Képes beszámoló a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának
Keszthelyre kihelyezett 1489. szaküléséről, és az ezzel összekötött szakmai kirándulásról
2018. október 15., hétfő
A délelőttre tervezett botanikai sétára Budapestről a Kelenföldi pályaudvarról 7:42'-kor induló
vonattal 10:20'-ra érkeztünk Keszthely vasútállomásra. Innen a 10:30'-ra megbeszélt találkozóra
összegyűlt csapattal, a helyi szervezők segítségével (és személyautóikkal) hamarosan megérkeztünk a balatongyöröki Szépkilátóhoz, a túra kiindulópontjához.

Megérkezés a Szépkilátóhoz, nyarat idéző, napos időben (2018. október 15-én)

Lesz-e csoportkép? Szabó István professzor igazítja a kamera önkioldóját

Végül lett csoportkép, és éppen a "földkerekség egyik legszebb pontján”!
ülnek: Balogh Lajos, Bódis Judit, Szabó István, Tamás Júlia, Csontos Péter
állnak:Fülöp Bence, Szabó Éva, Nyári László és Pacsai Bálint

Gyalogtúránkat a piros sáv turistajelzésen kezdtük meg
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Hamarosan azonban "off-road" szakaszok következtek

Egy kis dolomitgerincen haladva megfigyelhettük, hogy az egykor telepített, de mára kiritkuló
feketefenyvesben miként foglalják vissza helyüket a karsztbokorerdő eredeti fa- és cserjefajai
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A Cotoneaster horizontalis földre terülő bokra, a balatonvidéki kertkultúra szökevénye

Az elmúlt időszak aszálysorozatában legyengült feketefenyvesben számos faegyed elpusztult.
Ezeket erdővédelmi, tűzvédelmi okokból rendszeresen eltávolítják. Az így felnyíló erdőt
fokozatosan visszahódítja a természetes növényzet, szépen újul a virágos kőris (Fraxinus ornus),
a molyhos tölgy (Quercus pubescens), és nagyon sok a cserszömörce (Cotinus coggygria) is.
Ám e fajokkal versengve megjelennek idegenhonos fák és cserjék is. A fenti képen bemutatott
kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis) mellett a nyáriorgona (Buddleja davidii) is előfordul
mint kerti szökevény, de a legnagyobb mennyiségben fellépő tájidegen fásszárúak a fehér akác
(Robinia pseudoacacia) és a bálványfa (Ailanthus altissima). Utóbbiak visszaszorítása
különösen nehéz természetvédelmi feladat, tekintettel e fajok nagy vitalitására a hazai
termőhelyi körülmények között. Mindenesetre üdvözlendő kezdeményezés, hogy a tanösvény
mentén, egy erős bálványfa állomány mellett, ismertetőtábla mutatja be ezt az ázsiai eredetű
inváziós fafajt, és tájékoztatja a kirándulókat a terjedésével kapcsolatos környezeti károkról.
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A kis gerincen felérve már nyílt dolomitsziklagyep fogadott minket Festuca pallens-szel és a
magyar gurgolya (Seseli leucospermum) megannyi tövével.

Az idén különösen meleg időjárású vénasszonyok nyara lehetővé tette utunk során, a késői
időpont ellenére is, számos virágzó növény megfigyelését, fotózását: Asperula cynanchica,
Aster lynosiris, Calamintha acinos, Calamintha clinopodium, Calamintha menthifolia,
Campanula persicifolia, Campanula rotundifolia, Colutea arborescens, Cotoneaster
tomentosus, Helianthemum ovatum, Linaria genistifolia, Linum tenuifolium, Minuartia sp.,
Scabiosa canescens, Scabiosa ochroleuca, Thymus sp., Veronica spicata.
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Feljutva a 18. század nagy polihisztoráról, Bél Mátyásról elnevezett kilátóba, magunk is
meggyőződhettünk arról, hogy milyen jó gondolat volt e helyen kilátót emelni.

