l. (on the former 
loess plateaux), loess seed mixtures were sowed, whereas on those below 90m a.s.l., saline seed mixtures 
were spread out. The fields were mown once per year in early August, and the hay was taken away. 
Percentage of coverage and the number of individuals of vascular species were recorded in early June in the 
years 2006 and 2007. In late June in both years, close to the plots, 10 aboveground phytomass samples 
(20×20 cm) were collected before cutting. The species numbers of the studied sites � compared to the initial 
stages � decreased significantly (p<0.001; mean ± SE; sites with saline mixture in 2006: 17.4 g ± 0.73, in 
2007: 8.92g ± 0.69; sites with loess mixture in 2006: 16.78g ± 0.64, in 2007: 8.15g ± 0.63). We detected 
significant increase in the amount of dead phytomass in every site (grass litter accumulation, p<0.001), 
whereas the amount of herbaceous phytomass decreased significantly (p<0.001) (mean × m-2; sites with 
saline mixture in 2006: 1020g, in 2007: 54g; sites with loess mixture in 2006: 989g; in 2007: 6g). After 2 
years� treatment, a closed, grass dominated species pool and less patchy vegetation was formed, thus, the 
replacement of herbaceous weed communities by perennial communities was rapid. Our results show that the 
grassland restoration by sawing seed mixtures is a fast and effective technique to restore the former grassy 
vegetation of ex-arable fields. However, to increase the species richness and naturalness of the restored fields, 
the sowing of seed mixtures of herbaceous species, hay transport from non degraded sites, and/or moderated 
grazing are needed.  
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Adventív hínárnövények Magyarországon 
 

VIDÉKI Róbert � DANYIK Tibor � KORDA Márton � SZÉPLIGETI Mátyás � MESTERHÁZY Attila  
� KIRÁLY Gergely 

 

A neofiton hínárnövények magyarországi megjelenésérõl, tömeges elszaporodásáról, vagy kártételérõl szóló 
híradások az 1990-es éveket megelõzõen csak szórványosan lelhetõk fel a hazai botanikai irodalomban. Az 
elsõ közlés Kitaibeltõl Páltól származik (Vallisneria spiralis, 1808). 1870-tõl ismert a kanadai átokhínár 
(Elodea canadensis) megtelepedése, amelyet Borbás Vince fedezett fel és közel száz évvel késõbb kerül elõ 
újabb faj, a vízidara (Wolffia arrhiza) (Almádi 1961). A hínarak pontosabb hazai ismeretének nagy lökést 
adott Felföldy Lajos Hínár határozója (1990), amely számos új fajt és közöletlen adatot tartalmazott. Ezt 
követõen ugrásszerûen megnõtt az adventív hínárfajokról szóló közlemények száma, pl. Elodea nutalii (Ráth 
1992), Cabomba caroliniana, Egeria densa, Gymnocoronis spilanthoides, Pistia stratiotes, Rotala macranda, 
Shinnersia rivularis, Utricularia gibba Szabó (1994), Azolla filiculoides (Fehér � Schmidt 1998). Az utóbbi 
években a közismert hazai termálkifolyóknál végzett célzott botanikai vizsgálatok 12 új faj tartós 
megtelepedését mutatták ki (Egeria densa, Hydrilla verticillata, Hydrocotyle ranunculoides, Hygrophila 
polysperma, Lemna minuta, Ludwigia peploides, Ludwigia repens, Najas guadalupensis, Salvinia molesta, 
Vallisneria gigantea, Ceratopteris thalictroides, Sagittaria subulata). A hazai botanikai irodalmak valamint a 
herbáriumi és terepi adatok összesítése nyomán napjainkig 40 adventív hínárfaj mutatható ki Magyaroszágon. 
Ezek csekély hányada mezõgazdasági hydrokultúrákból (pl. rizsföld) szökött ki, vagy állatok közvetítésével 
került be (Wolffia arrhiza). A fajok túlnyomó része azonban akvaristák közremûködésével lett a 
termálvizekbe betelepítve. Egyes fajok inváziós szerepe már évtizedek óta ismert (pl. Elodea canadensis), de 
a legtöbb faj az igényeinek megfelelõen csak a termálforrás környezetében vagy a kifolyókban tenyészett. 
Néhányuk a kifolyók közvetítésével a természetes vizekbe is bekerült és az enyhe telek és forró nyarak 
kedveztek a tartós megtelepdésüknek, lokális inváziójuknak. Az elõadás beszámol a hazai hínárvegetációra 
aktuálisan és potenciálisan veszélyt jelentõ új hínárfajokkal kapcsolatos legújabb kutatási eredményekrõl. 
 

Introduced aquatic weeds in Hungary 
 

There are only a few news in the Hungarian botanical literature about the proliferation and appearance of 
neophyte aquatic weeds before the 1990s. The first publication is from Pál KITAIBEL (Vallisneria spiralis, 
1808). The existence of Canadian waterweed (Elodea canadensis) iwas reported by Vince BORBÁS from 
1870, followed by the next report almost a century later. This work informs us on the appearance of the 
spotless watermeal (Wolffia arrhiza) (ALMÁDI 1961). Lajos FELFÖLDY�s �Hínárhatározó� (Handbook of 
Aquatic Plants) in 1990 was a great landmark in the floristics of aquatic weeds, and the work itself contained 
several data on previously not detected species, and unpublished data. After this moment, the number of 
publications on the introduced aquatic weeds has significantly increased. We can mention for example: 
Elodea nutalii (RÁTH 1992), Cabomba caroliniana, Egeria densa, Gymnocoronis spilanthoides, Pistia 
stratiotes, Rotala macranda, Shinnersia rivularis, Utricularia gibba (SZABÓ 1994), Azolla filiculoides (FEHÉR 
� SCHMIDT 1998). Botanical analyses at well-known Hungarian thermal springs detected the establishment of 
12 new species in the last few years (Egeria densa, Hydrilla verticillata, Hydrocotyle ranunculoides, 
Hygrophila polysperma, Lemna minuta, Ludwigia peploides, Ludwigia repens, Najas guadalupensis, Salvinia 
molesta, Vallisneria gigantea, Ceratopteris thalictroides, Sagittaria subulata). According to the current 
literature and botanical analyses, forty introduced aquatic weeds were detected in Hungary. Some of them has 
escaped from hydro-cultures (e.g. from rice-cultures) or spread by animals (e.g. Wolffia arrhiza). However, 
the vast majority of the species were introduced into thermal waters by human activity, especially by tropical 
fish-keepers, who grow these plants in thermal springs. The role of some species as important adapting 
invaders is well-known from decades (e.g. Elodea canadensis) but, until recent years, most of them have 
appeared only at thermal springs or at their effluent drains. Some of them reached natural waters via the 
intercession of effluent drains. Their establishment and local invasion has been facilitated by mild winters and 
hot summers. The presentation reports up-to-date results of research on new aquatic weeds with a current and 
potential threat to native aquatic macrophytes in Hungary. 
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Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. konferencia 

(Gödöllõ, 2008. február 29.�március 2.) 
posztereinek összefoglalói 

 
 

Antropogén hatásra kialakult nyílt homoki gyepek vegetációjának  
és termõhelyének vizsgálata 

Studies on vegetation and habitat of open sandy grasslands developed due to anthropogenic influence 
 

ÁDÁM Szilvia � MALATINSZKY Ákos � VONA Márton � Centeri Csaba � KISS Tímea � HERCZEG Edina � 
LOKSA Gábor � PENKSZA Károly � CSONTOS Péter 

 

A Kárpát medence nyílt homoki gyepek extrém száraz félsivatagi környezetében tápanyagszegény homok 
talajain szélsõségesen száraz éghajlatú xeroterm bélyegeket mutató fajokból felépülõ, nyílt, bennszülött 
vegetációtípusok jellemzõek. Bennszülött állományalkotó pázsitfûfaja a Festuca vaginata. A talajok az 
urbanizáció hatására a sekély termõrétegû, gyenge tápanyagszolgáltató képességû homoktalajok N tartalma 
megnõtt. A vegetáció fizionómiája változatlan maradt, de a faji összetétel megváltozott. Megnõtt a gyomok és 
a zavarástûrõ fajok mennyisége, az uralkodó pázsitfûfajok is eltérõek. lettek A tudomány számára új Festuca 
faj a Festuca pseudovaginata domináns faj a vizsgált mintaterületek egy részén. Ez a növény az emberi 
tevékenység során átalakított környezeti tényezõkhöz sokkal jobban idomul, mint fajtársai. A fajok 
elterjedésével, megjelenésével párhuzamosan a talajtani és mikroklimatológiai paraméterek is változnak. A 
Festuca vaginata állományok alatti talajminták nitrogén és foszfor mennyisége nagyobb volt, mint a Festuca 
pseudovaginta vegetáció foltok alatt. E szegényesebb Festuca pseudovagintás környezet is csak nyílt gyep 
kialakulását tette lehetõvé, a gyomfajok sem jelentek meg számottevõen. A vegetációban bolygatás hatására 
kialakult viszonyokra, jelen vizsgálati sorozatunk alapján, a cönológiai szempontból nagyon tarka, 
élõhelyenként is eltérõ fajösszetétel adja meg a választ. 

 
 
 

A tervezett Kõrös-Éri Tájvédelmi Körzet botanikai felmérése 
Botanical survey of the planned Kõrös-Éri Protected Landscape Area 

 

ARADI Eszter � MARGÓCZI Katalin � ZALATNAI Márta � MAKRA Orsolya � KÖRMÖCZI László � NÉMETH 
Anikó � KRNÁCS György � MAJLÁTH Imre � ANTUNOVICS Balázs 

 

A Dél-Kiskunsági Kõrös-Ér mentén tervezett Tájvédelmi Körzet részletes felmérése valósult meg 2006-2007-
ben, számos szakértõi csoport bevonásával, a KNPI koordinálásával. Az SZTE Ökológiai Tsz. feladatai közé 
tartozott a tervezett TK területegységeinek élõhely-szintû térképezése, a foltok szöveges jellemzése és 
természetességük megadása, a jellemzõ foltokban cönológiai felvételek készítése, területenként flóralista 
készítése, a jelenlegi és a javasolt kezelési mód megadása, a védett fajok felmérése és az irodalmi adatok 
összegyûjtése, valamint az inváziós fajok összeírása. A térségben a legnagyobb kiterjedésben a kékperjés 
láprétek, nádasok, szikes rétek fordulnak elõ. Természetességük összességében jó, ám az állományokat nagy 
részét veszélyezteti a talajvízszint-csökkenés, a legtöbb esetben megfigyelhetõ a kiszáradással járó fajvesztés, 
illetve a fajkészlet átalakulása. A háborítatlanul megmaradt sztyepprétek szintén fajgazdag, értékes 
állományok, kiterjedésük azonban minimális. A regenerálódó parlagok rendszerint fajszegény, gyomos 
területek; az erdõk nagyobbrészt mesterséges fenyõ-, nyár- és akác ültetvények. A térségben elõforduló 61 
védett és fokozottan védett növényfaj közül a vizsgált 13 területegységen 42 fajt mutattunk ki, számos új 
elõfordulást regisztráltunk. Az inváziós nyomás a gyepfoltokon még nem jelentõs, ám az erdészeti 
ültetvények felõl terjedõ fásszárúak � láp- és mocsárrétek esetében az Acer negundo és Fraxinus 
pennsylvanica, szárazabb gyepeknél az Ailanthus altissima és az Elaeagnus angustifolia � a közeljövõben 
komoly problémákat okozhatnak. Száraz gyepek, regenerálódó parlagok esetében az Asclepias syriaca 
elõretörése szembetûnõ. Jelenleg a gyepterületek 36%-át hasznosítják. Legeltetés mindössze 3 területegységet 
érint, túlnyomórészt a kaszálás jellemzõ � ezen esetekben a tarló gyakran bizonyul túl alacsonynak. 
Feltüntettük a mûvelési ágnak nem megfelelõ használatot (erdõsítés, spontán erdõsülés, beszántás), illetve az 
elmúlt néhány évben visszagyepesedõ szántókat is � ez utóbbiak összterülete 51,2 ha. A kutatásokat a HU-
RO-SCG-1/146 Interreg program keretében végeztük. 
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Kékperjés társulások és a talajvíz kapcsolata a Duna-Tisza közén 
Molinia meadows and the ground water in the region of Danube-Tisza Interfluve 

 

BAGI István � DÖMÖTÖR Dóra 
 

A 2006-2007-ben végrehajtott felmérés során (INTERREG HU-RO-SCG-1/146), a Kunpeszér-Lajosmizse 
vonaltól délre a Duna-Tisza közén 178 olyan cönológiai felvétel készült, melyekben a Molinia hungarica 
borítása meghaladta az 5%-ot. A felvételezéskor mértük a tengerszint feletti magasságot, talajfúróval a 
helyszíni talajvízszintet, mindezeket összevetettük a legközelebbi talajvízkút adataival. A felvételek 
regionális eloszlását a talajvízkutak helyzete határozta meg, azon belül a tipikusabb állományok teljeskörû 
felvételezésére törekedtünk. A 178 felvételt sokváltozós módszerekkel csoportosítottuk, a fajok hiány-jelenlét 
adatai alapján a felvételek két csoportba rendezõdnek: A kisebbiket a homokhátsági buckaközi vegetáció 
felvételei alkotják, ezek vagy összhangban állnak a Molinio-Salicetum rosmarinifoliae társulással, vagy a 
Chrysopogono-Caricetum humilis leírására emlékeztetnek. A talajvízkút adatok alapján valószínûsíthetõ, 
hogy a legmagasabb mért talajvízszintek sem közelítették meg a felszínt 0,5 - 1 m-nél jobban. A kékperjés 
társulások kialakulása alapvetõen a magasabban fekvõ buckákból kilépõ (csapadékból származó) szivárgó 
vizeknek köszönhetõ. A felvételek többsége (163) egy olyan, a Succiso-Molinietum hungaricae társulásnak 
megfeleltethetõ csoportot alkot, amelyen belül nem különíthetõk el karakterisztikus klaszterek. Mindez arra 
utal, hogy fajösszetétel alapján a társulás � differenciális fajok híján � nem bontható �szabályos� 
szubasszociációkra, legfeljebb dominanciatípusokra. Ilyen jellemzõ dominanciatípus-alkotó többek között a 
Schoenus nigricans, az Equisetum fluviatile, a Deschampsia caespitosa (!), vagy akár a Chrysopogon gryllus. 
A potenciális szubasszociációk fajösszetételének összemosásában (áttételesen a kimagasló fajgazdagság 
kialakításában) nagy szerepe van az egyes évek közötti vízellátottságbeli, olykor szélsõséges különbségeknek. 
Adataink szerint a Duna-Tisza közén a kékperjés társulások kialakulásában a hátságra lehullott 
csapadékvízbõl (!) táplálkozó, oldalirányú szivárgó vizeknek regionális és helyi szinten elsõdleges 
jelentõsége van, míg az abszolút talajvízmélységek az egyes dominanciatípusokat határozzák meg. 
 

 
A Cirsium brachycephalum cönológiai viszonyai a Duna-Tisza közén véletlenszerû regionális 

mintavételezés alapján 
Coenology of Cirsium brachycephalum in the Danube-Tisza Interfluve obtained by evaluation of data 

received from random sampling at regional level 
 

BAGI István � SZÉKELY Árpád 
 

A Cirsium brachycephalum, kisfészkû aszat Magyarországon védett, Európai Uniós listás (Annex II) pannon 
endemizmus. Ehhez képest a 2006-2007-ben végrehajtott felmérés alkalmával (INTERREG HU-RO-SCG-
1/146), a növényzet vízigényére vonatkozó kutatás során készített 688 cönológiai felvételbõl 60-ban fordult 
elõ (8,7 %). A felvételek helyszínét a felmérésbe vont talajvízkutak (52) helye határozta meg. A kutak 
kijelölése a Cirsium brachycephalum elterjedésétõl független szempontok alapján történt. Az 52 kútból 22 
esetében készült a fajt tartalmazó felvétel (42,3 %). A becsült állománynagyságok alapján a Cirsium 
brachycephalum egyedszáma csak a vizsgált területen (Kunszentmiklós-Kunpeszér-Lajosmizse-Csongrád 
vonaltól délre a szerb határig) óvatos becslés szerint is bõven meghaladhatja a 10 milliót. A fajt tartalmazó 
állományok leggyakoribb uralkodó fajai sorrendben a következõk: Agrostis stolonifera, Phragmites australis, 
Carex distans, Bolboschoenus maritimus, Alopecurus pratensis, Carex acutiformis, Calamagrostis epigeios. 
A Cirsium brachycephalum leggyakrabban átmeneti társulásokban fordul elõ, így a szoloncsák szikes zonáció 
szinte minden tagjában, illetve átmeneteikben (zárójelben az adott cönotaxon elõfordulásának száma, akár 
átmenet részeként is): Bolboschoeno-Phragmitetum (17), Schoenoplectetum tabernaemontani (5), 
Bolboschoenetum maritimi (6), Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (19), Taraxaco bessarabicae-
Caricetum distantis (18), Loto-Potentilletum anserinae (16), a kevésbé szikes társulások felé mutató 
átmenetekben: Galio palustris-Caricetum ripariae (3), Caricetum acutiformis (6), Caricetum melanostachyae 
(2), Cirsio cani-Festucetum pratensis (1), Succiso-Molinietum hungaricae (4), Agrostio-Deschampsietum 
caespitosae (3), Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae (1), de megjelenhet az erõsebben szikes 
társulásokban: Lepidio crassifolii-Puccinellietum limosae (2), illetve a vizsgált területen alulreprezentált 
szolonyecrétben is: Agrostio stoloniferae-Alopecuretum pratensis (5). A faj nagy egyedszáma széles � 
nemcsak mocsarakra, hanem a vizenyõsebb szikes rétekre is kiterjedõ � cönológiai spektrumával és 
zavarástûrõ jellegével magyarázható. 
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Özönnövények grid alapú felmérése Pécs belterületén 
Grid-based survey of invasive plants in downtown of Pécs 

 

BÁN Teréz � CSIKY János � LENGYEL Attila � BARÁTH Kornél � OLÁH Emõke 
 

Pécs flórájának kutatása évszázadok óta folyik, ám grid alapú, szisztematikus florisztikai feltárása napjainkig 
elmaradt. A raszteres flóratérképezések egyébként sem tekinthetõk gyakorinak Magyarországon, városok 
flórájának ilyen rendszerû kutatása viszont kimondottan unikálisnak számít. Pécs városának külterülete 
tizenegy magyarországi (35 km2-es) KEF hálószemet érint, belterülete csupán hetet. Vizsgálataink során 
minden KEF kvadrátot a földrajzi fokbeosztásnak megfelelõen további 16 egyenlõ részre osztottuk (2,25 
km2). Az így kapott, a várost teljesen lefedõ 102 db térképezési egységbõl 2006-ban csak a belterületi 37-et 
mértük fel. Poszterünkön listázzuk e kvadrátok özönnövényeit (több, mint 100 faj), bemutatjuk a 
leggyakoribbak elterjedési térképeit jelenlét/hiány, abundancia és dominancia adatok alapján. Vizsgálataink 
szerint Pécs belterületének legtömegesebb és/vagy legkiterjedtebb állománnyal rendelkezõ özönnövényei az 
Ambrosia artemisiifolia, Erigeron annuus, Solidago gigantea, Robinia pseudo-acacia, Amaranthus 
retroflexus, Syringa vulgaris, Oxalis dillenii, Parthenocissus cf. inserta, Conyza canadensis és a Reynoutria x 
bohemica. Az alapos terepbejárásnak köszönhetõen néhány, a Mecsek flórájára új taxont is kimutattunk (pl. 
Galinsoga quadriradiata Ruiz. et Pav.), illetve belterületen is rábukkantunk a nemrégiben még kipusztultnak 
vélt pécsvidéki aszat (Cirsium boujartii (Pill. et Mitterp.) C. H. Schultz) kisebb populációira.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Florisztikai értékek a Kiskunsági Nemzeti Park területén található Nagy-széken 
Floristic values of Nagy-szék in the Kiskunság National Park 

 

BARANYAI Balázs 
 

A 2007. évi vegetációs idõszakában végeztem flórakutatásokat a Kiskunsági Nemzeti parkhoz tartózó Nagy-
széken, mely egy 80 ha kiterjedésû szikes legelõ. A kutatási eredményeimet több botanikussal egyeztetve arra 
a megállapításra jutottunk, hogy országos szinten a Nagy-széken található társulásokat önmagukban és 
fajkészletük tekintetében vizsgálva nem különösebben unikális terület. Annyiban mégis figyelemre méltó ez a 
terület, hogy regionálisan szinte teljesen eltûnt vegetáció típust, fajgazdag löszgyepek szikesekkel alkotott 
mozaikját õrzi és ráadásul a régmúltra visszatekintve már az 1600-as évektõl legeltetés folyik a területen. 
Régebben fõleg juh, ló és szarvasmarha állományok legelték a területet; ezzel is növelve a mozaikosságot. A 
nagyszámú florisztikai érték is a növényzet mozaikosságának és a változatos mikrodomborzatnak 
tulajdonítható. Ilyen érték, illetve érdekesség a júniusi terepbejárás során, egy 2×5 méteres sávban talált 
körülbelül 20-25 tõ réti iszalag (Clematis integrifolia L.), melyek a jellemzõ méretükhöz (30-50(-100) cm) 
képest jóval kisebbek maradtak, alig haladták meg egy golyóstoll (kb.12 cm) nagyságát. Véleményem szerint 
ez a jelenség az idei év szeszélyességének tulajdonítható. Az elõzõ évhez képest kevés volt a csapadék, de az 
is lehet, hogy a legeltetésnek is szerepe volt a jelenség kialakulásában. A következõ években figyelemmel 
kellene kísérni ezt a 2×5 méteres sávot, hátha újra megjelennek a �mini� réti iszalagok. Fontos még azt is 
megemlítenem ezzel kapcsolatban, hogy olyan növénykét is találtam, amely termést is hozott. Értékként 
említést érdemel még a nagy tõszámmal bíró (25-30 tõ) korcs nõszirom (Iris spuria L.), melynek a környéken 
itt található a legnagyobb populációja, a helyi botanikusok szerint. A kutatások során találtam még a területen 
árlevelû lent (Linum tenuifolium L.), Sadler-imolát (Centaurea sadleriana Janka) mely nem mondható 
gyakori fajnak, de a Kiskunság ezen vidékein viszonylag nagy populációi vannak. Említést érdemel még a 
nagy pacsirtafû (Polygala major Jacq.), melyrõl a Duna-Tisza közén csak a Mikla-puszta nyugati oldaláról 
vannak adatok, itt is mindösszesen 3 gyepterülten fordul elõ. Állománya több ezer tövet számlál. A felmérés 
során meghatározásra került megközelítõleg 220 edényes növényfaj, amelybõl 10 védelemre érdemes, 12 
pedig védett. 
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Tájtörténeti kutatás a Soproni-hegység patakmenti területein  
a XVIII. század végétõl napjainkig 

Land-use historical study in the streamside territories of Sopron Hills since the 18th century 
 

BARANYAI-NAGY Anikó � BARANYAI Zsolt 
 

A mai vegetáció kialakulásában a múltbeli tájhasználat igen fontos tényezõ, az aktuális állapot megértéséhez 
elengedhetetlen a tájban lejátszódott folyamatok, az ember tájhasználó, növényzetet átalakító 
tevékenységének ismerete. A több idõpontból származó történeti források elemzése lehetõvé teszi a táj 
múltjának, idõbeli átalakulásának ábrázolását, a mai állapottal való összehasonlítását. A Soproni-hegység 
területére irányuló tájtörténeti kutatás során a patakmenti égerligetek kialakulásának, történetének 
megismerését tûztük célul. Vizsgáltuk, hogy milyen vegetáció található a patakmenti területeken, a jelenlegi 
égerligetek helyén a múlt különbözõ idõpontjaiban, mikor és milyen folyamatok eredményeképpen alakultak 
ki a mai égerligetek, milyen volt kiterjedésük a múlt egyes idõpontjaiban. A közel 250 évet átölelõ (1770-
2005) idõszakból történeti térképeket, archív és új légifelvételeket értékeltünk térinformatikai eszközökkel. 
Eredményeinket a Hidegvíz-völgy példáján mutatjuk be. Törekedtünk a fellelhetõ legkorábbi térkép 
felkutatása mellett, a lehetõ legtöbb idõpontból származó, különbözõ típusú anyag összegyûjtésére. 
Elemeztük az I., II., III. katonai felmérés szelvényeit, a III. felmérés reambulált változatát. Levéltári 
kutatással számos XVIII., XIX. századi kéziratos topográfiai, kataszteri, erdészeti térképet találtunk, közöttük 
a hegyvidék legrégebbi erdõtérképét 1787-bõl. Emellett a múlt század hat idõpontjából származó erdészeti 
üzemtervi térképet dolgoztunk fel, valamint légifelvételeket 1944, 1959, 1983, 1991, 2000, 2005 évekbõl. 
Minden anyagot georeferáltunk, azaz a különbözõ méretarányú és vetületû térképeket egységes térképi 
vetületbe (EOV) alakítottuk, így lehetõvé vált a korabeli térképek egymással, illetve aktuális térképekkel 
történõ összevetése, értékelése. Megállapítható, hogy a Rák-patak mentét, egészen a Hidegvíz-völgy felsõbb 
szakaszáig az 1770-es évektõl a XX. század elejéig gyepek borították, valószínûsíthetõ, hogy napjaink széles 
égerligetei részben az egykori gyepek spontán erdõsödésével, részben erdõtelepítés eredményeképpen jöttek 
létre jellemzõen a XX. század során. 
 

 
Virág- és szármorfológiai vizsgálatok a Cuscuta nemzetségben 

Observations on floral and stem morphology in genus Cuscuta 
 

BARÁTH Kornél 
 

A Cuscuta nemzetség parazita életmódú tagjai a világ minden részén a nehezen határozható taxonok közé 
tartoznak. A közel 170 faj biztos elválasztása, a taxonómiai bélyegek apró mérete és hasonlatossága miatt, 
szabad szemmel nem könnyû feladat. A Kárpát-medencében honos arankákat célzó taxonómiai kutatások 
2005-tõl sztereó- és fénymikroszkópos vizsgálatokkal is kiegészültek. A magokra, embriókra, szárakra, 
termésekre és a mindennemû virágrészekre kiterjedõ vizsgálatok számos új, a fajok elválasztásában ezidáig 
nem használt taxonómiai bélyeg felfedezését eredményezte. Bár a legtöbb Cuscuta esetében virágok 
szükségesek a határozáshoz, némely arankát (C. epithymum, C. campestris, C. lupuliformis) bizonyos 
szártulajdonságok alapján is azonosíthatunk. Ezek a bélyegek az idõsebb herbáriumi példányokon is jól 
láthatóak, így elkerülhetõ a határozáshoz eddig szükséges virág-preparálás is. A virágok morfológiája 
ugyanakkor félrevezetõ is lehet, ugyanis a legtöbb hazai arankánál elõfordulnak fajra nem jellemzõ, 
abnormális virágok. Míg a C. campestris abnormális virágokkal bíró egyedeit forgalmas utak melletti, 
ruderális élõhelyeken találtuk, addig a C. epithymum és C. europaea esetében természet-közeli populációkból 
is elõkerültek. Olyan kulcsfontosságú bélyegeknél is találtunk defektusokat, mint a bibeszál száma, hossza, a 
párta torokpikkelyeinek mérete, rojtossága, a virág és termés mérete, alakja, a virágtagok száma, vagy a 
kocsányok hossza. A szár és a termés abnormális morfológiája gyakran állati paraziták jelenlétére utal. A C. 
australis, C. campestris, C. europaea és a C. epithymum fertõzéséért leginkább a Smicronyx genus 
hiperparazitái (Curculionidae) tehetõk felelõssé, míg a C. lupuliformis termésének defektusait egy máig 
azonosítatlan hártyásszárnyú rovar (Hymenoptera) okozza.  
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A comparative morphometric study of six Sempervivum ruthenicum s. l. populations  
from N Dobrogea, Romania 

Összehasonlító morfológiai vizsgálat hat, észak-dobrudzsai Sempervivum ruthenicum s.l. populációban 
 

BARCA, Valentin � NICULAE, Marilena � VARGA, Alexandru � MATEI, Daniel 
 

Sempervivum ruthenicum s.l is a complex of taxa endemic to Europe, comprising many populations attributed 
alternatively mainly to S. zeleborii Schott or S. ruthenicum Koch and distributed over a wide area between 
Krymea and C E Russia and southern Romania and the Balkans. This taxonomic complex was traditionaly 
either lumped together into a conglomerated taxon Sempervivum zeleborii (including S. ruthenicum) as in In 
Fl. Eur. 1993, or it is split into two distinct species: Sempervivum ruthenicum [s. stricto] and S. zeleborii 
Schott as given in Fl. Eur. 1993 and in Atlas Florae Europ vol. 12, 1999, Therefore this group of taxa 
currently classified under S. ruthenicum and S. zeleborii needs to be further studied, on the basis of materials 
covering all the range in question. The taxonomic ambiguity surrounding S. ruthenicum is caused partly by 
the nomenclatural confusion between several yellow-flowered taxa erroneously circumscribed to the species 
S. globiferum L. To this adds up the lack of rigurousity and intercomparability of the protologues of the taxa 
representing the yellow-flowered Sempervivum populations North of Danube. In order to contribute to the 
evaluation of the taxonomic status of the species S. ruthenicum, we have performed a comparative 
morphometric analysis of the morphological characters useable in the diagnosis of this taxon, and of their 
variability, by observations on fresh or conserved biologic material, belonging to six populations located in 
northern Dobrogea (Macin, Suluc, Piatra Raioasa, Culmea Pricopanului, Muntele Consul, Niculitel) at the 
southeastern fringe of the range, over 8 vegetation seasons (2000-2007). We present hereby the results that 
characterize a rather homogenous and compact group of populations according to a great proportion of the 
characters  
 

 
 
 

The chorology of Sempervivum ruthenicum 
A Sempervivum ruthenicum elterjedése 

 

BARCA, Valentin � NICULAE, Marilena � VARGA, Alexandru � MATEI, Daniel 
 

Sempervivum ruthenicum s.l. is a monocarpic crassulacean that perennates by offshoots. It has 12-16-merous 
flowers with white-yellow(ish) petals sometimes with basal pink-or garnet-red to burgundy spots and streaks. 
This complex of taxa, endemic to Europe, comprises seveal populations attributed alternatively mainly to S. 
zeleborii Schott or S. ruthenicum Koch distributed over a wide area between Krymea, C E Russia, southern 
Romania and the Balkans. According to the Atlas Florae Europaea vol. 12 1999:54, the species has a range 
spanning on the map with an approximate eastern limit of the range for S. ruthenicum at 45oE, a northern 
limit at approximately 54oN, both in European Russia; and a southern and western limit in Romania, at 
approximately 45oN, and 24oE, respectively. The Ukrainian and Russian range evaluation is complicated by 
mentions of S. zeleborii in Russia and in NW Ukraine; occurrences which we consider erroneous due to the 
marked thermophylous preferences shown by S. zeleborii in the rest of its range. In Romania it is distributed 
locally in several locations throughout the country, showing some degree of ecological amplitude, the species 
inhabiting preponderantly drier habitats in rocky locations with moderate altitudinal preference. The region 
involved in our study spans east of Danube being limited approximately by Danube river to the west and to 
the north and by the 46oN parallel to the south, comprising a rather narrow variety of habitats from the 
Danube flood plains to the highest peaks in the to the Macin/Suluc-Pricopanu-Consul old Hercynic Mountain 
Range. This Paleozoic mountain range, with an altitude ranging between 50-500 m above sea level, is part of 
the highly eroded Northern Dobrogean Massif, one of the oldest ones in Romania, formed during the 
Hercynian orogeny. The predominant substrate rock is granite with a climate and edaphic conditions similarly 
narrow. Our study presents a more precise distribution list of the locations from which Sempervivum 
ruthenicum s.l.. was mentioned and a grid map in the UTM projection system of the species distribution in the 
region, together with some more detailed local maps and chorological and ecological considerations with 
regard to biotic and abiotic factors involved in its distribution.  
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ICPMS and bioconcentration capacity of Sedum hispanicum and Jovibarba heuffelii 
 ASedum hispanicum és Jovibarba heuffelii ICPMS elemkatasztere és nehézfém koncentrációs képessége 

 

BARCA, Valentin � NICULAE, Marilena � VARGA, Alexandru � MATEI, Daniel � PROTEASA, Vasile 
 

Sedum hispanicum and Jovibarba (Sempervivum) heuffelii are two succulent plant species belonging to the 
family of Crassulaceae and exhibiting a special type of CO2 metabolism known as CAM �(Crassulacean Acid 
Metabolism). Due to this special feature � the ability to produce this particular type of metabolism, CAM 
plants can store and process water and CO2 much more efficiently even during the driest climate They are 
considerably better adapted to life in arid environments being able to maintain active metabolism practically 
during the entire year. This capacity makes them very good candidates for monitoring of heavy metal 
environmental contamination. In this paper we present the results of a comparative assessment of relative 
heavy metal bioconcentration capacity in Sedum hispanicum and and Jovibarba (Sempervivum) heuffelii 
(Crassulaceae) co-inhabiting a site in the valley of river Lotrisoarei from Southern Carpatian mountains in 
Romania using ultra sensitive ICP- Mass Spectrometric elemental analysis. Our results suggest that both 
species could be used to biomonitor year-round heavy metal environmental contamination opening further 
posibilities for the use of Sedum hispanicum and Jovibarba (Sempervivum) heuffelii (Crassulaceae) planted 
on rooftops as bioconcentrating plants in biomonitoring of heavy metal polution in urban areas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évelõ nyílt homokpusztagyepek 12 éves monitorozásának tapasztalatai 
Experience gained from 12 years� monitoring of open perennial sand grasslands in the Kiskunság 

 

BARTHA Sándor � MOLNÁR Zsolt � HORVÁTH András � VIRÁGH Klára � RUPRECHT Eszter � KUN András � 
HÁZI Judit 

 

Vizsgálatainkat Csévharaszt, Fülöpháza és Orgovány térségében végeztük 1996 és 2007 között. A vegetáció 
foltdinamikáját 40 × 100 m�es területek ismételt térképezésével és 2 × 2 m-es állandó kvadrátokkal 
monitoroztuk. A térbeli szervezõdés változásait 52 m hosszú, 5 × 5 cm-es mikrokvadrátból álló 
transzszektekkel detektáltuk. A vizsgált idõszakban az idõjárás igen változékony volt, csapadékos és aszályos 
évek váltották egymást. Eredményeik szerint az évelõ nyílt homokpusztagyep egy igen dinamikus rendszer, 
ahol alkalmanként tömeges pusztulásnak vannak kitéve a domináns fajok egyedei. Enyhébb szárazság 
fajszegény Stipa borysthenica-s gyepek elterjedéséhez vezet. Komolyabb aszályok hatására azonban a Stipa 
is tömegesen pusztul és helyén egyéves gyep, majd fajgazdag Festuca vaginata-s állomány regenerálódhat. A 
talaj, a mikro-domborzat és a szomszédos növényzeti foltok hatása kontextusfüggõen, csak alkalmanként 
érvényesül. A jobb természetességi állapotú (nagyobb komplexitású és szervezettségû) állományok idõben 
koordináltabbak, azaz állapotuk kevésbé változik a környezet ingadozásainak függvényében. Egyik 
legfontosabb tapasztalatunk, hogy homoki gyepekben egyetlen vizsgálat nem volt elegendõ a társulás 
állapotának minõsítéséhez. Volt olyan állomány, ahol a 12 év során a Németh-Seregélyes féle természetességi 
mérõszám 2-es és 5-ös érték között ingadozott! 1999-ben diverz, tipikus nyílt évelõ homokpusztagyepet 
láthattunk. Ugyanez az állomány 2001-ben elszegényedett, és leromlott egyéves gyepnek látszott, 2005-ben 
azonban már ismét nagyon szép volt. A csapadékos évek hatására a Festuca állománya záródott, a fûavar 
felszaporodott, és a gyep ismét kissé elszegényedett. Továbbfejlesztettük és teszteltük az 5x5cm-es 
transzszekteken alapuló mintavételi módszerünket. Megállapítottuk, hogy a rövid (4 m-es) mikrolineák a 
mintázati állapot becslésére csak korlátozottan alkalmazhatók, azonban igen hasznosak a mátrix fajok évek 
közötti vagy kezelések hatására történõ finom változásainak kimutatására, valamint a domináns fajok 
rangsorrendjének a korábbiaknál pontosabb meghatározására. 
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A pofók árvacsalán (Lamium orvala L.) biológiai vizsgálata a Zákányi-domboldalon 
Data to the biology of Lamium orvala from the hillside of Zákány (S Hungary) 

 

BARTÓK Dóra 
 

A pofók árvacsalán (Lamium orvala L.) az ajakosok (Lamiaceae) családjába tartozó védett, illír 
növényritkaságunk. Elsõként Clusius figyelte meg Horvátországban, Csak jóval késõbb ismertette Kitaibel 
Pál, mint feltûnõ nyugat-balkáni (illír) flóraelemet. A pofók árvacsalánnak Magyarországon mindössze három 
élõhelyét ismerjük, ezek a következõk: Keszthely (1820, Wierzbicki), Zákány-Õrtilos (1944, Károlyi Árpád) 
és a pilisi Bükkös-patak völgye (1953, Bodnár Béla). A dél-dunántúli élõhelyeit veszélyeztetett kategóriába 
sorolták (Borhidi�Sánta). Mindhárom itteni társulása: a dél-zalai bükkös, a dél-zalai gyertyános-tölgyes és a 
dél-dunántúli dombvidéki szurdokerdõ fokozott védelemre javasolt. Elterjedése kiterjed a Dráva-Mura 
közére, Horvátország hegyvidékére, délen Bosznia � Hercegovinára Montenegróig, Szlovéniára, 
Stájerországra, Alsó-Ausztriára, Dél-Tirolra és a Velencei Alpokra egészen a Lombardiai síksákig. 
Jellegzetes kelet � alpesi � balkán (illír) flóraelem. A pofók árvacsalán vizsgálatát két évben végeztük a 
Somogy megyei Zákányi-domboknál. A Zákány vasútállomástól nyugatra fekvõ Látóhegy lábánál az elsõ 
évben (2004) négy alkalommal, 2005 -ben pedig hét alkalommal hetente folytattunk méréseket. A területen a 
Lamium orvala populáció két � fényellátottság szempontjából eltérõ feltételeket kínáló � élõhelyen fordult 
elõ, erdõszélen és zárt erdõben. A kutatás céljából mindkét élõhelyen 10-10 jól elhatárolható sarjtelepet 
választottunk ki és meghatározott szempontok alapján folytattuk felméréseinket: a sarjtelepek mérete, a 
virágzó, illetve a vegetatív hatások száma, sarjtelepenként öt generatív hajtás magassága. A sarjtelepek és 
hajtások nagyságát mérõszalaggal mértük meg. A növény részterméseit mûanyag tartóedényekbe gyûjtöttük, 
és a tömegmérést követõen hûtõszekrényben kerültek tárolásra. Az általunk vizsgált területen a sarjtelepek 
(polykormon) mérete az erdõszélen: 160-2275 cm², a zárt erdõben pedig 0,25-1110 cm² között változott a 
virágzás idején (2005. 04. 23.). A virágzó hajtások az erdõszéli szubpopulációnál (24-) 38-57 (-65) cm, zárt 
erdõben (25-) 29-49 (-51) cm magasak voltak. A virágörvök hajtásonkénti száma � mindkét évben � az 
erdõszéli telepek esetében 1-7 volt, az erdeieknél kevesebb, 1-5 között változott. 2005. 05. 06-án gyûjtött 
érett makkocska termések ezertömege 3,4773 gramm volt. 
 

