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Bevezetés 
 

A Kiskunsági Nemzeti Park Tudományos és Szakértői Tanácsa 1993 májusi ülésén vetette fel a virginiai 
holdruta egyetlen magyarországi élőhelyének megóvásával kapcsolatos természetvédelmi intézkedések 
szükségességét. A meghozandó döntéseket az erdőtervi kivonatok szerint akác - szürke nyár - kocsányos 
tölgy lombkoronaszintű erdő elöregedése tette halaszthatatlanná, ugyanis fenn állt annak a veszélye, hogy a 
felső lombkorona szint közel hasonló időben való elvesztése az élőhelyet közvetlenül, vagy megnyitva az 
utat az agresszíven terjeszkedő fajok (pl. Ailanthus altissima) betelepedése előtt a holdruta számára 
alkalmatlanná teszi. A gondot súlyosbította, hogy a faj ökológiai igényeiről a kunfehértói állományra nem 
vonatkoztatható (főleg észak-európai és -amerikai adatok, cönológiai viszonyairól csak szórványos közlések, 
az egyedszámáról pedig - mint az utóbb bebizonyosodott - bizonytalan becslések álltak rendelkezésre. A 
József Attila Tudományegyetem Növénytani Tanszékén 1993 augusztusától kezdve dolgoztunk a fenti 
kérdések megválaszolásán, a cönológiai és az edafikus viszonyokra vonatkozó eredményeinket először a 
Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának 1995 február 27-i, 1293. előadóülésén mutattuk be 
(BAGI et al. 1995). 

 

Cönológiai viszonyok 
 

A cönológiai vizsgálatokat a holdruta törzsterületének jegyzett, a védett terület erdőgazdasági térképein 70D 
és 69B számú részleteiben végeztük, mintegy kontrollként kiterjesztettük a viszonylag távoli 70B részletre is, 
ahol a növényt nem jelezték, de jelenléte már az 1993-as októberi* felméréskor nyilvánvalóvá vált (a 
szomszédos 70C részletben szórványos előfordulást feltételeztek). (Az egyes erdőrészletek elhelyezkedését 
ld. CSIKY, 1997 3. ábráján.) Az erdő cönológiai jellegének megítéléséhez a vegetáció három aszpektusában 
készültek a megfelelő erdőrészlet nagyobb részére kiterjedő, 10 x 10 m-es kvadrátnagyságra vonatkozó 
szintetikus cönológiai felvételek (ld. 1. táblázat). BAGI et al. (1998) Botanikai Közleményeknek 1995-ben 
közlésre átadott – 1998-ban végül meg is jelent – kivonata alapján idézve „A cönológiai adatok egy igen erős 
cserjeszintű ruderális (eutróf) erdőt mutatnak. A három felmért erdőrészlet cönológiai jellegében nincs 
lényeges különbség: A lombkorona uralkodó fajai a Quercus robur, a Populus x canescens, a Robinia 
pseudo-acacia, a „kontroll” erdőrészletben megtalálható még a Fraxinus angustifolia subsp. danubialis és az 
Ulmus minor is, a Celtis occidentalis mindhárom erdőrészletben előfordul. A cserjeszintben a lombkorona 
fajai mellett jelentősek - többé-kevésbé dominanciájuk sorrendjében felsorolva - a Crataegus monogyna, a 
Prunus spinosa, a Ligustrum vulgare, a Padus avium, az Euonymus europaeus, a törzsterületen lényegesen 
gyakoribbak a Berberis vulgaris és az Ailanthus altissima. A gyepszintben szezonálisan váltakozóan, de 
dominálnak a Querco-Fagetea és az Alliarion közös fajai: Viola odorata, Geranium robertianum, Urtica 
dioica, Chelidonium majus, Galium aparine, Anthriscus cerefolium, Alliaria petiolata, Bilderdykia 
dumetorum, mellettük jelentősek a Querco-Fagetea önálló fajai: Polygonatum latifolium, Geum urbanum, 
Stellaria media, Brachypodium sylvaticum, Viola reichenbachiana, Polygonatum odoratum. Különösen 
figyelemre méltóak a jelentős borításban jelenlévő Alno-Padion karakterfajok: Cucubalus baccifer, Circaea 
lutetiana, mivel ezek tölgy - kőris - szil ligeterdő eredetet, illetve jelleget hangsúlyoznak. Tekintettel arra, 
hogy a kunfehértói erdő a virginiai holdruta egyetlen magyarországi élőhelye a faj hazai cönológiai jellegét 
ennek az erdőnek cönológiai elemzése alapján kell megítélnünk. Az adatokból viszont az következik, hogy a 
virginiai holdruta ... nem Aceri tatarico - Quercion (vö. SOÓ 1968, BORHIDI 1993), nem tisztán Convallario - 

                                                           
* A Botrychium virginianum esetében mindeddig nem említettek ilyen fenológiai eltérést, sőt azokat a 
Botrychiumokat, amelyekre jellemző a késő nyáron kezdődő hajtásképzés (B. dissectum, B. obliquum) a 
Sceptridium nemzetségbe sorolják (vö. www.frognet.net/ jaknouse/scepdiss.html). 
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Quercetum (vö. SOÓ 1980), hanem elsődlegesen Alno-Padion faj, amely esetleg a Convallario-Quercetumba 
is áthúzódhat.” 
A cönológiai felmérések - és különösen a 70B erdőrészletben történt megtalálása - arra irányították rá a 
figyelmet, hogy a Botrychium virginianum az addig feltételezettnél nagyobb területeken fordul elő. Ez az 
1995-ben CSIKY János által végrehajtott egyedszámfelmérések során fényesen be is igazolódott (ld. CSIKY 
1996, 1997). A faj előkerült a 69A,B, a 70D,C sőt a 71B erdőrészletből is, igaz a 70B „kontrollként ” használt 
részét időközben tarra vágták. (Újabb fejlemény a 70B és C részleges, a 71B csaknem teljes, a 69A-t félig 
elpusztító tarvágás. Ezen „erdészeti” beavatkozások a Botrychium virginianum kunfehértói állományát 
végveszélybe sodorták.) 

