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Szakirodalmi figyelı 
 
CLAESSENS, J. – KLEYNEN J. (2011): The flower of the European orchid. Form and function. – Jean 
Claessens & Jacques Kleynen. The Netherlands. 440 pp. 

 
A két holland szerzı a makrofényképezés 

szakterületére specializálódott természetfotósként 
határozza meg magát, akiknek az érdeklıdése 1985 körül 
fordult az orchideák felé. Eleinte minél több európai 
kosbor lefényképezése volt a céljuk majd a megporzás-
biológiában kulcsszerepő ivaroszlop (gynostemium) 
szisztematikus fényképezésére és mőködésének megértésé-
re kezdtek koncentrálni, s a mun-át az Epipactis nemzet-
séggel kezdték. 1987-tıl számolnak be eredményeikrıl 
különbözı orchideákra specializálódott konferenciákon 
(Wuppertaler Orchideentagung 1997, 2001, 2006, Schwä-
bisch-Gmünder Orchideentagung 1999, 2004, Colloque 
Societé Francaise d'Orchidophilie, Grenoble 1995, 
Colloque Societé Francaise d'Orchidophilie, Lyon 1998, 
Colloque Societé Francaise d'Orchidophilie, Paris 1999, 
World Orchid Conference, Dijon 2005). 

2011-ben megjelent könyvük címe rendkívül pontosan 
fedi a tartalmat. A tartalmi és formai szempontból is 
teljességre törekvı mő az orchideák különleges virág-
szerkezetének formáit azon a funkción keresztül mutatja 
be, amelynek érdekében azok kialalkultak. Hogy ez a 
törekvés nem volt sikertelen, arról már a 9. oldalon 
meggyızıdhetünk, Richard BATEMAN ajánlásából. A 

címben meghatározott „európai” jelzıt is bıvíti BATEMAN, utalva a kis-ázsiai felvételekre. S valóban, Európát 
mindenképpen földrajzi szempontból kell értelmeznünk (készültek fotók a Krím-félszigeten és 
Oroszországban) és ki kell terjesztenünk a Földközi-tenger medencéjére, hiszen fényképeztek Algériában, 
Izraelben és Jordániában is. A speciális technikájú makrofotókon kívül a könyvet végigkísérik Gregorio FAZZI 
fénymikroszkópos felvételei, melyek különbözı virágrészek metszeteirıl készültek és Matthias SVOJTKA 
szkenning elektromikroszkópos képei a pollíniumcsomagokról és a pollenszemekrıl. A könyv a 17–39. 
oldalon az orchideák virágszerkezetének és megporzásbiológiájának alapvetéseivel foglalkozik. A virág 
részeinek aprólékos, részletekbe menı bemutatását számos fénykép segíti, melyeken a megnevezett 
virágrészeket nyilak jelölik. A 41. oldalon kezdıdı rendszertani rész a legújabb filogenetikai eredmények 
alapján kialakított terminológiát követi. A 30 nemzetség bemutatása során elıször egy rövid általános 
jellemzést olvashatunk az adott nemzetség virágszerkezeti sajátosságairól, majd a „Morfológiai adaptáció”, 
„Pollináció” alfejezet után a fajok speciális jellemzıi következnek. A termékenyülési adatok összegzését a 
fejezetekben olvashatjuk, a forrásadatok függelékben tekinthetık meg. A fejezeteket a nemzetség rendszertani 
helyzetének értékelése és a nemzetség virágzásbiológiájára vonatkozó, olvasásra ajánlott, irodalmainak 
felsorolása zárja.  

A könyv végén öt függelék található (a megporzókról, a termékenyülési adatokról, az önmegporzás 
mechanizmusáról, a tokonkénti magszámról és a caudicula (pollínium nyelecske) meghajlási idejérıl). A 
szerzık igyekeztek minden hozzáférhetı adatot összegyőjteni ezekbe a mellékletekbe, összesen 118 
adatközlınek mondanak köszönetet. 

A könyv elsıdleges értékét a különleges és rendkívül gazdag képanyag adja, de mindehhez magas szintő 
és részletes leírás is csatlakozik, mely méltó a képekhez. A könyv gyönyörő kivitelő magánkiadásban jelent 
meg, külön honlap (www.europeanorchid.com) népszerősíti, melyen keresztül meg is rendelhetı. 
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CHYTRÝ M. (ed.) (2011): Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Vegetation of 
the Czech Republic 3. Aquatic and Wetland vegetation. Academia, Praha, 827 pp.  
 

Európában a növénytársulástan reneszánszát éli: 
számos nemzetközi folyóirat (például Journal of 
Vegetation Science, Applied Vegetation Science, 
Preslia, Folia Geobotanica, Biologia) fogadja a nagy 
adatbázisokon alapuló vagy nagyobb földrajzi egysé-
gekre kiterjedı cönológiai elemzéseket. Emellett, a 90-
es évek óta folyamatosan jelennek meg tabellákat is 
bemutató európai, nemzeti és regionális (például Nagy-
Britannia, Hollandia, Szlovákia) vegetáció monográ-
fiák. E felvirágzás egyik széles körben elismert vezér-
egyénisége Milan Chytrý, a Masaryk Egyetemen 
mőködı brünni iskola vezetıje, kinek gondos szerkesz-
tésében 2011 végén jelent meg a cseh vegetáció 
monográfia harmadik, a hínár vegetációt és a vizes 
élıhelyek természetközeli, fıként lágyszárú 
növényzetét tárgyaló kötete. A fejezetek többségét az 
iskola három tanítványa Kateřina Šumberová, Petra 
Hájková és Michal Hájek írta. A gigantikus munka 827 
oldalon jellemzi tíz asszociációosztály (Lemnetea, 

Potametea, Charetea, Littorelletea uniflorae, Isoëto-

Nano-Juncetea, Bidentetea tripartitae, Phragmito-

Magno-Caricetea, Montio-Cardaminetea, Scheuch-

zerio palustris-Caricetea nigrae, Oxycocco-Sphag-

netea) 178 társulását. A monográfia döntı részét csak a 
csehül értık élvezhetik, ám a módszertant is magában 
foglaló 11 oldalas, lényegre törı útmutató, valamint a 
társulás leírások végén található néhány soros angol 

