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Összefoglalás: A keleti löszpusztákról származó, ma már csak néhány kisebb állománnyal rendelkezô védett
keresztesvirágú növényünkrôl, a tátorjánról (Crambe tataria Sebeôk) szerzett korábbi morfológiai, rendszertani, cönológiai, geobotanikai és természetvédelmi ismereteink (JÁVORKA 1932, HORVÁTH 1991, BÉRES 1996 )
összegezését és újabb, köztük saját eredményekkel történô kiegészítését foglaltuk össze különös tekintettel a
legújabb természetvédelmi szempontokra. Minthogy a hazai állományok csaknem mindegyike vagy állandó
vagy csökkenô tôszámú, s emellett a tövek „vándorlása” évrôl-évre erôsebb, már az 1980-as években halaszthatatlannak látszott a faj szaporodásbiológiai tulajdonságainak részletesebb feltárása és mesterséges szaporítási
kísérleteinek mielôbbi megkezdése. A MTA vácrátóti botanikus kertjében a kertbe telepített élô populációminták segítségével közel 20 éve végezzük a faj mesterséges szaporítását az ex-situ konzervációs módszer
feltételei szerint elsôsorban a két évtizede felfedezett rádi populáció megôrzése és növelése céljából. A faj
konzervációjának sikeres módjait és eredményeit a rádi termôhelyen végzett kísérleteink példáján mutatjuk be.

Bevezetés
A természetes élôhelyek csaknem fékezhetetlen romlása, részleges vagy teljes pusztulása kényszerû megôrzési módszerek alkalmazását teszi szükségessé elsôsorban ritka
és fokozottan veszélyeztetett növényfajainknál. Leggyakrabban az ex-situ módszert alkalmazzák, ami kisebb populációminták kivételét és áttelepítését jelenti a veszélyeztetett
termôhelyérôl megfigyelési és megôrzési célból, hogy a mesterséges szaporítványokat a
veszély elhárítása után eredeti termôhelyére vagy más hasonló helyre visszatelepítsük.
Pusztán populációk fenntartására is használjuk ezt a módszert, amikor az a kritikus
fajszám alá csökkent, így fennmaradása beavatkozás nélkül nem látszik biztosíthatónak.
Sajnos egyre több ilyen helyzettel találkozunk; évrôl-évre növekszik az „egyetlen lelôhely”-es fajok száma is. Az utóbbi fél évszázadban kipusztult 36, és a jelenleg is végveszélyben lévô közel félszáz edényes növényfaj mellett sajnos csekély vigasz számunkra
néhány ritka fajunk új termôhelyének felfedezése. Ezért nem véletlen, hogy az ex-situ
megôrzés gyakorlatában és fôképpen koordinálásában mind fontosabbá válik világszerte
a botanikus kertek szerepe, ahol a megfelelô infrastrukturális és szakmai feltételek a
legjobban biztosíthatják az eredményességet. Az itt folytatott ilyen irányú tevékenység
lehetôvé teszi az egyidejû egyéb botanikai megfigyelések vizsgálatok vagy kísérletek
megindítását is. Magyarországon az ex-situ megôrzés az 1950-es években indult egyéni
kezdeményezések formájában, majd a 1980-as évekre már elterjedt gyakorlattá vált és
az ország szinte mindegyik botanikus kertjében.
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Közleményünk elsô része a csupán néhány hazai termôhelyen található tátorjánról
összegyûlt eddigi ismereteinket és a faj védelmének fôbb szempontjait foglalja össze;
második része pedig a nemrég felfedezett rádi termôhelyen végzett ex-situ megôrzési
tevékenységünk eredményeit mutatja be.

