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1. LÁJER K.: A növényzetre vonatkozó új ismeretek lehetõsége és jelentése korunkban. Hozzászólt: BOTTADUKÁT Z., SRAMKÓ G., SZABÓ I., SZABÓ T. A.
Egyszerû, ellenõrizhetõ, tényszerû megállapítás például egy jól definiált növényfaj új elõfordulásának
felfedezése, ha az elõfordulási helyet kellõ pontossággal megadják. Egy tudományos kutató érdeklõdését azonban gyakran nem elégítik ki ilyen ténymegállapítások, mert önmagukban keveset mondanak arról, hogy milyen
törvényszerûségek irányítják a növényzet kialakulását és szervezõdését. Ha viszont általános kijelentést alkotunk meg, már a legegyszerûbb esetekben is problémákkal kell szembenéznünk az értelmezést illetõen. Például
a Juncus sphaerocarpus elterjedési térképén nem kapunk felvilágosítást azokról a lelõhelyekrõl, ahol az illetõ
fajt nem észlelték, vagy hogy hány ilyen fel nem fedezett lelõhely lehet. Ugyanakkor egy petty jelenthet
csupán egyetlen sporadikus egyedet, de több száz, vagy több ezer példányt magában foglaló állományokat is.
Könnyen beláthatjuk, hogy a faj valódi elterjedése és az elterjedési térkép közötti eltérést becsülni is nehéz. De
mit jelent a folthatár egy vegetáció-térképen? A valóságban ismerünk átmeneteket, amelyek nagyságrendje
mondjuk 10 cm, 1 m, 10 m, vagy akár 100 m. Ha csak a felsoroltakat vesszük figyelembe, a legkisebb és a
legnagyobb érték között tízezerszeres különbség van, mindazonáltal valamennyien elképzelhetõek folthatárként, akár ugyanazon a vegetációtérképen. A foltok jelentése sem egyértelmûen tisztázott. A jelmagyarázatban
társulás- vagy élõhely-típusokra szokás utalni. Viszont a valóságban, ahogy a terepen látjuk, nem cönológiai
kategóriákat, hanem konkrét növényzetet látunk, amelynek kategóriákba osztása nem közvetlenül adott,
hanem az alkalmazott fogalmi rendszer következménye.
A növényzet térbeli szerkezetében nem-lineáris mintázatképzõdésre inkább számítógépes modellkísérletek, mintsem terepen végzett kísérletek vezettek, utóbbiakat körülményes, vagy kellõen tiszta, a befolyásoló
tényezõket kézben tartó körülmények között gyakorlatilag lehetetlen elvégezni. A valódi, terepen tapasztalható
növényzet helyett annak számítógépes modelljét vizsgáljuk, olyan mértékig, hogy már a kísérleteket is ezen a
modellen végezzük el, ahol az összes befolyásoló tényezõt beállíthatjuk. Egy idõ után már nem a valódi, a
terepen látható növényzetet vizsgáljuk, hanem egy szimulakrumot, ami bizonyos értelemben az eredetit helyettesíti és egy ún. hipervalóság részének tekinthetõ. Mindez azért aggasztó, mert nem tudjuk, pontosan milyen
viszony áll fenn a valóság és a hipervalóság között és milyen következménnyel jár egy tudományos eredményben, ha felcseréljük õket. Tulajdonképpen a vegetációtérkép is szimulakrum, ha a valóságos növényzetet
helyettesítik vele. Például, ha elkészül Magyarország „aktuális” élõhely-térképe, félõ, hogy magasabb szinten
a növényzetre vonatkozó kérdéseket már ennek alapján fogják nemcsak feltenni, de megválaszolni is, hiszen
ez technikailag jóval könnyebb, mint bejárni az országot, és terepen vizsgálni a tényleges vegetációt.
A természettudományos elméletek fogalmi rendszerek keretei között fogalmazódnak meg, ami kevéssé
látszik aggályosnak olyan tudományokban, mint a fizika vagy a kémia. Ezek ugyanis egymással nagymértékben hasonló objektumokkal foglalkoznak. Egyik ágyúgolyó a másikkal, vagy egyik hidrogénmolekula a
másikkal helyettesíthetõ, csak mozgás-, illetve energiaállapotban különböznek, amely jól megragadható. Más
a helyzet az „egyed feletti szervezõdés” biológiájával. Itt minden különbözõ, a bioszférát, az életközösségeket
át meg átjárja a sokféleség. Ezért fogalmaink önkényes és változékony jellege itt sokkal inkább szembetûnõ,
mint mondjuk az ágyúgolyó vagy a hidrogénmolekula esetében. A növényzet korántsem ismétlõdik úgy, mint
az atomok, molekulák, gázok, szilárd testek, folyadékok stb.
A nyelv struktúrája meghatározza az általunk alkotható narratívákat, magyarázatokat, elméleteket. Ugyanakkor, mivel maga is emberi alkotás, nem tudhatjuk pontosan, hogy a nyelvi jelölõk jelentése pontosan hogyan
vonatkoztatható az „objektív” valóságra.
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2. SZABÓ I.: Balaton-parti társulások és élõhelyek tér-, folyamat- és természetességi sajátosságai, 2004.
A balatoni nádas állományok tárgyévi felmérése arra is lehetõséget biztosított, hogy ne csak az elõzõ
évtizedek eredményeivel, hanem a száz évvel ezelõtti kutatásokéval is összevethessük eredményeinket. A XX.
század elején ugyanis a Balaton bizonyult a világ legintenzívebben kutatott tavának, és BORBÁS VINCE balatoni
flóramûvét összehasonlítási alapként lehet kezelni.
A tó élõhelyeinek és társulásainak jelenlegi helyzetét és fejlõdését erõsen meghatározza az urbanizáció és
a mûszaki partvédelem, az eutrofizáció, valamint a több, egymást követõ aszályos év miatt az alacsony tóvízszint. A tómedence feltöltõdése erõteljes. Az 1863-as nagy mértékû vízfelület- és víztömeg-vesztés következtében a mocsarasodás, láposodás, a sziki jelenségek áttevõdtek a maradék mederbe. A partszakaszok felszínalaktani és kõzettani sajátosságainak megfelelõ minerogén és organogén szukcessziót felváltotta a ruderalizáció, amely olyan erõteljes, hogy már a félruderális gyepek is ritkák, és igen erõteljes a hódító, idegenföldi fajok
fajszegény állományainak elõretörése. Paradox módon a védett lápi, mocsári fajok és társulásaik a tó progresszív elöregedését jelzik, de már maguk is veszélyeztetve vannak! Jellemzõ még a déli parton elõbukkant
homokpadok, pandallók, iszapfelszínek efemer vagy évelõ, állandósuló növényállománya, valamint a víztest
és iszap fokozódó halobitását jelzõ fajok felszaporodása. A zagyterek, kiépített partszakaszok, az építési ingatlanok a természetes és a természeteshez közeli növénytakaró területi részarányát csökkentik.
3. SZEGLET P.: A balatoni nádasok tér-, folyamat- és természetességi sajátosságai 2004-ben.
A balatoni nádasok tárgyévi kutatása során elkészítettük a 22/1998-as kormányrendelet egyes kategóriáinak terepi értelmezését, alkalmazását. A rendelet értelmében figyelembe kell venni a gazdasági értéket (I.A–
V.A osztályok) és a természetvédelmi jelentõséget (I.B–V.B osztályok). Ennek alapján történt a nádas minõségi osztályok lehatárolása és térképi ábrázolása, amelynek módszertanát DÖMÖTÖRFY ZSOLT ismerteti.
Az A kategóriájú nádasok jobbára nyíltvízhez közeliek, gazdasági értékük és állapotuk I-tõl V. irányában
romlik. Határozottan elkülönülnek a leromlás szerint, amelyet az egységes, zárt nádasoktól, felritkult, babás,
elgyomosodott, pusztuló nádasok jellemeznek. A természetvédelmi szempontú értékelés szerint az I.B osztályú
állományok karakterisztikus, védett nádi, magassásos, mocsári és lápi fajok élõhelyei; az V.B erõsen gyomos,
bolygatott, agresszív neofitonok miatt leromlott állományok, amelyek kezelése, rekonstrukciója kívánatos.
A nádasok szerkezete, tájképi megjelenése alapján legjellegzetesebbek az öblözeti és a partszegélyi nádasok. Az öblözeti, viszonylag érintetlen nádasok természetes, vagy természeteshez közel álló jellegûek. A partszegélyi nádasok optimális esetben 100 m szélesek lehetnek, és bennük a természetes zonáció nagyrészt
megfigyelhetõ. Az eróziós nádas a pusztulás jeleit mutatja (oszlopos szerkezet, erõteljes ritkulás). A víz alatti
nádtorzsák a korábbi, nagyobb kiterjedésérõl árulkodnak. Az V. osztályú nádasok kialakulása részben természetes okokra, részben antropogén tevékenységre vezethetõ vissza. Az elõtározó terek a Balatonba torkolló
vízfolyások mesterségesen kialakított, hordalékfogó, ülepítõ nádas-tavai. Vegetációjukat hullámverés nem
érinti, viszont erõteljes a gyomosodás. A zagytéri nádasok helyén spontán fûzbozót, füzes-nyaras faállomány
nõ, és a kiszáradás következtében ritkuló, bolygatott területek, száraz gyomtársulások fajai telepednek meg.
4. VÖRÖS L., SZABÓ T. A.: A nád gyors térhódítása a Balaton déli partján. Hozzászólt: CSONTOS P.
5. POMOGYI P.: A Balaton hínártársulásai a 2004. évi felmérés alapján.
A nádas felméréshez kapcsolódóan 2004. július 1–17 között motorcsónakos bejárás során felvételeztük
a nádasok nyíltvíz felõli szegélyét, a hinaras nádasokat, ill. a nádasöv-hínárzóna átmeneti állományokat is.
A planktonikus eutrofizáció elõrehaladtával az 1980-as évek közepére-végére a Balatonban a hinarasok
nagymértékben visszaszorultak. A vízminõségvédelemre-, vízminõségjavításra 1983 óta irányuló
beavatkozások egyik látványos eredménye azonban az, hogy a Balatonban a hínár az 1990-es évek végére újra
megjelent, azóta is terjedõben van.
Örvendetes volt a nádasöv nyíltvíz felõli szegélyében, illetve ahhoz csatlakozóan a Balatonra korábban
is jellemzõ „balatoni nagyhínár” (Myriophyllo-Potametum) keskenyebb-szélesebb zóna ismételt megjelenése.