Regenerálódó karsztbokorerdő őszi képe, fogyatkozó feketefenyves foltokkal, a Bél Mátyás
kilátóból nézve. Háttérben a Balaton és a Tapolcai-medence tanúhegyei
6

A lefelé vezető úton egy felhagyott bányaudvarban néhány kisebb kaktusztelepre bukkantunk

Közelebbről megnézve arra gondoltunk, talán télállósági teszt céljából ültették ide a töveket
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A berkenye-kisfajok egyike: Sorbus gayeriana

Pukkantó dudafürt (Colutea arborescens) másodvirágzásban
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Visszatérve Keszthelyre, egy gyors ebéd után a szakosztályülés helyszínére, a Pannon Egyetem,
Georgikon Kar, D épület, Kis tanácsterembe érkeztünk (8360 Keszthely, Festetics utca 5.), ahol
további érdeklődők csatlakoztak a rendezvényhez.

Vendéglátóink, a Georgikon Kar botanikusai, teával, kávéval és saját sütésű süteményekkel
kedveztek mindnyájunknak

Az ülésen a meghirdetett sorrend szerint, az alábbi öt előadás hangzott el. Az ülést Csontos Péter
szakosztályelnök vezette le, a jegyzői feladatokat Saláta-Falusi Eszter igazolt távollétében
Tamás Júlia látta el.

1. Balogh Lajos: Száz éve hunyt el Freh Alfonz (1832-1918) kőszegi botanikus, benedekrendi
természetrajztanár, akinek herbáriumait a szombathelyi Savaria Múzeum őrzi (15 perc)
2. Bartha Sándor, Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Házi Judit, Mojzes Andrea, Csathó András
István, Komoly Cecília, Ónodi Gábor, Kröel-Dulay György: Időjárási szélsőségekre adott
vegetációs válaszok leírása mikro-léptékű fajcsere-mintázatokkal (15 perc)
3. Schmidt Dávid, Szabó István: Megjegyzések a Degen-sárma (Ornithogalum degenianum
Polgár) elterjedéséhez és nevezéktanához (10 perc)
4. Fülöp Bence, Nyári László, Deák Márk, Balogh Annamária, Molnár Csaba, Bódis Judit, Sisák
István, Vadász Csaba: Felső-kiskunsági záródó homokpusztagyepek (Festucetum
wagneri) természetvédelmi szempontból kitüntetett jelentőségű növényfajainak termőhelyi igényei (10 perc)
5. Pacsai Bálint, Bódis Judit: Epipactis fajok elterjedését befolyásoló tényezők vizsgálata a
Dunántúl középső részén (10 perc)
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Balogh Lajos, a Szombathelyi Savaria Múzeum botanikusa előadását tartja

Bartha Sándor, az MTA Ökológiai Kutatóközpont botanikusa előadását tartja
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Schmidt Dávid, a Soproni Egyetem Növénytani Intézetének botanikusa előadását tartja

Fülöp Bence, a Pannon Egyetem Georgikon Karának hallgatója előadását tartja
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Pacsai Bálint, a Pannon Egyetem Georgikon Karának hallgatója előadását tartja

Az előadásokat élénk szakmai megbeszélések követték, kérdésekkel, kutatási javaslatokkal
járulva hozzá az egyes témák kifejtéséhez. A Botanikai Szakosztályban első előadásaikat
megtartó Fülöp Bence és Pacsai Bálint, egy-egy ajándék könyvet kapott a Szakosztály
vezetősége nevében az elnöktől. Az elhangzott előadások rövid összefoglalói a hagyományoknak megfelelően ezúttal is megjelentetésre kerülnek a Botanikai Közlemények szakfolyóirat
2019. évi első füzetében.
Az előadóülés résztvevői voltak: Balogh Lajos, Bartha Sándor, Bódis Judit, Búzás Előd,
Csontos Péter, Fülöp Bence, Nyári László, Óvári Miklós, Pacsai Bálint, Schmidt Dávid, Sisák
István, Szabó István és Tamás Júlia.
Köszönjük a keszthelyi botanikus kollégáknak, hogy ez a nap ilyen szép és tartalmas formában
megvalósulhatott!
(Budapest, 2018. október 18.)
A beszámolót összeállították: Csontos Péter és Tamás Júlia
A fotókat készítették: Csontos Péter, Fülöp Bence és Szabó István
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