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Előszó a KITAIBELIA 19. évfolyam 1. számához 

 
Lapunkat 1996-ban azzal a céllal alapította Molnár V. Attila és Vidéki Róbert, hogy a hazai 
terepbotanika eredményeinek bemutatására fórumot teremtsenek. Az alapkoncepció 
helyességét és a vállalkozás sikerét mutatja, hogy azóta minden évben megjelentek a lap 
számai. Máig folyamatos érdeklődés érezhető az olvasók és a potenciális szerzők részéről 
egyaránt. Ugyanakkor kár lenne tagadni, hogy az utóbbi számok megjelenésének ütemén, 
terjedelmén, tartalmi és technikai minőségén (ennyi év után talán törvényszerűen) egyfajta 
„kifulladás” jelei mutatkoznak. A szerkesztőbizottság bevonásával értékeltük az ide vezető 
folyamatokat, átgondoltuk a KITAIBELIA múltját, jelenét és mindezek tükrében igyekeztünk 
jobbító lépéseket tenni és célkitűzéseket megfogalmazni a lap jövőjét illetően.  

A KITAIBELIA máig megtartotta kezdetekben kialakított profilját, amelyen továbbra sem 
kívánunk változtatni. Feladatunknak tartjuk a Kárpát-Pannon régió növényvilágának 

megismerését és védelmét szolgáló ismeretek közzétételét. Lapunk mindig is a florisztikai 
eredmények közlésében járt élen. A florisztikai cikkek szerzőitől a jövőben azt várjuk, hogy a 
puszta adatközlés mellett az adatok jelentőségének bemutatására is fektessenek hangsúlyt. A 
hazai flórát érintő taxonómiai, nevezéktani, továbbá növényökológiai és 
cönológiai/élőhelytipológiai témájú cikkeket is várunk. Folytatjuk azt a hagyományt is, hogy 
lapunk minden számát valamely érdemes botanikus emlékének ajánljuk, így 
megemlékezések, nekrológok megírását és szerzői bibliográfiák összeállítását is várjuk. 

Jelen lapszámtól kezdve formailag megújul a KITAIBELIA. Az elkövetkező füzetekben 
egységes, a korábbiakétól kissé eltérő felépítésű, a kor jogos elvárásainak jobban megfelelő 
cikkek jelennek meg. Felhívjuk a szerzők figyelmét, hogy a benyújtott kéziratoknak ezután 
kötelező tartalmi eleme a magyar és az idegen nyelvű kivonat és a kulcsszavak. Minden 
további formai követelmény betartására is kérjük a szerzőket! Az aktuális formai elvárások 
honlapunkon (http://kitaibelia.unideb.hu/?instruction&lang=hun) megtekinthetők. 

A könnyű hozzáférhetőség érdekében a KITAIBELIA korábbi számainak tartalma és a lappal 
kapcsolatos lényeges információk elérhetők a fent említett, folyamatosan frissülő honlapon. 
A megjelenő lapszámok tartalmát fél évvel a nyomtatott kötet megjelenése után tesszük 
elérhetővé az online felületen. 

A kéziratok gyors átfutása, megjelenése érdekében célunk az évi két szám megjelentetése. 
Hogy ezt az ütemezést tudjuk-e tartani, elsősorban a beérkező kéziratok számán múlik és 
emiatt is bíztatunk mindenkit eredményei publikálására! 

Szakítunk azzal a gyakorlattal, hogy az egyes lapszámok nyomdába adását akkor tűzzük 
ki, amikor már megfelelő számú és terjedelmű kézirat beérkezett. Ehelyett a jövőben előre 
kitűzött lapzártát hirdetünk – kérjük a szerzőket a határidők betartására. 

 
A 19. évfolyam 2. szám lapzártája 2014. szeptember 30-án lesz  

és várhatóan 2014. decemberében fog megjelenni. 
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Elhagyjuk azt a szokást is, hogy az Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-

medencében című konferenciasorozat absztraktjait a KITAIBELIA hasábjain jelentetjük meg. A 
jövőben csak a következő rovatokba illő írások jelennek meg: megemlékezések, lektorált 

közlemények, apró közlemények, recenziók. (A lektorált közlemények között vitaanyagok is 
helyet kaphatnak.) 

Bízunk benne, hogy mindezek az elképzelések találkoznak a KITAIBELIA olvasó- és 
szerzőtáborának várakozásaival. Reméljük, hogy a megjelenés ígérete és világos ütemezése, 
az online megjelenés, az egységesített és megújult külalak, nem utolsósorban igyekezetünk a 
színvonal emelésére bizalmat ébresztenek a szaktársakban. 

Hálával tartozunk a lap ügyeivel kapcsolatos hasznos konzultációért a 
szerkesztőbizottság és a tanácsadó testület tagjainak, továbbá a lektori munkát vállaló 
kollégáknak! Külön köszönjük Barta Zoltánnak és Bán Miklósnak (Debreceni Egyetem TTK 
Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék) a KITAIBELIA online megjelenéséért tett 
fáradozásait, Mizsei Edvárdnak a lap logójának elkészítését! 

A folyóirat szerkesztésébe 2013-tól bekapcsolódott Takács Attila, és a szerkesztést a 
2015. évtől kezdődően teljesen átveszi. 

 
Kívánjuk, hogy forgassák ezt a kötetet legalább olyan lelkesedéssel, mint amilyennel mi 

munkálkodtunk megvalósításán! 
Takács Attila & Molnár V. Attila 

Debrecen, 2014. május 28. 
 
 
 
 
 

Helyreigazítás 

 
A Kitaibelia 18. évfolyamának 1–2. számában megjelent Németh Csaba „Hibrid eredetű, 
bennszülött Sorbus aria s. l. × Sorbus torminalis taxonok (nothosubgenus Tormaria, S. latifolia 

agg.) elterjedése a Bakonyban” című cikkébe a szerkesztési munkák során egy az értelmezést 
is nagyban befolyásoló hiba került, melynek helyreigazítását az alábbiakban közöljük: 

A megjelent szövegben a Sorbus tobani egyik herbáriumi adata a Sorbus veszpremensis 
herbáriumi adatai között szerepel, ami ilyenformán teljesen átértelmezi legalábbis az egyik 
faj tényleges elterjedési mintázatát. Az „Eplény: Malom-völgy (Németh Cs., 2012.05.20., 
HCsN4293)” előfordulási adat tehát a S. veszpremensis herbáriumi enumerációjából törlendő 
és továbbiakban a S. tobanira vonatkoztatva értendő. 
 
 