Jellemzõ fajai szinte mindenütt elõfordultak. Ezek: Myriophyllum spicatum (füzéres süllõhínár), Potamogeton
perfoliatus (hínáros békaszõlõ/szilvalevelû hínár/), P. pectinatus /ssp. balatonicus/ (/balatoni/ fésüs
békaszõlõ). Ritkábban megtaláltuk a bodros békaszõlõt (P. crispus) és az úszó békaszõlõt (P. natans) is.
A Siófoki-medencében jellegzetes, összefüggõ, a nádashoz csatlakozó hínárzónát csak viszonylag rövidebb szakaszokon és általában keskeny sávban alkotnak. A jellemzõ fajok gyakran alkotnak egyfajú állományokat. A Szemesi-medencében összefüggõ nagyhínár zóna általában nem alakul ki, legfeljebb rövidebb
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szakaszokon, de azok is többnyire keskenyek. Ezzel szemben a Szigligeti-öbölben a nádasöv elõtt már jellemzõ
az általában széles nagyhínár zóna. Ritkábbak azok a szakaszok, ahol hiányzik.
A Keszthelyi-öbölben Balatongyöröktõl a Csókakõi-patak torkolati mûig váltakozva fordulnak elõ olyan
szakaszok, ahol a nádasöv elõtt keskenyebb-szélesebb nagyhínár zóna alakult ki és az olyan szakaszok, ahol
ilyen zóna nincs. A nádas szegélyében azonban fajai mindenütt elõfordulnak. A Csókakõi-pataktól azonban
gyakorlatilag végig kialakult a nagyhínár zóna, csak rövidebb szakaszok vannak, ahol hiányzik. A patak és a
Zala-torok közötti szakaszon gyakori, hogy a nádas nyílt víz felõli szegélyében vizitök (és ritkábban kolokán)
sáv található, elõtte pedig a nagyhínár.
A Zala torkolat környékén kívül a vártnál lényegesen kevesebb helyen fordult elõ a sulyom (Trapa
natans) és a kolokán (Stratiotes aloides) is, utóbbi egyetlen helyen, csak néhány tõvel képviseltette magát.
A tündérrózsahínár (Nymphaeetum albo-luteae) néhány nagyon szép állományát felvételeztük az É-i
oldalon. Ezek többsége azonban olyan – többnyire nádas-elemekkel körülvett – „öblöcskékben” fordult elõ,
melyekre a „tõzegképzõdési” folyamatok lehetnek jellemzõek. Így a víz színe legtöbbször barna (berekvíz
jellegû) volt.
Nem várt módon került elõ a merev víziboglárka (Batrachium circinatum) Keszthely és a Zala-torok
között egy sulymosban, viszont a várt nagy tüskéshínár (Najas marina) állományok hiányoztak.
A befolyó patakok (pl. Viszló-, Nyugati-övcsatorna) torkolata elõtt általában jellemzõ a nádasövhöz
100%-os borítással csatlakozó hínárzóna. A nagyhínár mellett szubdomináns az érdes tócsagaz és az emers
békalencsék (Lemna minor és Spirodela polyrrhiza), de a víz felszínén fonalas zöldalga (Cladophora sp.) gyep
is jellemzõ, ami ugyanakkor a szubmerz hínárokon élõbevonatot is alkot. Nyilvánvalóan jelentõs tápanyagterhelés éri a befolyókat (a horgászok elmondása szerint gyakran illegális szennyvíz-elhelyezés is történik).
A Zala-torok hínárvegetációja fajokban gazdag. A domináns szubmerz nagyhínár mellett a tócsagazhínár, a tündérrózsahínár, a kolokánhínár és a békalencsehínár elemei is elõfordulnak, illetve gyakori a
Cladophora gyep is. Mindez nyilvánvalóan a Kis-Balaton hatása is. Ezek a fajok a Zalán végig megtalálhatók.
6. DÖMÖTÖRFY ZS.: Térinformatikai feldolgozás a balatoni élõhelyek és társulások a 2004. évi felmérésében.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megbízásából 2004. évben
elkészült a Balaton nádas állományának felmérése és minõsítése DÖMÖTÖRFY ZSOLT (térinformatika), POMOGYI
PIROSKA (hinarak), SZABÓ ISTVÁN (florisztika, társulások) és SZEGLET PÉTER (nádasok) együttmûködésével.
A munka pontosan két évtizedes elõzményre tekint vissza, és az elõzõ, 1999-es alkalmazott kutatási projektre
alapozott. 1984 óta a felmérés módja és a minõsítés szempontja változott. A két utolsó minõsítés alapját a
22/1998-as, természetvédelmi szempontokkal kiegészített kormányrendelet képezte. A tematikus térképezéshez 2003. évi vegetációs idõszak végén készített, mérõkamarás infravörös légifelvételeket használtunk, amelyek a terepi felmérés alapjául szolgáltak. Az infra felvételek szkennelés és színkorrekció után 0,3 m terepi feloldóképességûek. Felhasználtuk továbbá a Balaton parti zónájából a 2003. évi nem mérõkamarás „madártávlati” fotósorozatot. A terepmunka során felvételeztük az állományok kiterjedését, környezeti jellemzõit, fajösszetételét és állapotát. A mintavételi helyek azonosítására kézi GPS mérõ készüléket használtunk. A pontokhoz rendelt egységes szerkezetû terepjegyzõkönyveket és digitális fényképeket elektronikus adattárban rögzítettük.
A GIS projekt ortofotókon alapul, amelyben, mint egyedüli adatbázisban van egyesítve minden terepi
kutatási adat: jegyzõkönyvek, digitális fényképek az állományokról, elõzõ évben készített nem mérõkamarás,
madártávlati légifelvételek. A teljes terület bejárása után, átlagosan hektáronként 1 dokumentált mintavételi
hellyel, mindösszesen 1200 terepi felvétel és 6000 fénykép áll rendelkezésre. További információkat az adatbázishoz illesztett közigazgatási és kataszteri térképlapok biztosítanak.
A GIS rendszer ArcView felületre épült, amelynek használata egyszerû és kiválóan alkalmas tematikus
térképezési célra. Az ArcView az ESRI honlapról lett letöltve.
A kutatási eredmények alapján 1:2000 méretarányú, tematikus vegetáció minõsítési térkép készült, amely
tartalmazza a vonatkozó élõhelyi és vegetációs információkat, a nádasok és egyéb vizes élõhelyek területi,
minõségi és botanikai adatait.
7. SRAMKÓ G., MAGOS G.: A keleti tüskemag (Torilis ucranica Spr.) újabb elõfordulásai hazánkban.
Az összefoglaló florisztikai irodalom alapján a keleti tüskemag hazánk ritka, elsõsorban az Északi-középhegységben elõforduló faja. A közelmúltban négy új lelõhelyének megtalálása alkalmat ad a faj néhány jellemzõjének áttekintésére.
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A növény elõfordulását CANNON (1964) Délkelet-Európából jelzi, mely lokálisan Magyarországig és
Délkelet-Lengyelországig terjedt el. A növény Kárpát-medencei elõfordulásait, az MTM Növénytár CarpatoPannonicum Gyûjteménye (BP) és a florisztikai irodalom alapján, az alábbiakban összegezhetjük. A 19. század második felétõl ismert az Alduna-vidéken (Herkulesfürdõ, Orsova, Kazán-szoros, Vaskapu – SIMKOVICS
1878, valamint BP) és a Hegyalján (SIMKOVICS 1877: Tokaj: Nagy-Kopasz), és BORBÁS (1879) jelzi Budapest
melletti elõfordulásait („Sváb-, Hársh., a Hûsvölgy erdeiben…”). POLGÁR (1933) gyõri olajgyár mellett találta
feltehetõleg adventív elõfordulását. Ezzel egy idõben gyûjtötte a növényt HULJÁK a tokaji Nagy-Kopaszon
(SIMKOVICS – BP). A tokaji Kis-Kopaszról és MÁV állomásról HULJÁK által gyûjtött egyedek véleményünk
szerint a Torilis japonica fajba sorolhatók (BP). Ezután került elõ a visegrádi Vár-hegy (PRISZTER – BP) keleti
lejtõjén. TODOR (1958) újabb lelõhelyeiként közölte az Alduna-vidékrõl (Újmoldova, Kisasszonyfalva), majd
az erdélyi Maros-szoros települései körül találta HÖHN (1998).
Az itt felsoroltakhoz képest 4 új lelõhelyen találtuk meg a fajt: 1. Szarvaskõ: Vár-hegy (l. SRAMKÓ és
MOLNÁR V. 2001); 2. Sirok: Vár-hegy; 3. Tarnaszentmária: verpeléti Vár-hegy; 4. Szanda: Vár-hegy. Emellett
sikerült elõfordulását megerõsítenünk a tokaji Nagy-Kopaszon, ahol a Lencsés-bányában találtuk meg. Élõhelye általában melegkedvelõ tölgyes (Corno-Quercetum pubescentis-petraeae) helyén kialakult másodlagos,
taposott, törmelékes sziklagyep, száraz gyep. Újabb elõfordulásaira, fõleg várhegyeken és hasonló, jelentõs
emberi zavarás alatt álló élõhelyeken számíthatunk a Magyar-középhegység déli felében.
8. VÖRÖSVÁRY G., HOLLY L., HORVÁTH L.: A hazai hengeres kecskebúza (Aegilops cylindrica Host)
populációk genetikai változatosságának vizsgálata. Hozzászólt: DANCZA I.
A hengeres kecskebúza (Aegilops cylindrica HOST), az Aegilops nemzetség egyedüli taxonja a hazai természetes flórában, a kenyérbúza (Triticum aestivum L.) rokonsági köréhez tartozik. Dél-eurázsiai-mediterrán
faj, természetes áreája Kelet-Ázsiától Kis-Ázsián keresztül Közép-Európáig húzódik. Megtalálható Afganisztánban, a Kaukázusban, Iránban, Irakban, Törökországban, Kréta szigetén, a Balkán-félszigeten és a Kárpátmedencében. A Kárpát-medencében elterjedési területe fõleg a Tisza mentén található területekre esik, de
elõfordul az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység déli lejtõin is. Európa nyugati részében,
valamint Észak-Amerikában, mint behurcolt faj van jelen.