Edafikus viszonyok 
 

Az edafikus adottságok vizsgálata kezdetben csak a holdruta jegyzett törzsterületére terjedtek ki (69B, 70D), 
amint azonban nyilvánvalóvá vált a lényegesen nagyobb elterjedési terület további, részletesebb felbontású 
talajfúrások mélyítésére került sor. Akkor „a talajtani vizsgálatok elsődleges célja annak kiderítése volt, hogy 
melyek azok a talajtani sajátosságok, amelyek alkalmassá teszik az élőhelyet a növény gametofitonja és 
sporofitonja egymástól akár lényegesen különböző igényének kielégítésére, emellett biztosítják a mikorrhiza 
kapcsolat fennmaradását, és az adatok ismeretében lehetőség nyíljon olyan más területek keresésére, ahová a 
Botrychium siker reményében telepíthető. Hat talajfúrás (0-60 cm mélység, 10 cm-es felbontás) alapján 
megállapítható, hogy a talajparaméterek a mélységgel folyamatosan változnak, határozott határú horizontok 
nincsenek. A szelvényben végig uralkodik a homokfrakció, melyben a durva és közepes méretű szemcsék 
aránya a legmagasabb. A felszíni 10 cm-es réteg kémhatása semleges vagy gyengén savas, a mélyebb rétegek 
már enyhén lúgos kémhatást mutatnak. A felszíni rétegeket magas szerves anyag és hozzáférhető 
tápanyagtartalom (NPK) jellemzi, a szénsavas mész mennyisége a felszíni rétegekben igen alacsony, és az 
50-60 cm-es mélységben is csak 6 %-ra  emelkedik. A Duna - Tisza közi viszonylatban alacsony 
karbonáttartalom hosszabb ideje fennálló kilúgozó hatásra, erdő tartós jelenlétére utal.” (BAGI et al. 1995). Az 
újabb élőhelyeken mélyített, 5 cm-es felbontású, 70 cm-es mélységig terjedő fúrások rámutattak, hogy az 
előbbi megállapítások csak az adott erdőrészekre érvényesek (mint kiderült az adottságok a többi erdőrészben 
jobbak) (ld. CSIKY 1997), sőt a holdrutás erdő viszonylag kiemelkedő tengerszint feletti magasságú (139 m) 
részén a 70D és 70C akácos erdőrészlet határán mélyített (CSIKY által említett, de részleteiben nem közölt) 
fúrás további tanulságokkal szolgál, ugyanis a buckaközi összefolyó csapadékvíz hatását mutatja: a felső 
rétegek szénsavas mész tartalma teljesen kilúgzódott, a pH-értékek igen alacsonyak (6.5), nagy mértékű a 
rejtett savasság, amit a vizes és a kálium kloridos pH-értékek közötti kiemelkedő különbség híven kifejez 
(0.7), a humuszanyagok mélyen a szelvény belsejébe mosódnak, sőt az alsó, 45-50 cm-nél kezdődő kötöttebb 
textúrájú horizont felső rétegeiben föl is halmozódnak. Utóbbi jelenség arra hívja fel a figyelmet, hogy 
humuszfelhalmozódás az alsóbb rétegekben nemcsak humuszos rétegek eltemetődése útján történhet, hanem 
csapadékvíz hatására, bolygatatlan talajhorizont esetében akkor is, ha a lefelé irányuló vízmozgás lelassul. 
Ezeken a helyeken a talajkolloidok is kicsapódhatnak, amely a talaj vízgazdálkodása szempontjából kedvező. 
(Hasonló jelenség ez, mint ami a homokbázisú erdőtalajok esetében kovárványosodás néven ismert.) [A 
talajadatok részleteiben hozzáférhetők (BAGI és CSIKY 1997).] A közölt edafikus adatokból is kitűnik a 
kunfehértói erdő erős talajtani mozaikossága, melynek szerepe lehet a Botrychium virginianum 
megőrzésében. 

 

A Botrychium virginianum „őshonosságának” kérdése 
 

A fenti előzmények ismeretében vetődött fel a Botrychium virginianum kunfehértói állománya 
őshonosságának kérdése, melynek megválaszolása békés természetű polémia tárgyát képezte és képezi tanár 
és tanítvány között. CSIKY (1997) ugyanis - „közvetlen bizonyítékok hiányában a korai irodalmi, erdészeti 
adatok és szemcsevizsgálati eredmények” alapján - azt tartja legvalószínűbbnek, hogy a Botrychium 
virginianum ausztriai eredetű, és az első fekete fenyő telepítésekkel (azaz e század elején) földlabdában 
került jelenlegi élőhelyére. BAGI szerint a CSIKY által felvezetett érvek nem zárják ki annak lehetőségét, hogy 
a Botrychium virginianum glaciális, vagy posztglaciális reliktumként maradt fenn Duna-Tisza közi élőhelyén. 
Mivel direkt genetikai bizonyítékok a mintegy 95%-osra tehető önmegtermékenyítés (MCCAULEY 1985) [és 
az igen hosszú életciklus] miatt nem várhatók (ld. még a CSIKY (1997) által citált vonatkozó szakirodalom), 
sőt a palinológiai eredmények sem lennének feltétlen perdöntőek (ld. pro és kontra pl. fosszilizációs, 
áthalmozódási problémák, spórák mélyebb rétegekbe való bemosódása, az egyéb Ophioglossales-fajok igen 
hasonló spórái), jelen esetben is lényegében a CSIKY által felsorakoztatott adatok és források más szempontú, 
a Botrychium virginianum reliktuális jellege mellett szóló értékelésével érvelek. 
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a/ Növényföldrajzi ellenvetések 
 

