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Kulcsszavak: Heracleum sosnowskyi, hazai új adventív medvetalp faj
Összefoglalás: A tiszabecs-tiszacsécsei hullámtérben általunk elõször 1991-ben talált óriás medvetalp (FINTHA
1994) néhai FODOR ISTVÁNnak, az ungvári egyetemi nyugalmazott botanikus professzorának (1907–2000) szóbeli közlése szerint a H. caucasicum (SOSN.) var. subcarpatica /sic! / (FODOR 1992).
E nagytermetû Heracleum-faj hirtelen nagy teret hódított azokon a területeken, ahol megfelelõ termõhelyre talált. Valószínûleg leghamarabb az 1985-ös árvízzel (Központi Hidrológiai Adattár, Budapest: máj. 5.,
831 cm, Vásárosnamény), vagy az 1986-os árvíz során (Közp. Hidr. Adattár, Bp.: ápr. 22-én 758 cm, Vásárosnamény), legkésõbb az 1989-es tiszai árvízzel került be (Közp. Hidrológiai Adattár, Bp.: dec. 20-án 714 cm,
Vásárosnamény).
A botanikusok, természetvédõk körében csapásként hatott ez az újabb, inváziósnak tûnõ adventív faj megjelenése, félvén attól, hogy terjeszkedését nem lehet megállítani. Véleményem szerint jó védekezést jelenthetnek ellene az ártérben a tervezett erdõtelepítések, hiszen kiemelten fényigényes volta miatt a záródott állományokból hamar eltûnik. Hasonlóképp nem bírja a jól kezelt szántóföldi kultúrákat sem.

Bevezetés
Ha a vonatkozó irodalmat áttekintjük, látni, hogy abban 2000 elõtt csupán a
H. mantegazzianum-mal találkozhatunk, de a Felsõ-Tisza árterén megjelent fajjal, a
H. sosnovskyi-val nem. Elõbbit TUZSON (1926) még dísznövényként említi, SOÓ és
JÁVORKA (1951) mûve szintén. SOÓ (1966) Synopsisának II. kötetében a Heracleum
persicum mellett csupán a H. mantegazzianum SOMM. et LEV. 1894 szerepel, utóbbi
azzal a megjegyzéssel, hogy néha elvadul. Ugyancsak SOÓ (1980), a Synopsisának VI.
kötetében a H. mantegazzianum elvadulásait PRISZTER nyomán említi, ezúttal
konkrétabban (Zirc, Szombathely, Szarvas).
NAGY (1978) szerkesztésében megjelent az Évelõ dísznövények termesztése c. könyv
kertekbe javasolja ültetni. Elsõ kivadulásai feltehetõen innen is számíthatóak.
Mindezek után a címben megnevezett fajt elõször FINTHA közli flóramûvében (FINTHA
1994), hogy „Simon T. szíves tájékoztatása (1994. március) szerint Terpó A. az ÉA-re
Heracleum sosnowskyi-t jelez (irod.?)”, majd SIMON (2000) említi a következõképp:
„ÉA Tiszabecs és Tiszacsécse között ártéri mocsárréteken, tisztásokon (utóbbi faluból) H. mantegazzianum SOMM. ET LEV. (H. sosnovskyi Manden.?) nagyszámú elõfordulását jelzi TERPÓ A. (vö. FINTHA I. 1994) Elsõ hazai adata (ti. a H. mantegazzianumnak)
PRISZTER SZ.-tól in SOÓ R.: Synopsis 2. 487. 1966.”
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Erre a rövid írásra különösen szükség van azért, mivel a hazai szakirodalom mindmáig óvatosan bánik a Tisza államhatárunkon épp beérkezõ szakaszának árterében már
jó tíz éve megjelent óriás termetû Heracleum fajjal.

Eredmények
A Heracleum sosnovskyi Manden. megjelenése
A tiszabecsi-tiszacsécsei hullámtérben általunk elõször 1991-ben talált óriás medvetalp (FINTHA 1994) néhai FODOR ISTVÁNnak, az ungvári egyetem nyugalmazott botanikus
professzorának (1907–2000) szíves szóbeli közlése szerint a H. caucasicum (SOSN.) var.
subcarpatica /sic!/ (FODOR 1992, ex verb.). Korábban takarmányként kísérleteztek vele,
tehát (legalábbis) a jószágállományra nemigen mérgezõ. Elmondása szerint a H.
mantegazzianum SOMM. et LEV. 1894 a Kárpátalján nem ismert. FODOR ISTVÁN az általa
küldött fényképeket hátoldalukon a következõ felírással látta el: „Heracleum caucasicum
(SOSNOVSKY) var. subcarpatica FODOR. FODOR ISTVÁN professzor, Ungvár, 9. V. 1992”.
Ezeket a fényképeket már Az Észak-Alföld edényes flórája c. kötetem megjelenése
(1994) után kaptam meg, így abban nem tehettem rájuk hivatkozást. Magam az É-K-i
Kárpátokban (Nagyág, Latorca, Talabor felsõ szakaszainak völgyeiben) 1991-ben láttam
a H. sosnovskyihoz hasonló, vagy épp ugyanazon alakokat, sok helyen, számosan. Ilyeténképpen nem értelmezhetõ tehát a DANCZA által leírt kaukázusi medvetalp származtatott társulás a Felsõ-Tisza vidékén (DANCZA 2003), különös tekintettel arra, hogy ez a
faj (ti.: Heracleum mantegazzianum) a területnek sem a hazai, sem a kárpátalji (ukrajnai)
részén nem található. Meg kell jegyeznem, hogy PRISZTER (1997) a magyar flóra
adventív növényeirõl írt összefoglaló anyagában még csak a H. mantegazzianumot említi, mint 1966-ban megjelent fajt. SIMON (2000, p.: 290) TERPÓra hivatkozva, mint faluból elvadult fajt említi Tiszabecs és (helyesen:) Tiszacsécse környékérõl. Pedig fordítva
történt, az adventív faj egyedét vitték be a faluba.