összefoglalók jelentısen bıvítik a kötet potenciális olvasótáborát. 
A könyvben csak három hierarchiaszintet különítenek el a cseh és szlovák szerzık (osztály, csoport, 

társulás), amely meglepıen könnyővé teszi a tájékozódást, anélkül, hogy komolyabb hiányérzetünk támadna a 
kihagyott szüntaxonokat illetıen. A kötetben említett asszociációk elkülönítése a (csaknem százezer 
felvételbıl álló) Cseh Nemzeti Fitocönológiai Adatbázis elemzésével, „erısen hagyománytisztelı” módon 
történt (módosított Cocktail módszer, a TWINSPAN, a PC-ORD 4 és a JUICE programok alkalmazásával). A 
használt módszerek mellett a korábban leírt növényzeti egységek egy része (különösen az Isoëto-Nano-

Juncetea, Montio-Cardaminetea, Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae ill. az Oxycocco microcarpi-

Empetrion hermaphroditi szüntaxonok-nál) nem volt kimutatható, míg a fajszegény vegetáció típusok 
esetében a legutóbbi klasszikus összefoglaló (Moravec et al. 1995) viszonylatában szinte változatlan maradt a 
társulások száma. Kivétel ez alól a Potamion csoport, ahol a korábbi referenciákhoz képest növekedés 
tapasztalható. (Megjegyzésre érdemes, hogy a kötet egyik szakértıje és lektora Zdeněk Kaplan, számos 
vízinövény, különösen a Potamogeton genus nemzetközileg is elismert specialistája. Másik fontos tényezı, 
hogy az elemzések során a fajszegény társulások elkülönítése a monodominancia elvén alapult. E két 
információ ismeretében már nem meglepı a Potamion csoport bıvülése.) Azok, akik a Charetea osztályt és a 
Charophyceae fajokat jobban ismerik, talán csalódnak a cseh vegetáció monográfia harmadik kötetében, 
mivel itt csupán hét társulás leírásával találkozhatunk. A szerzık azonban maguk is bevallják, hogy ez a 
szegényes kép részben annak köszönhetı, hogy a Batrachium (Ranunculus) fajokhoz hasonlóan, specialisták 
hiányában e szüntaxonok a cseh növénytársulástani adatbázisban sem minıségi, sem mennyiségi értelemben 
nem rendelkeznek reprezentatív mintával. Annak ellenére, hogy csaknem 200 társulás, több ezer felvételét 
elemzı társulástani munkáról van szó, a szerzıknek sikerült elkerülniük a cönológusok egyik legnagyobb 
csapdáját, az új társulások számának szignifikáns növelését. A monográfiában kilenc új asszociációnév 
szerepel. Ezek közül nyolc elfogadható nomenklatúrai korrekció. A kilencedik (Lemno minoris-Riccietum 