CSIKY szerint a Botrychium virginianum subsp. europaeum „Közép- és Közép-Kelet-Európában a 
hegyvidékek fenyveseihez, fenyőelegyes montán erdeihez, valamint kisebb részt a  szubalpin  régiókhoz  kö- 
tődik. ... A kirívó kunfehértói előfordulás már itt felhívja figyelmünket arra, hogy a fajt talán nem ... 
reliktumnak kell tekintenünk.” A Botrychium virginianum subsp. europaeum áreájának jelentős része (vö. 
HULTÉN és FRIES 1986) valóban a cirkumpoláris tajgaöv és fenyőelegyes öv zónájába esik, másik része 
montán jellegű területekre (Alpok, Kárpátok, Sziklás-hegység) terjed ki. Feltűnő az alfajnak az atlantikus és 
mediterrán klímahatások előli kitérése, montán előfordulása is jelentős részben a hegységek keleties oldalaira 
korlátozódik. Mindez egyfajta kontinentális jelleget tükröz, ami úgy tűnik a Botrychium-nemzetség egyik 
sajátossága. (Teljesen hasonló áreát alakít ki Európában a Botrychium multifidum és a B. matricariifolium. 
Miközben ezek a fajok Észak-Európában szintén javarészt Pino-Quercion fajok, nálunk a B. virginianumtól 
eltérően hegyi réteken, szőrfűgyepekben, erdei tisztásokon fordulnak elő igencsak szórványosan.) A 
Botrychiumok áreáinak másik jellemzője a nagymértékű fragmentálódás és egyes populációiknak extrém 
módon való izolálódása a törzsáreáktól (vö. HULTÉN és FRIES 1986). A Botrychium virginianum esetében az 
áreatérképek egyes szórványos adatai arra utalnak, hogy az alfaj Ukrajna és Oroszország területén is kiléphet 
az erdős sztyepp övbe, ahol az erdőfoltokban (erdőkben) izolálódva fennmaradhatott. A kunfehértói állomány 
a legközelebbi montán élőhelyektől kisebb távolságra van, mint az említett oroszországiak a törzsáreáktól. A 
szlovéniai Triglav Nemzeti Parktól a Bécsi medencéig húzódó kelet-alpi, valamint a Déli- és Keleti-Kárpátok 
keleties peremein Románia és Ukrajna területén nyomonkövethető áreák mintegy harapófogóba fogják a 
Kárpát-medence területét, ezen árearészek délebbre nyúlnak, mint a kunfehértói állomány. A DEGEN (1888) 
által Karlsdorf mellett megtalált élőhely és az Északi-Kárpátok között felfedezett újabb előfordulások (vö. 
JALAS és SOUMINEN 1988) biztosítják e déli élőhely áreájának kapcsolatát (HULTÉN és FRIES 1986). 
Előfordulhatott-e a Botrychium virginianum a Kárpát medence területén a glaciális vagy posztglaciális 
(Dryas) időkben? Mai törzsáreája éghajlati viszonyait, növényzetét figyelembe véve igen, hiszen a Kárpát-
medence akkori növényzete, feltehetően (ld. ZÓLYOMI 1951, BORHIDI 1997) közel állt a mai erdős 
tundrákéhoz. A jégkorszakok lezárultával egy atlantikus és mediterrán klímahatások elől kitérni igyekvő faj 
áreája valószínűleg pontosan úgy húzódik vissza, mint a Botrychium virginianum subsp. europaeumé. 
Mindamellett különösen nehéz a válasz arra a kérdésre, hogyan maradhatott fenn, egyeltalán fenn tudott-e 
maradni egy izolált reliktuális populáció a Kárpát-medence közepén a jégkorszaktól napjainkig. Abban 
egyetértünk, hogy ennek alapvető feltétele erdő folyamatos jelenléte volt a Kunfehértói térségben, nem 
feltétlen időben kontinuusan a mostani élőhelyen. 

 

