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NÖVÉNYTANI SZAKÜLÉSEK
Összeállította: LÔKÖS LÁSZLÓ
A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK ÜLÉSEI
(2001. március–2001. december)
1367. szakülés, 2001. március 5.
1. BRATEK Z., PARÁDI I., BERECZ B., HALÁSZ K., VÖRÖS I.: Cd, Ni és Zn hatása mikorrhizált növények
növekedésére és fotoszintézisére. Hozzászólt: PINTÉR I.
A vörös here (Trifolium pratense) és angolperje (Lolium perenne) növekedését és fotoszintetikus
folyamatait vizsgáltuk tenyészedényes kísérletben Cd, Ni és Zn négy különbözô koncentrációban történô
alkalmazása mellett. A nagyhörcsöki hosszú távú kísérleti parcellákból származó mészlepedékes csernozjom
talajok egy részét gamma-sugárzással sterilizáltuk (kontroll), a sterilizált talajok felét pedig arbuszkuláris
mikorrhizagombától mentes talajszuszpenzióval oltottuk (baktérium-oltás). A harmadik esetben a talajokat
nem sterilizáltuk (mikorrhizagombát tartalmazó talajok).
A vörös here esetén jelentôs (legalább kétszeres száraztömeg) növekedési különbségeket kaptunk, ami
együtt járt a mikorrhizás növények rendkívül magas klorofilltartalmával (3000–3500 mg kl. a+b/g friss levéltömeg, a nem mikorrhizáltak esetében: 1500–2000 mg kl. a+b/g friss levéltömeg). A mikorrhizás növények
növekedési többletére a fotoszintetikus apparátus részletes vizsgálatával próbáltunk magyarázatot találni.
A klorofillok 77 K-en mért fluoreszcencia gerjesztési és emissziós spektrumok, illetve a különbözô fluoreszcencia indukciós mérések sem a klorofillok minôségében, sem szervezôdésében nem mutattak lényegi különbséget. Csupán az Fv/Fm értékeket találtuk valamivel magasabbaknak a mikorrhizás növények vizsgálataiban,
ami a II. fotokémiai rendszer jobb szervezôdésére utalhat, de nincs kapcsolatban a klorofillok mennyiségével.
A fejlett és sötétzöld mikorrhizás, illetve a fejletlen és halovány nem mikorrhizált növények között lényeges
különbséget találtunk a levelek CO2-fixációjában. A kimetszett levélkorongokon higanyzár alatt 14CO2-t tartalmazó légtérben mért CO2-fixáció értékei ugyan egységnyi levélfelületre, vagy egységnyi klorofillra vonatkoztatva valamivel alacsonyabbak a mikorrhizált növények esetében, levélre vonatkoztatva azonban már magasabbak, míg egész növényre vonatkoztatva már többszörösen magasabbak a mikorrhizás növényekben.
A Cd legmagasabb alkalmazott dózisa a klorofilltartalmak mellett a fluoreszcencia indukció mutatóit is lényegesen csökkentette.
Az angolperje esetében a teljesen azonos kísérleti felállás (talajok és kezelések) ellenére a klorofill-tartalmakban és más fotoszintézishez kapcsolódó vizsgálatokban – a CO2-fixáció kivételével – nem találtunk különbséget. A már felületegységekre vonatkoztatva is alacsonyabb CO2-fixációs értékek részben indokolhatják a
mikorrhizás növények esetén tapasztalt alacsonyabb hajtás száraztömeg értékeket.
Összefoglalva a mikorrhiza és a nehézfém kezelések hatásait a két növényfajra, a következôk állapíthatók meg:
– alacsonyabb Zn, Ni, Cd koncentrációk a mikorrhizás növények hajtásaiban,
– azonos mikroorganizmusok (baktériumok és AM gombák) eltérô hatással voltak a hajtás szárazanyagtartalmára a két növényfaj esetén,
– magasabb hajtás/gyökér arány a mikorrhizás növények esetén,
– növekvô arbuszkulum-tartalom magasabb fém dózisoknál,
– jobban szervezett fotoszintetikus apparátus a mikorrhizált vörös here esetében,
– Cd-kezelés káros hatása mindkét növényfaj növekedésére és fotoszintézisére.
Köszönetnyilvánítás: Köszönjük az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA F–22659) támogatását.
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2. GRACZA P., BAKOS B.: Néhány megfigyelés az Allium sativum hagymáján, I. rész. Hozzászólt: BRATEK Z.
A fokhagyma (Allium sativum L.) hagymájának szervezôdése, szöveti szerkezete a növényszervezettani
oktatásban nem szerepel, mivel ilyen vonatkozású irodalmi adat kevés, és az is hézagos. E vizsgálatok e hiányokat igyekeznek felszámolni, és ennek keretében elôször az ôszi kifejlett hagyma és ezt alkotó fiókhagymák morfológiai és szöveti felépítését mutatják be, és majd a következô elôadásban a fiókhagymákból szervezôdô hagyma sajátságait fogják részletezni.
A kifejlett fokhagymafej morfológiájára jellemzô, hogy csúcsos félgömb vagy tompa háromszög alakú,
átmetszetben a fiókhagymák kidomborodása révén sokszögletû. A felületét 5–6 rétegû, fehér színû, száraz
buroklevelek borítják, amelyek közül a külsô rétegek a felszedés és a tárolás folyamán sérülnek, szakadoznak,
és csak a belsô 2–3 réteg marad viszonylag ép, és fogja körül s össze a fiókhagymákat, gerezdeket.
A hagymafej alsó részén eléggé nagy, kör alakú tönk van, amelynek a külsô oldalán kis kiemelkedések
jelzik a beszakadt gyökerek csonkjait, bár még kifelé fedve vannak néhány sejtsoros szövetréteggel. A tönk
oldalrészérôl – mint említettük – 5–6 réteg száraz buroklevél ered, amely a hagymát kívülrôl takarja. A tönk
felsô oldalán ülnek a fiókhagymák, kisebb hagymafej esetében egy kör mentén 7–9, nagyobb hagymában másfél körben 10–13, nagy hagyma belsejében 14–19 fiókhagyma alakul ki mozaikszerû elrendezôdésben. Itt
középfelé a négy–öt szögletes és kisebb méretû fiókhagymákhoz képest a külsô felületi fiókhagymák félhold
alakúak és nagyobb méretûek.
Szöveti viszonyok: A hagymafej tönkje erre az idôre már eléggé összeszáradt, így a szöveti szerkezetét
nem tárgyaljuk. A fiókhagymák tönkjének alsó felületéhez közel esô keresztmetszetében egyrészt közepesen
láthatjuk a tönk tömött szöveti felépítését. Láthatjuk a parenchimatikus alapszövetet át- és átkeresztezô nyalábok rajzolatát, a kerület felé két, ritkábban három kör mentén a gyökérkezdemények keresztmetszeteit, és már
szembetûnô a gyökerekre jellemzô széles elsôdleges kéreg és keskeny központi henger szövettájra való differenciáltsága. Hosszmetszetben a gyökerek a tönk belsejében kissé ívesen kifelé hajolnak, és a tönk alsó néhány
sejtsoros zárórétegében elvégzôdnek.
A hagymafejet körülvevô száraz buroklevelek csak néhány sejtsor szélesek. A külsô megnyúlt, piskóta
alakú epidermiszsejtek alatt, azokra merôlegesen valamivel kisebb, téglalap alakú sejtekben – csaknem mindegyikben – egy-egy magános oktaéder vagy rövid négyzetes oszlop alakú kalcium-oxalát kristály mutatható
ki, amelynek anyagát a kénsavas kezelés igazolja, ugyanis sugárirányban elhelyezkedô tû alakú kalcium-szulfát gipsz tûkristályok jelennek meg. Ha e burok belsô felületi rétegét tesszük vizsgálat tárgyává, a felületi megnyúlt, piskóta alakú epidermiszsejtek alatt itt is kalcium-oxalát anyagú, oktaéder alakú vagy rövid négyzetes
oszlop kristályokat találunk. A két kristálytartó réteg között megnyúlt alakú dilatálódott sejtekbôl álló mezofillum szövettáj van, minden feltûnô belsô tartalmi anyag nélkül.
A fiókhagymákat kívülrôl 2 rétegû száraz buroklevelek fedik. A külsô buroklevél vastagabb. A külsô epidermisz sejtjei megnyúltak, toluidin-kékkel festve a primer sejtfalra jelentôs vastagságú szekunder sejtfal
rakódik, mély gödörkés vagy csatornásnak is mondható sejtfalvastagodással. A szekunder sejtfalanyag feltehetôen hemicellulóze lesz, és ez a csírázás folyamán mobilizálódik, s a fiatal növény kezdeti fejlôdéséhez
szolgáltat tápanyagokat. A belsô epidermiszt is hosszan megnyúlt sejtek alkotják, de ezeknek fala vékony
maradt. A két epidermisz között 6–8 sejt vastag mezofillum szövettáj van. A sejtek fala itt is vékony, és inkább
folyékony tartalmi anyagok találhatók bennük.
A külsô burokréteget hosszan megnyúlt sejtek alkotják. A második száraz buroklevél csaknem azonos
felépítésû az elôzôvel. A következô 2–3 buroklevél-réteg egyre inkább vastagodik, és a külsô epidermisz sejtfalai vékonyak maradtak. A mezofillum jelentôs átmérôt mutat, a külsôknél 10, a belsôknél 18–20 sejt vastagságú. Itt is a belsô epidermisz vékony falú. Középen a halványzöld rügyecske látható, amelybôl a föld feletti
hajtás fejlôdik, s az alsó részén pedig a tönk alakul ki.
3. DANCZA I.: A Cyperus esculentus L. var. leptostachyus Boeck. újabb elôfordulása hazánkban. Hozzászólt: BRATEK Z., CSONTOS P., JENEY E.
A Cyperus esculentus L. szubkozmopolita, trópusi-szubtrópusi elterjedésû faj, a világ húsz gazdaságilag
legfontosabb gyomnövénye között szerepel (HOLM et al. 1977). A fajnak öt változata ismert (SCHIPPERS et al.
1995), ezek közül a Cyperus esculentus L. var. esculentus L., a Cyperus esculentus L. var. macrostachyus
Boeck., a Cyperus esculentus L. var. heermannii Kükenth., valamint a Cyperus esculentus L. var. leptostachyus
Boeck. gyomosít. A Cyperus esculentus L. var. sativus Boeck. mediterrán haszonnövény, hazánkban
élelmiszeripari célra termesztik.
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A Cyperus esculentus L. var. leptostachyus Boeck. az 1970-es években valószínûleg az amerikai kontinensrôl Gladiolus szállítmánnyal kerülhetett Hollandiába. Napjainkban Európában a leggyakrabban elôforduló
változat, Nyugat-Európában terjedôben van. Németország, Belgium, Franciaország, Ausztria, Svájc és Olaszország (BORG és SCHIPPERS 1992), valamint Magyarország területén fordul elô.
Hazánkban az elsô populációját Keszthely és Hévíz határában vadföldnek vetett kukoricaföldön 1993-ban
figyeltem meg (DANCZA 1994). A meszes lápterületet a Solidago gigantea Ait. öt év alatt elözönlötte, ennek
ellenére a monodomináns Solidago állományokban négyzetméterenként 3–4 gumó hajt ki évente (DANCZA és
FISCHL 2000).
A változat második elôfordulását KIRÁLY GERGELY, PINKE GYULA és WERNER ERVIN társaságában tett
gyûjtôutunk során figyeltem meg 2000. szeptember 17-én Pápasalamon határában kukoricatarlón, ahol több
hektárra kiterjedôen tömegesen fordult elô.
A Cyperus esculentus L. var. leptostachyus Boeck. hazai állományaiból gyûjtött herbáriumi lapok megtekinthetôk a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában Budapesten.
4. KISS SZÉKELY Z.: A Faragói-tó (Maros megye, Erdély) flórájáról. HOZZÁSZÓLT: BRATEK Z., JENEY E.,
PINTÉR I.
Az elôadást ajánlom volt tanárom, dr. CSÛRÖS ISTVÁN emlékének.
„Nomina si nescis, perdit etiam cognitio rerum.” (Carolus Linnaeus)
A Faragói-tó, (egykori) természetvédelmi terület, flórájának „nekrológja”, alapja az a herbáriumi anyag
(Maros Megyei Múzeum, illetve magángyûjtemény – a kutatott terület örökre eltûnt flórájának egyetlen
bizonyítéka –, amely 1976. május 2. és augusztus 29. között, 23 kiszállás alkalmával gyûjtött növényeket öleli
fel.1 A környék botanikai kutatásainak történetébôl (KISS SZÉKELY 1994) következik, hogy az egyetlen számottevô felmérés 1976-ban történt. A flóra feltérképezésében CSÛRÖS ISTVÁN, SZABÓ T. ATTILA, KÓNYA ISTVÁN,
SZOMBATH ZOLTÁN, SÁRKÁNY KISS ENDRE és KISS SZÉKELY ZOLTÁN vett részt. A tôzegmohákat E. PLÃMADÃ
határozta meg2.
A természetvédelmi terület 164 edényes fajából a nedvességkedvelôk uralkodnak (25,4%), a vízinövények
száma is magas (12,7%). A fajok hôigénye a terület mikroklímájával függ össze. Uralkodnak a mikromezofiták
(62,4%), mellettük a mérsékelten hôkedvelôk (11,2%) vannak nagyobb számban. A talaj kémhatását az enyhén
savas-semleges (37,2%) és a savas-semleges (15,2%) környezetet kedvelô fajok túlsúlyát mutatja. A terület
flórája határozott közép-európai arculatú, kontinentális és cirkumpoláris beütésekkel. A flóra közép-európai
jellegét hangsúlyozza a hemikriptofiták (82 faj) és a terofiták (29 faj) jelentôs hányada, ami a terület
szárazodását vetítené elénk, ha nem állana ezzel szemben a higrofiták jelentékeny száma (17,6%). A két
tôzegmohafaj jelenléte e tekintetben is jelzésértékû. A terület egykori botanikai ritkaságaiból (KISS SZÉKELY
1982, 1994) kiemelkedik a Mezôség egyik ritka növénye, az Utricularia vulgaris. A tôzegmohás rejtette a
puhafüvet (Hammarbya paludosa), mely igen ritka faja nemcsak Erdély, Közép-Európa, de lassan Európa
flórájának is. A Thelypteris palustris a tôzegmohafajokkal érdekes asszociációt hozott itt létre, melyhez
hasonlót egyetlen helyrôl jeleztek Erdélybôl (KISS SZÉKELY 1994).
A Faragói-tó botanikai irodalma: JANKA V. 1859: Linnea XXX: 563. – KISS SZÉKELY Z. 1982: Studii çi
comunicãri, SSB din RSR, filiala Reghin, II: 131. – KISS SZÉKELY Z. 1994: A Faragói-tó flórájáról, különös
tekintettel a Hammarbya paludosa erdélyi kipusztulására. Bot. Közlem. 81(2): 183–190. – KISS SZÉKELY Z.,
KOHL √t., KÓNYA I., SÁRKÁNY KISS A., SZOMBATH Z. 1988: Ziridava, Arad, XVII: 323. – PLÃMADÃ E. 1975:
Propunere de rezerva˛ie, Lacul Fãrãgãu. (kézirat). – SÃVULESCU T. (szerk.) (1952–76): Flora RSR, Ed. Acad.
RSR (RPR), I–XIII, Bucureçti. – SFÂRIAC I. 1970: Lucrãri çtiin≈ifice, Institutul ped. de 3 ani din Tg-Mureç, II:
201. – SZABÓ T. A. (szerk.) 1991: Magkatalógus, IV. BDTF Botanikai Tanszék, MTM-Növénytár,
Szombathely–Budapest. – ZAHN K. H. 1910: Ann. Mus. Nat. Hung. VIII: 43.
1Néhány

gombakészítményt a marosvásárhelyi 14. sz. Ált. Iskola biológiaszertára ôriz (?).

2Segítségét

e helyen is köszönöm.
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1368. szakülés, 2001. március 19.
1. DANCZA I., CSIKY J., PÁL R.: Vasúti sínek menti gyomközösségek társulástani vizsgálata és néhány
érdekesebb faj elterjedése vasúti területeken. Hozzászólt: JENEY E.
A vasúti pályatestek speciális élôhelyek, felépítményük szerkezete sajátos, az alépítmény (töltés) teteje
vízzáró rétegként funkcionál, felette a zúzott kôágy és a benne fekvô talpak képezik a felépítményt. A felépítmény tökéletes vízáteresztô, az alépítmény pedig vízelvezetô. Ezért a pályatestek vízgazdálkodása szélsôséges,
a nyári hónapokban kiszáradnak.
Tanulmányunk során, a vasúti pályatesteken az idôszerûen jellemzô, nagy kiterjedésû növényállományokon végeztünk társulástani vizsgálatokat, különös tekintettel a Tribulus terrestris L. subsp. orientalis
(KERN.) DOSTÁL által dominált állományokra.
A cönológiai felvételezést nyáron és szeptemberben végeztük a Braun-Blanquet skála alkalmazásával.
A vizsgálatok során Budapest (Ferencváros, Rákosrendezô, Nyugati), Salgótarján, Hatvan, Szeged, Pécs
pályaudvarokon és Somoskôujfalu, Kisterenye, Tar, Pásztó, Füzesabony, Fegyvernek-Örményes, Pilisvörösvár, Pécs-Külváros, Pécsvárad, Baja, Mohács vasútállomásokon, valamint a mohácsi vasútállomás közelében
fekvô temetôben 55 darab cönológiai felvételt készítettünk. Felvételeinket TIMÁR vasutak menti, BODROGKÖZY
és FELFÖLDY homoki kapás társulás felvételeivel hasonlítottuk össze a teljes lánc összevonási algoritmus,
valamint a százalékos eltérés hasonlóságfüggvény alkalmazásával.
A felvételek cluster-analízise során az alábbi eredményeket kaptuk: Az általunk készített cönológiai
felvételek TIMÁR vasutak mentén készített felvételeihez hasonlóak, de külön csoportot képeznek. Különálló
csoportokat alkotnak FELFÖLDY kapás kultúrákban és BODROGKÖZY homoki gyümölcsösökben, szôlôkben
készített felvételei is. A csoportok elkülönülését az eltérô fajkompozíció, különösen a jövevény fajok utóbbi
évtizedekben történô felszaporodásának tulajdonítjuk. Tapasztalataink TERPÓ és BÁLINT (1999) megfigyeléseit megerôsítik, miszerint a vasúti pályatestek fajkészlete a Tribulo-Tragetum társulás fajkészletéhez
hasonlít. Felvételeinkben a Tribulus terrestris subsp. orientalis, Digitaria sanguinalis, Digitaria ciliaris és
Eragrostis minor gyakorisága volt a legmagasabb. A Chondrilla juncea fôképpen a töltések szegélyében
gyakori, felvételeinkben ezért kisebb gyakorisággal fordult elô. Hasonlóan az elôzô fajhoz az Equisetum
ramosissimum néhol tömeges, felvételeinkben azonban alacsony gyakorisággal szerepel. Továbbá kisebb
gyakorisággal a következô homokgyepi fajok elôfordulását figyeltük meg: Plantago arenaria, Polygonum
arenarium, Salsola kali subsp. ruthenica, Tragus racemosus. A jövevény fajok közül vasúti pályatesteken
a Conyza canadensis és az Ambrosia artemisiifolia a leggyakoribb faj, kevésbé gyakori a Cenchrus incertus,
felvételeinkben kisebb gyakorisággal szerepelnek a vasúti töltések mentén gyakran elôforduló jövevény
fajok: a Robinia pseudo-acacia, Fraxinus pennsylvanica, Ailanthus altissima, Acer negundo juvenilis példányai, valamint az Asclepias syriaca sarjtelepei. Ritkának és érdekesnek tekintjük a Reseda phyteuma
(Kelenföld), Euphorbia maculata (Északi-középhegység: Salgótarján) és Potentilla supina (Hatvan) elôfordulását.
A vasúti töltések sajátos edafikus viszonyai és mikroklimatikus adottságai (mintegy ökológiai folyosó) a
gyomirtószeres kezelések, valamint a termések antropochor jellege együtt határozzák meg a vasúti pályatestek
fajösszetételét. Az említett feltételek lehetôvé teszik például a Tribulus terrestris subsp. orientalis szubmediterrán növényfaj behatolását olyan középhegységi területekre is (pl. Somoskôújfalu, Szokolya), ahol e növény
természetes körülmények között korábban nem fordult elô. A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a
Tribulus terrestris subsp. terrestris csupán egy helyen, a mohácsi temetôben fordult elô, míg a többi helyen a
Tribulus terrestris subsp. orientalis-t azonosítottuk. A két alfaj eltérô gyakoriságát elsôsorban a részterméseik
külsô alaktani különbségeinek tulajdonítjuk.
2. HORVÁTH GY., KOCSIS B., NAGY S., BOTZ L.: Szekunder növényi metabolitok vizsgálata direkt bioautográfiával. Hozzászólt: DANCZA I.
Növényeink kémiailag változatos vegyületekben gazdagok. Ezek fôbb csoportjai a következôk: alkaloidok, glikozidok, szaponinok, keserû- és cserzôanyagok, zsíros- és illóolajok, színanyagok stb. Ezek a szekunder (speciális) anyagcsere termékei. A szekunder növényi metabolitok közül számos rendelkezik biológiai (pl.
antibakteriális) hatással. Szerepük van a betegségellenállóságban. Az eltérô kémiai tulajdonságú vegyületek
elválasztásának egyik hatékony eszköze a rétegkromatográfia. A mikroorganizmusok elleni védekezésben fontos szerepet játszanak az antimikróbás hatású növényi kivonatok. Az antibiotikumok rendszeres használata
miatt egyre növekszik a rezisztens törzsek száma. Egy másik probléma, hogy az antibiotikumok a táplálékláncba kerülve és ott felhalmozódva problémát okozhatnak. Ezért világviszonylatban mind inkább elôtérbe kerül-
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nek olyan kutatások, melyek a természetes hatóanyagoknak (pl. növényi kivonatok) a kórokozókkal szembeni
hatásvizsgálatára irányulnak.
Az antibakteriális hatású, természetes eredetû kivonatoknak többféle szûrôvizsgálata ismert. Ezek közül
az egyik módszer a direkt bioautográfia. Ezt a módszert a Pécsi Tudományegyetemen Botz és munkatársai már
sikerrel alkalmazták. A direkt bioautográfia egy kromatográfiás elválasztással kombinált antimikróbás hatást
vizsgáló eljárás. Különbözô kémiai tulajdonságú vegyületek vizsgálatára szolgál. Kromatogramon lokalizáljuk
az egyes vegyületkomponensek antibakteriális aktivitását. A teszt mikroorganizmust közvetlenül a réteg felületére juttatjuk. Az inkubációs idôszak után a gátlási zónák elhelyezkedésébôl következtethetünk az elválasztott komponensek hatására. A módszer elônye, hogy komplex növényi extraktumok vizsgálatára alkalmas,
gyors, gazdaságos és kiértékelése könnyû.
A vizsgálatokhoz felhasznált teszt mikroorganizmusok: Erwinia amylovora (növényi, patogén baktérium)
és Bacillus subtilis (humán, ATCC törzs). A vizsgált metabolitok többsége illóolaj komponens volt. A minták
a következôk voltak: borsosmentaolaj (menthol), kakukkfûolaj (timol), koriandermagolaj (linalool),
konyhaköményolaj (d-carvon), ánizsolaj (anethol), rozmaringsav és citromsav.
A módszer eredményesnek bizonyult a fent említett baktériumokkal. Kiemelkedô a köményolaj anti-bakteriális hatása, 5 és 7 mm-es gátlási zónával. Továbbiakban célunk minél több növénycsaládból egy-egy
növényfaj kivonatait tesztelni a leírt módszerrel.
3. GALLI ZS., PENKSZA K., KISS E., HESZKY L.: A kárpát-medencei Festuca rupicola alakkör fajainak
molekuláris szintû genetikai vizsgálata, I. rész. Hozzászólt: SOMLYAY L.
4. BENKÔ ZS., CZÓBEL SZ., FIGECZKY G., LAKNER G., NAGY J.: Beszámoló az I. Magyar Kelet-indiai
botanikai expedíció (1999) eredményeirôl.