A hengeres kecskebúzáról elsõként 1788-ban WINTERL számol be Aegilops nova néven, majd 1802-ben
HOST Aegilops cylindrica néven írta le a fajt az Icones et Descriptiones Graminum Austriacorum-ban. Rendszertanilag az Aegilops cylindrica az Aegilops nemzetség Cylindropyrum (JAUB. et SPACH) ZHUK. szekciójába
tartozó tetraploid (2n = 28), CD genommal rendelkezõ faj. A D genomja a kenyérbúza (Triticum aestivum)
D genomjával homológ. Az eredetileg sztyeppnövény ma fõként ruderális fajként fordul el gyomtársulásokban. Élõhelyei általában utak szegélyén találhatók, de száraz gyepekben és legelõkön is fellelhetõk. Helyenként a búzatáblákat szegélyezõ mezsgyékben kisebb-nagyobb állományokat alkot. DEGEN ÁRPÁD (1913)
Szentendre közelében elsõként talált a kenyérbúza és hengeres kecskebúza keresztezõdésébõl származó spontán hibridet, melyet késõbb (DEGEN 1917) Aegilops (Triticum) sancti-andreae hybr. nov. néven ismertetett.
Az Agrobotanikai Intézet 1998 óta rendszeresen végzi a hengeres kecskebúza hazai állományainak feltárását, lelõhelyeinek azonosítását, elterjedési határainak pontos megállapítását. Az eltelt idõszak (1998–2003)
során számos új lelõhelyet sikerült találnunk az Alföld középsõ (Szolnok, Csongrád-Bokros, Csépa, Lakitelek,
Cserebökény Öcsöd, Nagytõke) és déli (Mártély, Hódmezõvásárhely) részein, Budapesten és környékén
(Csörög, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szentendre, Pomáz), valamint a Mátra déli (Markaz, Abasár) oldalán. A feltárt populációk jellegzetes talaj- (homok, lösz) és klímaviszonyok (száraz, csapadékszegény és hûvös, mérsékelten csapadékos területek) között 82–220 m közötti tengerszint feletti magasságon fordulnak elõ.
A hazai hengeres kecskebúza genetikai változatosságának feltárása érdekében a természetes környezetben, valamint kisparcellás kísérletben vizsgáltuk a fontosabb morfológiai tulajdonságok közül az állományok
tömöttségét, a növekedés típusát, a felsõ levéllemez hosszúságát, a felsõ levéllemez szélességét, a növénymagasságot, a kalászhosszúságot, a kalászonkénti kalászkaszámot, a kalászonkénti szemszámot, a szem átmérõjét és az ezerszemtömeget. A tenyészkerti háromismétléses vizsgálatba 23 populációt vontunk be, amelyek
eltérõ talaj- és klímaviszonyokkal jellemezhetõ élõhelyekrõl származnak.
A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a természetes környezetben az állományok tömöttségét tekintve a laza állományok (74%) vannak túlsúlyban, míg a zárt, sûrû populációk aránya alacsony (26%).
Az állományok növekedési típusok (felálló, átmeneti, elfekvõ) szerinti megoszlásában az átmeneti típusok a
jellemzõek. A morfológiai tulajdonságok közül a felsõ levéllemez szélessége (3,6–6,1 mm), a kalászonkénti
szemszám (13–18), a szem átmérõje (1,1–3,0 mm) és az ezerszemtömeg (7,57–11,89 g) esetében találtuk a
legnagyobb változatosságot.
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A különbözõ élõhelyekrõl származó hazai hengeres kecskebúza populációk alaktani tulajdonságai jelentõs
eltéréseket mutatnak, ami fõleg a környezeti feltételekhez való alkalmazkodásnak és a genetikai izolációnak
tulajdonítható. Eredményeink hozzájárulhatnak a hazai kecskebúza populációk jobb megismeréséhez és
tájékoztatást nyújthatnak a populációgenetikai vizsgálatokhoz az eredeti élõhelyeken.

1408. szakülés, 2005. április 18.
1. FACSAR G., UDVARDY L., DEÁK T.: Beszámoló az Elsõ Nemzetközi csipkebogyó konferenciáról (1st
International Rose hip Conference) Gümüçhane, Törökország, 2004. szeptember 7–10.
2. FÁRI M.: Beszámoló az V. Kertészeti Biotechnológia Világkonferenciáról. Debrecen, 2004. szeptember
12–17.
A Magyar Kertészeti Tudományos Társaság (MKTT) Kertészeti Biotechnológiai Szekciójának 2004. évi
központi rendezvénye az 5. IVCHB Szimpózium volt. Ezt a rendezvényt az ISHS Biotechnológiai Munkabizottsága 4 évenként szervezi meg, amelyet a kelet- és közép-európai térségben elsõként Debrecenben
Magyarország rendezhette meg. Az elõzõ szimpóziumot Tamperében (Finnország) tartották, amelyen 42
országból 217 kertész-biotechnológus vett részt. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy meghívásunkat elfogadta a FAO dél-amerikai szakmai igazgatója, dr. J. IZQUIERDO úr. A Szimpózium díszvendége Kína volt. Elõadóink között szerepelt a Nemzetközi Növény-biotechnológiai Szervezet (IAPTC & B) elnöke, aki egyúttal a
Pekingi Egyetem elnöke, továbbá a Kínai Tudományos Akadémia alelnöke, dr. XU ZHIHONG úr, valamint a
kínai Ûrnemesítési Program irányítója, dr. SUN YONGCHENG úr. A konferenciára hazalátogatnak a világ más
térségeiben dolgozó világhírû magyar növény-biotechnológusok közül többen, mint dr. MALIGA PÁL és dr.
MÁRTON LÁSZLÓ professzorok (USA). Eredményként könyveltük el azt is, hogy a környezõ országok növénybiotechnológiai programjainak vezetõi is eljöttek hazánkba (Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia
stb.). Ez az esemény a szakterület legújabb elméleti és gyakorlati eredményeit vette számba és jelölte ki a
következõ évek fejlõdési irányát. Hét szekcióban összesen 226 tudományos dolgozatot nyújtottak be a
résztvevõk, ebbõl plenáris ülés formájában 72 elõadás hangzott el, a többi poszterként került megvitatásra. A
konferencián a növény- (és kertészeti) biotechnológia valamennyi high-tech ága megvitatásra kerül, és kiállítás
formájában jelentõs számban részt vettek a vállalati szféra képviselõi is. A konferencia teljes létszáma 45 országból 315 fõ volt. A 6. IVCHB Szimpózium rendezési jogát Ausztrália nyerte el, amelynek elnöke prof. dr.
ACRAM TAJI lesz. Az 5. IVCHB Szimpózium alkalmat adott arra, hogy megvalósulhasson egy régi álmunk, a
Haberlandt-díj létrehozása. Közel 10 évi elõkészületek állnak mögöttünk, amelyben korábban odaadó szervezõmunka hárult JÁMBORNÉ dr. BENCZÚR ERZSÉBET vállára is. 2004 tavaszán az MKTT Kertészeti Biotechnológiai, illetve a Genetikai és Kertészeti Nemesítési Szekciók elnökei javaslatot terjesztettek elõ német és osztrák
kollégáik felé a díj megalapítására vonatkozóan. Ennek keretében 2004 nyarán Bécsben dr. MARGIT LAIMERrel
elkészítették a Haberlandt-díj alapító okiratát, amelyet késõbb a német tagszervezet vezetõjével, dr. KURT
ZOEGLAUERrel is egyeztettek. A Haberlandt-díj így három nemzet, GOTTLIEB HABERLANDT három hazája alapította: magyarok, osztrákok és németek. A díj gyönyörû medálját és a kísérõ diplomát a Debreceni Egyetem
Zöldségtermesztési Tanszéke 10 példányban vásárolta meg. A medált RAJKI LÁSZLÓ szobrászmûvész öntötte
ki bronzból, a korábbi Haberlandt-érem öntõformájának átalakítása után. 2004. szeptember 12-én az 5. IVCHB
Szimpózium megnyitója után tartott ünnepi gála alkalmából négy posztumusz díj került átnyújtásra a nemzeti
képviselõknek. A díjazottak a növényi szövettenyésztés úttörõi lettek: prof. ROGER GAUTHERET, prof. PIERRE
NOBÉCOURT, prof. PHILIP RODNEY WHITE és dr. ORSÓS OTTÓ. Három életmûdíj átadására is sor került, melyeket
a német, a magyar és az osztrák növényi szövettenyésztés még élõ iskolateremtõ mesterei kapták, prof. HANS
WALTER KOHLENBACH, prof. WALTRAUD RÜCKER és prof. MARÓTI MIHÁLY. A gálának része volt UZONYI
FERENC festõmûvész által a dr. ORSÓS OTTÓról posztumusz készített festmény felavatása, majd komolyzenei
koncert emelte felejthetetlen emlékké az ünnepséget. A dr. ORSÓS OTTÓról készült eredeti fotót prof. SÁRKÁNY
SÁNDOR hagyatékában prof. GYURJÁN FERENC segítségével találtuk meg.
3. DOMOKOS-SZABOLCSY É., KOVÁCS B., VERES ZS., HOLB I., FÁRI M.: Zöldségcsírák dúsítása szelénnel in
vitro körülmények között.
Az emberi szervezetben a szelén a kénnel helyet cserélve szelenoproteinekbe épül be, számos enzim
alkotórészét képezve. Ezek az enzimek részt vesznek az anyagcsere-folyamatokban és a betegségekkel,
fertõzésekkel szembeni védekezésben (CSER et al. 1998). Számos kutatás igazolja, hogy hazánkban is – sok
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más országhoz hasonlóan – bizonyos mértékû szelénhiány van. A hiány hátterében elsõsorban a talajból
történõ szelénfelvétel csökkenése áll, aminek következtében a táplálékláncba kevesebb szelén épül be (KÁDÁR
1998). A szelénbevitel növelésére többféle megoldást dolgoztak ki. Gyakorlatban már alkalmazott módszerek
a talaj, az élesztõ és a takarmányok szeléndúsítása. Ugyanakkor étrendünk jelentõs részét zöldségfélék alkotják, amelyek potenciális szelénforrást is jelenthetnek.
A zöldségfélék szeléndúsításához elõször a szelénfelvétel dinamikáját kell megismernünk. Jelen kísérletünk célja, foto-autotróf (szénhidrátmentes) rendszerben vizsgálni retek (Tavaszi piros, Raphanus sativus L.),
ill. paprika (Capsicum annuum L. cv. ‘Láva’) zöldségnövények szelénbeépülésének mértékét Thermo Elemental gyártmányú X7 típusú Induktív Csatolású Plazma tömegspektrométerrel. Emellett kemiluminométerrel
vizsgálatokkal lehetett (Photochem, Analytik Jena AG, Németország) nyomon követni, hogy a szelénfelvétel
függvényében hogyan változik a vízben, ill. zsírban oldódó antioxidánsok mennyisége. A tömeg- és hoszszúságmérések a zöldségfélék szelénaktivitásának megállapítására szolgálnak.