fluitantis) azonban (az eredeti leírás ismeretében) véleményem szerint támadható újítás (a szerzık 
meggyızıdése, hogy a Riccietum fluitantis Slavnić 1956 pszeudoním). Talán nem véletlen, hogy az új 
társulásnevek elsısorban a kevés fajú, gyors dinamikájú vegetációtípusok esetében születtek, a reliktum 
jellegő, lápi társulásosztályoknál viszont egyáltalán nem fordulnak elı sıt, itt redukciók történtek. Az 
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asszociációosztályokat tartalmazó fejezetek megtalálását a különbözı színő fejlécek segítik. Minden 
fejezethez tartozik egy szünoptikus tabella, amelyben a felsorolt társulásokra jellemzı fajok %-os konstancia 
adatain kívül a felvételszámok is szerepelnek. Ehhez csatlakozik a társulások Ellenberg mutatóinak, az 
állományok tengerszint feletti magasságának és a lágyszárú szint összborításának kvartilis ábrája, háttérben az 
elemzésben felhasznált 10.279 sztratifikált felvételre számított mediánnal (egyenes) és interkvartilis 
tartománnyal (színes sáv). A társulásról szóló alfejezetek szerkezete egységes. Színes szövegdobozban 
találjuk az originál diagnózis forrásának megnevezését, a szinonímokat, a diagnosztikus, konstans és 
domináns fajokat, illetve a Cocktail módszerrel (az „és”, „vagy” illetve „nem” logikai operátorokkal) 
meghatározott formalizált társulás definíciókat. A társulásleírásokon belül egymást követı egységekben 
olvashatunk az állományok szerkezetérıl, a termıhelyi adottságokról, a dinamikáról és a kezelésrıl, az 
elterjedésrıl, valamint a gazdasági jelentıségrıl és veszélyeztetettségrıl. Ahol erre szükség volt, a szerzık 
külön bekezdést szenteltek a változatokra és a nomenklatúrai megjegyzésekre. Csaknem minden asszociáció 
leíráshoz tartozik egy állományfotó is, amely (legtöbbször) hően tükrözi a társulás fajkészletét és/vagy 
szerkezetét. Látványos illusztrációja az alfejezeteknek a társulások elterjedését bemutató térkép, amelyen az 
ország domborzati és vízrajzi adottságai mellett, a Közép-Európai Flóratérképezési Rendszer hálószemeiben 
külön jelekkel tüntetik fel az 1975 elıtt és után készített felvételek helyét. Ezen kívül, szakítva az elsı két 
kötetben alkalmazott modellezı módszerekkel (eredeti ötletként), a diagnosztikus vagy domináns fajok 
adatait figyelembe véve, külön jellel ábrázolták a társulás állományainak potenciális elıfordulásait. Az adatok 
forrásai (a fitocönológiai, a florisztikai adatbázisok, illetve néhány jelentısebb herbárium is) közismerten 
hiányosak (Csehországban is), különösen a vizes élıhelyek növényeit illetıen. Ennek megfelelıen az 
elterjedési ábrák gyakran, s bevallottan nem reprezentatívak. A mő terjedelméhez méltó a felhasznált 
irodalom mennyisége. A több mint 1600 idézett munka közül 32 magyarországi vonatkozású, amely 18 
magyar és két külföldi kolléga tereptapasztalatait dicséri. Kétségtelen, hogy ennél jelentısebb az e témában 
citálható magyar dolgozatok száma (vö. Borhidi 2003). Meg kell jegyeznünk azonban, hogy mostanában alig 
születtek olyan hazai munkák, amelyek például asszociáció-osztály szinten egybegyőjtötték volna, a 
külföldiek számára nehezen hozzáférhetı hazai tanulmányokat. Annak ellenére, hogy Csehország esetében 
földrajzilag hozzánk igen közeli régióról és annak intrazonális társulásairól van szó, a legutóbbi magyar 
fitocönológiai monográfia (Borhidi 2003) viszonylatában, megdöbbentın kevés egyezést találunk a 
társulásneveket illetıen. Érdemes kicsit alaposabban megvizsgálni e probléma hátterét. Az egyik 
leggazdagabb asszociációosztály, a Phragmitetea (Phragmito-Magno-Caricetea) esetében például mindkét 
monográfia 51 társulást különít el. E társulások csaknem 20%-a mindkét munkában, míg 35%-a csak az egyik 
ország szüntaxonómiai rendszerében szerepel. Meglehetısen magas (45%) azoknak a vegetációtípusoknak a 
részesedése, amelyeket más-más társulásnéven, szinonímként tárgyalnak a fenti szinopszisok. Ezek több mint 
60%-ának, elsı érvényes közlésként elfogadott tanulmányát csak az egyik monográfia irodalomjegyzékében 
találjuk meg, ami önmagában is elegendı magyarázatot nyújt a fenti különbségek kialakulására. (Akkor sem 
javul jelentısen az arány, ha 2003 után megjelent dolgozatokkal nem számolunk). Ennél azonban rosszabb a 
helyzet, mert e referenciák több mint 15%-át egyik kötetben sem találjuk meg (ott sem, ahol a nevet 
érvényesnek tartják). Sajnos, ez csaknem kizárólag a hazai vegetáció monográfia rovására írható (ahol e hiány 
így 30%-os). Noha tudományos vonatkozásban nem meghatározó, nemzeti önértékelésünk szempontjából 
annál fontosabb, hogy a cseh opuszban szereplı társulások több mint 8%-a magyarországi szerzık (Aszód 
László, Felföldy Lajos, Kárpáti Vera, Kovács Margit, Máthé Imre, Soó Rezsı, Timár Lajos, Ubrizsy Gábor, 
Zólyomi Bálint) nevét öregbíti, akikre emiatt is joggal lehetünk büszkék. Sajnálatos, hogy ezek közül a 
„Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae De Soó 1947” társulást a szerzık nem az eredeti leírásnak 
megfelelıen (csak a szikes állóvizek állományaira) értelmezik, hanem az összes, eutróf-hipertróf, álló vagy 
lassan folyó víztestekben megtalálható Potamogeton pectinatus és/vagy P. pusillus-szal elegyes, vagy 
monodomináns Zannichellia palustris-os állományra. Valószínő azonban, hogy a Soó Rezsı által leírt, 
Magyarországon is ritka asszociáció Csehországban nem is fordul elı. 

Összességében, azok a társulástan és a vizes élıhelyek iránt érdeklıdı botanikusok, akik átlapozzák e 
könyvet, nem fognak csalódni: nemcsak kézben tartani, de letenni is nehéz. A tartalomjegyzék hozzáférhetı: 
http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Vegetace-CR-3-Contents.pdf 

 

CSIKY János (Pécs) 
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JAKAB G. (szerk.) (2012): A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága. – Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság, Szarvas, 416 pp. Ára: 3500 Ft. 
 

A Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékeit 
bemutató sorozat elsı kötete a Dél-Tiszántúlt legjob-
ban ismerı terepbotanikusok közremőködése révén 
teljes körően, közérthetı módon mutatja be hazánk he-
tedikként létrehozott nemzeti parkjának flóráját. A 
színes felvételekkel gazdagon illusztrált könyv 112 vé-
dett és veszélyeztetett növényfaj részletes, morfológiai 
bélyegekre, elterjedésre, veszélyeztetettségre és állo-
mánynagyságra vonatkozó információval, elıfordulási 
térképpel, valamint habitusfotóval elkészített leírását 
tartalmazza, élıhelyeik részletes bemutatásával együtt. 
A kötet további fejezeteibıl képet kapunk a Dél-
Tiszántúl természetföldrajzi viszonyairól, növény-
világának kialakulásáról és megismerkedhetünk egy-
kori és jelenkori kutatóinak munkásságával. A könyv 
külön erénye, hogy tartalmazza a szerzık által 
összeállított, a Dél-Tiszántúl 562 fajt számláló Vörös 
Listáját is. 

A könyv négy fontosabb részbıl áll. A bevezetı 
fejezetek részletes áttekintést nyújtanak a térség föld-
rajzi adottságairól, a nemzeti park megalakulásáról, a 
növényvilág kialakulásáról és a növénytani kutatások 
történetérıl. A könyv második és legterjedelmesebb 
részében a szerzık élıhelyenként csoportosítva mutatják 