A tüdõzuzmó (Lobaria pulmonaria) elterjedése Közép-Kelet-Európában és a Balkánon 
Distribution of Lobaria pulmonaria in Central Eastern Europe and in the Balkan Peninsula 

 

BARTÓK Katalin � FARKAS Edit � LÕKÖS László 
 

Közel húsz évvel ezelõtt csatlakoztunk az Európai Zuzmótérképezési Programhoz, amely elsõként 42 faj 
(köztük a Lobaria pulmonaria) európai szintû ponttérképezését tûzte ki célul. Azonban a Lobaria pulmonaria 
térképét mind ez idáig nem jelentették meg. Az utóbbi években Jugoszlávia volt tagországaiban, illetve a 
Balkánon tett zuzmóflorisztikai kutatásaink során nyert újabb adatok fontos adalékot jelentenek ehhez. A 
Lobaria pulmonaria elsõsorban az északi féltekén szélesen elterjedt, cirkumboreális montán faj, melyet 
társuló fajaival (ún. Lobarion fajok) együtt az erdõfolytonosság ökológiai indikátorának tartanak. Emiatt 
elterjedésének ismerete az �õserdõk� konzervációbiológiai kutatásában (Darwin International Workshop, 
1998), valamint a globális klímaváltozás vizsgálatában nagy jelentõséggel bír. Visszahúzódóban van 
természetes élõhelyeinek megfogyatkozása, továbbá a levegõszennyezettség terjedése miatt is. A tüdõzuzmó 
elsõ magyarországi elõfordulását Kitaibel Pál jelzi 1799-es útjáról (Iter baranyense), a Bakonyból 
(Sümegprága). Az általa, naplójában �Lichen pulmonarius (Düdõfü)�-ként említett és megfigyelt telep sajnos 
gyûjteményében nem található meg, ugyanakkor a 1804-es útjáról származó példány megvan, melyet viszont 
naplójában nem említ. Az ezt követõ két évszázadban, 73 lelõhelyrõl összesen 88 adata vált ismertté, 72 
gyûjteményi példány és 16 irodalmi adat (bizonyító példány nélkül). A gyûjtések kevés kivétellel a 
középhegység területén történtek fõként fakéregrõl (Fagus sylvatica, illetve Acer, Betula, Quercus, Ulmus 
spp.), de árnyas, mohos (andezit) szikláról is. Miután feltûnõ volta és jelentõs számú korábbi adata ellenére 
1967 óta elõfordulását senki sem erõsítette meg, a hazai zuzmók vörös listájában 1997-ben a kihalt zuzmók 
közé soroltuk. Romániából 110 adata ismert, a Kárpátok vonulatában még most is gyakran találkozhatunk 
viruló példányaival, habár itt is visszahúzódóban van. A korábbi Jugoszlávia minden tagországából számos 
adatát publikálták. A közelmúltban Szerbia csaknem összes nemzeti parkjában, illetve az általunk bejárt 
boszniai, montenegrói, szlovéniai, továbbá bulgáriai és görögországi kevéssé zavart, magashegységi 
területeken szép, fejlett állományait fedeztük fel. Munkánkat az OTKA T047160 számú pályázata támogatta.  
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A nyugat-mecseki dolinák növényzetének termõhelye az ökológiai indexek alapján 
Habitat conditions of dolines in the Western Mecsek based on ecological indicator values 

 

BÁTORI Zoltán � MORSCHHAUSER Tamás � ERDÕS László � TÓTH Nóra � KÓCZIÁN Krisztián 
 

A Nyugat-Mecsek karsztos felszínén több mint 1500 dolina, vagy töbör található. Ezek a felszínformák � 
sajátos mikroklímájuknak köszönhetõen � speciális vegetációval rendelkeznek. A dolinák a gyertyános-
tölgyes övben helyezkedik el, gyakran érintkezésben azonális szurdokerdõkkel és az északias lejtõkön 
extrazonális bükkösökkel. Vizsgálatunk célja a mecseki dolinák termõhelyének jellemzése fitoindikációval. 
Többszáz töbör terepi bejárása után 10 db reprezentatív került kiválasztásra. A töbrök É-i és D-i kitettséggel 
rendelkezõ oldalai mentén a peremek között 1×1m-es érintkezõ kvadrátokból álló 24-174m hosszú 
transzekteket jelöltünk ki. A kvadrátokban a fajok %-os borítási értékét becsültük a nyári aszpektusban. A 
vegetációs egységek elkülönítésére klasszifikációt alkalmaztunk. Az elkülönült növényzeti egységeit a 
Borhidi-féle relatív ökológiai indikátormutatók (TWR) segítségével jellemeztük. Összehasonlítottuk az 
egymással szemben lévõ dolina feleket is. A dolinák növényzetének klasszifikáció alapján elkülönített 
egységei a talajnedvesség és a tápanyag ellátottság ökológiai indexek alapján mutattak eltéréseket, különösen 
a nagyobb mélységû dolinák esetében. A töbrök felsõ részein a W5 (félüde termõhelyek), a töböraljakban a 
W6, W7 (üde illetve nedves termõhely jelzõ) fajok gyakoriak. A dolinák felsõ részein az N5 (mezotróf 
termõhelyet indikáló) növények aránya magasabb, az alsó részeken viszont jelentõs az N6, N7 (mérsékelten 
tápanyag-gazdag és tápanyagban gazdag termõhelyet jelzõ) fajok részesedése. Az elsõdleges vizsgálatokból 
kiderült, hogy a növényzet a dolinák alja felé nedvesebb és tápanyaggazdagabb termõhelyre utal az ökológiai 
indexek alapján. A hõ-, a talajreakció- és a fénymutatók alapján az egyes dolinaterületek alig mutatnak 
eltéréseket.  
 

 
 
 

A Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen elterjedése és élõhelyei Magyarországon 
Distribution and habitats of Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen in Hungary 

 

BAUER Norbert 
 

A Cardaminopsis petraea diszjunkt elterjedésû európai taxon, Közép-Európában jórészt sziklás 
termõhelyekhez kötõdõ glaciális reliktum (syn. Arabidopsis lyrata ssp. petraea). A herbáriumi és 
szakirodalmi adatok alapján áttekintettük a C. petraea Magyarországi elterjedését. Bizonyított, többször 
megerõsített (BP, BPU, DE) elõfordulásai a Keszthelyi-hegységbõl (�Keszthely�: Hutter d.n., Borbás 1894; 
Vonyarc: Jávorka 1927; Gyenesdiás: Soó 1928) és a balaton-felvidéki Csobáncról (�Csobánczvár�: Redl 
1907), egy-egy gyûjtése a Déli-Bakonyból (Viszlói erdõ: Jávorka 1927) és a Velencei-hegységbõl (Nadap: 
Tauscher 1869) ismert. Csak irodalmi adata van a Mecsekbõl (�Fünfkirchen�: Nendtvich K. 1836), a 
Gerecsébõl (�Göbitiö�bei Almas�: Hillebrandt 1858) és a Budai-hegységbõl (Nagy-Szénás: Soó 1968). 
Aktuálisan meglévõ élõhelyeit két jelentõsebb állományának cönológiai felvételezésével dokumentáltuk. A 
hazai és más közép-európai elõfordulási adatok és körülmények alapján a növény leggyakrabban sziklás 
termõhelyeken él, de megjelenése nem köthetõ szorosan sem alapkõzethez (Keszthelyi-hg. � dolomit, 
Csobánc � bazalt), sem növénytársuláshoz (dolomiton: Festuco pallenti-Brometum pannonici sziklafali 
variáns; bazalton: Alysso saxatilis-Festucetum pallentis, ill. másodlagosan a várfal É-i kitetségû hasadékai). 
Elõfordulását az alapvetõ ökológiai igényeit biztosító vegetációtörténeti, mikroklimatikus és geomorfológiai 
adottságok határozzák meg, a sziklahasadékokat, konkurenciamentes nyíltabb felszíneket preferálja. Hazai 
elõfordulásai jórészt markáns szubmediterrán vonásokkal jellemezhetõ területeken találhatók (aktuálisan csak 
a Balatonicum területén), ahol a boreális és magashegységi fajok reliktum populációi csak a hûvös 
mikroklímazugokban maradhattak fenn, egy korábbi kiterjedtebb area pontszerû maradványaiként. A C. 
petraea Magyarország középhegységi területein jelen klimatikus adottságok mellett megfelelõ élõhelyet 
kizárólag hûvösebb északi, sziklás lejtõkön, sziklafalakon talál, más a glaciális-posztglaciális 
hidegidõszakokból fennmaradt, hasonló igényû sziklai reliktumainkhoz (Primula auricula, Festuca 
amethystina, Saxifraga paniculata stb.) hasonlóan. A C. petraea is a markáns sziklaalakzatok reliktumõrzõ 
szerepének nyilvánvaló bizonyítéka, mely ritkasága és biogeográfiai jelentõsége miatt a természetvédelem 
részérõl fokozott figyelmet érdemelne.  
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Sziklagyepek és lejtõsztyeprétek a Balaton-felvidék bazalt- és bazalttufa hegyein 
Rocky grasslands and steppe grasslands on the basalt and basalt tuff hills of the Balaton Uplands 

 

BAUER Norbert 
 

A Balaton-felvidék bazalthegyeinek száraz gyepjeiben 2000. és 2005. között 180 cönológiai felvételt 
készítettünk. Vizsgált területek: Badacsony (alább: B), Szent György-hegy (Szt), Szigliget (Sz), Gulács (G), 
Csobánc (Cs), Köves-hegy (K), Tóti-hegy (T), Hegyesd (H), Tátika (Tá), Somló (S), Tihany hegyei (Th). A 
tabellák klasszikus cönológia módszerével történõ rendezését követõen a csoportok létét statisztikai 
módszerekkel is vizsgáltuk. Az elemzések az alábbi markáns egységek létét igazolták: 1. Alysso saxatilis-
Festucion pallentis minták (56 felv.); fontosabb /regionális/ differenciális fajok (DF): Aurinia saxatilis, 
Asplenium septentrionale, Hieracium cymosum, Viscaria vulgaris, Galium austriacum, Allium montanum, 
Campanula rotundifolia. 2. Alysso-Sedion albi (15 f.): Geranio-Sedetum. 3. Festucion valesiacae gyepek (99 
f.); DF: Allium flavum, Bromus squarrosus, Linaria genistifolia stb. Ezen belül két, minimális átfedést mutató 
alcsoport mutatkozik: 3.a. Bazalttufán és erodálódó, meredek, bazalt-felszínen jell. sztyeprét /zömmel 
Tihanyi-fsz. és Szigliget/; DF: Orlaya grandiflora, Medicago minima. 3.b. Bazaltlejtõk (sziklakibúvásos) 
sztyeprétjei; DF: Potentilla argentea s. l., Sedum album, Thymus pannonicus, Acinos arvensis, Myosotis 
ramosissima. 4. Mesterséges kõfalak (10 f.). A sziklai növényzet nevezetes képviselõi (Notholaena, Saxifraga 
paniculata stb.) mellett a felvételezések során számos, ritkasága miatt a statisztikai értékelésben kis 
jelentõségû, de növényföldrajzi szempontból fontos taxont dokumentáltunk (Herb.BP). Pl.: Hieracium 
wiesbaurianum (B, Szt), Potentilla rupestris (B), Galium austriacum (B, Szt, Cs,), Pisum elatius (Szt, G, Cs, 
H, Th), Lathyrus sphaericus (Szt, Cs, Th), Medicago prostrata (G, T, Th), Medicago monspeliaca (Th), 
Trifolium diffusum (Szt, Cs), Nepeta nuda (Cs, S), Marrubium peregrinum (Sz, Szt, Th), Inula germanica 
(Cs, Tá, S), Filago arvensis (G, Szt, Tá), Artemisia pontica (Sz), Crepis pulchra (Szt, Th), Valerianella 
pumila (Th), V. coronata (Sz, Szt, Th), Tordylium maximum (Cs), Gagea bohemica (Szt, G, T, K, Th). Csak 
Th mintákban: lejtõsztyeprétek löszgyepekkel közös fajai (pl. Bupleurum affine, Taraxacum serotinum, 
Artemisia austriaca, Sternbergia stb.); a porló bazalttufán a Draba muralis, Hornungia petraea, Paronychia 
cephalotes, Medicago rigidula, Trifolium retusum, Trifolium striatum.  
 

Újabb adatok a Heves-Borsodi-dombság és a Bükk északi elõterének flórájához 
New data to the flora of Heves-Borsod Hills and the northern foreground of the Bükk Mts., (N Hungary) 

 

BERÁNEK Ábel 
 

Az Északi-középhegység florisztikailag kevéssé feltárt kistájai közé tartozik a Heves-Borsodi-dombság, az 
Upponyi-hegyhát és Upponyi-rög, valamint a Tardonai-dombság. E tájegységek területérõl származó, 2007-
ben gyûjtött, általam értékesebbnek vélt eredményeimet közlöm. Az adatok közül kiemelhetõ az Aconitum 
vulparia, Fumana procumbens, Piptatherum virescens fajok megtalálása a Bükk északi elõterében, valamint a 
Cirsium palustre, Epipactis palustris és Myosotis caespitosa kimutatása, a Diplotaxis erucoides ózdi adatának 
megerõsítése a Heves-Borsodi-dombságból. Új elõfordulásai kerültek elõ továbbá a Heves-Borsodi-
dombságból az alábbi növényfajoknak: Abutilon theophrasti, Blysmus compressus, Cardamine amara, 
Cardamine glanduligera, Cardamine pratensis subsp. matthioli, Carduus crispus, Carex buekii, Carex flava, 
Carex hordeistichos, Carex nigra, Carex panicea, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza 
incarnata subsp. serotina, Dactylorhiza majalis, Equisetum sylvaticum, Eriophorum latifolium, Globularia 
punctata, Gymnocarpium dryopteris, Gymnocarpium robertianum, Lycopodium clavatum, Myosotis 
sparsiflora, Myosotis stricta, Petasites albus, Phegopteris connectilis, Polystichum aculeatum, Potentilla 
micrantha, Prenanthes purpurea, Pyrola minor, Reseda phyteuma, Rorippa amphibia, Scabiosa canescens, 
Senecio nemorensis, Scorzonera austriaca, Scutellaria altissima, Stipa pennata, Valeriana dioica, Viola 
ambigua. A Bükk északi elõterébõl új lelõhelyei kerültek elõ az alábbiaknak: Asyneuma canescens, 
Cardamine pratensis subsp. matthioli, Carex buekii, Carex cespitosa, Carex hordeistichos, Carex panicea, 
Carex vesicaria, Cephalanthera longifolia, Cytisus procumbens, Dictamnus albus, Dactylorhiza incarnata 
subsp. incarnata, Echium maculatum, Eriophorum latifolium, Erysimum odoratum, Genista germanica, 
Jovibarba globifera subsp. hirta, Ononis pusilla, Orchis × hybrida, Scrophularia vernalis, Senecio 
sarracenicus, Stipa pulcherrima. Számos elõfordulás esetében az adott lelõhelyrõl származó herbáriumi 
példányt helyeztem el az MTM Növénytárában. 
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Élõhelymintázatok a Duna-Tisza közén 
Habitat patterns of the Danube-Tisza Interfluve region (Central Hungary) 

 

BIRÓ Marianna 
 

A Duna-Tisza közi élõhelyek tájszintû mintázatait, illetve mintázatváltozásait három szempont szerint, 
rekonstruált 18. századi és aktuális élõhelytérképekbõl származtatott ábrákkal illusztrálva mutatjuk be: 1. Az 
élõhelyek tájszintû zónákba rendezõdése, 2. A száraz homoki vegetáció területcsökkenése, 3. Az erdõsültség 
elmúlt kétszáz éves változása. 1. A Duna-Tisza köze jelenlegi élõhelymintázata regionális szinten jól 
kirajzolódó zónákba rendezõdik: a homokhátság központi részének két oldalán egy-egy, fõként lápi jellegû 
élõhelyek által uralt zóna helyezkedik el, melyeket a szikes élõhelyek zónája követ, majd a két nagy folyó 
mentén az ártéri jellegû élõhelyek kerülnek túlsúlyba. A tájszintû zónákat a földtani adottságokon kívül 
elsõsorban hidrodinamikai folyamatok alakítottak ki. A Duna-Tisza közén megfigyelhetõ összetett 
vízáramlási rendszerhez (Tóth 1963) hasonlóan az élõhelyek is a táj három szintjén, lokális, közép és 
regionális szinten, képeznek rendszereket. 2. A nyílt homoki élõhelyek összkiterjedése a 18. században még 
megközelítette a 200 000 ha kiterjedést. Ennek napjainkra csupán mintegy 6 %-a maradt fenn. 3. A 18. 
századi források és térképek szerint a Duna-Tisza közi hátság területét többnyire fátlan élõhelyek borították. 
A zárt és nyílt erdõk és cserjések összkiterjedése a homokhátságon, annak keleti lejtõjén, valamint a 
Turjánvidék és az Õrjeg területén együttvéve sem érte el a 20 ezer hektárt. A terület erdõsültség tekintetében 
két részre osztható. Az északi részen a cserjés, ligetes vegetáció mellett még a 18. században is nagy 
kiterjedésben voltak erdõfoltok, számottevõ méretû és faállományú zártabb erdõk, fõleg homoki tölgyesek. A 
Tiszaalpár-Kecskemét-Kunadacs vonaltól délre esõ rész erdõsültsége feltûnõen kisebb, zárt erdõk helyett 
inkább a ligetek és cserjések voltak jellemzõek. A 18. századból a Duna-Tisza közére vonatkozóan csupán 
egyetlen boróka adatot találtunk (Szabadszállási-buckás, Bedekovich 1799).  
 

 
 
 

Módszertani kérdések a MÉTA-adatbázis statisztikai elemzésével kapcsolatban 
Methodological issues of the statistical analysis of MÉTA database 

 

BOTTA-DUKÁT Zoltán � ILLYÉS Eszter � MOLNÁR Zsolt 
 

A nagy növényzeti adatbázisok, mint például a MÉTA adatbázis, olyan országos léptékû statisztikai 
elemzéseket is lehetõvé tesznek, amelyek hagyományos módszerekkel nem vagy csak nehezen 
megvalósíthatóak. Ugyanakkor az adatbázis tulajdonságai (nagyon sok adat, számos adatközlõ, értelmezési 
heterogenitások) miatt olyan módszertani problémák jelentkeznek az elemzés során, amelyek a hagyományos 
vizsgálatokban nem merülnek fel, vagy jóval kevésbé fontosak. Ilyenek például az: � adatminõséggel 
kapcsolatos problémák kezelése, � a megfelelõ statisztikai model kiválasztása, � a felmérõ és a földrajzi hely 
hatásának kiszûrése, � az adatfeltáró és a hipotézis tesztelõ vizsgálat szerepe az elemzésben, � számos 
párhuzamos statisztikai teszt, � a statisztikailag szignifikáns, de nem jelentõs hatások kiszûrése. Az elõadás 
egy esettanulmány példáján mutatja be ezeket a módszertani kérdéseket. Az esettanulmányban a növényzet 
természetességét befolyásoló tényezõket (más élõhelyek jelenléte, kiterjedése, veszélyeztetõ tényezõk, 
tájhasználat, elszigeteltség és egyéb tájökológiai jellemzõk) vizsgáltuk három modell élõhelyen: félszáraz 
irtásrétek (H4), mocsárrétek (D34) és ürmös puszták (F1a). 
---The database compiled during the MÉTA project (http://www.novenyzetiterkep.hu/meta/en/) contains 
more than 500.000 landscape-ecological and nature-conservation based data for 86 (semi-)natural habitat 
types all over the country. Such large vegetation databases make possible statistical analyses of relationships 
between different vegetation and landscape characteristics that are hardly possible to study otherwise. Such 
studies involve important methodological questions that do not arise or less important in traditional small-
scale surveys or experiments: � data quality, � choosing adequate statistical model, � partialling out effects of 
surveyor and geographic position, � exploratory and confirmatory analysis, � multiple testing, � measuring 
statistical significance and effect size. The lecture will show these issues by the example of study factors, i.e. 
the other vegetation types, threats, land use, isolation and other landscape ecological attributes, affecting 
naturalness in three grassland habitat types: forest steppe meadows (H4), lowland wet meadows (D34), and 
Artemisia alkali steppes (F1a).---  
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Két ritka, védett harasztfaj új elõfordulása a Szentendrei-szigeten 
Occurrence of two protected ferns (Ophioglossum vulgatum and Selaginella helvetica) in the Szentendre 

Island (Cental Hungary) 
 

BÕHM Éva Irén 
 

Hazánkban a herbáriumi és szakirodalmi adatok tanúsítják, hogy a kígyónyelv páfrány (Ophioglossum 
vulgatum) régebben nem számított ritka növénynek. A Szentendrei-sziget közelében, a Visegrádi-hegységben 
a kisebb tavak mentén, lápréteken, kaszálóréteken sokfelé elõfordult. Sajnos a nagy erdészeti beavatkozások 
(feltáróutak hálózatának kiépítése, hó- és jégtörés, tarravágott erdõk), valamint az egyre nagyobb méreteket 
öltõ aszály oda vezetett, hogy sok korábbi lelõhelyérõl kipusztult. A Szentendrei-szigeten egyetlen 
elõfordulása volt ismert (Tahitótfalu és Kisoroszi között), ez az adat került bele a Magyarország védett 
növényei kötetbe (Farkas S. (szerk.), 1999). 2007. május 5-én a Szentendrei-sziget keleti oldalán, a Vízmûvek 
által ellenõrzött, lezárt területen, Salix fragilis cserjék alatt fedeztem fel az elsõ példányokat, aztán a gát alatt, 
egykori láprét maradványán is megtaláltam. Május végéig azonban kiderült, hogy nem néhány tõrõl, hanem 
több tízezres populációról van szó. A lápréteken és a lápcserjésekben annyira gyakori, hogy szinte lépni sem 
lehetett tõle. A csipkeharaszt hazánkban nem õshonos növény, az Alpokból és a Kárpátokból a kisebb-
nagyobb folyók árvizeivel jut le, így leggyakrabban ártereken találkozhatunk vele. De rendkívül ritka, apró 
növény, amelynek felismerése sem egyszerû feladat. Ugyanezen az egykori szigeten, ahol az Ophioglossum 
vulgatum él, fehérnyárligetben, egy négyzetméternyi kis foltjára véletlenül bukkantam rá. Elõször mohának 
látszott, majd jobban megvizsgálva arra gondoltam, hogy ez csipkeharaszt (Selaginella helvetica). Fotók és 
herbárium is készült, amelynek alapján több botanikus kutató is igazolta ezt. Az egykori szigeten, méretéhez 
képest sok védett növényfaj él, éppen ezért javaslatot tettem a védelmére.  
 

 
 
 
 
 
 

Készíthetõ-e vegetáció táj beosztás a MÉTA hatszögek élõhelyadatinak osztályozásával?  
Is it possible to make a vegetation based landscape reginalization by the clustering of the habitat lists of the 

MÉTA database? 
 

BÖLÖNI János � BOTTA-DUKÁT Zoltán � HORVÁTH Ferenc � ILLYÉS Eszter 
 

A célunk az volt, hogy a MÉTA adatbázis élõhely-adatait felhasználva és szakértõi tudásra támaszkodva 
elkészítsünk egy, a hatszögek élõhely-listáján alapuló vegetáció-táj osztályozást, és ebbõl rajzoljunk egy 
térképet. Ehhez listáztuk az összes Á-NÉR élõhely területének arányát hatszögenként, úgy, hogy a 
hatszögben lévõ összes élõhely kiterjedésének összegét tekintettük egynek. Azokat a hatszögeket használtuk, 
ahol az élõhelyek kiterjedése elérte a 3,5 hektárt. Kb. 84 000 ilyen hatszög volt az adatbázisban jelenleg. A 
csak jellegtelen gyepeket (O) és rontott erdõket (R) tartalmazó hatszögeket is figyelembe vettük. Az 
élõhelyek területi listáit osztályoztuk úgy, hogy elõször 1000 random hatszöget elõre megadott számú 
(esetünkben 50) csoportba soroltunk, majd a többi hatszöget a hasonlóságuk alapján utólag soroltuk 
csoportokba. A random kiválasztást 50-szer végeztettük el, és a legjobb csoportosítást választottuk ki. (Ez a 
módszer a clara algoritmus.) Elõtte kisebb csoportszámmal (20, 25, 35) is végeztünk teszteket, de az 50 
csoport bizonyult a legjobbnak. 
Ezután kiszámoltuk a kapott csoportokban az egyes Á-NÉR élõhelyek borításai százalékainak átlagát a 
csoportba esõ hatszögekre. Azokat az élõhelyeket tekintettük a csoportra jellemzõnek, amelyek átlagosan 
több mint 10 százalék területtel fordultak elõ a csoport hatszögeiben. A kapott csoportokat térképre vittük a 
GIS segítségével. A jelkulcsot a jellemzõ élõhelyek alapján színeztük, és beleírtuk a jelkulcsba a jellemzõ 
élõhelyeket.  
A módszer tappasztalaink szerint jó. Biológiailag, ökológiailag értelmes csoportokat talál meg, és nagyban 
segíti a vegetációs tájak lehatárolását. Az 50 csoportból vannak olyanok, amelyek biológiai tartalma ugyanaz, 
ezeket szakértõi döntés alapján össze kellett vonni a végleges térkép elkészítésekor. 
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The �Natura 2000� Habitat 3230 � Alpine rivers and their ligneous vegetation with 
Myricaria germanica - in the Romanian Southern Carpathians 

A 3230 sz. Natura 2000-es élõhely � havasi folyók csermelyciprusos vízparti vegetációja � a Déli-
Kárpátokban (Románia) 

 

COMANESCU, Mihaela Pauca 
 

The habitat protected in Europe and defined in the �Natura 2000� network as Habitat 3230 - Alpine rivers and 
their ligneous vegetation with Myricaria germanica - is known in Romania (Habitats of Romania, 2005) as 
R4415 Myricaria germanica shrubs spread across the Romanian Carpathians.� We will describe here the 
Habitat 3230 located in the Romanian Southern Carpathians (between Prahova Valley and Cerna Valley), 
although its structure and the site characteristics are probably similar in the other Carpathians areas; the 
habitat is spread intrazonal, along rivers� shores. The case studies looked at the Danube side of Southern 
Carpathians, the Doftana Valley � tributary of Prahova � and Jiet river � tributary of Jiu river. The sites where 
this habitat is best represented are Oraºtie and Streiul Pietros Valleys, as well as the tributaries of Râul Mare 
(Sibiºel, Nucºoara) and Râu Bãrbat, on the Transylvanian side of the Retezat Mountains. The structure of the 
phytocenosis corresponds to the association Salici purpureae � Myricarietum, Moor 1958. The composition of 
the shrubland is dominated by Myricaria germanica; the other woody species are poorly represented. Typical 
for the Romanian Carpathians is the presence of the association at low altitude, and not alpine, between 400 
and 600 meters on the Transylvanian side and 800-900 meters on the southern side. Next to Myricaria 
germanica, Salix purpurea, S. eleagnos we find S. fragilis, and especially Alnus glutinosa or A. incana, 
depending on the site altitude. Like in the other parts of Europe, the phytocenosis establishes itself on alluvial 
protosoils, being often deteriorated by the spring flooding. Most often, the herbaceous layer regenerates over 
the loam and the sand left behind by the flooding. The shrubs do not fall even though for the most part they 
are dead, and regeneration is fostered by their roots and the shoots that managed to survive the flooding. The 
phytocenosis behaves like any open pioneer association having a rich but unstable composition. Consistently 
we find hygrophilous and mesophilous species. Usually, Myricaria germanica reaches 1 � 1.5 meters� height 
as an mature age plant in full fructification; however this dimension is influenced because people harvest it. 
Allowed to develop normally, Myricaria germanica grows over 2.5-3.0 meters, always in a rare shrubland, 
with a cover reaching 40-60%.  
 
Löszpusztarét állományok szünfenetikai viszonyainak és funkcionális csoportjainak idõbeli 

változása kezelések hatására 
Temporal variation of synphenetic relationships and functional groups in loess grassland stands as a 

consequence of treatments 
 

CZÓBEL Szilárd � SZIRMAI Orsolya � NAGY János � SZERDAHELYI Tibor � ÜRMÖS Zsolt � BALOGH János � 
TUBA Zoltán 

 

Kutatásunk során � a GreenGrass projekthez kapcsolódóan � három éven keresztül (2002-2004) vizsgáltuk a 
korábban kezeletlen löszgyep extenzív mûtrágyázásának, illetve öntözésének hatását az állományok 
diverzitására, cönológiai viszonyaira és fõbb funkcionális csoportjainak arányára. Az extenzív mûtrágyázásos 
kísérletet a Gödöllõi-dombság Isaszeg és Nagytarcsa között található egyik löszpusztarét (Salvio nemorosae-
Festucetum rupicolae) állományának 10 kijelölt foltján végeztük. Az öntözés szünfenetikai (és 
szünfiziológiai) hatásának vizsgálatához az isaszegi löszgyep állományból növényzettel fedett 
talajmonolitokat transzplantáltunk 2002 tavaszán a Szent István Egyetem Botanikus Kertjébe, melyeket két 
transzszekt mentén 5-5 azonos méretû (0,8m × 0,8m) löszgyep folttá rendeztük (5 kezelt, 5 kontroll). A 
Shannon-diverzitás kiszámítása és a funkcionális csoportok meghatározása a cönológiai mintavételek adatai 
alapján történt. A mindkét kezelés hatására észlelt csökkenõ fajszám és Shannon-diverzitás, elsõsorban erõs 
kompetítor fajok növekvõ dominanciája miatt következett be. Öntözés következtében a kétszikûek relatív és 
abszolút arányai egyaránt lecsökkentek és az egyszikûek monodominánssá váltak, míg a pillangós fajok 
teljesen eltûntek a kezelt gyepbõl. Csapadéktöbblet hatására szintén lecsökkent a szociális-magatartástípusok 
száma. A mûtrágyázás növelte, míg az öntözés csökkentette a C4-es fajok átlagos borítását. 
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A szennyes ínfû � Ajuga laxmannii (L.) Benth. � újonnan felfedezett, második legnagyobb 
ismert tiszántúli állománya 

The second largest population of Ajuga laxmannii (L.) Benth. in the Tiszántúl region (SE Hungary) 
 

CSATHÓ András István 
 

Az Ajuga laxmannii a tiszántúli löszpusztarét-maradványok egyik legértékesebb faja. Már a korábbi 
szakirodalmi források is gyakran mezsgyékrõl jelzik elõfordulását. A szennyes ínfû a Tiszántúlon 7 ponton 
volt ismert. 2000 és 2007 között a szerzõ további 8 lelõhelyét találta meg a Békés�Csanádi-háton, Battonya, 
Mezõhegyes, Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza és Dombegyház települések közigazgatási határában. A 
faj 15 elõkerült tiszántúli állományából 14 mezsgyén él! Az Ajuga laxmannii második legnagyobb ismert 
tiszántúli állománya Magyarbánhegyes és Medgyesegyháza között, a két település közigazgatási határában 
található [9592/1]. A vasúti mezsgyén fennmaradt lelõhely 2005. 05. 14-én került elõ (a növényt a vonat 
ablakából észrevéve). 2005-ben a szennyes ínfû min. 63 bokrát találtam. 2007. 05. 08-án Sallainé Kapocsi 
Judittal és Bota Viktóriával 20 foltban 948 virágzó és 24 meddõ hajtást számoltunk a faj monitorozása során. 
A mezsgye további értékes fajai: Thalictrum minus (Mb. = Magyarbánhegyes, Me. = Medgyesegyháza), 
Potentilla recta (Mb.), Rosa gallica (Me.), Rosa rubiginosa (Mb., Me.), Vincetoxicum hirundinaria (Mb.), 
Anchusa barrelieri (Mb., Me.) (a rajta élõ Natura 2000-es, fokozottan védett Pilemia tigrina cincérfaj is � 
Mb. 2007, Me. 2005), Nonea pulla (Mb., Me.), Linaria biebersteinii subsp. strictissima (Me.), Viola ambigua 
(Mb., Me.), Inula germanica (Mb., Me.), Carduus hamulosus (Me.) (Sallainé Kapocsi Judit találta), 
Ornithogalum pyramidale (Mb., Me.), Elymus hispidus (Mb.). A gyepsávot elsõsorban az elszántás (az is 
elõfordul, hogy a szennyes ínfû a szántás szegélyérõl nõ) és a cserjésedés veszélyezteti. A lelõhely jelenleg 
nem áll védelem alatt, a Natura 2000-es területté nyilvánítása folyamatban van. A terület kiemelkedõ 
természeti értékei miatt országos szintû védettséget érdemel.  

 
 
 

A battonyai Gulyagyep flórája és vegetációja 
Flora and vegetation of the Gulyagyep meadow of Battonya (SE Hungary) 

 

CSATHÓ András István 
 

A battonyai Gulyagyep a város belterületétõl közvetlenül északra található 37 ha-os terület [9692/3; 9792/1]. 
A gyep az 1990-es évek elejéig községi szarvasmarha-legelõ volt, azóta kaszálással hasznosítják. Felszíne 
aránylag sík (tengerszint feletti magassága 99�100 m), mégis a növényzet változása a kisebb térszínbeli 
eltéréseket is hûen követi. A Gulyagyep legnagyobb részét (kb. 55%) degradált löszpusztarét (H5a) és 
gyomos üde gyep (OB) átmeneteként definiálható gyep borítja, amelybõl a hátak közepes minõségû 
löszsztyeppei (H5a) (kb. 15%) emelkednek ki, a laposokban pedig üde cickórós puszta (F1b) és szikes rét 
(F2) található (együtt kb. 15%). A Békés�Csanádi-háton az egykori folyómedrekben kialakult sziki 
magaskórós (F3), majd a hasonló helyzetben másodlagosan megjelenõ üde cickórós puszta (F1b) elõfordulása 
véleményem szerint gyakran nem a folyószabályozás utáni másodlagos, hanem természetes szikesedés 
eredménye. A terület vegetációtérképét 2007-ben készítettem el. Az 1980-as évek óta a Gulyagyeprõl több 
száz bejárás során 293 edényes növényfaj került elõ, amelyek kb. 25%-a nem található meg minden évben 
(fõleg egyéves fajok, ideiglenesen megjelenõ gyomok, lappangó iszapnövények, alkalmi elvadulások). A 
terület országos vagy regionális szinten legfontosabb fajai: Adonis flammea [9692/3], Ononis spinosiformis 
subsp. semihircina [9692/3; 9792/1], Lythrum tribracteatum [9692/3], Bupleurum tenuissimum [9692/3; 
9792/1], Asperula cynanchica [9692/3], Valerianella dentata [9692/3], Prunella laciniata [9692/3], 
Lindernia procumbens [9692/3], Rhinanthus rumelicus [9692/3] (A faj néhány alföldi lelõhelyének egyike!), 
Viola ambigua [9692/3], Elatine alsinastrum [9692/3], Elatine sp. [9692/3], Artemisia pontica [9692/3; 
9792/1], Senecio jacobaea [9692/3], Senecio doria [9692/3], Centaurea spinulosa [9692/3], Carthamus 
lanatus [9692/3; 9792/1], Ornithogalum pyramidale [9692/3], Carex divisa [9792/1]. A battonyai Gulyagyep 
a Csanádi-hát egyik legnagyobb fennmaradt gyepterülete (és egyben egyik legkiterjedtebb löszpusztarét-
állománya). A terület a Natura 2000 hálózat része.  
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Néhány magyar növénynév-javaslat (A 200 éves Magyar Fûvész Könyv emlékére) 
Some suggestions for Hungarian plant names 

 

CSATHÓ András István � BALOGH Lajos 
 

Az immár több évszázados múltra visszatekintõ magyar növénytani szaknyelv ápolása ma is fontos és 
idõszerû feladat. Az elmúlt két évben a szakma a kérdés iránt érdeklõdõ tagjai körében több növénynév-
javaslatot véleményeztettünk. A visszajelzések gyakran meglepõen egybevágók voltak. A beérkezett 
vélemények számos javaslatot megerõsítettek, több névalaktól azonban a késõbbiekben el kellett tekintenünk. 
Az észrevételeket és ötleteket természetesen továbbra is szívesen vesszük. A kettõ vagy több elterjedt magyar 
névvel rendelkezõ növényeknél � a felmérés tapasztalatait is szem elõtt tartva � a következõ névváltozatok 
használatát (is) javasoljuk: mogyorós lednek (Lathyrus tuberosus), amerikai kõris (Fraxinus pennsylvanica), 
parlagi kunkor (Heliotropium europaeum), ebszõlõcsucsor (Solanum dulcamara), csattanó maszlag (Datura 
stramonium), szádor (Orobanche), sziki kányafû (Rorippa kerneri), szegecsfû (Malcolmia), lándzsás aszat 
(Cirsium vulgare), ezüstaszott (Paronychia cephalotes), porcfû (Polygonum s. str.), lápi csalán (Urtica 
kioviensis), rekettyefûz (Salix cinerea), genyõte (Asphodelus albus), sárma (Ornithogalum), fátyolos 
nõszirom (Iris spuria), boldogasszony-papucsa (Cypripedium calceolus), bükksás (Carex pilosa), 
veresnadrág-csenkesz (Festuca pseudovina), taréjos búzafû (Agropyron pectiniforme) és fehér tippan 
(Agrostis stolonifera). Néhány esetben új névjavaslattal álltunk elõ, mint például az útszéli aranka (Cuscuta 
campestris), pusztai gyújtoványfû (Linaria biebersteinii subsp. strictissima), kandicshínár (Aldrovanda 
vesiculosa), fekete farkasfog (Bidens frondosus) és korcs japánkeserûfû (Fallopia × bohemica) esetében. 
Szeretnénk elindítani a világhálón a www.novenynev.hu honlapot, ahol terveink szerint a Magyarországon 
elõforduló edényes növények teljességre törekvõ magyar névjegyzéke szerepel majd, valamint névjavaslatok 
és a kérdéskörrel kapcsolatos további részletek is megtalálhatók lesznek. 