A retek- és paprikamagokat 0, 2, 10, 50, 100, 200 mg/l koncentrációjú nátrium-szelenát tartalmú, agarral
szilárdított, Murashige-Skoog 0,5 koncentrációjú táptalajon csíráztattuk.
Az eddigi eredményeink azt mutatják, hogy az 50mg/l koncentrációjú nátrium-szelenát gátolja a retekcsírák fejlõdését és tömeggyarapodását. Paprika esetében már 10 mg/l nátrium-szelenát is gátló hatásúnak bizonyult. A csíranövények szeléntartalma közel arányos a táptalaj nátrium-szelenát tartalmának növekedésével.
A C-vitaminra vonatkoztatott összes vízben oldódó antioxidáns aktivitás (ACW) 10 mg/l táptalaj tartalomnál
mutatott maximumot (10,78mg/g), 50 mg/l nátrium-szelenát koncentrációtól csökkennek az értékek. A troloxra
vonatkoztatott összes zsírban oldódó antioxidáns aktivitás (ACL) azonban 10 mg/l táptalaj tartalom után is magas
értékeket mutatott (20,95mg/g), ami a nátrium-szelenát toxikus hatásának kompenzálásával magyarázható.
Irodalom: KÁDÁR I. 1998: A szelén szerepe a környezetben és egészségvédelemben c. kongresszus Budapest, pp. 6–19. – CSER M. Á., SZIKLAI-LÁSZLÓ I. 1998: A szelén szerepe a környezetben és egészségvédelemben c. kongresszus Budapest, pp. 28–45.
4. VERES ZS., REMENYIK J., FÁRI M.: Meggy (Prunus cerasus): Bioaktív komponensektõl a szabadalmakig.
Köztudott tény, hogy gyümölcsök és zöldségek fogyasztása csökkenti a krónikus betegségek (daganatos
megbetegedések, szív- és érrendszeri problémák) elõfordulását, amelyek kockázata csökkenthetõ a kertészeti
termékekbõl származó „phytochemical” vegyületekkel. Az említett vegyületek közé tartoznak a fenol, flavonoid, karotinoid komponensek. Amerikai kutatók megállapították, hogy a meggy (Prunus cerasus L.) számos
bioaktív komponenssel rendelkezik, amely az emberi egészség szempontjából nagy jelentõséggel bír. Vizsgálataik két meggyfajtára, a ‘Montmorency’ és ‘Balaton’ fajtákra terjedtek ki, amelyek bioaktív komponenseit
1999 óta 10 amerikai szabadalomban védték le. A ‘Balaton’ néven ismertté vált fajta Magyarországról származik, amelyet hazánkban ‘Újfehértói fürtös’ néven hívnak. Az amerikai kutatók magas antocianin, bioflavonoid, melatonin komponenseket mértek ki az említett fajtákban, amelyek gyulladáscsökkentõ és rákmegelõzõ
hatással bírnak. Munkánk során az összes antioxidáns aktivitást, összes antocianin-tartalmat és a C-vitamin tartalmat határoztuk meg számos magyar meggyfajtában (cv. ‘Újfehértói fürtös’, cv. ‘Érdi bõtermõ’, cv. ‘Debreceni bõtermõ’, cv. ‘Csengõdi’, cv. ‘Kántorjánosi’) és 12 szelektált klónban. A klónok Csengõd település házi
kertjeibõl származtak, amiket a helyi lakosság „Bosnyák meggy” néven ismer. A meggymintákat optimális
érettségben takarítottuk be, mostuk, magtalanítottuk, háztartási turmixon homogenizáltuk, majd a vizsgálatok
megkezdéséig -18 °C-on tároltuk. A minták összes antioxidáns aktivitását Photochem (Analytik Jena, Németország) kemiluminométerrel határoztuk meg, s szignifikáns különbséget találtunk a zsír (ACL) és vízoldható
(ACW) antioxidánsok vizsgálatánál. Minden vizsgált fajta esetében az ACL érték magasabb volt, mint az
ACW érték. Legmagasabb zsíroldható antioxidánssal a Bosnyák-6 klón rendelkezett (24,05 µmol Trolox
equivalens/g friss súly), ami 29,6%-kal és 44,2%-kal volt magasabb, mint a cv. ‘Csengõdi’ és a kontroll fajták
(cv. ‘Újfehértói fürtös’, cv. ‘Érdi bõtermõ’, cv. ‘Debreceni bõtermõ’, cv. ‘Kántorjánosi’) átlaga. Egy gramm
friss meggy ACW értéke 17,7 µmol mennyiségû C-vitaminnal volt egyenértékû, amely átszámítva annyit tesz,
mintha 100 g meggyben 311 mg C-vitamint mértünk volna ki. Az átlagos C-vitamin tartalmat BoehringerMannheim UV-test módszerrel határoztuk meg friss meggyben, amelynek grammja 0,00197 mg aszkorbinsavat tartalmazott. Ez az érték ACW-ben kifejezve csupán 0,011mg aszkorbinsavval egyenértékû, szemben
a 3,11mg-os valós ACW értékkel. Az összes antocianin-tartalmat Ultrospec 2100 Pro spektrofotométerrel
(Amersham, USA) határoztuk meg MSZ 14881 szabvány szerint. A mintaelemzések során a legtöbb antocianint a B-6 klónnál mértünk, 100 g-ban 1,478 mg-ot találtunk. Ez az érték 2,4-szer magasabb, mint a
‘Csengõdi’ fajtájé, és 5,7-szer magasabb, mint a kontrollok átlaga.
Eredményeink utalnak a magyar meggygénbank óriási és szinte feltáratlan genetikai és biológiai jelentõségére, amelynek tudományosan megalapozott kísérletei hozzájárulhatnak az emberi egészség megõrzéséhez.
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Elõadásunk olyan nemzetközi cikkeknek és szabadalmaknak az összefoglalása, amelyek az utóbbi tíz évben
születtek, s amelyek a meggyel, mint „fruitceutical”-lal foglalkoznak.
5. ZSILA-ANDRÉ A., DUDÁS L., SZARVAS P., LAKATOS L., FÁRI M., KOVÁTS Z.: Költségcsökkentõ módszerek tanulmányozása az egynyári virágágyások létrehozásánál és fenntartásánál.
Az elmúlt másfél évtized kedvezõ változást hozott számos városunk parkjaiban, közterületein, azok külsõ
megjelenésében, ápolásában. Fõképpen az ország nyugati, de újabban középsõ részében megindult városdíszítésben egyre több helyütt láthatunk színpompás egynyári virágágyásokat is. Ebben a Virágos Magyarországért
mozgalom jótékony hatása mindenképpen vezetõ szerepet kapott. Egyre több település vezetõi ismerik fel,
hogy a kellemes, rendezett virágos közterület, város és falukép az odalátogatók számának növekedését, azaz a
gazdagodást is szolgálják, azonkívül, hogy saját lakosságuk jó közérzetét is szolgálják. Ez a mozgalom azonban az Alföld, Tiszántúl extrém klímájú területeit egyelõre nem vagy alig érinti; elsõsorban annak következtében, hogy az itteni települések forróbb nyarai miatt a nyugati országokban jól mutató, párásabb klímához
szokott egynyári virágok extenzív körülmények között nem díszlenek, illetve az öntözés, párásítás kiépítése is
nagy többletköltséget jelent. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumban 2004-ben megkezdett dísznövény-termesztési tárgyú kutatásaink egyik területe szárazságtûrõ, a tájhoz alkalmazkodni képes hazai nemesítésû egynyári virágfajták felhasználásával új, költségtakarékos közparki kiültetési technológia(ák) kidolgozása. A DEATC Zöldségtermesztési Tanszék Bemutató Kertjében kialakított kísérleti parcellákon a fenti
célokra megfelelõ fajtákból létesítettünk kiültetéseket. Az ágyások egy részét a faiskolai termesztésben, állókultúrákhoz már alkalmazott, azonban az egynyári virágágyásoknál eddig nem használt speciális agroszövettel
takartuk. A palánták helyét egy hordozható célszerszámmal vágtuk ki, majd 2004. június hó folyamán kiültettük a növényeket, a kontroll parcellák után egy hónappal. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a szokatlannak tûnõ
környezethez a tenyészidõszak végéig az öntözetlen kísérleti parcellákon a kísérletbe vont fajok és fajták
hogyan tudnak alkalmazkodni. Értékeltük a növények legfontosabb külsõ tulajdonságainak változását (új és elnyílott virágok száma, föld feletti és föld alatti részek tömege, növények magassága stb.) Az elsõ évi kísérletek
azt mutatták, hogy valamennyi vizsgált faj (Alcea sp., Tagetes sp., Gaillardia sp., Salvia farinacea, Rudbeckia
hirta) fajtái, öntözés nélkül, agroszövetbe ültetve is képesek fejlõdni a legforróbb nyáron. Az agroszövetet 6
hét alatt teljesen betakarták, egészségi állapotuk azonos volt a kontrollokéval, és a fagyokig folyamatosan
teljes pompában virágoztak. Feljegyeztük, hogy az így elkészített virágágyásokban a gyomlálás és kapálás elmaradása következtében az élõmunka szükséglet mintegy 10-ed része volt a hagyományos kiültetéseknek; a
gyomok legfeljebb a tövek körül jelentek meg igen kis számban. Az új technológia fejlesztését tovább folytatjuk, genetikai, élettani, kórtani, mikroklimatológiai vizsgálatokkal egészítjük ki, és reméljük, hogy a közeljövõben Debrecenben és az Alföld szárazabb területein található más városok közparkjainkban is rendezett,
olcsóbban fenntartható, színpompás egynyári virágágyások alakíthatók ki. Tekintettel a fajok és fajták között
megfigyelt jelentõs különbségekre, eredményeinket az egynyári virágok nemesítési céljainak, irányának kijelölésénél is hasznosítani tudjuk majd (pl. gyorsabban terjedõ tövû, zömökebb típusok kiválasztása stb.).
6. DUDÁS L., GALAMBOSI B., NYÉKI J., FÁRI M.: Nagy csalán (Urtica dioica L.) génbank létrehozása
Debrecenben. Hozzászólt: DANCZA I., FACSAR G., ZATYKÓ J.