be a nemzeti park jellemzı növényeit, valamint részletes leírást adnak az egyes élıhelyekrıl. Részletes leírás 
tartozik 112 védett, ritka és a nemzeti parkra különösen jellemzı növényfajhoz, de az egyes élıhelyeknél a 
gyakoribb növényfajok is bemutatásra kerülnek. A növényfajok felismerését leírás és fényképek segítik. Az 
egyes fajok elterjedését a Közép-Európai Flóratérképezés rendszerének felhasználásával készült hálótérképek 
szemléltetik. A kötet szerzıi a térképek elkészítésénél a Magyar Flóratérképezési Program során győjtött 
adatokat dolgozták fel, amit jelentıs számú archív és publikálatlan elıfordulási adattal egészítettek ki a 
nemzeti park igazgatóság munkatársainak segítségével. A térképi megjelenítés nem korlátozódik csupán a 
nemzeti park területére, hanem az egész Dél-Tiszántúlon, a nemzeti park igazgatóság mőködési területén 
mutatja be a fajok elterjedését. Ilyen módon láthatóvá válnak az egyes növényfajok veszélyeztetettsége és 
földrajzi elterjedése közötti különbségek is. A növényfajok leírásánál a morfológiai jellemzıkön kívül 
bemutatásra kerülnek a növények legjellemzıbb élıhelyei, földrajzi elterjedésük a világban és hazánkban, 
valamint a nemzeti parkban. A leírások külön kitérnek az adott növényfaj védelmi helyzetére és a fontosabb 
veszélyeztetı tényezıikre. Az egyes fajok leírása után a további tájékozódást irodalmi hivatkozás is segíti. A 
növényfajok részletes leírását tartalmazó rész után önálló fejezet tárgyalja a nemzeti park igazgatóság 
szakemberei által a veszélyeztetett növényfajok érdekében végzett fajmegırzési és élıhelyvédelmi 
tevékenységeket. A könyv utolsó fejezetébıl egy regionális vörös lista segítségével részletes képet 
alkothatunk a térség növény-világának jelenlegi állapotáról. Ez a fejezet leginkább a botanikusok és 
természetvédelmi szakemberek munkáját segíti. A meglévı adatbázisok felhasz-nálásával készült elemzés 
szemléletesen mutatja be, hogy milyen sérülékeny a Dél-Tiszántúl növényvilága, és mennyire kimagasló a 
veszélyeztetett fajok aránya, ami különösen indokolttá teszi a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
természetvédelmi tevékenységét. A kötetet témakörökre bontott irodalomjegyzék zárja, mely segítséget nyújt 
az érdeklıdıknek a további tájékozódásban. 

A könyv 3500 Ft-os áron megvásárolható az igazgatóság szarvasi és dévaványai látogatóközpontjaiban. 
Postai úton történı rendelésrıl az igazgatóság központi telefonszámán (00-36-66-313-855) vagy a 
judit.kapocsi@kmnp.hu email-címen adnak felvilágosítást. 
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MOLNÁR Zs. (2012): A Hortobágy pásztorszemmel. A puszta növényvilága. Adatgyőjtés: Molnár 
Zsolt és Hoffmann Károly. – Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány, Debrecen, 160 pp. 
 

A terepet járó botanikus óhatatlanul is szóba 
elegyedik a vizsgálatai tárgyát képzı terepen 
gazdálkodó emberrel; gondoljunk csak arra, 
hányunkhoz jöttek oda a „határt” járó gazdálkodók, 
hogy itt tulajdon-képpen mi is folyik? Ebbıl általában 
kisebb beszél-getés kerekedik, melyet sokszor főszerez 
beszélgetı-partnerünk ízes, tájnyelvi elemeket 
tartalmazó beszé-de. Részben ebbıl is táplálkozik, 
hogy a biológusok között talán a botanikusok azok, 
akikhez a leg-közelebb áll a népi mőveltség, a népi 
kultúra. Gondoljuk csak meg, Felföldy Lajos bácsi 
leírásából tudjuk (lásd Tilia 8: 86–87.), hogy már Soó 
Professzor Úr körül is „mődalt kezdeni [ti. népdal 
helyett] valósá-gos illetlenség számba ment”! 

Személyesen ismerek olyan kollégát, aki ma is – herbáriumi példányai mellett – egy-egy népdallal tér haza 
egy-egy terepi (jellemzıen erdélyi) kiszállás után, de bizonyosan mindannyiunk győjtött már – akarva-
akaratlanul – népi növényneveket a fent említett beszélgetései során! 

Ennek ellenére eleddig kevés botanikusunk adta a fejét olyan munka megírására, melyben a népi 
növényismeret részleteinek feltárása a szakember botanikai ismereteivel párosult. Sıt, a folkloristák is adósak 
népi növénynév győjtéseiknek botanikus által értelmezett listájával, hiszen ıket látszólag csak a név maga 
érdekli, a mögötte álló biológiai entitás kevésbé. Ebbıl a szempontból példamutató Molnár Zsolt munkája, 
aki – Hoffmann Károly segítségével – egy roppant jellegzetes magyar néprajzi tájegység, a Hortobágy népi 
növényismeretét veszi szemügyre a botanikus pápaszemén keresztül. A különlegesen szépen kiállított kötet 
bevezeti az olvasót a Hortobágyi puszta tájtörténetébe, majd a kötet gerincét adó növényismereti rész 
következik: a pontosan azonosított növényfajok népi, Hortobágy környéki neveit és a pásztorok számára 
fontosak használatát ismerhetjük meg. Ezt követik a Hortobágyon azonosított fı élıhely-típusok népi 
elnevezései és ezekhez kapcsolódó hagyományos használat ismertetése. Végezetül a pásztorkodás olyan 
mesterfogásainak ismertetése következik, mely a hagyományos tájhasználat részeként a ma természetvédıinek 
is mesél arról, hogy a hagyományos mővelés hogyan formálhatta ezt a pásztorkodás által fenntartott, unikális 
tájat. A kötet eztán naprakész módon, tudományos igényességgel értékeli a bemutatott anyagot egy 
etnobotanikai összegzés formájában, melyet a győjtött növényfajok népi neveinek listája és irodalomjegyzék 
követ. 