b/ A kunfehértói erdő folyamatosságáról 
 

Joggal feltételezhető, hogy a honfoglalás koráig és az Árpádok alatt az Alföld erdősültsége még jelentős volt. 
Nagyjából az Árpád ház kihalásának idején kezdődött Európában a kis jégkorszaknak nevezett periódus, 
amely már az 1340-es években a csapadékos, hűvös időjárás miatt éhinségeket okozott. Mivel 
Magyarországon ennek korai hatásai nem voltak olyan drasztikusak, mint Nyugat-Európában, ekkor a 
magyarországi mezőgazdasági (különösen a marha) export felértékelődött (RÁCZ 1997). Ez időktől datálható 
a Magyar Alföld elerdőtlenítésének intenzív szakasza. Sajnos korabeli források nem állnak rendelkezésre 
annak megítéléséhez, hogy a kiskunhalasi térség ezen jól behatárolt kunfehértói részén bekövetkezett-e az 
erdők teljes kiirtása. A korabeli térképek (LÁZÁR 1514; LAZIUS 1556;  ZSÁMBOKI 1517) alapján ez nem 
állapítható meg bizonyossággal, bár a térség állattartó jellegét utóbbi két térkép szimbólikusan jelöli 
(KLINGHAMMER 1997). Az erdőpusztítás terén a csúcs minden bizonnyal a török megszállás alatt és végén 
(1686 után), egyes szerzők (KAÁN 1939) szerint az ezt követő évtizedekben következett be (vö. MAGYAR  
1960), amikoris elérünk az első (CSIKY által is citált) olyan írott forrásig (vö. ILLYÉS és SZŐTS 1975), amely 
konkrétan a kunfehértói erdőre utal. Eszerint 1755-ben Kiskunhalas városi tanácsa a redemptió után a 
határhoz csatolt pusztákon a fehértói nyárfaerdőt foglalta le közcélokra. Kétségtelen nem világos, mi is volt 
az a bizonyos közcél, viszont kitűnik, hogy Kunfehértó mellett ekkor már/még említésre méltó erdő volt. Az 
évszámokat egybevetve, valószínűbbnek látszik, hogy a lefoglalt erdő nem a török kiűzése utáni telepítés. A 
II. József korabeli I. katonai térképezéstől kezdve (1782-1785), melynek lapjai ritkás facsoportot ábrázolnak 
a mostani erdő közelében, illetve helyén (1. ábra, 202. oldal) az erdőterület növekedése a térségben 
folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. 
A korai források bizonytalansága miatt - mindamellett - erdők tartós, akár helyenként váltakozó jelenlétét a 
térségben egyértelműen sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet. A Kunfehértó (Széksóstó) közelsége, a 
Kőrös éri főcsatorna közelben húzódó nyomvonala miatt nem zárható ki, hogy ezek közelében, esetleg kis 
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kiterjedésben, egyéb cserjések és ligeterdő maradványok folyamatosan fennmaradtak refúgiumot biztosítva a 
holdrutának és egyéb erdei fajoknak. 
 

 

  

 
 

c/ Florisztikai és cönológiai ellenérvek 
 

Az erdő bővelkedik olyan fajokban, amelyek előfordulása - amennyiben hosszú idejű erdőtlenség állt volna 
fenn a területen és környékén - valószínűtlen lenne. Az erdészetileg művelt fafajokkal ezesetben nem lehet 
operálni, de a cserjék egy része is (Viburnum opulus, Padus avium) nedvesebb időszak emlékeként 
maradhatott fenn. Az utóbbinak e Duna - Tisza közi előfordulása - annak ellenére, hogy egyes egyedei olyan 
idősek, hogy bokrai tőből dőlnek szét - nem szerepel BARTHA és MÁTYÁS (1995) könyvében sem, mindössze 
egy Kecskemét melletti előfordulását jelzik a régióra. A faj említése ZÓLYOMI és BAKSAY (1950) 
feljegyzéseiből és SZERDAHELYI (1979) cikkéből is hiányzik. A lágyszárú szintben a Circaea lutetiana, a 
Cucubalus baccifer alföldi viszonylatban elsősorban ligeterdő faj (utóbbit, a Geranium lucidummal együtt 
gyakori előfordulásuk ellenére sem említik a területtel részletesebben foglalkozó publikációk (ld. még 
VÁRVÖLGYI 1969). A táblázatban is megtalálható Querco - Fagetea, Querco - Fagetea és Alliarion közös 
fajok jelentős részaránya a természetesebb állományokban szintén a tartósan meglevő erdőt valószínűsíti (ld. 
még CSIKY 1996, 1997 újabb florisztikai adatai). Szinte teljesen elképzelhetetlen, hogy pl. a Dryopteris filix-
mas, vagy a CSIKY által először regisztrált Dryopteris carthusiana az 1969 óta végrehajtott erdészeti 
kezelésekkel került volna a területre, sokkal inkább valószínűsíthető, hogy az erdővel foglalkozó kutatók 
ezeket a termetes páfrányfajokat nem találták meg (vö. BOROS 1930). Tekintettel arra, hogy a Botrychium 
virginianum habitusát tekintve rendkívüli mód hasonlít az erdő minden aspektusában jelentős konstanciájú 

1. ábra. A kunfehértói holdrutás erdő környékének térképe az I. katonai felmérés idején (a), és az 1960-as 
évek végén (b). A „b” részábrán feltüntettük a védett terület erdőtagjainak sorszámát. (A „b” részábra 
kivonatos, az erősen buckás részek határát szaggatott vonal jelzi, a szintvonalakat csak a védett területen és 
környékén ábrázoltuk.) A közel hasonló léptékű részábrák összehasonlításából kitűnik, hogy a „keskeny 
erdősáv” kiterjedése közel megegyezik a holdrutának ma élőhelyet adó erdőtagok összterületével (69-71). 
További érdekesség, hogy mindeddig egyetlen egy egyedet sem találtak, amely ezen a keskeny erdősáv 
területén kívül fordulna elő, noha például az 54A-F erdőtag kifejezetten jó állományú erdőt hordoz. 