I. Ôsi löszpuszta maradvány növényünk a tátorján
Nomenklatúra
Magyar népi nevei: tátorján, buglyos tátorján, tengeri répa, tatárrépa, tatárkenyér
(„panis tataricus”), Jeromos-gyökér – Tataren Meerkohl (német: tatár tengeri káposzta)
– colewort (angol) – kartan tatarszkij (orosz) – tatran (tatár) – káptolon, lippán (oláh) –
tirtan, tarolján, hodolan (román); az erdélyi hegyekben „oice”-nek (juhocska) is nevezik, mert a lejtôkön virágzó bokrok messzirôl legelészô báránykáknak látszanak.
E keresztesvirágú nemzetség LINNÉ által leírt neve, CRAMBE (görögül káposzta) minden bizonnyal onnan ered, hogy a virágba borult tátorján különösen messzebbrôl megtévesztésig hasonlít egy nagy virágzó káposztához. A hazai fajt egy magyar nemes, a
bécsi orvosi egyetem egykori végzôs hallgatója, SZENTMIKLÓSI SEBEÔK SÁNDOR vizsgálta meg élô példányok alapján, és Crambe tataria néven írta le doktori disszertációjában,
tanára, Jacquin felkérésére (SEBEÔK 1779). A növényrôl és ehetô gyökerérôl azonban
korábbi források is tanúskodnak. CLUSIUS (1583) és BAUHIN (1623) a Tataria Ungarica,
TOURNEFORT (1700) a Cachrys Ungarica megnevezéseket használja. E régi neves botanikusok leírásaiból az a meglepô tény derül ki, hogy – még a kitûnô szemû CLUSIUS is –
az ernyôsvirágúak közé sorolták a tátorjánt. Ennek magyarázatára csak részben fogadható el, hogy a fiatal növény szôrössége, összecsavarodott levelei, de fejlôdô virágzata
kissé hasonlít egy azonos korú Heracleumhoz, a szokásos becô-formától egészen eltérô
termésérôl nem is beszélve. Fel kell tételeznünk, hogy legtöbbször irodalmi átvételrôl
van szó, és maga CLUSIUS sem vizsgálta élôben az akkor már meglehetôsen ritka növény
virágszerkezetét, amely egyértelmûen elárulta volna a keresztesvirágúakhoz tartozását.
A sebtében történô leírást látszik igazolni, hogy szokásával ellentétben sem ábrát nem
mellékelt, sem a tôle megszokott szag, íz, virágzásidô és egyéb érdekes, gyakorlati
adatokat nem közli (BÉRES 1996). ORBÁN BALÁZS (1868) említi, hogy a kolozsvári
Szénafüveken élô Brassica tatarica a közeli románok kedvenc eledele volt. SEBEÔK, –
akinek nevét az újabb szakirodalom gyakran önkényesen SEBEOK-ra módosította – a
részletes vizsgálatot egy ENGELSDORFER nevû orvos ismerôsétôl 1777-ben kért és kapott
töveken végezte, amelyeket a bécsi botanikus kertben ültetett el és gondozott. Így ôt tekinthetjük az elsô olyan magyar auktornak, aki élô populációminta-vizsgálatra alapozva
írt le új hazai fajt. JÁVORKA (1932) megállapításait, miszerint a leíró Törökszentmiklósról származott, és onnan élô formájában is ismerte volna a növényt, BÉRES (1996)
kutatásai nem igazolták. A „tataria” fajnév CLUSIUS véleménye szerint is az ôsi tatár
eredetû népekre vezethetô vissza, akik csemegéjét késôbb a magyarok is megkedvelték.
A „tátorján” szó viharos szelet, fergeteget jelent. Könnyen lehetséges, hogy a viharos
szélben „ördögszekérként” görgetett száraz kórókat is így nevezte a puszták népe, majd
késôbb az élô növényre is alkalmazták. A tátorján növénynévként elôször SZIKSZAI
szótárában szerepel (MELICH 1908).
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Morfológia, ökológia és élettan
A tátorján méteres, terebélyes, káposztaszagú, halványzöld lombú évelô bokros lágyszárú növény. Gyökere 50–80 cm hosszú, de olykor méteresre is megnövô karvastagságú vagy vastagabb orsó alakú, felül „sokfejû” fôgyökere függôlegesen hatol a talajba.
A barnás fekete gyökérhéj ízletes, édeskés, fehér, gyengén rostos húst fed, mely akár
nyersen is fogyasztható. A gyökerek még hidegen tárolva is igen gyorsan romlani kezdenek és rendkívül büdös szagot árasztanak. Levelekkel körülvett legfeljebb másfél méter magas szögletes szára egyenes, 3–6 cm vastag, érdesen barázdás, üreges, csomós,
belseje fehér. Alsó karéjos-hasadt vagy ép szélû levelei kisebbek, majd felfelé haladva
egyre nagyobbak lesznek és mind tagoltabbá válnak. Kifejlett szárleveleinek hossza idôsebb példányokon elérheti a 60 cm-t is. A csúcsi levelek egyszerûek, megnyúltak. Szögletes levélnyelei simák vagy barázdásak. Alsó levelei igen nagyok, olykor fél méter
hosszúak, szélesek, szárnyasan szeldeltek szabálytalanul összefolyó szeletekkel. A szár
is, a levelek is eleinte kemény borzas szôrûek, majd az érés folyamán a típusfaj esetében
teljesen lekopaszodnak. Eleinte tömör, majd fellazuló rövidebb és hosszabb egységekbôl
álló, hatalmas „buglyokat” alkotó többszörösen összetett végálló fürt virágzata az egész
növényt gömbszerûen beborítja. Jellegzetes, erôs, édeskésen émelyítô illata már messzirôl érezhetô, így méheket is magához csalogatja. A növény többnyire csak 4–5 éves korában virágzik elôször. Virágai 8–10 mm átmérôjû, fehér, a családra jellemzôen kereszt
alakban álló, a csészeleveleknél kétszer hosszabb, 4 tojásdad alakú, tompa végû lapos
sziromlevélbôl állnak. Hat tömzsi fehér porzószála közül kettô rövidebb és egytagú,
négy hosszabb és felül kéttagú, s csak az egyik ágán visel portokot. A porzók között helyezkednek el a mézmirigyek (glandula). Zöld bibeszálán sárga fejes ülô bibe fejlôdik.
A családban egyedülálló, borsó nagyságú, gömbölyû, fel nem nyíló, együregû becôke
termése eleinte vastag, fényes zöld héjú, késôbb kiszáradt, ráncos szürke gömböcske
egyetlen csípôs ízû maggal.
Amíg az egészséges növény gyengén káposzta illatú, a pusztuló, rothadó tövek
elviselhetetlen büdös szagot árasztanak. Erre jó példa volt JACQUIN esete, aki a növény
megismerése céljából az éppen Egerbe készülô HELL MIKSA császári csillagászt kérte
meg, hogy néhány kiásott példányt küldjön el neki. A két elküldött példány azonban,
amelyek gyökérvastagsága lábszárnyi, hosszuk négy láb volt, a hosszú úton gyorsan rothadni kezdett és iszonyatos szagot árasztott. A földrajzi helytôl és a termôhely kitettségétôl függôen áprilistól júniusig virágzik. (HORÁNSZKY és JÁRAINÉ KOMLÓDI 1991). Termései júliusra érnek be. A faj rovarmegporzású, termése anemochor terjedésû „ördögszekér” növény. A mészben gazdag, meleg, száraz, humuszban szegény lösz vagy márga