A könyv etnobotanikai szempontból útmutató jellege mellett komoly esztétikai élményt is nyújt ihletett 
illusztrációi segítségével, melyek túlnyomó részét a szerzı és fia, Molnár Ábel készített. Ezért nem csak mint 
szakkönyv, de mint elsırendő képeskönyv is megmelengeti a Hortobágyot ismerı ember szívét, hiszen 
kivételes pusztai pillanatokat örökítenek meg a – túlzás nélkül – nem mindennapi felvételek. Mindezekért 
melegen ajánljuk nem csak az etnobotanika iránt érdeklıdı biológusoknak, a népi növényismeret iránt 
érdeklıdı folkloristáknak, hanem minden olyan embernek, akit megérintett már a Puszta, ahol olyan nagy 
dolgok dıltek el, mint az I. Világháború kitörése! (Talán a történelemkönyvek ezt máshogy mesélik, de 
hortobágyi pásztorok szerint ez így esett meg.) 
A könyv beszerezhetı a szerzınél (molnar.zsolt@okologia.mta.hu) és a kiadónál (Bodnár Gabriella, 
b.gabi@hotmail.com). 

 
SRAMKÓ Gábor (Debrecen) 
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BARTHA D. (szerk.) (2012): Magyarország ritka fa– és cserjefajainak atlasza. – Kossuth Kiadó, 
Budapest. 352 pp. ISBN 978-963-09-70525. Ára: 7990Ft. 
 

A szerzık és a Kiadó – bár sokan tudtak a megjelenésérıl – a 
Kossuth Természettár sorozat újabb kötetével „lepte” és 
ajándékozta meg botanikus valamint növényszeretı olvasóit. (A 
korábbi kötetekben mint elıkészületben levı mővet, a Zootaxo-

nómiát jelezték, és valószínőleg most bemutatandó könyv gyorsabb 
megszületését a pályázati támogatás és a szerzık szorgalmas 
igyekezete segítette elı!) A váratlanságra utaló ige elsısorban a 
küllemére vonatkozik, – hiszen e szerzıgárdától, ezen a területen 
létrehozott alapos dolgozatok után, hasonlóan magas színvonalú 
könyvet várhatunk el – amely a kiadott harmadik kötet után talán 
helytelen vélekedés, hiszen ez a negyedik is, mint az elızıek, az 
alkotók – s itt a kiadói koncepciót is dicsérem – jeles igényességét 
kifejezı nemcsak szellemi, de esztétikai értéket hordozó terméke is. 
A napjainkig hazánkban – magyar és külhoni szerzık tollából – 
megjelenı, számos fásszárúakkal foglalkozó (dendrológiai) 
botanikai mő közül is kiemelkedik – a bıség némi zavarában talán 
érthetıen, és bölcs szerencsével – e könyv témaválasztása, – mint 
írtam – külsı erényei, de alaposan megismerve, tartalma alapján is. 
Amint utaltam rá, több figyelemre méltó tudományos írás is 

megelızte e mővet, amelyeknek záró része – mint a Kiadó ezen sorozata is nem kis mértékben 
természetvédelmi indíttatású – a Tilia 15. kötetében (2010) közzétett „Magyarország ritka fa- és cserjefajai 
II.” címmel (egyben kötet címmel), s amellyel teljessé vált a „ritka” jelzı alá sorolható dendroflóra viszonylag 
szők – elsısorban szakmai – körben interpretált tudományos kis monográfiája. E könyv megírásának kettıs 
motívumát – az elızıekbıl eredıen – ezért egyfelıl a szerzık szélesebb érdeklıdési területet megcélzó, 
ismeretterjesztı szándéka, másfelıl a sorozat célja, s így a címben szereplı fontos „atlasza” szó által kifejezett 
kiadói elgondolás hozta létre, amelynek iránya és látható eredménye egy tartalmas, szép és közérthetı mő, a 
mercatori értelmezésnél (térképtár) szélesebb, ábrákat, fotókat, táblázatokat stb. magába foglaló atlasz lett. 

Számunkra az itt részletezett növényfajok jelentıségét ritkaságuk, nálunk nem minden nap látható 
mivoltuk, ennek következtében élılényi – populációs szintő – sérülékenységük és ebbıl eredı veszélyez-
tetettségük adja meg, amiért nagyon sokszor törvényi védelem alá helyezték és remélhetıleg helyezni is 
fogják ıket. De érdekessé válnak – e mőbıl eredıen is – azáltal, hogy a felépítésük, szervezetük, szaporo-
dásuk, terjedésük stb. részleteivel is megismerkedhetünk a jó leírások, a nagyszerő fényképek és egyéb 
illusztrációk révén. Ilyen módon – hiszen tudjuk, hogy ez a könyv újabb adatokat is tartalmaz, mint az ezt 
elıkészítı tudományos írások, ugyanakkor helyhiány és más okok miatt azokból sok nem kerülhetett be ide – 
hiánypótlónak is tekinthetjük e kötetet, de elsısorban így, ebben a formájában. A szerzık, s ezen belül a kötet 
szerkesztıje a mő elején, a tartalmat jó értelemben vett lakonikussággal összefoglalt elıszó után, a rövidítés 
és szimbólumjegyzéket követve, a dendrológiáról – mint botanika speciális résztudományáról – ad rövid 
leírást, egy kicsit az alkalmazott dendrológus szemszögében, hiszen a dendrológia kialakulásához és kezdeti 
fejlıdéséhez az erdész és kertész természetbúvárok, kutatók járultak hozzá akkor még botanikusok híján. 
Azóta is jelentıs a tevékenységük e téren, de ne felejtsük el, – és ezt a bevezetı sem teszi – hogy létezik egy 
alaptudományi dendrológia is, amely ma már az alkalmazott területek meghatározója is. A hazai dendrológiai 
kutatások rövid története témájú fejezet a késı középkori elsı botanikai mővek és szerzıik ismertetésétıl – 
igyekezvén szinte senkit sem kihagyni – eljut napjaink kiemelkedı alkalmazott és alaptudományi 
dendrológusaihoz. Innentıl kezdve, a tartalmi felosztások végén, teljességre törekvı, – de az oldalszámok 
korlátozottsága, s így objektív ok miatt – nem teljes irodalom zárja a fejezeteket. (Bár a cím mást mond, 
mégis talán nagyobb részben az egzotikus dendroflórával foglalkozó kutatóink nevét hiányolhatjuk egy kicsit 
a felsorolásból.) Továbbiakban a hazai dendroflóra felosztásának több példáját olvashatjuk, növényföldrajzi 
eredetük, honosságuk, bennszülöttségük és kialakulásuk, elterjedési területük, maradvány mivoltuk alapján, 
ahol a példák sorát a kis fajszámú dendroflóránk (193 faj) miatt jópár idegenhonos fásszárú precedensével 
kellett tarkítani. A fásszárú növények általános jellemzıi rész, a könyv célját magyarázó okok miatt, 
lényegében az ismertetett dendrotaxonok bemutatásának a szempontjait tartalmazza – mint ahogy a szerzı 
zárójeles alcímében is érzékelhetjük – nevezéktani, rendszertani, morfológiai, szaporodásbiológiai, 
fenológiai, chorológiai, valamint – a termıhelyi igények tartalmú fejezetekben – ökológiai ismereteket, ezen 
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kívül elıfordulási, adatgyőjtési módszereket közöl olvasóival, az Á-NÉR (2010) fásszárúakra vonatkoztatott 
fıbb részeinek listájával. Ezt a részt a dendroflóránk természetvédelmi vonatkozásai témájú fejezettel zárja a 
szerkesztı, alfejezeteiben kiemelve a ritkaság, veszélyeztetettség és védettség fogalomkörét, azok egymástól 
függı viszonyát, idıbeli változását, néha szubjektivitását, és – valamilyen fokú objektivitásra törekedvén – az 
egységes besorolási kritérium rendszer fontosságát. A fejezetet bıvíti „A Magyarországon természetvédelmi 