1369. szakülés, 2001. március 26.
1. DANCZA I.: Árokpartokon és mezsgyéken elôforduló ruderális növénytársulások vizsgálata a DélnyugatDunántúlon. Hozzászólt: NAGY J.
Napjainkban a ruderális vegetáció jelentôsége több szempontból fontosnak tekinthetô. Az évente legalább
egyszeri kaszálás elmulasztása esetén a ruderális állományokban gyakran allergén pollent termelô,
humánegészségügyi szempontból veszélyes fajok válnak dominánssá. Az árokpartok és mezsgyék, mint
ruderális termôhelyek az invázív fajok megtelepedésének helyei. Ezek a termôhelyek a tájidegen fajok
terjedését más vegetációs típusok irányába is lehetôvé teszik. Másfelôl viszont a rendszeres, megfelelô idôben
és módon végzett kaszálás hatására a ruderális termôhely a szántóföldi szegélyfaunának életteret biztosít, az
invázív fajokban szegény ruderális társulások tájba illôek, a környezeti hatásokhoz jól alkalmazkodnak. A
ruderális termôhelyek említett fontosságának ellenére, az utóbbi évtizedekben a ruderális vegetáció
tanulmányozása mégsem tartozott a kiemelt kutatási területek közé.
Tanulmányomban a Délnyugat-Dunántúl ruderális vegetációját a hagyományos Braun-Blanquet
módszertan alapján vizsgáltam. Megfigyeléseimet Keszthelyen, a Zalai-dombság keleti és középsô részén,
valamint a Kis-Balaton-medencében végeztem. Részeredményeit 1998-ban a Botanikai Szakosztály 1336.
szakülésén korábban ismertettem. A vizsgálat elsô lépésében KOPECK≥ és HEJN≥ (1974) módszere szerint
kétszázötven cönológiai felvételt különítettem el a társuláscsoportok szintjén. Második lépésben a numerikus
analízis elôtt az egy csoportba tartozó felvételek becsült értékeit VAN DER MAAREL (1979) szerint transzformáltam. A kapott értékeket a SYNTAX (PODANI 1993) programcsomaggal, a teljes lánc összevonási algoritmus, valamint a százalékos hasonlóság-függvény alkalmazásával elemeztem.
A szüntaxonómiai határozást, valamint a társulások besorolását BORHIDI (1996, 1999), SOÓ (1961–1980),
OBERDORFER (1994) és MUCINA et al. (1993) munkája alapján készítettem el, az alábbiak szerint:
Stellarietea mediae R. Tx., LOHM. et PRSG. in R. Tx. 1950: Sisymbrietalia J. Tx. in LOHM. et al. 1962:
Sisymbrion officinalis R. Tx., Lohm. et Prsg. in R. Tx. 1950: Hordeetum murini LIBBERT 1933, Polygono
arenastri-Lepidietum ruderalis MUCINA 1993; Malvion neglectae (GUTTE 1966) HEJN≥ 1978: Malvetum
neglectae FELFÖLDY 1942.
Artemisietea vulgaris LOHM. et al. in R. Tx. 1950: Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tx. ex KLIKA et
HADA™ 1944: Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926: Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1936, Onopordetum acanthii
subass. arctietosum BRANDES 1980, Carduo-Onopordetum acanthii SOÓ 1947; Dauco-Melilotion GÖRS 1966:
Tanaceto-Artemisietum vulgaris SISSINGH 1950, Dauco-Picridetum GÖRS 1966, Calamagrostis epigeios ass.
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(Onopordetalia); Arction lappae Tx. 1937: Balloto-Malvetum sylvestris GUTTE 1966, Arctietum lappae
FELFÖLDY 1942, Carduetum acanthoidis FELFÖLDY 1942, Arctio-Artemisietum vulgaris OBERD. ex SEYB. et
MÜLL. 1972, Conietum maculati I. POP 1968, Cannabietum ruderalis FIJAL⁄ KOWSKI 1967 (syn: Cannabis sativa
ass. MORARIU 1943); Agropyretalia repentis OBERD. et al. 1967; Convolvulo-Agropyrion repentis GÖRS 1966:
Convolvulo-Agropyretum repentis FELFÖLDY 1942, Lepidietum drabae TIMÁR 1950.
Galio-Urticetea PASS. ex KOPECK≥ 1969: Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici KOPECK≥ 1969: GalioAlliarion LOHM. et OBERD. in OBERD. et al. 1967: Sambucetum ebuli FELFÖLDY 1942; Aegopodion podagrariae
R. Tx. 1967 emend. HILBIG, HEIN. et NIEM. 1972: Chaerophylletum bulbosi Tx. 1937, Anthriscetum sylvestris
HADA™ 1978.
Összefoglalva megállapítható, hogy az Onopordion társuláscsoportban az Onopordetum acanthii subass.
arctietosum szubasszociáció Arction fajokban gazdag, Onopordion fajokban szegény állományai a Zalaidombság északi részén jellemzôek. A vizsgálat során különálló csoportot alkotott az ország alföldi részein
jellemzô Onopordetum acanthii társulással szemben, amely csupán Keszthely és a Kis-Balaton-medence területén fordul elô. A vizsgált területen készített Sambucetum ebuli FELFÖLDY 1942 cönológiai felvételek hasonlítanak az atlantikus jellegû Heracleo-Sambucetum ebuli BRANDES 1983 felvételekre. A Tanaceto-Artemisietum
társulás fajspektruma és termôhelyi elôfordulása alapján két csoportba sorolható, a Tanaceto-Artemisietum
vulgaris subass. typicum nedves árokpartokon fordul elô, állományai Dauco-Melilotion fajokban kevésbé gazdagok, míg a másik csoportba Dauco-Melilotion fajokban gazdag, száraz termôhelyeken elôfor-duló állományok tartoznak. Az Anthriscetum sylvestris HADA™ 1978 társulás a Délnyugat-Dunántúlon gyakran elôfordul,
ennek ellenére Magyarországra vonatkozóan közlése új adat. A vizsgált terület ruderális vegetációjában olykor
tömegesen fordulnak elô invázív fajok (Solidago gigantea, Ambrosia artemisiifolia), az általuk dominált állományok szüntaxonómiai feldolgozását különálló közleményben kívánom ismertetni.
2. POZSONYI K.: Digitalis lanata populáció demográfiai és dinamikai vizsgálata Nagyárpádon.
3. MJAZOVSZKY Á.: Új módszer egy terület flórájának statisztikai kiértékelésére a Raunkiaer-féle életformák szerint.
4. NAGY J., NASZRADI T., NAGYNÉ MOLNÁR M.: Adatok Hollókô, kulturális világörökségfalu flórájához és
vegetációjához. Hozzászólt: LÁSZLÓ BENCSIK Á., TÓTH S.

1370. szakülés, 2001. április 2.
1. SÁRKÖZI L.: Adatok a Szigetköz nagygombáinak fungisztikai és cönológiai ismereteihez. Hozzászólt:
PENKSZA K.
A mai Magyarországon elôforduló nagygombák közül jelenleg mintegy 1600 faj ismert. Ezért lényeges az
olyan területek mikológiai felmérése, melyek kevésbé feltártak. Ilyen terület az ország északnyugati csücskében elhelyezkedô Szigetköz is. A térségben történô kutatások aktualitását adja még a közel 10 éve húzódó
Duna elterelésével felmerült környezeti problémák és a terület különleges geológiai és klimatikus helyzete is.
Célkitûzéseim a következôk voltak: 1. a Szigetköz négy területének fungisztikai felmérése; 2. a 2000. évben termôtestet képzô gombafajok alapján a területek gombacönológiai jellemzése; 3. ezen növénytársulások
nagygombáinak természetvédelmi értékelése. Ez a dolgozat egy hosszú távú fungisztikai-cönológiai felmérés
elômunkálatait tartalmazza.
2000. március 15-e és november 1-e között folyamatos mikológiai felméréseket végeztem a Halászihoz
tartozó Derék-erdôben két (Majanthemo-Carpinetum = gyertyános tölgyes; Pinetum cult.-Pipthero
virescentis-Quercetum roboris = telepített erdei fenyves zárt lombkoronaszintû száraz tölgyes helyén) és a
Feketeerdônél levô Házi-erdôben szintén két (Pimpinello majoris-Ulmetum = tölgy-kôris-szil ligeterdô;
Betuletum cult.-Pimpinello majoris-Ulmetum = telepített nyíres tölgy-kôris-szil ligeterdô helyén) erdôtársulásban. Ezen idôszak alatt 12-szer jártam végig a területeket. Mind a két helyen két-két 1000 m2-es (50 m x 20 m)
kvadrátot jelöltem ki. A kvadrátok kijelölésénél elsôszámú szempontként vettem figyelembe, hogy egy-egy
természetközeli növénytársulás és egy-egy telepített faültetvény szerepeljen a mintavételben mindkét helyszínen. A kvadrátokat minden alkalommal végigjártam, az ott található gombafajokat összeírtam és a termôtestszámukat is feljegyeztem, valamint végigjártam a kvadrátok környékét és az ott található gombafajokat is
felírtam. Ezzel a módszerrel teljes fajlistát sikerült összeállítani a kijelölt erdôállományokról a megadott
idôszakon belül. A fajok nagy részét fotóval, valamint herbáriummal rögzítettem. A herbáriumi példányokat a
módosított Herpell-féle módszerrel készítettem (VASAS 1995).
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Sajnos az idei aszályos idôjárás miatt sokszor semmit nem találtam. Ezért a gyûjtött és meghatározott 55
gombafaj fôleg tavasszal talált még tavalyi taplók, ill. ôsszel megjelenô gombák voltak. A növénytársulások
nagygomba közösségeit ARNOLDS et al. (1995) életmód-típus csoportosítása alapján jellemeztem, mind
fajszám, mind termôtestszám szerint. Elvégeztem az adott évben az adott növénytársulásokhoz tartozó
természetvédelmi értékelést is, a RIMÓCZI et al. (1999) javasolta Vörös Lista alapján.
2. ZATYKÓ J.: Genetikai változások növények steril tenyészeteiben. Hozzászólt: PENKSZA K.
3. GRACZA P., SZOMBATINÉ KOVÁCS M.: Megfigyelések középállású termôkön. Hozzászólt: PENKSZA K.
A középállású termôjûség még a szakemberek számára is a Rosaceae család Pruinodeae alcsaládjához
kötôdik, bár vannak irodalmi utalások egyéb családokra is. Ezért tartottuk fontosnak, hogy végigvizsgáljuk a
zárvatermôk nálunk felfedhetô családjait és fajait e kérdés tisztázására. Hogy milyen a középállású virág
habitusa, álljon itt három példa: a mák, a napraforgó és a meggy virágszervezôdése.
A mák reproduktív tenyészôkúpja domború és az egyes viráglevéldudorok: csésze-, majd szirom-, porzóés a termôdudorok alulról felfelé akropetálisan és vertikálisan jönnek létre.
A napraforgó reproduktív tenyészôcsúcsa már ellaposodik mielôtt a viráglevéldudorok a vízszintes
felszínen horizontálisan és középfelé centrálisan létrejönnének. A termô már besüllyedve alakul ki.
A meggy esetében a kezdetben domború tenyészôcsúcs nemcsak ellaposodik, hanem a középsô részen
bögreszerûen bemélyed, és a felsô részen kialakult csészedudorok után a bögreszerû bemélyedés belsô falán
képzôdnek a sziromdudorok, majd ezek alatt 3 körben a porzóknak a dudorai és legalul van a termô a
hypanthium fenekén. A virágnyílás idejére a hypanthium alsó szakasza jelentôsen megnyúlik, a csésze, a
szirom és a porzók megközelítôen egy magasságba kerülnek a hypanthium felsô peremére.
A vizsgálatba került növények közül elôször a klasszikus középállású termôjû Rosaceae családba tartozó
és a Pruinoideae alcsaládba sorolt Amygdalus communis és a Prunus domestica virágszerkezetét elemezve
mindkettôre elmondhatjuk, hogy a virágtakaró levelek: a csésze és a szirom, valamint a porzók alsó része
összeforr egymással, és kehelyszerûen hypanthiumot alkot, amely csak a magház és a bibeszál érintkezési
határának magasságában válik szét külön tájakra: csésze és pártacimpákra, ill. 3 kör mentén lévô
porzószálakra. A termô magházi része a hypanthium alsó részén ízesül, és csak a hosszú bibeszál (csúcsán
fejszerû bibével) nyúlik ki a hypanthium belsô részébôl. Jellemzô, hogy a hypanthium fala itt aránytalanul
vékony az összeforrt csésze, a szirom és a porzószálak összeforrt szövetei ellenére.
A Rosaceae család Rosoideae alcsaládjába tartozóan az irodalmi adatok (SOÓ, KÁRPÁTI, TUZSON) szintén
említenek középállású termôjû virágokat. Az Alchemilla vulgaris virágjában az elôbbiekhez hasonlóan az egy
termôleveles termô középállású, amelynek magházi része szintén hypanthiumba mélyed, de ennek fala jóval
vastagabb szövetû, és a felsô peremérôl válnak szabaddá a két kör menti csészecimpák és az egy körben alakult
négy porzó szála.
A Spiraeoideae alcsalád Spiraea media termôjét SOÓ felsôállásúnak jelzi, szemben az elôzôekkel, amely itt
öt termôlevélbôl alakul, de a hypanthium jól megfigyelhetô, csak kissé szélesebb nyílású. A Sanguisorba
officinalis (Rosaideae) két termôlevélbôl alakult termôjét egyszer alsóállásúnak, máskor középállásúnak írják
(SOÓ). A hypanthium itt is vastag falú, de sokkal szûkebb nyílású. Más családban is elôfordulnak középállású
termôre utaló jellegek. Így a Calycanthus floridus vastag falú hypanthiumának felsô peremén válik el egymástól
a sok lepellevél és a porzószál. A sok bibe szabadon nyúlik át a kissé szûkebb nyílású hypanthiumon.
A Cinnamomum zeylanicum (Lauraceae) esetében a hypanthium szintén közepesen nyitott. E családban
felsôállású termô is van, három termôlevéllel (Laurus nobilis). A Cinnamomum termôje viszont egy
termôlevélbôl képzôdött, középállású, hypanthiummal körülvéve.
A Thymeleaceae családban a Daphne mezereum az eddigiektôl eltérô hosszú csövû hypanthiumos, és
termôje az irodalom szerint középállású.
Tányér alakú hypanthiuma van a felsôállásúnak tartott Staphylea pinnatá-nak (Staphyleaceae) A tányér
alján különálló termôk formájában szervezôdik a 2–3 termôlevél.
A Bergenia crassifolia (Saxifragaceae) felsôállásúnak tartott termôjû virágszerkezetében is jól
felismerhetô a széles tál alakú hypanthium, amely összefogja a viráglevelek csésze, szirom és porzószálak alsó
szövettáját. A virágképletben alsóállásúként (G 2–5) jellemzô, de a szövegrészben alsó- és középállású termôjû
Rhamnaceae család Rhamnus catharticus porzós és termôs virágja határozottan hypanthiumos kiképzôdésû,
ugyanígy a Frangula alnus hímnôs virága is. A hypanthium felsô pereméig összenôttek a csésze, a szirom és
a porzószálak alsó szakasza, és csak itt hajlanak ki önálló viráglevélként, ill. porzóként.
Összefoglalva elmondható, hogy a Rosaceae család Prunoideae alcsaládon kívül több családban fellelhetô
a hypanthiumos középállású termô, amelyek bár alakban és méretben kissé eltérnek az ismert típusos
középállású termôtôl, de bélyegeik alapján pontosan azonosíthatók.
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4. GRACZA P., GERZSON L., SZOMBATINÉ KOVÁCS M.: Hypanthiumos alsóállású termô néhány növényfajon. Hozzászólt: PENKSZA K.
A témát az alsóállásúnak tartott Fuchsia globosa virágszerkezete vetette fel, amelyen a leírások szerint
hypanthiumos rész is megfigyelhetô. A magház tényleges alsóállású, de a hypanthium a középállású termô
sajátossága: tehát itt egy új virágszerkezetrôl van szó, amely egyesíti magában a kétféle termôjû: alsó- és
középállású termôjû virág tulajdonságait. Bonyolítja a kérdést még az, hogy az Elaeagnus angustifolia azonos
habitusú és szerkezetû termôs virága középállású szerkezetûnek van beállítva (Soó).
Felmerül a kérdés: milyen alapon mondhatjuk, hogy hypanthiumról van szó? Igazolja ezt az, hogy az alsóállású magházak felett csôszerû összenôtt szövettáj van, amely magában foglalja a csésze-, sziromlevelek és a
porzószálak alul összenôtt szöveteit, és ezen hypanthium felsô részén válnak szabaddá, és ívesen kifelé hajolnak.
Ezek után végigtanulmányoztuk a növényrendszertani könyveket, és élô növényanyagon is végeztünk
vizsgálatokat.
Az Onagraceae családon belül az Oenothera biennis L. is a Fuchsiá-hoz hasonló szerkezetû, csak még
megnyúltabb a hypanthium rész.
A családhoz közelrokon Combretaceae családban a Quisqualis indica karcsú, hosszú csövû hypanthium
alakra nézve nagy hasonlóságot mutat az Oenothera biennis-szel. Ugyanakkor a családba tartozó Combretum
elliotii fajt jóval rövidebb csövû hypanthium jellemzi.
A Grossulariaceae családba tartozó Ribes uva-crispa két termôlevelû alsóállású termôjének két bibeszála
szabadon apocarpikusan fejlôdött. A hypanthium harang alakú. E család fajainál a hypanthium az elôbbinél
eltérô alakot mutat. A Ribes nigrum hypanthium falának kiágazása a magház csúcsa alatt a felsô harmadban,
oldalirányban indul ki, és széles hordó alakú; a viráglevelek kiágazásuk után lehajolnak.
A Ribes sylvestre magháza széles és a fala vastag, a hypanthium alacsony falú, a viráglevelek szabadon
álló része karima jellegûen szétnyílt és felálló.
Az Elaeagnus angustifolia termôje az irodalmi adatok alapján középállású. Ha megnézzük a termôs virág
szerkezetét, felismerhetô, hogy a magház kifejezetten alsóállású, a felsô részérôl hypanthium gyûrûszerû fala
indul ki, amely itt a szirom hiánya révén csak a színes csészébôl és porzószálak összenôtt szövetébôl alakul.
A Thesium alpinum (Santalaceae) szintén hypanthiumos szerkezetet mutat: alsóállású termô, forrt lepelcsô, amelynek belsô oldalára ránôttek a porzószálak.
Az egyszikûekhez tartozó Narcissus pseudonarcissus (Amaryllidaceae) sárga virágú, a melléklepel alakra
olyan, mint a lepel. Az alsóállású termô felsô végén rövid 1,5 mm hosszú hypanthium figyelhetô meg. E fölött
a lepellevelek szabadok, a mellékpárta tagjai összenôttek, és a porzószálak egymástól és a másik két tájtól is
szabadon fejlôdnek.
A Narcissus poëticus virágjában a lepel, a mellékpárta tagjai és a két kör is összeforrnak egymással, és a
belsô oldalon a porzószálak ránôttek a virágtakarótáj csövére. Így itt hosszú hypanthium alakul ki, az alsóállású termô az alsó részen található.
A vizsgált fajokon a termô alsóállású, és felette mindig hypanthium jön létre, amely legtöbbször a csésze,
a szirom vagy a lepel, valamint a porzószálak alsó részébôl alakul ki. A hypanthium eléggé változatos, de
felépítésük minden esetben az elôbbi virágtájak összenövésébôl szervezôdik.