talajokat kedveli. Életformája: H–R5, T4, F2, N1.
Rendszertan, taxonómia
A keresztesvirágúak (Brassicaceae) családjába tartozó Crambe nemzetséget nyugaton igen elterjedt képviselôje, a tengerirépa (C. maritima) nyomán már régóta ismerték,
bár tudományos nevét késôbb kapta LINNÉtôl. A SEBEÔK által 1779-ben JACQUIN javaslatára megvizsgált és leírt fajnak valószínûleg erôsen diszjunkt areája miatt van több tudományos neve: C. tatarica Pall. 1787.- C. pannonica hort. in Lam.1786.- C. macrocarpa,
C. chlorocarpa, C. laevis Kit. 1863.
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A faj minden valószínûség szerint több helyi változatot képviselô fajcsoport. SOÓ
három változatot, ezen belül egy külön formát különít el kézikönyvének 3. kötetében
(1968):
– var. tataria (C. hungarica DC.1821.); f. biebersteinii (Janka) Schulz 1919 elvirágzás után teljesen simára lekopaszodó növény,
– var. aspera (M. B.) Boiss 1867 (C. gibberosa Rupr.1869. Kaukázusi endemizmus?) elvirágzás után is sûrûn merevszôrös marad,
– var. pinnatifida (R. Br.) Schulz 1919 = C. pinnatifida, R. Br. egyszeresen szárnyalt,
öblösen fogazott szélû levele van
A Flora Europaea a taxont fajcsoportként kezeli, és 4 kisfajra bontja (TUTIN 1964):
– C. grandiflora D. C.: Krim, Kaukázus,
– C. aspera M. B.: Ukrajna, DK-Oroszország, Krim,
– C. tataria Sebeôk: K-Európa, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország,
– C. steveniana Rupr.: D-Ukrajna, Krim, Kaukázus.
A faj egymástól szemre is erôsen eltérô erdélyi változatait a Román Flóra 5 változatba
sorolja (SÃVULESCU 1955):
– var. aspera (M.B.)Boiss: (C. aspera M. B.)
– var. pinnatifida (R.Br.) Schulz: (C. pinnatifida R. Br.)
– var. biebersteinii (Janka) Schulz: (C. biebersteinii Janka)
– var. crassifolia Rav.: C. tataria Sebeôk ssp. crassifolia Rav.
– var. turdensis (Prod.) Nyár.: (C. turdensis Prod.)
A Szovjet Flóra VIII. kötetében a C. tataria változatok nélkül önálló fajként szerepel
(KOMAROV 1970); a korrekciós kötet azonban a „tataria” fajnevet már csak szinonym
névként említi a következô fajoknál: C. aspera M. B., C. buschii (Schulz) Stank., C.
litwinowii Grossh., C. pinnatifida R. Br. (CSEREPANOV 1973).
A bolgár flóra a C. maritima két változataként: var. pontica Stev. és var. pinnatifida
R. Br. néven fogadja el valószínûleg a C. tataria fajt (SZTOJANOV és SZTEFANOV 1948).
Növényföldrajz, cönológia, ökológia
Minden valószínûség szerint a tátorján pontusi-pannóniai posztglaciális löszpusztagyepek, lösztölgyesek (ZÓLYOMI 1957) reliktum karakterfaja lehetett, amit leginkább az
erdélyi erdôssztyepp-réteken (Stipetum pulcherrimae, Artemisietum ponticae-sericeae)
található állományai támasztanak alá. Mai termôhelyei a löszfalak (Agropyro-Kochion);
ürmöspuszták (Artemisio-Agropyrion) és a tarackos csenkeszrétek (Festuco-Agropyretum intermedii crambetosum). Areája K felé egészen Ny-Szibériáig, Ny felé AlsóAusztriáig terjed. Délnyugati elôfordulása Trieszttôl É-ra, az olaszországi Cellina
közelében (PIGNATTI 1982) van. Erdélyben több lelôhelyen élnek változatai (SOÓ 1942).
Csehországban csak néhány helyen, így a Morava folyót kisérô löszgyepek jellegzetes
Astragalo excapi-Crambetum tatariae társulásában található (HEJNY és SLAVIK 1992).
A feldsbergi irgalmas rendi prépost, BOCCIUS számol be arról, hogy a Hurtau falu melletti Ausitznél az agyagos talajon tömegesen nô, és a cseh parasztok Jeromos-gyökér
néven teheneikkel etetik a tejhozam növelése érdekében (BÉRES 1996). Szlovákiában is
csak néhány termôhelye ismert Muzsla, Belianske, Modry, Ipelska és Malé Kosihy települések határában (DOMIN 1931; DOSTÁL 1950; FUTÁK 1962). Legdélebbi elôfordulása
Bulgária, míg északi irányban talán Kievig terjed.
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Magyarországon a herbáriumi és irodalmi adatok alapján korábban sokkal több termôhelye volt: Hortobágy, Kisújszállás, Mezôhegyes, Fegyvernek, Nuzsla, Hajmáskér,
Eger, Sátor hegység (CSAPODY 1982). KITAIBEL sok lelôhelyet említ útinaplójában a
jellegzetes hazai löszvidékeken: Enying, Káloz (Mezôföld); Gesztely (Hernád mente);
Tiszafüred, Tiszaföldvár, Rakamaz (Tiszapart); Jászberény, Törökszentmiklós, Vezseny,
Szarvas, Békéscsaba, Mezôhegyes (JÁVORKA 1926–1945). Minthogy gyökerét a régiek
rendszeresen fogyasztották (LÜBECK 1804), esetleg feltételezhetô a növény helyenkénti
termesztése is. JÁVORKA (1932) szerint azonban a növény itteni elôfordulása természetesnek mondható, éspedig olyan tömegben, ami szükségtelen tette a termesztést. Legrégebben ismert lelôhelye a Balatonkenesei löszfal teteje, ahol 1971 óta bekerítve védik,
mint az Agropyro-Kochiaetum prostratae társulás tipikus faját. (JÁVORKA 1932; MARGITTAI
1940). Az állomány a kerítésen kívüli területeken is szépen szaporodik, amíg elkerüli az
emberi beavatkozást. A Szerencsi hegységben Szentistvánbaksa felett 1964-ben LAKATOS
ENDRE talált szép állományt egy jellegzetes löszpusztagyep társulásban, amelyet
Crambo-Tussilaginetum néven írtak le (LAKATOS 1964). A növény legnagyobb hazai
állománya a paksi löszvidék Gyûrûsi völgyrendszerében, Bölcske térségében él a
(FARKAS 1990). A faj további elôfordulásai: Hernád völgy: Megyaszó – Mezôföld és
környéke: Dunaföldvár, Seregélyes. Berhidán egy nagyobb mesterségesen telepített és
gondozott állomány célja a faj megôrzésének biztosítása (FARKAS 1999). A tátorján az
egykori nagy kiterjedésû löszpusztarét, a Salvio-Festucetum sulcatae társulás karakterfaja az árvalányhajjal, törpemandulával és macskaherével együtt. Egykor itt nagy csoportokban virítottak, majd a tatáruharos tölgyesekbe is átterjedtek. Ilyen lehetett a rádi
populáció élettere is, amíg az emberi beavatkozás meg nem változtatta. Úgy látszik, a