 
 
 
 

Egy ritka növényfaj � Saponaria bellidifolia Sm. � elõfordulásának modellezése két 
mészkõsziklagyepben (Erdélyi Szigethegység) 

Modelling the occurence of a rare plant � Saponaria bellidifolia Sm. � in two calcareous grasslands of the 
Apuseni Mountains (Romanian Carpathians) 

 

CSERGÕ Anna-Mária � NEMES Szilárd � DEMETER László � VIRÁGH Klára 
 

Az Erdélyi Szigethegységre jellemzõ mészkõsziklák számos melegkori reliktumfaj menedékhelyei. Egyes 
növényfajok érzékenyen válaszolnak a sziklás élõhelyek mikro- és mezotopográfiai változatosságára és ennek 
megfelelõen foltozott mintázatba rendezõdnek. A sziklafalak alján felgyülemlõ törmelékkúpok gyakran a 
legfontosabb élõhelyfragmentumok a reliktumfajok megõrzése szempontjából. Munkánk során azt vizsgáltuk, 
milyen tényezõk alakítják a Saponaria bellidifolia melegkori reliktumfaj populációinak foltozottságát az 
Erdélyi Szigethegység két mészkõszikla kibúvásán. A mezotopográfiai viszonyok és a különbözõ 
növénytársulások váltakozását követve 63 foltot elemeztünk. Minden foltban két léptékben (0.5 m2,100 m2) 
jegyeztük fel a S. bellidifolia jelenlétét illetve egyedsûrûségét, valamint az élõhelyi paramétereket. A növény 
elõfordulását és egyedsûrûségét legjobban magyarázó statisztikai modellt kerestük általános lineáris modellek 
(GLM) segítségével. A 0.5 m2-es felvételek jelenlét-hiány adatait binomiális GLM és logisztikus funkcióval, 
a 100 m2-es felvételek egyedsûrûségét a Poisson regreszió segítségével modelleztük. A megfelelõ modellt a 
Bayesian Model Averaging alkalmazásával választottuk ki. A modell magyarázó erejét a ROC-AUC 
(Receiver Operating Characteristic curve - Area Under the ROC Curve), binomiális GLM eljárással mértük 
fel. Finom térléptékben a felszín és a dõlésszög döntõen befolyásolják a S. bellidifolia jelenlétét (AUC = 
0.924). Míg a dõlésszög egységnyi növelése enyhén csökkenti elõfordulásának valószínûségét, a 
kõtörmelékes felszín érezhetõ pozitív hatással van rá (odds esélyhányados = 57.53). Durvább léptékben a 
talaj nedvességét leszámítva minden változó szignifikáns hatással van az egyedsûrûségre. Az így kiszámított 
modell a legvalószínûbb a rendelkezésre álló változók birtokában (posteriori valószínûség: 0.787). Míg a 
nyúlfarkfüves, meredekebb sziklafalak kevésbé, a deres csenkeszes és lappangó sásos törmeléklejtõk 
egyértelmûen alkalmasak a S. bellidifolia megtelepedésére.  
 

http://www.novenynev.hu
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A Dryopteris affinis s. l. hazai elterjedésérõl és élõhelyi preferenciájáról 
Distribution and habitat preference of Dryopteris affinis s.l. in Hungary 

 

CSIKY János � BARÁTH Kornél � BÁTORI Zoltán � BODONCZI László � MESTERHÁZY Attila � LENGYEL Attila � 

OLÁH Emõke � PFEIFFER Norbert 
 

A pelyvás pajzsika (Dryopteris affinis s.l.) néven tárgyalt taxon morfológiailag igen változatos, így 
taxonómiailag is meglehetõsen tág kategóriának számít. Számos alfaját, ill. hibridjeit különítik el, amelyek 
terepi azonosítása nem mindig egyértelmû, s elfogadásuk igen nagy tapasztalatot igényel. Az alfajokat, 
kisfajokat és hibrideket is magában foglaló alakkör azonban jó, erõs bélyegekkel rendelkezik. Vizsgálataink 
során D. affinis s. l-nak tekintettük azokat a példányokat, amelyek levelének színi oldala fényes, (szemben a 
D. filix-mas matt levélfelszínével), a levélszárnyacskák paralelogramma alakúak, oldalukkal érintkeznek, 
vagy átfedik egymást, szélük ép, vagy gyengén fogazott, bepöndörödõ, az elsõdleges levélszárnyak tövében 
lilás-fekete folt, a levélerek mentén ugyanilyen színû sávok találhatók, s a levélnyelet a pelyvaszõrök sûrûn 
borítják. A terepbotanika 20. századi reneszánsza elõtti ismereteink szerint a szubatlanti, szubmediterrán 
taxon csak a dealpin tájainkon, valamint Zalában, Barcs környékén és Tatabánya mellett fordult elõ. Az 
elmúlt években beindult országos flóratérképezés jelentõs mértékben hozzájárult a D. affinis elterjedésének 
pontosabb feltárásához. Poszterünkön a faj eddig ismert lelõhelyeit a KEF hazai raszterhálójának 
felbontásában ábrázoljuk. A térképen jól látszik, hogy a pelyvás pajzsika hazánkban továbbra is �dunántúli� 
faj maradt, de elterjedésének egyik jelentõs gócpontja ma Baranya és Somogy megyében található. Az újabb 
elõfordulások zöme telepített, fõleg tûlevelû erdõkbõl származik. A faj �expanziójának� okai között említhetõ 
a taxonómiai kutatások fejlõdése, a határozóbélyegek jobb ismerete és a faj szisztematikus kutatása. 
Mindezekkel együtt a faj elõfordulási helyei korántsem tekinthetõk teljesnek. Az aktuális adatok alapján az 
Õrség-Vendvidék, a Drávamenti-sík, a Mecsek és a Budai-hegység pelyvás pajzsika termõhelyein cönológiai 
felvételeket készítettünk, s többváltozós elemzések segítségével vizsgáltuk azok sokféleségét. A külföldi 
irodalomból ismert társulások felvételeivel, illetve az ezekhez hasonló hazai társulásokkal összehasonlítva 
kutattuk a hazai D. affinis s.l. állományok cönológiai preferenciáját.  
 

 
Hordeum secalinum Schreb. uralta szubmediterrán mocsárrétek Magyarországon 

Hordeum secalinum Schreb. dominated submediterranean wet meadows in Hungary 
 

CSIKY János � LENGYEL Attila � PURGER Dragica � BOTTA-DUKÁT Zoltán 
 

A Hordeum secalinum Schreb. (syn.: H. nodosum L.) a hazai irodalomban, mint adventív elem szerepel (Soó 
1973), sõt a legutóbb megjelent határozókönyvekbõl hiányzik (Simon 1992, 2000). Ennek tükrében talán nem 
is meglepõ, hogy ismeretünk e faj magyarországi viselkedésérõl a 20. század közepe óta semmit nem 
változott. A faj hazai cönológiai preferenciájáról eddig sem sokat tudtunk, pedig a szomszédos 
Horvátországban a medencék és tengerparti zóna enyhén sós lapályaiban, mocsaras, nyáron kiszáradó, 
legelõként hasznosított területein elõforduló Trifolio-Hordeetum secalini Horvatiã (1934) 1958 és Agrostio-
Hordeetum secalini Iljaniã 1959 asszociációk uralkodó fajáról van szó, mely társulások északi irányban 
egészen Szlavóniáig megtalálhatók. Karakterfajaik részben olyan növények, amelyek nálunk hiányosan 
ismertek (Poa sylvicola, Ranunculus strigulosus, Agrostis canina), hazánkban érik el areájuk északi határát 
(Trifolium pallidum), másrészt olyan mediterrán taxonok, amelyek nálunk már hiányoznak (Scilla litardieri, 
Trifolium cinctum, Narcissus tazetta). Kísérõfajaik egy része a hazai enyhén szikesedõ rétekre jellemzõ 
fajokból áll (pl. Trifolium fragiferum, Lotus tenuis, Ranunculus sardous, Carex divisa, Scorzonera 
parviflora), más részük általános mezofil réti elem (pl. Bromus racemosus, Festuca pratensis, Carex distans, 
Clematis integrifolia, Cynosurus cristatus). A Dél-Dunántúl flóratérképezése és vegetációjának cönológiai 
felvételezése során a Drávamenti-sík néhány pontján sikerült kimutatnunk a H. secalinum két nagyobb 
állományát, amelyek egyikét (egykori legelõt) idõközben beszántották. A másik terület a mai napig 
legelõként hasznosul, vizenyõs jellege miatt elsõsorban marhákkal legeltetik. Kisebb tömegben ugyan, de a 
faj a Mecsek nyugati peremén is elõkerült, nedves kaszálón. Vizsgálataink során öt a Drávamenti-síkon 
készült felvételt vetettünk egybe egyéb hazai mocsár és enyhén szikes rétekkel, illetve a Horvátországból leírt 
fenti társulások irodalomból ismert felvételeivel. A többváltozós elemzések alapján elmondható, hogy a 
szikes rétjeink (Scorzonero-Juncetalia gerardi Vicherek 1973), illetve egyéb Molinietalia W. Koch 1926 
mocsárrétjeink mellett (Calthion R. Tx. 1937, Deschampsion cespitosae Horvatic 1931, Agrostion albae Soó 
1933), létezik egy (hazánkból eddig nem jelzett) szubmediterrán jellegû mocsárrétünk is.  
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A Dráva horvát oldalán megkezdett flóra monitoring elsõ eredményei 
First results of flora monitoring along the Drava river in Croatia 

 

CSIKY János � PURGER Dragica 
 

Vizsgálatainkat 2007-ben az INTERREG III A (Slo-Hu-Cro 2006/01/167/HU) Dráva Intereco pályázat 
támogatásának köszönhetõen kezdtük meg. A projekt fõ célja a Dráva, Európa egyik legtermészetesebb 
dinamikájú folyója mentén megtalálható biotikus értékek monitoringjának elõkészítése: közös (horvát és 
magyar) monitoring protokoll megírása, s a szakemberek munkáinak összehangolása, nemzetközi 
kapcsolatok kiépítése. A flóra monitoring kapcsán 20 olyan növényfajt jelöltünk ki, amelyek a horvátországi 
részre nézve ritkák, védettek, vörös listások és/vagy szerepelnek valamilyen nemzetközi, veszélyeztetettséget 
tükrözõ listán. A fajok kiválasztásánál arra is ügyeltünk, hogy jellemzõ, a folyót kísérõ természetes vagy 
természetközeli vegetációtípusokat is reprezentáljanak. Ennek megfelelõen a következõ taxonok 2-2 
populációjának alapállapot felmérését végeztük el Horvátországban: Butomus umbellatus, Carex bohemica, 
Carex vesicaria, Catabrosa aquatica, Cyperus glomeratus, Equisetum hyemale, Glyceria fluitans, Hottonia 
palustris, Iris pumila, Leucojum aestivum, Limosella aquatica, Listera ovata, Myricaria germanica, Ophrys 
sphecodes, Orchis militaris, Plantago arenaria, Primula vulgaris, Reseda inodora, Scirpus triqueter, Trapa 
natans. Az állományok felmérése érdekében bejártuk a határfolyót Légrádtól Donji Miholjacig (majd a folyó 
vonalát elhagyva Batináig), s számos egyéb értékes florisztikai adattal járultunk hozzá a vidék flórájának jobb 
megismeréséhez (pl. Calamagrostis pseudophragmites, Carex buekii, Cyperus glomeratus, Lindernia 
procumbens, Wolffia arrhiza, Leersia oryzoides, Coronopus squamatus, Plantago arenaria, Dryopteris affinis 
s.l.). A Duna menti területeken olyan Horvátországban ritka növények elõfordulásait mutattuk ki, mint a 
Carex pseudocyperus, Urtica kioviensis, Cirsium brachycephalum. Eredményeink alapján elmondható, hogy 
a vizsgált folyószakaszok valóban különleges értékekkel bírnak, s indokolt a területek Natura 2000 hálózatba 
vonása. Adataink egy része már a horvát flóra adatbázist (FCD) gazdagítja, jelentõsebb gyûjtéseinket a 
Zágrábi Egyetem Herbáriumában (ZA) helyeztük el, s a közeljövõben tervezzük többezres rekordjaink teljes 
feltöltését is.  

 
Adatok a csemegebaraboly (Chaerophyllum bulbosum L.) társulástani helyzetéhez 

Data on syntaxonomic position of Chaerophyllum bulbosum 
 

DANCZA István 
 

Számos irodalmi adat bizonyítja, hogy az eurázsiai eredetû Chaerophyllum bulbosum, vadon termõ 
fûszernövény, gumószerûen megvastagodó répatestét nyersen és aszalva gyakran fogyasztották térségünkben. 
Napjainkban hazánkban kevésbé ismert növényfaj. A mérgezõ Conium maculatum megjelenésére hasonlító 
növény tömeges elõfordulása a bürök gyomosítására emlékeztet. A két faj összetévesztésére például az 
osztrák és cseh növényhatározók fel is hívják a figyelmet. Közös társulásukat I. Pop írta le Conio-
Chaerophylletum bulbosi néven 1968-ban. A csemegebaraboly a domb- és hegyvidéki területeken, 
erdõszegélyeken, ruderális növényzetben, árokpartokon és töltésoldalakon gyakori, zárt, sûrû állományokat 
csak csapadékos tavaszi periódust követõen alkot. Vizsgálataim célja a Ch. bulbosum kevésbé feltárt hazai 
társulástani viszonyainak tanulmányozása volt. A Mecsekben, a Zalai-dombvidéken, a Bükkalján, a Bódva-
völgyében, valamint a Hegyalján készített cönológiai felvételekbõl negyvennyolc felvételt kiválasztva a 
Braun-Blanquet-féle értékeket van der Maarel (1979) szerint transzformáltam, az így kapott adatmátrixot a 
SYNTAX programcsomaggal (Podani 1993, 2001) vizsgáltam. Az összevonási algoritmusok közül a teljes 
lánc algoritmust, távolságfüggvényeként Èarni és Mucina (1998) nyomán a hasonlósági arányt választottam. 
A clusteranalízis eredményei alapján a cönológiai felvételek három jól körülírható csoportot képeznek. A 
kökénycserjésekben (Prunetalia spinosae) való konstans elõfordulást igazolják a Ch. bulbosum bódva-völgyi 
felvételei. A másik két csoportban a Chaerophyllum bulbosum mellett a Molinio-Arrhenatheretea 
(Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata és Alopecurus pratensis), valamint az Agropyretalia-fajok 
(Elymus repens, Convolvulus arvensis és Carex hirta) tömegessége figyelhetõ meg. A két csoport között a 
Galio-Urticetea-fajok (Rubus caesius, Anthriscus sylvestris és Galium aparine) differenciális fajnak 
tekinthetõk. A Galio-Urticetea elemekben szegény állományok között differenciális értékû az Aristolochia 
clematitis hegyaljai konstans elõfordulása. A Ch. bulbosum társulástani helyzetére jellemzõ, hogy elsõsorban 
az árnyas-nyirkos termõhelyek ruderális szegélytársulásainak (Galio-Urticetea), degradálódott magasfüvû 
réteknek és kaszálóknak (Molinio-Arrhenatheretea), másodsorban a kökénycserjéseknek (Prunetalia spinosae) 
jellemzõ eleme.  
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A piroslevelû tóalma (Ludwigia repens Swartz) és a Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven 
Magyarországon 

Ludwigia repens Swartz and Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven in Hungary 
 

DANYIK Tibor � VIDÉKI Róbert � NAGY Attila 
 

A tóalma-nemzetségnek (Ludwigia) egy õshonos faján (Ludwigia palustris) kívül több faja is alkalomszerûen 
említésre került a hazai botanikai irodalomban (Ludwigia repens Swartz, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. 
Raven, Ludwigia uruguayensis (Camb.) Hara, Ludwigia alternifolia L.). Herbáriumi anyag híján utólag 
lehetetlen ellenõrizni a közlések pontosságát, de az bizonyos, hogy a Ludwigia repens és a Ludwigia 
peploides elõfordul a hazai flórában.  
A piroslevelû tóalmát Boros (1937) találja elsõként Magyarországon 1924-25-ben a Miskolc-Tapolcai 
(Görömböly-Tapolca) hõforrások környékének és kifolyójuk vegetációjának tanulmányozása során. Az általa 
nem ismert Ludwigia-faj �úgy elszaporodott, hogy írtani kell�. Soó (1943) késõbb Ludwigia repens Swartz -
ként azonosítja, és a Synopsisban (1966) �meleg vizû tavakban ültetett és elszaporodó fajként� veszi fel. Az 
MTM Növénytárban a Ludwigia nemzetség herbáriumi anyagának revíziója során az Eger és Miskolc-
Tapolca melegvizes tavaiban gyûjtött valamennyi példány Ludwigia repens-nek bizonyult.  
2005-ben, a Hévízi-tóból kifolyó melegvizes csatornák növényzetének szisztematikus felmérése során a 
Ludwigia peploides néhány m2-es kiterjedésû állománya került elõ. A populáció az Óberek-csatorna egy 
nehezen megközelíthetõ és mindkét oldalán sûrû nádassal szegélyezett szakaszán tenyészett és a felfedezés 
óta a 100 m2-t is meghaladta kiterjedése. Felföldy (1990) a Hínárhatározóban ugyan közli a Ludwigia 
peploides részletes leírását Miskolc-Tapolca helymegjelöléssel, de a szinonímok felsorolásának tanúsága 
szerint azt a Ludwigia repens-szel azonosította. Herbáriumi lapok sem igazolják a faj jelenlétét. 
Az ismertetett két Ludwigia fajt szépségükért, kertészeti alkalmazásuk és akvarisztikai felhasználhatóságuk 
miatt telepítették be több hazai termálvizes forrás környezetében. A Ludwigia repens megmaradt ennél a 
szerepénél, de a Ludwigia peploides már több nyugat-európai ország vizes élõhelyeinek legagresszívebb 
hínárfajai közé tartozik. 
 

 
A Kisszénás Erdõrezervátum vegetációjának vizsgálata 

Study on vegetation of the Kisszénás Forest Reserve 
 

DOBOLYI Konstantin � VIRÁG Petra 
 

Az erdõrezervátum védett erdõterület, ahol minden emberi tevékenységet végérvényesen beszüntetnek annak 
érdekében, hogy az erdõ természetes folyamatai zavartalanul és hosszú távon érvényre juthassanak és azok 
megismerhetõvé, tanulmányozhatóvá váljanak. A 120 hektár területû Kisszénás Erdõrezervátum (ER) a 
Budai-hegységben, Pilisszentiván, Piliscsaba és Nagykovácsi között található. A túlnyomóan dolomit 
alapkõzetû területen a felszín erõs tagoltsága miatt a növényzet kialakításában a mezo- és mikroklimatikus 
hatásoknak igen nagy szerep jut. A vizsgálat célja az erdõrezervátum botanikai állapotfeltárása, 
vegetációtérképének elkészítése, a növényzet osztályozása, cönológiai és természetvédelmi célú értékelése 
volt. A vegetációs foltokat légifotón különítettük el, a vegetációtípusokat a terepbejárások során a 
fajösszetétel és a fajok borítása alapján határoztuk meg. Minden vegetációs foltban cönológiai felvételt 
készítettünk úgy, hogy reprezentálja a foltra jellemzõ társulást. A felvételeket valamint a jellemzõ 
erdõtársulások MÉTA cönológiai adatbázisából kapott referenciafelvételeit többváltozós módszerekkel 
elemeztük annak érdekében, hogy a foltok vegetációját minél pontosabban meghatározzuk. Az 
erdõrezervátum növényzetét zárt szálerdõk, fellazuló karsztbokorerõk, valamint nyílt és zárt gyepek mozaikja 
alkotja. A jellemzõ vegetációtípusok: cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös, mészkedvelõ tölgyes, 
elegyes karszterdõ, molyhos tölgyes karsztbokorerdõ, nyílt dolomitsziklagyep, zárt dolomitsziklagyep és 
sziklafüves lejtõsztyepp. A foltok jelentõs részének vegetációja nem sorolható egyetlen élõhelybe vagy 
társulásba, hanem két vagy több élõhely átmeneti állományaként jellemezhetõ. A vizsgálat a hazai 
erdõrezervátum-kutatás programjába illeszkedik, és Kisszénás Erdõrezervátum természeti értékeinek 
megóvását szolgálja. 
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Recent stage of chosen saline plant associations from classes Thero-Suaedetea Vicherek 1973 
and Crypsidetea aculeatae Vicherek 1973 in Slovakia 

Egyes sziki növénytársulások (Thero-Suaedetea és Crypsidetea aculeatae) aktuális állapota Szlovákiában 
 

ELIÁ�, Pavol jun. � DÍTÌ, Daniel � SÁDOVSKÝ, Marek 
 

Vegetation of saline soils belongs to the most endangered plant communities in Slovakia. Due to massive 
land reclamation during the last three decades of 20th century, area of saline vegetation was markedly 
reduced (eg. at the Danube Lowland from ca. 8300 ha still exist only ca. 500 ha) and habitats of initial saline 
vegetation was practically destroyed. In this work we focused our attention to recent stage of 5 plant 
associations: Atriplici prostratae-Chenopodietum crassifolii Slavnic' 1948 corr. Gutermann et Mucina 1993, 
Crypsidetum aculeatae Wenzl 1934, Cyperetum pannonici (Soó 1933) Wendelberger 1943, Heleochloetum 
schoenoidis (Soó 1933) Topa 1939 (class Crypsidetea aculeatae) and Camphorosmetum annuae Rapaics ex 
Soó 1933 (class Thero-Suaedetea). Results of our study showed that associations Cyperetum pannonici and 
Crypsidetum aculeatae are missing in Slovakia nowadays. The first community mentioned above was found 
at three sites in Slovakia in he past (Ve¾ké Kosihy, Komárno, Búè) but all those localities was destroyed by 
human activities and the dominant species Acorellus pannonicus is extinct in Slovakia too. The second one 
was more abundant in the former times; ca 15-20 localities were known. However, no Crypsidetum persists in 
Slovakia presently just the dominant species Crypsis aculeata still occurs at two micro-sites in the urban area 
of Tvrdo�ovce. Atriplici prostratae-Chenopodietum crassifolii community was first found to Slovakia at 
single locality in 2007. It was developed at open watersides of small fishpond in Tvrdo�ovce village. The 
community covered an area of only ca. 150 m2. Association Heleochloetum schoenoidis was the most 
common from all mentioned communities in Slovakia, about 40 localities was recorded in the former time. 
Now only ca. 5 sites were confirmed but large coverage of ruderal species was found too. In some cases 
irreversible transition to vegetation Isoëto-Nanojuncetea was established. Community Camphorosmetum 
annue was mentioned in the second half of last century from large areas in wide surroundings of Komárno, 
Nové Zámky, Nitra and �túrovo. However, the community retreats in Slovakia today. Typical vegetation 
cover of the association was documented currently only near Ve¾ké Kosihy, I�a and Kamenín. All area of the 
community in Slovakia is not larger than 50 m2 but Camphorosmetum with absolute dominance of 
Camphorosma annua covers only 1-5 dm2. The study was funded by grant VEGA no. 1/0672/08.  
 

Gyepszint határok vizsgálata szubmediterrán növényzetben 
Boundary delineation in the herb layer of submediterranean plant communities 

 

ERDÕS László � MORSCHHAUSER Tamás � KÖRMÖCZI László 
 

A növénytársulások közötti átmeneti zónák kutatása napjainkban egyre fontosabbá váló terület, részben a 
globális klímaváltozás hatásainak elemzése miatt. A Közép-Mecsekben található Tubes-hegy különösen 
alkalmas ilyen jellegû kutatások végzésére, mivel igen sok, természetközeli állapotú társulás található meg kis 
területen. A Ny-K-i irányú hegygerincre merõleges irányban jelöltünk ki egy 381 m hosszúságú szelvényt, 
amely összesen hat társuláson halad keresztül. Az északi oldalon bükkös és törmeléklejtõ-erdõ, a gerinc 
közelében tetõerdõ, a déli oldalon mozaikosan elhelyezkedõ sziklagyep, karsztbokorerdõ és mészkedvelõ 
tölgyes voltak a szelvény által átszelt társulások. Vizuális úton megállapítottuk a társulások közötti határt. Az 
1x1 m-es érintkezõ kvadrátokban becsültük a gyepszint fajainak százalékos borítását tavaszi és nyári 
aszpektusban. Mozgó ablakos technikával, ordinációval, klasszifikációval és diverzitási elemzéssel vizsgáltuk 
a társulások gyepszintje alapján megvonható határokat, és összehasonlítottuk a különbözõ eljárásokkal kapott 
eredményeket. A déli oldal növénytársulásainak gyepszintjében vizuálisan meghúzható határokat a 
sokváltozós módszerekkel kapott eredmények jól alátámasztották. Az északi oldalon még a sokváltozós 
módszerekkel is nehezebb a határ meghatározása. A déli oldali gyepszintek fajkompozícióban bekövetkezett 
jelentõsebb változások hátterében a sekélyebb talajréteg és a besugárzás következtében érvényre jutó 
szélsõségesebb ökológiai háttér állhat. A sokváltozós módszerekkel kapott eredményeket egymással ill. a 
vizuális megfigyeléssel egybevetve kijelenthetõ, hogy az objektív számítógépes eljárások általában 
megerõsítik a terepbejárás során megállapított határok helyzetét, több esetben viszont nem képesek kimutatni 
az átmeneti zónákat.  
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Duna-Tisza közi mesterséges vízfolyások vegetáció-térképezése 
Vegetation mapping in artifical watercourses of the Danube-Tisza interfluve 

 

FALUSI Eszter � SIPOS Virág Katalin � PENKSZA Károly 
 

Az EU víz Keretirányelv szabályozásának értelmében a �vízi növényzet összetétele és sokasága� egy a 
folyóvizek ökológiai állapotának osztályozásához használandó biológiai vízminõségi elemek közül. Az elsõ 
Kohler-féle szakasztérképezési módszerrel (EN 14184) végzett makrofiton vizsgálatok a Duna-Tisza közi 
csatorna rendszerben 1998-ban kezdõdtek, majd évente folyamatosan bõvült a térképezett csatornák száma. 
Összesen 230 km hosszan vizsgáltuk a vízfelszínt (Duna-völgyi Fõcsatorna 132 km, Duna-Tisza Csatorna 39 
km, Harmincas-csatorna 26 km, Sós-ér 33 km). Az egyes folyóvizeken felvett folyamatos szakaszok határait 
a körülbelül azonos ökológiai viszonyok határozták meg. A fajok mennyiségi becslése mellett az egyes 
szakaszokon belül a vízi növényzetet befolyásoló ökológiai tényezõket is feljegyeztük. A terepi adatok 
alapján elkészült minden vizsgált év elterjedési diagramja, fajlistája és különbözõ növénymennyiségi 
mutatója. Florisztikai szempontból jelentõs, hogy a csatornarendszerben több neofita, invazív fajt is találtunk, 
ezek közül kiemelendõ a három csatornában is dominánsan elõforduló Cabomba caroliniana. A vizsgálataink 
során megállapítottuk, hogy a csatornák esetében egy folyamatosan változó élettérrõl beszélhetünk, amelyben 
a nyáron igen magas vízhõmérséklet, a változó vízállás és a folyamatos emberi használat formálja a 
vegetációt. A fajok és fajcsoportok elterjedési képét a különbözõ élõhelyi paraméterek mellett a különbözõ 
intenzitású emberi behatás befolyásolja. A területen található igen kevés számú természetes vízfolyás miatt 
fontos, hogy a csatornák esetében is megtaláljuk a legmegfelelõbb utat a jó ökológiai potenciál eléréséhez. 
Jelen felmérésünk az adatszolgáltatás mellett további monitoring vizsgálat alapjait is megteremtette, a 
szabvány szerinti térképezési módszernek köszönhetõen. 
 

 
 
 
 

A Peltigera leucophlebia Magyarországon 
Peltigera leucophlebia in Hungary 

FARKAS Edit � LÕKÖS László 
 
A Peltigera leucophlebia lombos telepû, nagy termetû, talajlakó zuzmófajunk. Egyik fõ jellemzõje, hogy 
kétféle fotobiontával él szimbiózisban, a Peltigera fajok zömétõl eltérõen domináns fotobiontája nem 
cianobaktérium, hanem zöldalga (Coccomyxa), míg a Nostoc fotobionta a telep felszínén elkülönülten, ún. 
cefalódiumokban él. Feltûnõ kinézetét a nedves telep � a zuzmóknál egyébként szokatlan és ritka � élénkzöld 
színének köszönheti. A zuzmótelepek gyakorlatilag a színskála összes alapszínét és számos árnyalatát 
képviselik. Az élénk színárnyalatokért legtöbb esetben a telepben termelõdõ zuzmóanyagok a felelõsek. A P. 
leucophlebia (és más hasonló, színváltó zuzmófaj) zöld színét mégsem a zuzmóanyagok, hanem feltehetõen a 
zöldalga-fotobionta klorofillja okozza. Fõként az északi féltekén szélesen elterjedt, cirkumpoláris faj, 
elterjedési területén belül az arktikus és boreális területeken gyakoribb, a mérsékelt öv alacsonyabb térszínein 
jóval ritkább. Hûvös, humid élõhelyeken, savanyú vagy meszes talajon, sziklákon, mohák vagy fûcsomók 
közé rejtõzve több négyzetdeciméteres telepeket fejleszthet. Hazánkban mintegy 45 lelõhelyrõl származó 
közel 70 herbáriumi és irodalmi adatát ismerjük a Bakony, Balaton-felvidék, Börzsöny, Budai-hegység, 
Bükk, Mátra, Mecsek, Szombathely környéke, Vendvidék, Vértes, Visegrádi-hegység és a Zempléni-hegység 
területérõl. Legkorábbi példányait az 1800-as évek második felében fedezték fel (Borbás, Chyzer, Márton, 
Simonkai, Szenczy), ezekkel együtt 1967-ig 64 példányt gyûjtöttek. Borbás sas-hegyi adata bizonyító példány 
hiányában nem igazolható. Verseghy 1994-es flóramûvében csak északi-középhegységi adatait ismerteti, 
jóllehet a példányok csaknem fele a Dunántúlról származik. A Bakonyban és a Vendvidéken õ maga is 
gyûjtött példányokat, melyeket publikált is. Miután feltûnõ kinézete és számos korábbi adata ellenére hosszú 
ideig senki sem találta, a hazai zuzmók vörös listájában 1997-ben a kihalt zuzmók közé soroltuk. Újabb 
példányait Barina Zoltán és Pifkó Dániel találták a Visegrádi-hegységben 2003-ban, majd Bauer Norbert a 
Bakonyban 2006-ban. Munkánkat az OTKA T047160 számú pályázata támogatta.  
 



Az Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. c. konferencia összefoglalói 
 

160

A süntök (Echinocystis lobata) demográfiájának és élõhely-preferenciájának vizsgálata a 
Túrmenti Természetvédelmi Területen  

Demography and habitat-preference of wild cucumber (Echinocystis lobata) in the River Tur Nature 
Conservation Area 

 

FENESI Annamária � BUS Orsolya 
 

A süntök (Echinocystis lobata Torr. et Gray), Északkelet-Amerikából származó, felkapaszkodó szárú egyéves 
növény. Egész Közép-Európában gyakori, terjedését klimatikus tényezõk határozzák meg. A Túrmenti 
Természetvédelmi Területen (Szatmár megye, Románia), ártéri társulásokban vizsgáltuk a faj egy 
populációját két éven át, a következõ kérdésekre keresvén a választ: (1) Milyen a vizsgált populáció 
mortalitási mintázata és mi okozza az egyedek halálát? (2) Milyen hatása van a támasztéknak és az 
árnyékoltságnak a süntök egyedek fejlõdésére és rátermettségére? (3) Jelent-e hátrányt az egyedek fejlõdésére 
a csoportos növekedés? (Mivel egy termés általában 4 magot tartalmaz, ezért gyakran elõfordul, hogy kis 
területen (1-25 cm2) több egyed gyökerezik.) 2006-ban két, míg 2007-ben három 100 m-es ártérszakaszon 
térképeztük fel a csírázó süntök egyedeket május elején. Négyhetenként vizsgáltuk az egyedek túlélését és 
fejlõdését. A fejlõdést és a rátermettséget a szármagassággal, a nóduszok és levelek számával, a legnagyobb 
levél hosszúságával és a termések számával jellemeztük. Ezzel párhuzamosan az egyedek helyzetét, a levelek 
árnyékoltságát, a támaszték jellegét is figyeltük. A mortalitási mintázat megállapítására az adatokból 
dinamikus élettáblát, túlélési és mortalitási görbét készítettünk. A két vizsgált év különbözõ csapadék-
viszonyai miatt vizsgálni tudtuk a szárazság és a túlzott csapadékosság hatását egyaránt. A 2006-os évi nyári 
áradás jelentõs mortalitást okozott, ami a 2007-es szárazabb évben elmaradt. A kaszálás teljesen kiirtotta a 
gyepben növekvõ és a nem fás támasztékkal rendelkezõ egyedek többségét, míg a legeltetésnek nem volt 
hatása a süntök egyedek túlélésére. A süntök támasztékának magassága döntõen hat az egyedek fejlõdésére és 
rátermettségére is, míg az élõhely árnyékoltsága nem befolyásolja jelentõsen az egyedek fejlõdését. Nem hat 
negatívan az egyedek rátermettségére az sem, ha csoportosan gyökereznek.  
 

Szubsztrát és nem hatása a ciprusmoha (Hypnum cupressiforme Hedw.) életmenet 
komponenseire 

The effect of substrate and sex on life-history traits of the common moss Hypnum cupressiforme Hedw. 
 