BAGI I.: A Botrychium virginianum (L.) Sw. kunfehértói állományának eredetéről 
 

203

Anthriscus cerefolium tőleveleihez, a holdruta elnézése - főleg, ha nem is céltudatosan keresi valaki - 
könnyen megtörténhetett. (A legtöbb szakirodalom a Botrychium virginianumnak az Anthriscus sylvestrishez 
való hasonlóságát hangsúlyozza, azonban mind a levélkék alakját, mind a növény „fogását", de különösen 
színét tekintve a hajtása Kunfehértón inkább az Anthriscus cerefoliuméhoz hasonlít.) 
Az erdő flórájának eredete egyszerűbben magyarázható azzal, ha a környező tavak környékén, a Kőrös ér 
mellékén hajdanvolt ligeterdő megmaradt cserje- és gyepszintjének túlélt elemeinek tartjuk őket, mintsem 
minden egyes esetben az erdészeti telepítés általi behurcolással magyarázzuk jelenlétüket. Ha a lombkorona 
szint el is tűnt volna átmenetileg, a későbbi erdőket ezekre a maradványokra mintegy rátelepítették. 
Mindenesetre már a századelőn TUZSON (1914) a pusztai erdő formáció (ma alkalmazott értelemben társulás) 
alaptípusát vélte felfedezni a Kiskunhalas melletti zárt, tölgyes - sziles - nyáras erdőben, amely - bár leírása 
igencsak rövid - nagyon emlékeztet a mai természetesebb részek állapotára (a homoki fenyőtelepítések még 
csak akkor kezdődtek). TUZSON kiemeli, hogy „a Celtis ültetett ugyan, de magától is szaporodik", nyilván 
arra gondolt, hogy a többi felsorolt fafaj nem ültetett; TUZSON ebben a tanulmányában csak természetesnek 
gondolt formációkat sorol fel. 

 

d/ Talajtani és szemcsealaktani érvek 
 

A holdrutás erdő egésze talajtanilag lényegesen változatosabb, mint a védett faj törzsterületének (69B,70D) 
tartott rész önmagában: A 71B erdőrészlet esetében a kötöttebb vályogtalaj, réti jellegű homoktalaj a felszíni 
rétegeket is eléri (136 m tengerszint feletti magasság), ezen erdőrészlettől a törzsterületek felé haladva a felső 
homokos rétegek átlagos vastagsága növekszik, azonban még a magasabb területek buckaközeiben mélyített 
fúrások alsó rétegeiben elérhető mélységben van (139 m tszfm). A vályogos réteg csak a legmagasabb (143 
m tszfm.) homokbuckák esetében nem érhető el 70 cm-es fúrásokkal. A kötöttebb talajú alsó szintek esetében 
a már említett folyamatok révén igen kedvező vízgazdálkodást biztosító, eltemetett humuszréteg látszatát 
keltő humuszfelhalmozódási folyamatok játszódnak le, feltéve, ha a területen erdő vegetáció van. Az 
agyagosabb talajrétegek mélysége a Széksóstótól távolodva növekvő tendenciát mutat, ami arra utal, hogy 
talán a tó és a hozzácsatlakozó réties - erdős (netalán a tavat övező ligetes) vegetáció lényegesen kiterjedtebb 
volt, mint napjainkban. A futóhomok, lepelhomok erre a területre fúvódott be igen változatos vastagságban. 
A homokszemcsék analízise (CSIKY 1997) inkább a külső állapotokra reflektál. A tanulmányozott szemcsék 
emellett - bár a faj törzsélőhelyéről származnak - a holdrutás erdő legmagasabb (143 m tszfm) részének 
történeti viszonyaira utalnak, sokkal kevésbé azokra a talajtanilag, térszínileg is különböző - kedvezőbb 
vízgazdálkodású erdőrészekre, amelyekben - igaz szórványosabb állományokban - de mégiscsak nem 
elhanyagolható egyedszámban jelenleg (is) megtalálható a faj. A fentiek alapján CSIKY (1997) azon 
megállapítása miszerint a „homokszemcséken vizsgált bélyegek összessége egyértelműen arra utal, hogy az 
erdő területén, a lepelhomok eolikus keletkezésekor és után extrém száraz, forró nyarú klíma uralkodhatott, 
amely ezen a területen nyílt homokbuckák és futóhomok tartós jelenlétét feltételezi", nem tűnik bizonyító 
erejűnek, ennek következményeként a Botrychium virginianum őshonosságát ezen az alapon kizáró érvelés 
sem.  
A felszínhez közeli vályogos réteg a buckás mélyedéses erdőterület talajtani változatosságát nagymértékben 
fokozza. Az erdő mozaikossága fontos szerepet játszhatott és játszhat a Botrychium virginianum 
fennmaradásában. A mikrodomborzat és az edafikus viszonyok mozaikossága változatos mikroklíma 
kialakulását eredményezte, egy ilyen élőhely alkalmas lehet arra, hogy egyes foltjaiban mindig biztosítson 
olyan helyeket, ahol a Botrychium virginianum egyedei átvészelhették a kedvezőtlenebb időszakokat. Az 
élőhely Duna - Tisza közi viszonylatban unikális jellege kétségessé teszi a faj áttelepítésének 
eredményességét. 