oltalom alatt állt vagy álló fás szárú növényfajok védettségének változása” táblázat, amely több szempontból 
tanulságos, majd az irodalom jegyzéke után, az ezekre vonatkozó jogszabályok győjteménye látható. 

A könyv fı tömegét – 283 oldal – a ritka fásszárúak ismertetése teszi ki, a már emlegetett, praktikus és 
alapos megközelítésben, fajonként az érvényes magyar és tudományos név után, a tudományos szinonim és 
magyar társneveket sorolja fel a 29 társszerzı, majd nevezéktani sajátossággal, a nevek eredetével, 
jelentésével, rendszertani besorolással foglalkozik a mő. Ezt a követi egy precíz és részletes morfológia 
jellemzés, amely elsısorban terjedelmi okok miatt nem vagy nem minden esetben térhet ki a fajon belüli 
taxonok alaktani leírására. Mindezek után a szintén nagyon fontos a szaporodásbiológiát, a fenológiai ritmust 
tárgyaló alfejezet, amelynek nagyobb része tartalmas, és így terjedelmes is, míg mások rövidebbek, ezeket 
talán bizonyos esetekben ki lehetett volna egészíteni határon túli szakirodalmak ilyen irányú 
ismeretanyagával. Az „Elterjedési terület” és „Hazai elıfordulás” alfejezet az esetek nagy többségében – az 
érthetı terjedelmi korlátok figyelembe vételével – korrekt, és az atlasz kifejezéshez hő. (A publikált, összes 
elıfordulási adat ismeretének hiánya – viszonylag ritkán – akkor derül ki, amikor a faj kevés, így felsorolható 
elıfordulással rendelkezik.) Az élıhely viszonyokat részletezı és azt visszatükrözı termıhelyi igényeket 
taglaló alfejezet rendkívül hasznos, minden, de fıleg természetvédelemmel foglalkozó botanikus, és így a 
botanikus kertek számára is, amely kiegészül a szintén jelentıs „Természetvédelmi vonatkozások” következı 
alfejezettel. Ez utóbbinál is ritkán fellelhetı olyan adathiány, – pl. több helyen is publikált sikeres 
visszatelepítések – amelyek talán eredményük alapján belekerülhettek volna e értékes mőbe.) A fajokat, 
fajcsoportokat taglaló alfejezetek végén felsorolt – néha szők, máskor impozáns – irodalomjegyzékeknél 
látszik, hogy a meghatározott oldalszámhoz és a szövegterjedelemhez kellett alkalmazkodnia összeállítójának. 

Két jóindulatú megjegyzéssel élnék, ne vegye tılem ezt – és az elızıeket – senki se rossz néven. Az Acer 
acuminatilobum taxon esetében – bár én is nagyra értékelem a felfedezıjét és a növényt – talán nem kellet 
volna fajként itt szerepeltetni, hiszen az új faj érvényes leírásának kötelezı (több) kritériumát sem teljesítette 
jóemlékő, néhai Papp József. Az Erdı c. erdészeti szaklap 1958. évi hetedik kötetének, 29-31. oldalán tehát a 
fajnév sajnos érvénytelen, de ennek javító kiegészítését (emendatio) még bárki megteheti. A másik, a 
szerzıktıl független, de mégis említésre méltó. A Raunkiaer-féle, bizonyos szempontból leegyszerősített, 
ökológiai életforma rendszerben minden olyan növény, amelyik más, fıleg fásszárú növényen él, epifita. A 
pontosabb szervezettani, táplálkozásélettani, ökofiziológiai stb. fogalomhasználatnál a paraziták, és ezen 
belül a félparaziták nem epifiták, az ógörög szó jelentésébıl eredıen is, ugyanis azok már nem az aljzatként 
használt növényen, hanem annak részben szervezetében élnek. Soó Rezsı a fákon élı két honi, félparazita 
cserjét epifiton (epiphyton), élısködı növényként jellemzi (Jávorka – Soó: A magyar növényvilág 
kézikönyve, 744. old., 1951), de hasonlóan vélekedik a Synopsis. IV. kötetében is. Valószínő-leg így lenne 
helyes, vagy helyesebb az életforma rendszernél (más hazai botanikai mővekben!) is. 