1371. szakülés, 2001. április 23.
1. BERECZ B., HALÁSZ K., PARÁDI I,. BRATEK Z.: Az alumínium hatása mikorrhizás kapcsolatokra.
Hozzászólt: KOVÁCSNÉ LÁNG E., SZABÓ T. A.
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3. VÖRÖS L.: Veszprém és Tihany együttmûködése. Hozzászólt: CSONTOS P., KOVÁCSNÉ LÁNG E.
4. JAMNICZKY R.: A botanikai tanszék génökológiai herbáriuma. Hozzászólt: JENEY E.
5. BAUER N., BALOGH L., KENYERES Z.: A Tapolcafôi- és az Attyai-láprét vegetációja. Hozzászólt: JENEY
E., PENKSZA K., SZABÓ T. A.
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A szerzôk Bakonyalja két láprétjén, az Attyapusztai és a Tapolcafôi-lápréten folytattak florisztikai és
cönológiai vizsgálatokat. A munka célkitûzései között szerepelt a területek vegetációjának feltérképezése,
szukcessziós és degradációs folyamatainak tettenérése. A ma már a BfNPI kezelésében álló láprétek a Bakonyalja oligomiocén kavicstakarójának feltöltött mélyedéseiben kialakult karsztlápok. A láprétek vegetációs
egységeinek mintavételezése klasszikus Braun-Blanquet, Soó-módszerrel történt, 2 m x 2 m-es quadrátokban.
Ezek alapján elkészült a területek vegetációtérképe. A növénytársulások közül a legelterjedtebb Juncetum
subnodulosi és Succiso-Molinietum asszociáció felvételei statisztikai kiértékelésre kerültek.
Az attyai és tapolcafôi terület legnagyobb kiterjedésû üde láprétje a Juncetum subnodulosi. Aktuális természetvédelmi probléma e társulás egyre fokozódó mértékû elnádasodása. A gyepben a csátés láprét szomszédságában egyre nô a Schoenus nigricans részvételi aránya, illetve helyenként kisebb (néhány m2-es)
Caricetum davallianae foltok ismerhetôk fel benne. A társulás természetvédelmi jelentôségét az Attyai-lápréten élô erôs Allium suaveolens állomány jelentôsen növeli. Az Attyai-láprét egyik legértékesebb foltján, az
Asszonykai-kútnál a Carici lepidocarpae-Cratoneuretum is felismerhetô.
A Tapolcafôi-lápréten Succiso-Molinietum túlzott mértékû kiszáradásának eredményeképp a Molinia
hungarica mellett néhol már megjelenik a Molinia arundinacea, sôt a kaszálóréttel érintkezô részeken a környezô sztyepprétekrôl (Bóta-kô) kolonizáló száraz-gyepi fajok (Chrysopogon gryllus, Festuca rupicola,
Asperula cynanchica, Brachypodium rupestre, Anthericum ramosum) is. Feltûnôek a Brachypodium rupestre
több m2-es klonális foltjai és a Chrysopogon jellegzetes fûcsomói.
Az eddigi leromlás irányába mutató tendencia ellenére egyelôre csaknem minden, a korábbi kutatások
során ismertté vált, botanikai szempontból jelentôs érték fennmaradt, sôt újabbak is elôkerültek. Néhány jelentôsebb faj Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus, Dianthus superbus, Allium angulosum, Allium carinatum,
Allium suaveolens, Iris sibirica, Orchis coriophora, Sesleria uliginosa, Eriophorum latifolium a lápréteken,
Tamus communis, Spiranthes spiralis, Scilla vindobonensis, Listera ovata, Trollius europaeus a szegélyeken
és az égeresben. A Trollius populáció mérete a korábbi becslésekhez képest jelentôsen csökkent.
A szerzôk elkészítették egy a Pulicaria dysentherica és Solidago gigantea dominálta nagyobb kiterjedésû
degradált folt cönológiai felvételeit. Mindkét láprét sajnálatos érdekessége, hogy a foltszerûen tömeges
Solidago gigantea mellett a Solidago canadensis is jelen van a szárazabb szegélyeken.
6. PÁL-FÁM F.: Települések nagygombái.
Napjainkban egyre több tudományos munka foglalkozik az ember közvetlen környezetében (települések,
emberi hatásoknak erôsen kitett élôhelyek) élô nagygombákkal. Ezen munkák egy része (pl. ERKKIL és NIEMEL
1986, LAWRYNOWICZ 1982, KOTLABA 1997) taplók (Polyporales s. l.) elôfordulását ismerteti különbözô
településeken, sok esetben az ember által betelepített gazdanövényekrôl. Mások (pl. RIMÓCZI 1993) botanikus
kertek vagy, pl. BABOS (1981), speciális, emberi tevékenység eredményeképpen létrejött szubsztrátokon élô
gombákkal foglalkoznak. Végül, számos, az emberi települések gombáit bemutató munka készült (pl.
LUSZCZYNSKI 1997, FRIEDRICH 1987).
Az elmúlt hat évben több településen gyûjtöttem nagygombákat (Budapest, Pécs, Veszprém, Debrecen,
Sepsiszentgyörgy, Lednice, Vasas, Szanticska, Uzon, Rigmány, Bálványos). Minden begyûjtött faj esetében
feljegyeztem az élôhelyet, szubsztrátot és a termôtest megtalálásának dátumát. A fajok fungáriummal és/vagy
fotóval és sok esetben leírással vannak dokumentálva.
Összesen 80 faj került elô, 127 elôfordulási adattal. Ezen fajok több mint fele szaprotróf, közülük 26
talajlakó és 22 xilofág. A mikorrhizás fajok száma 21, a parazitáké 11 (2 biotróf és 9 nekrotróf). Élôhelyeiket
az alábbiak szerint csoportosíthatjuk.
– A lehetô legtermészetközelibb élôhelyek a településeken belül, mint pl. a kis települések természetközeli
környezetben, emberi hatásoknak kevésbé kitett külvárosok stb., de semmiképpen sem egyensúlyban levô
növényközösségek.
– Mûvelés alatt álló területek, mint pl. kertek, virágágyások.
– A legszennyezettebb és legkevésbé természetes élôhelyek, mint pl. nagyvárosok központja, aszfaltutak
széle stb.
– Más élôhelyek, jelen esetben virágcserepek és melegházak.
Az elsô élôhelytípusban a begyûjtött fajok több mint fele termett. Ezen fajok legtöbbje élôhelyére igényesebb, pl. Camarophyllus pratensis (Pers.:Fr.) Kummer, Hebeloma crustuliniforme (Bull.:Fr.) Quél.,
Hygrocybe obrussea (Fr.:Fr.) Wuensche, Lactarius volemus (Fr.) Fr., Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl.,
Pluteus romellii (Britz.) Sacc. Ezen élôhelyek alapvetôen nem különböznek a fajok eredeti élôhelyeitôl.
A második élôhelytípusban a fajok egyharmada termett. Egyesek, mint az Agaricus bisporus (J. Lge.)
Imbach és az Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. a termesztésbôl kerültek ki, a trágyaként használt gombakom-
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poszttal terjednek. Mások, mint a Schizophyllum commune Fr.:Fr., Trametes gibbosa (Pers.:Fr.) Fr. és
Trametes hirsuta (Wulf.:Fr.) Pilat élô vagy holt gyümölcsfákon termettek. Érdekes egyes mikorrhizás fajok
elôfordulása ezen élôhelyen. Ilyen fajok a Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél., Xerocomus chrysenteron
(Bull.:St.Amans) Quél., Amanita strobiliformis (Paul.:Vitt.) Bertil. és Paxillus involutus (Batsch:Fr.) Fr.
A harmadik, legextrémebb élôhelytípusban is egyharmada termett a fajoknak. A komposzttal terjedô
Agaricus fajok itt is elôkerültek, ezenkívül számos szaprotróf, pl. Coprinus comatus (Muell.:Fr.) Pers., Stropharia coronilla (Bull.:Fr.) Quél. és Volvariella gloiocephala (DC.:Fr.) Boekh. et Enderle. Érdekes a Xerocomus rubellus (Krbh.) Quél. mint mikorrhizás és a Panus lecomtei (Fr.) Corner mint ritka faj ezen élôhelyrôl.
A negyedik élôhelytípusból eddig két fajt gyûjtöttem. A Psathyrella candolleana (Fr.) Mre. és a Peziza
vesiculosa Bull. ex St.Amans mindkettô virágcserépben termett.
Összefoglalásként megállapítható, hogy egyes nagygombafajok az eredetitôl számottevôen különbözô
élôhelyeken is elôfordulhatnak. Lehetséges, hogy a növekvô urbanizáció olyan elfoglalható élôhelyeket
teremt, melyeken egyes, eddig ritkának tartott vagy nem ismert fajok jóval gyakoribbá válhatnak a jövôben.
Irodalom: BABOS M. 1981: Mycological examination of sawdust depots in Hungary. Studia bot. hung. 15:
31–34. – ERKKIL R., Niemel T. 1986: Polypores in the parks and forests of the city of Helsinki. Karstenia 26:
1–40. – FRIEDRICH S. 1987: Charakterystyka ekologiczno-fenologiczna macromycetes Puszczy Goleniowskiej.
Acta Mycol. 21: 143–164. – KOTLABA F. 1997: Some uncommon or rare polypores (Polyporales s. l.) collected
on uncommon hosts. Ceská Mykologie 50(2): 133–142. – LAWRYNOWICZ M. 1982: Macrofungal flora of Lódz.
In: BORNKAMM R. et al. (eds): Urban ecology. 2nd European Ecological Symposium Berlin, Oxford pp. 41–47.
– LUSZCZYNSKI J. 1997: Interesting macromycetes found in the Kielce town. Acta Mycol. 32(2): 207–228. –
RIMÓCZI I. 1993: Gombacönológiai és aszpektus vizsgálatok a pesti-síkság védett területén. Mikol. Közlem.
32(1–2): 43–67.
7. CSERVENKA J.: A Primula x brevistyla populációk morfológiai és genetikai variabilitása, a hibrid
predikciós térképezése. Hozzászólt: KOVÁCSNÉ LÁNG E., LÁSZLÓ BENCSIK Á., PENKSZA K., SZABÓ T. A.
A Primula veris L. és a P. vulgaris HUDS. a Dunántúlon gyakori fajok. Együttes elôfordulásuk azonban
ritka; meghatározott termôhelyi viszonyokhoz kötött. Ilyen helyzetben könnyen létrejönnek életképes utódok,
amelyeket általános néven P.x brevistyla néven írtak le. A magképzô Primula veris L. nagyon heterogén, a
taxonómiai irodalom számos alfaját és változatát különíti el. A bakonyi Zörög-hegyen élô populációk feltérképezése során megállapítottuk, hogy vizsgálati területünkön a Primula veris subsp. inflata (Syn.: subsp.
canescens) taxonhoz sorolható egyedek fordulnak elô nagy alakgazdagságban. A pollendonor P. vulgaris
kisebb fenotípusos változatosságot mutat. Megfigyeléseink szerint a típusos (virágzati tengellyel rendelkezô)
P. brevistyla mellett számos eltérô habitusú notoforma-alak is elôfordul.
Jelen elôadásban az 1998–2001. években végzett virágmorfológiai méréseim eredményeit ismertetem.
A jelzett idôszakban évenként meghatároztuk a szülô populációk és a hibrid egyedek virágmorfológiai
sajátosságait, mértük a virágzati tengely, a virágkocsány, a csészefog és a pártacsô hosszát, a sziromlevél
szélességét, a párta színét és átmérôjét, megfigyeltük a párta színét és a torok mintázatát. A pollendonor
P. vulgaris populációt a magányosan fejlôdô virágok, a 2,5–11 cm virágkocsány, 25–43 mm-es pártaátmérô,
7–12 mm-es csészefoghossz és a közel egyenlô hosszúságú pártacsô- és csészehossz jellemezte (2,0, ill. 1,9
cm). A magképzô P. veris subsp. inflata a területen nem típusos formában jelenik meg; a levelek tojásdadok,
rendesen gyorsan nyélbe keskenyedôk, a csésze a pártacsônél valamivel rövidebb. A párta színe és átmérôje,
a sziromlevél szélessége, a csésze és a virágkocsány hossza változékony bélyegeknek bizonyultak. A hibrid
egyedek – a várakozásnak megfelelôen – nagyon változatosak: a virágzati tengely megléte, illetôleg hossza
alapján elkülöníthettünk „veris-” és „vulgaris típusú”, valamint „vegyes” notoformá-kat. Ez utóbbiaknál egy
egyeden (!) jelennek meg a rövid virágzati tengelyen ülô virágzat(ok) és magánosan álló virágok. A „vulgaris
típusú” és a „vegyes” egyedek aránya a hibridpopulációban hozzávetôlegesen 8–10%.
Predikciós térképezés segítségével felderítettük a hibridek elôfordulását meghatározó háttérmintázato(ka)t
is. Ezek alapján elmondható, hogy a notospecies viszonylag nagy tengerszint feletti magasságokhoz (~480 m)
kötôdik a vizsgált területen. Felszíngörbületi statisztikák alapján a hibridek elôfordulásának súlypontja az
enyhe gerinceken van. A pollent szolgáltató Primula vulgaris a régióban több élôhelyen megtalálható, míg a
magképzô P. veris elsôsorban a száraz tölgyesek növénye. Terepi tapasztalataink alapján a hibridek nagyobb
környezeti toleranciával rendelkeznek, viszont elôfordulásuk a fényigényes anyanövényhez kötött. Feltételezzük, hogy ha predikciós modellünk bemenô változói közt a nyílt és száraz tölgyesek – vagy hasonló élôhelyek
– elôfordulása is szerepelne, módszerünk nagyobb földrajzi régióban is pontosabb becslést adna a hibrid
lehetséges elôfordulásaira.
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A hibridek genetikai variabilitását és a különös („vulgaris” és „vegyes”) megjelenési formák genetikai
jellemzôit RAPD-PCR molekuláris ökológiai módszerrel vizsgálom. A primerek kiválasztása és tesztelése
megtörtént. A kipróbált 44 primerbôl 17 volt értékelhetô, a 143 fragment közül 78 mutatott polimorfizmust.
Az OPAA1–2–4–9–10–15, az OPAB2–3–4–8, az OPS16 és az OPF20 oligonukleotid primerek adták a
hibridek elkülönítésére alkalmas DNS mintázatot.
A hibridek kémiai (elsôsorban glikozid és flavonoid) anyagainak vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálata
lehetôséget teremthet a jövôben termesztésbe vonható vonalak kialakítására.

