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Szakirodalmi figyelő 
 

Összeállította: MOLNÁR V. Attila 
 

A „Szakirodalmi figyelő”-ben a közérdeklődésre számot tartó vagy nehezebben hozzáférhető folyóiratokban 
megjelent közlemények rövid, figyelemfelkeltő bemutatásán kívül a könyvismertetéseket is közlünk. Ezek 
nem csupán formális ismertetések, hanem a szó valódi értelmében vett tárgyilagos kritikák, melyek a 
bemutatott művek tartalmáról, erényeiről, hiányosságairól és hibáiról egyaránt igyekszenek tájékoztatni az 
Olvasót. 
 

Megjelent a KANITZIA 4. (1996-os) kötete. BDTF Növénytani Tanszék (Szombathely), 1998. június. 
Szerkesztette: Kovács J. Attila. A kötet a folyóirat névadójának, Kanitz Ágostnak, a kolozsvári egyetem 
botanika professzorának emlékét idézi. Tartalma: 
 
 

Előszó pp.: 3-4.; Kanitz Ágost portréja p.: 5. 
KOVÁCS J. A. – SIMON K.: Védett növények 

szemléltető gyűjteménye. pp.: 7-160. 
DOBRI M. – SIMON Sz.: A Magyar Növénytani 

Lapok köteteiben megjelent cikkek és a 
mellékletek repertóriuma (1877-1896). pp.: 161-
183.  

FARKAS J.: Védett növények a Cserehát 
dombvidékén. pp.: 185-200. 

BAUER N.: A dorogi Strázsa-hegy és környékének 
botanikai értékeiről (Pilis-hegység). pp.: 201-214. 

BAUER N.: Növénytani megfigyelések a Bajkálon 
túlról.pp.: 215-223. 

 

SOMLYAY L. (1997): Flowering plant types in the Hungarian Natural history Museum (Bp) I. Lotus 
type specimens oj József Ujhelyi (1910-1979). – Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 89: 63-70.  
 

A szerző az UJHELYI JÓZSEF által 1960-ban leírt 3 Lotus faj 103 herbáriumi példányának vizsgálatát végezte 
el. A munka eredményeképpen tisztázta a típusok státuszát és közli az egyes fajok elterjedési adatait. A Lotus 
borbasii az MTM Növénytár herbáriumában található lapok alapján a Budai-hegységben, a Pilisben, a 
Visegrádi-hegységben, a Gerecsében, valamint Szlovákiában, Ausztriában, Morvaországban, 
Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában fordul elő. A Lotus degenii Horvátországból, a Lotus 
orphanidis előfordulása pedig Görögországból ismert. 
 

HOLUB, J. (1998): Reclassifications and new names of vascular plants. – Preslia (Praha) 70 (2): 
97-122. 

 

A szerző 151 új nevezéktani kombinációt tesz közzé, melyeket – véleménye szerint – javarészt egyes genus-
ok taxonómiai helyze-tének megítélésében bekövetkezett változások tesznek szükségessé. Példának okáért: a 
korábbi, heterogén Adonis L. 1753 (s. l.) genus, két nemzetségre osztható: a gyomjellegű, egyéves, főként a 
mediterrán területeken elterjedt, a legfeljebb virágonként 8, vöröstől ibolyásig változó színű szirommal 
rendelkező fajok tartoznak a szükebb értelemben vett Adonis nemzetségbe; míg az évelő, 8-nál több, sárga 
szirommal rendelkező, a Pireneusoktól Kelet-Ázsiáig elterjedt fajok pedig a Chrysocyathus Falconer 1839 
(syn.: Adonanthe Spach 1839) nembe. Az utóbbi csoport hazai fajainak neve ennek értelmében tehát: 
Chrysocyathus vernalis (L.) Holub – a tavaszi hérics – és Chrysocyathus x hybridus (Simk.) Holub – az 
erdélyi hérics – lenne. Annak megítélésére, hogy a szakmai közvélemény mennyire fogadja el az említett 
taxonómiai- és nomenklatúrai nézeteket és új nevezéktani kombinációkat még várnunk kell. 
 

Megjelent a Botanikai Közlemények 82. (1995-ös) kötete (Budapest, 1998. június). A kivonatos 
tartalom: 
 

KEVEY B.: Adatok a bükk (Fagus sylvatica L.) 
alföldi elterjedéséhez az atlanti kortól napjainkig. 
pp.: 9-25. 