növény Rádon – elsôsorban a dombtetô természetesebb környezetében – mégis túlélte az
évtizedeket, és ha nem is nagy egyedszámban, máig fennmaradt. Gyepképzô faj itt a
nyílt pusztafüves lejtôn a Stipa pulcherrima, a felhagyott gyümölcsösökben a
Brachypodium pinnatum, Bothriochloa ischaemum és a Koeleria cristata. Uralkodók a
Festucetalia és a Festuco-Brometea fajok. Jellegzetes a Carex halleriana és a tatárjuharos tölgyes jellemzô fajai, mint a C. michelii, Phlomis tuberosa, Cerasus fruticosa és a
Pulmonaria mollissima (SOÓ 1942,1968).
HORVÁTH (1991) foglalkozott részletesen a tátorján elterjedésével, talaj- és társulási
viszonyaival. Vizsgálataiból kiderült, hogy e növény gyenge kompetítor, ezért a szukcesszió sor kezdetén lévô, részben még nyitott vagy megbontott löszgyepeket, löszfalakat kedveli, ahol még nem érvényesül a pázsitfüvek konkurenciája, így magvai még
képesek csírázni. Nem zárható ki tehát, hogy állományainak pusztulásában a gyepek
záródása is szerepet játszik. Száraz, meleg, tápdús vályog- és lösztalajokon élô mészkedvelô faj, amelyik Rádon május elsô felében virágzik. A faj Borhidi-féle ökológiai és
szociális magatartási értékszámai: Su–10–7–3–8–1–8–9–/5.3.1.1./ (BORHIDI 1993).
Etnobotanika, felhasználás
SEBEÔK (1779) a növény természetére és felhasználására vonatkozó számos
feljegyzést és történetet ismert. További értékes információkat kapott sebész barátjától,
ENGELSDORFERtôl is: a nép csak „tatariának” hívja; a vetések között nô olyan helyeken,
ahol a fekete föld alatt sárga agyagréteg, majd ez alatt állandóan nedves homok található,
ahonnan a fejlett gyökér kapja a vizet. A területet évente felületesen szántják, ami a
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gyökerek elvágását jelenti, ennek ellenére a növény újra kihajt. E tájon csak a gyerekek
rágcsálják édes gyökérdarabjait. Évente a nyulak végeznek nagy pusztítást az állományban a gyökerek rágásával (SEBEÔK 1779). Közismert, hogy gyökerét és hajtását korábban
táplálékként fogyasztották különösen Magyarországon. Sok faluban kerti dísznövényként is ültették (KÁRPÁTI és TERPÓ 1968). Németországban 1911-ben a Crambe tataria
alakkörébe sorolt C. aspera fajt dísznövénynek is ajánlották (FOERSTER 1911). Az 1940es években a tátorjánt Magyarországon az évelô dísznövény kertészetek is árúsították
(GALÁNTAI 1980). KITAIBEL megemlíti naplójában, hogy az Alföldön a tátorján gyökerét
felakasztva három hétig szárítják, majd lisztté ôrlik, és a fôzéshez használják. Lisztjébôl
még pogácsát is sütöttek (SZENTMÁRTONI BODÓ 1636). Az Alföldön, ahonnan a növény
mára teljesen eltûnt, káposzta ízû leveleibôl levest készítettek. BENKÔ JÓZSEF beszámolt
a Magyar Hírmondóban (ÉDER 1978), hogy a Morvaországból hozott Jeromos gyökeret
többen elültették termesztés céljából kertjükben; továbbá, hogy a magyar gulyások és
juhászok több napig is e gyökérrel éltek az alföldi pusztákon. Gyökerének ízletes, édeskés, fiatalon káposztatorzsa ízû húsa rendkívül tápláló. Karikákra vágva nyersen saláta,
megfôzve fôzelék készült belôle. Fiatal szárrészeit is fôzelékként vagy a karfiolhoz
hasonlóan dolgozták fel (SCHULZE-MOTEL 1986; RAPAICS 1938). ORBÁN BALÁZS (1868)
Mezômadaras leírásánál említi, hogy a nép mindig „kegyelettel viseltetett” e növény
iránt, mert éhínségek idején sokukat mentette meg az éhhaláltól. A kutatások eredményei igazolják ugyan a táplálékként való felhasználást, ez azonban a visszaemlékezésekkel ellentétben sokkal kisebb méretû volt, és elsôsorban éhinségek idején játszott nagy
szerepet különösen a legszegényebb rétegeknél (GUNDA 1966). Több javaslat is elhangzott akkoriban, hogy inséges esztendôkre gondolva célszerû lenne termesztésbe is vonni
a növényt. Bár a tátorján nem kifejezett gyógynövény, gyökere mégis eredményesen alkalmazható különbözô gyomorpanaszok gyógyítására. Ôsi tapasztalat alapján úgy tûnik,
hogy hatásában valószínûleg a pozdorral és pitypanggal egyenértékû, mivel ezeket gyakran helyettesítette a népi gyógyászatban. Tejben fôzött formájában külsôleg gyulladt
daganatok lelohasztására is alkalmas (MÁTYUS 1787).
Természetvédelem
Magyarországon 1982 óta fokozottan védett növény, amelyik a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) által kiadott veszélyeztetett európai növényfajok listáján is szerepel. Veszélyeztetettsége: V:3; H:3; I. (SIMON 1988).; természetvédelmi értéke 30000 Ft
(RAKONCZAY 1989). Rohamos pusztulását korábban mindenekelôtt az ember okozta
gyökerének fogyasztásával. A természetes állományok közül csak a kenesei állományban figyelhetô meg számottevô növekedés. A többi helyeken lassú pusztulás tanúi vagyunk. Ennek oka valószínûleg a csírázási kísérleteknél is tapasztalt kotiledon-barnulás,
ami fokozatosan átterjed a generatív szervekre is. Több szakember véleménye, hogy megmentésének optimális módja az ôsgyepek érintetlenül hagyása lenne, de ennek ellentmond a múlt tanúsága, amikor a vetésekben élô tátorjánok szántás után is bôségesen
kisarjadtak. Ezt a tevékenységet lehetne gyorsítani mesterséges ex-situ szaporítással és
visszatelepítéssel, amire rajtunk kívül HARKA és TÓTH (1989) is tettek kísérleteket a
közelmúltban. Ôk 1985-ben az egykori tiszafüredi és kisújszállási termôhelyre telepítettek vissza kenesei magokból nevelt palántákat. Tiszafüreden 1988-ban figyelték meg
az elsô virágzó töveket. A faj megvédésének és állomány növelésének legeredménye122
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sebb módja az eredeti termôhelyi (in situ) védelem és szaporítás. Ennek érdekében nagyobb erôfeszítéseket kell tennünk, aminek feltétele egy országos megfigyelôhálózat
keretében végzett rendszeres termôhelyi ellenôrzés, továbbá az in situ szaporítás optimális módjának kidolgozása lenne. A faj hasonlóan veszélyeztetett még Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Bulgáriában és Szerbiában is.