FODOR Andrea � SZÖVÉNYI Péter � TÓTH Zoltán 
 

A virágos növényekkel ellentétben, ahol a fajok csupán mintegy 2%-a kétlaki, a lombosmohák több mint 
60%-a különálló hím és nõi gametofitonnal rendelkezik. A kétlakiság elméleti megfontolások alapján egy 
evolúciósan stabil stratégia, és gyakran együtt jár a nemek specializációjával. Ez a folyamat az egyik nem 
kizáródásához és monodomináns állományok kialakulásához vezethet, ami jelentõsen befolyásolhatja a 
populáció evolúciós potenciálját. A lombosmohák csoportjánál számos vizsgálat kimutatta a populációk 
egyenlõtlen ivararányát, illetve néhány esetben szexuális dimorfizmus is megfigyelhetõ. Ezzel szemben a 
ciprusmoha (Hypnum cupressiforme), kétlakisága ellenére, gyakran fejleszt sporofitonokat, ami a két nem 
gyakori együttes elõfordulására utal. Ez felveti a kérdést, vajon a ciprusmoha mutatat-e szexuális 
dimorfizmust, és ha igen, akkor hogyan magyarázható a gyakori sporofiton képzés és a nemek együttes 
elõfordulása? Jelen kutatásunk fõ célja, a sokféle szubsztráton megtalálható kétlaki ciprusmoha 
életciklusának hosszútávú rögzítése. A bemutatandó poszteren a vizsgálat kezdeti eredményeirõl számolunk 
be. Az eddig elemzett adatok azt mutatják, hogy a földön elfekvõ fatörzseken a hajtások mintegy kétszer-
háromszor gyorsabban növekednek, mint az álló fák kérgén. Ez egyaránt igaz a hím, a nõi és a steril 
hajtásokra is, és arra utal, hogy a hossznövekedés az álló fák kérgén abiotikusan limitált. Ugyan a hím és nõi 
hajtások hossznövekedése hasonló, a hím egyedek a szubsztráttól függetlenül tendenciózusan több 
oldalhajtást produkálnak, mint a nõiek. Ez a váratlan megfigyelés további kérdéseket vet fel, úgymint (1) 
Hogyan biztosított a nemek koegzisztenciája a jelentõs életmenetbeli különbség ellenére? (2) Mennyire 
állandó ez a szex-specifikus sajátság és vajon mutat-e idõbeli dinamikát? Ezen kérdéseket a vizsgálat további 
szakasza kell majd tisztázza. A projekt végsõ célja az életmenet feltárása, és ezen keresztül a szex-specifikus 
életciklus, a klonális fragmentáció és együttmûködés jellemzése. A kutatást a T047156 számú OTKA 
pályázat támogatta.  
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Közösségi jelentõségû növényfajok természetvédelmi helyzete az EU élõhelyvédelmi irányelv 
által a tagországok részére elõírt idõszakos jelentés alapján 

Hungarian conservation status of Community interest plant species based on the national report prescribed to 
EU members by the EU Habitats Directive 

 

FODOR Lívia � HÁZI Judit � GENG Imola � ZSEMBERY Zita � SASHALMI Éva � NAVRATIL Andrea � ÉRDIné 
SZEKERES Rozália � MAGYAR Gábor 

 

Az EU élõhelyvédelmi irányelv 17. §-sa elõírja minden tagország számára, hogy az irányelv mellékletén 
szereplõ élõhelyek és fajok természetvédelmi helyzetérõl a tagállamoknak hatévente jelentést kell készítenie. 
Az EU Bizottság által kiadott jelentési ûrlapon a térképi megjelenítés mellett részletes elterjedési és 
állományadatokat (és trendjeiket) kellett feltüntetni, be kellett mutatni a veszélyeztetõ tényezõket, becslést 
kellett adni a kedvezõ állapot értékeire és a jövõbeli kilátásokra, majd a közölt információk alapján értékelni 
kellett az adott faj, illetve élõhely természetvédelmi helyzetét. A hosszú elõkészítõ munkát a KvVM 
Természetmegõrzési Fõosztály munkatársai koordinálták és számos szakértõ, nemzetipark-igazgatóságok 
botanikusai segítették az adatok összegyûjtésével, az adatlapok kitöltésével. Jelen poszteren a 44 növényfajról 
(ill. nemzetségrõl) készült jelentésrõl adunk részletes tájékoztatást, példaként három faj adatlapját és az 
eredményeket, valamint a növényfajok természetvédelmi helyzetérõl készült összefoglaló statisztikákat 
mutatjuk be. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Növények szukcessziója és zonációja magyarországi kavicsbánya-tavakban 
Plant succession and zonation of the Hungarian gravel lakes 

 

FOGARASI Gábor � NAGY János 
 

Hazánk bányatavainak növényi szukcessziója kevéssé kutatott terület. Természetes körülmények között egy 
teljesen új tó kialakulása meglehetõsen ritka folymat. Így az elsõként megjelenõ flóraelemek, pionír 
társulások, azoknak mintázatváltozásai nem vizsgálhatóak. Kutatásaink ezért az újonnan nyitott sóder és 
kavics bányatavakat vette célba, melyekben jól követhetõek a steril, új élettereket kolonizáló társulások. A 
megfelelõen kiválasztott bányatavakat, mindössze a kitermelési munkálatok és a talajvízszivárgás útján 
bejutott minimális szennyezés és szervetlenanyag terhelés jellemzi. Az elõvizsgálatokból kiderül, hogy a 
megjelenõ flóraelemek megtelepedésére jelentõs hatást gyakorol számos abiogén faktor, mint a szubsztrát 
állaga, mederesés foka valamint a vízmozgásoknak való kitettség és a vízfelszíntõl számított aljzatmélység. 
Kijelenthetõ, hogy egy-egy vizsgált bányató különbözõ területei is jelentõs mértékben eltérnek, hasonló 
koruk ellenére, a szukcessziós fázis szempontjából, melyek a fent említett fizikai faktoroknak tudhatók be. A 
humán hatások szukcessziót gyorsító, esetleg gátló tényezõi még jellegzetesebbek bizonyos kontroll tavakon. 
A vizsgálat cönológiai felvételezéseken alapult, mely felvételeket a parti régiótól a vízterület legmélyebb 
pontjáig végeztünk el. 
Az elsõként megjelenõ fajok, Spirogera sp., Chara sp., után megtaláltuk a Myriophyllum spicatum és a 
Ceratophyllum demersum vegyes állományait, melyekhez a Potamogeton natans keveredett elvétve. A 
különbözõ fázisban és különbözõ fokú stressznek kitett élõhelyek jellemzõ növényzeti eloszlást mutattak. 
A vizsgált tavakban a csillárka� és süllõhínár gyepek, megjelenése a mélységtõl (0-16m és 3-16m) független 
volt. Alacsony szerves anyag terheltségük következtében a fény jól átjárhatja õket, így a legmélyebb, 
kitermelési technológiából fakadóan 16m-es mélységû aljzatok is kolonizálhatóak. 
Mivel hazánkban sorra nyitnak hasonló típusú bányákat érdemes kihasználni a lehetõségeket és vizsgálat alá 
vetni õket, hogy átfogóbb képet kaphassunk errõl a nehezen kutatható területrõl. 
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Növényismeret a felsõoktatásban 
Botanical knowledge in higher education 

 

HAHN István 
 

Közismert az egyetemeken a hallgatói létszámok emelkedése. Harminc éve az egész országban mintegy 60-
70 szakbiológust 100-150 biológia szakos tanárt képeztek évente. Jelenleg csak az ELTE Biológiai 
Intézetében több hallgató tanul. A létszámok emelkedése miatt okkal feltételezhetõ, a jelenlegi képzésbe 
olyanok is bekerülnek, akiket a régi � és több szempontból is támadható � felvételi rendszer kiszûrt volna. A 
gyengébb eredményt felmutató hallgatók közül sok elõbb-utóbb kiesik a képzésbõl, de mivel a növényismeret 
oktatása másodévben történik, növényrendszertan gyakorlaton többségükkel találkozunk. A 
létszámnövekedés mellett az alacsonyabb átlagos növényismeret irányába hat, hogy többféle, de sokkal 
drágább könyv áll a hallgatók rendelkezésére, továbbá az, hogy a terepgyakorlatra rendelkezésre álló idõ és 
pénzmennyiség csökkent. Növelik viszont a felkészülés hatékonyságát az új technikai lehetõségek: internetes 
képi és szöveges adatbázisok, CD-n rendelkezésükre bocsátott képállomány és írott tanagyag, liofilizált 
bemutatóanyagok. Ezek eredõjeként nehéz lenne megjósolni, hogy a növényrendszertan gyakorlat és 
terepgyakorlat után, és az oklevél megkapása után hogyan alakul a hallgatók növényismerete. Az egyértelmû, 
hogy a növényismeret átlagos szintje (akár általános benyomás alapján, akár jeggyel mérve) alacsonyabb, 
mint 30 éve. Ez magyarázható lenne azzal, hogy a nagyobb létszám miatt a kisebb tudású, vagy a tárgy iránt 
kevésbé elhivatott hallgatók rontják le a képet. De az is tény, hogy erõsen megritkultak azok a hallgatók, akik 
másodév végén kiváló növényismerettel rendelkeznek. Az is érdekes, hogy a zoológia valamilyen ága iránt 
érdeklõdõ, és hagyományosan jó növényismerettel rendelkezõ hallgatók növényismereti eredményei gyakran 
jelentõsen elmaradnak a várakozásoktól. Középiskolákban tanító ismerõseinktõl is lehangoló információkat 
kaptunk frissdiplomás tanár-szakosaink többségének növényismeretérõl. Az okok keresése között talán a 
legerõsebb benyomás az, hogy a hallgatók nagy része az egyes tárgyak beszámolóinak vesszõfutása során 
gépiesen készül és gépiesen felejt. Az oktatókban az tartja a lelket, hogy azokra az under- vagy posztgraduális 
hallgatókra, akik ezt az összefoglalót elolvassák, fentiek nem vonatkoznak.  
 

 
A Blechnum spicant (L.) Roth megjelenése a Zempléni-hegységben 

The appearance of Blechnum spicant (L.) Roth in Zempléni Mountains 
 

HALÁSZ Antal 
 

A bordapáfrány (Blechnum spicant) eddig csak az Alpokalján, a Noricum átnyúló területén volt ismert 
hazánkban. A Zempléni-hegység központjában, az Ördög-völgy felett, 2007 tavaszán került elõ egy kettõs 
gyöktörzsû tõ. A lelõhely, egy mészkerülõ bükkös (Luzulo nemorosae-Fagetum Meusel 1937.), északnak 
nézõ, mohás-páfrányos (pl.: Phegopteris connectilis, Gymnocarpium dryopteris) útbevágása. 30-40 méteren 
belül Diphasium complanatum, Huperzia selago és Lycopodium annotinum korpafûfajok is találhatók. 
Azonban az élõhely nem üde annyira, mint az a bordapáfránynál megszokott - hamar kiszárad � ezért a tõ 
csak vegetál, spórás leveleket nem láttam. Az Ördög-völgy térsége több izgalmas kárpáti és mészkerülõ faj 
lelõhelye, így egy újabb montán faj megjelenése nem váratlan, legfeljebb furcsa. A ritka fajok miatt sok 
kutató járta az elmúlt 40 évben a területet - érdekes, hogy eddig nem bukkantak rá. Lehet, hogy adventív?  
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Bangófajok (Ophrys spp.) új elõfordulásai Budán 
New occurrences of Ophrys spp. in Buda 

 

HALÁSZ Antal � BAJOR Zoltán � BÍRÓ Sándor 
 

Az Ophrys sphegodes Mill. egy kis állománya, 2007. tavaszán, a Budapest XII. kerületi Martinovics-hegyen 
(Kis-svábhegy) került elõ. Az élõhely egy másodlagos jellegû, uralkodóan kõris és juhar fajokból álló erdõ, 
lassan erdõsödõ gyepfoltjai. Az eredeti növénytakaró mészkedvelõ tölgyes (Orno-Quercetum) lehetett, a 
sziklakibúvásos részeken, karszt-bokorerdõ (Cotino-Quercetum pubescentis Soó 1932.) � zárt sziklagyep 
vagy lejtõsztyepp-foltokkal. Erre utalnak e maradvány gyepfoltokban elõforduló, jellegzetesen bokorerdei, 
vagy erdõszegély-fajok: Anemone sylvestris, Coronilla coronata, Dictamnus albus, Geranium sanguineum, 
Orchis purpurea, Pulsatilla grandis. Az itteni pókbangó-állomány 40-43 virágzó tövet számlál. Jelenleg ez a 
faj egyetlen biztos állománya a Budai-hegységben. Az Ophrys apifera Huds. állományára, 2007. júniusa 
elején, a Budapest XII. kerületi Harang-völgy feletti, Disznófõ gyepében bukkantunk. A termõhely, egy 
északkeleti kitettségû, meredek lejtõn kialakult kaszálórét. Az eredeti növénytakaró a gyertyános-tölgyes 
(Querco petraeae-Carpinetum) lehetett, az irtásán kialakult gyep jelenleg a mészkedvelõ sudárrozsnok-
kaszálóhoz (Onobrychido viciaefoliae-Brometum erecti T. Müller 1966.) áll legközelebb. Az 2 ha-os rét 
meglehetõsen változatos és fajgazdag, a szélsõségeket jól jellemzi a Pulsatilla grandis, Briza media, Gentiana 
crutiata együttes jelenléte. A méhbangó-állomány 45-50 virágzó tõbõl áll. Így a fajnak jelenleg 3 
elõfordulását ismerjük a Budai-hegységben. Solymáron a Szarvas-hegyen (= pesthidegkúti Kálvária-h. � 25-
30 tõ) és az Alsó-patak-hegyen (35-40 tõ), illetve Budán a Harang-völgy felett (45-50 tõ).  
 

 
 
 
 
 
 

Fás növényfajaink architektúrális felépítésének vizsgálata 
An architectural study of selected woody plants native to Hungary 

 

HÉJA Katalin 
 

A Kárpát-medencében õshonos fás szárú fajok architektúrális típusainak jellemzését, ezek növekedés- és 
életformákkal való összevetését és erdészeti vonatkozásainak vizsgálatát végzem. Mintegy 70 fa- és 150 
cserjefaj kutatása különbözõ termõhelyi adottságok, eltérõ életkorok, és az állományszerkezet megfigyelésén 
alapul. A növények (fák) tipizálására megalkototott legjelentõsebb rendszerek � Raunkiaer-féle életforma-
rendszer: a környezeti alkalmazkodás, a megújuló rügyek helyzetére alapozott; � Növekedési formák alapján: 
a vegetáció kedvezõ szakaszából kiindulva morfológiai sajátságok alapján csoportosít (Barkman, Bagi, 
Bartha; Hallé & Oldeman-féle architektúra-modellek; Oldeman-féle reitaráció; Thiebaut-, Roloff-féle 
növekedési fázisok és mások) Kutatási paraméterek bemutatása Acer platanoides-en és A. pseudoplatanus-on 
Ökológiai sajátosságok: eltérõ fényigényûek; Budapest, Szentendre, Visegrádi-hg.; 35, 1-kb. 55 éves A. 
platanoides és 30, 1-kb. 65 éves A. pseudoplatanus Növekedés: szakaszos, de fiatalon elõfordul folyamatos 
növekedés is Elágazás: monopódiális; Hosszú- és rövidhajtások mindkét fajnál; Rövidhajtás-lánc élettartama: 
A. platanoides: 7 év; A. pseudoplatanus: 10 év; Proleptikus és szilleptikus hajtások fiatalon mindkét fajnál 
elõfordulnak, szilleptikus hajtás az A. platanoides-nél a virágzás hatására idõs korban is megjelenik; 
Heterofillia van: korai (tavaszi) és késõi (nyári) levelek; Anizofillia nagyon jól megfigyelhetõ; Levélállás: 
keresztben átellenes, de lehetséges 3-as örv is; Virágzat: terminális; Architektúra-modell: Rauh, majd 
Scarrone; Visszaszerzõ-képesség a koronában gyenge, sarjképzési hajlamuk különbözõ; Hajtásripacs: 15-20 
évig követhetõ; Kladoptózis: nincs; Fiatal növények �stratégiája� átmeneti. Felhasználás Fa vitalitásának 
felmérése Állományba illõ faj kiválasztása Erdõ mikroklímájának modellezése Víz és tápanyagfelvétel 
Fotoszintézis, széndioxid-elnyelés modellezése A témában megjelent, elfogadott cikkek: Héja K. (2007): 
Elõzetes eredmények Magyarországon õshonos Salix fajok architektúrális tulajdonságainak vizsgálatában. � 
Tilia 13: 77-94. Héja K. (2008): Hazai megfigyelések a Populus-, Quercus-, Salix- és Tilia fajok 
kladoptózisáról (hajtásledobásáról). � Botanikai Közlemények (in press).  
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A táji környezet hatása homoki parlagok regenerációjára 
Effects of landscape context on the regeneration of sandy old-fields 

 

HERMÁN Orsolya � SZABÓ Rebeka � SZITÁR Katalin � BOTTA-DUKÁT Zoltán � HALASSY Melinda 
 

Az Alföldön az elmúlt 50 évben sok területet vontak ki a szántóföldi mûvelés alól, melyek alkalmas alanyai a 
spontán szukcessziós kutatásoknak Az eddigi regenerációs vizsgálatok többnyire a felhagyás óta eltelt idõ 
hatását vizsgálták, mi a táji környezet függvényében tanulmányoztuk a homoki parlagok regenerációját, mely 
több léptékben is hat a regenerációs folyamatra. A nagytáj fõ mûvelési típusa meghatározza a rendelkezésre 
álló fajforrások mennyiségét és összetételét. Kisebb léptékben a közvetlen táji környezet, ezen belül is a 
természetes gyepfoltok közelsége lehet meghatározó. Vizsgálati kérdésünk: Kimutatható-e különbség az 
eltérõ táji környezetben található felhagyott homoki szántók regenerációs képességében, és mik az ezt 
legjobban magyarázó prediktorok? A vizsgálatokat négy 5x5 km-es mintaterületen végeztük a Kiskunságban. 
A regeneráció mértékét a homoki specialisták, az évelõ füvek, a gyomok és az inváziós fajok fajszámának és 
borításának változásaival jellemeztük. GLM statisztikai eljárással az alábbi prediktorok hatását vizsgáltuk 
meg: a) táji ablak típusa: ültetvényben, szántóban vagy természetes gyepekben gazdag mintaterület; b) 3 
korcsoport: a felhagyás óta eltelt idõ alapján (1-7 éves, 7-20 éves, 20-57 éves parlagok); c) a legközelebbi 
természetes folt távolsága. A természetes tájban volt a legmagasabb a homoki specialisták és legalacsonyabb 
a gyomfajok száma. Az inváziós fertõzöttség közepes mértékû volt. Az ültetvényben gazdag táj inváziós 
borítása a legmagasabb, az évelõ füvek borítása itt a legalacsonyabb, míg az agrár dominanciájú tájban 
található a legtöbb gyomfaj és legkisebb inváziós borítás. A parlagok korának növekedésével a gyomfajok 
visszaszorulása, a homoki fajok betelepülése, az évelõ füvek és a kriptogámok borításának a növekedése 
figyelhetõ meg. Az inváziós fajok borítása nem mutatott szignifikáns összefüggést a korral. Várakozásunk 
ellenére a természetes folttól való távolság nem volt kimutatható hatással a parlagok regenerációjára, ezzel 
szemben a táji ablak jellege és a felhagyás óta eltelt idõ igen jelentõs prediktornak tekinthetõ. Eredményeink 
alapján a legjobb regenerációs képességgel a természetes gyepmaradványokat megõrzõ tájak rendelkeznek A 
vizsgálat az NKFP6-0013/2005 sz. pályázatának támogatásával folyt.  
 

In vitro collection of rare Carpathian Dianthus species 
Ritka kárpáti Dianthus-fajok in vitro gyûjteménye 

 

HOLOBIUC, Mihaela Irina � BLINDU, Rodica � CARASAN, Monica � HELEPCIUC, Florenta � CRISTEA, Victoria 
 

The rapid diminishing of the plant Biodiversity in the context of the Global climatic changes has become a 
major concern of the scientific community. In 1998, from 242,013 plant species, 33,418 had different IUCN 
grades. Over half of the plant species might become vulnerable until 2080 owing to the climatic alteration 
(Thuiller et al., 2005). Global Strategy of Plant Conservation (GSPC) has as targets: 60% of threatened plants 
species to be introduced in accessible ex situ collection, preferably in the country of origin; 10% of them in 
recovery and restoration programs; about 5000 European threatened species have to be preserved in gene 
banks. Romania has a high diversity and richness of plants species, but many of them are rare and/ or 
threatened, needing preservation measures. There are 102 taxa with different IUCN categories belonging to 
the Caryophyllaceae family (~7%), 29% of them are Dianthus species and subspecies. In vitro collection of 
germplasm (base and active gene banks) represents a viable ex situ conservation approach which 
complements the traditional methods and helps the achievement of GSPC and European Plant Conservation 
Strategy objectives. Our aim was to establish efficient propagation and medium-term maintaining 
methodologies in some Carpathian rare Dianthus species. An in vitro gene bank can ensure the germplasm 
conservation and involves the characterization of in vitro behavior, reactivity and variability/stability of the 
plant material originated from different locations. The species studied are D. glacialis Haencke ssp. gelidus 
(Schott, Nyman et Kotschy) Nyman, Dianthus spiculifolius Schur, D. callizonus Schott, Nyman et Kotschy. 
All the Dianthus species studied had high multiplication rates and an increased growth rate of the regenerants. 
For medium-term preservation, it was strongly imposed the establishment of protocols for the reduction of the 
number of the transfers and of the growth rate. The medium-term conservation was performed through the 
reduction of the growth using a moderate osmotic stress. The taxons studied have been successfully in vitro 
introduced, micropropagated and medium-term maintained, the plant material have to be characterized and 
used in repopulation programs and to be offered to the international changes.  
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A KNP miklapusztai területének vegetációjában bekövetkezett változások 10 év távlatában 
Changes in vegetation of Miklapuszta protected area over ten years 

 

HORVÁTH András � KOVÁCS Sándor 
 

A 7000 ha kiterjedésû miklapusztai védett területet sajátos szikes formakincse, gazdag állatvilága, és a 
vegetációs típusok páratlan változatossága egyedülállóvá teszi hazánkban, de egész Európában is. A terület 
növényzete azonban folyamatosan változik. A változás történelmi léptékben is jelentõs volt, de az utóbbi 
évtizedek során is tanúi lehetünk olyan vegetációdinamikai folyamatoknak, amelyek tájökológiai és 
természetvédelmi tapasztalatokkal szolgálnak. Vizsgálataink az elmúlt 10 év vegetációs történéseit 
igyekeznek feltárni és értékelni. Munkánk során több léptékben, többféle módszerrel vettünk mintát a 
miklapusztai növényzet igen részletgazdag mintázatából. 1997-ben és 2007-ben elkészítettük a terület 
vegetációtérképét, kiemelten figyeltük 70 térképezett folt növényzetének megváltozását. 30 padkatetõ gyepjét 
részletesebben is felmértük, és 22 kvázi állandó kvadrátból cönológiai felvételeket készítettünk. Nyomon 
követtük a terület tájhasználatában bekövetkezõ változásokat. Megállapítottuk, hogy a padkatetõk 
szárazgyepjei a tíz évvel ezelõtti állapothoz képest zártabbak, füvesebbek; különösen feltûnõ a fenyérfû 
elszaporodása. Számos padka egykor nyílt oldalán is megtelepedett a növényzet. Ezekért a folyamatokért 
valószínûleg a megcsappant állatállomány lehet felelõs. A terület egykori szántóit többfelé felhagyták; a 10-
20 éves parlagok a padkák tetején viszonylag fajgazdag szárazgyepekké regenerálódtak, a mélyebb 
térszíneken szikes mocsarak, rétek és szárazgyepek mozaikjaivá alakultak át. Az egykori szántóterületeken 
lágyszárú inváziós fajok nincsenek jelen, a fásszárúak közül is csak az ezüstfa szórványosan növõ egyedeivel 
találkozunk. Mindez arra utal, hogy a táj regenerációs potenciálja igen jelentõs. Ugyanakkor intõ jel, hogy 
némely másodlagos élõhelyen (töltésoldalon, szántók szélén, akácos fasorban) jelen vannak özönfajok 
(selyemkóró, gyalogakác), ezek terjedésével az újonnan felhagyandó szántók nem megfelelõ kezelése esetén 
számolni kell. A puszta több részén megfigyeltük a nád elõrenyomulását a padkatetõk szárazgyepjeibe, a 
szikes rétekbe, de a szikfok és vakszik foltokba is. A nád terjedése nemcsak egyes évek nagyobb belvízének 
köszönhetõ, hanem az egykorinak töredékére zsugorodott marhaállomány sem képes a nád elõrenyomulását 
megakadályozni, és egy-két év tartós nyáreleji vízborítása a kaszálást is lehetetlenné tette.  
 

Mitõl függ az erdõssztyeprétek és félszáraz irtásrétek természetessége?  
What are the factors affecting the naturalness of forest steppe meadows in Hungary? 

 

ILLYÉS Eszter � BOTTA-DUKÁT Zoltán 
 

A biodiverzitás mellett egyre nagyobb az érdeklõdés az iránt, hogy milyen állapotban vannak a még 
megmaradt természetközeli élõhelyek, melyek azok a tényezõk, amelyek hozzájárulnak a jó 
természetességükhöz, hiszen egyre inkább rádöbbenünk arra, hogy az emberi faj jövõje a környezet jó 
állapotától, mûködképességétõl függ. A vizsgálatunkban arra kerestük a választ a MÉTA adatbázis alapján, 
hogy az erdõssztyeprétek és félszáraz irtásrétek (H4) mint modell élõhely esetében mely tényezõk és hogyan 
befolyásolják a természetességet. Az elemzést lineáris modellezéssel végeztük az R statisztikai környezetben. 
A válaszváltozó a binarizált természetesség volt, értékei: jó (a MÉTA 5, 5r4 és 4 kategóriái) és rossz (az 
összes többi kategória). A magyarázó faktorok: az összes, a H4 élõhelyre vonatkozó MÉTA attributum 
(kiterjedés, veszélyeztetõ tényezõk, szomszédosság, stb.), a H4 élõhely mellett elõforduló összes többi másik 
élõhely 35-ha-os hatszögben, az élõhelytípusok száma a hatszögben, az élõhelyek teljes kiterjedése a 
hatszögben, a parlagok és az inváziós fajok arány a hatszögben. A faktorokból egyenként építettünk 
modelleket, amiket Chi-négyzet valószínûségi próbával teszteltük. A faktorok hatásának erõsségét a 
Nagelkerke R négyzettel állapítottuk meg. A természetességre pozitívan ható legfontosabb faktor az 
élõhelytípusok száma volt a hatszögben. Negatív hatású volt az özöngyomok jelenléte. Pozitív hatással volt a 
természetességre a mész- és melegkedvelõ erdõk (L1), valamint más száraz gyepek (G2, H3a) jelenléte a 
hatszögben, valamint, ha a hatszögben összességében több természetközeli élõhely volt. A H4 élõhely diffúz 
mintázata a hatszögben negatív hatású volt a természetességre. Más tényezõk a természetességet a 
vizsgálatunk alapján nem befolyásolták számottevõen.  
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Késõ-glaciális és holocén vízszintingadozások és növényzeti változások  
a Szigligeti-öbölben (Balaton) 

Late Glacial and Holocene waterlevel and vegetation changes in the Szigliget Bay (Balaton) 
 

JAKAB Gusztáv � SÜMEGI Pál 
 

A szerzõk a Balaton késõ-glaciális és holocén növényzeti és vízszint változásait rekonstrulálták a Szigligeti-
öbölben lerakódott tavi és lápi üledéksor makrofosszília vizsgálatával. A vizsgált területen az üledék (tõzeg) 
felhalmozódása a radiokarbon kormeghatározás alapján 16790-16390 cal. BP évek között indult meg. A 
makrofosszília közösségek többváltozós statisztikai analízise lehetõvé tette a kisebb vízszintingadozások 
kimutatását is. Magasabb vízszint esetén a vegetációra a meder fenéken élõ Chara gyepek, alacsonyabb 
vízszint mellett a késõ-glaciálisban a barnamohás lápok, a holocénben a nádas volt a jellemzõ. A vizsgált 
idõszakban több magas és több alacsony vízszintet is sikerült kimutatni. A késõ-glaciálisban a tó 
legalacsonyabb vízborítása 14000 cal. BP évnél (bølling interstadiális), a legmagasabb 12000 cal. BP évnél 
(dryas III. stadiális) volt. Csak látszólagos az ellentmondás abban, hogy a hûvös és száraz stadiálisokban 
magasabb, a melegebb, csapadékosabb interstadiálisokban alacsonyabb volt a vízszint. Feltételezhetõen az 
éves csapadék mennyiségénél fontosabb szerepet játszottak a vízszint kialakulásában, a párolgás mértéke, 
valamint a vízgyûjtõ terület lefolyási viszonyai (talajfagy idõtartama, növényzeti borítottság mértéke). A 
holocénben a legalacsonyabb vízszint a holocén kezdetén (10300 cal. BP év) és az atlantikus második felében 
(7000 cal. BP) volt. A tó jelenlegi magas vízszintje a Szigligeti-öbölben 5200 cal. BP év után alakult ki. A 
makrofosszília vizsgálatok alapján a tóra jellemzõek voltak a szezonális vízszint ingadozások is, amit a 
különbözõ Nanocyperion fajok rendszeres megjelenése mutat. Vegetáció- és klímatörténeti szempontból nagy 
jelentõségû egyes tundralakó fajok fosszilis magjainak kimutatása (Dryas octopetala, Betula nana, B. 
humilis, B. pubescens) 15000-16000 cal. BP évek között. Ezen fajok magjai a késõ-glaciálisból korábban nem 
kerültek elõ a Kárpát-medencében.  
 

 
 

Az érd-százhalombattai halomsírmezõ térképezése és botanikai felmérése 
Mapping and botanical survey of field of barrows near Érd and Százhalombatta 

 

KÁLLAYné SZERÉNYI Júlia 
 

A halmok és a halmokat közvetlenül övezõ síkság alkotta, közel 50 hektáros halomsírmezõ az Észak-
Mezõföld dunaparti részén, a pannon agyagból felépülõ érd-százhalombattai Sánc-hegy platóján helyezkedik 
el. A 120-150 tumulust a Hallstatt kultúra népei emelték i.e. 650-550 között. Tevékenységük a már álló 
földvár és sánc mellett további mesterséges alakzatok megjelenését eredményezte, valamint hozzájárult az õsi 
löszerdõssztyep feldarabolódásához, területének csökkenéséhez. A halomsírmezõ 2007-ben kezdõdött 
térképezése során elkészült a halomsírok eddigi térképi adatainak (1970-72) pontosításával és 
aktualizálásával a halmok jelenlegi állapotát és földrajzi helyzetét bemutató, valamint GPS koordinátáit 
tartalmazó digitális halomsírtérkép. Ez az elsõ olyan térkép, amely a halmok egyszerû, ismételt azonosítását 
biztosítja. A terepmunka során 126 halom térképezése és botanikai felmérése történt meg. A halmok negyede 
ép és több, mint a fele elpusztult halom. Magasságuk, meredekségük, átmérõjük változó. Az elsõsorban 
kisparcellás szántókkal, gyümölcsösökkel, kiskertekkel szomszédos halomsírokról eddig 238 faj került elõ, 
melyek 40%-a természetközeli állapotra utal. A védett fajok száma 10. Közülük az Inula germanica, 
Astragalus asper, Centaurea sadleriana állományai jelentõsek. Az értékes erdõssztyep- és szárazgyepi fajok 
(Aster amellus, Tanacetum corymbosum, Stipa pulcherrima, Viola ambigua) a 116.srsz-ú halmon fordulnak 
elõ. A halomsírok jellemzõ élõhelyei a kiskert, a gyümölcsös, a jellegtelen szárazgyep és a szántó. 
Löszvegetáció csak néhány halomsíron maradt fenn. Például 116. halom északias oldalán löszpusztagyep, 
tollas szálkaperjés erdõssztyeprét és sztyepcserjés, délies lejtõjén pedig löszfaltársulás található. A 
halomsírok lösznövényzettel való kapcsolata a fentebbiek alapján kettõs: építésük pusztította, az építésüket 
követõ bolygatatlanság pedig átmentette a plató évezredek alatt mezõgazdasági kultúrtájjá váló területérõl a 
lösznövényzet maradékát. Az elmúlt évtizedek intenzív bolygatásai eredményezte jelenlegi fajszegény állapot 
remélhetõleg csak átmeneti, ugyanis az egyre szaporodó felhagyások következtében elkezdõdött a Sánc-hegy 
kevéssé zavart területeirõl (Kakukk-hegy, sánc) a löszpusztagyepi fajok halomsírmezõre való betelepedése. 
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Természetvédelmi kezelések hatásának vizsgálata a tiszaalpári ártéri gyepeken 
The effects of conservational managements on the floodplain's lawns next to Tiszaalpár 

 

KARÁCSONYI Katalin 
 

Magyarországon a folyószabályozás és az állattartás háttérbe szorulásával a Tisza völgyére jellemzõ ártéri 
gazdálkodás megszûnt. Ennek hatására a folyó menti gyepeket és erdõket ellepték a gyomok és inváziós 
növények. Tiszaalpáron is hasonló módon történt. Az Alpári-rét mellett található régi kaszálót és legelõt, a 
Baromjárást is ellepte pár év alatt a gyalogakác (Amorpha fruticosa L.). A Kiskunsági Nemzeti Park pár éve a 
gyepek természetvédelmi kezelését kezdeményezte, amely az ártéri gazdálkodást idézi: évi kétszeri kaszálás 
és legeltetés szürke gulyával. A kezelések eredményességét vizsgálva cönológiai felvételek készültek 2002-
ben, melyek az elsõ év során tapasztalt pozitív változásokat igazolják, azonban tartós hatására nem adnak 
választ. 2006-ban végeztem vizsgálataimat, megismételve ezzel a korábbi felvételeket, amelyek a gyep két 
részterületén készültek. A két területen kapott eredményeket összehasonlítottam, valamint a korábbi 
eredményekkel is összevetettem. Fajkészlet és borítási értékek szerint is megvizsgáltam a növények 
természetvédelmi értékét, ökológiai igényeiket, flóraelemeket és cönoszisztematikai kategóriák szerint is 
besoroltam a fajokat. Az élõhelytípusokat is számba vettem. Vizsgálataim igazolása érdekében ordinációkat 
is készítettem, melyekben a gyalogakác szerepét is tanulmányoztam. A gyalogakác egyeduralma 
egyértelmûen megszûnt, a faj már csak kis mennyiségben van jelen a gyepeken. A talaj nedvességtartalma is 
nõtt és a gyepek javulásnak indultak. Ennek ellentmond a gyomfajok elterjedése, azonban ez kis mértékû. A 
fajkészletben történt változások is fõként az elöntéseknek köszönhetõek. Tehát a kezelések hasznosnak és 
eredményesnek bizonyultak. Azonban a rendszeres kaszálás és legeltetés szükségesek az állapot 
fenntartásához. Emellett a megfelelõ vízháztartás megõrzése is fontos feladat.  
 

 
 
 
 

A bánáti bazsarózsa (Paeonia banatica Rochel) gyorsított szaporítása rügydugványról 
Rapid propagation from bud cutting of Paeonia banatica Rochel 

 

KAZINCZY Péter 
 

A Paeonia banatica Rochel magvetéssel jól szaporítható, de a nem tejes érésben szedett magok elfekszenek, 
csírázásuk három-négy éven keresztül is tart. A csíranövények csak a csírázás utáni negyedik évben hoznak 
virágot, melyek még nem a felnõttkori állapotot mutatják, az csak a növény 6-8. évében alakul ki. 
Természetvédelmi szempontból a magvetés alkalmazása célszerû, a génállomány diverzitásának megõrzése 
érdekében. Rügydugványról történõ szaporításkor a növények már a második évben a felnõttkori virágokat 
mutatják, ezzel gyorsan, értékes anyanövényekhez juthatunk, de az azonos anyanövényrõl származó 
nemzedékek génállománya egységes. A génállománya változatossága a különbözõ anyanövényekrõl 
származó egyedek keresztbeporzásával kertészeti körülmények között fenntartható. Az így nevelt tövek 
természetes körülmények közé kiültetésével e fokozottan védett faj egyedszáma, a genetikai állomány 
jelentõsebb megváltozása nélkül szaporítható. A Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszékének 
Botanikus Kertjében magvetéssel történõ szaporításból származó növényeket 2005. októberében vettem 
elsõdleges vizsgálatok alá. Az anyanövények két jól fejlett virágrügyet tartalmaztak, a három anyanövénybõl 
tõosztással hat egyrügyes egységet alakítottam ki, amelyek egy rügyet, 10 cm-es raktározó részt és kevés 
gyökeret tartalmaztak. Az így kapott dugványok ültetését októberben végeztem, valamennyi kihajtott, 
mindegyiken egy szár és három levél fejlõdött. 2006-ban virágot nem fejlesztettek. A vegetáció végére a 
rügyek száma megduplázódott. 2006. õszén az állomány felét felszedtem, újra elvégeztem a tõosztást és 
dugványozást. A nem bolygatott tövek 2007-ben virágoztak, tövenként minden rügy virágot bontott. A korai 
virágzás miatt jól sikerült a beporzás, virágonként 15-20 magot szedtem õsszel. A tõosztott és dugványozott 
egyedek hasonlóan viselkedtek, mint az elõzõ évben. További céljaim között szerepel nagyobb állomány 
létrehozása, a PTE Botanikus Kertjével együttmûködve, másrészt a BCE DDT közremûködésével a más 
évelõ Paeonia-fajokkal történõ keresztezési lehetõségek vizsgálatára. Tervezem a gyökérdugvánnyal történõ 
szaporítás vizsgálatát, mivel nagyon közeli rokonságban áll a Paeonia officinalis-szal, amely járulékos rügy 
képzésére hajlamos.  
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A hazai nemesítésû Fraxinus ornus �Mecsek� oltás összeforradása héj alá oltáskor 
Graft union in the case of rind graft of Hungarian breaded Fraxinus ornus �Mecsek� 

 

KAZINCZY Péter � SCHMIDT Gábor � TAR Teodóra 
 

Az egyre nagyobb teret hódító városokban nagy szükség van olyan sorfákra, melyek a városi klímát elviselik, 
emellett növekedési sajátosságukból adódóan szûk terek fásítására is alkalmasak. A Pécsett talált, 1986-ban 
államilag minõsített Fraxinus ornus �Mecsek� az elsõ valódi gömbkõris. Növekedése nagyon lassú, ezért szûk 
utcák fásítására is alkalmas. A túlkoros példányok, melyek belenõnek a légvezetékekbe koronaágra való 
visszacsonkítást is elviselnek, és más beavatkozás nélkül újra kinevelik a fajtára jellemzõ gömbkoronát. 2000 
óta folyamatosan nyomon követjük Magyarország különbözõ faiskoláiban a fajta szaporítását. Vizsgálataink 
alapján megállapítottuk, hogy a legnagyobb sikerrel alkalmazható oltásmód a héj alá oltás, emellett 
kecskelábékezéssel és oldallapozással is szaporítják. A szemzés ugyan összeforr, de a fajta lassú növekedése 
miatt az alany kitör és elfolytja a nemest. Jól oltható az alapfajra, a Fraxinus excelsior különbözõ, jó 
törzsnevelõ fajtáira és Fraxinus pennsylvanica-ra is. Az alany megválasztásakor legyünk figyelemmel a 
késõbbi felhasználásra, ugyanis a szárazabb körülmények közé ültetett, Fraxinus pennsylvanica alanyú 
oltványok lombozata az aszály hatására elveszti turgorát és a lecsüngõ levelek miatt a fa díszítõ értékét veszti. 
Vizsgálatunkban a legsikeresebb oltásmóddal, a héj alá oltás összeforradásával foglalkoztunk. Ennél az 
oltásmódnál az oltócsapon kialakított nagy metszfelület miatt az oltási komponensek nagy felületen 
fekszenek össze. Azt tapasztaltuk, hogy az oltás összeforradás helyén különösen a két kambium 
találkozásának környékén figyelhetõ meg a szállítószövetek jelentõs mértékû összeforradása, az oltócsap 
metszfelületének alsó részein viszont csak helyenként található. Itt, a kambiumtól távolabb esõ részeken 
jelentõs kallusz-felhalmozódás látható. Azokon a részeken, ahol a szállítószövetek kialakulása megfelelõ volt, 
a kéreg és a bõrszövet is élõ, a kalluszos részek irányában viszont, ahol az oltás lezárása nem volt tökéletes és 
a sebfelület levegõvel érintkezett, a szövetek kiszáradtak, elhaltak. 
 

 
 

A gyapjas csüdfû (Astragalus dasyanthus) és a szártalan csüdfû (A. excapus) morfometriai 
vizsgálatának elõzetes eredményei 

The preliminary results of the morphometrical examination of Astragalus dasyanthus and Astragalus excapus 
 

KELEMEN András 
 

A vizsgálatok három éve folynak, arra a kérdésre keresem a válasz, hogy a két faj populációi közül, melyek a 
hibrid eredetû, ill. melyek a �tiszta� populációk, és hogy melyek azok a bélyegek, amelyek a 
legalkalmasabbak ennek eldöntésére. Eddig a következõ területeken mértem a növényeket: Turján-vidék 
(Kunpeszér, Kunadacs), Duna-Tisza-közi homokhátság (Érsekhalma, Pusztaszer), Mezõföld (Adony, Kulcs), 
Tokaj-Eperjesi-hegység (Nagy-Kopasz). E helyszíneken kívül az Erdélyi-Mezõségbõl, és a mára sajnos 
kipusztult Nyírségi ill. Hajdúsági állományokból származó herbáriumi példányokat is vizsgáltam. A mért 
bélyegek az alábbiak voltak: virágzati kocsány hossza, vitorla hossz, csésze hossz, kocsányka hossz, levélke 
hossz, levélke szélesség, ezeken kívül az egyes virágrészek szõrözöttségét is megfigyeltem. Tájékozódó 
jelleggel, egyéb, az ökológiai környezeti hatásokkal, és nem taxonómiai tényezõkkel összefüggésbe hozható 
bélyeget is vizsgáltam (pl. virágzatszám, hajtásmagasság, hajtástengelyek színe stb.). A mért eredményeket 
össze kívánom vetni az adott élõhely, adott évi csapadékviszonyaival, ill. cönológiai körülményeivel, mert 
valószínûleg több kvantitatív jellemzõ nagyságát ezek is módosíthatják. Eddig leginkább gyapjas csüdfû 
állományokat mértem föl, így a poszter az e fajra vonatkozó adatokat tartalmazza. A legjobb elkülönítõ 
bélyegnek az egyes virágrészek szõrözöttsége bizonyult, a hibridnek tartott állományokban az evezõk, a 
csónak, és gyakran a vitorla is kopasz. 
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Important centres of Natura 2000 network in the Transcarpathian Lowland 
Natura 2000 ökölógiai hálozat fontosabb központjai a Kárpátaljai Alföldön 

 

KISH Roman � ANDRIK Éva 
 

The studies have shown that at present there are habitats of 21 types (8 priorities) in the Transcarpathian 
Lowland of those described in the �Habitats� Directive. They are concentrated mainly on volcanic hills and in 
the flood-plains of major rivers where the whole diversity of region�s habitats can be found. Among the most 
important places of their concentration there are the Chorna Hora volcanic massif and the flood-plain 
complex in the lower reach of the Latoritsa River where 9 habitat types in each place were identified. 8 types 
were found in the flood-plain and in the areas near the channel of the Tisza River, the same number was 
stated in forest landmarks in the Borzhava River flood-plain; 7 types were found in the Yulivsky mounts, 6 
types � on the volcanic hills near the towns of Mukachevo and Berehovo. Taking into account the number 
and area of the habitats, we can state that rare habitats for Transcarpathia are all those of dry grasslands, shrub 
and forest communities, as well as those of rocks with pioneer and chasmophytic vegetation that are 
associated with the southern slopes of volcanic hills. Some water habitats are rare, first of all, that of �Water 
courses � with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation� occurring only in two 
places. �Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or 
Isoëto-Nanojuncetea� with the communities of Marsilea quadrifolia (Latoritsa River flood-plain). The habitat 
of �Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus 
angustifolia� deserves special attention, because it preserved only in islets in Europe as a result of 
anthropogenic transformations. In Transcarpathia these forests are concentrated in the flood-plains of the 
Latoritsa and Borzhava Rivers. Some areas of these forests (landmark Otok), to judge by their structure and 
age over 200 years, can be thought of as equivalents of primeval ecosystems (quasiprimeval forests) and 
considered as standard areas for the similar forest formations of the world importance. From the habitats of 
flood-plain complex the habitat of �Alluvial meadows of the Cnidion venosi alliance� should be singled out, 
whose large areas have preserved in the flood-plain of the Latoritsa River lower reach.  
 