KUN A. – ITTZÉS P. (1998): A Seseli leucospermum 
W. et K. és a nyílt dolomitsziklagyep (Seseli 
leucospermo-Festucetum pallentis) előfordulása 
szarmata mészkövön. pp.: 27-34. 

KRÖEL-DULAY GY. – BARABÁS S. – RÉDEI T. – 
SZURDOKI E. (1998): Új orchideafaj hazánk 

flórájában, a tőzegorchidea [Hammarbya paludosa 
(L.) O. Kuntze]. – BK (1995) 82 (1-2): 35-38. 

TATÁR D. (1998): Két új nádtippan a magyar 
flórában: Calamagrostis villosa (Chaix) Gmel. és 
C. purpurea Trin. – BK (1995) 82 (1-2): 39-44. 

KEVEY B.: Adatok Magyarország flórájának és 
vegetációjának ismeretéhez VII. pp.: 45-53. 

TUBA Z. – KIS G.: Ritka mohafajok a magyarországi 
Bodrogközben. pp.: 55-57. 

KITAIBELIA III. évf. 2. szám pp.: 367–369. Debrecen  1998 
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PRÉCSÉNYI I.: A homoki szukcesszió sorozat tagjai 
és a W indikátor számok közötti kapcsolat. pp.: 59-
66. 

MÉSZÁROS S., REMÉNYI M. L., CSILLAG F.-né: 
Magmorfológiai jellemzők és rendszertani 

felhasznlásuk a Gentiana nemzetségben. pp.: 67-
82. 

FEKETE G.: Fitocönológia és vegetációtan: Hazai 
aspektusok. pp.: 107-127. 

Növénytani Szakülések (1995. február-1995 
december) pp.: 139-153. 

 

Megjelent a Botanikai Közlemények 83. (1996-os) kötete (Budapestt, 1998. július). A kivonatos 
tartalom: 
 

VOJTKÓ A. (1998): Szarvaskő vegetációja (Bükk-
hegység) és sziklagyepjeinek fitocönológiája.  pp.: 
7-23. 

KUN A. (1998): Sziklagyepek és lejtősztyepek a 
középdunai flóraválasztó környékén I. A 
Biatorbágy melletti Százlépcső-hegy növényzete.  
pp.: 25-38. 

MOLNÁR Zs. (1998): Ártéri vegetáció Tiszadob és 
Kesznyéten környékén I. Tájtörténeti, florisztikai 
és cönológiai értékelés.  pp.: 39-50.; II. A 
keményfaligeterdők (Fraxino pannonicae - 
Ulmetum) története és mai állapota.  pp.: 51-69. 

PENKSZA K. – KÁDER F. – BENYOVSZKY B. M. 
(1998): Vegetációtanulmány a Balatonalmádi 
melletti Megye-hegyről.  pp.: 71-90.  

DÉNES A. (1998): Adatok a Dráva-sík flórájához.  
pp.: 91-95.  

KIRÁLY G. (1998): Hármaslevelű kakukktorma 
(Cardamine trifolia L.) a Kőszegi- hegységben.  
pp.: 109-115. 

BÖLÖNI J. (1998): Havasalji tarsóka (Thlaspi 
alpestre L.) a Kőszegi-hegységben. – BK (1995) 
83  (1-2): 117-120. 

ÓDOR P. – SZURDOKI E. – TÓTH Z. (1998): Újabb 
adatok a Vendvidék mohaflórájához.  pp.: 97-108. 

 

Megjelent a Soproni Egyetem Növénytani Tanszéke Tilia című sorozatának 6. kötete (Válogatott 
tanulmányok. Szerkesztette: Bartha Dénes). A tartalom: 
 

FRANK N. - RIMÓCZI I.: Lenky Jenő soproni 
gombagyűjtései és megfigyelései. pp.: 6-83. 

LÁJER K.: Bevezetés a magyarországi lápok 
vegetáció-ökológiájába. pp.: 84-238. 

BAGI I.: A Zürich-Montpellier fitocönológiai iskola 
lehtőségei és korlátai a vegetáció 
dokumentálásában. pp.: 239-252. 

JEANPLONG J.: Megemlékezés Josias Braun-Blanquet 
életéről és munkásságáról. pp.: 253-256. 

CSAPODY I.  - FACSAR G. - BARTHA D.: Kárpáti 
Zoltán (1909-1972) szakirodalmi munkásságának 
bibliográfiája. pp257-266. 

 

GALAMBOS I. (1998): Adatok a Bakony-hegység flórájához I. – Folia Musei Historico-naturalis 
Bakonyiensis (1994) 13: 55-61.  