II. A rádi tátorján állomány ex-situ konzervációja a vácrátóti botanikus kertben
A Dél-Cserhátban, a Neogradense flórajáráshoz tartozó Vácduka és Rád községek
között húzódó dombok egyike a 191 m magas, a többiekénél vastagabb lösztakaróval
borított andezit rög a Bükkös-hegy, amelynek ÉNy-i lejtôjén találta meg a növény fehéren
virágzó bokrait 1981. május 19-én egy terepbejárás alkalmával a vácrátóti Botanikai
Kutatóintézetben vendégeskedô kolléga, STEFAN MAGLOCZKY. A balatonkenesei és a
szerencsi után ez a faj harmadik hazai termôhelye. A felfedezéskor a lejtô felsô harmadán, a füves lejtôn és az egykori Aceri tatarico-Quercetum helyén lévô felhagyott gyümölcsösben 120 és 150 m magasság között több száz négyzetméternyi területen több
mint 70 bokor virágzott. A lelôhelyen készült elsô cönológiai felvétel a Botanikai Közleményekben jelent meg (MAGLOCZKY et al. 1981). Júniusban BORHIDI ATTILA és FEKETE
GÁBOR keresték fel a termôhelyet részletes állomány felvételezés céljából. Megállapították a Nepeta pannonica, Linum flavum és a Linum hirsutum ssp. glabrescens elôfordulását is a termôhelyen. A tátorjánból 120 tövet számoltak meg, melyek nagyobb része
a domb peremét borító akácos szélén és a fák között virult. A bükkös-hegyi populáció
felfedezésének idején a legnagyobb hazai elôfordulásnak volt tekinthetô. A tövek többségét az egykori utak szélein találták, amibôl valószínûsíthetô, hogy a faj nem termesztésbôl maradt vissza, hanem a mezsgyéken talált menedéket, és onnan vándorolt a visszafüvesedett helyekre a gazdálkodás felhagyását követô években (BORHIDI 1982). A nyolcvanas évek elején a Bükkös-hegytôl K-re fekvô völgy oldalában az egyik nyaralóházhoz
tartozó telek végében, egy erdômaradvány szélén is 40–50 egyedbôl álló populációt találtak az intézet kutatói. Ez az állomány azonban áldozatul esett az emberi tudatlanságnak. Védettség hiányában a telektulajdonos rövidesen beszántotta az egész termôhelyet.
A rádi Crambe tataria (Cruciferae) termôhelyi védelmének és optimális ex-situ konzervációjának vizsgálata magában foglalja a termôhely rendszeres ellenôrzését, az állomány állapotának rendszeres felmérését, anyatövek telepítését a botanikus kertben,
termôhelyi és botanikus kerti maggyûjtést, termôhelyi és kísérleti magvetéseket, palánták felnevelését, szaporodásbiológiai tulajdonságaik megfigyelését, optimális mesterséges szaporításuk kikísérletezését beleértve a csírázásserkentô alkalmazását is, az elônevelt palánták visszatelepítését a termôhelyre, valamint ezek fejlôdésének ellenôrzését.
Megállapítottuk, hogy a klasszikus szaporítási módszerek közül egyedül szóba jöhetô
magvetés eredménnyel végezhetô ôsszel is, tavasszal is, de a száraz években eredményesebb a tavaszi vetés, mert nedvesség hiányában az ôsszel vetett magok csíranövényei
gyorsan elszáradnak. Kiderült, hogy a termôhelyi magvetés rendszeres gondozás hiányában igen alacsony hatásfokú. A legjobban beválik, ha a kertben elônevelt 2 éves egyedeket ültetünk ki, amelyek számára ültetésük után a kellô begyökerezésig rendszeres
öntözés biztosítható akár természetes (esô) akár mesterséges módon. A megfigyelésekbôl egyértelmûen kiderült, hogy a természetes állomány helye és szerkezete igen nagy
mértékben változik, az állomány hajlamos az évek során „vándorolni” is, évente újabb
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és újabb helyen tûnnek fel friss kelések, ha megfelelôen nedves az éghajlat. A rádi termôhelyen valószínûleg az utóbbi évtized nagy szárazsága miatt a populáció a szomszédos akácos-juharos galériaerdôbe vonult, de itt is igen kevés egyed jut el a virágzásig:
sajnos a populáció rohamos pusztulása figyelhetô meg évrôl-évre emberi beavatkozás
nélkül is. Ezért a területen továbbra is folyamatosan szükségesnek látjuk az ex-situ konzervációs módszerek alkalmazását.
Anyag és módszer
Korábbi próbálkozásaink alapján egyértelmûvé vált, hogy a klasszikus szaporítási módok közül e faj
esetében csak a magvetés alkalmazható, és hogy a populáció fenntarthatóságának kulcskérdése az új palánták
felerôsítése. A helyszínen kelt csíranövények esetében a legfontosabb tényezô, hogy az idôjárás (víz) mennyire
segíti felnôni az új nemzedéket egészen a virágzás és maghozás állapotáig. A magvetéshez elsôsorban a kezdetben meglehetôsen nagy mennyiségben rendelkezésre álló termôhelyen begyûjtött (spontán) magot használtuk. Késôbb azonban az innen származó kerti anyatövek magjait is fel kellett használnunk. A kétféle eredetû
mag között nem vettünk észre különbséget szaporodásbiológiai szempontból. Vetésnél minden bokorba lazán
felkapált és megtisztított talajba 1,5 cm mélyre egymástól 3–8 mm távolságra 100 magot vetünk, hogy az eredményt egyszerûbben %-ban is megkaphassuk. A pontos számolás érdekében termést soha nem használunk vetésre. Magvetést a kerti kísérleti parcellában és a termôhelyen egyaránt végeztünk. A kertben vetett magok kelési aránya valamivel (5–10%) nagyobb volt, mint a termôhelyieké. Mivel a kertben csak néhány bokrot vetettünk, a termôhelyen pedig általában 20-at, így közel azonos lett a kikelt és megmaradt csíranövények száma a
két helyszínen. Ezek megmaradására és megerôsödésére azonban, elsôsorban az öntözést illetôen, a kertben
voltak jobb feltételek. Végsô optimális módszerünk is így alakult ki: két éves kerti ifjoncokat érdemes lehetôleg az esôs ôszi idôszak kezdetén földlabdában visszatelepíteni a termôhelyre, mert megmaradásuk helyenként eléri a 60%-ot is. Gyorsan megtelepednek, fejlôdnek és – hacsak fiatalon el nem száradnak az aszályos
nyarakon – leghamarabb érik el a virágzási kort. A vetések helyei a kerti parcellában félárnyékban vannak, a
termôhely északi lejtôjén a magokat részben a lejtô napfényes, összefüggô gyepjébe, részben az oldal laza
cserjéseibe, illetve az akácos félárnyékos szélébe vetettük. Ez utóbbi helyen maradtak meg leginkább a kelések
(1. táblázat)