e/ A Botrychium virginianum biológikumából adódó ellenérvek 
 

CSIKY a faj Kárpát-medencén kívüli cönológiai preferenciájából kiinduló feltételezése szerint a faj 
fenyőcsemeték földlabdájával került be a területre. Azt a sajátságos tényt, miszerint a kunfehértói teljes 
állomány lombhullató erdőrészekre esik, és egyetlen egy egyede sem fordul elő fenyőtelepítésekben (pedig a 
törzsterület érintkezik - igaz fiatalabb - telepített fenyőültetvényekkel) azzal magyarázza, hogy a faj a 
cönológiai igényeinek jobban megfelelő lombhullató fajok által biztosított élőhelyet foglalta el, noha a 
megtelepedése egy fenyőültetvényben történt meg (CSIKY 1997). Ellenvetésként megállapítható, hogy 
helyváltoztató mozgás híján a növényeknek nem adatik meg az élőhelymegválasztás lehetősége; egy élőhely 
vagy kielégíti az igényeiket, vagy sem. Úgy tűnik, hogy a virginiai holdruta igényeit az alföldi 
fenyőültetvények nem elégítik ki. Ha a feltételezés szerint behurcolt egyedek ebben a közegben meg tudtak 
maradni, sőt szaporodtak is, akkor joggal lenne elvárható, hogy - most mutatott cönológiai preferenciájuk 
ellenére - legalább a populáció egy része most is fenyőültetvényekben él, de mint látjuk ez nem így van. 
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2. ábra. A Botrychium virginianum nemzedékváltakozása. A haploid, tetraedrikus (trilét), 37.5-47.5 
mikronos spórákból (1) nyugalmi időszak után földalatti obligát endotróf mikorrhízás fiatal gametofiton 
(2a,b) fejlődik, mely hosszú idő elteltével válik ivaréretté (3a,b). A két cm-es, gumószerű ivarérett 
gametofiton felső részén hímivarszervek (anterídiumok), bennük többostoros spermatozoidok (3c) 
keletkeznek. Oldalsó részén nőivarszervek (archegóniumok) fejlődnek (3d – 3e). Megtermékenyítés (3e) után 
a zigótából kialakuló, évekig fejlődő embrió (4) a gametofitonból táplálkozik, de az még a felszínre 
emelkedő fiatal sporofiton (5) kezdeti táplálásában is részt vesz. A fotoszintetizáló, ektotróf mikorrhízás 
sporofiton feltehetően fiatalabb korában gyakrabban csak levelének trofofillum részét képezi (6), idősebb 
korában és kedvező körülmények között a levél sporofillumos (7) karéja is kifejlődik. Az évente újraképződő 
hajtáson már a fertilis hajtás fiatal korában (7a) megfigyelhető a sporofillum- és a trofofillumkaréj 
elkülönülése. A sporofillum (részlete 7c) Botrychium típusú sporangiumaiban (7d) redukciós sejtosztódással 
sporangiumonként mintegy 2-3000 izospóra (1) keletkezik. Források: 1 – KARPOWICZ nyomán cit. ERDTMAN 
(1954) [Botrychium lunaria], 2-5 – JEFFREY nyomán cit. WETTSTEIN (1911), 6-7b – HEGI (1935) [a gyökér 
részen B. multifidum], 7a – KURUCZ Gábor eredeti rajza nyomán, 7c,d – CSAPODY in: SIMON (1992) alapján 
(B. lunaria). 
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Emellett a Botrychium virginianum életciklusa rendkívül lassú (2. ábra, 204. oldal). A gametofiton endotróf 
mikorrhízás. A kihajtó spóráknak már néhány sejtes állapotukban kapcsolatba kell kerülniük az arbuszkuláris 
mikorrhiza kialakításáért felelős, a földalatti gametofiton táplálását biztosító járomspórás gombával. A 
gametofiton ivarérettségig tartó fejlődése 7-10 évig is eltart. A megtermékenyítés után a gametofitonból 
táplálkozó embrió mintegy 3-4 évig fejlődik, amikor végre a felszínre emelkedik a fiatal sporofiton. A 
sporofiton gyökerein gyökérszőrök nem alakulnak ki, funkciójukat bazidiumos, vagy esetleg tömlős gombák 
alkotta ektotróf mikorrhiza veszi át (további részletek a 2. ábrán). Bár a földlabda sokmindent megmagyaráz, 
azonban ez a sajátosan körülményes, leginkább a korpafüvekére emlékeztető, igen lassú életciklus nem teszi 
összehasonlíthatóvá e növény behurcolási lehetőségeit egyik más páfrányéval sem (ld. CSIKY hivatkozását a 
Polystichum setiferum előfordulására Gödöllő környéki fenyvesekben). Gondoljuk el, az élőhelynek ki kell 
elégítenie nemcsak a sporofiton és a gametofiton egymástól akár lényegesen eltérő igényeit, hanem a 
különböző szimbionta gombapartnerekét is. 

 

Záró megjegyzések 
 

A CSIKY által 1995-ben végrehajtott, az erdő teljes területére kiterjedő hajtásszámolás valószínűleg Európa 
egyik legnagyobb Botrychium virginianum populációját sejteti a kunfehértói holdrutás erdőben. Az 
őshonosság feltételezése azért is különösen fontos, mert magyarázatot adhat azokra a kérdésekre, hogy vajon 
miért nem jelent már meg a Botrychium a környező, látszólag hasonló adottságú erdőkben? Miért nem terjed 
túl ezen egyetlen erdő határain? Miért nem hurcolták be máshová is? Úgy tűnik, a holdruta jelenlegi élőhelye 
valamilyen szempontból mégiscsak különbözik a többi erdőtől, ha másban nem is, történetének 
kontinuitásában valószínűleg. Megfordítva a kérdést: nem lehetséges-e, hogy a Botrychium virginianum az 
erdő kontinuitásának bizonyítéka? Ez a körülmény - ha igaz - magát az erdőt éppoly unikálissá teszi, mint 
amilyen unikális faj a magyar flórában a Botrychium virginianum. 