Duna-Tisza közi legelõk összehasonlító cönológiai vizsgálata 
Comparative phytocenology of the pastures between Danube and Tisza 

 

KISS Tímea � PENKSZA Károly �TASI Julianna 
 

A Bugac melletti homokon 1997-ben már készültek cönológiai felvételek, amelyeket 2005-ben 
megismételtünk. 2007-ben két további gyepterületet vontunk be a vizsgálatokba. A bugaci területen a két 
idõpont adatainak és eredményeinek összehasonlításával, a területeken lezajlott állattartás következtében 
kialakult vegetációváltozások térbeli és idõbeli változásaira lehet következtetni. Ezeknek az eredményeknek a 
figyelembe vételével próbáltuk a bugaci területen tapasztalt tendenciát megfigyelni a két új területünkön is. A 
cönológiai felvételek minden esetben három kategóriában készültek: a karámtól 0-50 m-ig, 50-150 m-ig és 
150 m-nél távolabb. A területeket Borhidi relatív ökológiai mutatói közül a vízigény és a nitrogénigény 
alapján értékeltük. Felhasználtuk még a szintén Borhiditõl származó szociális magatartásformákat és Simon 
természetvédelmi értékkategóriáit. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a legeltetéses állattartás 
milyen hatással van a vegetáció összetételére.  
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Legeltetés és taposás hatása Duna-Tisza közi legelõk vegetációjára  
Effect of grazzing and tramping on pastures between Danube and Tisza 

 
 

KISS Tímea � PENKSZA Károly � TASI Julianna 
 

A védett területek védõövezeteiben található gyepterületeken a hagyományos, extenzív gazdálkodás a 
természetvédelemmel nemcsak összeegyeztethetõ, hanem természetvédelmi kezelési szempontból az esetek 
többségében szükséges is. 2007-ben két olyan gyepterületeket vizsgáltunk meg ahol legeltetést folytatnak. Az 
egyik terület Kunbaracs a másik Tatárszentgyörgy település külterületéhez tartozik. A kunbaracsi területen 
lovak, szarvasmarhák és juhok legelnek. A tatárszentgyörgyi területen szarvasmarhákat legeltetnek. Mindkét 
területen három kategóriában készültek a cönológiai felvételezések. Az elsõ kategóriába a karám illetve a 
karám melletti területen készültek tartoznak, majd innen távolodva a kevésbé intenzíven igénybe vett 
területek felé még két kategóriát hoztunk létre. A Borhidi-féle relatív ökológiai mutatók közül a vízigény és a 
nitrogénigény szerint, valamint Borhidi által kialakított szociális magatartási formák, és Simon-féle 
természetvédelmi értékkategóriák alapján értékeltük a felvételezés adatait. A kapott eredményekbõl arra 
próbáltunk következtetni, hogy a vegetáció összetételére milyen hatással van a területeken folyó legeltetéses 
állattartás.  
 
 
 
 
From P. Kitaibel to present: the knowledge on flora and vegetation of the Ve¾ká Fatra Mts 

(central Slovakia) in the perspective of a current research 
Kitaibeltõl napjainkig: a Nagy Fátra (Szlovákia) flórájának és vegetációjának ismerete � a mai kutatások 

szemszögébõl 
 

KLIMENT, Ján � BERNÁTOVÁ, Dana � KOCHJAROVÁ, Judita 
 

Since 1804, when botanist P. Kitaibel had visited the Ve¾ká Fatra Mts in central Slovakia, several floristical 
and phytocoenological studies have been conducted there. More than 550 authors have been published their 
results or sampled heterogenous data. We are presenting the results of our current research, respecting all 
available sources, in an monography �Nature of the Ve¾ká Fatra Mts (Lichens, bryophytes and vascular 
plants)�. Having compiled published and unpublished data, 436 bryophyte species (95 liverworts and 341 
moss species) in the Ve¾ká Fatra Mts were counted. 24.31 % of recorded species belong to some IUCN 
threatened category (CR � 5, EN � 12, VU � 37, LR:nt � 37, DD � 15); the liverwort Odontoschisma sphagni 
has probably gone extinct in the territory. The records of liverworts Calypogeia fissa, Cephalozia lacinulata, 
Lophozia bicrenata, Mannia pilosa and mosses Bryoerythrophyllum rubrum, Bryum calophyllum, 
Rhodobryum ontariense, Timmia norvegica, Tortula virescens were in the investigated area based on 
misidentification. An annotated checklist of lichens recorded from the National Park Ve¾ká Fatra is 
presented. For each taxon the following information is provided: vernacular name, IUCN category of threat 
and rareness within Slovakia, legal protection status, presence in the Red book of threatened and rare species 
of the Slovak and Czech Republics, synonym(s), substrate/habitat preferences, localities, unpublished 
herbarium data and references. In Ve¾ká Fatra Mts 406 species of lichens (ca one quarter of all species known 
from Slovakia) were recorded; 162 (ca 40 %) are red-listed: EX � 1 (ca 0.2 %), CR �53 (ca 13 %), EN � 13 
(ca 3.2 %), VU � 52 (ca 13 %), LR:nt � 40 (ca 10 %), DD � 3 (ca 0.7 %). Four species of lichenicolous fungi 
were recorded too. The Index of Ecological Continuity is 33 and indicates an outstanding quality of the 
territory from the environmental aspect. The monography brings data on distribution, ecology and coenology 
of 1 635 taxa (species, subspecies, varieties and hybrids) of vascular plants in the phytogeographical 
subdistrict Ve¾ká Fatra, which were found in the territory from the beginning of botanical research. The data 
are based on study of 1 402 literature sources and long term investigation of the territory by the present 
authors. 302 (19.62 %) of taxa belong to ecosozologically? important taxa (EX, EX?, CR � NT, DD) within 
Slovakia. Occurrence of 227 taxa (including 81 ecosozologically important ones) based on recent knowledge 
is evaluated as problematic or mistaken. This research was supported by the Scientific Grant Agency of the 
Ministry of Education of Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences, grant No. VEGA 1/2347/05. 
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Az amerikai rucaöröm (Salvinia molesta D.S. Mitchell) és a sallangos vízipáfrány 
(Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.) Magyarországon 

Salvinia molesta D. S. Mitchell and Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. On Hungary 
 

KORDA Márton � VIDÉKI Róbert � DANYIK Tibor 
 

Az akváriumi növényként ismert két vízi páfrányfajt már a múlt század közepe óta észlelték Magyarországon. 
Az ismertség ellenére nagyon kevés információ áll rendelkezésre a fajok hazai elõfordulásáról, hatásáról, 
szerepérõl. A Salvinia nemzetségbe 7 faj tartozik, melyek közül csak a vízi rucaöröm (Salvinia natans) 
õshonos. A Lukács-fürdõ területérõl ismert állományt Soó (1964) átmeneti megjelenésû fajként a Salvinia 
auriculata-val azonosította. Az említett helyszínrõl és a Margit-sziget északi részén található melegvizes 
tóból származó minták a morfológiai vizsgálatok során késõbb az amerikai rucaörömnek (Salvinia molesta 
D.S. Mitchell) bizonyultak. A kis fajszám ellenére e bonyolult taxonómiájú nemzetség határozása nem 
könnyû feladat. A levél színén található henger alakú szõrök (habverõ alakú), valamint a füzérszerû 
sporangiumok valószínûsítik a határozás helyességét. A sallangos vízipáfrányt [Ceratopteris thalictroides 
(L.) Brongn.] Suba (1968) említi elsõként Eger melegvizes strandfürdõjének területérõl. 2006-ban került elõ 
ismét nagy tömegben a Hévízi-tóból kifolyó melegvizes csatornák növényzetének szisztematikus felmérése 
során. A 30-100 cm-es növény egyedei részben lebegnek, részben az aljzathoz gyökereznek A levelek 
többszörösen összetettek, száruk hosszú, húsos, keresztmetszetük szögletes. Termõs levelek csak a víz felett 
alakulnak ki és a levélkék visszahajló szélei védik a sporangiumokat. A hazai vízi páfrányfajok között 
egyedülálló módon elevenszülésre képes, amely tovább fokozza a túlélõképességét. Az akvarista 
betelepítésbõl származó faj a megfigyelések szerint tartósan megtelepedett a csatornában, 2007-ben már a 
korábbi állomány többszörösére növekedett. 
 

A Danthonia alpina dominálta félszáraz gyepek cönológiai viszonyai a Kárpát-medencében 
About the coenological relations of semi-dry grasslands dominated by Danthonia alpina in the Carpathian 

 

KOVÁCS J. Attila 
 

A történelmi idõkben kialakult és stabilizálódott irtás-eredetû és természetközeli félszáraz gyepek állományait 
Közép- és Délkelet Európában általában nagy fajgazdagság, tág cönológiai diverzitás és sajátos dinamika 
jellemzi. Ezen egységek között a domb- és hegyvidéki szubmediterrán-balkán jellegû Danthonia alpina-
dominálta gyepek elterjedését, társulástani helyzetét jelenleg alapvetõen befolyásolja úgy a hagyományos 
rétgazdálkodási típusok átalakulása (visszaszorítás), mint az általános klimaváltozás hatásai (gazdagodás, 
struktúra-váltás) ill. a területhasználat változása során, a fûvesedési szukcesszió (új szervezõdések, 
szedimentáció). A Danthonia-s gyepek cönológiai értékelése és besorolása ezért nem egységes, hisz 
állományaik florisztikai összetételében sokszor van átfedés, gyakran egyidejüleg félszáraz-gyepfajok 
(Brometalia erecti), száraz-gyepfajok (Festucetalia valesiacae), mezofil-rétfajok (Arrhenatheretalia), 
lejtõsztyep-fajok (Koelerio-Phleetalia phleoidis) sõt xerotherm szegélyfajok (Origanetalia vulgaris) sokasága 
jellemzi. A Kárpát-medence és peremvidékén rögzült Danthonia-dominálta gyepállományok összehasonlító 
vizsgálata azt mutatja, hogy ezek több asszociációcsoporthoz tartoznak: a szubkontinentális-pannon jellegû 
szálkaperjés félszáraz gyepekhez (Cirsio pannonici-Brachypodion pinnati), a balkán-keletkárpáti jellegû 
félszáraz gyepekhez (Danthonio-Brachypodion pinnati), a pannon-kárpáti jellegû száraz gyepekhez 
(Danthonio-Stipion stenophyllae), ill. a balkáni lejtõsztyepekhez (Chrysopogono-Danthonion). Mindezek 
közül a faj magas borítási értékeket (A-D) és konstanciát (K) fõleg a balkán-keletkárpáti asszociációcsoport 
(Danthonio-Brachypodion) domb- és hegyvidéki társulásaiban éri el, melyek aránylag nagy területeket 
borítanak még a Bánát peremén és Délkelet-Erdélyben.  
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Characterization of some Helleborus species of Slovenia  
using morphological and molecular markers 

Néhány szlovéniai Helleborus-faj jellemzése, alaktani és molekuláris jellegek alapján 
 

KUMP, Bojka � ELER, Klemen �BATIÈ, Franc 
 

Morphometry and molecular analysis were employed to characterize Helleborus species of Slovenia. The 
emphasis was given on four closely related species of green hellebores (Helleborastrum section). 20 single 
and 4 combined morphological traits, with emphasis on some easily determinable traits of basal leaves were 
used to describe the analyzed species. Statistical (phenetical) analysis enabled the distinction between the two 
taxa distributed in east Slovenia, namely H. dumetorum and H. atrorubens. Both of these species can also be 
relatively easily separated from the other two species studied (H. multifidus and H. odorus), however, the 
morphological traits did not provide us enough information to separate H. multifidus and H. odorus. In 
addition to morphometric analysis, the genetic relationships within and between analyzed species were 
evaluated using AFLP (amplified fragment length polymorphism) technique. The preliminary results (the 
limited number of primer combinations used in the analysis) show high level of polymorphism within 
populations, preventing a clear separation of species, especially the H. multifidus � H. odorus complex. The 
results of both analyses show the close relatedness of H. multifidus and H. odorus and indicate to the 
speciation in progress in the geographical range of these two taxa. 
 

A magyarföldi husáng populációinak összehasonlítása a termés morfológiája alapján 
Comparison of Ferula sadleriana populations based on mericarp morphology 

 

LENDVAY Bertalan � BÁRÁNY Gusztáv � KALAPOS Tibor 
 

A reliktumendemizmus magyarföldi husáng (Ferula sadleriana Ledeb.) teljes világállománya hat szétszórt 
populációban él a Kárpát-medencében. Ezek egymástól régóta izolálódhattak, genetikailag távolodhattak. A 
populációk közötti feltételezett különbségek kimutatására öt populációból származó termések morfológiáját 
hasonlítottuk össze. A Gerecsében, Pilisben, Bükkben, Tornai-karszton és Tordai-hasadékban élõ 
állományokból száz-száz résztermés (merikarpium) méretét (szélességét, hosszúságát, hossz/szélesség 
arányát, vastagságát és ezertömegét), valamint hasi oldalának mintázatát (olajjáratok rajzolatát és a hosszanti 
borda meglétét) állapítottuk meg. A tornai minta magas ezertömegû, arányosan nagy méretû (hosszú és 
széles) résztermésû a többi populációhoz képest. A másik végletet Torda képviseli, ahol arányosan kicsi a 
merikarpium (rövid, keskeny, vékony, alacsony ezertömegû). A Bükk és a Pilis esetében a közepes ezertömeg 
mellett a többi populációhoz képest megnyúltabbak és karcsúbbak a résztermések, a tordaihoz hasonlóan a 
bükki is vékonyabb a többi populáció részterméseinél. A gerecsei populációnál a legkerekdedebb a 
résztermés, közepes méretû, ám nagy vastagsága miatt ezertömege magas. A hasi oldal mintázatában minden 
vizsgált merikarpiumon részt vesz a hosszanti borda két oldalán végighúzódó párhuzamos olajjárat. Ezeken 
kívül a gerecseieknél jellemzõ egy, a résztermés teljes hosszán átívelõ laterális olajjárat, a tordai 
merikarpiumoknál pedig rövidebb olajjárat szakaszok, míg a tornai résztermések feltûnõen szegényes 
rajzolatúak. A bükki és pilisi populáció részterméseinek mintázata sokféle és mintázati elemekben gazdag, 
míg a gerecsei részterméseknél kevés mintázati típus fordul elõ. Eredményeink szerint jelentõs különbségek 
tapasztalhatók a magyarföldi husáng populációi között a merikarpiumok méretében és mintázatában, ahol a 
többi populációtól legjelentõsebben a tordai és gerecsei populációk válnak el. 
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Honos és kultúr borostyánok jellemzése citológiai módszerekkel és molekuláris markerekkel 
Characterization of native and cultural ivies with cytological methods and molecular markers 

 

LENGYEL Szabina � BISZTRAY György Dénes � BÉNYEINÉ Himmer Márta 
 

A borostyán fajták széles körben alkalmazott növények a dísznövénykertészetben, a Hedera helix-nek 
gyógyhatása is ismert. A szakirodalomban számos ellentmondást találtunk az egyes taxonok rokonsági 
kapcsolatáról, elkülönítésérõl, ezért fontosnak tartottunk elvégezni olyan vizsgálatokat, melyekkel 
információt szolgáltathatunk a Hedera nemzetség egyedeinek genetikai hátterérõl. Mivel a morfológiai 
jellemzések nem adtak biztos hátteret az egyedek elkülönítéséhez, citológiai és molekuláris módszerekkel 
próbálkoztunk. A flow citométeres vizsgálat után számos kérdés merült fel egyes taxonok ploidia-fokát 
illetõen. A korábban Hedera hibernica-ként azonosított, Magyarországon kultúrában igen elterjedt taxonról 
megállapítottuk, hogy nem tetraploid, hanem diploid ploidia-szintû. Kutatásaink során triploid fajtákat is 
találtunk, melyekrõl a szakirodalomban eddig nem tettek említést. Citológiai vizsgálatokkal bizonyítottuk 
korábbi feltevésünket, miszerint az általunk szelektált és kultúrában élõ fajták között vannak triploid egyedek. 
A ploidia-szintre alapozott elkülönítést molekuláris markerekkel kívántuk kiegészíteni. Találtunk olyan 
primereket, melyekkel bizonyítható a Hedera taxonok közötti polimorfizmus, valamint elkülöníthetõek a 
különbözõ ploidia-fokú egyedek. Az eredmények ismeretében fontosnak tartjuk újabb vizsgálatok elvégzését 
a triploid egyedek származásának, valamint a korábban Hedera hibernica-nak tartott taxon diploid fajokkal 
való kapcsolatának megállapításához. 
 

A Beregi-sík hazai része élõhelytérképezésének eredményei 
The results of the vegetation mapping made at the Hungarian part of the Bereg-plain 

 

LESKU Balázs � LUKÁCS Balázs András � GULYÁS Gergely 
 

A �Magyar-ukrán komplex árvízvédelmi-vízgazdálkodási-ártérrevitalizációs fejlesztési tervek kidolgozása a 
Bereg és a Borsa vízgyûjtõjére� c. INTERREG projekt keretében felmerült az igény a teljes régió részletes 
élõhelytérképére, amely a tervezés további lépéseihez szolgáltat alapot. Emiatt 2006-ban elkészítettük a 
Beregi-sík teljes magyarországi részének élõhelytérképét, hozzávetõleg 383 km2-en. A térképezést 
alapvetõen az Általános Nemzeti Élõhelyosztályozási Rendszer (Á-NÉR) és ennek módosított változata, az 
mmÁ-NÉR alapján végeztük. A térképezés során 4900 élõhelyfoltot különítettünk el. A Beregi-sík 
területének nagy része egyéves vagy többéves szántóföldi kultúra, illetve ugar, parlag (11627 ha). Emellett 
jelentõs területeket foglalnak el az alföldi mocsárrétek és származékaik (3634 ha), amelyek jó része jelen 
pillanatban a hagyományos gyephasználati módok megszûnése miatt felhagyott, gyomosodik, 
cserjésedik/erdõsödik. Sok a felhagyott szántó (4940 ha) is, amelyeken a gyepesedési folyamatok a jó 
klimatikus és talajtani adottságok miatt meglehetõsen gyorsak. Az õsgyepek aránya minimális, gyakran 
ökoton jelleggel, ezek értékes származékai a kiszáradó lápréti és rétsztyep jelleget együtt mutató gyepek 
(mintegy 800 ha), amelyek kifejezetten beregi élõhelytípusnak tûnnek. Az alföldi ártéri síkságra jellemzõek a 
vizes élõhelyek, elsõsorban természetes úton kialakult mocsarak, feltöltõdött medrek. Az összes ilyen élõhely 
jelentõs szárazodásnak esett áldozatul a vízrendezések miatt, illetve nagy részük szántóföldi környezetben 
található. Emiatt az ilyen medrek gyakran jellegtelen mocsarakat, ártéri ruderáliákat tartalmaznak (340 ha). 
Kisebb számban találhatunk a területen olyan medreket, amelyek láptavi állapotban vannak, vegetációjuk 
értékesebb (59 ha). Az erdei élõhelytípusok közül ki kell emelnünk az alföldi gyertyános-tölgyesek és 
keményfás ligeterdõk mozaikjából álló maradványerdõket (3200 ha), amelyek mutatják az erdészeti kezelés 
nyomait, de aljnövényzetük számos értékes ligeterdei vagy Fagetalia-elemet õriz. Az egész térképezett 
területen jellemzõek a gyepeken vagy szántókon létesített õshonos fafajú fiatal (1-10 év) erdõtelepítések 
(fõleg elegyes kocsányos tölgyes állományok), amelyek területi kiterjedése 2100 ha volt.  
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Botanikai vizsgálatok a debreceni Nagyerdõ felújított állományaiban, és az idõs 
erdõrészletekben 

Botanical studies in aforested stands and old parts of debreceni Nagyerdõ 
 

LISZTES-SZABÓ Zsuzsanna 
 

A gyöngyvirágos-tölgyes Nagyerdõ kritikus állapota közismert. Az öreg erdõrészletek természetes felújulási 
potenciálja láthatóan kicsi, amit elsõsorban a süllyedõ talajvízszinttel magyaráznak. Vizsgálatunkban 
különbözõ korú természetközeli és mesterséges felújítások növényzetét hasonlítjuk össze az öreg 
erdõrészletek növényzetével, és egyszerû módszerekkel figyeljük az öreg erdõrészletek felújulási 
hajlandóságát. A legdiverzebb (Rényi) a természetközeli felújítás növényállománya, és ettõl kisebb az öreg 
erdõrészletek diverzitása. A mesterséges felújítások diverzitása alatta marad az elõzõ kettõnek. A 
természetközeli felújítások magas diverzitását magyarázza a �közepes zavarás�. A skálaparaméter 
növekedésével a ritka fajokra érzékenyebb a függvény, a természetközeli felújítás diverzitás-profilja itt 
magasan a másik két görbe felett végzõdik. A természetközeli felújításokban az idõs erdõrészletekre jellemzõ 
fajokat megtaláljuk, de emellett zavarástûrõ gyomfajok is megjelennek, és ez a fiatal korú telepítésekben 
vegyes fajkészletet eredményez. A mesterséges felújítások teljes talaj elõkészítése révén csak a hagymáját 
mélyen õrzõ O. boucheanum marad, mint évelõ, és a felújítás teljes fajkészlete szántóföldi egyéves 
gyomfajokból tevõdik össze, amely a gyomirtás után teljesen megsemmisül. A 6 éves természetközeli 
felújítás diverzitása kisebb, mint a 3 évesé, mutatva a bolygatás már kevésbé érvényesülõ hatását. Ha a 
diverzitás növekedésével a nagyobb természetességi értékû fajok gyakoribbá válnak, akkor az adott élõhelyen 
természetvédelmi szempontból egyértelmûen elõnyös vegetációdinamikai folyamatok zajlanak, ez a vizsgált 
természetközeli felújításokban kimutatható. Az idõs erdõrészletek csírázó makkszáma 4-16 db/m2, a 
középkorú erdõrészleteké 44-122 csírázó makk/m2. Mivel természetes újulatot, azaz az öreg tölgyes alatt 
nevelõdõ fiatal tölgyeket nem találtunk, az erdõ elöregedését a csíranövények gyors pusztulásával 
magyarázhatjuk. A P. serotina és a R. pseudo-acacia tölgyek alatti térfoglalása sem mutat természetességi 
szempontból kedvezõ irányba. Szükségszerûnek, és egyetlen lehetõségnek tûnik az erdõ felújítása minél 
természetközelibb módszerekkel.  
 

Zuzmóflorisztikai vizsgálatok a Dél-Mezõföldön 
Lichen floristic studies in Dél-Mezõföld 

 

LÓTH Hajnalka 
 

A Dél-Mezõföld lichenológiai szempontból kevéssé, valamint nem egységesen kutatott kistáj. A legkorábbi 
ismert irodalmi adatok Gyelnik Vilmostól származnak, aki Szedres környékén végzett zuzmóflorisztikai 
kutatásokat (Gyelnik 1940). Boros Ádám a Mezõföld növényföldrajzával foglalkozó munkájában (Boros 
1959) néhány zuzmó adatot is közöl Kistápé homokbuckáiról, köztük a mára védettséget kapott Cladonia 
magyarica elõfordulását. 1997-ben Lõkös László 34 zuzmófajt tartott számon Paks térségébõl (Lõkös 1997). 
Pócs Tamás és munkatársai 1996-os kutatásának köszönhetõen (Pócs 1997) további értékes adatokkal 
gazdagodott a Dél-Mezõföld zuzmóflórája. A gyûjtési munkálatokat 2005 októberében és 2006 
augusztusában végeztem. Terepbejárásaim nagy részét a tájegység alig feltárt részeire összpontosítottam. A 
kutatási célpontok között szerepeltek a környék telepített fenyvesei (németkéri Homoki-erdõ, Cseresznyés, 
Tengelic-Szõlõhegy, a Paksi Atomerõmû környéke), a Paksi Ürge-mezõ védett gyepje, Dunakömlõd telepített 
nyárasa, a Benyovszky-arborétum és a Csapó-kastély kertje, a Paksi löszfal és az erõmû területén található 
melegvíz-kifolyó mészkõ-rézsûje. A két év alatt összesen 72 adatrekordot gyûjtöttem és 19 faj elõfordulási 
adatait rögzítettem. Ezek közül 11 faj fakérgen (Acer, Aesculus, Betula, Pinus, Populus, Quercus, Robinia), 7 
taxon talajon (1 faj löszfalon), 1 pedig kõzeten volt kimutatható. Országos viszonylatban ritkának számít a 
következõ három faj, melyekrõl kevés elõfordulási adattal rendelkezünk: a Hypogymnia farinacea, a 
Hypogymnia tubulosa és a Collema limosum. Hypogymnia farinacea-t és Hypogymnia tubulosa-t az erõmû 
melletti telepített fenyvesbõl gyûjtöttem be, Collema limosum-ot pedig a Paksi löszfal aljáról. A Collema 
limosum a tájegységre nézve új fajnak tekinthetõ. A Dél-Mezõföldrõl általam gyûjtött zuzmófajok a 
következõk: Cladonia convoluta, C. fimbriata, C. furcata, C. pyxidata, C. rangiformis, C. subulata, Collema 
limosum, Evernia prunastri, Hypogymnia farinacea, H. physodes, H. tubulosa, Lecanora muralis, Parmelia 
caperata, P. sulcata, Physcia adscendens, P. stellaris, Pseudevernia furfuracea, Ramalina farinacea, 
Xanthoria parietina. Kutatásomat a NyME Környezeti Erõforrás-gazdálkodási és -védelmi Kooperációs 
Kutatási Központ projektjének (témavezetõ: Dr. Pájer József) keretében végeztem.  
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Adatok két adventív növényfaj (Zizania aquatica L. 1753, Monochoria korsakowii Regel et 
Maack 1861) hazai elterjedéséhez 

Zizania aquatica L. 1753 and Monochoria korsakowii Regel et Maack 1861: new adventive plants in 
Hungary 

 

MAJLÁTH Imre 
 

Kutatásaink során két új, szûk hazai elterjedési területû adventív növényfaj elterjedését vizsgáltuk. Az észak-
amerikai eredetû indiánrizs (Zizania aquatica, Poaceae) hazánkban az 1970-es évek óta termesztett 
élelmiszernövény. Az elsõ kivadult állománya 1995-bõl a Hortobágy-Berettyó fõcsatorna mellõl ismert. 
Innen azóta többször is elõkerült, 2007-ben a bokrosi szakaszon láttuk. Egy kisebb állományát 2006-ban 
Kisújszállás határában egy útszéli árokban találtuk meg. A faj jelenleg alkalmi megjelenésû, még nincsenek 
meghonosodott állományai. A propagulumutánpótlás az öntözõcsatorna-hálózat útján történik. A sekély vizû, 
iszapos élõhelyeket kedveli, melyek a Hortobágy-Berettyó fõcsatorna mentén adottak, ahol az mm-Á-NÉR 
B1a-A1, B1a-B3 átmeneti zónájában fordult elõ. Mivel a faj hazánkkal közel azonos éghajlatról származik, a 
késõbbi meghonosodás és elterjedés lehetõsége miatt további monitorozása szükséges. A dél-kelet-ázsiai kék 
rizsjácint (Monochoria korsakowii, Pontederiaceae) hazánkból egy szubtrópusi-trópusi kozmopolita 
rizsgyom. Az elsõ hazai kivadult állomány 1988-ból a Hortobágy-Berettyó fõcsatorna Templom-zug nevû 
részérõl ismert, ahol jelenleg is mm-Á-NÉR A1 élõhelyének tagja, B3 és B5 élõhelyi környezettel. 
Valószínûleg a rizsvetõmaggal hurcolták be és a csatornahálózat útján terjed. A sekély vizû, iszapos 
élõhelyeket kedveli, de kiszáradó élõhelyeken is megél. Jelenlegi elterjedése Kisújszállás és Karcag határára 
koncentrálódik, ahol az indiánrizs ültetvények gyakran tömeges faja. Az utóbbi 2 évben lokálisan kisebb 
csatornákból és árkokból is elõkerült. A templom-zugi állomány meghonosodott, nagysága 2007-ben mintegy 
400-500 tõ volt. A faj túlélésének és áttelelésének megértése további vizsgálatokat igényel. 
 

Ritka sztyeppnövények megjelenése észak-magyarországi felhagyott szõlõkben 
Rare steppe plants in abandoned grape yards of northern Hungary 

 

MALATINSZKY Ákos 
 

Az Észak-magyarországi-medencék természetföldrajzi középtáj északkeleti része a történelem során 
nevezetes szõlõtermesztõ vidék volt, településeinek döntõ részéhez tartozott szõlõhegy. Errõl tesznek 
tanúbizonyságot az elsõ katonai felmérés térképei is, azonban a filoxéravészt követõen többfelé 
becserjésedett, vagy legelõvé alakult területeken ma már csak a valamikori teraszok és a nyíltabb gyepeket és 
alacsony tápanyagtartalmat kedvelõ ritka növényfajok utalnak az egykori gazdálkodási módra. A kisparcellás 
mûvelésû szõlõk felhagyása természetvédelmi szempontból kedvezõ folyamatokat idéz elõ, hiszen értékes 
növényfajok gyepesítik be a korábban bolygatott, illetve erodált felszínû parcellákat. A felhagyott 
szõlõterületek lejtõinek talajai jellemzõen sekély termõrétegûek, amely az erõs természetes eróziónak, illetve 
a XVIII-XIX. században (sok helyütt azóta is rendszeresen) végzett kapálásos mûvelésnek köszönhetõ. A 
vizsgálatok során gyakran már 10 cm-nél elõkerült az alapkõzet, amely sok helyütt nagy kalcium-karbonát 
tartalmú lösz vagy löszös üledék. Jellemzõi még a rossz talajszerkezet, az erõs tömõdöttség, az alacsony (1% 
körüli) humusztartalom és az alacsony tápanyagtartalom (foszfor és kálium 50 ppm alatti értékekkel). Ezek a 
talajtani paraméterek alapvetõen befolyásolják azon növényfajok körét, amelyek a területen elõfordulhatnak. 
A szõlõhegyek lábi régióinak mélyebb termõrétegû lejtõhordalék talajain a felhagyást követõ szukcesszió 
gyepesedéssel indul, ezt követi egyes cserjefajok megjelenése, ennek folyamatát azonban az évenkénti 
égetések erõsen hátráltatják, a korai középkorban kiirtott erdõk visszaalakulása pedig az erózió miatt szinte 
lehetetlen. A legszárazabb és legmeredekebb zónákban Festuca fajok, illetve a Stipa pennata válnak 
uralkodóvá. A domboldalakon kialakult másodlagos sztyepprétszerû szárazgyepek jelentõs része a száraz 
löszgyepek struktúráját idézi. A különbözõ idõszakokkal ezelõtt felhagyott szõlõterületek védett fajai: Aster 
amellus, Pulsatilla grandis, Linum tenuifolium, Linum flavum, Linum hirsutum, Polygala major, Orchis 
purpurea, O. tridentata, O. militaris, Stipa pennata stb.  
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Erdei mohaközösségek és a faállomány összefüggései az Õrség erdeiben 
Connections between bryophyte assemblages and stand structure in the forests of Õrség 

 

MÁRIALIGETI Sára � ÓDOR Péter � NÉMETH Balázs � TINYA Flóra 
 

Munkánk során különbözõ faállományú erdõk talaj- és holtfalakó mohavegetációját vizsgáltuk az Õrségi 
Nemzeti Park területén. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az erdõk fafajösszetétele, vertikális és 
horizontális szerkezete, újulata, a holtfa mennyisége, a fény- és aljzatviszonyok hogyan befolyásolják a 
mohaközösség és egyes mohacsoportok (pl. talajlakók, korhadéklakók stb.) fajgazdagságát és borítását. A 
faállomány térképezését és az egyes faegyedek mérését 40×40 m-es kvadrátokban végeztük. A talajon és a 
fekvõ holtfán található mohák borítását ennek közepén elhelyezkedõ 30×30 m-es kvadrátokban becsültük. A 
háttérváltozók és a mohaközösség jellemzõinek összefüggéseit többváltozós módszerekkel és az általános 
lineáris modellezés (GLM) módszercsaládjával tártuk fel. Eredményeink szerint a vizsgált közösségi 
jellemzõk esetében legfontosabb tényezõnek az aljzatviszonyok (holtfa-, nyílt talajfelszín- és avarborítás) 
bizonyultak. Valamennyi vizsgált változóval negatív összefüggést mutatott a lombavar borítása, a térképezett 
fák mennyisége (nagyméretû fák darabszáma, hektáronkénti térfogat) és a bükk elegyaránya is. Azt is 
kimutattuk, hogy a faállomány változatossága több szempontból is pozitív kapcsolatban áll a 
mohavegetációval: a térképezett fafajok száma a teljes mohafajszámmal, az egyedek méretbeli változatossága 
(mellmagassági átmérõ diverzitása) a specialista kéreg- és korhadéklakó fajok számával mutatott szignifikáns 
pozitív összefüggést. Utóbbi csoport szempontjából a fekvõ holtfa mennyisége is rendkívül fontos tényezõ. 
Az erdei szõrmoha (Polytrichum formosum) borításával a fentieken kívül a fény heterogenitása és az erdõfolt 
táji környezete (erdeifenyvesek aránya) is szignifikáns pozitív kapcsolatot mutatott. Vizsgálataink gyakorlati 
jelentõsége, hogy az eredményükként kapott modellek felhasználásával jósolhatóvá válnak a mohavegetáció 
egyes biológiai változói a faállomány könnyen mérhetõ és általánosan használt jellemzõi alapján, valamint 
meg tudjuk becsülni, hogy milyen faállománybeli tulajdonságok határozzák meg az erdei mohaközösséget. 

 
Botanikai vizsgálatok új eredményei a Hegyalja északkeleti peremterületérõl 

Results of the botanical research in the nothern part of Hegyalja (Zemplén Mts) 
 

MARSCHALL Zoltán � TUBA Zoltán 
 

2007 márciusától-szeptemberéig tartó idõszakban végeztünk kutatásokat az Erdõbénye község határában lévõ 
Sajgó-hegy és Sátoraljaújhely között húzódó Hegyalja peremterületén. Az egykori potenciális erdõssztyepp 
vegetáció száraz tölgyes erdeire már csak néhány, az erdõszegélyekben megmaradt Quercus robur), valamint 
a kisebb ligetekben elõforduló Quercus pubescens és a cserjeszintben gyakori Acer tataricum emlékeztet. 
Egy-egy megmaradt Ulmus minor, mely rendszerint a cserjeszint gyakori képviselõje emelkedik helyenként a 
lombkoronaszintbe. A Buglossoides purpureo-coerulea, Pulmonaria mollis, Carex michelii, Iris variegata 
elterjedési ponttérképei mutatják a feltételezett erdõssztyepp-erdõk határát. A terület igazi botanika-történeti 
emlékeit és jelenlegi természetvédelmi értékeit a féltermészetes állapotban megmaradt eredeti és a részben 
átalakult másodlagos szárazgyep társulások képviselik. Ezekre a kontinentális és szubmediterrán 
növényfajokban gazdag vegetációs egységekre, már az 1900-as évek elsõ évtizedeiben felfigyelnek a kor 
kiemelkedõ botanikusai. Közülük is elsõsorban Hargitai Zoltán munkáit illesztjük referenciaként a további 
kutatásokba. A Bodrogköz és a Zempléni-hegység növényföldrajzi értelemben vett �tranzit� zónájában az 
alföldi és a hegyvidéki vegetáció elemei sajátos egységet alkotnak. A szikes pusztákon honos Peucedanum 
officinale és a szikesedõ sztyeprétek Aster sedifolius-ának kiterjedt állományait együtt találjuk a hegyvidék 
gyakori fajaival. Az Alföld síkjára tekintõ elõhegyek egyben elterjedési határai is a hegység sztyeplejtõin élõ 
fajainak. Ezek között a Potentilla alba, Dorycnium sericeum, Inula ensifolia, I. hirta, Asperula glauca és a 
védett Minuartia hirsuta subsp. frutescens, Stipa tirsa, S. pulcherrima, Pulsatilla montana említhetõ. 
Ugyanakkor egyfelõl az ipari méreteket öltõ kõbányászat (Páncél-hegy, Szemince-hegy) fenyegeti az egykori 
növényzet gyakran csak foltokban megmaradt értékeit, másfelõl pedig a felhagyott szõlõkultúrák területeinek 
regenerálódása, az egykori kõfejtõk újranépesedése a sokféleség fenntarthatóságának meghatározója is lehet. 
Ezt igazolja az a tény, hogy a kutatás eredményeként 35 védett növényfaj elterjedését és egyedszámát 
rögzíthettük a vizsgált területen. Két újabb lelõhelyen találtuk a Phlomis tuberosa-t Bodrogolaszi és Tolcsva 
közelében. Új, eddig nem publikált adat a Nepeta nuda elõfodulása a Szemince-hegyen. Az országos 
viszonylatban is ritka Platanthera chlorantha tövei kerültek elõ a Sajgó-hegyrõl. Új állományait regisztráltuk 
a Pulsatilla montana-nak, és a Dryopteris dilatata-nak (Király-hegy).  
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Vegetation of a planned National Park �Zacharovaniy Kraj� (Transcarpathia) 
Tervezett �Zacsarovanij Kraj� Nemzeti Park novenytakarója 

 

MIHÁLY Andras � ANDRIK Eva � KISH Roman � HAMOR Andras 
 

National Park is proposed to create in a territory that has the area of 6,100 ha, and situated in the Borzhava 
River basin in the south-western slopes of the Vihorlat-Hutin Ridge which are in the central part of the 
Eastern Carpathians. There are the considerable areas of wetlands there, which are promising for creation of 
Ramsar territories. Beech primeval forests, rich biodiversity and unique rock landscapes are preserved here. 
The thermophilic Quercus petraea communities are occurred and the beech forest associations of Asperulo-
Fagetum spreading on the altitude of 450-1100 m a.s.l. are prevailed. In the layered stands of beech forests 
Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Fraxinus excelsior and Ulmus glabra occurre separately. The 
communities of Alno-Padion and Alnion incanae are associated to river valleys. The mountains hay meadows 
that arose on the place of cutting forests are spread. The oligotrophic raised bog �Chorne Bahno� with the 
relic vegetation which are rare for Carpathians southern megaslope are formed on Mount Buzhora (840 m 
a.s.l.) slope in the upper reaches of streams in the forest belt. The peat deposits depth reach to 5,9 m. The 
herb-scrub cover is low, two- or three-layered, and floristically poor. It is consisted from the typical 
oligotrophic species � Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, O. microcarpus, Drosera rotundifolia, 
Calluna vulgaris, Andromeda polifolia. The moss cover is almost continuous and presented by Sphagnum sp. 
The tree layer is composed by depressed seldom trees of Picea abies, Betula verrucosa, B. pendula. On the 
territory 12 habitats types are identified, which are entered to European �Habitat Directive�, two of them are 
the priorities. The 28 species of Ukrainian Red Book are grown on the territory, 19 species of them are found 
here on the area boundary and 7 � are Tertiary relics (Allium ursinum, Atropa bella-donna, Huperzia selago) 
and from the glacial periods (O. microcarpus). The growing of Centaurea carpatica that is the Carpathian 
endemic is indicated. Such species of Ukrainian Red Book as Schoenus ferrugineus, Erythronium dens-canis, 
H. selago and O. microcarpus are found under threat of disappear, 13 species have vulnerable status, others 
� rare.  