Eredmények
Magokat már a 1980-as évektôl kezdve gyûjtöttünk a területrôl meglehetôsen nagy
mennyiségben (0,5 kg/alkalom), ezeket a botanikus kertben szaporítottuk, s a kikelt
palántákat próbáltuk felnevelni. Egyidejûleg a helyszínen is végeztünk többször magvetést az itt helyben gyûjtött magokból, mintegy „kierôszakolva” a természetes szaporodási folyamatot. Ennek eredménye azonban – döntôen a szárazság miatt – mindössze
átlagosan 1–2%-os megmaradás. Ez az eredmény közel azonos a tavaszi és az ôszi vetések esetében. A Crambe nemzetség képviselôinél a kertészeti szakirodalom is egyforma
eséllyel ajánlja az ôszi és tavaszi magvetést (KINDERSLEY 1996), a vegetatív módszerek
közül egyes fajoknál még a gyökérdugványozást is említi (TAROUCA 1913), e fajnál
azonban ez sikertelennek bizonyult. A termôhelyi kelések néha elérték a 20–30%-ot is,
de késôbb a két-három leveles palánták legtöbbje – csaknem biztosan a szárazság miatt
– elpusztult. Az utóbbi két csapadékosabb év kedvezô fordulatot hozott a palánták megmaradásában és növekedésében. A kísérleti téren is erôsebbek lettek és gyorsabban fejlôdtek, így 2000 ôszén már az egy éves palántákat is ki tudtuk ültetni. Az eredményes
csírázás egyrészt a mag tulajdonságaitól, másrészt a különbözô környezeti hatásoktól
függ. A belsô tulajdonságok közül a legfontosabb az érettségi állapot, ami meghatározza
a mag csírázó képességét. A mag kora szintén fontos tényezô. Hosszú tárolás alatt ugyan124
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Table 1
Magvetés eredménye a Crambe tataria rádi termôhelyén
Sowing results on the locality of Crambe tataria in Rád
(A számok a termôhelyen a jelzett napokon vetett 100 spontán magból kikelt
és megmaradt palánták tôszáma)
Helyszám