1372. szakülés, 2001. május 7.
1. PÓCS T.: Az „Eltûnt Világ” – beszámoló a Roraima megmászásáról. Hozzászólt: CSONTOS P., GRACZA P.
2. PAPP N., SZABÓ L. GY.: Euphorbia cyparissias L. – ökotípusok fitokémiai jellemzôi. Hozzászólt:
PENKSZA K.
Az Euphorbia cyparissias L. hazánkban és egész Közép-Európában elterjedt, társulásközömbös faj.
Vizsgálatainkat két, néhány ökológiai paraméterben eltérô élôhelyen végeztük. A különbözô tengerszint feletti
magasságokon élô populációk morfológiai és elôzetes fitokémiai vizsgálataival arra kerestük a választ, vajon
észlelhetôk-e jelentôs eltérések a faj sík területen és hegyoldalon élô egyedei között, beszélhetünk-e a faj 1–1
ökotípusáról.
A pécsi Tettye DNy-i lejtôjén és a Jakab-hegy D-i lábánál elterülô síkon jelöltünk ki 1–1 populációt, ahol
2 hetenként gyûjtöttünk a növénybôl. Talajtani vizsgálatainkkal az egyes élôhelyeket jellemeztük. Morfológiai
méréseink a növények szárhosszát, virágzatszámát és tömegvesztését foglalják magukban. Ez utóbbit 1 hetes
szárítás után kaptuk. Fitokémiai analíziseket hagyományos vékonyréteg-kromatográfiával végeztünk, a
begyûjtött növények etanolos kivonataiból. Fenoloidok: kumarinok közül szkopoletin és umbelliferon,
flavonoid-glikozidként hiperozid és rutin, flavonoid-aglikonok közül kvercetin és kempferol, valamint egy
fenolsav, a klorogénsav szerepelt tesztként. Az elôhívás Naturstoff-reagenssel történt, mely után UV = 366 nm
alatt vizsgáltuk a rétegeket. A 3 fô cukorkomponens (fruktóz, szacharóz, glükóz) esetében elôhívóként timolreagenst alkalmaztunk. Végül denzitometriás kiértékelés következett.
Morfológiai méréseink során a sík területen élôk nagyobb termetét, nagyobb virágzatszámát tapasztaltuk,
melyek a talajadatoknál is látható szárazabb körülményekre vezethetôk vissza. A stresszre továbbá az egy
rhizómáról való csoportos eredés is utal, szemben a hegyoldalon szálanként növôkkel. Fitokémiai szempontból
a 3 cukor mennyiségénél az átlagértékek a sík vidékiek magasabb cukortartalmát mutatják, de nem találtunk
kiugró eltéréseket a 2 populációnál. Hasonlóan a fenoloidok esetében is: ugyanazokat a komponenseket, illetve
ugyanazok hiányát tudtuk kimutatni a 2 élôhelyrôl származóknál. Ami egyértelmûen hiányzik a mintákból:
klorogénsav, hiperozid, rutin és umbelliferon; a rétegeken a szkopoletin és kempferol kék, valamint a kvercetin
narancssárga foltja valószínûsíthetô. Összességében tehát nem nyilváníthatjuk a 2 populációt a rendelkezésre
álló adatok alapján a faj 1–1 ökotípusának, de további vizsgálatokra van szükség az eredmények
megerôsítésére.
3. GRACZA P., SZOMBATINÉ KOVÁCS M.: Összehasonlító szövettani megfigyelések az Oleaceae család
fajain (fiatal szárak). Hozzászólt: CSONTOS P., DARÓK J.
Az Oleaceae család fajainál, a levél, a virág és a termés vonatkozásában nagyon változatos alaktani
sajátosságok figyelhetôk meg. Egyszerû levele van a Syringa, a Ligustrum, a Forsythia, az Olea és a Phyllirea
fajoknak, páratlanul szárnyalt levele a Fraxinus fajoknak és a Jasminum officinale hajtásainak, továbbá három
levélkébôl álló összetett levelek találhatók a Jasminum fruticans hajtásain.
A virágokat általában négy csésze, négy sziromból összenôtt párta, és erre ránôtt két porzó építi fel. Öt
csésze és öt sziromlevél építi fel a Jasminum fajok virágait. Vannak megnyúlt csövû virágok, – a Syringa és
Jasminum fajokon – nagyon rövidek az Olea és Phyllirea virágcsövei. A nemzetségek virágai kétivarúak, de
a Fraxinusé egyivarúak. Az Olea és a Ligustrum fajok virágában a porzók a többihez képest jól kiemelkednek.
A családon belül a termések négyfélék lehetnek. Bogyótermése a Phillyrea és a Ligustrum fajoknak van.
A Ligustrum termésében három mag van. A Syringá-nak és a Forsythiá-nak toktermése van. Bogyószerû
csonthéjas termés van az Oleán és lependék a Fraxinus fajokon.
A fiatal szárak szöveti szerkezete az egyes nemzetségekre eléggé jellemzô és egymástól aránylag jól
elkülöníthetô.
A Syringa vulgaris fiatal szárát egyrétegû epidermis borítja. Alatta a kollenchima 2–4 sejtrétegû, a
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klorenchima 5–6 sejtsoros, és alatta lévô parenchima szövetben szklerenchima kötegek vannak. A háncsszövet
összefüggô, a fagyûrû széles, a bélszövet nagy méretû.
A Forsythia viridissima szárkeresztmetszete téglalap alakú, ebbôl két oldal kissé domború, a másik két
oldal homorú. Az epidermisz alatt kollenchima nincs, a klorenchima igen széles, a szklerenchima kötegek
hiányoznak, a háncs és a fa gyûrûszerûen összefüggô, a bélszövet kis átméretû.
A Jaminum fajok szárszerkezete a Forsythiá-éhoz hasonló. Keresztmetszete négyszögletes, azzal a
különbséggel, hogy a hiányzó kollenchima helyén 2–3 sejtsoros klorenchima alakul ki, a raktározó parenchima
pedig igen széles – 7–8 sejtsoros. A háncs keskeny, a fa megnyúlt, nyalábos.
A Ligustrum szára ovális átmetszetû. Az epidermiszben tompa fedôszôrök alakulnak ki. Alatta van
kollenchima, de helyenként meg-megszakad, és azokon a részeken klorenchima van. Az elsôdleges kéreg
parenchimájában lévô szklerenchima kötegek a Syringá-éhoz hasonlók. A háncsgyûrûn belül a fagyûrû széles
és tág üregû elemei gazdagon alakultak ki.
A Fraxinus excelsior szára, a Syringa és a Ligustrum szerkezetéhez hasonló, a kollenchima helyenként itt
is megszakad. Ezen belül az elsôdleges kéreg további szövettája parenchimatikus, 8–9 sejtsor széles. A külsô
3–5 réteg bô kloroplasztisz-tartalmú, klorenchimatikus. A szállítószövet összefüggô. A háncsgyûrû 9 sejtsor
széles, kettô három sejtsoros bélsugarak tagolják fel. A kambium jól kivehetô, téglalap alakú sejtek háromnégy rétege alkotja. A gyûrû alakú fatestben a bélsugarak nem olyan kifejezettek. A protoxylem után a
metaxylemet tág üregû tracheák építik fel, de a valamivel késôbb létrejött elemek már szûk üregûek és vastag
falúak. A bélszövet széles és összefüggô. A Fraxinus ornus elsôdleges kérge és a háncs szövete szélesebb,
mint a Fraxinus excelsioré.
4. GRACZA P., SZOMBATINÉ KOVÁCS M.: Összehasonlító szövettani vizsgálatok a Caprifoliaceae család
néhány faján (fiatal szárak). Hozzászólt: CSONTOS P., DARÓK J.
A család fajai eléggé változatos morfológiai sajátosságokat mutatnak. A vizsgálatokban a Sambucus nigra
L., a Viburnum lantana L., a Lonicera tatarica L. és a Symphoricarpus racemosus Suk. fajokat vontuk be.
E nemzetségek nagyobb részének fajaira az egyszerû levéltípus a jellemzô, de megtalálható a páratlanul
szárnyasan összetett levél is (Sambucus fajok).
A virágszerkezet általában sugaras szimmetriájú, de van zygomorph felépítésû is (Lonicera fajok). A termés lehet bogyó (Symphoricarpus, Lonicera), vagy bogyószerû csonthéjas (Sambucus, Viburnum fajok).
Kiváncsiak voltunk, és célul tûztük ki, hogy a morfológiai változatosság megnyilvánulhat-e a szöveti szerkezetben is. Elôször a Sambucus nigra szárát vizsgáltuk meg. A szár kissé szögletes. A szögletek irányában az
epidermisz alatt 8–9 sejtsoros nagyon típusos lemezes kollenchima szövetcsoportok vannak. A közöttük lévô
vízszintes oldalak mentén 3–4 sejt széles klorenchima szövet van, amely a kollenchima alá húzódik úgy, hogy
összefüggô gyûrût alkot. A raktározó parenchima 2–3 sejtsoros. A szállítószövet a fiatal hajtásban elôször
nyalábos, majd az interfascicularis kambiummal együtt összefüggô kambiumgyûrû – kifelé összefüggô háncs
és befelé összefüggô fatest – jön létre. Középen széles bélszövet figyelhetô meg.
A Viburnum lantana szára tompán sokszögletes, és nagyon erôsen szôrözött. Az epidermiszbôl csillagszôrök, fedôszörök és hosszú nyelû mirigyszôrök nyúlnak ki. A csillagszôrök sugársejtjei félgömb felület
mentén a tér minden irányába kinyúlnak a sündisznó tüskéihez hasonlóan. A szár szögleteinek irányában 3–5
rétegû lemezes kollenchima alakul ki, a szögletek közötti szakaszon vagy 1–2 rétegûre csökken, vagy teljesen
megszakad. Feltûnô, ami eddig nem ismert, hogy a lemezes kollenchima sejtjei tele vannak kloroplasztiszokkal, így ezt klorenchimatikus kollenchimának nevezhetjük el.
Befelé 4–7 rétegû raktározó parenchima van, a sejtekben rozetta alakú kristályok alakulnak ki. A rozettakristályos sejtek sokszor egymás mellett 3–6 tagból álló csoportot alkotnak. A szállítószövet kezdettôl fogva
összefüggô gyûrû alakú. Az aránylag széles háncson belül a kambium, majd a széles fatest következik. A korai
pásztában sok a tág üregû elem (trachea), amely a késôi pásztában lecsökken, és ott a vastag falú szûk üregû
elemek az uralkodók. A bélszövet aránylag nagy átméretû, de nem közelíti meg a Sambucus méretét.
A Lonicera tatarica szára szôrtelen. Az epidermisz sejtjei megnyúlt téglalap alakúak. Ez alatt 4–6 rétegben kloroplasztisz-tartalmú lemezes kollenchima – klorenchimatikus kollenchima – helyezkedik el. Ezután a
szögletek irányában 4–5 sejt szélességû parenchima szövet következik, amely a szögletek közötti vízszintes
szárrészeken megszakad. Ez alatt aránytalanul nagy, 1–3 rétegû, tág üregû, vastagodott falú szövettáj van.
Ez a sarok irányába kiszélesedik, és 4–6 rétegûvé válik. Ennek a szilárdító szövetnek a sejtfalai még csak a
vastagodás kezdetén vannak, hosszmetszetben megnyúlt rostokként figyelhetôk meg. Ez pericyclusnak fogható fel, amely a központi henger – a stele – legkülsô szövettája. A szállítószövet a fejlôdés elején nyalábos
szerkezetû, a farészben 3–4 hosszú, radiális pórus-sugárban csoportosulnak a tág üregû tracheák. A késôi
pásztában összefüggôvé válik a szállítószövet, és gyûrû alakú fatestben már jóval kevesebb a trachea, és domi-
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nánssá válik a szûkebb lumenû vastag falú tracheida és a farost. A bélszövet kis átméretû, és a közepén bélüreg
figyelhetô meg.
A Symphoricarpus racemosus szárát ovális alakú sejtekbôl álló epidermisz borítja. Az elsôdleges kéreg
sejtjei vékony falúak, kloroplasztisz-tartalmúak, és 3–5 réteget alkotnak. Itt is megvan a nagy sejtekbôl álló,
most még gyengén vastagodott szilárdító szövettáj – a pericyclus –, amely 2–3 sejtsor vastag. A szállítószövet
kezdettôl fogva összefüggô. Az eléggé széles fagyûrûben a korai és késôi pászta határán találjuk a legtágabb
üregû elemeket, – a tracheákat. Befelé a proto- és metaxylem kisebb átméretû sejtekbôl áll, a késôi pászta külsô
részében a szûk üregû és vastag falú tracheidák és farostok alkotják a fôtömeget. A fatesten belül keskeny bélszövet, és nagy átméretû bélüreg alakult ki. A vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy fenti fajok szövettani alapon is meghatározhatók és egymástól jól elkülöníthetôk.
5. STRANCZINGER SZ.: Néhány Rubiaceae faj levélerezetének jellemzése. Hozzászólt: DARÓK J., SOMLYAY L.
Vizsgálataink a Rubiaceae család trópusi elterjedésû Rondeletia nemzetségének levélerezet leírására
irányultak. Munkánk során a nemzetség néhány fajának herbáriumi példányait használtuk. A mintavétel
fajonként 5–5 levélbôl történt, a derített levelek három pozíciójában a levél csúcsi, középsô és alapi részérôl.
Az egyes fajok levélerezetét a következô szempontok alapján jellemeztük: areolaszám, érvégzôdésszám,
érvégzôdéstípusok, érvégzôdés-divergencia, érszigetek morfológiája, érvégzôdések morfológiája, érszigetek
mérete, érvégzôdést tartalmazó areolák százalékos aránya, a levélerezet sûrûsége.
Az egységnyi területen található érsziget és érvégzôdésszám értékek a felvételi hely pozíciójától függnek,
a levél adott helyére nézve diagnosztikusak. Ezen értékek különbségeket mutatnak az egyes fajok között.
Az érszigetek vagy areolák a levéllemez azon legkisebb területét képezik, melyet levélerek fognak közre.
Bármely rendû elágazás (a legmagasabbtól a legalacsonyabbig) képezheti az areola egy vagy több oldalát
(HICKEY 1973). A vizsgált fajok érszigetei többségében négy-, illetve ötszögûek, de háromszögû és kör alakú
areola is elôfordul. Az érszigetek mérete nemcsak fajok között mutat különbségeket, de a levél különbözô
részeit tekintve is.
Az érvégzôdések egyszerûek (többségében hajlított lefutással), illetve egyszeresen elágazóak. Kétszeresen
és háromszorosan elágazó érvégzôdéseket csak néhány faj levelén láthatunk (R. peduncularis, R. brigandiana,
R. clarendonensis).
Az érvégzôdést tartalmazó areolák százalékos aránya a R. stereocarpa és R. longibracteata esetében
alacsony (36–55%), míg a R. ekmanii esetében a 100%-ot is eléri.
A cm2-re vonatkoztatott levélerezet sûrûsége a növekvô xeromorfiának megfelelôen a levél alapi részétôl
a csúcsi irányban növekszik. A kapott eredmények felhasználhatók a fajok xeromorfiájának megállapításához.
6. KOCSIS M., BORHIDI A.: Rubiaceae fajok levélanatómiája. Hozzászólt: CSONTOS P., GRACZA P.
A Rubiaceae család négy közelrokon neotrópusi nemzetségébe (Rondeletia, Javorkaea, Rogiera és
Arachnothryx) tartozó fajok levélanatómiáját hasonlítottuk össze. A levéllemez és a levélnyél keresztmetszetének kutatása során a szövettani különbségek egyes taxonok egymástól való elhatárolásában, a fajok azonosításában nyújtanak segítséget. A nemzetségek mintegy 80 fajának levélnyelét és 40 fajának levél-lemezét
vizsgáltuk.
A levélnyél proximális, disztális és középsô régiójából, valamint a levéllemez középsô szakaszából készítettünk kézi és mikrotómos metszeteket, melyeket néhány esetben toluidin-kékkel festettük.
A fajokat a következô bélyegekkel jellemeztük: a levélnyél keresztmetszeti képe; epidermiszsejtek alakja
és mérete; hipodermisz kialakulása; szôrözöttség, kéregparenchima-, illetve mezofillum sejtek alakulása és
rétegeinek száma; szállítónyalábok alakulása, típusa, laterális nyalábok elhelyezkedése, száma; szilárdító elemek és kristályok jelenléte.
A vizsgált fajokra általánosan jellemzô a sejtek antrakinon- és kristályhomok-tartalma mind a levélnyélben, mind pedig a levéllemezben. A központi nyaláb alakja a levélnyél hosszában nem változik a Rondeletia,
Javorkaea és Arachnothryx genuszokban. Ekkor a fôeret alkotó nyaláb patkó alakú, a színi oldal felé nyitott.
A Rogiera genusz egyes fajainál a levéllemezhez közeledve a nyaláb végei befelé hajlanak, néha a nyaláb
gyûrû alakúvá zárul. A nyalábok kollaterálisak, a háncsrészt sok esetben háncskorona övezi.
A levéllemez jellemzôinek kialakulásában jelentôs szerepet játszik az élôhely makroklimatikus hatása.
Sok faj esetén xeromorf vagy higromorf bélyegeket figyelhetünk meg, melyek egyértelmûen jelzik az
ökológiai alkalmazkodást. Ennek ellenére taxonómiai bélyegekként is alkalmazhatók a következô
tulajdonságok: a szôrök megléte vagy hiánya, a szôrözöttség mértéke, a paliszád parenchima rétegeinek száma,
a fôér alakja, a levéllemez vastagsága a fôér régióban, a levéllemez vastagsága az interkosztális régióban,
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valamint e kettô aránya.
A levélnyél anatómiai szerkezetében a következô tulajdonságok rendelkeznek genusz értékû taxonómiai
bélyegekkel: kollenchima jelenléte, az antrakinont tartalmazó sejtek száma és elhelyezkedése a kéregrészben,
valamint a centrális nyaláb alakulása. A Rondeletia nemzetségen belül a legjobban elkülöníthetô három
szekció, melynek fajai nagy hasonlóságot mutatnak egymással, a Calophyllae, Rondeletia és Hypoleucae.
A Javorkaea, Rogiera és Arachnothryx fajok levélnyelei keresztmetszetük alapján jól elkülöníthetôk a
Rondeletia nemzetség fajaitól.
Munkánkat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a levélnyél anatómiája fontos taxonómiai bélyegeket
szolgáltat a Rubiaceae család általunk vizsgált nemzetségeinek elhatárolásában, míg a levéllemez szerkezete
elsôsorban a fajok élôhelyének indikátora, bár egyes tulajdonságok fajszintû határozó bélyegként alkalmazhatók.

1373. szakülés, 2001. november 12.
1. GRACZA P.: A Pinus sylvestris tûleveleinek szöveti szerkezete. Hozzászólt: PENKSZA K.
Vizsgálataink során kimutattuk, hogy az erdeifenyô (Pinus sylvestris) lombkoronájában háromféle hajtástípust lehet felismerni. A lombkorona alsó részén porzós hajtások, a középsô tájon termôs és a csúcsi részen
vegetatív hajtások vannak nagyobb számban. A hajtásoknak ez a trimorfizmusa nemcsak abban jelentkezik,
hogy porzós virágok vagy termôs virágok alakulnak ki rajtuk, vagy a harmadik esetben csak tûlevelek találhatók, hanem abban is, hogy a hajtások méretében, a tûlevelek számában és méretében jelentôsen különböznek
egymástól.
A lombkorona alsó és egyben árnyékosabb részén kialakuló porzós hajtások jelentôsen rövidebbek,
vékony átméretûek, a tûlevelek száma 12 és 18 között változik. A tûlevelek 30–40 mm hosszúak és 0,8–0,9
mm átméretûek tangenciális irányban és 0,5–0,6 mm vastagok radiális síkban.
A termôs virágok hajtásain a tûlevelek száma jelentôsen több, megközelíti a 80–95 db-ot is. A tûlevelek
60–70 mm hosszúak és átméretük 9–11 mm tangenciális irányban, valamint 6–7 mm radiálisan.
A vegetatív hajtásokon a tûlevelek száma még a termôs virágú hajtásokét is túlszárnyalja, nem beszélve a
hosszúsági és szélességbeni átméretükrôl. A tûlevelek száma egy-egy hajtáson 140–160 lehet. Hosszúságuk
90–95 mm, tangenciális átméretük 10–12 mm, radiálisan 6–7 mm értéket mutat. Ezek az adatok az ez évi tûlevelek méreteire vonatkoznak, mert évenként változik az érték a csapadéktól és egyéb viszonyoktól függôen.
Áttérve a szöveti szerkezetre, a vegetatív hajtás tûleveleinek szöveti viszonyaiból indulunk ki. Az egyrétegû, vastag falú epidermisz sejtek során belül besüllyedten helyezkednek el a sztómák. A szklerenchimatikus
hipodermisz egy sejtsoros. A karos paliszád parenchima sejtjei eléggé nagy méretûek, és 5–6 sorban alakultak
ki. E szövettájban a gyantajáratok száma 15–16 is lehet. Eloszlásuk a lapos oldalon 6 db, a domború részen
9–11 általában. A gyantajáratokat a jól ismert váladéktermelô epithél szövet és a szklerenchima egy sejtsora
veszi körül. Befelé az egyrétegû keményítôs hüvely következik, eléggé nagy méretû ovális alakú sejtjeivel. A
transzfúziós szövetbe ágyazottan két eléggé nagy kollaterális nyílt nyaláb helyezkedik el, a farész a lapos oldal
irányában, míg a háncsrész a domború oldal felôl van, közöttük 3–4 rétegû kambium. A transzfúziós szövet
kis terjedelmû, mivel a két nyaláb közötti szilárdító szövet széles, és a nyalábokat a domború és a lapos oldal
irányában is félkör ívben folytatódva veszi körül 2–1 rétegben.
A termôs hajtások tûleveleiben a paliszád parenchima sejtjei kisebb méretûek, a sejtsorok száma azonos a
vegetatív hajtás tûleveleivel. A gyantajáratok száma jelentôsen megcsökkent. A lapos oldal felôl csak három,
a domború oldalon pedig két gyantajárat van. A nyalábok kisebb területûek, és az ezeket körülvevô szilárdító
szövet szintén kisebb felületû.
A porzós hajtások tûlevelei tangenciális és radiális irányban keskenyebbek. A paliszád parenchima
kevesebb sejtsorú, kisebb sejtekkel, a gyantajáratok száma tovább csökken, a lapos oldalon általában egy, a
domború részen 5–6 gyantajárat van. A transzfúziós szövetben kisebb nyalábok és szilárdító szövet alakult ki.
2. GRACZA P.: Különleges szervezôdésû virágzatok.
A jól ismert virágzatokon túl néhány virágzattípust szeretnénk bemutatni. Így a viaszvirág (Hoya carnosa)
virágzatát az irodalmi adatok ernyô típusúnak írják le. Ez úgy néz ki – elsôdleges vizsgálat szerint –, hogy e
virágzat felépítése ernyôs szerkezetû. A fejlôdés menete továbbra az, hogy a virágzás után a virágok vagy
lehullnak, vagy termésfejlôdés indul meg. És a virág- vagy a terméslehullás után a reproduktív termésrész
leválik. A Hoya carnosa virágai termés-továbbfejlôdés nélkül lehullanak, viszont a virágzati tengely továbbra
is a tengelyen marad. A következô virágzás idején egyrészt kisebb számban új virágzatok differenciálódnak,
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másrészt nagyobb számban az elôzô virágzás után visszamaradt virágzati tengely csúcsán új virágok jelennek
meg ernyô virágzatban, és ezek a harmadik, negyedik és az azt követô további virágzatképzésben részt vesznek, miközben az idô elôrehaladtával ez a virágzati tengely gyarapodik, növekedik, megnyúlik és 15–25 mm
hosszú lesz. Az új virágzatok megjelenését a visszamaradó virágzati tengely csúcsi részén lévô kis reproduktív
tenyészôkúp (rügy) intézi. Azzal, hogy a visszamaradó, torzsszerû virágzati tengelyen jönnek létre az évenként
differenciálódó virágok, ezt évelô virágzati tengelynek lehet nevezni.
Hozzá hasonló a meggy és a cseresznye bokrétás termônyársa és az abból kifejlôdô gömbvirágzata, azzal
a különbséggel, hogy az évekig megmaradó és mindig tovább növekedô tengely oldalán 5–7 virágrügy van,
amelyek mindegyikébôl 1–3 virág fejlôdik, és így 12–18 virág alkot egy gömbvirágzati formát, amely végeredményben összességében álvirágzatnak tekinthetô.
A Compositae családba tartozó Zinnia elegans fészekvirágzata a fejlôdés során fokozatosan megnyúlt kúp
alakúvá válik, ahol nyelves virágok, felül és a virágzat nagyobb részén csóvás virágok vannak. Egy-egy virágágyásban 3–7 olyan kúp alakú virágzat van, melyeknek nemcsak az alsó részén, hanem a középtájon újabb
nyelves virágkör jelenik meg, így két szintben vannak. Ez a virágzatban bekövetkezô változásokra vezethetô
vissza.
A negyedik szervezôdési forma, midôn az ernyôs virágzat (Pelargonium némelyik faján) az elvirágzás
vége felé a gallér egyik hónaljából kis leveles tôrózsás hajtás és abból kis ernyôs virágzat differenciálódik 2–4
virággal, amelyek szabályosan kifejlôdnek és kinyúlnak.
3.

KEDVES M.: C60 fullerén/benzol oldat jelentôsége növényi eredetû biopolimer rendszerek megismerésében.