TERPÓ 1991. szeptember 23-án kelt levélbeni közlése szerint H. mantegazzianum lehet,
de SIMON TIBOR hozzám intézett levelében (1994. március) már T ERPÓ után
H. sosnovskyi-nak gyanítja.
TERPÓ levelének vonatkozó sorait idézem: „- nem futottak-e össze valahol egy ember
nagyságú, ernyõs virágzatú növénnyel? (Heracleum mantegazzianum). Az egyik faluban
Szatmárban láttam elvadulva egy példányt.”
1991. szeptember 27-i válaszomban ezt írtam TERPÓ professzornak:
„A Heracleum mantegazzianum kérdésében a teóriám az, hogy a Tisza hozta Kárpátaljáról, mivel:
1. Többé-kevésbé kontinuus elterjedését tapasztaltam Tiszabecstõl Tiszacsécséig.
Néhol (Salicetum triandrae ritkás foltjaiban, Salicetum albae-fragilis szélein, máshol
ártéri erdei véghasználat után való fiatal felújításokban, hol sok fény éri a fiatal
vegetációt) tömeges; itt-ott százas nagyságrendû csoportokban, de legalább tucatnyi
állományokban láthatók terméses példányai.
2. Utánajártam annak, hogy Tiszacsécsén a Móricz-ház mellett levõ parkolóban
tenyészõ példányokat 4–6 éve a közeli Tisza-ártérbõl vitte-telepítette oda valaki.”
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A fajt – mint említettük – 1991. június 19-én találtuk a Tisza hazai árterén Tiszabecs
és Tiszacsécse között, ahol gyakorinak mutatkozott fûz-nyár ligeterdõk (Salicetum
albae-fragilis) tisztásain, szélein és fiatal, még napos térközû nemesnyár-ültetvényeken.
Ekkor teljes állománya elérte az ezres nagyságrendet. Betelepítése a tiszacsécsei
Móricz-ház mellé 1987–1988 körül történhetett az 1985-ös vagy az 1986-os tiszai magas
árvíz hozta hullámtéri példányokból.
Az egyedek zöme erõteljes volt, virágzottak. A legfejlettebbek 2–3 m magasra nyúltak, ernyõjük 40–70 cm átmérõjû volt, száruk alul elérte a 4–5 cm vastagságot. Az ernyõ
elsõdleges sugarainak száma 80–200, a másodlagos sugarak (ill. az egyes virágok) száma
40–80 volt.
Ugyanezen évben a Milota határába esõ ártéren állományai 4 éves nemesnyár telepítésben (forgatott talajú felújításban) és természetes füzes friss újulatában, a tiszacsécsei
ártéren pedig tarvágott hazai nyáras helyén és erdei nyiladékok szélein, tisztásokon
mutatkoztak.
A következõkben a faj a felnövõ fás vegetációból fényigényessége miatt mindegyre
kiszorult. Így már 2000-ben Tiszabecstõl Milotáig összállománya csak százas nagyságrendben mutatkozott, és jelenleg is fogyóban van. Vitalitására jellemzõ, hogy újabban
megjelent néhány töve az áradásokkal frissen hozott görgeteg- vagy kavicsmezõkön is,
de itt az évente történõ hordalékmozgás miatt példányai rövid életûek.
Végül megjegyzendõ, hogy a helyi lakosság újabban kezdi a házikertekben meghonosítani. A tiszacsécsei korai betelepítés után 2000–2002-ben már Milotán, sõt Turistvándiban is több helyen megjelent, mint dísznövény. Ezekbõl bármikor és bárhol visszakerülhetnek példányok a szabad természetbe, hol nagy számú utódaikkal hamar teret
foglalhatnak a hazai flóra kárára.
E közlemény benyújtása után SIMON TIBOR kérésére küldtem a kérdéses növénybõl
2004-es gyûjtésû teljes példányt (virágzattal, terméssel), aki ennek, valamint a FODOR
ISTVÁNtól származó fényképek (1. ábra) alapján a Flora SzSzSzR VII. kötetének kulcsából (SISKIN et al. 1951) megerõsítette FODOR ISTVÁNnak a H. sosnovskyi-ra vonatkozó
megállapítását. Azt, hogy a növény miben és mennyire tér el a kaukázusi populációitól
(var. subcarpaticum FODOR), további irodalmi és herbáriumi anyagokból lehetne megállapítani.
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In the early last decade a giant Heracleum species appeared and expanded rapidly on catchment area of
Upper Tisza river by Tiszabecs village, just near the Ukrainian-Hungarian border. The species specify
according to professor of botany at University of Ungvár (Ukraina), I. FODOR was Heracleum caucasicum
(SOSNOVSKYI) var. subcarpathica FODOR is nearly common in the vegetation of riversides mostly on the
mountain area of Transcarpathian territory, but everywhere is introduced because it is a Caucasian flora
element originally.
This plant presumably came to Hungarian flora district Samicum with the high floods of Tisza river in
1985 or 1986 years.
The botanists and nature conservantists are afraid that this plant will be spreeding out and the expansion
of it became uncheckable in the future.
Supposable this expected expansion can be prevent firstly with tree planting and at last tilling of arable
lands because this plant is a fairly photophilous species.
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1. ábra A Heracleum sosnovskyi egy kárpátaljai termõhelyen (fotó: FODOR I.)
Figure 1. Heracleum sosnovskyi in a Transcarpathian habitat, Ukraine (photo: I. FODOR)
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