Kelés

1995
IV. 19. X. 2.

1996
V. 2.
XI. 8.

Vetés helye

1997
1998
VI. 15. IV. 27. X. 27.

1999
V. 4. X. 28.

2000
V.30.

1

10

3

3

–

–

–

–

–

–

–

nyílt gyep

2

28

5

9

4

4

1

1

1

–

–

nyílt gyep

3

23

2

4

2

2

–

–

–

–

–

nyílt gyep

4

9

2

7

2

2

–

2

–

–

–

nyílt gyep

5

30

10

2

10

3

–

–

–

–

–

nyílt gyep

6

13

4

5

1

1

–

–

–

–

–

nyílt gyep

7

15

5

1

–

–

–

1

–

–

–

nyílt gyep

8

15

5

8

2

2

–

–

1

1

–

nyílt gyep

9

23

13

21

7

11

–

2

–

–

–

nyílt gyep

10

32

14

8

5

5

–

–

–

–

–

nyílt gyep

11

12

6

7

3

4

1

2

1

1

1

nyílt gyep

12

19

7

12

1

11

1

3

3

3

3

erdôszél

13

19

4

–

1

6

1

–

–

–

–

erdôszél

14

17

9

8

4

7

3

–

2

2

5

erdôszél

15

17

5

8

2

3

–

–

–

–

–

erdôszél

16

16

5

11

4

6

4

3

3

3

3

cserjés

17

15

5

9

–

1

–

–

1

1

1

cserjés

18

32

18

10

5

10

7

2

3

3

1

cserjés

19
20

24
22

16
5

12
5

2
3

6
3

1
2

–
2

1
–

1
–

1
–

cserjés
cserjés

is a magok elöregednek, ami csíraképességük csökkenését eredményezi. Ugyanez lehet
a következménye a nem megfelelô körülmények között történô raktározásnak is.
A magok nagyságával kapcsolatban egy növényegyed esetében is azt tapasztaljuk, hogy
a nagyobb magok életerôsebbek, jobb a csírázási esélyük. A csírázást közvetlenül a magban lévô gátló anyagok, elsôsorban az abszcizinsav és a kumarin-származékok hatásának
megszûntetése indítja meg. A maghéj keménysége a csírázáshoz szükséges víz beáramlását akadályozza vagy akár teljesen meg is szûntetheti. Ez az elônyös tulajdonság megvédi a magvakat a kedvezôtlen külsô hatásoktól, a nem megfelelô idôben kezdôdô csírázástól. A környezeti hatások közül a legfontosabb tényezô a hômérséklet és a víz, amelyek optimális kombinációja indítja el a csírázásai folyamatot. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy mesterséges körülmények között a csírázás a hômérséklet és a nedvesség
szabályozásával a külsô idôjárástól függetlenül bármikor megindítható.
A Crambe tataria magok csírázóképességérôl igen kevés adat található. Nyugalmi
állapotuk megszûntetésére használható elôkezelési módszerek, mint a hûtés, mosás,
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kálium-nitrátos vagy gibberelinsavas kezelés, a legújabb szakirodalmakból is hiányoznak (DENO 1993). Az eredeti termôhelyükön élô növények magvai optimális körülmények között sem csíráznak egyszerre, ami folyamatosan biztosítja a populáció fennmaradását (SCHERMANN 1930). Ezt magvetéseink kelésénél is megfigyeltük. Közismert,
hogy minden biológiailag érett, megfelelô csíraképességgel rendelkezô mag nyugalomban marad, amíg nem jut a csírázásához szükséges optimális feltételekhez (SZABÓ 1980).
Ez a nyugalmi állapot mesterséges körülmények között, szakszerû tárolás esetén is jellemzô a fajra; néhány naptól akár évtizedekig is eltarthat. A tátorjánnál még nem ismerjük a nyugalmi fázis hosszát, de az egy éves magok már csíráznak. Általános tapasztalat,
hogy a faj magja laboratóriumi körülmények között szinte alig, szabadtéri vetéssel pedig
igen kis eredménnyel csíráztatható. Intézeti cserepes magvetéseink kelési eredményei a
vártnál gyengébbek, ráadásul szeszélyesek. Egyes években a 40%-ot is elérik, máskor az
5%-ot sem. Az OMMI-ban végzett ez irányú laboratóriumi kísérletek még gibberellinsavas kezelés esetén is teljesen eredménytelenek voltak valamennyi változatban
(KERESZTY és HORVÁTH 2002). Az újabb külföldi 10%-os szabadföldi kelési optimumhoz képest a mi alkalmankénti 20–25%-os eredményünk igen jónak mondható. A csírázást serkentô gibberellinsav alkalmazása csak kis mértékben növeli a kontrollhoz képest
a faj magvainak kelését, ami igen rapszódikus. A csírázási kísérletek eredménytelensége
speciális hatótényezôket feltételez, amelyek felfedezése a jövô feladata. A termôhelyi
magvetéseknél az egyedek számának rohamos csökkenését tapasztaljuk évrôl-évre
(1. táblázat). Látható, hogy a vetéstôl számított 5. évben csak a félárnyékban fekvô 11–
20. számú vetôfészkekben maradtak növények. A csíranövényke fejlôdése normális
esetben folyamatos, elég gyors. Megfelelô csapadék esetén az egy éves palánta akár 8–
10 levelû is lehet, magassága igen változó; átlagosan 8–15 cm; lombsûrûsége is igen eltérô lehet, mindegyikük színe világoszöld.
Az utóbbi négy évben a vácrátóti botanikus kertben végzett mesterséges szaporítási
kísérleteink eredményeit a 2. táblázaton látjuk. A normál kelések utóbbi négy éves átlagértéke 26%, a gibberellinnel kezelt magoké 28%. A gibberellinsavas kezelés kissé megnöveli ugyan a magok csírázási képességét, de a kontrol növények viszonylag jónak
mondható kelési eredményéhez viszonyítva ez a növekedés nem számottevô. Kimondhatjuk tehát, hogy e faj mesterséges szaporításánál nem szükséges csírázás-serkentôt
használni. A visszatelepítésnél a megfelelôen megerôsödött palánták kiültetése bizonyult a legeredményesebbnek. Többnyire a 2 éves, de az utóbbi években a kedvezôbb
idôjárás miatt már az egyéves palánták is alkalmasak voltak a visszatelepítésre. Ôszi kiültetésükkel 50–60%-os megmaradást is elértünk. A jelenlegi állomány néhány éven belül
megközelítené a négy évvel korábbi nagyságot, ha a 2000. év ôszén kültetett 60 palánta
nagy része megmaradna.
Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a faj ex-situ megôrzésének optimális módja
a magvetésbôl származó 1–2 éves palánták visszatelepítése. A faj igazán hatékony megôrzését minden valószínûség szerint úgy lehetne biztosítani, ha a jelenlegi termôhelyeit
kellôen megnagyobbítva háborítatlan természetes környezetet tudnánk biztosítani a
spontán szaporodáshoz. E vélemény helyességét támasztják alá az erdélyi, eddig még
háborítatlan tátorjános domboldalak populációinak tekintélyes természetes növekedése.
Csak remélhetjük, hogy a hazai természetvédelem a mutatóban megmaradt néhány
természetes populáció megôrzésére minden erjét összpontosítani tudja, hogy ezt a ritka
ôsi pusztai növényfajunkat még unokáink is termôhelyükön láthassák.
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2. táblázat
Table 2
A Crambe tataria mesterséges szaporítási kísérletei
Artificial propagation of Crambe tataria
Év