Az elmúlt évtizedekben több új felfedezés alapvetô változásokat indított el a biológiai eredetû struktúrák
kutatásában. A szilárdtest fizika területén a kvázi kristályok felfedezése hirtelen lehûtött AlMn ötvözeteken
(SHECHTMAN et al. 1984, SACHDEV és NELSON 1985) a növényi eredetû biopolimer struktúrák és organizációjuk
kutatásának új irányzatát kezdeményezte (KEDVES 1988). Ily módon a metastabil rendszerek jelenléte biológiai
rendszerekben sok tekintetben új szempontokat vet fel. Ezeknek a stabilizátora biztosítja az élô rendszerek
normális funkcióját, illetve ennek megbomlása több következménnyel jár. A fullerének, a szén új módosulatának felfedezése nemcsak a kémiai kutatásokat lendítette fel, de a növényi biopolimer rendszerek kutatásában
új, meglepô eredményeket is hozott. Elôször az olajpala szerves anyagát képezô Botryococcus braunii KÜTZ.
parciálisan degradált és fragmentált telepeinek a falában sikerült fullerénekkel modellezhetô biopolimer
struktúrákat kimutatni. Továbbá ez a módszer olyan fragmentumot is adott, amelynek egy része kvázi
krisztalloid (metastabil), illetve fullerénekkel modellezhetô (kvázi-ekvivalens) egységekbôl áll. A kétféle
szimmetriarendszer egymásnak ellentmondó, így ezek kapcsolata különösen érdekes téma volt számunkra.
Erre vonatkozó vizsgálatunk több részeredményt hozott (KEDVES et al. 1998), de a kérdés minden szempontból
való megoldása még nem történt meg. A fullerén/benzol oldat alkalmazásának a biopolimer struktúrák parciális degradálásában igen korán felmerült. Metodikai okokból az utóbbi idôben sikerült az elsô eredményeket
elérni. Ezek közül közlés alatt álló munka (KEDVES és FREY) a Botryococcus braunii telepein az alábbi
eredményekre vezetett: elektrondenz szemcséket 5–30 Å, illetve világos üregeket 10–70 Å átmérôvel figyeltünk meg az ultravékony metszeteken parciális degradálás után. A világos üregek szabályos öt-, illetve hatszög
szimmetria szerinti rendezettsége is elôfordult. Ez mindenképpen a fullerénes benzol különleges hatására utal.
Figyelembe véve azt, hogy az olajpalát képezô alga megtartási állapota rendkívül sok tényezôtôl függ és a
biopolimer rendszer is heterogén, így egyrészt az újabb vizsgálatok mellett recens anyagon is kísérleteztünk.
A Taxus baccata L. pollenszemei e tekintetbôl alkalmasnak bizonyultak. A fullerénes/benzollal való degradálást merkapto-etanolos kezeléssel kombináltuk, a fullerénes/benzollal való kezelés idôtartamát változtattuk
(1–6 nap) a merkapto-etanolos szolvatálást egy napig folytattuk. A vizsgálatokat 2–3 Å felbontású TEM
készüléken végeztük.
Új eredmények. 1. A legmérsékeltebb kezelés is homogenizálta az eredetileg lamelláris ultrastruktúrájú
endexinét. 2. A továbbiakban különbözô mintájú világos üregek jelentek meg az exinében. 3. Az ectexine
molekuláris rendszerének és magasabb szinten szervezett biopolimer struktúrájának feltárása 5 napos
fullerénes/benzollal való kezelés után volt a legeredményesebb. Utána már roncsolódás állapítható meg.
A vizsgálatok az OTKA T 31715 pályázat támogatásával készültek.
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4. LÁJER K.: Statisztikus vegetációelmélet. Hozzászólt: PENKSZA K.
Tegyük fel, hogy ki van jelölve az a terület, ahol a vegetáció szerkezetét vizsgálni kívánjuk és tekintsük a
következô mintavételi eljárást:
1. Véletlenszerûen kiválasztunk egy mintapontot.
2. Minden, a körülhatárolt területen elôforduló fajra megmérjük az illetô fajnak a kiválasztott ponthoz legközelebb esô egyede és a pont közti távolságot.
3. A mért távolságokat egy s dimenziós v vektorban írjuk fel, ahol s az elôforduló fajok száma. A mintavételi eljárás során v [i] mindig az i-edik fajnak az éppen kiválasztott ponttól (2. szerint) mért távolsága.
Az így definiált v ∈ Ω egy valószínûségi vektorváltozó, amelynek valószínûségeloszlását a minta gyakoriságok-ból becsüljük. v egyetlen felvett értéke végtelen sok koncentrikus mintavételi kör kihelyezésének felel
meg, tehát az összes lehetséges felbontást egyszerre vizsgáljuk. A p [v] valószínûségeloszlás ismeretében
származtathatóak a Juhász-Nagy-féle információelméleti függvények, mégpedig tetszôleges skálapontnál.
Ezen túlmenôen bevezettem a teljes (léptékfüggetlen) infomációelméleti mennyiségeket közvetlenül a p[v]
eloszlásra alapozva, amelyek között kitüntetett szerepet játszik a relatív strukturális entrópia:

(1)
Itt p0 (v) egy a priori valószínûségeloszlás, amivel a térbeliségbôl adódó, eleve ismert kényszereket, valamint a növények fajra jellemzô, architekturális tulajdonságait vesszük figyelembe. Az elemi vegetációdinamikai folyamatok a vegetáció stacionárius állapotában úgy mennek végbe, hogy egy, vagy általában több, a
környezettôl függô vegetációs potenciál átlaga (vagy, ami ugyanaz: a vizsgált területre vett integrálja) állandó
marad. A nem stacionárius vegetáció pedig magára hagyva úgy változik, hogy átlagos vegetációs potenciálja
ehhez a kitüntetett értékhez közelít. A vegetációs potenciál egy adott pontban a legközelebbi i fajú egyed ri
távolságától függ:

(2)
ahol s az elôforduló fajok száma. A vegetáció akkor van stacionárius állapotban, ha a neki megfelelô p(v)
valószínûségeloszlás a legtöbb lehetséges konfiguráció révén valósul meg. Ez akkor következik be, ha az Sr
relatív strukturális entrópia maximális az

(3)
és

(4)
mellékfeltételek teljesülése mellett (m a vegetációs potenciálok száma). A mondottak egy variációs problémára vezetnek, amelynek megoldása:

(5)
ahol a Z = eλ mennyiséget a statisztikus mechanika analógiájára állapotösszegnek vagy partíciós függvénynek
nevezhetjük. Az (1) feltétel miatt

(6)
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A βf együtthatók fontos, intenzitás jellegû mennyiségek és a (2) mellékfeltételek alapján, (3) felhasználásával határozhatók meg, az

(7)
egyenletek megoldásával. A módszer lehetôvé teszi a vegetációs potenciálokra vonatkozó hipotézisek állítását
és falszifikálását. Berzencei csôrös sásos és nyírádi gyapjasmagvú sásos társulások szerkezetét ebben a
formában, számos hipotézis elvetése után, a paraméterek maximum likelihood-módszerrel történô illesztésével
modellezve a kapott eredmények, úgy tûnik (statisztikai teszt szerint is), jó egyezésben vannak a mért értékekkel. A domináns sásfajok hajtásai a kölcsönhatásmentes esetben egy-egy-egy fraktálon vett Poisson-eloszlás
szerint helyezkednek el, ami nem-egyensúlyi fázisátalakulásra utal. Ez utóbbi jelenség, az önszervezett kritikus rendszerek kialakulásának lehetôsége növénytársulásokban egy általános, két reakció-diffúzió egyenletbôl
álló modell segítségével is igazolást nyert, amennyiben a rendparaméterre sikerült levezetni a nem-egyensúlyi
másodfajú fázisátalakulásokra érvényes, idôtôl függô Ginzburg–Landau egyenletet.

1374. szakülés, 2001. november 19.
1. PAPP J., GRACZA P., SZOMBATINÉ KOVÁCS M.: Morfológiai és szövettani megfigyelések a szamóca
gyökerein.
A szamóca kis aszmagtermésébôl csírázáskor vékony fôgyökér szervezôdik, majd megnyúlik és ezután
oldalgyökerek jelennek meg rajta, miközben a rügyecske is fejlôdésnek indul.
A kis növényen két tôleveles állapotban, amikor a fôgyökér és róla eredô oldalgyökerek 5–6 cm-es méretet
elérték, a hypocotyl szárrészbôl újabb gyökerek, úgynevezett hajtáseredetû gyökerek erednek, és a hypocotyl
szárrész kissé megvastagodik.
Valamivel késôbb a következô fejlôdési állapotban a rövid epicotyl szárrész végén lévô hajtástenyészôkúp
csúcsán lefûzôdik a harmadik és negyedik összetett levél, ezek az elôbbiekkel együtt a tôrózsát alkotják. Ezen
levelek a már jól ismert három levélkébôl összetettek. A hypocotyl szárrészen újabb hajtáseredetû gyökerek
differenciálódnak, miközben ezen szárrész vastagodása folytatódik, és ez a folyamat átterjed a rövid szártagú
epicotyl szárrészre is, és a két szárrészbôl vastagodó függôleges rhizoma alakul ki. Az errôl eredô hajtáseredetû gyökerek továbbra is a hajtáscsúcs irányában jönnek létre, az elsô összetett levelek közötti részeken. Ezek
a gyökerek már a megjelenésükkor is vastagabbak, mint az elsô gyökerek, a fôgyökér és oldalgyökerek,
melyek fejlôdése lemarad.
A kifejlett növényekrôl eredô indák bizonyos növekedés után legyökeresednek. Az inda végén fejlôdô kis
indanövény szárának alsó részén szintén eléggé vastag hajtáseredetû gyökerek képzôdnek. Itt is kialakul
függôleges rhizoma, amelyen a hajtáscsúcs irányában, valamivel késôbb a levelek hónaljából sûrû gyökérzet
jelenik meg.
A gyökerek szöveti szerkezetére általánosságban jellemzô az egy sejtsoros rhizodermis alatt a raktározó
jellegû elsôdleges kéreg, az endodermis, majd a pericambium és a központi hengerben az egyszerû nyalábokból álló szállítószövet-rendszer. A különbség, ami a fiatal kis növényen és a késôbbiekben a függôleges
rhizomában kialakult gyökerek morfológiai megjelenése között van, ez megmutatkozik a szöveti szerkezetben.
A fiatal növények gyökerei vékonyak. Ezeknek az elsôdleges kérge keskeny, a központi henger kis átméretû és 3–4 egyszerû fa- és háncsnyaláb van benne. A rhizomákról eredô gyökerek vastagabbak. Ez jelentkezik az elsôdleges kéreg szélesebbé válásában, a központi henger nagyobb átméretében és a fa- és háncsnyalábok számának növekedésében, itt már 5–6 fa- és háncsnyaláb található.
Másik érdekes differenciálódási forma az, hogy bár ezek hajtáseredetû gyökerek, amelyek általában nem
szoktak vastagodni, itt mégis van egy jellegzetes vastagodás, amely kétirányú. Elôször a bélszövet tág üregû,
de kezdetben vékony falú sejtjei bizonyos idô elteltével kezdenek gyûrûsen, spirálisan, hálózatosan vastagodni, és így a farész befele centrálisan jelentôsen gyarapodik. A másik vastagodás ezután indul meg. A megalakult hullámos cambiumból az eredeti fanyalábok külsô oldalán összefüggô fagyûrû alakul meg, amely szervesen kapcsolódik az elôzôekben létrejött farészhez. Kifelé pedig háncselemekre indukálódnak. E vastagodásokkal egyidôben a külsô szövethéjban is változások lépnek fel. A pericambiumból paracambium alakul, és
6–8 rétegû paraszövet jön létre, amely azt eredményezi, hogy az ettôl kifele esô elsôdleges kéreg elszigetelôdik
a szállítás folyamatától, sejtjei elhalnak, a gyökéren sötétszürke rétegként figyelhetô meg, és kis nyomásra a
kéreg leválik a vastagodott gyökérrôl.
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2. GRACZA P., OCSKAI M.: Pelargonium fajták szöveti viszonyai. Hozzászólt: SCHMIDT G.
A Pelargonium fajták külsô morfológiai megjelenése eléggé változatos. Vannak felálló szárú, lecsüngô
futó, vastag és vékony hajtástengelyû, nagy és kis levelû, ritkásan és erôsen szôrözött szárú fajták. Elôzetes
szöveti vizsgálatok alapján kiderült, hogy a külsô morfológiai különbségek révén a belsô szerkezetben eltérések mutatkoznak.
A felálló szárú, zöld-fehér levelû ‘Happy Thought’ fajta szárán az epidermiszbôl eredô hosszabb többsejtû
és rövidebb szôrök vannak. A 6–7 sejtsoros elsôdleges kérget csak klorenchima építi fel. A periciklus 3–5
rétegû, melynek belsô oldalához csatlakoznak a kollaterális nyalábok.
A ‘Vancouver’ fajta szára rövid, a sûrû elágazások révén félgömb alakú lombja van. Epidermiszébôl sûrûn
erednek a fedôszôrök. Az elsôdleges kéreg 15–17 sejt széles. A periciklus 2–3 rétegû. A szállítónyalábok megnyúltak keskeny farésszel a belsô oldalon.
A húsos levelû, csüngô szárú ‘Rosalit’ fajta epidermisze alatt 3–4 rétegû klorenchima, majd 2–3 sejtsoros
periciklus, azzal érintkezô szállítónyalábok vannak. A nyalábok belsô oldalán újabb szilárdítószövet alakul ki,
amely 2–3 sorban határolja a nyalábokat és áthúzódik a nyalábok közötti részre.
A ‘Villa Dresden’ fajta szárában az elsôdleges kérgen belül a periciklus széles, jól látható a több sejtsoros
kambium, majd a farész következik.
A ‘Flower Spring’ levélszéle fehéres. Sûrû szôrözetû szárban az elsôdleges kéreg 13–15 sejt széles.
Periciklus nincs vagy késôbb alakul ki, viszont a nyalábok között keskeny szállítószövet korán megjelenik.
A ‘Sidonia’ fajta szárában az elsôdleges kéreg 5–6 sejt széles. A szállítószövet nyalábos, de már megjelenik az összefüggôvé válás elsô nyoma.
A ‘Lass O’ Gowrie’ fajta szárában az elsôdleges kéreg nagyon széles. Kollenchima és periciklus hiányzik.
A ‘Royal Oak’ szárát rövid szôrök borítják. A kollenchima egysejtes, majd keskeny 2–3 rétegû asszimiláló
szövet, ezután szélesebb raktározó parenchima következik. A nyalábok szorosan egymás mellett alakultak ki.
A háncsrész külsô oldalán háncskorona van.
A ‘Mexicaner’ fajta szárán hosszú, többsejtes szôrök találhatók. Az elsôdleges kérgét 5–6 sejtsorú
klorenchima alkotja.
A kis levelû fajta epidermiszét rövid szôrök borítják. Az elsôdleges kéreg 6–7 rétegû asszimiláló szövetbôl
és ugyanilyen széles raktározó parenchimából áll. A periciklus hiányzik. A szállítószövetet tangenciálisan
megnyúlt nyalábok építik fel.
3. SCHMIDT G., PÉNZES B., VÉGVÁRI Gy., HÁMORI Z.: Betegség-érzékenység, juvenilitás és rejuvenáció
vizsgálata néhány pikkelylevelû Juniperus fajtán. Hozzászólt: GRACZA P.
A Juniperus nemzetség számos pikkelylevelû képviselôje fiatal korban egészséges és ellenálló, majd az
elöregedés egy adott stádiumában hirtelen érzékennyé válik néhány betegségre és gyengeségi kártevôre, mint
például a Cabatina juniperi nevû gombabetegség, a boróka-pajzstetû (Corulapsis juniperi), a levélatkák,
levéldarazsak. A kertészeti gyakorlatban erre a leglátványosabb példák a Juniperus x media ‘Mint Julep’,
J. x media ‘Pfitzeriana Glauca’ és a J. x media ‘Tripartita’ terülô borókák, valamint a Juniperus scopulorum
‘Skyrocket’, J. scopulorum ‘Moonglow’, J. scopulorum ‘Blue Heaven’ oszlopboróka fajták. A felsorolt növények fiatalon a leglátványosabb (és igen piacos) örökzöldek közé tartoznak. A kertbe kiültetve azonban 5–10
év alatt fokozatosan elveszítik díszüket: a terülô fajták ágai söprûsödnek az oszloposoké pedig széthajlanak.
Hajtásvégeik beszáradnak, a hajtásokon és a pikkelyleveleken tömegesen megjelennek a korábban felsorolt
betegségek és/vagy kártevôk.
A továbbiakban, különösen a terülô fajtákon, idôrôl idôre elôfordul, hogy a bokor egyes részein az alvórügyekrôl ismét juvenilis hajtást hoz, amelyek juvenilis jellegüket néhány éven át megôrzik. Ez alatt az idô
alatt a levelei nem pikkely, hanem lapos ár alakúak, nem párosan átellenesen, hanem hármas örvökben helyezkednek el. Az oszlopos fajták ilyen jellegû önifjulása ritkább jelenség, de mesterségesen elô lehet idézni a
növény erôteljes metszésével.
Megfigyeléseink szerint a juvenilis bélyegek és a növény (illetve a juvenilis növényrész) ellenállósága
szoros összefüggést mutatnak. Ez abban nyilvánul meg, hogy a juvenilis rész néhány éven át egészséges marad
annak ellenére, hogy a növény összes többi (a juvenilis részt körbevevô) ága és hajtása beteg és folyamatosan
fertôzi azt. 3–4 év alatt azután ezek a juvenilis ágak fokozatosan ismét elöregednek. Ezt elôször a levélforma
megváltozása és a növekedési erély csökkenése jelzi, majd miután teljesen felöltik az idôskori formát (párosan
átellenes állású zömök és tompa végû pikkelylevek), a bokor többi részén lévô betegség és kártevôk – melyek
addig nem bántották – ezeket is elborítják és torz növekedésre késztetik.
Az elôadás részletesen és képekkel illusztrálva ismerteti a folyamat egyes fázisait, tüneteit, valamint azok