 

Summary 
On the origin of the Botrychium virginianum (L.) Sw. in the Hungarian flora 

I. BAGI 
 

Contrary to Csiky's opinion (CSIKY 1997) there is no clear evidence against the hypothesis that Botrychium 
virginianum is a glacial or postglacial relic in its habitat at Kunfehértó. The historical, pedological and quartz 
surface examination data referred to, and as explained by CSIKY, do not exclude the possibility of the 
Botrychium being a native indigenous plant: The continuity of the forest (in which Botrychium lives) since 
the postglacial epoch cannot be refuted by evaluation of the historical data. The pedological studies describe 
soil profiles which refer to a long-standing leaching effect which might be due to the long continuity of 
forest. The eolic quartz grains could have blown in from the surrounding, treeless territories.  
At the same time, serious problems arise with the hypothesis that artificial colonization occured in times of 
forest revegetation. Problems arise from the complicated and very slow life cycle of the species, as well as 
from its total dependence on mycorrhizal symbionts. A source of further problems is the fact that Botrychium 
occurs only in deciduous forests, no single specimen living in pine plantations. This is in contradiction to 
CSIKY's theory on the immigration of the species (by way the soil-balls of pine saplings that originating in 
Austria). Several other phytogeographical, cenological and floristical considerations suggest - but do not 
prove - the indigenous character of the species. 
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1. táblázat. A Botrychium virginianum cönológiai viszonyai a kunfehértói Városerdő három részletének késő 
nyári, őszi és tavaszi aszpektusában. NB: A 70B erdőrészlet őszi aszpektusában a holdruta hajtások 
(mindössze nyolc elszáradt sporofillumú, de még zöld levelű hajtás 2 m2-en belül) előfordulásának jelzése 
nem tévedés vagy nyomdahiba eredménye. 

 

Erdőtag      70/D    69/B     70/B  
Felvétel ideje 93.08.04. 93.10.05. 94.05.02. 93.08.04. 93.10.02 94.05.02. 93.08.04. 93.10.05. 94.05.02.
Lombkorona szint     
 Alno-Padion és     
Querco-Fagetea     
    Quercus robur V(15-50) V(15-50) V(15-50) III(5-10) III(5-10) III(5-10) V(20-70) V(20-70) V(20-70)
    Populus  x canescens V(15-40) V(15-40) V(15-40) IV(10-25) IV(10-25) IV(10-25) III(15-40) III(15-40) III(15-40)
    Celtis occidentalis I(+) I(+) I(+) II(10-50) II(10-50) II(10-50) II(15-40) II(15-40) II(15-40)
   Fraxinus angustifolia   I(5-15) I(5-15) I(5-15) 
   Ulmus minor   I(5-20) I(5-20) I(5-20) 
   Populus nigra I(+) I(+) I(+) + + + + + + 
   Ulmus  glabra   + + + 
     Ruderália     
   Robinia pseudo-acacia V(20-80) V(20-80) V(20-80) V(70-90) V(70-90) V(70-90) III(35-45) III(35-45) III(35-45)
Cserje szint     
  Alno-Padion     
   Celtis occidentalis III(5-10) III(5-10) III(5-10) V(3-15) V(3-15) V(3-15) IV(5-15) IV(5-15) IV(5-15
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   Padus avium III(+-10) III(+-10) III(+-10) + + + II(+-10) II(+-10) II(+-10)
   Ulmus minor   I(+-5) I(+-5) I(+-5) 
  Querco-Fagetea     
   Ligustrum vulgare V(3-10) V(3-10) V(3-10) II(+-2) II(+-2) II(+-2) I(+-2) I(+-2) I(+-2) 
   Euonymus europaeus I(+-3) I(+-3) I(+-3) + + + I(+-5) I(+-5) I(+-5) 
   Rhamnus catharticus + + + + + + 
   Pyrus pyraster + + +   
   Crataegus oxyacantha   + + + 
 Querco-Fagetea és     
     Prunetalia     
   Crataegus monogyna V(10-30) V(10-30) V(10-30) V(15-40) V(15-40) V(15-40) IV(5-25) IV(5-25) IV(5-25)
   Prunus spinosa V(5-10) V(5-10) V(5-10) I(+-2) I(+-2) I(+-2) II(+-4) II(+-4) II(+-4) 
   Berberis vulgaris III(3-5) III(3-5) III(3-5) II(2-3) II(2-3) II(2-3) + + + 
   Rubus caesius I(+-1) I(+) I(+-1) II(+-2) II(+-2) II(+-2) I(+) I(+) I(+) 
   Sambucus nigra   + + + I(+-4) I(+-4) I(+-4) 
   Rhamnus catharticus   + + +   
   Cornus sanguinea   + + +   
   Rosa canina   + + +   
  Ruderália     
   Robinia pseudo-acacia II(5-10) II(5-10) II(5-10) IV(5-7) IV(5-7) IV(5-7) I(+-2) I(+-2) I(+-2) 
   Ailanthus altissima I(+-1) I(+-1) I(+-1) I(+-2) I(+-2) I(+-2)   
Juvenilis szint     
  Alno-Padion     
   Celtis occidentalis I(+) I(+) I(+) IV(+-2) IV(+-2) IV(+-2) III(+-2) III(+-2) III(+-2)
   Populus  x canescens I(+) I(+) I(+) I(+) I(+) I(+) I(+-1) I(+-1) I(+-1) 
   Fraxinus angustifolia    I(+-1) I(+-1) I(+-1) 
   Padus avium + + + + + + 
   Populus nigra + + +   
   Ulmus minor   + + + 
 Querco-Fagetea     
   Ligustrum vulgare III(+-2) III(+-2) III(+-2) V(3-5) V(3-5) V(3-5)   
   Quercus robur I(+-1) I(+-1) I(+-1) I(+) I(+) I(+) II(+-3) II(+-3) II(+-3) 
   Rhamnus catharticus II(+) II(+) II(+) + + + I(+) I(+) I(+) 
   Euonymus europaeus + + + + + + 
   Crataegus oxyacantha   +  +  + 
 Querco-Fagetea és     
      Prunetalia     
   Crataegus monogyna III(+-3) III(+-3) III(+-3) I(+) I(+) I(+) I(+-1) I(+-1) I(+-1) 
   Prunus spinosa II(+) II(+) II(+) I(+) I(+) I(+) I(+-2) I(+-2) I(+-2) 
   Sambucus nigra I(+) I(+) I(+) I(+-1) I(+-1) I(+-1) III(+-4) III(+-4) III(+-4)
   Berberis vulgaris I(+) I(+) I(+) II(+-1) II(+-1) II(+-1) + +  + 
   Rosa canina   I(+) I(+) I(+)   
   Cornus sanguinea   + + +   
  Ruderália     
   Robinia pseudo-acacia II(+) II(+) II(+) III(+-2) III(+-2) III(+-2) I(+) I(+) I(+) 
   Ailanthus altissima + + + II(+-3) II(+-3) II(+-3)   