1997
1998
1999
2000

Botanikus
Termôhelyi szaporodás (tôszám)
Visszatelepítés (tôszám) Összesen
kerti kelési %
100 magból
100 magból
normál Gibberellin–
régi
spontán virágzó elôzô évi
korábbi
virágzó
nel
magvetésbôl kelés
növény magvetésbôl kiültetésbôl öreg tövek
22
15
44
25

30
23
–
29

87
18
15
15

10
10
10
24

15
8
5
3

21
18
15
15

10
16
6
60 (1)
(X.17.)

5
6
4

138
58
49
117

Az állomány természetvédelmi állapota
A rádi termôhely rendszeres megfigyelését felfedezése óta folytatjuk, ami együtt járt
az állomány megôrzési és szaporítási kísérleteinek elindításával. A spontán magszóródásból származó szaporulatok megfigyelése azt igazolta, hogy ily módon oly kevés
palánta fejlôdik erôs, életképes egyeddé, hogy ez nem biztosítja a populáció fennmaradását. Ezt igazolta a populáció évrôl-évre tapasztalt rohamos egyedszám-csökkenése
annak ellenére, hogy a bükkös-hegyi területen nem látszott nyoma semmilyen jelenlegi
emberi beavatkozásnak. Valószínûleg az edafikus és mikroklimatikus feltételek romlása,
az utóbbi évtized tartós szárazsága és talán a váci cementmûbôl jövô légszennyezés
okozta, hogy napjainkra már csak 4–10 nagyobb bokrot találunk a területen, melyek közül csak 2–3 virágzik. Úgy látjuk, hogy a természetes szaporodást erôsen gátolja valamilyen tényezô a rádi Bükkös-hegyen. Az egyedszám kritikus határ alá csökkenése
szükségszerûen a faj kipusztulásához vezethet. Megfigyeltük, hogy a spontán kelések
egyre ritkábban jelentkeznek az anyatövek környékén. A virágzó tövek fokozatos csökkenése miatt túl kevés a maghozam a természetes palántapusztulás ellensúlyozására
(2. táblázat). Ezért látszott indokoltnak az ex-situ módszerek bevetése.
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The optimal ex-situ conservation method of a protected rare native population of Crambe tataria (Cruciferae)
living near Rád (Com. Budapest) and discovered befor 20 years has been worked out. The program contains
the permanent controlling of habitat; the survey of the condition of the population; the settlement of population-sample into the botanical garden; seed gathering and sawing both on the habitat and in the garden;
growing of nurslings; observation of their propagative characteristics; finding of its best artificial propagative
method even by means of germination-supporting; replanting of new nurslings into the locality and their
controling. By way of introduction there are presented all our knowledge about this species with references to
many literature sources. It has been found that only sowing is suitable for the artificial propagation of this
species; the effectuality of the sowing in habitat is very low, especially in dry years. The best method is to
replanting nurslings of 2 years old. The population has a continual migration and become every year smaller
and smaller. Only the last years seems to be stopped the diminution of the population with many replanted
nurslings. In our opinion the ex-situ conservation is important and necessary to save these rare species in this
habitat.
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