A nagy csalán (Urtica dioica L.) egyike azon növényeknek, amelyeknek potenciális hasznossága kiemelkedõ, azonban a legkevésbé megbecsültek.
Felhasználási területei: 1. gyógyászat; 2. rost (textil); 3. étel/takarmány; 4. egyéb (pl. élelmiszer színezék).
A nagy csalán termesztése nem megoldott, a feldolgozott mennyiség gyûjtésbõl származik, nem
állnak rendelkezésre fajták, típusok.
Célul tûztük ki a nagy csalán magyarországi termesztéstechnológiájának kialakítását, valamint a különbözõ felhasználási formáknak megfelelõ csalántípusok elkülönítését (rostcsalán, gyógynövény csalán, zöldségcsalán/takarmánycsalán). Céljaink megvalósítása érdekében nagy csalán génbankot létesítettünk a Debreceni
Egyetem Agrártudományi Centrum területén, hogy lehetõség nyíljon különbözõ helyekrõl származó csalánok
azonos ökológiai körülmények melletti produkciójának, biológiai értékének vizsgálatára.
A génbanki területen négy sorban, soronként 36, összesen 144 helyet alakítottunk ki. A génbanki anyag
összegyûjtésénél törekedtünk arra, hogy minél több helyrõl (különbözõ ökológiai adottságok) származzanak
az egyedek. Négy országból (Magyarország, Szlovákia, Finnország, Németország) 31 populációból összesen
328 egyedet gyûjtöttünk be.
A kiválasztott egyedek az adott terület populációinak legmagasabb, egyenes és legkevésbé elágazó szárú
egyedeibõl kerültek ki. A begyûjtés során az egyedeket gyökerestõl emeltük ki. Az egyedeket kóddal láttuk el,

213

Lôkös L.
ivarmeghatározás, valamint hosszmérés után kb. 10 cm-es szárcsonkot meghagyva 16 cm átmérõjû mûanyag
tenyészedényekbe ültettük és a génbanki kiültetés elõtt üvegházban neveltük. Az azonos populációból származó
egyedek közül a legfejlettebbeket választottuk ki, és véletlenszerû elrendezésben ültettük ki az egyes génbanki
helyekre, a többi nagy csalánt külön kijelölt területen helyeztük el.
2005-ben megkezdõdött a génbanki csalánok biodiverzitásának felvételezése (biomassza-, magprodukció,
biokémiai és biotechnológiai vizsgálatok).
7. ILLYÉS Z.: Az orchideákat mikorrhizáló gombák különbözõ izolálási technikáinak alkalmazása a Liparis
loeselii aktív védelmében. Hozzászólt: DANCZA I.
A legtöbb orchidea faj egyedfejlõdése során kétféle kapcsolatot alakít ki szimbionta gombapartnereivel.
Az orchidea mag csírázásakor a csíranövény (protokorm) obligát szimbiózis révén tud csak továbbfejlõdni
(elsõdleges mikorrhizáció), míg a kifejlett növény gyökere és szimbionta gombapartnere(i) között jóval lazább,
fakultatív kapcsolat alakul ki. Ez a laza kapcsolat évrõl évre újra kell, hogy kialakuljon, ugyanis a mérsékelt
övi orchideák nagy része minden évben elveszti gyökérzetét. A hagyományos orchidea szimbionta gombaizolálási módszerek (pl. gyökérszegmens technika) az orchidea gyökerébõl történõ gombaizoláláson alapulnak. Ekkor a sok egyéb gyökérben élõ penészgomba és baktérium jelenléte miatt nehézkes a szimbionta gomba
kitenyésztése. Újabban viszont egyre nagyobb hangsúlyt kap a csíranövénybõl történõ gombaizolálás. Bár az
orchideák magjának igen kis méretükbõl adódóan nehezen kezelhetõk, mégis a növény elsõdleges mikorrhizációja tanulmányozható a segítségükkel. A hagymaburok (Liparis loeselii) szimbionta gomba vizsgálatának eddigi eredményei azt mutatják, hogy míg kifejlett egyedek (Csehország, Magyarország: Velencei-tó)
gyökerébõl egy gomba taxon (Epulorhiza sp.) két, hasonló ITS szekvenciájú (molekuláris taxonómiai marker)
törzsét sikerült csak izolálnunk, addig az in vivo csíráztatott hagymaburok protokormjaiból az Epulorhiza fajon
(9 azonos ITS szekvenciájú törzs) kívül egy másik orchidea szimbionta gomba taxon (Ceratobasidium sp.)
3 törzsét is sikerült izolálni. Az átlagosan 300 µm × 130 µm-es hagymaburok magok 85 ìm atmérõjû szitaszövetbe zárva és diakerettel merevítve váltak visszakereshetõvé a velencei-tavi úszólápi élõhelyen. Amellett,
hogy a vizsgált orchidea faj csírázási aránya is vizsgálható ezzel a módszerrel különféle élõhelyeken, szerencsés esetben a természetes élõhelyen kialakult szimbiózis fenntartható laborkörülmények között is, ami lehetõvé teszi az így létrejött szimbiózis élettani és molekuláris vizsgálatát, szemben az in vitro körülmények között
kialakított gomba-növény interakcióval.
8. TÖRÖK P., ARANY I., MATUS G.: Kaszálás és fajgazdagság Molinia coerulea dominálta hegyvidéki
nedves réteken. Hozzászólt: DANCZA I.
1409. szakülés, 2005. május 2.
1. GÁL B.: A Kolozson-túli dûlõ láprétjeinek flórája és vegetációja. Hozzászólt: BOTTA-DUKÁT Z.,
MÉSZÁROS S.
2. NAGY J., SZIRMAI O.: Adatok a Jászság flórájához és vegetációjához. Hozzászólt: HÖHN M.
3. DANCZA I.: Budapest új adventív gyomnövénye a cikkesbecõ (Chorispora tenella (Pall.) DC.) tömeges
elõfordulása a Szilas-patak mentén, Újpesten.
4. CSERHALMI D., NAGY J.: A vegetáció változása az észak-alföldi Navad-patak lápteknõjében. Hozzászólt:
BOTTA-DUKÁT Z., MÉSZÁROS S., NAGY J.
5. KOHUT E., HÖHN M., JÁMBORNÉ BENCZÚR E.: A Nagydobrony melletti TVT vizes élõhelyének botanikai
felmérése, természetvédelmi értékei, Kárpátalján. Hozzászólt: MÉSZÁROS S.
A címben szereplõ vizes élõhely a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum északkeleti részén terül el.
A rezervátum Nagydobrony község határában van, Záhonytól 15 km-re. Területe 1736 hektár erdõ. Alapításának ideje 1974, célja a védett madarak fészkelõhelyeinek védelme. A védett terület a Szatmár–Beregi síkság
északkeleti részén terül el. Földrajzi koordinátái: É sz. 48o 25’, K h. 22º 25’. Évi középhomérséklete: 10 ºC, a
januári pedig –3 ºC, a júliusi +21 ºC. Az évi átlagos csapadékmennyiség 660 mm. Domborzata: tökéletes síkság 105 méteres tengerszint feletti magasággal. A terület florisztikailag az Észak-Alföld – Samicum – flórajárásához tartozik, a mélyebb fekvésû részeket ligeterdõk, elsõsorban keményfás ligetek borítják, a magasabban fekvõ részeken gyertyános–tölgyesek találhatók. Korábbi adatok a terület növényzetérõl HARGITAI
ZOLTÁNtól származnak, az „Adatok a Beregi sík erdeinek ismeretéhez” címû 1943-as munkájában részletesen
ír a terület vízparti és erdõvegetációjának jellemzõ fajairól.
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A Masonca a rezervátum északkeleti részén elterülõ 1–2 hektáros írtásrét jellegû mocsárrét, amely a rezervátumot átszelõ Szernye csatorna jobb partján található. A Latorca árteréhez tartozik, így a tavaszi hónapokban bõséges a vízellátása. A területet karéjosan keményfás ligeterdõ, illetve bokorfüzes határolja. A Masonca
fajlistáját a vegetációs idõszakban, hónaponkénti kiszállások alkalmával végzett adatgyûjtést követõen
állítottuk össze. A cönológiai felvételezést – Braun-Blanquet módszer alapján –, a kora tavaszi (áprilisi), a késõ
tavaszi (május közepe), valamint a nyári vegetációs periódusban végeztük. Jelenleg a fajlista 89 növényfajt
tartalmaz, mely lista elõreláthatólag még bõvülni fog.
A kora tavaszi aszpektusra a kotuliliom (Fritillaria meleagris) és a nyári tõzike (Leucojum aestivum),
védett fajok tömeges megjelenése, valamint a réti kakukktorma (Cardamine pratensis) nagy borítása volt
jellemzõ. A nyári aszpektust a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) dominanciája jellemzi, helyenként
magassásos és bokorfüzes mozaikokkal.
6. SÜLE SZ., PENKSZA K., POTTYONDY Á., HERCZEG E.: A Sóly melletti juhlegelõ növényzetének összehasonlító vizsgálata (1994–2004).
A cönológiai felvételezéseket Sólyon elsõ alkalommal 1994-ben végeztük, majd 2004-ben ismételtük
meg, 2×2 m-es mintanégyzeteket használva, a borítási értékeket %-ban kifejezve. A közel természetes – a gazdálkodásból kivett – és az erõs antropogén hatásokat ért vegetációegységekben egyaránt felvételeztünk mindkét alkalommal. Vizsgálataink a táj arculatát leginkább meghatározó gyeptársulások voltak, melyek a
következõk:
I: árvalányhajas dolomitsziklagyep [Stipo eriocauli-Festucetum pallentis Zólyomi (1958) Soó 1964],
II: dolomit-sziklafüves lejtõ [Chrysopogono-Caricetum humilis Zólyomi (1950) 1958],
III: árvalányhajas dolomitsziklagyep [Stipo eriocauli-Festucetum pallentis Zólyomi (1958) Soó 1964]
tipikus, és nyílt, a Seseli leucospermo-Festucetum pallentis felé közelítõ állományai.
A felvételeket - a megtalálható növényfajok borítási értékeit is figyelembe véve – olyan mutatók alapján
hasonlítottuk össze, melyek a gyepek természetességi állapotának jó jelzõi. Az eredmények alapján a nyílt
gyepekben a jellemzõ gyepalkotó növények még az intenzív legeltetés és tüzérségi tevékenység során is, bár
csökkentett borítási értékekkel, de megmaradnak. A zárt gyepek teljesen degradálódnak, számos mérgezõ faj
is elszaporodik, az uralkodó pázsitfû fajok is kicserélõdnek, a gyep is szinte „eltûnik”.