A tartós szegfû (Dianthus diutinus Kit.) monitorozása 
Monitoring of the long lasting pink (Dianthus diutinus Kit.) 

 

MILE Orsolya � GÁL Attila � SOMOGYI István � ALEKSZA Róbert � KÁDÁR Ferenc � BALCZÓ Anna 
 

A tartós szegfû (Dianthus diutinus Kit.) pannon bennszülött növényfaj, a világon kizárólag a Duna-Tisza 
közén fordul elõ. Egy 2006-ban indult LIFE pályázat a tartós szegfû populációk védelmét tûzte ki célul, oly 
módon, hogy a Bócsán, Bodogláron és Csévharaszton található homokpusztagyepekrõl kíméletes módon 
eltávolítja az invazív fajokat; valamint a magas zárodottságú, tájidegen fafajokból álló ültetvényeket alacsony 
záródási szintû, ligetes szerkezetû, hazai- és a termõhelyre jellemzõ fafajokból álló, potenciális tartós szegfû 
élõhellyé alakítja át. A pályázat további tevékenységi köre a tartós szegfû állományának, valamint az élõhely 
rekonstrukciók és restaurációk kivitelezésének monitorozása, egységes monitorozási rendszer kidolgozásával, 
a növényfaj teljes, eddig ismert elterjedési területén. A tartós szegfû állományaival kapcsolatos monitorozási 
tevékenységek a Kiskunsági és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén mintegy 10 
évre nyúlnak vissza, elsõdlegesen egyedszám-felmérésre és az állományok lehatárolására irányultak. Mivel az 
adatgyûjtések eltérõ módszerrel történtek (a rendelkezésre álló térkép léptéke, a GPS típusa, pontossága; 
illetve a pontok és poligonok felvételének pontos szabálya nem volt egységesen rögzítve), mindezidáig nem 
tekinthettük a rendelkezésre álló adatsort teljes körûnek. A 2007. évben, a LIFE projekt elsõ vegetációs 
periódusában megtörtént a jelenleg ismert állomány nagy pontosságú GPS rendszerrel, egységes módon 
történõ felvételezése. A felmérés májustól októberig folyamatosan zajlott, az összefüggõ állományok teljes 
bejárása minimum háromszor történt meg. A felmérés tapasztalatai alapján ismereteket szereztünk a tartós 
szegfû � eddigi legpontosabb felmérés alapján összesített � jelenlegi állományméretérõl, következtetéseket 
vonhatunk le a tartós szegfû élõhelypreferenciájáról, összevetve a természetközeli állapotú és az 
élõhelyrekonstrukció- illetve restauráció által érintett területeket. A felmérés során összesen 19 258 tövet 
regisztáltunk. A módszertani tapasztalatokat összesítve további pontosítás igénye merült fel egy, a növény 
fenológiai állapotához még inkább igazodó idõszakokban végzendõ felmérés kidolgozására (két virágzási 
csúcs a vegetációs periódus során), továbbá a nem virágzó, vegetatív állapotú egyedek monitorozására. 
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Homoki erdõspuszta három növényi funkciós típusának ökofiziológiai válasza terepi 
klímaszimulációs kísérletben 

Ecophysiological responses of three plant functional types in a semiarid sand forest-steppe to expected 
climate change: results of a stand-scale field experiment 

MOJZES Andrea � KALAPOS Tibor � BARABÁS Sándor � KOVÁCSné LÁNG Edit 
 
Kiskunsági évelõ nyílt homokpusztagyep � nyáras-borókás mozaikban a prognosztizált klímaváltozásnak 
megfelelõen módosítottuk terepi kísérletben a mikroklímát egy fehérnyár gyökérsarjak kolonizálta 
gyepállományban. A folyamatos hõkezelés átlagosan 0,7 °C-kal emelte a tavaszi-nyári léghõmérsékletet 20 
cm magasságban, a szárazságkezeléssel 20-140 mm esõt zártunk ki május-júniusban. A kezelések és idõjárási 
szélsõségek hatását vizsgáltuk a levél fotoszintézisére, vízforgalmára és morfológiájára három jellemzõ 
növényi funkciós típusnál: Populus alba cserjeméretû gyökérsarjainál és két fûnél, a csomós növekedésû C3-
as Festuca vaginata-nál és a tarackoló C4-es Cynodon dactylon-nál. 2003-2006 között nyáron a párologtatás 
kb. kétszeres meredekséggel csökkent a két fûfajnál, mint P. alba-nál a csapadékmentes idõszak 
hõösszegének (napi középhõmérsékletek összege) emelkedésével. Ugyanekkor a napi maximális nettó 
fotoszintézis (Amax) hasonlóan mérséklõdött F. vaginata-nál és C. dactylon-nál, míg P. alba-nál nem 
változott. Az aktuális fotokémiai hatékonyság és a levél klorofilltartalma P. alba-nál és C. dactylon-nál 
magas maradt, ám F. vaginata-nál meredeken csökkent. Tavasszal, az alacsony hõmérséklet korlátozta a levél 
növekedését, C. dactylon-nál kétszer olyan mértékben, mint F. vaginata-nál, míg P. alba-nál csak az alacsony 
hõösszegek tartományában. A tavaszi hõösszeg növekedésével C. dactylon-nál megnyúltabb levelek 
fejlõdtek, P. alba-nál nem volt ilyen válasz. 2007 aszályos nyarán C. dactylon levélképzése jelentõsen 
meghaladta a két C3-as fajét. Eredményeink alapján a forró és száraz idõszakok hosszának és gyakoriságának 
klímaváltozással várható növekedése a sekélyen gyökerezõ C3-as csomós füvek visszaszorulását, míg a 
hõigényes C4-es füvek és a klonális fásszárú fajok térnyerését eredményezheti a homoki erdõspusztán. 
Támogatás: EU FW5 EVK2-CT-2000-00094, NKFP-3B/0008/2002, OTKA M27557, M41454, T34790, 
T38028.  
 

Két távol-keleti eredetû adventív faj  
(Rosa multiflora Thunb., Viola mandschurica W. Becker) a Crisicum keleti részérõl 

Two recently discovered adventitious plant species (Rosa multiflora Thunb., Viola mandschurica W. Becker) 
from Far-East in NE-Hungary 

 

MOLNÁR Attila 
 

2004. június 6-án, Derecske közelében (a Berettyó-Kálló-Köze és a Dél-Hajdúság határán), egy magyar 
kõrises ültetvény szélén érdekes rózsaféle került elõ néhány példányban. A termõhelyen spontán terjeszkedõ 
amerikai kõris (Fraxinus pennsylvanica) és sok nagy csalán (Urtica dioica) jellemzõ. A növény megjelenése 
szederszerû. A szirom fehér, 12-15 mm hosszú, a szirmok nem fednek át A virágzat többes bogas fürt. A faj 
Rosa multiflora (Thunb.), ami egy távolkeleti (Korea, Japán, Kelet-Kína) areájú rózsaféle. A Plant 
Conservation Alliances� Alien Plant Working Group a 60 legveszélyesebb észak-amerikai invádor közé 
sorolja ezt a rózsafélét. Magyarországon kertészetben kapható, a babarózsafélék egyik szülõfaja, de 
kivadulásáról ez idáig nem sikerült európai adatot találnom. Mint potenciális veszélyforrásnak, nem volna 
helye a kertészeti kereskedelemben és gyakorlatban. Ennek jogi szabályozása sajnos még várat magára.  
2006. április 22-én Debrecen-Józsán (Hajdúhát és a Dél-Nyírség határsávjában), a Tócó nyugati partján, 
bolygatott száraz gyepben egy érdekes Viola faj került elõ, negyed hektárnál kisebb folton, a Crisicum-
Nyírségense átmenet sávjában. A termõhely gyors cönológiai felmérési vázlata (beépítés miatt 
megsemmisült): Achillea collina: 1-2, K3; Cardaria draba: 1, K1-2; Elymus repens: A-D5, K5; Festuca 
rupicola: +, K1-2; Ranunculus polyanthemos: +, K1; Veronica hederifolia: 1-2, K3. Megjelenése alapján 
egybõl látszik, hogy a Viola szekció azon szubszekciói valamelyikébe tartozik, amelyek száratlanok, és a tok 
explozív. A legkülönlegesebbek a tõlevélrózsa kopaszodó levelei, melyek nyúlánk háromszögletûek, 40-80 
mm hosszúak, de csak 10-15 mm szélesek. A levélváll többé-kevésbé asszimetrikus, levágott, de a 
levélnyélre szárnyakként kétoldalt lefut. A növény a távol-keleti eredetû Viola mandschurica W. Becker. Ez 
egy elsõsorban Nyugat-Európában és Észak-Amerikában kedvelt kertészeti növény. Hazai alkalmazásának 
nem bukkantam nyomára. Annak ellenére, hogy kivadulására sem találtam semmilyen utalást, idõközben a 
debreceni Nagyerdei Park Békás-tó nevû részénél, és a debreceni vasútállomás közelében is észleltem kisebb 
egyedszámban. Ha a �tizes szabályt� (tens rule, ten-ten rule) vesszük figyelembe, nehezen eldönthetõ, hogy a 
poszterben említett két faj honosodási sikerét tekintve hova fog kerülni. 
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Kései virágzású Hieracium-kisfaj a Nyírségbõl 

Late-flowering Hieracium taxon from NE-Hungary (Nyírség) 
 

MOLNÁR Attila 
 

Kállósemjén község külterületén (Közép-Nyírség) egy, a Pilosella szekcióra jellemzõ morfológiai 
bélyegekkel bíró hibridogén hölgymál alak került elõ 2004 szeptemberében. Élõhelye homoki száraz 
marhalegelõ (Cynodonti-Festucetum pseudovinae Soó). Környezetében más hölgymál-alak nem él. A villásan 
elágazó, 2-4 fészkû virágzat, a tõlevél morfológiája és a fészekpikkelyek alapján szóba kerülõ köztes alakok 
közül a két legesélyesebb jelölt: H. pilosella � auricula (H. × schultesii F. W. Schultz). Eltérés, hogy ennél a 
fészekpikkely sötét mirigyszõrei hosszúak. A szár gyakran serteszõrös, azonban elképzelhetõ alakok 
egyezése. A fészek mérete és alakja is lehet megfelelõ, viszont a virágzási idõ (június-július) túl korai. H. 
pilosella � piloselloides (H. × brachiatum Bertol) Általában eltér serteszõrös száraival és indáival, egyes 
alakok fészekpikkely-szõrözöttsége hasonló. A virágzási idõ azonban nála is korai (VI-VII). Soó szerint a H. 
× schultesii transitus ökológiai és cönológiai viszonyai a H. auricula-éhoz hasonlítanak. Az viszont sem 
homoktalajokról, sem száraz gyepekbõl nincs említve. Ilyen értelemben a H. brachiatum nagyobb eséllyel 
pályázik. Amennyiben a Jávorka nyújtotta kulcsot vesszük, alakunk elég jól megfelel a H. brachiatum-nak, 
kivévén annak virágzási idejét (VIII-X). A differenciális diagnózis (a hasonló transitusokhoz képest): Indák 
hosszúak; tarackok rövidek, fejlett tõlevélrózsában végzõdõk, nagyszámúak; Levelek kékeszöldek, felül 
hosszú, ritkás szõrûek, alul nemezesek; Fészekpikkelyek 7-10 mm hosszúak, 1 mm szélesek; Fészekörv 8-10 
mm hosszú, nem gömbölyû; ligulákon piros sávozottság nem jelenik meg, a fészek egységesen sárga; 
Fészekpikkely gyapjas szõrökkel fedett, rövidebb, fekete mirigyszõrökkel; Szárak mirigyszõrösek, alul 
gyapjasodnak, serteszõr nincs; Virágzási idõ kései: VIII-X. Termõhelyén veszélyeztetõ tényezõ az illegális 
hulladékbehordás. Régebben sitt, újabban felhasználatlan ocsú került a termõhely közelébe. A kállósemjéni 
Hieracium transitus a H. brachiatumhoz áll közel, esetleg azon belül sorolható. Legegyedibb bélyege 
mindenféleképpen a kései virágzási idõ. Ennek az eltérésnek a taxonómiai megítélése kérdéses. 

 
Botanikai tanulmányút Bukovinába. Összehasonlító erdõssztyepp-tanulmányok I. 

Botanical study-trip in Bucovina.Comparative studies about forest-steppes I. 
 

MOLNÁR Csaba � CSATHÓ András István � TÜRKE Ildikó Judit 
 

A Kárpát-medence vegetációja � számos egyedi jellegzetessége mellett � szervesen kapcsolódik a környezõ 
területek növényzetéhez. Ha helyesen szeretnénk értelmezni a hazai flóra és vegetáció állapotát, helyzetét, 
jellegzetességeit, akkor ismernünk kell a szomszédos területeket is. A nálunk már részben peremhelyzetben 
lévõ erdõssztyeppek kapcsolatainak vizsgálata különösen fontos. 2006. május 28. és június 4. között botanikai 
tanulmányutat szerveztünk Dél-Bukovinába, a mai Románia területére, Suceava (Szûcsvásár) megyébe, a 
Falticséni- és a Dragomirnai-dombság területére (Etelköz legszéle). Bukovina közvetlenül a Kárpátok túlsó 
oldalán található hegységelõtéri löszös dombság. A terület erdõklímájú, de � edafikus és részben 
mezoklimatikus okokból, kiegészülve az emberi hatásokkal � szigetszerûen az erdõssztyepp-vegetáció is 
jellemzõ, amelynek maradványait magunk is tanulmányoztuk. Hét gyepet � köztük két rezervátumot � 
valamint öt erdõt vizsgáltunk meg fajösszetételük, szerkezetük, mintázatuk, tájhasználatuk alapján, s 
hasonlítottuk össze a hasonló hazai állományokkal. Fajlistákat és cönológiai felvételeket is készítettünk. A 
gyepeknél megfigyeltük a legeltetés, a kaszálás és az égetés hatását, továbbá a földikutyák okozta természetes 
zavarást. Az erdõk esetében az erdei legeltetést és a fokozatos, szálaló felújítást vizsgálhattuk. Bukovinában 
még jellemzõ, a nálunk már ritkaságnak számító Salvia nutans, Ajuga laxmannii, Anchusa barrelieri, 
Carduus hamulosus. A vizsgált terület flórája meglepõen hasonló a hazai flórához (alig találtunk nálunk 
ismeretlen fajt (pl. Centaurea marschalliana, Phlomis pungens). A vizsgált gyepek egy része megfeleltethetõ 
a hazai Salvio nemorosae�Festucetum rupicolae állományaival. Mások az erdélyi Mezõségbõl leírt Caricetum 
humilis�Brachypodietum pinnati és Caricetum humilis�Festucetum rupicolae helyi változatinak bizonyultak. 
Vizsgáltuk az Erdélyre és Moldvára jellemzõ Carici humilis�Stipetum joannis állományait, valamint egy 
rétsztyepp jellegû szegélytársulást a Clematido recti�Laserpitietum latifolii-t. Az erdõk sok közös vonást 
mutatnak a Gödöllõi-dombságból leírt Aceri campestri�Quercetum roboris állományaival.  
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Botanikai tanulmányút Moldovába. Összehasonlító erdõssztyepp-tanulmányok II. 
Botanical study-trip in Moldova. Comparative studies about forest-steppes II. 

 

MOLNÁR Csaba � TÜRKE Ildikó Judit � KELEMEN András � KOROMPAI Tamás � SCHMIDT Júlia 
 

2007. május 25. és június 10. között botanikai tanulmányutat szerveztünk Moldvába, a mai Románia (EU) és 
Moldova (FÁK) területére, az egykori Etelköz nyugati felébe. Vizsgáltuk az Észak-Moldvai-mezõség, a 
Közép-Moldvai-hátság, Dél-Podólia és a Dnyeszter-menti hátság erdõssztyepp vegetációját. A vizsgált terület 
nagy kiterjedésû, felszabdalt mészkõ-plató, vastag löszréteggel, és nagy folyóvölgyekkel (Szeret, Zsizsia, 
Prut, Dnyeszter). A terület döntõ része klimatikusan az erdõssztyeppek, kisebb része a zárt erdõk övébe 
tartozik. 12 száraz gyepet, 8 zárt, kontinentális-jellegû és 2 nyíltabb szubmediterrán-jellegû erdõssztyepp-
erdõt és 1 podóliai kasztbokorerdõt vizsgáltunk meg fajösszetételük, szerkezetük, mintázatuk, tájhasználatuk 
alapján, s hasonlítottuk össze a hasonló hazai állományokkal. Fajlistákat és cönológiai felvételeket is 
készítettünk. A szárazgyepek fajkészlete hasonló a hazai állományokéhoz, de szerkezetük � akár az erdõknél 
� jelentõsen különbözik. A fajkészlet kelet felé haladva, különösen a Pruton túl lassan bõvül sztyeppei 
fajokkal (pl. Centaurea orientalis, Aster oleifolius, Teucrium polium, Iris brandzae, Stipa lessingiana), s 
egyre inkább hiányoznak a megszokott hazai szubmediterrán elemek. Az erdõk fajkészlete szinte teljesen 
megegyezik a hazai erdõkével, alig találni nálunk ismeretlen fajt (pl. Asparagus tenuifolius, Melittis 
sarmatica, Caragana arborescens). A gyepek szerkezete, néhány Salvio nemorosae�Festucetum rupicolae-
szerû állományt, illetve ennek vikariánsát kivéve, nem hasonlít a hazaiakhoz, már tipikus pontuszi sztyeppek. 
Az erdõk párhuzamai viszont megtalálhatóak a Gödöllõi-dombvidéken és az Északi-középhegység lábánál 
töredékekként.  
 

A népi vegetációs tapasztalat és az ökológiai antropológiai megközelítés szerepe  
napjaink vegetációkutatásában 

Traditional ecological (vegetational) knowledge and ecological anthropological approach in vegetation 
science 

 

MOLNÁR Zsolt � BARTHA Sándor � BABAI Dániel 
 

Az elmúlt években gyakran felmerült, hogy a botanikusok, ökológusok, természetvédõk, gazdálkodók tudása 
nem elegendõ megbízhatónak tartott természetvédelmi kezelések megtervezéséhez és megvalósításához. 
Valószínûleg azért, mert keveset tudunk a tájban élõ ember és a táj hagyományos kapcsolatáról. Pedig egykor 
a gazdálkodó ember (és közösség) tapasztalatai elegendõek voltak a tájak hosszú távú fenntartható 
használatához. Bár ez a tudás a modernizációs folyamatokkal párhuzamosan pusztul, még olyan 
mennyiségben van jelen, hogy feltehetõen soha sem lesz annyi botanikus hazánkban, hogy e helyi tudással 
összemérhetõ mennyiségû és táji relevanciájú tudást tudjunk összegyûjteni, "életben tartani" és a 
gyakorlatban felhasználni. Az eddigi nemzetközi tapasztalatok szerint a népi vegetációs tapasztalat 
hatékonyan egészíti ki a tudományos vegetációtudományi ismereteket. A népi tapasztalat elsõsorban a helyi 
tervezések során lényeges, míg a tudománynak a globálistól az országos/térségi szintig terjedõ 
természetmegõrzési programokban van nagyobb szerepe. Bár a népi vegetációs tapasztalatnak - a népnek az 
õt körülvevõ, illetve általuk használt növényzeti típusokkal kapcsolatos tapasztalatának - egy részét botanikai, 
ökológiai kérdések iránt fogékony néprajzosok, antropológusok, földrajzosok már összegyûjtötték, 
valószínûleg a lexikai tudás és a személyes táji, vegetációs tapasztalat kényszerû korlátai, illetve a más irányú 
tudományos érdeklõdés miatt az adatokat nem szokták egy adott szintnél mélyebben dokumentálni, 
értelmezni. A poszteren azt kívánjuk bemutatni, hogy a népi vegetációs tapasztalat hatékony gyûjtését és 
értelmezését csak egy, az ökológiai és a kognitív antropológia paradigmáit és módszereit egyaránt használni 
tudó botanikus teheti meg. Ha ezt a munkát nem vállaljuk fel, meg kell elégednünk a társadalomtudósok 
gyûjtéseivel és értékeléseivel, és várhatóan nem fogjuk észrevenni az esetlegesen hibás adatokat, a 
félreértelmezéseket, de legfõképpen a tudásgyûjtés tematikai és lexikai hiányosságait, így a népi vegetációs 
tapasztalat csak kis részét fogjuk tudni hasznosítani kutatásaink, természetvédelmi kezeléseink során.  
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Plants and traditional handicrafts on the Balkan Region 
Növények és a népi kézmûvesség a Balkánon 

 

NEDELCHEVA, A. M. � DOGAN, Y. � OBRATOV-PETKOVIC, D. � PADURE, I. M. 
 

This study focuses on the most common plant-based traditional handicrafts in several Balkan countries 
(Bulgaria, Romania, Serbia, and Turkey), richness and diversity of plants used as raw, folk botanical 
knowledge, as well as to give impression about their contemporary state and development in study area, in 
relation to natural plant resources and national traditions. The study was conducted during 2006-2007 period 
and the gathered data are largely from literature, analyzing the findings in the existing ethnographic 
collections as well as field collected data and interviewed informants by non-structured interviews. A high 
plant species diversity of around 120 taxa of vascular plants in study area is established, belonging to 46 
families and 78 genera, including several taxa from fungi (as Fomes fomentarius). The predominant number 
of species is from Poaceae, Cyperaceae, Rosaceae, Fagaceae, Betulaceae, Fabaceae, Tiliaceae, Pinaceae, 
Linaceae, Cannabaceae, Urticaceae. The percentages different groups are; trees (40%), shrubs (25%) and 
herbs (31%). These are very common and widespread in the study area. Manufacturing of the various wood 
articles, knitting of mats and rugs, basketry, straw knitting, rope making, articles related to ritual uses are very 
common and comprise most ancient handicrafts. All plants or their vegetative parts (leaves, roots or young 
shoots and twigs, fruits and seeds) are used according to their flexibility, firmness, as well a stableness to 
wearing out, hardness and the strength of the wood, hard burning properties, etc. A good folk knowledge 
about species determination, plant morphology, phenology, and ecology is needed to make plant based 
articles. The state of plant-based handicrafts in the study area today, their cultural, economical and social 
significance, the necessity of special protection as well as preservation of old and unique techniques and 
manual procedures are discussed. 
 
Új berkenye kisfajok a Vértesbõl: Sorbus acutiserratus Németh, Sorbus dracofolius Németh, 

Sorbus vallerubusensis Németh 
New, endemic, hybridogeneous species of the genus Sorbus L. emend. CR. from the Vértes Mts: Sorbus 

acutiserratus Németh, Sorbus dracofolius Németh, Sorbus vallerubusensis Németh 
 

NÉMETH Csaba 
 

A Vértes tizenegy endemikus Sorbus aria agg. × Sorbus torminalis (L.) Cr. kisfajának aktuális elterjedési 
viszonyait vizsgáló munka során a hegység területérõl elõkerült három, ez idáig ismeretlen kisfaj is. 
Mindhárom faj szûk elterjedésû, egy-egy völgy bennszülötte. 1. Sorbus acutiserratus Németh, species nova A 
Vértes központi részén, a Csákvárt Oroszlánnyal összekötõ országút mentén, Kõhányástól észak-keletre, a 
Német-völgy északra tekintõ oldalában, nyílt dolomit sziklagyep és mészkedvelõ tölgyes szegélyzónájában 
élõ kisfaj. Levele széles tojásdad, feltûnõen durván, élesen és hegyesen fogazott, termése alma alakú, 
sötétpiros, dorziventrálisan kissé lapított. 2. Sorbus dracofolius Németh, species nova A Gánt-
Kápolnapusztától délnyugatra többé-kevésbé párhuzamosan kanyargó két völgy, az Antal-árok és a Juh-völgy 
közötti hegygerinc bennszülötte. A faj egyedei a meredek, északi kitettségû � Antal-árokra tekintõ � 
hegyoldal mészkedvelõ tölgyesében élnek. Levele jellemzõen deltoid-lándzsás vagy rombusz alakú, karéjai 
rövidek, hegyesek, termése kissé hosszúkás, narancsvörös. 3. Sorbus vallerubusensis Németh, species nova A 
Csákberénytõl északra elterülõ szövevényes völgyrendszer egyik tagjának, a Szedres (Juhdöglõ)-völgynek a 
bennszülötte. A kis egyedszámú populáció a völgy északra tekintõ oldalában, a hegygerincrõl, illetve platóról 
a sziklakibúvásos, meredek völgyoldalba lehúzódó tölgyes, és a völgy aljáról felhúzódó bükkös 
határzónájában él. Levele tojásdad, karéjai rövidek, a levélfonák fehéres-szürkén molyhos, termése 
narancsvörös, alma alakú.  
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A tiszaugi Körtvélyesi-legelõ vegetációtérképe és természetességi értékelése 
Vegetation Map and Valuation of Naturalness of the Pasture Körtvélyes in Tiszaug 

 

NÓTÁRI Krisztina 
 

A térképezett 64 ha-os vackoros legelõ �Tiszaugi Körtvélyes és Bokros, kiemelt jelentõségû természeti 
terület� néven része a Natura 2000 hálózatnak. Feladatunk, hogy a Duna-Tisza közének ezen a Tiszántúlra 
került kis darabján a Sánta lány-ere szegélyezte, sarlólaposokkal és övzátonyokkal tagolt területen a 
fáslegelõi képet megõrizzük. 
A 2005-ben készült légifotókra mint alaptérképre az mmÁ-NÉR kategóriák szerint elkülönített növényzeti 
egységek kerültek. A felszínt tagoló mélyebb fekvésû sarlólaposokban nagy összefüggõ cickórós puszta (F1b) 
található, míg a magasabb részeken és az övzátonyokon a kötött talajú sztyepprétek (H5a) közé sorolható 
löszlegelõt (Cynodonti-Poëtum angustifoliae) találunk. Utóbbi szûk fajkészlete a feltételezhetõ korábbi 
löszpusztarét túllegeltetésébõl fakadó degradációs folyamatok következménye. A szikes élõhelyek közül a 
sziki rétek (F2) régi érvonulatokban, mocsarak szegélyében találhatóak. Ezektõl a nagyon fajszegény rétektõl 
sokkal változatosabb képet mutatnak a természetközeli állapotú száraz sziki vegetáció elemei: mozaikos 
szerkezetben, apró foltokban elõfordul a mézpázsitos szikfok (F4), az ürmöspuszta (F1a) és a bárányparéjos 
vakszik (F5). A tavi harmatkásás, békabuzogányos, tavi kákás, mételykórós mocsarak (B2) kategóriába 
sorolandó Phalaroides arundinacea dominálta vegetációtípus veszi körbe a legmélyebb részt elfoglaló 
Agrostis stolonifera dominálta sziki rétet, a mocsár szegélyét pedig a zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak 
(B6) kategóriába tartozó kötõkákás (Schoenoplectetum tabernaemontani) alkotja. Mivel magán a száraz 
pusztán újulat nincs, ezek, valamint a cserjések lehetnek a vadkörteállomány megtartói. 
A terület 109 edényes növényfajának Borhidi-féle ökológiai indikátorértékei alapján a talajviszonyok 
kedveznek a kötött talajú sztyeprétek kialakulásának; degradáltságra utal a relatív nitrogénigény-spektrum. A 
legeltetés intenzitásának csökkentésével a jelenleg fõként löszlegelõ és cickórós pusztai vegetáció eltolható 
lenne a feltételezett kiinduló állapot, a löszpusztarét felé, ami biodiverzitását tekintve is egy értékesebb 
közösséget jelent. A kis területi arányban elõforduló szikes élõhelyek értékes színezõelemei Körtvélyes 
vegetációjának. Az illeszkedõ tájhasználat és a vackorújulat segítése megõrizheti ezt a szép tájképet. 
 
Egy 11 éves, eltérõ mértékben mûtrágyázott akácállomány biomasszája és tápelemkészlete 
Biomass and nutrient budgets for a 11-yr-old black locust stand with different fertilisation regime 

 

OCKERT, Jana � KOVÁCS Gábor � FEGER, Karl-Heinz � FÜLEKY György � BIDLÓ András � HEIL Bálint 
 

A GATE-n 1970-ben egy mezõgazdasági tartamkísérletet indítottak el, amelyben 12 különbözõ mértékben 
trágyázott területet jelöltek ki. Ezt négy ismétlésben, 6 × 7 m-es parcellákra osztották fel. A kísérlet 1986-ig 
zajlott, oly módon, hogy minden évben azonos mennyiségû mûtrágyát juttattak ki. 1986 és 1990 között a 
kísérleti parcellák felében 1,5 t CaCO3/ha mennyiségû meszezés történt. 1995-ben a területet akáccal 
(Robinia pseudoacacia) telepítték be. Célunk annak megállapítása volt, hogy van-e hatása a trágyázásnak, 
illetve miként képes hasznosítani a biomassza produkciójában az akác a talaj eltérõ tápelemkészletét. 
Pürkhauer-talajfúró segítségével határoztuk meg a termõréteg vastagságát. A 48 parcellában 3 mélységben (0-
10 cm, 10-30 cm, 30-50 cm) talajmintát, illetve 50 × 50 cm-es négyzetben avarmintákat vettünk. A talajokból 
meghatároztuk a felvehetõ P, K, Mg, Ca, Zn, Cu és Mn tartalmat. 12 parcellában meghatároztuk a szén- és a 
nitrogéntartalmat. Az avar mennyiségét területre (ha) vetítve számoltuk ki, és 12 parcellában az avar tápelem- 
és széntartalmát is meghatároztuk. Mind a 144 parcellában vettünk levélmintákat, valamint felvettük az 
uralkodó és a kiemelkedõ fák magasságát és átmérõjét. Variancia-, diszkriminancia- és regresszió-analízis 
segítségével értékeltük ki a mérési eredmé-nyeinket. Megállapítható volt, hogy a termõréteg vastagságában 
nem volt szignifikáns különbség az egyes parcellák között, ami azt jelenti, hogy a gyökerek fejlõdésének 
lehetõsége a vizsgálati területen homogén volt. A talaj és a levelek tápelemtartalmában területi különbségek 
adódtak. A különbözõ kezelések hatása a tápelemtartalomra, mivel azok az optimális tartományban, illetve e 
felett voltak, csak néhány esetben volt kimutatható. Nem volt kimutatható hatása a talaj nitrogéntartalmának. 
Ennek megfelelõen nem tudtunk szignifikáns kapcsolatot kimutatni a talaj- és a levelek nitrogéntartalma 
között. A meszezés hatása még ma is kimutatható volt, 1-1,5 pH-értékkel volt magasabb a meszezett területek 
kémhatása a kontroll parcellákhoz képest. A meszezett területeken 50%-kal kevesebb volt az avar, ami jól 
mutatta, hogy a meszezés növelte a mineralizáció sebességét. Az állományok magasságában nem találtunk 
szignifikáns különbséget. A nagyobb NPK-adagokkal trágyázott parcellákban viszont 10-20%-kal nagyobb 
átmérõket mértünk a kontroll területekhez képest. A legnagyobb adaggal trágyázott területen az egyes fák 
fatermése a kontrollhoy képest 22%-kal nagyobb volt. A kezeléseknek, 20 év után, ennek ellenére már nem 
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szignifikáns a növekedésre gyakorolt hatása. Meghatároztuk az állományban tárolt szén mennyiségét is. A 
talajban tárolt szén mennyiségével ez 88,3 t/ha volt. Ebbõl 14,6 t/ha a talaj legfelsõ 10 cm-es, 17,4 t/ha 10-30 
cm-es, illetve 20,3 t/ha a 30-50 cm-es mélységû rétegében tárolódott. A legnagyobb szénkészlet azokban a 
parcellákban található, ahol nagy volt a N-trágyázás mennyisége, azaz a legfelsõ 10 cm-es rétegben a 
nitrogénkészlet 1,6 t/ha volt. 
 

Life history strategy and growth forms of endemic Dianthus callizonus from Romanian 
Carpathians 

A romániai Kárpátokban endemikus Dianthus callizonus életmenete és növekedési formái 
 

ONETE, Marilena 
 

Dianthus callizonus (narrow endemic in Piatra Craiului Massif from Romanian Carpathians) grow as small 
patches on limestone substrate within alpine and sub-alpine areas. This diploid species with clonal 
propagation with different growth strategies according to habitat and the plant communities within which 
they survive, leads to the conclusion that the alpine areas of the Romanian Carpathians have acted as glacial 
refugia for these species and even for the characteristic plant communities that hold them. Features of the 
patches in which the species occurs were used to examine community and environmental patterns using 
detrended correspondence analysis (DCA) and other multivariate analyses. The age structure of the 
populations are quite unknown, the plants units that were counted were the above-ground shoots, which may 
have arisen as the branches of clonal growth or as seedlings. We could neither establish the arrival of new 
seedlings (meaning that a new genet has been added to the population) nor distinguish between genets and 
ramets. Distribution of the ramets in different plant association depends on plant density and composition. 
The life-form structure is more complex than is normally accommodated within the classical Raunkiaer 
system. Even classification as phalanx and guerrilla growth forms cannot be adopted in this case, since 
Dianthus callizonus has different growth form strategies (specific spatial �behaviour�) according to the 
particular habitat type and plant association. In the field conditions, it was impossible to distinguish between 
mother and daughter ramets, or to establish whether there are more genets or not in a microhabitat  

 
Acidofil erdõtársulások kriptogám szinúziumainak florisztikai, cönológiai és ökológiai 

vizsgálata a Bükk hegységben 
Floristical, coenological and ecological investigations of cryptogam associations of acidophil forest 

communities in Bükk Mountains 
 

ORBÁN Sándor � PÉNZESné KÓNYA Erika � SASS-GYARMATI Andrea 
 

Négy acidofil erdei és sziklai társulás (Genisto-Quercetum, Luzulo-Fagetum, Minuartio-Festucetum rupicolae 
és Hypno-Polypodietum) kriptogám vegetációjának feldolgozását végeztük az elmult három évben közel 
harminc mintaterületen a Bükk hegység dél-nyugati részén. Az alapkõzet agyagpala és radiolarit, melyeken 
erõsen szilikátos kõzet lévén savanyú talajok alakulnak ki. Begyûjtöttük a moha, zuzmó és gombafajokat, 
meghatározás után florisztikai elemzést végeztünk, ennek erdményeképpen több a területre új adatot sikerült 
felfedezni. A cönológiai vizsgálatokhoz felvételezést folytattunk Braun-Blanquet és kisnégyzetes 
felvételezési módszerrel. Vizsgáltuk a mohák areatípus szerinti eloszlását, az elõforduló mohafajok 
cönoszisztematikai besorolását, és a T,W,R ökológiai indikátor értékek szerinti eloszlását.Az elõforduló 
mohafajok térbeli kiterjedését finomléptékû mintázatanalízissel vizsgáltuk, a domináns fajokra vonatkoztatva. 
A felhasznált módszer a négylépéses lokális kvadrátvariancia volt, melyet a PASSAGE programcsomag 
alkalmazásával értékeltünk és ábrázoltunk. 
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Az Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench zalai elõfordulása 
The Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench in Zala Region (Southwest-Hungary) 

 

ÓVÁRI Miklós 
 

A Zalai-dombság aktuális florisztikai kutatása során a Mura-síkról hirtelen emelkedõ, változatos 
geomorfológiájú dombsoron egykori mészkedvelõ tölgyesek nyomán több értékes sztyepprét refúgiumra 
bukkantam. Ezek növényzetében a területre olyan ritka, ill. védett fajokat találtam, mint a Linum flavum, 
Dianthus giganteiformis, Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla, Peucedanum verticillare, Senecio ovirensis, 
Prunella grandiflora, Aster amellus, A. linosyris, Cirsium pannonicum, Hypochoeris maculata, Libanotis 
pyrenaica, Orchis tridentata, O. militaris, Anacamptis pyramidalis. A Károlyi-Pócs (1968) által jelzett 
Ophrys sphegodes, valamint az erdõszegélyekben, sövényekben a Fraxinus ornus is megkerült.  
A kutatás során a dombsor déli részén, az egyik rendszeresen, évek óta felkeresett élõhelyen bukkantam rá 
Bérczes Sándorral 2001. május 2-án az Ophrys fuciflora eddig ismeretlen, új hazai állományára. A termõhely 
dombtetõi helyzetû, déli kitettségû, fajgazdag, enyhén bolygatott gyep, melyet a hely kultikus voltából 
fakadóan rendszeresen kaszálnak. Cönológiailag a zalai dombtetõkön homokkõmálladékon, ill. a 
löszköpenyen képzõdõ karbonátos talajokon gyakorta megjelenõ Lino tenuifolii-Brachipodietum pinnati-ba 
sorolható. A populáció a virágok morfológiáját, a mézajak rajzolatát tekintve rendkívül változatos, szinte 
minden tõ különbözõ. Az Ophrys fuciflora tipikus alakjai mellett túlnyomórészt a szakirodalomban ritkának 
tartott zöld leplû egyedek voltak megfigyelhetõk, melyek a közeli Horvátországból leírt Ophrys untchjii-ra 
emlékeztettek. A mézajkon sárga szegélyt viselõ példány, és széles, elfolyó rajzolatú példányok is 
elõfordulnak. A változatosság ellenére azonban egységesen minden tõ ép mézajkú volt. A felfedezés 
jelentõségét az adja, hogy az Ophrys fuciflora néven eddig ismertté vált hazai elfordulások � a publikált fotók 
és a herbáriumi példányok alapján � az Ophrys holubyana-ba sorolhatók, mely jelen tudásunk szerint az 
Ophrys fuciflora és az O. scolopax subsp. cornuta állandósult hibridje (ezek mézajka többnyire háromkaréjú). 
Így a dél-zalai új elõfordulás az egyetlen hazai �tiszta� poszméhbangó állomány. A populációban 51 nyíló tõ 
volt, a virágzás egészen júniusig elhúzódott; egyes virágok akár 14 napig is teljes nyílásban maradtak; ennek 
oka nyilván a megporzás hiányában keresendõ. A tárgyalt kérdés megvitatásában nagy segítséget nyújtott az 
elmúlt tíz évben tett mediterrán, közép-és nyugat európai túrák tapasztalatai, az ott látott számtalan 
orchideafaj megfigyelése, összehasonlító vizsgálata. 
 