 

A szerző terepi kutatásai és a Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc) herbáriumi anyagának 
határozása, revideálása közben előkerült, a Bakony-hegység (s. l.) flórájához új adatokat közöl a harasztok 15 
fajának előfordulásairól.  
 

TÖRÖK K. (szerk., 1997): A Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer IV. Növényfajok. – Ma-
gyar Természettudományi Múzeum, Budapest. 140 pp. Készült az MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézetében, Vácrátóton; a KTM Természetvédelmi Hivatalának gondozásában, a 
Biodiverzitás-monitorozó Program kialakítása Magyarországon című PHARE Project keretében. 

 

Nagy érdeklődéssel és kiváncsisággal vártam a kézikönyvsorozat „Növényfajok” c. kötetének megjelenését,   
feltételezem sok természetvédő elkötelezettségű botanikussal együtt. Meggyőződésem szerint a 
monitorozandó fajok kiválasztásának szempontjai jól megokoltak, helyesek. Nyilvánvaló az országos 
léptékben ritka és veszélyeztetett fajok, az egyes termőhelyek állapotát indikáló fajok és az invázív fajok 
monitorozásának szükségessége. A most kézbe vett kötet azonban számos tekintetben elmarad 
várakozásaimtól. Előzetes elképzeléseimben a kézikönyvsorozat II. kötetéhez hasonló alapossággal és 
részletességgel kidolgozott leírásokat vártam, legalább a legfontosabb nyomtatott irodalmak 
összegyűjtésével.  
A monitorozásra kijelölt fajok listája ill. az egyes fajok megfigyelésének fontossága vitatható. A 
monitorozandó fajok közé számos olyan növény bekerült, melyek a kézikönyv szerint zavarására érzékeny, 
speciális termőhelyigényű fajok. Ezek közül néhány (mint Dactylorhiza incarnata, Orchis militaris, Ophrys 
apifera) rendszeresen jelenik meg üde, pionír termőhelyeken, előfordulásukból a termőhely 
természetességére, eredetiségére következtetni nem lehet. Az Allium suaveolens és a Sesleria uliginosa 
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legnagyobb tömegben nem a jó állapotú és vízellátottságú üde lápréteken él, a termőhely kiszáradását, 
tőzegének kotusodását jól elviselik, ilyen rontott termőhelyeken több esetben tömegesek. Indikációs szerepük 
persze jelentős: sok esetben az egykori láprétek utolsó hírmondói. (Hasonló jelenségek nyilván más 
ternőhelyeken is előfordulnak, a Seseli leucospermum például kifejezetten elszaporodik bolygatott, zavart 
dolomittörmelék-felszíneken.) Az üde termőhelyek esetben több kevésbé ritka, kevésbé az érdeklődés 
homlokterében álló, de az előbbi  fajoknál véleményem szerint jobb indikációs értékű fajait (mint Carex 
flava-lepidocarpa, C. hostiana, C. pseudocyperus, C. lasiocarpa) viszont hiába keressük a monitorozandó 
fajok listáján. Kevésnek érzem a kijelölt edényes fajokat, a tőzegmohákat és kovaalgákat, mint 
monitorozandó növénycsoportokat. (Mohák, zuzmók?) Kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy 
mennyiben tudja a kézikönyv segíteni a biomonitorozást végzők munkáját. Tartok tőle, hogy nagyon 
kevéssé. A Nemzeti Park Igazgatóságoknál dolgozó, biodiverzitás-monitorozásért felelős munkatársak – akik 
nem feltétlenül botanikusok! – számára feltétlenül szükséges (lett volna) a monitorozásra kijelölt fajok hazai 
ismert előfordulásainak összegyűjtése, a potenciális termőhelyek jellemzése, a fajok felismerésének 
megkönnyítése és az egyes fajokra vonatkozó – nemegyszer konkrét veszélyeztető tényezőkre, 
állományadatokra, cönológiai- és ökológiai előfordulási körülményekre vonatkozó tényeket tartalmazó – 
irodalmak összegyűjtése is. Ezzel szemben az egyes fajok leírásai roppant szűkszavúak, a hazai 
előfordulások felsorolásánál számos esetben szerepelnek határozókban, a Synopsis-ban vagy más 
forrásokban olvasható, évtizedek óta kiveszett vagy jelenleg bizonytalan előfordulású populációk lelőhelyei, 