Egy jóval bıvebb, itt felhasznált, elsısorban dendrológiai irodalomjegyzék, precíz „Köszönet-
nyilvánítás”, fényképjegyzék, német és angol összefoglaló, valamint a „Függelékben” dendroflóránk rend-
szertani besorolása, „A magyarországi dendrotaxonok listája, elıfordulásuk tájanként” (irodalom-jegyzékkel), 
„A fajok jellemzéseinél szereplı személyek rövid bemutatása” és hazánk ritkulóban lévı fás-szárú 
taxonjainak felsorolása, rövid jellemzése, mint kiegészítések zárják a kötetet, emelik értékét, még teljesebbé 
téve azt. Így, egészében áttekintve e mővet – néhány apró elírás, és hiány ellenére is – ugyanazt állíthatom, 
mint recenzióm elején. Jól szerkesztett, nagyszerő képanyagú és tartalmú könyvet vehet kezébe az olvasó, 
amelynek írói választékos stílusról, latin és ógörög ismeretrıl, vagy annak felkutatásának adottságáról, a 
szervezettani terminus technicus-ok szinte tökételes használatáról, a dendrológiai ismeret és 
tudománytörténeti anyag egyesítésének képességérıl, tudományterületük és a természet ismeretérıl, valamint 
szeretetérıl, egy értékes mő megalkotásának tehetségével tettek tanúbizonyságot, amelyet az elismerésem 
mellett csak ajánlani tudok minden érdeklıdınek. 

 

PAPP László (Debrecen) 
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SRAMKÓ G. – ÓVÁRI M. – YENA, A. V. – SENNIKOV, A. N. – SOMLYAY L. – BATEMAN, R. M. – MOLNÁR V. 
A. (2012): Unravelling a century of misuse: typification of the name Himantoglossum caprinum 
(Orchidaceae: Orchideae). Phytotaxa 66: 21-26. 
 

MOLNÁR V. A. – SOMLYAY L. – TAKÁCS A. – ÓVÁRI M. – SRAMKÓ G. (2012): Himantoglossum jankae 
(Orchidaceae: Orchideae), a new name for a long-misnamed lizard orchid. – Phytotaxa 73: 8-12. 

 
Az eurázsiai Himantoglossum nemzetségben a recens irodalmi források két, alaktanilag hasonló és közeli rokon keleti 
elterjedéső fajt különböztetnek meg a mézajkukon található anthocyaninos foltok alapján: a H. caprinum mézajkán vörös, 
papillás foltok találhatók, míg a H. affine esetében ezek hiányoznak. Ezen kívül, két elkülönítı kvantitatív morfológiai 
bélyeget tartanak számon: (1) a mézajak oldalsó karéjainak hosszát, és (2) a sarkantyú hosszát. 

A H. caprinum leírása a 19. századba nyúlik vissza, amikor BIEBERSTEIN felfedezte a fajt a Krím-félszigeten. A Flora 

Taurico-Caucasica (1808) címő mővének 2. kötetében azonosnak hitte a Párizs környékérıl leírt Orchis hircina-val (=H. 

hircinum). A 3. kötetben (1819) azonban már Orchis caprina néven, mint új fajt írta le. Az O. hircina-tól a krími 
példányokat a mézajak kevésbé szırös alapi része, a szélesebb oldalsó mézajak-karéjok és a labellum középsı karéjának 
rövidebb bevágása és általában a nagyobb virágok révén különítette el. Az O. caprina mézajkán lévı mintázatot nem 
említette sem BIEBERSTEIN, sem más botanikus a 19. században, egészen SCHMALHAUSEN (1897) mővéig, amelyben 
elıször jelentek meg az oroszországi (beleértve a krími) sallangvirágok mézajkának alapi részén található “vörös foltok”. 
Minden releváns mő, beleértve az orosz forrásokat is, a H. caprinum-ot nagy, bíboros színő virágokkal jellemezték, 
amelyek mézajkán vöröses-bíboros foltok találhatóak. 

Az Aceras affinis (=H. affine) nevő fajt Kis-Ázsiából írták le 1884-ben, a BIEBERSTEIN által leírt fajjal történt 
összehasonlítás nélkül. A Himantoglossum affine-t az irodalom egyöntetően folttalan mézajkával jellemzi. Ez a jelleg a 
legfontosabb elválasztó bélyeg a jelenlegi leírásokban és kulcsokban. 

Miközben a Himantoglossum s.l. nemzetség folyamatban levı filogenetikai kutatásához mintákat győjtöttünk a 
Krím-félszigeten, 2007-ben több lelıhelyen megtaláltuk a H. affine-t. Meglepetésünkre, minden korábbi a Krím-
félszigeten győjtött példány az általunk megvizsgált herbáriumokban (BP, CSAU, G, H, LE, W, YALT) egyaránt H. 

affine-nek bizonyult. További terepi vizsgálatok nyomán kiderült, hogy minden a Krímben jelenleg megtalálható 
Himantoglossum példány a H. affine fajhoz tartozik. Ugyanakkor, ahogy fent az már szerepelt, a H. caprinum-ot 
BIEBERSTEIN a Krím-félszigetrıl írta le. A pettyezett mézajkú sallangvirág hiánya a Krímben kétségeket vetett fel a név 
alkalmazásában meglevı konszenzusról. Emiatt újraértékeltük a mézajak-mintázat rendszertani értékét, különösen azt, 
hogy a mézajak pettyezettsége összefüggésben van-e a két, kvantitatív jelleggel, az oldalsó mézajak-karéjok hosszával és 
a sarkantyú hosszával, amelyek a H. affine-t és a H. caprinum-ot egymástól elkülönítik. 