212

Növénytani szakülések
néhány anatómiai aszpektusát.
4. MATUS G., NOVÁK T.: Magkészlet minták koncentrálásának lehetôségei nyírségi homoktalajokon.
Hozzászólt: PAPP E.
A talajok magkészletének vizsgálatakor széles körben alkalmazott módszer az üvegházban, klímakamrában végzett csíráztatás. Pusztán a magkészlet fajösszetételének megállapítása, növénytársulástól függôen 1–10
liter térfogatú talajminta vételét igényli. Ha célunk a fajok tömegességének meghatározása, akkor a magkészlet
aggregált volta miatt a szükséges térfogat még nagyobb lehet. A mintákat minél vékonyabb rétegben (< 5 mm)
kell szétteríteni, különben a magkészlet fajgazdagságát és nagyságát erôsen alulbecsülhetjük, hiszen a mélyebben fekvô magvak kisebb eréllyel csíráznak. Könnyû belátni, hogy az ilyen vizsgálatok felületigénye igen
jelentôs lehet (10 l minta 2,5 mm vastagságú szétterítéséhez 4 m2-re van szükség). A felület – és vele a költségek – csökkentése tehát igen fontos feladat. Ennek egyik lehetséges módszere a minták koncentrálása, például úgy, hogy a magoknál kisebb méretû frakciót szitasoron, vízzel átmosva távolítjuk el. A 0,2 mm-nél
kisebb magvú fajok száma elenyészô, ezért az ennél kisebb frakcióra a csíráztatás során általában nincsen
szükség. (A jellemzôen kisebb magvú családok (Orchidaceae, Orobanchaceae, Pyrolaceae) fajai közönséges
körülmények között egyébként sem csíráznak.)
Irodalmi adatok szerint (TER HEERDT 1996) a finom frakciókban gazdag agyagtalajon a minta mennyisége
85%-al volt csökkenthetô, míg egy hollandiai homokon mindössze 55%-os csökkenést értek el. Ugyanakkor a
földrajzi szakirodalomból ismeretes, hogy a homoktalajok szemcseméret-összetétele, így a 0,2 mm feletti
méretû frakciók aránya egy földrajzi tájon belül, sôt mikrotopográfiai helyzettôl függôen is, viszonylag tág
határok között változhat. A koncentrálás hatásfoka nem általánosítható, ezért homoktalajon magkészlet mintavétel elôtt a térigény tervezését segíti a szemcseméret-eloszlás meghatározása.
A Dél-Nyírség három területén (Bagamér, Martinka, Vámospércs) 2000 ôszén összesen 16, tartós botanikai mintavételre kijelölt helyen vett talajminták szemcseméret-eloszlását határoztuk meg. Valamennyi hely
parabola- vagy szegélybuckák magasabb részén található, vegetációjuk száraz mészkerülô homoki gyep és
legelô (Festucetum vaginatae, Corynephoretum canescentis, Cynodonto-Festucetum pseudovinae), illetve
ezek túllegeltetett, regenerálódó stádiuma. A mintavételi hely kiterjedésétôl (10–20 m2) függôen 3–5, egyenként 4 cm átmérôjû mintát vettünk 0–5 cm, illetve 5–10 cm mélységbôl. Az egy mintavételi helyen, azonos
rétegbôl vett mintákat egyesítettük, szárítószekrényben 80 °C-on tömegállandóságig szárítottuk, majd 50–100 g
homogenizált anyag térfogatát összerázás elôtt és után is meghatároztuk. A mintákat 0,2 mm lyukbôségû szitán
erôs vízsugárral mostuk át, majd a szitán fennmaradó frakciók tömegét és térfogatát újraszárítás után azonos
módon határoztuk meg.
Megállapítottuk, hogy a < 0,2 mm frakció átlagosan 69,6%-ot (tömeg), illetve 68,0%-ot (térfogat) tett ki,
azaz a minta mennyisége ilyen mértékben volt csökkenthetô. Az átlag ugyanakkor nagy regionális különbségeket rejt. Míg a bagaméri mintákon 76/78% (térfogat/tömeg) koncentrálás volt elérhetô, addig a martinkai
mintavételi helyeken a hatásfok mindössze 60/63%, a vámospércsi mintákon pedig átlag körüli volt. A szemcseméret eloszlásának regionális eltéréseit valószínûleg az magyarázza, hogy a buckák anyaga a lerakás helyétôl való különbözô távolságú szállítás során már osztályozódott. A finomabb frakcióban leggazdagabb bagaméri terület a Nyírség délkeleti szegélyének közelében, a forrástól legtávolabb, a vámospércsi és martinkai
területek pedig a homokterület belsejében az elôbbitôl északnyugati irányban 10 km, illetve 20 km-re, a lerakás
helyéhez közelebb fekszenek. A hatásfok 15%-ot is elérô regionális eltérései a gyakorlatban azt jelentik, hogy
a fenti példában említett 10 l minta koncentrálása után a szükséges felület a minta származási helyétôl függôen
átlagosan 0,92–1,52 m2-re csökkenthetô.
A szelvényen belül az élô és holt szerves anyag eloszlásától függôen a koncentrálás hatásfoka szintén igen
jelentôs mértékû vertikális eltérést és erôs lokális variabilitást mutatott. Míg az alsó (5–10 cm) rétegben a
tömegre, illetve térfogatra vonatkoztatott hatásfok átlagosan csak 1%-ot meg nem haladó mértékben különbözött, addig a felsô (0–5 cm) rétegben az eltérés már meghaladta a 4%-ot. A durva szerves anyag zömét tartalmazó felsô rétegben a koncentrálás hatásfoka az egyes területek átlagában már 1–4%-al (tömeg), illetve
6–11%-kal (térfogat) maradt el az alsó rétegben elérhetôtôl. A lokális mintákat tekintve a felsô és alsó réteg
koncentrálási hatásfoka átlagosan ugyan mindössze 2,0%/7,3%-al (tömeg/térfogat) tért el, de ez valójában 9%ot meghaladó (tömeg) és 20%-ot is megközelítô (térfogat) szórást takart. Az alsó, illetve felsô rétegbôl
származó 10–10 l minta koncentrálás utáni területigénye átlagosan 1,13 m2-re, illetve 1,43 m2-re tehetô. Alsó
rétegbôl származó, igen kevés szerves anyagot tartalmazó mintában a szükséges felület akár 0,75 m2 alá is
kerülhet, viszont szerves törmelékben gazdag, felsô rétegbôl származó mintában a 2,0 m2-t is meghaladhatja.
Irodalom: TER HEERDT G. N. J., VERWEIJ G. L., BEKKER, R. M., BAKKER J. P. 1996: An improved method for
seed bank analysis: seedling emergence after removing the soil by sieving. Functional Ecology 10:
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144–151.
5. MATUS G., PAPP M.: Kereskedelmi forgalomban levô virágföld-keverékek magkészletének összehasonlítása. Hozzászólt: SCHMIDT G.
Talajok magkészletének elemzésekor célszerû a mintákat minél vékonyabb (< 5 mm) rétegben szétteríteni,
ugyanis a mélyebben fekvô magok csírázási erélye számottevôen csökken, így a magkészlet mennyiségét erôsen alábecsülhetjük. A sekély minták nedvesen tartására, a csíranövények nevelésére szükség van egy a minta
alá rétegzett 5–10 cm vastagságú – lehetôleg életképes propagulumoktól mentes – talajrétegre. Ideális esetben
autoklávval sterilizált virágföld lehet az aljzat. Statisztikailag értékelhetô mennyiségû minta alárétegzése
ugyanakkor több száz–több ezer liter talaj sterilizálását igényli, de ez a kapacitás idehaza nem mindenütt adott.
Ismeretlen összetételû és mennyiségû magkészlettel rendelkezô, nem sterilizált virágföld-keverék használata
esetén fennáll a veszélye, hogy nem tudjuk a mintákból, illetve az alárétegzett anyagból származó csíranövényeket elkülöníteni.
Három, kereskedelmi forgalomban beszerezhetô virágföld-keverék magkészletét hasonlítottuk össze
csíráztatással. Keverékenként egy-egy véletlenszerûen kiválasztott 50 literes zsákból vettünk 12–12 mintát és
ezeket 10 cm vastagságban, keverékenként összesen 3600 cm2 felületen, üvegházba helyezett edényekben,
rendszeres öntözés mellett három hónapon át csíráztattuk. Az öntözést két hónap után egy hétre felfüggesztettük, majd a legfelsô néhány mm-es réteg forgatása után újrakezdtük. A helyben meg nem határozható csíranövényeket külön edényekbe ültettük és lehetôleg virágzásig, de legfeljebb egy éven át az üvegházban, majd
a szabadban neveltük.
Sterilizálatlan kontroll híján a csíráztatás helyérôl származó szennyezésnek tekintettük azokat a fajokat,
melyek a földrajzilag távoli területrôl származó három földkeverék edényeiben egyaránt kicsíráztak és az
üvegházban (Oxalis orbicularis), vagy annak közvetlen környékén (Betula pendula, Erigeron canadensis) a
vizsgált idôszakban nagy mennyiségben termést érleltek. A helyi szennyezônek tekintett fajok jellegzetesen
csoportosuló megjelenésben csíráztak, amit a homogenizált földkeverékben szintén a friss termésterjedés
jeleként értékeltünk.
A helyi szennyezéseket leszámítva a három földkeverék közül kettôben (egy hazai és egy németországi
eredetûben) csak minimális mennyiségû mag (egy-egy taxon egy, illetve két egyede) csírázott, míg a harmadik
(szintén hazai eredetû) keverékben több, mint harminc taxon összesen 124 egyedét azonosítottuk. Utóbbi keverék életképes magkészlete legnagyobb mennyiségben Portulaca oleracea, Echinochloa crus-galli, Matricaria
inodora, Plantago major és közelebbrôl meg nem határozott nagy termetû Carex fajokat tartalmazott. Kisebb
mennyiségben olyan jellegzetes higrofil fajok is elôfordultak, mint például Alopecurus pratensis, Cardamine
parviflora, Cerastium vulgatum, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Mentha aquatica, Potentilla
anserina vagy Scutellaria galericulata.
Bár a vizsgálat közelítôleg sem teszi lehetôvé a magkészlet mennyiségének felület-, vagy térfogategységre
vonatkozó megállapítását, illetve a forgalomba kerülô hatalmas mennyiségû virágföldet tekintve a mintavétel
sem tekinthetô kielégítônek, mégis megállapíthatók az alábbiak:
– Az idehaza forgalomba kerülô virágföldek rendkívül eltérô mennyiségben tartalmazhatnak életképes
magokat, és sterilizálás nélkül nem minden esetben tesznek eleget a csíráztatásos magkészlet vizsgálatok követelményeinek. Több földkeverék kezelés nélkül is tökéletesen alkalmas, ugyanakkor egy másik alkalmazása
igen erôsen megkérdôjelezhetô. Ez utóbbi termék magkészletének fajösszetétele arra utalt, hogy a keverék alapját adó, elvileg steril tôzeghez higrofil (gyom)társulás talaját adagolhatták, vagy hogy a kibányászott tôzeget
hoszabb ideig szabadban, gyomos helyen tárolhatták.
– Amennyiben sterilizálásra nincsen lehetôség, úgy az aktuálisan beszerezhetô földkeverékek elôzetes
vizsgálatával, a megfelelô keverék(ek) kiválasztásával, jelentôsebb kiadás nélkül is elkerülhetô az alárétegzett
anyagból származó szennyezés. A megfelelô kapacitású sterilizáló berendezés kiépítésének, mûködtetésének
költségei ugyanakkor megtérülhetnek az elôvizsgálatokra fordított idô és munkaerô megtakarításában.
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1375. szakülés, 2001. november 26.
Szakosztályunk lapja, a Botanikai Közlemények 100 éves
1. ISÉPY I.: Flórakutatás a Botanikai Közlemények 100 éve tükrében. Hozzászólt: GRACZA P., PRISZTER SZ.
2. SZIGETI Z.: Az elmúlt évszázad hazai növényélettani kutatásainak tükrözôdése a Botanikai Közleményekben. Hozzászólt: PAPP E., PRISZTER SZ.
3. BAKOS B., GRACZA P.: Néhány megfigyelés a kristályképzôdésrôl az Allium cepa hagymáján.
Hozzászólt: PAPP E.
Az Allium cepa hagymájának külsô száraz burokpikkelyleveleiben, az epidermisz alatti szövettájban a
megnyúlt hatszögletes sejtekben hosszúkás, négyzetes oszlop és bipiramis kombinációjú kristályok vannak,
melyek magánosan vagy kettesével, ikerkristályként fordulnak elô. Anyaguk sóskasavas mész, kalcium-oxalát.
Célkitûzésünkben az Allium cepa húsos burokpikkelyleveleiben terveztük a kristályok vizsgálatát, mégpedig a hagyma kifejlett állapotában.
A száraz burokpikkelylevelek alatti elsô húsos buroklevélben az epidermisz sejtjei jobban kivehetôk,
mivel ezek élô sejtek. A sejtmagvak nagy méretûek és a citoplazmában a mitokondriumok kis szemcséi fénymikroszkóppal is jól láthatók. Az epidermisz alatti hatszögletes sejtekben a száraz buroklevelekhez képest
rövidebb (kb. fele hosszúságú) négyzetes oszlop alakú kristályok vannak magános jelleggel.
A második húsos burokrétegben a kristályok alakja változik. Megszûnik a megnyúlt négyzetes oszlop
jelleg és oktaéder alakú kristályok láthatók. A felette levô epidermiszben a sejtmag mellett a mitokondriumok
jól kivehetôk. A harmadik húsos buroklevélben a sejtek kisebbek, a kristályok csak itt-ott fordulnak elô,
alakjuk négyzetes oszlop. A negyedik húsos buroklevélben az epidermiszben a sejtmag és a mitokondriumok
jól láthatók. A kristályok nem észlelhetôk.
Az alakbeli azonosítás mellett az anyagukra kémiai vizsgálatot iktattunk be. Kénsavas kezelésre a száraz
buroklevelekhez hasonlóan a sóskasavas mészkristályok elbomlanak, a kalcium-oxalát kalcium komponense a
kénsav szulfát gyökével lép kapcsolatba, és tû alakú kristályok jelennek meg, amelyek sugárirányban rendezôdnek, ezek gipsztûkristályok (kalcium-szulfát anyagúak). Sósavval való kezelésre az eredeti sóskasavas kristályok elbomlanak, és helyükön csapadékszerû anyag marad vissza. Ezeket a vizsgálatokat a második, harmadik húsos burokrétegben megismételtük és az elôbbivel azonos eredményeket kaptunk. A negyedik húsos
burokrétegben kénsavas kezelésre tû alakú kristály kezdeti kialakulását figyelhettük meg.
5. TÖRÖK P., MATUS G.: Adatok a Physocaulis nodosus (L.) Tausch (Apiaceae) adventív debreceni elôfordulásának körülményeihez. Hozzászólt: ISÉPY I., MOLNÁR E., PAPP E., SZIGETI Z.
A Nagyerdôn tavaly felfedezett faj elterjedésének ismételt térképezését végeztük el, valamint összehasonlítottuk az egyes élôhelyeken (erdôszegély, tisztás, útszél) élô populációk egyedsûrûségét, magasságát és
reproduktív sikerét. Célunk egyrészt az volt, hogy a növény elôfordulásának esetleges változását dokumentáljuk és megállapítsuk, milyen irányban lehetséges további terjedése. Másrészt megkíséreltük a növény
számára optimális biotóp(ok) körülhatárolását az eltérô környezeti feltételek mellett élô populációk fiziognómiájának és reproduktív sikerének összevetésével.
A teljes Nagyerdô részletes bejárásával megállapítottuk, hogy a növény csak a már tavaly lehatárolt
mintegy 3 ha-os területen elszórt, kisebb foltokban, összesen mintegy 900 m2-en található meg. Az elôfordulás
egésze a tavalyihoz képes nem változott számottevôen. Az akkor regisztrált elôfordulási foltok idén is közel
azonos méretben voltak megfigyelhetôk. Csak az elterjedés peremén, helyenként volt észlelhetô a foltok
kisebb kiterjedése, illetve a tavaly még magányosan álló egyedek kisebb folttá szaporodása.
A populáció méretét a tavalyit (1200 pld.) erôsen meghaladónak (2200 pld.) becsültük. A gyarapodás
nemcsak a peremeken, hanem minden elôfordulási folton tapasztalható volt. A populáció mérete az enyhe tél
és a tavalyinál csapadékosabb tavaszi idôjárás következtében nôhetett úgy, hogy az elôfordulási foltok
egyedsûrûsége növekedett. Elképzelhetô ugyanakkor, hogy a populációméret ilyen mértékû növekedése csak
látszólagos és legalább részben a 2000. évi alulbecslésnek a következménye. (A június végi felfedezéskor már
csak termést szóró egyedek és száraz kórók voltak megfigyelhetôk.)
2001-ben a növények magassága 10–122 cm, a termésprodukció 0–412 kaszat/növény között szórt, az
egyedsûrûség az élôhelytôl függôen átlagosan 12–58 db/m2 közé esett. Az egyedek terméshozamának logaritmusa egyenesen arányos volt a magassággal (r2 = 0,81). A termésprodukció az élôhelytôl függôen 600–1800
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kaszat/m2 között variált. A populációk teljes termésprodukciója 114–125 ezer közé volt tehetô. A bôséges
termésprodukció elvileg lehetôvé tenné a növény utak menti gyors továbbterjedését, ennek elmaradása a terjedôképesség korlátozott voltára utalhat.
Az egyes populációk egyedsûrûsége, az egyedek morfológiája és reproduktív sikere az élôhely fás szárú
növényzetének struktúrájával (árnyékoltság) korrelált. A vizsgált hat élôhely ennek alapján két csoportra volt
bontható. Az elsô a „szegély” élôhelyek csoportja, ahol a faj borítása 14–18%, egyedsûrûsége 36–58/m2, a
magasság átlagosan 37,6 cm, a termésprodukció pedig 16–32 kaszat/egyed volt. A második típus a „tisztás”
élôhelyek csoportja. Itt a dudatönk borítása 38–54%, egyedsûrûsége 12–21/m2, az átlagmagasság 85,2 cm, míg
a termésprodukció 61–137 kaszat/egyed volt. A naposabb, száraz „szegély” élôhelyeken tehát alacsonyabb termetû, gracilisabb, kevesebbet termô egyedek állománya, míg az árnyékosabb, nedvesebb „tisztás” élôhelyeken, ideértve az erdei utak menti elôfordulásokat is, a magasabb, terebélyesebb, több termést hozó egyedek
állománya fordult elô.