Vegetációkutatások a Breite legelõerdõ kezelésének érdekében (Segesvár, Románia) 
Vegetation studies towards the management of the Breite woodpasture (Sighiºoara, Romania) 

 

ÖLLERER Kinga � CSERGÕ Anna-Mária � HARTEL Tibor 
 

A legelõerdõk természeti-, gazdálkodástörténeti- és kulturális értékeket képviselõ, tudatosan kialakított 
területek. A Breite, Közép és Kelet-Európa legnagyobb a mai napig eredeti célját részlegesen megõrzõ 
makkos erdeje, egy 135 hektáros tetõn fekszik átlag 500 méter magasságban, Segesvár határában. Jelenleg a 
területbõl csak 70 hektár természetvédelmi terület (IUCN IV), melynek botanikai értéke az évszázados 
tölgyekben, valamint a nedvesebb területeken jelenlevõ vegetációban és veszélyeztetett fajokban (pl. 
Gentiana pneumonanthe, Dactylorhiza incarnata) rejlik. A tölgyek a tetõt manapság is körülvevõ 
gyertyányos-tölgyes ritkításából, valamint ültetésekbõl származnak. Mivel a ritkított faállomány kisebb 
párologtatási képességgel bírt, a tetõ agyagos talaján idõvel az elnedvesedés eredményeként mezofil 
növényzet alakult ki. Ezen sajátos körülmények tehették lehetõvé az azonálisan elhelyezkedõ sík- és 
dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) élõhelytípus kialakulását. A terület 
víztartalma azonban az utóbbi két évtizedben folyamatosan csökkent, miután a nyolcvanas években lecsapoló 
árkokat ástak mezõgazdasági átalakítás érdekében. Ez a területhasználati változtatás nem történt meg, viszont 
az árkok hatására a tetõ fokozatosan száradni kezdett, veszélyeztetve ezáltal az évszázados tölgyek 
megmaradását, a jelenlévõ mezofil vegetációt valamint a nedves helyektõl függõ kétéltû közösséget. A 
száradás hatására beindult az Agrostio-Deschampsietum caespitosae Ujvarosi 1947 növénytársulás erõteljes 
térfoglalása. A terület értékét a kikapcsolódási tevékenységek hatására lassan kialakuló ruderalizáció, 
valamint a megjelenõ invazív, kompetitív fajok (Solidago canadenis, Cirsium vulgare) is veszélyeztetik. 
Mindezen körülmények, valamint a természetvédelmi terület a teljes tetõ területére való kiterjesztésének 
szándéka egy kezelési terv kidolgozását tették szükséggessé. Jelen dolgozatban az ezirányban 2006 tavasza 
óta végzett tanulmányok eredményeit, következtetéseit mutatjuk be. 
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A tanyavilág megszûnésének tájökológiai és természetvédelmi hatásai  
a Duna-Tisza közi Homokhátságon 

Ecological and conservationist effects of the farm abandonment on Danube-Tisza Interfluve 
 

PÁNDI Ildikó � KRÖEL-DULAY György � PENKSZA Károly 
 

Nagyléptékû mûvelésiág-váltás figyelhetõ meg a világ fejlett régióiban. Az európai trendekhez hasonló 
mûvelésiág-váltások zajlanak hazánkban is, különösen a Duna-Tisza közén, aminek oka a rossz 
termõképességû talajok mellett az utóbbi évtizedek talajvízszint-süllyedése. A homokhátsági régió 
specialitása az eltûnõben lévõ, de az Alföld más részeihez képest még ma is jelentõs tanyavilág. Fél 
évszázada még az Alföld lakosságának egyharmada (1,1 millió fõ) tanyákon élt. A második világháború után 
a tanyavilág látványos hanyatlása indult el. A tájhasználat-változás egyik fontos gazdasági, társadalmi és 
ökológiai komponense, hogy az emberek elhagyták a korábban sûrûn lakott tanyavilágot. Így napjainkra a 
klasszikus tanyarendszer szinte teljesen megszûnt, átalakult. Bár (a tömegesen elhagyott tanyák esetében) 
gazdasági és társadalmi értelemben is a tanyavilág megszûnésérõl beszélhetünk, a tanyasi gazdálkodás 
lenyomatát az elhagyást követõen még évtizedeken át õrzi a táj. Míg az egykori tanyahely környezete 
(erdészeti ültetvény, agrártáj vagy természeti terület) az emberi behatások következtében jelentõs 
átalakuláson (mûvelésiág-váltáson) eshet át, addig a kis kiterjedésû, de korábban rendkívül speciális 
használattal bíró tanyahelyek, a felhagyást követõen még sokáig élesen különböznek a környezetüktõl. 
Vizsgáljuk a homokhátsági tanyák felhagyásának botanikai, ökológiai és természetvédelmi hatásait a 
felhagyás óta eltelt idõ és a tanyahely táji környezete függvényében. A felhagyott tanyahelyek ökológiai 
szempontból speciális élõhelyek, és a tájra gyakorolt hatásukat, regenerációs képességüket még nem 
ismerjük. Különleges fajkészlettel rendelkeznek, speciális kultúrflórát visznek a tájba. A kultúrfajok egy része 
a tanya felhagyását követõen kipusztul, mások hosszabb ideig túlélnek (pl.: gyümölcsfák, eperfa, orgona), és 
vannak, melyek özöngyomként viselkednek (pl.: akác, bálványfa). Még nem ismert, hogy a környezõ táj 
növényfajai hogyan tudják visszahódítani a felhagyott tanyahelyeket, és az akác, mint a tanyák egyik 
jellemzõ kultúrfaja, hogyan foglalja el a homoki növényzetet, milyen hatást gyakorol a biodiverzitásra a 
természetközeli homoki élõhelyeken. 
 

A csáfordjánosfai tölgy-kõris-szil ligeterdõ szegélyének fa- és cserjefaj összetétele,  
valamint szerkezeti jellemzõi 

Floristical and structural characteristics of the forest edge in an oak-ash-elm gallery forest at Csáfordjánosfa 
 

PAPP Mónika 
 

A természetszerû erdõgazdálkodás elõtérbe kerülésével a természetvédelmi és erdõvédelmi szempontból 
egyaránt jelentõs szerepet játszó erdõszegélyek kutatása is hangsúlyt kapott. A hazai szerzõk közül elsõként 
Jakucs (1972) végzett vizsgálatokat erdõszegélyekben, szerkezeti típusaikat Bartha (2000), cönotaxonómiai 
rendszerezésüket Borhidi (2003) foglalta össze. Az erdõállomány mikroklímáját az erdõszegély részét képezõ 
cserjés szegély és erdõköpeny nagymértékben meghatározza. Fajösszetételüket és szerkezetüket az adott 
erdõtársulás mellett többek között az égtáji kitettség is befolyásolja. A poszter ezeket az összefüggéseket 
mutatja be. Vizsgálataimat a Répce menti tölgy-kõris-szil ligeterdõk (Fraxino pannonicae�Ulmetum Soó 
1960) utolsó maradványfoltjának számító védett csáfordjánosfai erdõben végeztem. 2007 júniusában Braun-
Blanquet módszerrel készítettem cönológiai felvételeket négy különbözõ égtáji kitettségû szegélyben, 
transzekt mentén kijelölt mintanégyzetekben. A fa- és cserjefajok szintenkénti borítása mellett az egyes 
szegélyek szerkezeti leírását is elkészítettem. Megállapítottam, hogy égtáji kitettségtõl függetlenül a 
legnagyobb gyakorisággal és borítással, de nem kizárólagosan elõforduló szegélyfaj a kökény (Prunus 
spinosa), mely az erdõköpenyig behatol, de az erdõben már nem fordul elõ. A veresgyûrû som (Cornus 
sanguinea), mely hasonlóan nagy borítást ér el és a mezei juhar (Acer campestre) szintén gyakori 
szegélyalkotó fajok, melyek az erdõben és az erdõköpenyben egyaránt elõfordulnak. A kislevelû szilt (Ulmus 
minor) kizárólag az erdõben és az erdõköpenyben találtam. Valamennyi szegély meghatározó faja a 
társulásalkotó magyar kõris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica), melynek ágai a lombszintbõl a cserjés 
szegély fölé hajlanak. Az erdõszegélyek kitettségüktõl függetlenül egyenes vonalvezetésûek, vertikális 
szerkezetük szempontjából átmenetet képeznek a függõleges falú, illetve a lépcsõzetes szegélyek között. A 
vertikális profil lépcsõzetes jellegét az elsõsorban kökény alkotta sûrû cserjés szegély és a fölé kihajló magyar 
kõris lombszintje adja. A cserjés szegély az északias kitettségekben keskenyebb (5-6 m), míg a délies 
kitettségekben szélesebb (7-8m).  
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Gyomfajok terjedése a kékestetõi sípályák területén 
The invasion of weeds in the area of Kékestetõ 

 

PÉNZESné KÓNYA Erika � NÉMETH Erika 
 

A Kékestetõi élõhelyek vizsgálatának elõzménye az volt, hogy légúti betegségeket kezelõ orvosok jelezték, 
hogy a néhány éve még allergénmentes övezetként ismert terület, melynek levegõje alkalmas volt arra, hogy 
az ottani szanatóriumba utalt betegek rehabilitációja, tünetmentessége biztosított legyen, veszélybe került, az 
ott megtelepedõ gyomok, allergiát okozó növényfajok egyre inkább megtalálják a helyüket. A poszter 
adatokat mutat be a kékestetõi három, különbözõ korú irtott terület jelenlegi növényfajairól, a területek 
állapotának változásáról és a délnyugati oldalon kialakult gyomfolyosó kialakulásáról, faji összetételérõl. Az 
elsõ vizsgálatok során a sípályák és a felvonó területén több, mint 50 növényfaj adata lett rögzítve és 
dokumentálva, a fajok nagy része (több, mint a fele) gyom, özönnövény vagy zavarástûrõ természetes faj, és 
több, mint 70%-a allergén. A szerzõk a gyomfolyosó kialakulásának okait is igyekeznek feltárni az irtott 
részek kezelésének összehasonlításával és a kitettség, talajnedvesség, mikroklíma, biotikus hatások 
összefoglalásával.  

 

 
Veszélyeztetett gyomfajok Nyugat-Magyarország szántóföldi gyomtársulásaiban 

Threatened weed species in arable weed communities of western Hungary 
 

PINKE Gyula � PÁL Róbert 
 

1995 és 2005 között extenzív szántóföldeken készített 1698 cönológiai felvétel alapján Nyugat-Magyarország 
területén 15 vegetációegység leírására került sor. A felvételezett gyomtársulásokban a Király (2007) által 
szerkesztett vörös lista kategorizálása nyomán 41 veszélyeztetett fajt regisztráltunk. Közülük kettõ 
�kipusztulással veszélyeztetett� (Turgenia latifolia, Veronica agrestis), négy �veszélyeztetett� (Androsace 
maxima, Bromus secalinus, Vaccaria hispanica, Vicia lutea) és hét �sebezhetõ� (Althaea hirsuta, Aphanes 
microcarpa, Conringia orientalis, Filago lutescens, Galium tricornutum, Teucrium botrys, Thlaspi alliaceum) 
kategóriás faj. Rajtuk kívül még 22 �veszélyeztetettség közeli� (Adonis flammea, Agrostemma githago, Aira 
caryophylea, Bifora radians, Bombycilanea erecta, Brassica elongata, Bupleurum rotundifolium, 
Centunculus minimus, Elatine alsinastrum, Eragrostis cilianenis, Filago minima, Herniaria hirsuta, Lathyrus 
aphaca, Legousia speculum-veneris, Melampyrum arvense, Misopates orontium, Montia fontana, Neslia 
paniculata, Papaver argemone, Phleum paniculatum, Spergula pentandra, Thesium dollineri) és hat 
�adathiányos� (Anthemis cotula, Camelina sativa, Digitaria ischaemum, Galeopsis bifida, Orobanche 
ramosa, Solanum villosum) növény fordult elõ. A 3/2005 KvVM rendelet alapján védett fajok a következõk 
voltak: Agrostemma githago, Androsace maxima, Elatine alsinastrum, Montia fontana, Thlaspi alliaceum. A 
kalászos vetések gyomtársulásaiban a vörös listás fajok átlagos frekvenciáinak összege 78,2%, a tarlók 
esetében 16,1%, míg a kapás kultúrák gyomtársulásaiban 12%. Legnagyobb arányban a következõ 
vegetációegységek tartalmaztak veszélyeztetett fajokat: Camelino microcarpae-Anthemidetum austriacae 
caucalidetosum, Apero-Lathyretum aphacae, Camelino microcarpae-Anthemidetum austriacae 
scleranthetosum és Spergulo arvensis-Anthemidetum ruthenicae. 
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A Báni-hegy (Horvátország) löszflórája és vegetációja 
Loess flora and vegetation of Bansko brdo (Croatia) 

PURGER Dragica � CSIKY János 
 
A kárpát-medencei löszterületek DNy-i peremén, a nagyjából Ny-K-i irányban húzódó Báni-hegy 
Horvátország ÉK-i csücskében található. A Titelicum síkvidéki területeibõl, mintegy 250 m magasan 
kiemelkedõ vonulatot szinte teljes egészében lösz fedi. Nyugati felében fokozatosan lejtve éri el a Duna 
síkját, míg a K-i részében meredek, 20-40 m magas löszfalakkal is találkozhatunk. A Báni-hegy a zárt 
tölgyesek zónájába tartozik, ám területének nagy része ma már csak kultúrsivatagnak számít. Az északi 
oldalon, fõként a völgyekben zárt erdõk nagyobb foltjaival is találkozhatunk, ezek azonban többnyire 
akácosok, õshonos fajokban ritka sarjerdõk. A déli, meredek löszfalak peremén még megtalálhatók a 
sztyepperdõk (Aceri tatarici-Quercetum roboris Zólyomi 1957) fragmentumai. A falakon zárt és nyílt 
löszgyepek értékes foltjaira (Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae Zólyomi ex Soó 1964, Agropyro 
cristati-Kochietum prostratae Zólyomi 1958), a vízfolyások környékén patakparti nádasokra (Glycerio 
notatae-Catabrosetum aquaticae Borhidi 2001), mocsár- és kaszálórétekre, a domboldalakon félszáraz gyepek 
állományaira bukkanhatunk. Összességében elmondható, hogy a természetközeli vegetáció csak 
fragmentumaiban élte túl az emberi tevékenységek hatását, ám az egykori természetes vegetációtípusok a 
flóra alapján viszonylag jól rekonstruálhatók. Az üde-félszáraz erdõk fajai közül jellegzetesebbek a Tamus 
communis, Scilla vindobonensis, Helleborus odorus, Isopyrum thalictroides, Scutellaria altissima; a 
sztyepperdõk értékes maradványai a Thalictrum aquilegifolium, Iris variegata, Rosa gallica, Acer tataricum, 
Quercus pubescens; a sztyepp foltok jellegzetességei az Iris pumila, Reseda inodora, Agropyron pectinatum, 
Stipa capillata. A patakparti nádasokban még tömeges a Catabrosa aquatica, a réteken ritka az Avenula 
pubescens, Ophrys sphegodes, Blackstonia acuminata. E fajok egy része Horvátországban vörös listás faj, 
más részük az ország flórájára újnak számít. A Báni-hegy gyomflórája is meglepõen gazdag (pl. Agrostemma 
githago, Erodium ciconium, Lathyrus aphaca, Legousia speculum-veneris). Felméréseink során a 
természetközeli vegetáció fragmentumait (a területen elsõként) cönológiai felvételekkel is dokumentáltuk. 
Kutatásainkat az INTERREG III A (Slo-Hu-Cro 2006/01/167/HU) Dráva Intereco pályázat támogatásával 
végeztük.  

A fekete galagonya (Crataegus nigra W. et K.) régi-új elõfordulásai 
Old & new occurrences of Crataegus nigra W. et K. 

 

RÉV Szilvia � KUN András 
 

A fekete galagonya pannon-balkáni flóraelem, elõfordulásának súlypontja a Balkán északi részére esik. A 
Duna mentén a Csepel-szigetig húzódik fel. Hazai elõfordulási adatainak nagy része aktuálisan bizonytalan 
(Bartha�Mátyás 1995, Farkas 1999). Rendszerint együtt fordul elõ az egybibés galagonyával képzõdött 
hibridjével (C. × degenii). Ahol nem jelezzük, ott az elõfordulási adatok az alapfajra és a hibridekre egyaránt 
vonatkoznak. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából 2007-ben élõhely-térképezést 
végeztünk a Duna és ártere Natura 2000-es terület Nagymarostól Kisapostagig terjedõ szakaszán (a Csepel-
sziget keleti oldalát kivéve). A munka nagyságából, léptékébõl és céljából adódóan florisztikai adataink 
jobbára véletlenszerûek, s így a fekete galagonya lelõhelyeivel kapcsolatban sem törekedhettünk teljességre. 
Összesen 12 helyen találtunk fekete galagonyát (az alapfajt 8, a hibridet 10 helyen). Ezek közül Szujkó-Lacza 
1993 szerint 1 helyrõl (Szigetújfalu) van korábbi herbáriumi adat. Farkas 1999 a Csepel-szigeti 
elõfordulásokat részletezés nélkül közli, és a régióból 1 pontosabb lelõhelyet (Rácalmás) említ aktuális 
elõfordulásként. Tapasztalatunk szerint elõfordulásai az ártér magasabb térszíneinek lokális mélyedéseire 
koncentrálódnak. Többnyire õshonos fafajok dominálta erdõk, faállományok szegélyén, tisztásokkal 
érintkezve találhatók meg egyedei, sarjtelepei. A lelõhelyek többségén csak néhány termõ korú egyed van, 4 
helyen találtunk nagy kiterjedésû sarjtelepet is. Többségük az erdészet által láthatóan szándékosan (talán 
éppen növényünk érdekében) megkímélt fragmentumban fordul elõ. Egy helyen a Duna alámosása kidõléssel 
fenyegeti a két idõs fát. Gondot jelent, hogy a lelõhelyek többsége keskeny sáv, apró maradványfolt, ahol 
terjedésre nincs lehetõség. A természetes újulat apró területekre koncentrálódik, s ott sincs nyoma 
terjedésének, ahol erre lehetõség lenne. Úgy tûnik, hogy a növény populációi hosszú ideje egy helyben 
fluktuálnak. Az idõs példányok megõrzése érdekében a természetvédelem és az erdészet aktív 
együttmûködését javasoljuk, az egyedek utánpótlása érdekében pedig a faj in situ szaporítása lenne 
szükséges. A kutatást a DINPI támogatta, a HUSKUA05/01/252 Interreg III/A projekt keretében.  
 

 



Az Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. c. konferencia összefoglalói 
 

188

A szibériai nõszirom gyepvegetációban betöltött szerepérõl 
About the role of Siberian iris (Iris sibirica L.) in grassland vegetation 

 

SALAMON-ALBERT Éva � LÕRINCZ Péter 
 

A szibériai nõszirom (Iris sibirica L.) a növényfajok tulajdonságait összefoglaló attributumok szerint eurázsiai 
elterjedésû (EUA) geofiton (G), védelemre érdemes (V, KV), ritka specialista (Sr) faj. Termõhelyi indikációja 
az üde, bázisokban gazdag, de nitrogénben szegény, kiegyenlített mikroklímájú, sóhatástól mentes 
termõhelyekre sorolja (TB6, WB8, RB8, NB2, LB8, KB5, SB0). A hazai vegetációban való elõfordulásának 
súlypontját a nedves gyepek és azok szegélytársulásai jelentik, azokban színezõ elemként vagy tömeges 
fajként elõfordulva. Ebben a munkában arra keressük a választ, hogy a fent részletezett jellemzõk 
ismeretében milyen kritériumok adhatók meg a faj különbözõ vegetációtípusokban való elõfordulásának 
körülményeirõl. Vizsgálatainkat a ország különbözõ régióiban található (Dunántúli-középhegység, Balaton-
felvidék, Pécsi-síkság), cönológiailag különbözõként definiált nedves gyepben (Molinion coeruleae, 
Alopecurenion pratensis, Filipendulo-Petasion) végeztük 1998-2006 között. Értékelni kívánjuk a faj 
vegetációban betöltött szerepét (tabellák), a vegetációtípusok termõhelyi indikációját (TWR) és a növényzet 
szerkezeti jellemzõit (SBT). A vegetációmintákat kétféle térléptékben, a klasszikus cönológiai vizsgálatokban 
használt minimiareás (4×4m, 37 minta) és a vegetációszerkezeti értékelésekhez alkalmas kisebb (1×1 m, 165 
minta) kvadrátokban készítettük. Az értékelésekhez Microsoft Excel programban szerkesztett diagramokat, 
klasszikus (SPSS, Statistica) és sokváltozós statisztikai (SynTax) eljárásokat használunk. Bemutatott 
eredményeink hozzájárulhatnak a faj vegetációs szerepének tisztázásához. Vizsgálatainkat a következõ 
években országos kiterjedésû és vegetációtípusokra is reprezentatív mintavétellel kívánjuk bõvíteni. Ez 
választ adhat többek között arra is, hogy a cönológiai rendszerben megjelenített szibériai nõszirmos 
szegélytársulást (Iridetum sibiricae Filippi) milyen kritériumok alapján indokolt önálló vegetációs egységként 
tekinteni. 

 
Tájtörténeti adatok jelentõsége és felhasználása a flórakutatásban 

The importance and use of landscape historical facts in floristical research 
 

SALÁTA Dénes � KENÉZ Árpád � SZABÓ Máté � PENKSZA Károly � SZEMÁN László � MALATINSZKY Ákos 
 

A történeti és néprajzi adatok ismerete nagyban hozzájárulhat egy adott terület botanikai kutatásának 
teljesebbé tételéhez, továbbá megkönnyítheti a tudományos munkát. A kutatási terület része az azt magába 
foglaló tájnak, így a táj története fontos szempont, hiszen Magyarországon jóformán nem találunk olyan 
terület, amely nem közvetlen emberi tevékenység hatására alakult ki, illetve alakult át. A botanika 
tudományában fontos a vizsgálati terület flórájának, taxonómiai és társulástani viszonyainak alapos 
felmérése, azonban a kapcsolódó tudományok nélkül a kapott adathalmaz értelmezése sokkal bonyolultabb. 
Kapcsolódó tudomány lehet a történelem, néprajz, tájrajz is, persze ésszerû keretek között, hiszen az 
élõhelyek kialakulása összetett folyamat, amelynek állomásairól, körülményeirõl kisebb-nagyobb mértékben 
információk találhatóak a fenn maradt történeti anyagokban. Így például egy botanikailag és egyéb 
szempontokból is értékes fás legelõ természetvédelmi célú használatához, így megóvásához is 
elengedhetetlen a hagyományos gazdálkodási formák figyelembe vétele, legyen szó akár a legeltetett állatok 
fajáról, fajtájáról, számáról, a kaszálások, bozótirtások idõpontjáról vagy a legeltetés módjáról, hiszen az 
élõhely kialakulásához ezek a tényezõk is jelentõs mértékben hozzájárultak. A terület múltjának eseményeirõl 
elsõsorban a vonatkozó irodalmak, mint monográfiák, útikönyvek, leírások, összeírások tájékoztatnak, 
továbbá mérvadó a területileg illetékes és országos levéltár iratanyaga. Az országról készített katonai 
felmérések (1763-1887) térképlapjai és azok leírásai már szinte mindenki számára elérhetõek, grafikus és 
írásos adatokat szolgáltatnak a területhasználatról. Használható ismeretek nyerhetõek a terület kataszteri 
térképeirõl, az 1900-as évektõl készült honvédségi térképekrõl, illetve az országról 1950 után készült 
légifotókról. A terepi tájékozódás során is fontos információkhoz juthatunk, hiszen a helybéli lakosság tanúja 
volt a terület átalakulásának. A megszerzett ismereteket összevetve és szintetizálva sokkal átfogóbb kép 
alkotható a vizsgálati területrõl, továbbá nagyobb biztonsággal vonhatóak le következtetések a jövõt illetõen. 
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Flórakutatás a Pannonhalmi-dombságban 2003-2007 között 
Floristical research in Pannonhalma Hills between 2003 and 2007 

 

SCHMIDT Dávid � LENGYEL Attila � SZUROMI Tamás 
 

Flórakutatás a Pannonhalmi-dombságban 2003-2007 között Schmidt Dávid � Lengyel Attila � Szuromi 
Tamás A Pannonhalmi-dombság a Kisalföld alapvetõen sík környezetébe délkelet felõl ujjszerûen benyúló 
önálló löszvonulat. Hazánk természeti tájainak rendszerében, csakúgy mint florisztikai-növényföldrajzi 
hovatartozását tekintve a Bakony-vidék (Vesprimense) részterületeként jelenik meg. A potenciális 
erdõtársulás tatárjuharos lösztölgyes, kisebb részben cseres-, és gyertyános-tölgyes. A dombok lejtõin 
löszsztyepprétek alakultak ki. A 2003-ban megkezdett flóra- és vegetációkutatás legjelentõsebb eredményei a 
következõk: Megállapítottuk, hogy a potenciális erdõvegetáció csaknem teljesen megsemmisült. A 
fennmaradt természetközeli erdõkbõl az alábbi, lokálisan ritka taxonok elõfordulását mutattuk ki: Digitalis 
grandiflora, Dryopteris dilatata, Laser trilobum, Melica nutans, Silene viridiflora, Smyrnium perfoliatum 
(valamennyi új a dombság területére), illetve erõsítettük meg: Adoxa moschatellina, Allium ursinum, Asarum 
europaeum, Calamintha sylvatica, Carex digitata, Carex pilosa, Potentilla alba, Potentilla micrantha, 
Limodorum abortivum, Monotropa hipopithys, Scilla vindobonensis, Vicia sparsiflora. A szárazgyepek 
(homoki- és löszsztyepprétek, szõlõparlagok) térképezése során egyértelmûvé vált, hogy ezek az élõhelyek 
jelentik a Pannonhalmi-dombság aktuális vegetációjának fõ botanikai értékét. Új elemek a helyi flórában: 
Dactylorhiza incarnata, Frangula alnus (atipikus környezetben), Carex liparicarpos, Gentianella ciliata, 
Gypsophila paniculata, Inula helenium, Ononis pusilla, Ophrys apifera, Oxytropis pilosa, Phyllitis 
scolopendrium, Stipa borysthenica, Thesium dollineri. Megerõsítettük több ritka faj jelenlétét: Inula 
germanica, Iris pumila, Lathyrus pannonicus ssp. collinus, Linum flavum, Ophrys sphegodes, Orchis 
coriophora, Orobanche arenaria, Peucedanum arenarium, Viola ambigua. A zavart, antropogén hatás alatt 
álló élõhelyek néhány tömeges elõfordulású özönnövénye mellett több, újabban terjedõben lévõ faj jelenlétét 
észleltük: Fallopia aubertii, Impatiens balfouri, Amorpha fruticosa, Laburnum anagyroides, Asclepias 
syriaca. Adatokat gyûjtöttünk néhány ritkább zavarástûrõ vagy gyomjellegû növényrõl: Adonis flammea, 
Allium atropurpureum, Althaea cannabina, Bunias orientalis, Bupleurum affine, Cephalaria pilosa, Digitaria 
ciliaris, Gnaphalium luteo-album, Sherardia arvensis, Sisymbrium strictissimum, Thladiantha dubia.  

 
Adatok Magyarország jövevény-flórájának ismeretéhez 

Contributions to the alien-flora of Hungary 
 

SOMLYAY Lajos 
 

Az elmúlt évek herbáriumi kutatásai során néhány olyan, fõként 19. századi lap került kezembe, amelyen 
Magyarországon eddig nem regisztrált, dél-európai eredetû faj található. A lapok adatait a következõ 
sorrendben közlöm: gyûjtõhely (s.loc. = ismertelen helyrõl), gyûjtés idõpontja (s.d. = dátum nélkül), gyûjtõ 
(s.coll. = ismeretlen gyûjtõ), a cédulán szereplõ fajnév, herbárium. Bupleurum gerardi All. �Budae�, s.d., 
Sándor (sub B. trifidum Ten.) [BP]; �in locis cultiv Andrásfa�, VII/1889, Márton (sub B. gerardi Jacq.) [BP]; 
s.loc., s.d., Cseky (sub B. gerardi) [BP]. Botanikusaink régen a �B. gerardi� nevet három hazai buvákfû fajra 
(B. affine Sadler, B. pachnospermum Panèiè, B. praealtum L.) is használták. A valódi B. gerardi Közép-
Európában ritka alkalmi jövevény (Snogerup & Snogerup 2001). A Cseky által gyûjtött példány valószínûleg 
Vas megyébõl származik. Bupleurum subovatum Link ex Spreng. �Pilisi hegy�, s.d., Sadler (sub B. 
longifolium L.) [BP]; �E fruticetis m. pilisiensis�, s.d., Müller (sub B. longifolium L.) [BP]; �Pilis�, s.d., 
s.coll. (sub B. longifolium) [BP] Európa több országába behurcolták (Snogerup & Snogerup 2001). Föltehetõ, 
hogy a Németh (1990) által jelzett, ill. ennek nyomán Solymosi (1992) és Balogh et al. (2004) munkájában 
szereplõ B. lancifolium Hornem. erre a fajra vonatkozik. Lathyrus angulatus L. �Nagykovácsi Nagyszénás�, 
23/IV/1977, Gotthárd (sub L. sphaericus Retz. f. stenophyllus Boiss.) [Mátra Múzeum, Gyöngyös] Bánkuti 
(2000) e példányt tévesen, L. sphaericus Retz. adatként közli. Irodalom: Balogh L., Dancza I. & Király G. 
(2004): A magyarországi neofitonok idõszerû jegyzéke, és besorolásuk inváziós szempontból. � In: Mihály B. 
& Botta-Dukát Z. (szerk.), Özönnövények, TermészetBúvár Kiadó, Budapest, pp. 61�92. Bánkuti K. (2000): 
A Mátra Múzeum herbáriuma � a Gotthárd-gyûjtemény II. (Dicotyledonopsida: Berberidaceae � Fabaceae). � 
Folia Hist. Nat. Mus. Matr. 24: 77�93. Németh I. (1990): Mediterrán gyomfajok megjelenése Eger 
környékén. � 36. Növényvédelmi Tudományos Napok, összefoglaló, p. 127. Snogerup, S. & Snogerup, B. 
(2001): Bupleurum L. (Umbelliferae) in Europe � 1. The annuals, B. sect. Bupleurum and sect. Aristata. � 
Willdenowia 31: 205�308. Solymosi P. (1992): Meghonosodott és újabban behurcolt jövevény (adventív) 
növények Magyarországon. � Növényvédelem 28(1): 9�20.  
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Adatok a Pilis hegység flórájához 
Contributions to the flora of the Pilis Mts 

 

SOMLYAY Lajos 
 

Az elmúlt években a hegység és elõterének Budapesthez közeli részeire néhány kirándulást tettem. 
Érdekesebb florisztikai adataim a következõk: Allium atropurpureum W. et K.: Csobánka: Potlovácz, 
degradált erdõfoltban. A térségbõl nem találtam adatát. Corydalis intermedia (L.) Mérat: Pilisszántó: Hosszú-
hegy, több ponton, gyertyános-tölgyesben. A hegységben eddig csak a Pilis hegy tömbjérõl ismertük (Vajda 
1949). Corydalis pumila (Host) Rchb.: Csobánka: Csúcs-hegy, Oszoly, tölgyesben. A faj régi adatainak 
megerõsítése, Boros és Vajda gyûjtötték itt elõször 1946-ban, ill. 1952-ben (BP, lásd még Vajda 1949). A 
Csúcs-hegyen Barina Zoltán és Pifkó Dániel is szedte 2002-ben. Dentaria enneaphyllos L.: Budakalász: 
Nagy-Kevély, Csobánka: Kis-Kevély, bükkösben. A hegységben eddig csak a Pilis hegy tömbjérõl ismertük. 
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f.: Csobánka: Kis-Kevély, pionír jellegû gyepben. Korábbi 
adatai az Ezüst-Kevélyrõl, a Majdán-hegyrõl és az Oszolyról származnak. Legousia speculum-veneris (L.) 
Chaix: Pilisvörösvár: Úti-földek, vetés szélén. E ritka fajnak a Pilis déli elõterébõl szórványos adatai vannak. 
Myrrhoides nodosa (L.) Canon: Csobánka: Ziribár, bolygatott tölgyesben; Pilisborosjenõ: Nagy-Kevély, 
Pilisszántó: Hosszú-hegy, a gerinc több pontján, sziklás bokorerdõben. A Pilisbõl Matus et al. (2001) 
mutatják ki egyetlen lelõhelyrõl, s bár azt nem pontosítják, az adat Sulyok Józsefé, és az említett Hosszú-
hegyrõl származik (Matus ex litt. 2007). A Nagy-Kevélyen elõször 2002-ben gyûjtöttük Barina Zoltánnal és 
Pifkó Dániellel. Potentilla micrantha Ramond ex DC.: Csobánka: Bükk-lyuk, mezofil erdõben. A Pilisbõl 
egy-két adata van (bár Soó 1980 nem jelzi), a Visegrádi-hegységben elterjedtebb. Ranunculus arvensis L.: 
Pilisborosjenõ mellett, ugaron, Adonis flammea Jacq., A. aestivalis L., Euphorbia taurinensis All., Reseda 
phyteuma L. társaságában. Irodalom: Matus G., Barina Z., Török P., Pifkó D., Filippov P., Kun A., Almádi L. 
& Sulyok J. (2001): Physocaulis nodosus (L.) Tausch (Apiaceae) a Kárpát-medencében és környékén. � II. 
Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, összefoglaló, pp. 117�119. Vajda L. (1949): Corydalis 
Zahlbruckneri Scheffer-rõl és a Corydalis solida néhány alakjáról. � Borbásia 9(1�2): 20�21. Soó R. (1980): 
A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 6. � Akadémiai Kiadó, Budapest, 557 
pp.  

 
A Tardonai-dombság egyik vonulatának aktuális vegetációtérképe  

Current vegetation map of a ridge of the Tardona Hills 
 

SZIRMAI Orsolya � CZÓBEL Szilárd 
 

A Bükk-hegység északi elõterében, a Tardonai-dombság kistájhoz tartozó � Sajószentpéter-Sajóbábony-
Varbó települések által határolt �, mintegy 30 km2-es dombvonulatnak készítettük el az elsõ aktuális 
vegetációtérképét, 1:25 000 méretarányban. A vegetációtérkép több száz cönológiai felvétel és fajlista, 
részletes terepbejárások, illetve 1:10 000 topográfiai térkép (1984) és légifelvétel (2000) alapján készült. A 
kutatási területen évszázadokon keresztül kisparcellás paraszti gazdálkodást folytattak (fõként szõlõt 
termesztettek és legeltettek), melynek következtében a természetközeli vegetáció aránya jelentõsen 
lecsökkent és csak kisebb foltokban, mozaikosan maradt fenn. Az elmúlt évtizedek során azonban a több 
évszázados trend megváltozott, fokozatosan csökkent a mûvelt területek aránya, valamint felgyorsultak a 
másodlagos szukcessziós folyamatok és a természetközeli vegetáció borítása jelentõsen megnövekedett. A 
2007-ben elkészült vegetációtérkép 29 társulást, illetve cönotaxont ábrázol. Az asszociáció szintjén még nem 
besorolható foltokat magasabb cönotaxonómiai kategóriákhoz (társuláscsoport, rend, osztály) rendeltük. A 
vizsgált összterület több mint felét (55%) gyepvegetáció, közel negyedét (23%) pedig erdõ borítja. A 
gyepeket fõként Festuca-s és Calamagrostis-os (a gyepvegetáció 33-33%-a), illetve Brachypodium-os (a 
gyepvegetáció 12%-a) foltok alkotják. A 10 erdõtípus közül legjelentõsebb a Quercetum petraeae-cerris (az 
erdõk 43%-a) és a Carici pilosae-Carpinetum (az erdõk 33%-a) foltok részesedése. A tájidegen fafajok alkotta 
erdõfoltok aránya viszonylag alacsony (akácosok 8,6%, Picea abies ültetvény és vegyeslombú erdõ kultúra 
egyaránt 1,7% az erdõk összterületéhez viszonyítva). A többszáz éves gazdálkodás ellenére a terület számos 
társulást és egyéb cönotaxonómiai egységet, valamint érzékeny, védett és erdõssztyep fajt õriz, míg az 
inváziós fertõzöttség mind országos, mind regionális viszonylatban alacsonynak mondható, mely tények jól 
jelzik a terület botanikai értékét.  
 