Herbáriumi példányok virágain mértük az oldalsó mézajak-karéj hosszát és a sarkantyú hosszát. Három csoportot 
különítettünk el a priori: (1) pettyezett mézajkú példányok (a továbbiakban “pettyes”); (2) pettyezés nélküli mézajkú, 
Törökországban győjtött példányok (a továbbiakban „pettyezetlen”); és (3) a Krím-félszigeten győjtött példányok (a 
továbbiakban “krími”). A H. affine leírásához kapcsolódó originális anyaghoz tartozó 3 példányt (2. csoport) és a H. 

caprinum originális anyagát képezı 4  példányt (3. csoport) is bevontunk az elemzésbe. 
A “krími” példányok és a másik két csoport példányainak összehasonlításához (1) a variancia sokváltozós elemzését 

(MANOVA) és (2) Kolmogorov-Smirnov tesztet használtunk. 
A csoportok között szignifikáns különbségeket találtunk a “pettyes” és a “krími” növények, valamint a “pettyes” és a 
„pettyezetlen” példányok között, mind az oldalsó mézajakkaréj hosszát, mind pedig a sarkantyú hosszát tekintve. 
Ugyanakkor hasonló különbségek nem voltak találhatók a „pettyezetlen” és a “krími” példányok között. 

Az elemzések egyrészt megerısítették ezeknek a kvantitatív jellegeknek az értékét a “pettyes” és a „pettyezetlen” 
fajok esetében. Másfelıl kimutattuk, hogy a H. caprinum és a H. affine nevek ugyanarra a „pettyezetlen” fajra 
vonatkoznak, és utóbbi név az elıbbinek késıbbi szinonímája: 

 

Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) Sprengel (1826: 694) ≡ Orchis caprina Marschall von Bieberstein (1819: 602). 
Lectotípus (kijelölte SRAMKÓ et al. 2012): Ukrajna. krím-félsziget: Sudak (“Sudagh”), 1807, [M. Bieberstein] s.n. 
1239346 (H!). További originális anyag a H és LE herbáriumokban. 

 

= Himantoglossum affine (Boiss.) Schlechter (1918: 287), syn. nov. ≡ Aceras affinis Boissier (1882: 56).  
Lektotípus (kijelölte: NELSON 1968: 59): Törökország. Aydin: Geyre (“Cadmi pineta ad or. GheyraCariae”), 
1842. június, Boissier (G 00150412!). További szüntípusok a G-BOIS herbáriumban. 

 

Ebbıl adódóan, a H. caprinum nevet nem alkalmazhatjuk tovább a Szlovákiától a Balkánon keresztül 
Észak-Törökországig megtalálható sallangvirág-fajra, amelynek bíborszínő virágain vörös papillák találhatók. 

Bár a H. caprinum név alkalmazásában történı változás a taxonómusok számára némi kellemetlenséget 
okozhat, a név elvetése és a széles körben használt H. affine konzerválása nem lehetséges. Az eredeti leírástól 
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kezdıdıen a krími sallangvirág megnevezésére mindvégig következetesen és korrekten használták a H. 

caprinum nevet. Ugyanakkor, ismeretlen okok miatt, a krími növények nem megfelelı jellemzése terjedt el. További 
orosz források egyöntetően és kritikátlanul átvették a nem megfelelı jellemzést egészen napjainkig. Ez a tény komoly 
konfúziót okozott; a nem megfelelı jellemzés hatására botanikusok nem megfelelıen alkalmazták a H. caprinum nevet 
a Krím-félszigeten kívül, kiterjesztve a faj feltételezett elterjedési területét Közép-Európára, ahol valójában a H. caprinum 

nem fordul elı. 
Mivel a H. caprinum név formailag korrekt, ha krími növényekre alkalmazzák, a konfúzió nem nevezéktani, hanem 

rendszertani, amely egy név két különbözı fajra történı alkalmazásában nyilvánult meg. Ám a kérdés 
szempontjából döntı jelentıségő, hogy a krími növényeket soha nem nevezték meg tévesen. Mivel a H. 

caprinum nevet mindig egy (még ha taxonómiailag nem megfelelıen lehatárolt) taxonra alkalmazták (beleértve a típust 
is) a Nevezéktani Kódex Art. 57.1 (MCNEILL et al. 2006) nem alkalmazható. Ebbıl adódóan, megfelelı, faji szinten 
közölt prior név hiányában új nevet adtunk a Délkelet-Európában (és nem a Krímben) elıforduló taxonnak, amelyet 
1897-tıl eddig tévesen H. caprinum-nak neveztek. 

 

Himantoglossum jankae Somlyay, Kreutz & Óvári (közölve: Molnár V. et al. 2012: 9–11.) 
 

Holotípus: Magyarország. Budapest: “Comit. Pest. In declivibus dumetosis supra Solymár” [valószínőleg a 
Kálvária-hegy Budapest város és Solymár község határán], 1918. július 7., Degen Árpád (BP 337088!). 

Alaktani és fenológiai jellemzés: lásd: MOLNÁR (2011), H. caprinum néven. 
Etimológia: A fajnév Janka Viktor (1837–1890) magyar botanikusra emlékeztet, aki a Balkán-félsziget 19. századi 

botanikai feltárásának vezetı alakja volt. 
Elterjedés és élıhely: Szlovákia, Magyarország, Románia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Macedónia, 

Albánia, Bulgária, Görögország és Törökország északi része. Száraz gyepek, erdıszélek, bokorerdık meszes talajokon. 
Természetvédelmi vonatkozások: A Himantoglossum jankae (“H. caprinum” néven) veszélyeztetett és védett 

növényfaj a legtöbb országban ahol elıfordul. “Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch” néven szerepel az 
Európa Tanács Élıhelyvédelmi Irányelveiben (Annex II of Council Directive 92/43/EEC, the ‘Habitats 
Directive’). 

Az újonnan leírt faj magyar nevéül a ’Janka-sallangvirág’ megnevezést javasoljuk. 
 

MOLNÁR V. Attila1 – SOMLYAY Lajos2 – TAKÁCS Attila1 – ÓVÁRI Miklós3 – SRAMKÓ Gábor1 
(1Debrecen, 2Budapest, 3Zalaegerszeg) 
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Himantoglossum jankae Somlyay, Kreutz & Óvári (Kóra Judit rajza) 
 

 