Gyepszint összborítás 25-35 % 25-35 % 35-70 % 25-30 % 35-45 % 75-95 % 25-35 % 30-40 % 95-99 %
Botrychium virginianum I(+)  I(+) II(+) I(+)  + (!!) I(+) 
 Alno-Padion     
     Circaea lutetiana I(+) III(+-3) I(+) I(+) III(+-1) I(+) III(+-8) II(+-1) I(+) 
     Cucubalus baccifer I(+) I(+) I(+-1) I(+) I(+) I(+) III(+-5) II(+-1) II(+-1) 
     Poa trivialis   I(+) I(+) I(+-2) 
 Querco-Fagetea     
     Polygonatum IV(+-2) IV(+-1) IV(1-5) IV(+-2) III(+-1) IV(+-4) I(+) II(+-1) II(+-1) 
     Stellaria media IV(+-3) III(+-3) V(5-15) I(+-1) III(1-5) V(5-25) I(+-1) IV(1-2) V(5-15)
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     Geum urbanum IV(+-7) III(+-2) III(+-3) IV(1-5) IV(1-7) III(2-5) IV(+-6) III(+-2) III(+-2)
     Brachypodium sylvat. II(+-1) IV(1-2) II(+-3) I(+) III(+-2) II(+-1) I(+-1) I(+-1) II(1-2) 
     Viola II(+-1) II(+-1) II(+-1) III(+-1) III(+-3) II(+-1) I(+) I(+) I(+) 
     Polygonatum I(+-1) II(+-1) I(+-1) I(+) II(+) I(+) + + + 
     Clinopodium vulgare I(+-1) II(+-1) I(+) + + + 
     Veronica hederifolia   III(+-5) III(1-4)  IV(5-8)
     Mycelis muralis   I(+-3) I(+-1) I(+-1) 
     Salvia glutinosa + + +   
     Verbascum  + +   
     Thalyctrum minus   +   
     Dryopteris filix-mas   + + + 
     Carex spicata + + + + + +   
     Iris variegata   + + + 
 Querco-Fagetea és 
    Alliarion 

         

    Viola odorata V(5-10) V(1-6) V(2-5) V(3-5) IV(1-5) IV(+-3) V(+-10) IV(2-3) IV(2-5)
    Geranium robert. V(5-15)  V(+-2) V(1-4) V(5-10) IV(1-3) IV(+-3) V(+-5) IV(+-1) IV(1-3)
    Chelidonium majus V(2-10) IV(+-3) V(3-5) IV(+-5) IV(+-2) IV(1-5) V(3-10) IV(2-3) V(1-3) 
    Urtica dioica IV(+-5) IV(+-3) V(1-5) III(+-6) III(+-1) III(1-7) IV(3-7) III(+-2) IV(3-15)
    Anthriscus cerefolium IV(+-7) IV(2-10) V(5-50) II(+-3) V(10-25) V(45-60) II(+-3)  V(25-30) V(50-60)
    Galium aparine IV(+-1) III(+-1) II(+-1) II(1-3) I(+-1) II(1-5) III(+-4)  II(+-1)  III(1-5)
    Lamium purpureum III(+-5) III(+-2) I(+-1) IV(+-7) III(+-3) II(+-2) II(+-2) II(+-1) II(2-5) 
    Bilderdykia dumet. III(+-4) I(+-1) I(+) III(+-2) III(+-1) II(+-1) IV(+-3) III(+-1) II(+-1) 
    Alliaria petiolata III(+-1) IV(1-3) IV(1-5) I(+-1) III(+-1) II(+-2) I(+-5) I(+-2) II(+-1) 
    Anthriscus sylvestris I(+) I(+) I(+) II(+-3) I(+) I(+) I(+)  I(+) I(+) 
    Glechoma hirsuta II(+) I(+) II(+)   
    Geranium lucidum   I(+) I(+) I(+1) 
    Torilis japonica  + + + +  
    Chaerophyllum temul.   + +  
    Allium scorodopr. + +   
    Arctium lappa + + + + + + 
 Querco-Fagetea és     
      Festuco-Bromea     
    Ornithogalum  + IV(+-1) I(+) II(+-1) + I(+) 
    Festuca rupicola I(+) I(+) I(+)   
    Muscari racemosum  I(+) I(+) I(+) I(+-1) I(+) I(+) 
    Poa bulbosa  + I(+-1) + I(+) + I(+) 
    Poa  angustifolia + + +   
    Dactylis glomerata + + +   
    Cynoglossum off. + +   
    Euphorbia cyparissias  +   
  Chenopodio-     
    Ballota nigra I(+) I(+-1) I(+-1) I(+-2) III(+-3) II(+-4) I(+-1) I(+) I(+) 
    Bromus sterilis I(+) I(+) I(+) III(+-2) II(+-1) II(3-45) I(+-1) I(+-1) I(+) 
    Melandrium album   + + + + 
    Cardaria draba     + 
    Cirsium  x pulchrum + +   
    Chenopodium album  +   
    Cannabis sativa  +    
  Egyéb     
    Taraxacum officinale + + + + + + + + + 
    Carex liparicarpos   + + +   
 