1376. szakülés, 2001. december 3.
1. SZABÓ L. Gy.: A fél évszázados pécsi Növénytani Tanszék tudós jubilánsai.
A Pécsi Tudományegyetem (integráció elôtt Janus Pannonius Tudományegyetem) Növénytani Tanszéke
1950-ben vá1t le az Állattani Tanszékkel együtt az 1948-ban létesített Pécsi Pedagógiai Fôiskola Biológiai
Tanszékébôl. 1952-ben létesült a botanikus kert. Tehát éppen az 50 éves jubileumi évek közepén tartunk azzal
az örömérzéssel, hogy köztünk lehet teljes szellemi frissességben a 2002-ben 95 éves HORVÁT ADOLF OLIVÉR,
a 90 éves, tanszékalapító UHERKOVICH GÁBOR és a 70 éves, botanika-doktoriskola alapító BORHIDI ATTILA. A
belôlük áramló tudásözön messzi idôkig meghatározója lesz a pécsi kutatásoknak is! Külön öröm, hogy a
Botanikai Közlemények centenáriumi ünnepi számában ennek a jubileumsorozatnak nyomatékot adhatok,
hiszen ez a lap tükrözi botanikusainknak a magyar növénytan iránti, 100 éve tartó hûségét, egyben a magyar
botanikai szaknyelv mûvelését is, a sokszor nemzetközileg elismert eredmények publikálásával.
HORVÁT ADOLF OLIVÉR a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, folytatója NENDTVICH TAMÁS
pécsi gyógyszerészbotanikus és MAJER MÓRIC ciszterci paptanár Mecsek-kutatásainak. Fô mûve, az 1972-ben
megjelent “Die Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung” (Akadémiai Kiadó, Budapest). A biológiai tudomány doktora, Széchenyi-díjas gimnáziumi tanár, a Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának
alapító elnöke. Igen gazdag külföldi kapcsolatai révén aktívabb korában szinte minden jelentôsebb botanikai
világkongresszuson részt vett szerte a világon. Az újjá szervezôdô Szent István Akadémia egyetlen élô alapító
tagja. Ma is friss szellemi állapotban van, kifogyhatatlan témákban és ötletekben.
UHERKOVICH GÁBOR tanszékünk és botanikus kertünk alapítója, elsô tanszékvezetô fôiskolai tanára, ma a
Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára. (A közvetlenül ôt követô tanszékvezetô utódai, PÁSZTOR
GYÖRGY és TIHANYI JENÔ sajnos már nem élnek.) Kiváló oktatóegyéniség, elhivatott pedagógus. Emellett
nemzetközileg elismert és hosszabb külföldi tanulmányutakon járt algológus, a magyar hidrobiológusok és
hidrológusok példaképe, számos hazai és külföldi kutató tanítómestere és munkatársa. A biológiai tudomány
doktora. Bölcs, humánus életszemlélete ma is erôt ad mindennapi küzdelmeinkben.
BORHIDI ATTILA a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas kutatóprofesszor, Vácrátóton, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének igazgatója. 1988-tól a megalakult Janus Pannonius
Tudományegyetem Tanárképzô Karán tanszékvezetô, egy év múlva már dékán. 1992-tôl a függetlenné váló
Természettudományi Kar elsô dékánja. 1997-tôl a vácrátóti intézet igazgatója. Rendkívüli energia, szorgalom,
szervezô- és segítôkészség jellemzi széles látókörû tudása és általános mûveltsége, gazdag nyelvismerete
mellett. Számos rangos külföldi és hazai bizottság tagja, közel 500 tudományos közlemény szerzôje. Egyik
legfontosabb mûve a két kiadást is megért (1991, 1996), mintegy 1000 oldalas monográfiája, a “Phytogeography and Vegetation Ecology of Cuba” (Akadémiai Kiadó, Budapest), az ott eltöltött, hosszú évekig tartó
kutatások eredményeként. Rendszertani könyve alaptankönyv, életstratégia-elmélete modern és praktikus.
A pécsi munkatársak és tanítványok szempontjából azért is meghatározó egyéniség, mert nevéhez fûzôdik
a pécsi botanika-doktoriskola megalapítása (1993). Azóta sikeres doktori védések és habilitációk egész sora
bizonyítja, hogy a „színes” magyar botanikának sikerült újabb otthont teremteni. (A habilitáltak „diverzitását”
tükrözi – a teljesség igénye nélkül – a következô névsor: JÁRAINÉ KOMLÓDI MAGDA, SAVOIA-UBRIZSY ANDREA,
HIDEG ÉVA, SZABÓ T. ATTILA, ORBÁN SÁNDOR, JUHÁSZ MIKLÓS, SURÁNYI DEZSÔ, STIRLING JÁNOS, BARTHA
SÁNDOR.)
E helyen is kívánjuk Jubilánsainknak, hogy Isten éltesse ôket sokáig!
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2. KERESZTY Z.: Veszélyeztetett hazai növényfajaink konzervációbiológiai vizsgálata csírázásserkentô
alkalmazásával (OTKA 25059). Hozzászólt: ISÉPY I., PINTÉR I., SZABÓ L. GY.
A mind jobban növekvô környezetszennyezôdés, a vadon élô növényzetet károsító egyre gátlástalanabb
emberi beavatkozás mind jobban kiemeli az ex situ konzervációs módszerek alkalmazásának kényszerû
szükségességét. Hazánkban a Vörös Könyv szerint 35 kihalt, 40 végveszélyben élô és 114 aktuálisan veszélyeztetett növényfajunk száma évrôl évre növekszik. Minthogy populációk és termôhelyek egész sora kerülhet
hamarosan a kipusztulás szélére, a Természetvédelmi Törvény külön is hangsúlyozza a konzervációbiológiai
feladatok kiemelt fontosságát. 16 ritka és védett hazai növényfajunk 4 éves OTKA pályázat keretében történt
konzervációbiológiai vizsgálatával, ezen belül elsôsorban ex situ megôrzésük feltételeinek kidolgozásával
kívántunk e feladathoz kapcsolódni. A munka magában foglalja a termôhelyek és a rajta élô populációk helyszíni állapotfelmérését, a fajok populációminták segítségével történô szaporodásbiológiai vizsgálatát, optimális mesterséges szaporításuk csírázásserkentôkkel kiegészített kidolgozását és a visszatelepítési kísérleteket.
A fajok szaporodásbiológiai tulajdonságait „szaporíthatósági értékszámmal” fejezzük ki, és saját szerkesztésû
kördiagram segítségével ábrázoljuk. A fajok termôhelyei részben kulturális, részben környezeti károsodás
miatt aktuálisan veszélyeztetettek. Jelen állapotuk összehasonlító értékelésére is kidolgoztunk egy egyszerû
gyakorlati módszert.
A vizsgált fajok és termôhelyeik (FV: fokozottan védett): NASZÁLY: Astragalus vesicarius L. subsp.
albidus (W. et K.) Br. Bl., Asyneuma canescens (W. et K.) Griseb. et Sch., Pulsatilla grandis Wender.,
Saxifraga paniculata Mill. – BÜKK: Cimicifuga europaea Schipz. (vizsgálat folytatása), Draba lasiocarpa
Roch., Dracocephalum austriacum L. (FV), Gentiana cruciata L., Iris sibirica L., Lilium bulbiferum L. (FV).
– PILIS: Achillea horánszkyi Ujh. (FV). – BÁTORLIGET: Iris aphylla L. subsp. hungarica (W. et K.) Hegi
(FV), Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. hungarica Soó (FV), Pulsatilla patens (L.) Mill. (FV), Trollius
europaeus L. – RÁD: Crambe tataria Sebeok.
Eredmények: M a g v e t é s : A magvetések kelési eredményei általában 2% és 15% (ritkán 20%) között
mozognak kezelés nélkül. Az ôszi vetések kelései átlagosan 10%-al, a tavasziaké 9%-al növekedett gibberellin-kezelés hatására, de a hatás igen erôsen fajspecifikus. Egyes fajoknál erôsen, másoknál egyáltalán nem
tapasztaltunk szaporodásjavulást gibberellin-kezelés hatására. A Saxifraga és Lilium esetében magról kelést
csak kezeléssel sikerült elérni! Magvetéssel jól szaporodnak: Asyneuma, Draba, Iris, Trollius, Lilium.
Magvetéssel nem vagy nehezen szaporíthatók: Achillea, Cimicifuga, Lilium, Saxifraga. V e g e t a t í v s z a p o r í t á s : Dugványról jól szaporíthatók: Saxifraga, Lilium, Achillea. Tôosztással jól szaporíthatók: Saxifraga,
Cimicifuga, Iris fajok, Trollius. Magról és vegetatív szervekrôl egyaránt jól szaporítható: Iris sib., Draba.
V i s s z a t e l e p í t é s sikeres: Astragalus vesicarius subsp. albidus, Asyneuma canescens, Crambe tataria, Iris
aphylla subsp. hungarica, Pulsatilla hungarica, Pulsatilla grandis, Trollius europaeus.
3. POZSONYI K.: A nagyárpádi gyapjas gyûszûvirág (Digitalis lanata Ehrh.) hatóanyag-tartalmának
vizsgálata. Hozzászólt: CSONTOS P., JENEY E., LÁSZLÓ-BENCSIK Á., PENKSZA K., PRISZTER SZ., SZABÓ L. GY.
Bevezetés: A glikozidok a növény különbözô részeiben (gyökér, szár, levél, termés, mag stb.) fordulnak
elô, általában elég kis koncentrációban. A cukrok acetiles hidroxilja alkoholokkal vízkilépés mellett képezi az
éterkötésû glikozidokat. Ásványi savak hatására a glikozidok hidrolizálnak, geninre és cukorrészre hasadnak.
A tisztított digitalis-glikozidok fehér színû, kristályos porok. A glikozidok egyik legáltalánosabb tulajdonsága,
hogy vízben jól oldódnak, a digitalis-glikozidokra nem érvényes. Ez azzal magyarázható, hogy a viszonylag
kevéssé poláris cukorrész nem képes ellensúlyozni a nagy szénhidrogénváz hidrofób hatását. A glikozidok és
geninek optikailag aktívak, mert mind a kardenolid-, mind a cukorrész tartalmaz aszimmetriacentrumokat. A
digitalis-glikozidokat legtöbbször a szteránváz reakciói alapján mutatják ki. A legelterjedtebbek a tömény
savakkal adott reakciók, amelyekben UV fényben élénk színnel fluoreszkáló reakciótermékek keletkeznek.
Célkitûzés: A kísérlet célja a nagyárpádi gyapjas gyûszûvirág populáció ôshonosságának igazolása a
hatóanyag-tartalom vizsgálatával. A termesztett, illetve a termesztésbôl kivadult növényekbôl származó
minták, valamint tiszta hatóanyagok összevetésével. Kontrollnak egy rokon fajból vett mintát használtam.
Anyag és módszer: A vizsgálandó minták a nagyárpádi D. lanata populációból, termesztett D. lanata
populációból a Gyógynövénykutató Intézetbôl, a bácsalmási termesztésbôl visszamaradt nagyárpádi D. lanata
populációból, valamint olaszországi vadon termô D. ferruginea populációból származó levéldrog 40 °C-on
szárítva. Az összevetésre használt hatóanyag-kivonatok gitoxin és digoxin standardok voltak.
A szárított és aprított leveleket egy éjszakán át desztillált vízben áztattam. A ballasztanyagot ólomacetáttal távolítottam el. Szûrés és centrifugálás után kloroform-éter-etilalkohol (50:10:10 arányú) elegyében
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kiráztam. Rétegre 20 µl-t vittem fel a mintákból. Futtatószernek etilacetát-metanol-víz (75:10:7,5 arányú)
keverékét használtam. Kétszer futtattam ugyanabban a kifejlesztôben. Kimutatáshoz négy különbözô reagenst
használtam:
a) 25%-os triklór-ecetsav alkoholos oldatát kloramin T 3%-os vizes oldatával (14:1 arányban) elegyítettem, ezután 5 percig 110 °C-os hôkezelést alkalmaztam a kromatogramon,
b) 5 perces 100 °C-os elôkezelés után 2 ml cc. sósav és 10 ml cc. kénsav elegyének gôzébe helyeztem,
majd újabb izzítás következett 15 percig 160 °C-on,
c) 2 g antimon-trikloridot oldottam 50 ml kloroformban, utána 5 perces hôkezelés 110 °C-on,
d) 5 g triklór-ecetsavat oldottam 50 ml kloroformban, majd 10 perces hôkezelés 120 °C-on.
A kiértékelést minden esetben 366 nm-es UV fényben végeztem.
Az összehasonlításhoz 10 mg standardot 100 ml diklórmetán-metanol (2:1 arányú) oldószerben feloldottam. Higítási sort készítettem, a 20 µl-ben felvitt mennyiség: 10, 40, 70 és 100 ng volt. A futtatószer n-hexán,
etil-metil-keton és víz (4:16:0,4 arányú) keveréke volt. Hexános elôfuttatással javítottam a foltalakot, így az
elválasztás hatékonyságát. A megszárított kromatogramot 5 percre 110 °C-ra helyeztem, majd 30 percig cc.
sósavgôzben állt. A sósavgôzben való állás elôtti hôkezeléssel a foltok intenzitása erôteljesebb. Utána 5 percig
ismét 110 °C-on hevítettem. A fluoreszcencia-intenzitás stabilizálására 5%-os paraffinos hexánba mártottam a
kromatogramot. Az értékelés 366 nm-es UV fényben történt.
Eredmények: A D. lanata tartalmaz három genin-glikozidot, a lanatozid A-t, B-t és C-t. A glükóz- és
acetil csoport lehasadása után a lanatozid A-ból digitoxin, a lanatozid B-bôl gitoxin, a lanatozid C-bôl pedig
digoxin keletkezik. A használt kifejlesztésnél, alacsony páratartalom mellett a lanatozidok nagyrészt bomlott
állapotban vannak jelen. Így a digitoxin, gitoxin és digoxin mutatható jól ki. UV fényben 366 nm-en az A-sor
tagjai sárgán, a B-sor tagjai világoskéken, a C-sor tagjai pedig ibolyáskék színnel fluoreszkálnak.
A triklór-ecetsavas-kloramin T-s elôhívással készült kromatogramon a foltok intenzitásbeli különbsége jól
látható a D. lanata és a D. ferruginea minták között. A retenciós faktor értékeivel beazonosíthatóak a foltok.
Rf értékek: digitoxin 0,66; gitoxin 0,56; digoxin 0,52; lanatozid A 0,33; lanatozid B 0,29; és a lanatozid C 0,27.
A digitoxin halvány sárga színnel fluoreszkál, a foltintenzitásból kiindulva elég alacsony koncentrációban van
jelen. Ez érthetô, ha figyelembe vesszük azt az intenzív foltsort a lanatozid A helyén, vagyis a lanatozid A nem
bomlott el teljesen. A gitoxin foltja kék színnel van jelen, alacsony koncentrációban. Jobbára a termesztésbôl
kivadult populációból származó mintánál. A digoxin foltja liláskék színnel fluoreszkál. A termesztésbôl kivadult mintánál kicsit erôteljesebb, mint a termesztettben, azonban a nagyárpádi mintában szinte észrevehetetlen.
A másik három elôhívási módszer is hasonló eredménnyel járt. A standardokból készült higítási sorok
segítségével jó közelítéssel azonosíthatóak a mennyiségek is.
Megvitatás: A vékonyréteg-kromatográfiát tehát eredményesen használhattuk kis mennyiségû anyagok
keverékének gyors elválasztására. Így aránylag egyszerû eszközökkel tudtunk szelektív felbontást elérni
kémiailag egymáshoz igen közel álló anyagok esetén, mint a digitalis-glikozidok. Ez a vizsgálat nem igényelt
pontos mennyiségi kimutatást, elegendô volt látni, hogy a nagyárpádi D. lanata populációból származó minta
a termesztettekéhez viszonyítva gyengébben fluoreszkál, vagyis hatóanyag-tartalma lényegesen alacsonyabb.
Ez alátámasztja azt az elképzelést, miszerint a nagyárpádi populáció nem származhat termesztésbôl, következésképpen természetes elôfordulásnak kell elfogadni, azaz ôshonosnak tekinthetô.
4. KIRÁLY A.: Erdei növényfajok elterjedési mintázatának vizsgálata a Kisalföld délnyugati részén.
Hozzászólt: CSONTOS P., JENEY E., PENKSZA K.
5. BALOGH L.: A kínai karmazsinbogyó (Phytolacca esculenta van Houtte) meghonosodott hazánkban.
Hozzászólt: CSONTOS P., JENEY E., PENKSZA K., PINTÉR I.
A kínai karmazsinbogyó vagy k. alkörmös (Phytolacca esculenta van Houtte 1848; syn.: Sarcoca e. (van
Houtte) Skalick¥ 1985, Ph. acinosa auct. europ. non Roxburgh 1814) a Ph. acinosa Roxb.-komplexumba
(ázsiai karmazsinbogyó fajok) tartozó évelô, 50–150 cm magas lágyszárú, Kelet-Ázsiában honos. Itt termesztik, fiatal hajtásait, leveleit fogyasztják. Rokonát, az Észak-Amerikából származó amerikai karmazsinbogyót
(Ph. americana L.) a XIX. század eleje óta Európában, így Magyarországon is dísznövényként, valamint bor
és élelmiszerek színezése céljából termesztették, ugyanis elhúsosodó résztermései sötétbíbor színû festékanyagot tartalmaznak. Hasonló okokból kerülhetett be a Ph. esculenta is, noha mindkettô bogyótermése enyhén mérgezô hatású (phytolaccatoxin).
A Ph. esculenta-t idônként összetévesztik a Ph. americana-val, pedig a morfológiai bélyegeken kívül
élôhelyi és fenológiai viszonyaik is eltérnek. További nehézséget jelent, hogy a Ph. esculenta egy
nómenklatúrailag is problematikus taxon (vö. SKALICK≥ 1972, 1985, MELZER et al. 1992). A Ph. acinosa sp.
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aggreg.-ba tartozó Ph. esculenta van Houtte és Ph. acinosa Roxb. s. str. (indiai karmazsinbogyó) státuszát
illetôen az irodalomban különbözô nézetek fordulnak elô, ezek 1: esculenta = acinosa (pl. NOWICKE 1968,
TERPÓ és BÁLINT 1985), 2: esculenta = acinosa var. esculenta (pl. KLAN 1932), 3: esculenta =/ acinosa (pl.
WALTER 1909, SOÓ 1970, SKALICK≥ 1972). Utóbbi szerzô vizsgálatai alapján ezeket jól elkülöníthetô, önálló
fajoknak tartja. STACE (1991) szerint azonban ez még megerôsítésre szorul.
A Phytolacca fajok összetévesztésének következménye például, hogy a Ph. americana európai elterjedési
adatainak egy része valószínûleg a Ph. esculenta-ra vonatkozhat (pl. HEGI 1959, vö. TEPPNER 1987). Másrészt
SKALICK≥ (1972) véleménye szerint a Ph. acinosa európai elôfordulására vonatkozó adatok valószínûleg mind
a Ph. esculenta-ra vonatkoznak. Amíg a Ph. americana-t a kontinens jelentôs részén már jó ideje meghonosodottnak tekintik, addig a Ph. esculenta-ról sokáig csak kevés adat volt (TUTIN et al. 1964). Az elmúlt évtizedekben Európa több térségébôl jelezték szubspontán elôfordulását mint efemerofita (elsôként SOÓ 1927),
s helyenként több-kevesebb sikerû meghonosodását (vö. pl. JALAS és SUOMINEN 1988).
A Ph. esculenta-nak Magyarországon eddig csak – efemerofitonként – botanikus kerti, és ritkán városi
elvadulásai voltak ismertek (SOÓ 1970, PRISZTER 1985, TERPÓ és BÁLINT 1985, SIMON 2000). A herbáriumi
adat kevés, az eddig elôkerült legrégebbi bizonyító példány 1945-bôl való (Bázakerettye, Zala, leg.: KÁROLYI).
Az utóbbi idôkben egyre inkább megfigyelhetô lassú, de biztos spontán terjedése. Mára számos nyugatmagyarországi településen – fôként a városokban (pl. Szombathely, Kôszeg, Gyôr stb.), de sok helyütt
falvakban is (pl. Pornóapáti, Zalalövô) – meghonosodottnak tekinthetô.
A Ph. esculenta tipikus urbanofil arculatú (vö. WITTIG et al. 1985), melegkedvelô gyom, amely elsôsorban
a tartósan nyílt felszínû, (fél-)árnyékos, laza, tápanyagdús, inkább meszes talajokon kolonizál. Városi zöldövezetek, parkok, kertek, sövények, járdamenték, romtalaj-élôhelyek jellegzetes „éke”. Ritkán valószínûleg
még ma is ültetik néhol (pl. Gyôr, Honvéd liget), de napjainkban már spontán terjedése vált dominánssá. Magvai terjesztéséhez a madarak nagymértékben hozzájárulnak. Ugyanakkor egyike lehet azon növényfajoknak,
amelyek meghonosodásukkal a fokozatos éghajlati melegedés jelzôi. A növény hazai elterjedésével és cönológiai viszonyaival kapcsolatos eredmények feldolgozása folyamatban van.

1377. szakülés, 2001. december 10.
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság (MGYT) Gyógynövény Szakosztályával közös rendezvény
1. SZÛCS Z., DÁNOS B.: Komplex összehasonlító botanikai és növénykémiai vizsgálatok Gentiana fajok
biodiverzitásának feltárására. Hozzászólt: MÁTHÉ I.
2. JANICSÁK G., MÁTHÉ I.: Salvia fajok urzol- és oleanolsav tartalmának vizsgálata. Hozzászólt: BÁTHORI
M., MÁTHÉ I.
Az urzol- (US) és oleanolsav (OS) a növényekben szabadon (triterpén karbonsav) és glikozidikus kötésben (szaponinok) egyaránt elôfordul. A farmakológiai vizsgálatok kiderítették, hogy a két vegyület gyulladásgátló, májvédô és ún. adaptogén hatással bír. A megfelelô analitikai módszer hiányában mennyiségi eloszlásukról csak szórványosan vannak adataink.
Mivel szerkezetükben igen közel állnak egymáshoz, vékonyréteg kromatográfiás (VRK) elválasztásukat
máig nem sikerült megoldani. Az irodalmi adatok szerint HPLC-s vizsgálatuk is csak külön-külön lehetséges.
Egyetlen megoldásnak a gázkromatográfia adódott. Célunk egy olyan rutin módszer kidolgozása volt, mely
lehetôvé teszi a két vegyület egymás melletti meghatározását. Modellnövényeink a Melissa officinalis, Salvia
officinalis és a Hyssopus officinalis voltak.
A metodikai vizsgálatok elsô lépéseként a megfelelô kivonószert választottuk ki. Négy szerves oldószert
(benzol, diklór-metán, kloroform, metanol) hasonlítottunk össze. Megállapítottuk, hogy mindhárom növény
esetében a metanol vonta ki a legtöbb US/OS-t.
A következô feladat az optimális kivonási mód kijelölése volt. Itt a rázógépes, ultrahangos és a Soxhletes
extrakció hatásfokát vetettük össze. Bebizonyosodott, hogy metanol alkalmazásával az utóbbi eljárás biztosítja
a legmagasabb US/OS-tartalmat.
Vizsgálataink harmadik pontjaként a minimálisan elegendô kivonási idôt állapítottuk meg. Ennek során a
bemért drogokat 3, 4, 5, 6, 7 és 8 óráig extraháltuk Soxhlet készülékben. Kiderült, hogy a kinyert US/OS
mennyisége 6 óra elteltét követôen stagnált, vagy csökkent. Tehát a további kivonásnak már nincs értelme.
A két triterpén karbonsav mennyiségi mérése mindhárom elôzôekben ismertetett vizsgálatnál denzitometriásan – a VRK-s elválasztás megoldatlansága miatt – együtt (US/OS) történt.
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Mivel a tiszta metanolos kivonat a kísérô komponensek nagy száma miatt nem alkalmas a GC-s meghatározásra, elôtisztítást (SPE) iktattunk a munkafolyamatba. Több SPE oszlopot is megvizsgálva a Chromabond
SB típus mellett döntöttünk. Ennek metanolos és vizes kondicionálása után történt meg a mintafelvitel. Az ezt
követô mosást vízzel, majd 40%-os vizes metanollal végeztük. A folyamatot az urzol- és oleanolsav metanolos
elúciója zárta.
A vizsgált vegyületek, valamint a minták egyéb komponenseinek illékonyságát elôsegítendô, piridines
közegben, BSTFA/1% TMCS alkalmazásával szililezést végeztünk. A származékképzés szobahômérsékleten
kb. 0,5 óra alatt végbement.
Az ily módon kezelt kivonatok már alkalmasak voltak gázkromatográfiás vizsgálatra. Ennek körülményei
a következôk voltak: mûszer: HP 5890 Series II. gázkromatográf FID detektorral; kolonna: HP 5 (30 m x 0,35
µm x 0,25 µm); vivôgáz: nitrogén; injektor, detektor hômérséklete: 280 °C; hômérséklet program: 200–300 °C
(10 °C/perc), 300 °C-on 22 perc.
A kidolgozott módszer használhatóságát bizonyítandó, 3 tetszôlegesen kiválasztott Salvia faj 1999 júliusában gyûjtött herbájában megmértük az US, OS mennyiségét. A kapott értékek az alábbi táblázatban találhatók.
Vizsgált Salvia fajok Oleanolsav
(g %)

Urzolsav
(g %)

Salvia aethiopis L.
Salvia nubicola Wall.
Salvia officinalis L.

