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SCHMOTZER András (szerk.)(2014): Szikfok – Dél-hevesi tanulmányok. – Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság, Eger, 192 pp. + Térképmelléklet. 
 

A természeti értékeink megóvásán fáradozó 
kutatók, valamint civil- és hivatásos természet-
védők munkáját többek között a – sokszor 
mostohán kezelt – biotikai adatgyűjtés ala-
pozza meg. Hazánk florisztikai és faunisztikai 
tekintetben ma még közel sem eléggé feltárt. 
Az ismereteink egyenetlenek, ráadásul az 
eddig összegyűjtött adatoknak csupán töre-
déke került publikálásra. A tény, hogy az eddig 
megszerzett ismeretek sem épülnek be a 
szakmai köztudatba, megbéklyózza a tovább-
lépést: a „fehérfoltok” kirajzolódását, a jövő-
beni célzott adatgyűjtés megtervezését. Éppen 
ezért van nagy szükség a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság gondozásában megjelent Szikfok c. 
kötethez hasonló hiánypótló munkákra. A ta-
nulmánykötet hat fejezeten keresztül mutatja 
be a Dél-hevesi Tájegységben két évtizede 
folyó szerteágazó alapkutatások eredményeit. 
A gazdag fotómelléklettel illusztrált kötetben 
olvashatunk a terület vízrajzáról, folyóvizeinek 
állapotáról, madárfaunájáról, Cicindelidae-, 
Carabidae- és Macrolepidoptera-faunájáról, és 
nem utolsó sorban a Hevesi-sík flórájáról. 

A példaértékű flóramű tartalmazza a vizsgált terület botanikai feltárásának történetét, 
növényföldrajzi jellemzését, az aktuális növénytakaró tájtörténeti vonatkozásokat is felvo-
nultató bemutatását, végül a flóra számszerű értékelését, chorológiai grádiensek felvázolását 
és magát a flórakatalógust. A növénytakaró és a flóra értékeléséből egyaránt kitűnik, hogy az 
országosan jellemző tendenciákkal összhangban itt is jelentősek a veszteségek: természetes 
erdőket egyáltalán nem, lösz-, homoki- és mocsári növényzetet pedig csak elvétve találunk. A 
csaknem 1000 taxont számláló flóralistán 76 kipusztult státuszú – vagy legalábbis aktuálisan 
meg nem erősített. Ebben szép számmal akadnak hazánkban honos, országosan ritka, védett 
taxonok, de archeofitonok is. Ugyanakkor az aktuális flórában az adventív elemek részese-
dése csaknem eléri a 10%-ot! Az olvasónak legfeljebb a részletes enumáráció elhagyása miatt 
lehet hiányérzete, de bízunk benne, hogy a szerzőnek idővel ennek közlésére is adódik 
lehetősége. A kötetet (amely beszerezhető a szerkesztőtől: SchmotzerA@bnpi.hu) jó szívvel 
ajánljuk minden érdeklődőnek! 