7. HERCZEG E., VONA M., POTTYONDY Á.: Szikes legelõk és löszgyepek talaj–növény vizsgálatai.
A Tiszántúlon a KMNP három területén (Csanádi-puszták (Blaskovics-puszta), Bélmegyeren, Biharugrán), négy társulásban (szikes erdeirét: Peucedano-Asteretum sedifolii, ecsetpázsitos sziki rét: AgrostioAlopecuretum pratensis, hernyópázsitos szikes rét: Agrostio-Beckmannietum eruciformis, ürmös puszta:
Atremisio santonici-Festucetum pseudovinae) a NBMR elõírásainak megfelelõen cönológiai felvételeket
készítettünk 2004-ben. Az eredményeket összehasonlítottuk a 3 évvel korábban ugyanitt történt felvételekkel.
Az eredményekbõl az tûnik ki, hogy fajszegényedés csak az ecsetpázsitos sziki rét (Agrostio-Alopecuretum
pratensis) esetében volt. A másik három vizsgált társulásban a nedvesebb idõszak minden esetben nagyobb
fajdiverzitáshoz vezetett. A területeken újabb fajokat, ritka vagy védett növényeket is sikerült 2004-ben feljegyezni.
Ezen túl löszgyepekben Biharugra környéki legelõkrõl készítettünk cönológiai felvételeket, legelõkön. A
felvételekben találhatók gyom fajok is, viszont a terület természet közelibb voltára utal a generalista és a
kompetítor fajok jelentõsebb aránya. A terület nedvesebb és egyben szikesebb részén védett fajt is találtunk, a
korcs nõszirmot (Iris spuria). A magasabban fekvõ leromlott löszgyepnek tekinthetõ területen viszont a társulás egyik legritkább faját, az öldöklõ aszatot (Cirsium furiens) is nagy állományban megtaláltuk.
A Dél-Tiszántúl számos kaszált löszgyepében készítettünk felvételeket, melyeket 3 csoportba osztva tárgyaljuk. Az elsõ csoportba azokat a felvételeket soroltuk, melyekben a Koeleria cristata nagy borítási értékkel fordult elõ. A felvételeket szubasszociáció szinten, mint a Salvio-Festucetum rupicolae Koeleritosum
cristatae választottuk el. Ezen túl különválasztottuk azokat a felvételeket, melyekben az uralkodó pázsitfû,
illetve Festuca fajok eltértek egymástól. Ide az irodalmi hivatkozásoknak is megfelelõ Festuca rupicola fajjal
jellemzett felvételek tartoznak, melyeket a társulás tipikus felvételeinek is lehet tekinteni. A harmadik csoportban a Festuca valesiaca faj található nagy borítási értékkel. Ezen felvételeket pedig mint a Festucetosum
valesiacae szubasszociációt választottuk külön.
A mozaikosság a növényzet mellett a talajokra is jellemzõ volt. A különbségek a réti szolonyec talaj padkásodásának következtében alakultak ki. Az átmenetek a padkatetõ és a padkafenék között rövidek, ezért – az
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átmeneteket nem vizsgálva – csak a két jellegzetes helyet elemeztük három ismétlésben. A terület legjellemzõbb talaja a réti szolonyec. A padkatetõkön kissé kenõcsös, de szerves anyagban és gyökerekben gazdagabb
A-szint található, alatta az oszloposodó, száraz, szürke B-szinttel. A padkafenék tetejét a B-szint teteje adja,
tehát az A-szint hiányzik. A felszín erõsen repedezõ, a lemosódott Na-humát vékony kérgeket képez. A szikesedés bélyegei (sófelhalmozódás, erõs duzzadás-zsugorodás, Na-humát komplexek, padkásodás, oszlopos Bszint) jól kivehetõk. A vizsgált pontok a fent említett okok miatt morfológiai különbségeket mutattak. A szikes
talajnak megfelelõen a fizikai féleség mindenütt agyag. A sótartalom szikesedésre utal, és a padkafenéken vett
mintákban magasabb (a B-szintben jelentkezik a sófelhalmozódás maximuma). A pH gyengén lúgos, vagyis a
sóösszetételben nemcsak a lúgosan hidrolizáló nátriumsók (szóda) jelenhetnek meg. A tápanyagtartalom csekély. A hasznosítható vízkészlet a vizsgált pontokon hasonló.
1410. szakülés, 2005. május 9.
1. SZABÓ M., LASKAY G.: A redoxi-homeosztázis megváltozásának hatása a citoplazmatikus Ca2+ koncentrációra hagyma (Allium cepa L.) allevél epidermisz-sejteken. Hozzászólt: PENKSZA K.
Vizsgálataink során két kérdésre kerestünk választ:
1) az állati sejtek esetében már rutinszerûen használt fluoreszkáló festékek (pl. Fluo-3 AM) növényi
sejteknél is alkalmazhatók-e, illetve segítségükkel nyomon követhetõ-e a citoplazmikus Ca2+ koncentráció
([Ca2+]i) megváltozása;
2) a [Ca2+]i alakulása a redoxi-homeosztázis megváltozásának (redoxi-aktív anyagok) hatására.
Köztudott, hogy a növényi sejtekben a jelátviteli útban szereplõ legfontosabb másodlagos hírvivõ a Ca2+.
Környezeti jelek hatására Ca2+-csatornák nyílhatnak ki, és a citoplazmába áramló Ca2+-ionok szignálként
hatnak a sejtre. Jelen tudásunk szerint ez nagyon fontos eseménysorozat a sejtben, de a lejátszódó szabályozó
mechanizmusok pontos hátterét még nem ismerjük. Nagyon kevés irodalmi adat áll rendelkezésünkre erre
vonatkozóan, az irodalom alapos áttanulmányozása után úgy gondoltuk, hogy ilyen jellegû kísérleteket eddig
még nem végeztek. Ezért célul tûztük ki ennek a problémának a tanulmányozását.
A vizsgálatokat hagyma (Allium cepa L.) allevél epidermisz-sejteken végeztük, Fluo-3 AM fluoreszcens
festékkel. Ezek a sejtek nem tartalmaznak kloroplasztiszokat, így a klorofillok fluoreszcenciája nem zavarta a
méréseket. A módszer gyorsnak, megbízhatónak és könnyen alkalmazhatónak bizonyult, véleményünk szerint
a fluoreszcens technika növényi sejtek esetében is biztonsággal alkalmazható, mert igen szelektív és rendkívül
érzékeny.
Eddigi kísérleteink során az alábbi hatóanyagokat, ill. körülményeket vizsgáltuk meg:
• Kálium-ferricianid: külsõ elektron akceptor, amely a sejt redoxi állapotát oxidációs irányba tolja el, ennek
következményeként reaktív oxigénfajták keletkeznek – rövid távon igen jelentõs spike-ot okozott, hosszú
távon csökkentette a [Ca2+]i-t.
• Hidrogén-peroxid: intracelluláris oxidálószer – hatása nem egyértelmû.
• Parakvát (metil-viologén): intracelluláris oxidálószer, de hatását eddig csak kloroplasztisszal rendelkezõ
növénysejtekben és állati sejtekben írták le – rövid és hosszú távon egyaránt csökkentette a [Ca2+]i-t.
• 2,4-dinitrofenol: a mitokondriális légzési lánc szétkapcsoló szere, amelynek vizsgálata azért érdekes, mert
a csökkent ATP-képzõdés megnyilvánul abban is, hogy a sejt nem képes fenntartani a citoplazmikus ionösszetételt – a rövid távú mérések még folyamatban vannak, de hosszú távon csökkentette a [Ca2+]i-t.
• Kálium-cianid: a citokróm-oxidáz gátlószere, gátolja az oxidatív foszforilációt, így csökkenti az ATPszintet a sejtben – rövid távon igen látványos és szignifikáns spike-ot okozott, és hosszú távon is növelte
[Ca2+]i-t.
• Extracelluláris pH hatása – mind a pHo = 5, mind a pHo = 9 közeg csökkentette a [Ca2+]i-t, a pHo = 5
közegben spike-ot figyeltünk meg.
A továbbiakban tervezzük a kísérletek folytatását. Eredményeink újak, és hozzájárulnak jelenlegi
tudásunk gyarapításához.
2. KOHUT I., GERZSON L., GRACZA P.: Az Allium moly vegetatív szerveinek szövettani viszonyai. Hozzászólt: PENKSZA K., GRACZA P.
Rendszertani könyvek, határozó könyvek támasztják alá azt a megállapítást, mely szerint az Alliaceae
család földbeni szerve a hagyma, azonban pl. a gyíkhagyma (Allium angulosum) rizómával rendelkezik.
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Az Allium moly L. (aranysárga hagyma) sokoldalúan felhasználható dísznövény, melynek morfológiai és
szöveti viszonyait mérjük fel. Levele szürkés színû, mintegy 2 cm széles, a levélér fölötti részben a sejtek megnyúlt piskóta alakúak, a levélér fölötti résztõl jobbra a sejtek kissé szélesebbek. A földbeni szerv külsõ részén
csak 3-4 rétegben találunk alleveleket, melyek foszladozóak, csíkokban válnak el egymástól. Befelé haladva a
következõ réteg kissé világosabb, összefüggõ állományú, a 3. réteg fehéres színû, kissé húsos állományú.
Úgy gondoltuk, a következõ réteget húsos allevelek alkotják, mely jellemzõ az Alliaceae család többi tagjára, vöröshagyma (Allium cepa), de egy húsos, kompakt állományú szövettáj következik, melyen belül nincs
rétegzõdés és a húsos alleveleknek nyoma sincs. Közepén a hajtástengely következik néhány buroklevéllel
körülvéve. Véleményünk szerint a külsõ hagymalevelek és a belsõ hajtástengely közötti szövetrész is gumó
jellegre utal, amit az egységes izodiametrikus sejtekbõl álló szöveti felépítés is igazol.
Más Allium fajnál is csaknem azonos felépítést találtunk, amelyrõl késõbb számolunk be. Ezen megállapítások azt igazolják, hogy az Alliaceae családban a földbeni szervek hagyma és rizóma mellett, hagymagumó
szervezõdési forma is található, melyet az Allium moly-nál figyeltünk meg és írtunk le.
3. KOHUT I., GERZSON L., GRACZA P.: A Crocus sativus hagymagumójának morfológiai, szövetfejlõdési
viszonyai.