0,01
0,23
1,01

0
0,05
0,38

3. HORVÁTH Gy., LEMBERKOVICS É.: Néhány Thymus species illóolajának gázkromatográfiás elemzése.
Hozzászólt: MÁTHÉ I.
A növényi illóolajok érdekessége, hogy sok komponensbôl állhatnak, kémiai természetüket illetôen illékony terpénszármazékok, izoprén egységekbôl álló vegyületek és származékaik. Az adott növénybôl elôállított
illóolajban egy-egy jellegzetes vegyület dominál, a kísérô alkotók száma és minôsége is változó. A különbözô
komponenseknek lehetnek aciklusos, ciklikus változatai, közülük többnek sztereoizomerje (+ és – enantiomer)
is van. Funkciós csoportjaikat tekintve alkohol-, éter- és észterszármazékaik lehetnek. Ezért elválasztásuk és
azonosításuk sokszor nehéz feladatot jelent. Az illóolaj-komponensek elválasztására napjainkban a legalkalmasabb módszer a gázkromatográfia.
Mintavétel: A vizsgálatokhoz használt kakukkfû mintákat a Pécsi Tudományegyetem botanikus kertjében
gyûjtöttük. Két fajt és egy fajtát vizsgáltunk: Thymus vulgaris L., Thymus serpyllum L., Thymus x citriodorus
‘Archer’s Gold’. Az említett növényeket a botanikus kert négy különbözô területérôl gyûjtöttük be, attól
függôen, hogy milyen mértékben kapnak napsugárzást és mennyi ideig. Ezek szerint volt északi, déli, keleti és
nyugati kitettségû területrôl begyûjtött mintánk. A telepített állományok (tenyészterületek) nagysága 2 m x 2 m.
Az északi kitettségû terület állandóan árnyékban volt. A legtöbb napsugárzás a déli kitettségû területre jutott.
A keleti terület kb. 9–11 óráig, a nyugati terület kb. 1–5 óráig kapott napsugárzást. Szeretném megemlíteni,
hogy nem ökológiai tényezôket vizsgáltunk, csupán azt szerettük volna demonstrálni a kitettségekkel, hogy a
környezeti tényezôk (pl. napsugárzás, hômérséklet, fényerôsség stb.) befolyásolják a növények illóolaj produkcióját.
Az illóolajokat a hagyományos vízgôz-desztillációval (Ph. Hg. VII. szerinti illóolaj-tartalom meghatározó
készülékben) történt. Majd FISONS GC 8000 típusú gázkromatográffal elemeztük a mintákat. Az injektált
oldat térfogata 0,8 µl volt. Az injektált oldat koncentrációja 5 µl/cm3 CHCl3 volt.
Eredmények: A kakukkfû illóolajok általunk azonosított komponensei a következôk:
Monoterpének:
– aciklusos: linalool, linalil-acetát, cis-linalool-oxid,
– monociklusos: limonén, γ-terpinén, eukaliptol,
– biciklusos: α-pinén, β-pinén, borneol, bornil-acetát, kamfén.
Aromás monoterpének: p-cimol, timol, karvakrol.
Szeszkviterpén: β-kariofillen.
A Thymus vulgaris illóolajában a fôkomponens a timol (30–50%) volt. Karvakrolt néhány százalékban
(2–4%) tartalmazott. A másik fôkomponense a p-cimol (15–30%). A Thymus serpyllum illóolajában a fôkomponens a timol (10–40%) volt és nem a karvakrol, kivéve az északi kitettségû mintát. A Thymus x citriodorus
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‘Archer’s Gold’ illóolajában a fôkomponens a karvakrol (~50%) volt, továbbá a p-cimol és a limonen.
Az északi, déli, keleti és nyugati kitettségû helyekrôl begyûjtött minták illóolaj-összetétele a komponensek
mennyiségét illetôen eltérnek egymástól.
Következtetések: További vizsgálatokra van szükség: A Thymus citriodorus illóolajának elemzése és
összehasonlítása a Thymus x citriodorus ‘Archer’s Gold’ fajta illóolajával. Egy biológiai vizsgálatnál nagyon
fontos az analitikai méréseken kívül a mintavételezés. Nem mindegy, hogy a „mikroparcellában” hol gyûjtjük
a mintát.
4. PONGRÁCZ Z., BÁTHORI M., MÁTHÉ I., JANICSÁK G.: Fitoekdiszteroidok azonosítása és megoszlása a
Silene otitesben és S. nutansban. Hozzászólt: MÁTHÉ I.
Az ekdiszteroidok a rovarok vedlési hormonjai. Jelen lehetnek a növényekben is; a rovarokhoz képest esetenként több százszoros mennyiségben. Vizsgálatuk alkalmasnak mutatkozik, egyfelôl a rovar-növény kapcsolatok ökológiai jellegû értékelésére, másfelôl a gerinces szervezetekre, így az emberre kifejtett számos pozitív
hatásuk alapján, gyógyászati tanulmányozásra is. Korábbi vizsgálataink során: 49 Silene fajból 24 bizonyult
ekdiszteroid pozitívnak. A hazánkban is elôforduló fajok közül néhány, igy a Silene nutans L. és S. otites (L.)
Wibel. jelentôs ekdiszteroid-tartalommal rendelkezik (1–2%) (BÁTHORI et al. 1987, 1994). Jelen munkánk célja
utóbbi fajokban az ekdiszteroid, a 20-hidroxiekdizon és néhány rokonvegyület elôfordulásának tanulmányozása. Az ekdiszteroid-tartalom szervenkénti megoszlásának és a vegetációs periódus alatti változásának
értékelése. Megvizsgáltuk a növény szárításának befolyását az ekdiszteroid-tartalomra és spektrumra.
A növényeket az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének kísérleti területén, Vácrátóton neveltük.
A mintákat másodéves állományokból gyûjtöttük áprilistól szeptemberig. A metanolos kivonatok tesztelésére
a TLC/denzitometriát találtuk a legalkalmasabbnak (BÁTHORI et al. 1999, JANICSÁK és MÁTHÉ 1996). A teljes,
föld feletti hajtásokban és az egyes szervekben külön is mértük a 20-hidroxiekdizon, az integriszteron,
valamint a S. nutansban a polipodin B, s a S. otitesben a 2-dezoxi-20-hidroxiekdizon mennyiségét.
A S. nutans hajtás- és levélminták 20-hidroxiekdizon-tartalma a vegetáció elején (április), a tôlevélrózsás
állapotban volt a legmagasabb (0,7%). A S. otites hajtása a teljes virágzás és termésérés (június-július), a levele
a korai termésérés stádiumában (július) adott maximumot (1%). Mindkét fajban a legmagasabb ekdiszteroidértékeket a virágban, valamint a levélben mértük, a szár és a gyökér ekdiszteroid-tartalma nem volt számottevô. A S. otites hajtásának magas 20-hidroxiekdizon-tartalmához a virágzat 97%-ban, a S. nutans esetében
70%-al járult hozzá. A dúsabb virágzatú S. otites hajtástömegének 60%-át a virágzat teszi ki, ez a S. nutansnál
csak 25%. Ez a különbség a két növényfaj hajtásának a vegetáció során eltérô 20-hidroxiekdizon-tartalom változásában is megmutatkozik. A szárított és friss levélminták összehasonlítása azt mutatta, hogy a légszáraz
állapotig történô szárítás a 20-hidroxiekdizon és polipodin B mennyiségét 2–3-szorosára emelte mindkét
növényben, míg a friss minták integriszteron A és 2-dezoxi-20-hidroxiekdizon-tartalma közel felére csökkent.
A 20-hidroxiekdizon-tartalom ilyen mértékû változását a szárítás során végbemenô valamely ismeretlen prekurzolból történô szintézis okozhatja.
Összegezve a S. nutans a tôlevélrózsás, a S. otites a teljes virágzás stádiumában adja a maximális ekdiszteroid-hozamot. A szárítás jelentôsen növeli a 20-hidroxiekdizon-tartalmat a levélben, ugyanakkor az integriszteron A és más mellékekdiszteroidok izolálása a friss növénybôl mutatkozik kedvezôbbnek. A S. otites és S.
nutans nemcsak az ekdiszteroid-spektrumukban, hanem a 20-hidroxiekdizon-tartalom változás dinamikájában
is eltérnek egymástól.
Irodalom: BÁTHORI M., RÁCZ J., MÁTHÉ I. 1999: 20-hidroxiekdizon kvantitatív meghatározása TLC/denzitometriával. Gyógyszerészet 43: 644. – BÁTHORI M., LAFONT R., GIRAULT J. P., MÁTHÉ I. Jr. 1994:
Occurrence of phytoecdysteroids in Silene species. International Congress on Natural Products Research,
Halifax, Nova Scotia, Canada. Program and Abstracts, p. 192. – BÁTHORY M., MÁTHÉ I. Jr., SOLYMOSI P.,
SZENDREI K. 1987: Phytoecdysteroids in some species of Caryophyllaceae and Chenopodiaceae. Acta Bot.
Hung. 33: 377–385. – JANICSÁK G., MÁTHÉ I. 1996: Denzitometria alkalmazása néhány vegyület
mennyiségi értékelése. Gyógyszerészet 40: 250.
5. SZÉKELY G., BERNÁTH J.: Az édeskömény termés hatóanyag-tartalmának alakulása a termésfejlôdés
során. Hozzászólt: MÁTHÉ I.
A édeskömény az egyik leggyakrabban termesztett gyógy- és fûszernövény, drogját évszázadok óta felhasználják a fitoterápiában és az élelmiszeriparban. Kutatásunk célja a minôségi drogelôállítás, amihez elengedhetetlenül szükséges a taxonómiai, élettani, kémiai jellemzôkre kiterjedô ismeretek összegyûjtése. Vizsgálataink eredményeképpen olyan összefüggéseket tudunk megfogalmazni melyek segítenek célfajták elô-
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állításához, minôségi fenntartásához, a termesztéstechnológia optimalizálásához.
A Foeniculum vulgare Mill. az Apiaceae családba tartozó évelô lágy szárú növény. Szára 1,5–2 m magas,
hengeres, erôsen elágazó. Levelei szórt állásúak, többszörösen szárnyaltan összetettek, finoman szeldeltek,
halványszürkés-kékeszöld színûek. A levélnyél alapi része hólyagosan felfújt. Virágzata kétszeresen összetett
lapos ernyô, virágai aprók, sárgák. A termése 5–10 mm hosszú, 2–3 mm széles, hengeres, a csúcsán keskenyedô ikerkaszat, zöldes-barnás színû. Szabadföldi körülmények között elsôdleges a rovarmegporzás, de az
autogámia sem kizárható. Proterandria (a porzók termôt elôzô érésûek) figyelhetô meg. A növény minden
része kellemes, édeskés, kissé csípôs, ánizsra emlékeztetô illatú.
Az édeskömény drogja a termése (Foeniculi fructus) és a termésébôl elôállított illóolaj (Aetheroleum
foeniculi). A beltartalmi anyagai közül az illóolaj a legjelentôsebb, a növény minden vegetív és generatív
részében megtalálható, a legnagyobb mennyiségben azonban a termésekben halmozódik fel, ahol a 10%-ot is
elérheti. Az illóolajok kiválasztása és tárolása a termésfalban, a skizogén eredetû járatokban, váladéktartókban
történik Az illóolaj mellett megtalálhatóak továbbá egyéb terpenoidok, fehérjék, zsírosolajok, flavonoidok és
más fenolszármazékok.
Vizsgálatainkban a Foeniculum vulgare subsp. capillaceum var. vulgare ‘Soroksári’ fajta és az ‘F86’ génbanki eredetû szelektált populáció hatóanyag-tartalmának alakulását tanulmányoztuk a termés fejlôdésének
során. A termésfejlôdési vizsgálatokhoz szükséges mintákat a másodéves egyedek elsôrendû mellékernyôinek
eltérô fejlettségi állapotú (zöldmagvas, viaszérett és érett állapotú) termései szolgáltatták a 2000. tenyészidôszakban.
A magtételek lepárlása Clevengeres vízgôz-desztillációval történt, az illóolaj-komponensek meghatározását pedig gázkromatográfiás vizsgálatokkal végeztük. Az egyedfejlôdés során a virágzás befejezôdésétôl a
magvak teljes éréséig az illóolaj-tartalom mind mennyiségileg, mind minôségileg jelentôsen változik.
A termésekben mért illóolajszintre jellemzô, hogy a szárazanyagra vonatkoztatott %-os illóolaj-tartalom
változik az egyedfejlôdés során, a fejlôdés kezdetén nagyobb, majd az endospermium kialakulása után, a tartaléktápanyagok felhalmozódásával relatív értéke csökken (Bernáth et al. 1999, Gleisberg 1960).
Az illóolaj mennyisége az irodalmi adatokkal megegyezôen a zöldmagvas állapotnak definiált fázisban a
legnagyobb (BERNÁTH et al. 1999).
A vizsgált populációkban az illóolaj fô monoterpén komponensei az anetol, fenkon és esztragol (metilkavikol), további fontosabb összetevôi limonén, α-pinén, β-pinén, β-mircén, α-terpinén, kamfén. Vizsgálataink
szerint míg az anetol-, esztragol-tartalma a termések fejlôdése során növekvô-, addig a fenkon-, limonén-,
α-pinén- és β-pinén-tartalom csökkenô tendenciát mutat.
Eddigi eredményeink az irodalmi adatokkal csak részben egyeznek, ami elsôsorban a genotípus sajátosságaira vezethetô vissza, de az állomány kora, az évjárathatás is megfigyelhetô volt.
Irodalom: BERNÁTH J., NÉMETH É., PETHEÔ F., MIHALIK E., KÁLMÁN K., FRANKE R. 1999: Regularities of the
essential oil accumulation in developing fruits of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) and its histological
background. J. Essent. Oil Res. 11: 431–438. – GLEISBERG W., HARTROTT R. 1960: Die Reifungsvorgang
in der Fenchelfrucht. Gartenbeauwissenschaft 7: 218–245.
6. SZTEFANOV A., SZABÓ K., BERNÁTH J.: Hazai kamilla populációk morfológiai és kémiai összehasonlító
vizsgálata. Hozzászólt: LEMBERKOVICS É., MÁTHÉ I., SZENTPÉTERI J.
Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) hazánkban hagyományokkal rendelkezô gyógynövény, az
exportpiacon tradicionálisan nemzeti termékként jelenik meg. A „hungarikumként” ismert drog (Chamomillae
flos) kiváló minôségét a hazai termôhely egyedülálló ökológiai adottsága eredményezi. A SZIE Kertészettudományi Karának Gyógy- és Aromanövények Tanszékén a hazai kamilla populációk morfológiai és kémiai
változékonyságának feltárása érdekében többéves vizsgálatsorozat megvalósítását tûztük ki célul.
2001 májusában az ország három nagyobb tájegységébôl (Észak-Alföld, Duna–Tisza köze és Dunántúl),
összesen 12 termôhelyrôl gyûjtöttünk be kamilla drogot és szaporítóanyagot. Kísérletünkben az egyes termôhelyekrôl gyûjtött minták morfológiai és produkciós tulajdonságait vizsgáltuk. A morfológiai bélyegeket a fajtákra vonatkozó DUS követelményekben megfogalmazottak szerint mértük. A beltartalmi tulajdonságok közül
illóolaj-tartalmat és -összetételt, valamint flavonoid-összetételt vizsgáltunk.
A morfológiai tulajdonságokat vizsgálva az egyes termôhelyeken mért átlagos növénymagasság, valamint
az adott termôhelyen mért talaj pH értéke között fordított arányossági viszonyt fedezhetünk fel. Azokon a
termôhelyeken, ahol a talaj kémhatása semleges pH = 6–7 értékekkel jellemezhetô, ott mértük a legnagyobb,
30 cm feletti növénymagasságot, míg a lúgos kémhatású pH = 9–10 értékû, szikes talajokon a növények magassága sok esetben még a 20 cm-t sem érte el.
Az illóolaj mennyisége két Duna–Tisza közébôl és egy Dunántúlról gyûjtött minta esetében meghaladta
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az 1%-ot, míg a többi populáció esetében 1% alatt volt.
A tizenkét termôhelyet összehasonlítva egyértelmû különbségeket állapíthatunk meg az illóolaj-összetételét illetôen. Megkülönböztethetünk jellemzôen nagy arányban kamazulént (10–20%), α-bisabololt (30–
50%), bisabolol-oxidot (30–50%) felhalmozó populációkat. Az észak-alföldi minták bisabolol-oxidot, a tiszántúli területekrôl gyûjtött drogok inkább az α-bisabololt halmozzák fel nagyobb mennyiségben. A Duna–Tisza
közébôl gyûjtött drogokra jellemzô a kamazulén, míg a Dunántúlról gyûjtött minták esetében a bisabololoxid és az α-bisabolol nagyobb arányú felhalmozása.
A minták flavonoid-összetételét vizsgálva, az apigenin mennyiségi értékeit összehasonlítva a Duna–Tisza
közébôl és a Dunántúlról gyûjtött minták, valamint egy tiszántúli populáció kiemelkedônek bizonyultak (2–3
mg/ml). A többi – észak-alföldi és tiszántúli – populációra jellemzô az apigenin viszonylag kisebb mértékû
(1,5 mg/ml alatt) felhalmozása.
Annak megállapítására, hogy az általunk mért morfológiai és beltartalmi értékek mennyiben tekinthetôk
genetikailag meghatározott értékeknek, illetve milyen mértékben függnek inkább a külsô környezeti tényezôk
hatásaitól, a különbözô termôhelyrôl származó populációk azonos körülmények között történô további vizsgálata szükséges. Ennek érdekében az egyes termôhelyekrôl szaporítóanyagot gyûjtöttünk, a továbbiakban ezeket
az anyagokat Soroksáron, a tanszék kísérleti telepén vizsgáljuk.
7. APÁTI P.: A Solidaginis herba drogot szolgáltató Solidago canadensis L. (Asteraceae) és a belôle
készült fitoterápiás kivonatok vizsgálata. Hozzászólt: MÁTHÉ I., SZENTPÉTERI J.
8. NOVÁK I., ZÁMBORINÉ NÉMETH É.: Gyógynövény drogok érzékszervi minôsítése. Hozzászólt:
LEMBERKOVICS É.
A gyógy- és fûszernövények esetében a minôségi követelmény a felhasználási céltól függôen különbözô
lehet. A gyógyászati céllal forgalmazott gyógytermékek, ezen belül a drogok esetében az elôírt drogminôsítést
kell elvégezni. Azonban az élelmiszeripari céllal forgalmazott növényeknél az analitikai vizsgálatok mellett
indokolt lehet az érzékszervi vizsgálatok, továbbá a beltartalmi paraméterek és az érzékszervi tulajdonságok
közötti kapcsolatok feltárása, amely hozzájárulhat a kedvezôbb növényanyag vagy egyes technológiát befo
lyásoló tényezôk, pl. betakarítási idôpont optimumának kiválasztásához.
Négy Origanum vulgare subsp. hirtum taxon herbáját és két, kereskedelemben fûszerként forgalmazott
szurokfû tétel beltartalmi és organoleptikus tulajdonságait vizsgáltuk, továbbá négy különbözô idôpontban betakarított Levisticum officinale levéldrog vizsgálatát végeztük el profilanalízis segítségével. A herba és levéldrogokat a tanszék soroksári kísérleti üzemében állítottuk elô szabadföldi körülmények között. Az analitikai
vizsgálatok során meghatároztuk a minták illóolaj-tartalmát a hetedik Magyar Gyógyszerkönyv szerint, és az
illóolaj-összetételt gázkromatográfiával. A mûszeres érzékszervi vizsgálathoz ún. elektronikus orrot használtunk (NOVÁK et al. 2001), a profilanalízist az ISO 6564:1985 és az ISO 11036:1994 szabványban leírtak
szerint hajtottuk végre az egyetem Érzékszervi Minôsítô Laboratóriumában.
A szurokfû taxonok illóolaj-összetétele alapján az egyik ismeretlen botanikai eredetû kereskedelmi minta
jelentôsen eltér a másik öttôl, sôt feltételezhetô, hogy nem az Origanum vulgare subsp. hirtum körbe tartozik,
hanem egy másik alfajt képvisel, mivel karvakrolt nem tartalmaz, béta-kariofillén és béta-kubebén fordul
benne elô legnagyobb mennyiségben. Az elektronikus orr által adott eredmények alapján ugyanez a minta,
továbbá az egyik soroksári herbaminta, amely eltérô illóolaj-összetételû, egyértelmûen elkülönül a többitôl,
alátámasztva a gázkromatográfiás adatokat. Az elektronikus orr tehát ez esetben alkalmas fajon belüli kategóriák, kemotípusok elkülönítésére a minták komplex illata alapján. Alkalmas lehet továbbá fûszerminták azonosságának megállapítására is.
A különbözô idôpontban betakarított lestyán levéldrogokat a profilanalízis során négy tulajdonság alapján
értékelték a bírálók, a zöld szín intenzitása, barnás szín jelenléte, zeller illat intenzitása és a szúrós szag intenzitása alapján. A legintenzívebb zöld színûnek a szeptemberben betakarított egyéves minta bizonyult, a legkevésbé zöld színûnek az októberben betakarított másodéves levél. A lestyánra jellemzô zeller illat legintenzívebben az elsô éves augusztusi minták esetében érezhetô, míg a szúrós illat a másodéves levélminták esetében
volt intenzívebb. Mivel a minták illóolaj-tartalma közel hasonló volt, viszont az egyes érzékszervi jellemzôk
szignifikánsan különböztek, feltételezhetjük, hogy nem az illóolaj-mennyiség, hanem más tényezôk, pl. illóolaj-összetétel játszik fontos szerepet az érzékszervi minôség megítélésében. Megállapíthatjuk azt is, hogy a
betakarítási idô és az állományok kora ebben az esetben nem hozható szoros összefüggésbe az érzékszervi
jellemzôkkel. Ezeknek az összefüggéseknek a tisztázása további vizsgálatokat igényel.
Irodalom: ISO 6565 1985: Sensory analysis-Methodology-Flavour profile methods. – ISO 11036 1994:
Sensory analysis-Methodology-Texture profile. – NOVÁK I., ZÁMBORINÉ NÉMETH É., HORVÁTH H.,
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