ugyanakkor a jelenleg is ismert – és publikált! – előfordulási-adatokat több fajnál hiába keressük.  
Tisztában vagyok vele, hogy az itt felsoroltak összegyűjtése komoly munka lett volna, de véleményem 
szerint érdemes – és hasznos – lett volna megpróbálkozni vele.  
Több esetben tévedések, hamis adatok is szerepelnek a kötetben. A hibák egy része tulajdonképpen 
lényegtelen és formai (mint egyes lelőhelyek közigazgatási hovatartozásának helytelen megadása), mások 
sokkal zavaróbbak. Nem felel meg például a valóságnak, hogy az Ophrys fuciflora-t Seregélyes Tibor találta 
meg Balatonfüreden; hogy a Crocus tommasinianus gyertyános-tölgyesben él Gyulajon; vagy, hogy a 
Pinguicula vulgaris jelenleg is él Bozsok mellett (innen évtizedekkel korábban kiveszett, Sopron mellett 
viszont még megvolt az 1990-es évek elején). 
A III. 2. 1. Edényes növényfajok és tőzegmohák monitorozási útmutatójában olvasható többek között a 
monitorozás fajonkénti területi kiterjedése. E szövegben ill. a kötet végén lévő, V. 2. Korlátozott 
monitorozási program c. összefoglaló táblázatban szereplő lokalitás esetében számos fajnál (például 
Astragalus dasyanthus, Coeloglossum viride, Comarum palustre, Crocus reticulatus, Fritillaria meleagris, 
Gladiolus imbricatus, Onosma tornense, Ophrys insectifera, Ranunculus polyphyllus stb.) jelentős eltérés 
van. Több fajnál (pl. Cypripedium calceolus, Allium suaveolens, Pulsatilla hungarica) az összes hazai 
állományt monitorozandónak minősítik, a lokalitások felsorolásánál viszont csak néhány állományt 
említenek. A két fejezet között azonban nemcsak ilyen ellentmondások vannak: a Lathyrus laevigatus subsp. 
transsylvanicus-t a korlátozott programban megtaláljuk, „részletes” ismertetése viszont nincs.  
A fajok leírásai többségükben nem nyújtanak többet mint amennyit határozó- és kézikönyvekből a fajok 
elterjedéséről, élőhelyigényéről megtudhatunk. E leírások jó részéből hiányzik a valódi autopszis, terepi 
tapasztalat, meglátás. Elképzelhetőnek tartom, hogy egyes fajokról jóval részletesebb, kidolgozottabb 
kéziratok készültek, ám ha ez így is történt ezek az egységesítés áldozatává váltak. A fajok leírásait olvasva 
több esetben is az az érzésem támadt, hogy az illető szerző nem látja át az adott taxon jelenlegi ismert és 
egykori hazai előfordulásait. A monitorozandó lokalitások kiválasztásáa ugyanakkor esetlegesnek tűnik, 
egyes lelőhelyek időről-időre visszaköszönnek (pl. Tece, Káli-medence), más, nem kevésbé ismert és értékes 
területek fajai nem vagy jelentőségükhöz mérten alulreprezentáltan kerülnek monitorozásra (pl. a 
Bakonyalján).  
Legyen szabad utalnom továbbá arra, hogy a monitorozásra kijelölt fajokra vonatkozóan alapvető 
közlemények jelentek meg egyes fajok hazai előfordulásairól ill. az utóbbi években rengeteg florisztikai adat 
került elő. Vannak számosan olyan fajok amelyeket Magyarországon mindösszesen néhány élő ember látott, 
egyes fajokkal részletesen, behatóan foglalkoztak (például: (például: HORVÁTH A. (1991): A tátorján 
(Crambe tataria Sebeók) magyarországi védelmének cönológiai és ökológiai alapjai. – Természetvédelmi 
Közlemények 1 (1): 23-38.); BAGI I. - CSIKY J.: Botrychium virginianum Kunfehértón) nevüket azonban 
mind a szerzők, mind pedig az ajánlott irodalmak között hiába keressük. 
Sajnálatos (és egyben szokatlan is), hogy az egyes fejezetek, fajok szerzői nincsenek feltüntetve a kötetben.  
Meggyőződésem, hogy nemcsak florista beállítottságom mondatja velem: a növényfajok monitorozásának 
kiindulási pontja kellene legyen az archív (irodalmi- és herbáriumi-) adatok feldolgozása ill. a fajok jelenlegi 
hazai előfordulásainak térképezése. Molnár V. Attila 