Az Iridaceae családba tartozó Crocus sativus L. (õszi sáfrány) régóta kedvelt és ismert dísz- és fûszernövény. Földbeni szerve hagymagumó, melyet kívül hálózatos buroklevél borít. Évrõl évre megújul és a virágnyílás idején felhasználódik. Az új hagymagumó mindig a régi hagymagumó tetején szervezõdik.
Vizsgálataink során az új hagymagumó kialakulását és a hagymagumó oldalán fejlõdõ és ugyancsak
felszívódó kontrakciós gyökér fejlõdését rögzítettük és kísértük figyelemmel. A régi hagymagumó fokozatosan ürül ki, válik egyre kisebbé, míg végül teljesen felszívódik. Az új hagymagumó kezdetben nem rendelkezik gyökerekkel, nyár derekán fejleszt vékony gyökereket. Az új gumó kialakulását segíti a „répatest” jellegû
kontrakciós gyökér. A vizsgálatban ennek kialakulását kísértük figyelemmel. Felépítésének és mûködésének
megismerése további vizsgálatot igényel.
4. SZABÓNÉ TAR T., SCHMIDT G., GRACZA P.: Összehasonlító szövetfejlõdéstani vizsgálatok az Aster
linosyris vegetatív szervein.
5. SZABÓNÉ TAR T., SCHMIDT G., GRACZA P.: A Prunella grandiflora vegetatív szerveinek összehasonlító
szövettani vizsgálata.
6. ÚJVÁRI M., SCHMIDT G., SZABÓNÉ TAR T., GRACZA P.: A Prunus tenella dugványainak morfológiai,
szövettani sajátságai.
A Prunus tenella (= Amygdalus nana) törpemandula alig 100 cm magas, terjedõ tövû cserje, rózsaszín
virágai a vesszõk oldalán, április–májusban gazdagon nyílnak. Hazája Délkelet-Európa, Ázsia, nálunk kövesfüves lejtõkön, száraz erdõk szélén, cserjésekben fordul elõ. Dugványról való szaporítása nehézkes, legjobban
a szeptemberi hajtásdugványok gyökeresednek.
A 2004. szeptember közepén elrakott törpemandula dugványok morfológiai és szövettani sajátosságait
vizsgáltuk, szükségesnek tartottuk, hogy megismerjük a kallusz és a gyökér szöveti szerkezetét. A dugványok
egy részét Radi-Stim 2 nevû gyökereztetõ porral kezeltük és szeptember közepén tûzdeltük el a soroksári
Kísérleti Üzem egyik fóliasátrába, homok és perlit 1:1 arányú keverékébe. A szükséges páratartalmat fóliatakarással biztosítottuk. A kísérletbõl idõnként felszedett dugványokon kísértük figyelemmel a kalluszosodást,
gyökeresedést.
Vizsgálatainkhoz a metszeteket fagyasztó-mikrotommal készítettünk. Átvilágításos fénymikroszkóppal
vizsgáltuk a 60 mikron vastagságú keresztmetszeteket, scanning mikroszkóppal pedig a kalluszos dugványok
hosszmetszetét vizsgáltuk a gyöktörzs körüli részekbõl.
A hormonnal kezelt dugványoknál volt tapasztalható elõször a kalluszosodás és az elsõ gyökerek megjelenése is. Januárban a kezelt dugványok nagy része kalluszos volt, a kimondott gyökeresedés csak február
végén–márciusban indult meg, de erõteljesebb gyökérképzõdés és a kialakult gyökerek megnyúlása csak a föld
feletti rész lombfakadása idején indult be. A dugvány alsó részén a vágási felületen elõször sebkambium képzõdik, amely kalluszszövetet alakít ki, és elzárja a metszési felületet. A kalluszos dugványok hosszmetszetében megfigyelhetõ, hogy a kallusz inkább oldalt jelenik meg, a farész irányában a kalluszosodás keskeny, a fõ
tömeg a széleknél, dudorok formájában figyelhetõ meg. A scanning mikroszkóppal készített vizsgálatokon jól
láthatóak az izodiametrikus kalluszsejtek. A kalluszszövet alatt a kambiumból vagy a bélsugársejtekbõl
gyökértenyészõkúpok differenciálódnak, és amikor a megfelelõ fejlettséget, illetve hosszúságot elérik, akkor
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áttörik a kalluszszövetet, és a talajba hatolnak. A gyökér keresztmetszetét vizsgálva jól látszik a rhizodermisz,
az elsõdleges kéreg, a Caspary pontos endodermisz, valamint a központi henger külsõ része (a pericambium),
majd a tetrar szerkezetû központi hengerben a 4 fanyaláb és a 4 háncsnyaláb.
A kísérlet értékelése után, az eredmények is kimutatták a hormonkezelés kedvezõ hatását a kezeletlen
kontrollal szemben.
7. ÚJVÁRI M., SCHMIDT G., SZABÓNÉ TAR T., GRACZA P.: A Prunus padus hajtásainak szöveti viszonyai.
A Prunus padus (= Padus avium), zelnicemeggy populációit az 1990-es évek óta folyamatosan vizsgáljuk
a Dísznövény Tanszéken. A fenológiai megfigyelések és a különbözõ klónok szaporíthatóságának vizsgálata
mellett megfigyeléseket végeztünk a hajtások szöveti viszonyaival kapcsolatban. Szükségesnek tartottuk, hogy
a morfológiai szervezõdés sajátosságait, lépéseit és a belsõ szerkezet alakulását is részletesen tanulmányozzuk.
Morfológiailag felkeltette érdeklõdésünket, hogy az 1 éves vesszõ és ezt követõen a 2 éves gally hosszmetszetében a felsõ és alsó részen szemmel látható átmérõbeli különbségek vannak. Ez tulajdonképpen többé-kevésbé ismert, de nincs tudatosítva és konkrét megfigyeléseket, méréseket ez irányban nem végeztek.
Megfigyelhetõ, hogy az 1 éves vesszõnek az átmérõje a csúcsa alatti elsõ internódiumnál és az alsó rügy
alatt eltér. Ugyanez a különbség a 2 éves gallyon is látható. Ugyanez tapasztalható az idei hajtások esetében
is. Tolómércével mértük 25 darab egyéves vesszõ felsõ, csúcsa alatti, valamint a legalsó rügy alatti alsó átmérõjét két különbözõ klónnál, (’Agárdi 1’ és ’Agárdi 5’) és a két éves gallyak felsõ és alsó átmérõjét is.
Az ’Agárdi 1’-es klónnál, az egyéves vesszõk átlagátmérõje a felsõ rügynél 2,30 mm, az alsó rügy alatt pedig
3,02 mm, tehát 0,72 mm a különbség. A kétéves gallyon is kimutatható különbség van (0,68 mm) a felsõ és
alsó részek között. A másik klónnál (’Agárdi 5’), az egyéves vesszõknél átlagban 1,0 mm az átmérõkülönbség,
a kétéves gallyak esetében pedig 1,02 mm a felsõ és alsó részek között. Tehát nemcsak az évenkénti szár átmérõjében van különbség az 1 és 2 éves részben, hanem az 1 éves részen belül is különbség van a felsõ és alsó
között is. Ez a különbség jelentkezik a szöveti szerkezetben is.
A scanning mikroszkóppal végzett vizsgálatok alapján készült fotókon a fatest felépítését kísértük figyelemmel. Az 1 éves vesszõnek a csúcsa alatti elsõ internódium szerkezete látható: epidermisz, széles elsõdleges
kéreg, keskeny háncsgyûrû-kambium, jelentõs szélességû fatest, valamint bélszövet. Az alsó résznél ugyanaz
a felépítés, csak az arányok változnak meg, mégpedig az elsõdleges kéreg szélesebb, a háncs is szélesebb és a
kambiumon belül a fatesten jelentõs átmérõkülönbség figyelhetõ meg, az alsó rész jóval nagyobb. A 2 éves
gally esetében a felépítés: bélszövet, 1 éves fa, 2 éves fa, háncs és periderma. Az 1 éves fánál is látható különbség van, de a 2 évesnél alig látható, jóval kisebb, tehát a különbség az elsõ évi eltérésbõl adódik. Az átmérõbeli
különbségek megmutatkoznak a szállítóelemek számában is. A 2 éves gallyban a felsõ rész külsõ második fa
évgyûrûje és ugyanaz a 2 éves gally külsõ, alsó évgyûrûjében a szállítóelemek száma szinte megegyezik egymással.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a fatest gyarapodását évenkénti viszonylatban 1–2–3 stb. évgyûrûk
átmérõje, illetve összege határozza meg. Az 1 éves hajtás és ezt követõen a 2 éves gally hossztengelyében a
felsõ részen és az alsó részen a szemmel látható eltérések ténylegesen, számszerûen is kimutathatók. A hajtás
felsõ és alsó része közötti különbséget az eredményezheti, hogy mintegy 7–10 nóduszon 7–10 levél helyezkedik el és az alsó levéltõl felfelé, mondjuk az 5-ös, 3-as, 1-es levél asszimilációjához és párologtatásához
szükséges vízellátás, valamint a szerves anyag fokozatosan csökken, és ez összefügg a fatest átmérõjének
csökkenésével is.
8. PENKSZA K.: Gyepregenerációs esélyek legeltetett gyepekben hosszú távú megfigyelések alapján.
Az ország több területén (Sóly, Nagymezõ, Tihanyi-félsziget) 8–12 évre visszanyúló megfigyeléseink
vannak legeltetett gyepekben.
A Tihanyi-félszigeten, a Nyereg-hegy sziklagyepeiben 2 idõszakban végeztünk felvételezést, 8 év után
újra megismételve. A korábbi felvételek készítésekor örömmel nyugtáztuk, hogy a természetes gyepek aránya
kiemelkedõen magas, a legeltetés megszüntetését követõen a fajösszetételben pozitív változás állt be, és
fajgazdag, védett fajokban is kiemelkedõ értéket képviselõ sziklagyepek alakultak ki. A fajösszetétel azt mutatta, hogy a gyepek regenerációja természetvédelmi szempontok szerint, fajgazdagság és védett fajok (Iris
pumila, Stipa pulcherrima stb.) arányában kedvezõen alakult. A pillangósok fajszáma is nagy.