 
 



KITAIBELIA 13(1); 2008 
 

191

Adatok a magyarországi Bodrogköz flórájához 
Floristical data to the Hungarian Bodrogköz 

 

SZIRMAI Orsolya � TUBA Zoltán � NAGY János � CSERHALMI Dániel � GÁL Bernadett � SZERDAHELYI Tibor � 
CZÓBEL Szilárd � ÜRMÖS Zsolt 

 

A magyarországi Bodrogköz jelenlegi flóralistája, mely több mint egy évszázad florisztikai adatait 
tartalmazza 753 edényes növényfajt számlál. Közülük hazánkban 45 védett és egy fokozottan védett. A 
flóralistából az IUCN Vörös listáján 5 faj, a CORINE Biotopes programban 9 faj, a NATURA 2000-es listán 
9 faj, a berni egyezmény listáján 4 faj és a CITES listán 4 faj szerepel. A kistáj növényföldrajzi adottságait 
figyelembe véve (alföldi régió) feltûnõ a taxonok magas száma.  
A Bodrogköz flórájában is az országos trendhez hasonlóan az eurázsiai és az európai elemek dominálnak. Az 
eurázsiai és cirkumpoláris elemek országos átlagnál magasabb részesedése elsõsorban a kistáj földrajzi 
helyzetébõl adódhat. Említésre méltó a kistáj flórájában a pannóniai endemizmusok és szubendemizmusok 
relatíve magas aránya. Az adventív fajok átlaghoz képest magasabb aránya egyrészt a terület ártér jellegébõl, 
másrészt a mezõgazdasági mûvelés alól kivont területek számának emelkedésébõl is adódhat. Ez utóbbi 
tendencia valószínûleg országos viszonylatban is jól megfigyelhetõ.  
A terület edényes fajainak életformáit vizsgálva elmondható, hogy az országos átlaghoz hasonlóan a 
hemikryptophyták aránya a legmagasabb. Az egyévesek magas aránya az erõs antropogén (mezõ ás 
erdõgazdasági mûvelés) és természetes (áradások) zavarású termõhelyek fajaiból adódik. A hydato-
helophyták magas száma a terület vizes élõhelyekben való gazdagságának bizonyítéka.  
Mivel egy ilyen flóramû sohasem tekinthetõ teljesnek, véglegesnek, reményeink szerint a következõ 
vegetációs idõszakok újabb adatai a közeljövõben szintén publikálásra kerülnek tovább bõvítve a 
Bodrogközben élõ taxonok számát. 
 

Száraz homoki élõhelyek inváziós fertõzöttsége  
egy Kiskunság léptékû felmérés eredményei alapján 

Biological invasion in the sand vegetation of Kiskunság 
 

SZITÁR Katalin � MOLNÁR Edit 
 

A Kiskunság jellemzõ, száraz homoki élõhelyeinek inváziós fertõzöttségét vizsgáltuk a tájhasználat 
függvényében a �Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma 
funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre� c. Jedlik Ányos pályázat keretében. 16 darab 25 
négyzetkilométeres � a jellemzõ tájhasználat, a természetes élõhelyek aránya és a talaj típusa alapján 
kiválasztott � tájablakban 17 élõhelytípus, típusonként legfeljebb három ismétlésben készített, 20 × 20 
méteres cönológiai felvételei képezték az adatelemzés alapját. Elemeztük az idegenhonos fajok arányát az 
élõhely típusa és a tájablak domináns tájhasználata alapján. Kiemelten tanulmányoztuk a száraz homoki 
élõhelyek hét gyakori özöngyomának (Acer negundo, Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Asclepias 
syriaca, Celtis occidentalis, Prunus serotina és Robinia pseudo-acacia) inváziós sikerét a különbözõ 
élõhelyeken. Vizsgálataink rámutatnak arra, hogy az invázió az egyik legjelentõsebb tényezõ a száraz homoki 
élõhelyek állapotának alakulásában. Az elemzés során egyetlen élõhelytípus sem bizonyult inváziós fajoktól 
mentesnek. A fátlan élõhelyek esetében elmondható, hogy a természetközeli gyepek feltörése mint jelentõs 
zavarás növeli a két különbözõ életmenet stratégiájú A. artemisiifolia és A. syriaca inváziós sikerét. A 
rendszeres bolygatást igénylõnek vélt A. artemisiifolia eredményeink alapján nem igényli azt: relatív 
gyakorisága a fiatal parlagokon a 100 százalékot közelíti, és a hat évnél késõbb felhagyott szántók mintegy 70 
százalékában még szintén elõfordul. A selyemkórót a legnagyobb elõfordulási arány a természetközeli 
élõhelyeket legnagyobb kiterjedésben tartalmazó tájablakokban jellemzi, valószínûleg az ezekben a 
tájablakokban elõforduló nagy parlagarány miatt. Az öt kiemelt fásszárú özöngyom különbözõ mértékben 
terjedt el a vizsgált fás élõhelyeken. A fajok többsége egyaránt elõfordul hazai és idegenhonos fafajú 
ültetvényeken, valamint természetközeli erdõkben. Felvételeink alapján a C. occidentalis és a P. serotina az 
élõhely természetességétõl függetlenül a fás élõhely típusok 45-95 százalékában fordul elõ. Az A. altissima, 
az A. negundo és a R. pseudo-acacia elsõsorban az ültetvényeken tömeges.  
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A migrációs nyomás és lokális adaptáció kapcsolatának vizsgálata egy moha modellfaj 
segítségével 

Migration load and local adaptation in a bryophyte model system 
 

SZÖVÉNYI Péter � HOCK Zsófia � KORPELAINEN, Helena � SHAW, Jonathan A. 
 

A populációk közötti migráció mértéke az evolúcióbiológia egy központi paramétere. A migráció hiánya az 
izolált populációk genetikai divergenciájához vezethet, míg jelenlétében a populációk genetikai hasonlósága 
fenntartható. A faj vagy populáció túlélése szempontjából a migráció általában elõnyös, azonban bizonyos 
esetekben hátrányokkal is járhat. Ennek érdekes példája az úgynevezett migrációs nyomás, amelynek során a 
populációba beáramló immigránsok megakadályozhatják a populáció lokális környezethez való optimális 
adaptációját. Ez a tény azt sugallja, hogy olyan organizmusok esetében, ahol a populációk közötti migráció 
jelentõs, a populációk lokális adaptációja korlátozott. Mindazonáltal az, hogy a migrációs nyomás milyen 
mértékben befolyásolja a természetes populációk lokális adaptáltságát, egyelõre még nem teljesen tisztázott. 
Jelen vizsgálatban egy gyakori sporofitonképzéssel és így feltehetõen szignifikáns migrációs rátával 
rendelkezõ mohafajon (Sphagnum fimbriatum Wilson & Hooker in J. D. Hooker) teszteltük a migrációs 
nyomás hipotézist. A faj kitûnõ modell, hiszen - a populációk közötti gyakori migráció ellenére - széles 
elterjedése lehetõséget ad az eltérõ makroklimatikus övekben elõforduló populációk lokális adaptációjára. A 
vizsgálat során 10 európai populációban állapítottuk meg két, feltehetõen erõs szelekció alatt álló gén 
szekvenciáját és alléljeinek gyakoriságát. A tíz populáció migrációs kapcsolatainak becsléséhez további 14 
mikroszatellita markert és maximum likelihood módszert használtunk. Ezt a paraméter becslést használva 
szimuláltuk a populáció evolúcióját és összehasonlítottuk a tapasztalt és a neutrális szimuláció során kapott 
genetikai differenciáltság mértékét. Az eredmények egyértelmûen azt mutatják, hogy a gyakori migráció 
ellenére kimutatható lokális adaptáció és ennek valószínûsége szoros kapcsolatban áll a populációk fizikai 
távolságával. Mindez arra mutat, hogy a lokális adaptáció gyakori populációk közötti migrációval rendelkezõ 
fajok esetében is elképzelhetõ.  
 

Almásfüzitõ urbán mohaflórája 
The urban bryoflora of Almásfüzitõ 

 

SZÛCS Péter 
 

Az hazai mohaflorisztikai publikációkkal kapcsolatosan általánosan megállapítható, hogy döntõ többségében 
természetvédelmi szempontból értékes, természetközeli élõhelyek feltárására összpontosítottak, és ez a 
kutatói szemlélet napjainkban is érvényben van. Ennek eredményeképpen viszont az urbán területek 
mohaflórája, a lakott területekhez köthetõ másodlagos élõhelyek mohái sokszor kevésbé ismertek, vagy 
teljességgel ismeretlenek is maradhatnak. Hazai bryológusaink közül kiemelkedik e tekintetben Gyõrffy 
István munkássága, aki Makón és Pozsonyban végzett gyûjtéseket (Gyõrffy 1906, 1908). Igmándy József 
Hajdúnánás és környékének mohaflóráját tárta fel (Igmándy 1939, 1941), valamint Parádfürdõ idõs parkfáin 
tett brioszociológiai vizsgálatokat (Igmándy 1940). További írások is érintõlegesen foglalkoznak az urbán 
bryoflórával (Boros 1943; Kovács 1955; Tímár 1950; Szûcs in press). A külföldi írásokat figyelve röviden 
elmondható, hogy az utóbbi évtizedekben nagyobb a hajlandóság a lakott területek kutatása iránt. A 
Komárom város melletti Almásfüzitõ-Felsõ különbözõ típusú és adottságú élõhelyeirõl összesen 52 mohafajt 
sikerült azonosítani. Gyûjtési helyszínek között szerepeltek többek között a község parkjai és idõsebb fái, a 
füzitõi kavicsbánya, a füzitõi Duna-szakasz, valamint a település mûvi létesítményei (útrézsûk, kerítések, 
háztetõk). A község parkjaiból került elõ a Brachythecium glareosum, a Bryoërythrophyllum recurvirostrum, 
a Pseudoleskeella nervosa valamint a Sciuro-hypnum populeum. A bányató északi kitettségû meredek rézsûje 
ideális élõhelyet biztosít többek között a Dicranella varia-nak, valamint az Aloina rigida-nak. A bányató 
vízpartján több ponton él a Bryum algovicum. A sajátos mohaflórával rendelkezõ Duna-part értékes fajai a 
Brachythecium rivulare, a Syntrichia latifolia és a Cinclidotus fontinaloides. Ember alkotta létesítmények 
közül beton aljzatról ismert többek között a Cirriphyllum crassinervium, az Orthotrichum anomalum, O. 
cupulatum, O. diaphanum, valamint kátránypapírról a Hypnum cupressiforme var. lacunosum jelenléte. A 
kutatás eredményeihez tartozik � a fajok és azok elõfordulásainak felsorolásán kívül � az élõhelyek 
mohaflorisztikai és természetvédelmi szempontú leírása.  
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Mohaflorisztikai vizsgálatok a Soproni Botanikus Kertben 
Bryofloristic studies in Botanic Garden in Sopron 

 

SZÛCS Péter 
 

Hazánkban nem újkeletû kutatási téma az arborétumok és botanikus kertek mohaflorisztikai vizsgálata. 
Ugyanakkor a hazai � témába vágó � munkáknak csupán a töredéke foglalkozik ezekkel az antropogén és 
természetes élõhelyek határán meghúzódó habitatokkal. A hazai mohászoknak sikerült feltárni többek között 
Zirc (Galambos 1992), Szigliget (Vajda 1968), valamint Vácrátót arborétumának mohaflóráját. A vácrátóti 
arborétum mohaadatait az Orbán � Vajda (1983) határozókönyv is feldolgozta, valamint Entodon concinnus 
egyetlen aktuális adata is innen származik (Pócs � Zanten � Erzberger in press). A soproni botanikus kertbõl 
Igmándy József ismertet bryoflorisztikai adatokat (Igmándy 1949), amelyek visszaköszönnek a Soproni-
hegység mohaflóráját feldolgozó munkában (Szövényi � Galambos � Hock 2001). A közelmúltban publikált 
mohafaunisztikai írás (Traser � Szûcs � Winkler 2006) szintén több mohát jelez a kertbõl. Az aktuális 
kutatások 2003 nyarán kezdõdtek, majd 2004 nyarán végzett a szerzõ több napos, intenzív mintavételt. A 
követõ években csak pontszerû és alkalomszerû rekordfelvétel történt. A minták döntõ része a 17 hektár 
összterületû kert idõsebb részérõl származnak. Az eddig zajlott gyûjtés és határozás eredményeként eddig 
összesen 56 mohafaj elõfordulását sikerült jelezni a kert területérõl. A kert gondozott gyepfelületein fordul 
elõ � a kevésbé gyakoribb fajok közül � a Thuidium tamariscinum, a Climacium dendroides, a 
Drepanocladus polygamus, és a Rhytidiadelphus triquetrus. A gyepek csupasz talajfoltjairól ismert többek 
között a Pellia endiviifolia, a Fissidens bryoides, valamint a Dicranella varia. Muszkovit rézsûn jelent meg a 
Platygyrium repens és a Schistidium elegantulum, mészkõszikla felszínérõl pedig a Campyliadelphus 
chrysophyllus és a Rhynchostegium murale került elõ. A kertbõl kimutatott 56 mohafaj közül 8 taxon újnak 
számít a tájegységre nézve (vö. Szövényi � Galambos � Hock 2001; Szövényi � Szurdoki � Tóth 1999). Ezek 
a következõk: Campyliadelphus chrysophyllus, Brachythecium tommasinii, Orthotrichum anomalum, O. 
cupulatum, O. diaphanum, Rhytidiadelphus squarrosus, Schistidium brunnescens, Schistidium elegantulum. 
Az új fajok jelenléte és a viszonylagos fajgazdagság elsõsorban a nagy élõhelydiverzítással magyarázható.  

 
 

Bolygatott élõhelyek jelentõsége az agrártájban 
Importance of disturbed habitats in the agricultural regions 

 

TANYI Péter � KOVÁCS Szilvia � SZÕKE Szilvia 
 

Napjaink egyik legfontosabb természetvédelmi problémája a biológiai sokféleség csökkenése, melynek oka 
leggyakrabban az élõhelyek degradálódása, fragmentálódása vagy teljes eltûnése. Emiatt a biodiverzitás 
megõrzésének egyik lehetséges megoldása az élõhelyek védelmében, kezelésében rejlik. A mezõgazdasági 
mûvelés alatt álló területekkel szomszédos vagy azokkal körbevett élõhelyek, amelyeket bolygatott 
élõhelyeknek nevezünk, fontos szerepet játszanak a biodiverzitás megõrzésében. Az ilyen élõhelyeken olykor 
jelentõs botanikai értékek is találhatóak és növényállományuk többé-kevésbé természetközeli állapotú, de 
ugyanakkor ki vannak téve a mezõgazdasági mûvelés közvetett hatásainak. Természetvédelmi szempontú 
kezeléssel egy ilyen élõhely fokozatosan nyerheti vissza természetes állapotát, flórája és faunája fokozatosan 
gazdagodhat. Fontos tehát, hogy e területek mûvelési módja illetve hasznosítása összhangban legyen a 
természetvédelmi célkitûzésekkel. Munkánkban két ilyen bolygatott élõhely � egy ecsetpázsitos szikes rét (17 
ha) és egy mézpázsitos szikes rét (12 ha) � természetvédelmi jelentõségét szeretnénk bemutatni. Az elsõ 
élõhely jelentõs részét (Agrostio stoloniferae�Alopecuretum pratensis társulás) a május végi kaszálás után 
növendékmarhával legeltetik, amely elõnyös a fajgazdagság szempontjából (112 növényfaj). Az élõhely 
másodlagos mocsárrét társulásának túlnyomó része mélyen fekvõ, így egész évben vízállásos. Így telepedtek 
meg a vízigényes, nagy versenyképességû mocsári vagy sásréti fajok, s élõhelyet nyújt több béka-és 
siklófajnak. A második élõhely nem áll mezõgazdasági használat alatt. Természetvédelmi jelentõsége 
elsõsorban abból adódik, hogy élõ- illetve táplálkozóhelye védett hüllõ-, kétéltû- és madárfajoknak. 
Kiemelendõ e szempontból a Caricetum elatae társulása és vízzel való borítottságában a Puccinellietum 
limosae társulása.  
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Fényviszonyok hatása az erdei aljnövényzetre õrségi erdõkben 
The effect of light conditions on understory vegetation in temperate mixed forests in Õrség, Western Hungary 

 

TINYA Flóra � ÓDOR Péter � NÉMETH Balázs � MÁRIALIGETI Sára � MAZÁL István � MAG Zsuzsa 
 

Az erdei aljnövényzet borítása és összetétele szempontjából a fény az egyik legfontosabb környezeti változó. 
A megvilágítottságra adott funkcionális válasz azonban fajonként számottevõen eltérhet. Az erdõben 
uralkodó fényviszonyok alapvetõen a faállomány szerkezeti jellemzõitõl, összetételétõl és ezeken keresztül az 
erdõ kezelési módjától függenek. Az állományszerkezetet, a fényiszonyokat, és az aljnövényzet közösségi 
jellemzõit érintõ összefüggések megértése fontos feladat, mert ennek segítségével meghatározható, hogy 
milyen fényviszonyok, illetve milyen szerkezetû erdõ képes a lehetõ legnagyobb növényzeti sokféleséget 
fenntartani. Kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk a fény és az aljnövényzet (lágy-, és fásszárúak, mohák) 
közötti kapcsolatokat több térléptékben, valamint hogy ezek alapján mindhárom növénycsoporton belül 
fajcsoportokat hozzunk létre. A kutatást az Õrségi Nemzeti Parkban végeztük, 34, eltérõ állomány-szerkezetû 
és összetételû erdõben. A relatív diffúz fény becslésére LAI-2000 PCA készüléket használtunk. A fajok 
esetében abszolút borítást becsültünk több térléptékben. Adatainkat többváltozós módszerekkel elemeztük, 
valamint korrelációt számoltunk a megvilágítottság és a) a növénycsoportonkénti fajszámok, b) 
növénycsoportonkénti összborítások, valamint c) a leggyakoribb fajok fajonkénti borítása között. A 
redundancia-analízis alapján a fény mindhárom csoport esetében csak viszonylag kis százalékát magyarázta a 
teljes varianciának, ám számos faj számára fontos változónak bizonyult. A lágyszárú fajokat három csoportba 
sikerült osztani (fényigényes nem-erdei, fényigényes erdei, árnyéktûrõ fajok). A fásszárú aljnövényzet fajai 
között megkülönböztettünk fényigényes és árnyéktûrõ fajokat. A mohák közül a fény a talajlakók számára 
bizonyult meghatározónak, míg az élõ vagy holtfán elõforduló fajok nem mutattak szorosabb korrelációt a 
fénnyel. Valószínû tehát, hogy a vizsgált területen más háttérváltozók szerepe is jelentõs az aljnövényzet 
összetétele és mennyisége szempontjából, de minden növénycsoportban sikerült olyan fajcsoportot találni, 
amelyek számára a fény mennyisége a meghatározó környezeti paraméter. A kutatást a Magyari Zoltán 
Posztdoktori Ösztöndíj, valamint az Õrségi NP Igazgatóság támogatta.  
 

A fafaj-összetétel és a kitettség hatásának vizsgálata a gyepszint foltmintázatára  
a Szabó-völgy Erdõrezervátumban 

Examination of the species composition of a tree and exposure on the patches of upperlayer in Szabo valley 
Forest reservation 

 

TÓTH Viktória � BARTHA Dénes 
 

A mintavételi terület a Vasi-hegyhát kistájban helyezkedik el. Tengerszint feletti magassága 300-400 m 
közötti, éghajlata mérsékelten hûvös-mérsékelten nedves. A rezervátum összterülete 66,0 ha, ebbõl a 
magterület 26,9 ha, a védõzóna 39,1 ha. Fõként mészkerülõ bükkösökbõl és elfenyvesített állományokból áll, 
de a völgytalpakon megjelennek az égerligetek is. Megválaszolandó kérdéseink: 1. A fafaj-összetétel változá-
sa hatással van-e a gyepszint foltjainak fajösszetételére? 2. A terület kitettsége adott folttípuson belül hatással 
van-e a gyepszint fajösszetételére? A vegetáció felvételezésére saját kategóriarendszert dolgoztunk ki, amely 
során a gyepszintet alkotó domináns növények foltjait határoltuk le. Az adott foltot nem egy domináns fajjal, 
hanem a gyepszintben nagy gyakorisággal elõforduló fajok kombinációjával jellemeztük. Minden 10 %-nál 
nagyobb aljnövényzeti borítással rendelkezõ, legalább 400 m²-es kiterjedésû foltot felvételeztünk. A 35 elkü-
lönített folt közül 25-öt használtunk az elemzésekhez. A tûlevelûek � külünösen a lucfenyõ (LF > 70%) � 
arányának növekedésével a gyepszintben megnõ a tápanyagban gazdag termõhelyek növényeinek csoportré-
szesedése (22,35 %), és lecsökken a szubmezotróf termõhelyeket kedvelõ növények részesedése (13,53%). 
Azokban az állományokban, ahol a lombos fafajok aránya magas (>70 %), nagyobb a szubmezotróf termõhe-
lyeket kedvelõ növények (19,27 %), és alacsonyabb a tápanyagban gazdag termõhelyek növényeinek aránya 
(15,45 %). A természetes zavarástûrõk is jóval magasabb értékkel képviseltetik magukat az ellucosított 
állományokban (22,06 %), mint a lombos fafajokban gazdag területeken (14,76 %). Ezek az eredmények 
megerõsítik azt a tényt, hogy a tûlevelûek arányának növekedésével nõ a terület bolygatása. Az árnyaló, 
illetve nem-árnyaló tûlevelû fajok (lucfenyõ, ill. erdeifenyõ) arányának hatását nem lehet kielégítõen 
elemezni a nagyarányú fenyõpusztulás miatt. A kitettség hatása az aljnövényzetre legkifejezettebben a 
fényviszonyokban nyilvánul meg. Az alapvetõen Luzula dominanciával rendelkezõ foltok esetén keleties 
kitettségben alacsonyabb az árnyék-félárnyéktûrõ növények csoportrészesedése (LB4: 30,99 %) és magasabb 
a félárnyék-félnapfény növények aránya (LB6: 21,13 %), mint a nyugatias kitettségben (LB4: 35,19 % és 
LB6: 11,11 %). Az Oxalis típusba sorolható foltok is hasonló tendenciákat mutattak (LB4: keleti - 38,1 %, 
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nyugati - 45,56 %; LB6: keleti - 15,48 %, nyugati - 11,83 %). Jelen kutatás, mint alapállapot-felvétel 
kiindulási pontot szolgálthat a jövõbeni erdõdinamikai folyamatok vizsgálatára (pl. felújulás, lékesedés).  

 
Vadkizárás hatása sziklagyepekben és sztyeppréteken a Szénásokon (Budai-hegység) 

The effects of game exclosure on pannonian rock grassland on the Szénás-hills (Buda Hills) 
 

TÜRKE Ildikó Judit � KUN András � KÉZDY Pál 
 

Hazánkban a természetes életközösségek jelentõs veszélyeztetõ tényezõje a túltartott nagyvadállomány. A 
vadak hatása nemcsak az erdei ökoszisztémákban jelentkezik, ahol az újulat és az aljnövényzet rágása révén 
jelentõs hatással vannak az erdõk természetes felújulására, hanem a szikla- és lejtõgyepeket is károsíthatják. 
Ennek kimutatására 2002-tõl kezdõdõen hosszútávú vizsgálatot indítottunk a Budai-hegységhez tartozó 
Szénás hegycsoport Európa Diplomás területen, ahol a legnagyobb veszélyben az egyedülálló sziklai 
élõhelyek vannak, amelyek elsõsorban a muflon kedvelt pihenõhelyei. A vadak által használt és nem használt 
területek növényzetében mutatkozó különbségeket 10 × 10 m-es vadkizárásos és kontroll parcellák 
kijelölésével vizsgáltuk. Az 6 éves periódus során a gyep dominancia-viszonyainak nagymértékû 
megváltozását figyeltük meg. Bár az átrendezõdések trendjei hasonlóak a kerített és kerítetlen részeken, 
azonban a változások a bekerített részeken drasztikusabbak voltak. A domináns Festuca rupicola borítása a 
kerített helyen jelentõsebb mértékben csökkent, míg az évelõ fajok borítása kezdetben hasonló mértékben 
változott, ám 2006-2007-ben a kerített állományoknál erõteljesebben megnõtt. Ezen fajcsoportok változásai 
idézték elõ a növényzeti összborítás mindkét területen megfigyelhetõ növekedését. Ennek mértéke a kerített 
részen volt jelentõsebb. Várakozásainkkal, és kezdeti megfigyeléseinkkel ellentétben az avar felhalmozódása 
hosszabb távon nem volt erõteljesebb a bekerített részen. Ez azzal magyarázható, hogy itt a nagyvad szerepét 
részben átvették a pockok, s túrásaikkal �zavarták� a növényzetet, és jelentõs kiterjedésû nyílt talajfelszíneket 
hoztak létre. A virágzó egyedszámok és az átlagos fajszámok a kerített és kerítetlen részeken nem mutattak 
számottevõ különbséget. Eredményeink azt sugallják, hogy a bekerítést követõen a sztyepprétek dinamikai 
folyamatai kezdetben hasonlóak a vadak által befolyásolt területekéhez, viszont a változások a bekerített 
részeken erõteljesebbek, robosztusabbak. A kutatómunkát a LIFE 03 NAT/H/000167 program támogatta.  

 
Fáslegelõk és legelõerdõk egykori és mai vegetációdinamikája 

Historical and recent vegetation dynamics of wood-pastures 
 

VARGA Anna 
 

A természet védelmének érdekében egyre inkább fontossá válik azoknak a hagyományos használati 
módoknak a megismerése, melyek egykor gyakorlatban voltak. Az erdei legeltetés is ezen tájhasználati 
módok közé tartozik. Az elmúlt évek tájtörténeti munkáin keresztül vált ismertté az ökológusok számára, 
hogy az erdõket is járta a háziállat. Az erdei legeltetés és felhagyásának, illetve egyes térségekben mai napig 
való gyakorlásának a hatása jelentõsen meghatározza a Kárpát-medence erdeinek képét. A köztudattal 
ellentétben az erdei legeltetés egyes területeken, mint erdei haszonvétel egészen az 1950-es évekig volt 
gyakorlatban a mai Magyarország területén is. Erdély egyes területein olykor még ma is a hagyományos 
tájhasználat részeként alkalmazzák. Kutatásaimat a Kárpát-medence öt tájában felhagyott és használt 
fáslegelõk, legelõerdõk tájtörténeti és faállományszerkezeti kutatásával kezdtem meg: Bakony (Olaszfalu), 
Gyimes (Hidegség pataka), Csíki-medence (Csíkszépvíz), Udvarhely-Homoródi dombvidék (Kis-Homoród 
mente), Hortobágy (Újszentmargita). Az erdei legeltetés rendszerének megismerése céljából összegyûjtöttem 
a vonatkozó néprajzi, történeti és erdészeti leírásokat. Az egyes területek történetére vonatkozólag a katonai 
térképeket, kéziratos térképéket, légifotókat, levéltári anyagokat dolgoztam fel. Interjút készítettem a helyi 
emberekkel, pásztorokkal. A faállományszerkezetet a fafaj összetétellel, záródással, mellmagasági átmérõvel 
és ágtiszta törzshosszal jellemeztem. Az erdõ mindegyik terület esetében egy nagyon sokrétû legeltetési 
rendszer egyik alappillérét jelentette, a legeltetést rendszabályok szabályozták. További kapcsolódó 
használatok voltak: makkoltatás, harapégetés, lombtakarmány gyûjtés. A területek felhagyásának oka minden 
esetben a legelõ állatállomány létszámának csökkenése volt. Az erdei legeltetés hatásaként mindegyik terület 
esetében ember által tudatosan szabályozott és fenntartott erdõkép alakult ki. Magyarországgal ellentétben az 
Európa több országában (Pl.: Nagy-Britannia, Svájc, Spanyolország, Olaszország, Skandináv országok) már 
jelentõs tapasztalattal bírnak az erdei legeltetés szerepérõl az erdõk, a táj vegetációdinamikájában, 
természetvédelmi és gazdasági alkalmazásában.  
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Talajlakó Cladonia fajok a Kiskunságban 
Soil-inhabiting Cladonia species on the territory of the Kiskunság 

 

VERES Katalin 
 

A talajon élõ zuzmófajok a biológiai kéreg részeként jelentõs hatással vannak a nyílt gyepek 
ökoszisztémájára. A Kiskunság területén 40 talajlakó zuzmófajból 20 a Cladonia nemzetséghez tartozik 
(Verseghy és Lõkös 1999). A leggyakoribb, homoktalajon közönséges fajok a Cladonia convoluta, Cladonia 
furcata, Cladonia pyxidata, Cladonia rangiformis és Cladonia subrangiformis, melyek szinte minden 
területen, és vegetációtípusban (nyílt és zárt gyepek, nyaras-borókás állományok) megtalálhatók. Szintén 
gyakori az egyik endemikus, védett zuzmófajunk a Cladonia magyarica is. A Cladonia cornuta, Cladonia 
glauca, Cladonia gracilis és Cladonia rei ritka fajok ezen a területen, Magyarországon inkább a montán 
régióban fordulnak elõ. Sok faj nagyon variábilis, a faji bélyegek sok esetben nem egyértelmûek, ezért 
határozásuk igen nehéz. Munkám célja, hogy bemutassa ezen fajok legjellegzetesebb bélyegeit, élõhelyét, 
gyakoriságát és elterjedését Európa és Magyarország területén, ezzel megkönnyítve a kriptogámok 
felvételezését a társulásokban. 
 

�Elodea*�-típusú hínarak Magyarországon 
�Elodea*� type aquatics on Hungary 

 

VIDÉKI Róbert � DANYIK Tibor � KORDA Márton 
 

A békatutajfélék (Hydrocharitaceae) családjába tartozó 17 nemzetségbõl 2 õshonos és további 4 adventív 
hínárfajokat tartalmazó nemzetség ismert Magyarországon. A csavarhínárok (Vallisneria spp.) kivételével 3 
nemzetség 5 bemutatásra kerülõ faja nagy morfológiai hasonlóságot mutat, ezért könnyen téveszthetõ. A 
kanadai átokhínár (Elodea canadensis Rich. ex Michx), a sûrûlevelû átokhínár (Egeria densa Planchon) és az 
aprólevelû átokhínár (Elodea nuttallii (Planch) St. John) korábbról ismert volt, míg a piroserû átokhínár 
(Hydrilla verticillata (L.F.) Royle) legjelentõsebb állománya az ismertség ellenére csak egy évtizeddel 
késõbb lett pontosan beazonosítva. A fodros átokhínárnak (Lagarosiphon major (Ridley) Moss) jelenleg 
nincs tartósan megtelepedett állománya, de az elõbbi 4 fajhoz való nagy hasonlósága miatt fontos az együttes 
ismertetésük. 
A kanadai átokhínár (Elodea canadensis Rich. ex Michx) és az aprólevelû átokhínár (Elodea nuttallii 
(Planch) St. John) álló vagy lassan folyó, tápanyagban gazdag vizekben a Dunában, Rábában, Zalában, 
Bodrogban és mellékvizeikben, valamint a kisebb patakokban megtelepedett. A többi �Elodea� típusú 
hínárfaj jelenleg csak a különbözõ termálforrások környezetében és melegvizes kifolyójukban ismert. 
 
*Az �Elodea� vagy átokhínár típusú hínár összefoglaló elnevezés a hazai flórában özöngyomként is ismert 
adventív kanadai és aprólevelû átokhínártól [Elodea canadensis Rich. ex Michx, E. nuttallii (Planch) St. 
John] származik.  
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Csavarhínár fajok (Vallisneria spp.) Magyarországon 
Vallisneria spp. on Hungary 

 

VIDÉKI Róbert � DANYIK Tibor � KORDA Márton 
 

A Vallisneria nemzetségbe 10 faj tartozik, melyek elkülönítése a nagy hasonlóság miatt meglehetõsen nehéz 
feladat. A nemzetségben képzett nagyszámú taxonnév és azok következetlen használata tovább fokozza az 
azonosításuk bizonytalanságát. Magyarországon kivadulva 2 fajuk ismert, a közönséges csavarhínár 
(Vallisneria spiralis L.) és az óriás csavarhínár (Vallisneria gigantea Graebner). A közönséges csavarhínár 
Dél-Európában és Ázsia trópusi-szubtrópusi területein, az óriás csavarhínár Új-Guineában és a Fülöp-
szigeteken honos, de napjainkra a föld valamennyi kontinensén megtalálhatók. Az adventív hínárfajokkal 
kapcsolatban több éve végzett felméréseink során részletes morfológiai vizsgálatokkal tisztázásra kerültek az 
ismert Vallisneria állományok faji hovatartozása. A hazai elõfordulásaik pontosítása újabb lelõhelyekkel 
adatokkal történtek. A közönséges csavarhínár Magyarországon az elsõként észlelt adventív hínárfaj (Kitaibel 
1808). Az egyik legelterjedtebb akváriumi növény, számos helyen ismert kivadulása. Nagy számú formáját 
szelektálták (pl. V. s. f. nana, V. s. f. pusilla, V. s. f. gracilis, V. s. f. tortissima) csak egy természetes 
mutációval létrejött változata ismert, a V. s. f. tortifolia, melynek a levelei csavarodottak. Gyakran keverik 
össze a Vallisneria asiatica-val, ami a közel azonos areával és a hasonló alaktani tulajdonságokkal 
magyarázható.  
Az óriás csavarhínár hazánkból csak melegvizes kifolyókból ismert, az elõbbi fajnál jóval melegigényesebb. 
A méretben közel azonos Vallisneria neotropicalis Marie Victoria-val téveszthetõ, amelytõl az erek száma 
alapján lehet elkülöníteni, a V. gigantea-nak 7, míg a V. neotropicalis-nak 5 ér található a levelein. Tévesen 
V. americana-nak nevezik, ami a V. neotropicalis szinonim neve. 
 

A tengermelléki káka [Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla)] Magyarországon 
The Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla on Hungary 

 

VIDÉKI Róbert � TÓTH Tihamér � KORDA Márton 
 

A tengermelléki káka [Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla)] Magyarországon az egyik legritkább 
kákafaj. A faj szubtrópusi-mediterrán elterjedésû, Európa belsõ részén, kontinentális környezetben egyedül 
hazánkban fordul elõ. Az országban szétszórtan néhány természetesen elõforduló, izolált állománya ismert a 
Fertõ-tavon, a Velencei-tavon és a Hévízi-tó melegvizes kifolyójában. Elszigeteltsége miatt korábban 
harmadkori reliktumnak tartották, amely feltevés a faj hévízi elõfordulásán alapult. A Fertõ-tavon való 
felfedezés reliktum jellegét megingatta, sõt késõbb a behurcoltság lehetõsége is felmerült. Ez utóbbi � 
egyébként nem bizonyított � hipotézis akasztotta meg a faj hazai védetté nyilvánítását. A tengermelléki káka 
hazai állományain több év óta végzett megfigyelésekkel pontosítottuk a faj hazai elõfordulási adatait, 
társulástani helyzetérõl kialakult képet, a morfológiai vizsgálatokkal pedig az állományok pontos taxonómiai 
helyzetét. A tengermelléki káka a Fertõ-tavon és a Velencei-tavon a parti zónában, sekély, gyorsan 
felmelegedõ, iszapos aljzatú, enyhén szikes vizekben, a nádas külsõ és belsõ szegélyén, attól határozottan 
elkülönülve képez lazább vagy sûrûbb monodomináns állományt. Vegetatívan nagy eréjjel terjed, de az 
árnyékolást és magas vízállást nem bírja, aminek következtében hamar kiritkul vagy eltûnik. Borhidi parti 
kákás [Schoenoplectetum tabernaemontani-litoralis Borhidi (1969) 1996] társulásként írta le tévesen. A 
hatvanas évek végén a Velencei-tavon készített néhány cönológiai felvétel extrémen alacsony vízállás idején 
készült, amikor a foltok között a törpekákások (Nanocyperion) és a nedves gyomtársulások (Bidention) fajai 
is megtelepedtek. A domináns tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis) mellett a lebegõ (pl. Lemna 
minor) és az alámerült gyökerezõ hínár (pl. Potamogeton pectinatus) tagjai jelennek meg a foltjaiban. A 
tengermelléki káka hazai állományai által képezett társulás esetében helyesebb a Tengermelléki kákás 
[Scirpetum litoralis (1954) Pignatti] elnevezést használni. 
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Aceri campestri-Quercetum roboris állományok összehasonlító elemzése 
Comparison study of Aceri campestri-Quercetum roboris stands 

 

VIKÁR Dóra � SZIRMAI Orsolya � CZÓBEL Szilárd � TUBA Zoltán � DORNER Zita 
 

Kutatásunk célja a hazánkban mindössze a Gödöllõi-dombvidékrõl és a Sajó-Hernád közérõl ismert Aceri 
campestri-Quercetum roboris (gyertyánelegyes mezei juharos-tölgyes) egyik megmaradt állományának 
állapotfelmérése, valamint összehasonlító vizsgálata cönológiai felvételek alapján. A társulás kiválasztását az 
indokolta, hogy ismert állományainak többsége megsemmesült. A mintavételezés 2006. április és 2007. 
október között történt tavaszi és õszi aszpektusokban, szintenként (felsõ és alsó lombkoronaszint, cserje- és 
gyepszint) a Szent István Egyetem Botanikus Kertjének kb. 2 hektáros kiterjedésû erdõfoltjában. A 
cönológiai kvadrátokat (400 m2) az erdõfolt egzóták által csekély mértékben zavart déli-délkeleti részén 
vettük fel. Az összehasonlító vizsgálatok eredményei közül kiemelhetõ, hogy a vizsgált állományban a 
gyertyán elõfordulása �a társulásleírással, illetve az eredeti cönológiai felvételek döntõ többségével szemben 
� nem jellemzõ. Ennek elsõdleges oka a botanikuskerti állomány lokalizációjából (dombtetõ) következik, 
ugyanis mikroklímája melegebb, mint az eredeti felvételi többsége. További eltérés, hogy az acidofil 
fajcsoport elemei nagyobb arányban reprezentáltak, mint a társulásleírásnál használt felvételekben. A mostani 
felvételek gyepszintje fajszegényebb, illetve a gyepszint strukturája is lényegesen eltérõ, a Hedera helix 
monodominanciája miatt. Távlati céljaink között szerepel az állomány rekonstrukciója, többek között a 
borostyán visszaszorításával.  
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