A 8 év múlva megismételt felvételek alapvetõen nem cáfolják a korábbi állapotokat. A felvételek készítésekor viszont rendkívül megdöbbentõ helyzet fogadott minket, mivel a felvételek szinte megismételhetetlenek
voltak, mert a területen a bokorerdõ olyan mértékben elõretört, hogy a sziklagyepeknek, lejtõsztyeppeknek
helyet már alig hagyott. A védett fajok közül eltûnt az ezüstaszott (Paronychia cephalotes), a fekete kökörcsin
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(Pulsatilla nigricans) és csökkent a törpe nõszirom (Iris pumila) mennyisége is. Az efemer fajok esetében is
jelentõs csökkenés állt be (Papaver dubium, Reseda phyteuma), ami valószínûleg a záródó bokorerdõ következményeként jelentkezik. Az uralkodó pázsitfû fajok dominancia értéke is eltolódott, nagyon nagy mértékben
elõtérbe került a csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima). A vékonylevelû csenkesz (Festuca valesiaca)
mennyisége lecsökkent, és a mezofilabb környezetben gyakoribb barázdált csenkesz (Festuca rupicola) borítási értéke nõtt meg. Nagyobb mennyiségben fordult elõ a sima komócsin (Phleum phleoides), és a degradációra is utaló fenyérfû (Bothriochloa ischaemum). A felvételek több új gyomfajt is tartalmaznak: Bromus sterilis,
Viola kitaibeliana.
A Bükki Nagymezõn nem tûnt el a gyep, de nagyon nagy mértékben átalakult. A korábbi, 11 évvel
ezelõtti, és a jelen 2004–2005-ben végzett felvételeket összehasonlítva a nyári szállás körüli mintaterületen
1994-ben már uralkodóvá vált helyenként a Polygonum aviculare és a Plantago major is, emellett számos
pázsitfû (Festuca rubra, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata) is szerepelt a felvételekben. A terület már
1994-ben is inkább átalakított, ruderális térszín volt. Az eltelt 10–11 év alatt a helyzet tovább romlott. A 2004es mintanégyzetek a túllegeltetés és taposás során teljesen antropogén, degradált területté váltak a nyári szállás
környékén. A gyep még fajszegényebbnek mutatkozik, a Festuca rubra, az Agrostis capillaris és a Dactylis
glomerata is hiányzik, eltûnt a mintaterületekrõl. A védett Alchemilla monticola fajt sem jegyezhettük már fel.
A pázsitfüvek közül pedig a Lolium perenne lett az uralkodó. Emellett megjelen a Poa humilis és a Poa annua
is. A nyári szállástól távolabb lévõ gyepek fajösszetétele nem változott meg jelentõsen, de az elmúlt 10 év alatt
nagyobb területet hódított meg a Taraxacum officinale, a Lolium perenne és a Trifolium repens is. A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a kevésbé legelt területek botanikai szempontból is megfelelõek, jó állapotúak,
de ennek ellenére több védett faj állománya meggyérült, eltûnt pl. a Dianthus deltoides, a Carlina acaulis, a
Gentiana cruciata és a Prunella grandiflora is. A bekerített kaszált területen is, a mintanégyzetek növényzete
a természeteshez közeli állapotot jelez, bár az eltelt évek alatt fajszegényedést tapasztaltunk.
9. KOLOZS A.: A tavasszal virágzó fák és cserjék rügydifferenciálódási sajátosságai a klimatikus viszonyok
függvényében. Hozzászólt: GRACZA P.

1411. szakülés, 2005. június 15–16.
Fiatal Botanikusok III. Elõadói Versenye
1. CSERHALMI D.: Az elmúlt 52 év vegetációváltozásainak rekonstrukciója egy beregi lápon.
2. CSATHÓ A. I.: A mezsgyék természetvédelmi jelentõsége az Alföld löszvidékén.
3. TÓVÖLGYI ZS.: Datura stramonium és Datura arborea DNS- és tropanoid-mintázatának néhány
jellemzõje.
4. ISTVÁN T.: Az Ezeréves Erdõ tõzegmohaláp (Nemere-hegység) vegetáció-térképe.
5. VISNOVITZ T.: Növények érzékelése a mimóza példáján keresztül.
6. HAJKÓ G.: A balatoni nádas-élõhelyeket veszélyeztetõ tényezõk.
7. MAÁK I. E.: Gyógynövények a Bekecsalján.
8. MOLNÁR CS.: Anogramma leptophylla (L.) Link a Kárpát-medencében.
9. PAPRIKA A.: Nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermi-Festucetum pallentis) és nyílt, évelõ, mészkedvelõ homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) természetvédelmi és gazdasági értéke, illetve rokonságuk.
10. SCHMIDT D.: Florisztikai és természetvédelmi kutatások Gyõr környékén.
Az elõadói verseny – amellyel BORBÁS VINCE (1844–1905), a flóra- és vegetációkutatás nagy alakja
emlékének kívántunk tisztelegni – 10 órától került megrendezésre az ELTE TTK Déli épületében (Budapest,
Pázmány Péter sétány 1/c).
Az elõadásokat értékelõ zsûri tagjai voltak: PÓCS TAMÁS akadémikus, a zsûri elnöke, GYURJÁN ISTVÁN
(D.Sc.), SURÁNYI DEZSÕ (D.Sc.), ISÉPY ISTVÁN (C.Sc.), PENKSZA KÁROLY (Ph.D.), CSONTOS PÉTER (C.Sc.).
A botanikai témák gazdag skáláját felvonultató érdekes elõadások szép számú érdeklõdõ elõtt hangzottak
el. A két meghirdetett mûfaj közül a modern változat (PPT anyagok) volt a jellemzõ, de CSATHÓ ANDRÁS
ISTVÁN képviseletében – aki tábla és kréta segítségével kalauzolt el minket a mezsgyék világába – a klasszikus
elõadói mûfaj is megjelent.
A zsûri végül alapos értékelést követõen az alábbi végeredményt hirdette ki:
1. díjat nyert: VISNOVITZ TAMÁS: a „Növények érzékelése a mimóza példáján keresztül” c. elõadásával.
Jutalma: 30 eFt könyvvásárlási utalvány, valamint a Környezet- és Természetvédelmi Lexikon I–II., utóbbi
FEKETE GÁBOR akadémikus ajándéka.
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2. díjat nyertek: PAPRIKA ANIKÓ: a „Nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermi-Festucetum pallentis) és
nyílt, évelõ, mészkedvelõ homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) természetvédelmi és gazdasági értéke,
illetve rokonságuk” c. elõadásával. Jutalma: 20 eFt könyvvásárlási utalvány, valamint a Botanikai Közlemények legutóbbi 10 évfolyamának kötetei, utóbbi a Magyar Biológiai Társaság ajándéka. TÓVÖLGYI ZSUZSA: a
„Datura stramonium és Datura arborea DNS- és tropanoid-mintázatának néhány jellemzõje” c. elõadásával.
Jutalma: 20 eFt könyvvásárlási utalvány.
3. díjat nyertek: CSATHÓ ANDRÁS ISTVÁN: „A mezsgyék természetvédelmi jelentõsége az Alföld löszvidékén” c. elõadásával; MOLNÁR CSABA: „Anogramma leptophylla (L.) LINK a Kárpát-medencében” c. elõadásával; SCHMIDT DÁVID: „Florisztikai és természetvédelmi kutatások Gyõr környékén” c. elõadásával. Jutalmuk
fejenként 10–10 eFt könyvvásárlási utalvány.
A fenti nyeremények mellett mind a 10 elõadó megkapta a Tájökológiai Lapok legutóbbi számát, valamint
szabadon választhatott több mûvet a versenyre ajándék felajánlásként érkezett számos botanikai, ökológiai
szakkönyv közül. A könyvek felajánlói (részben szerzõi is) voltak: dr. FEKETE GÁBOR, dr. KOVÁCSNÉ LÁNG
EDIT, dr. MOLNÁR EDIT, illetve az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, a Magyar Biológiai Társaság,
dr. PODANI JÁNOS, illetve a Scientia Kiadó, dr. PENKSZA KÁROLY és dr. CSONTOS PÉTER.
A könyvvásárlási utalványok fedezetét dr. PERSÁNYI MIKLÓS minisztertõl, illetve a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumtól kapott anyagi támogatás biztosította, amiért ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki.
Az elõadások összefoglalói a Tájökológiai Lapok 3. évfolyamának 2. kötetében jelentek meg.

1412. szakülés, 2005. október 24.
1. TURCSÁNYI G.: Emlékezés Koltay Albertre (1926–2005).
2. TAR T., GRACZA P.: Néhány megfigyelés a kukorica sztóma alakulásával kapcsolatban.
3. TAR T., GRACZA P.: A kék iringó szöveti szerkezetének bemutatása. Hozzászólt: DANCZA I., SIMON T.,
VISNOVITZ T., VÖRÖSVÁRY G.
4. VISNOVITZ T., VILÁGI I.: Van-e a növényeknek idegrendszere? Hozzászólt: TURCSÁNYI G.
5. VÖRÖSVÁRY G., HOLLY L., MÁLNÁSI CSIZMADIA G., SIMON A.: PGR Forum – Nemzetközi Fórum az
európai kultúrnövény vad rokonfajok változatosságának felmérésére és megõrzésére. Hozzászólt: DANCZA I.
A kultúrnövény vad rokonfajok (Crop Wild Relatives) jelentõsége és hasznosítása régóta ismert. Számos
hasznos génforrással rendelkeznek (pl. betegségekkel és kórokozókkal szembeni ellenállóság, szárazság- és
sótûrés, magas fehérje- és vitamintartalom), amelyek haszonnövényekbe történõ átvitelével minõségi változások érhetõk el. Kutatási eredmények igazolják, hogy a gabonafélék (búza, kukorica, rizs) a burgonya, a
káposztafélék, a maghüvelyesek (csicseriborsó, lednek, lencse, bab) betegségrezisztenciáját vad rokonfajokból
átvitt gének segítségével sikerült javítani. A termesztett rizs (Oryza sativa) egyik törpülését okozó vírussal
(grassy stunt virus) szembeni ellenállóságát az Oryza nivara (indiai vadrizs) faj egyetlen vonalából izolált gén
átültetetésével sikerült megoldani. A Növényi Génforrások Nemzetközi Intézetének (International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI) felmérése alapján azok a gének, melyek vad rokonfajoktól származnak közvetlenül hozzájárultak a biztonságos termeléshez és az élelmiszerminõség javításához. Az Európai Közösség Biodiverzitási Stratégiájának célkitûzései között kiemelt helyet foglal el az európai õshonos kultúrnövény vad
rokonfajok genetikai változatosságának fenntartása és megõrzése, amely jelenleg kritikus csökkenést mutat.
Az Európai Unió által támogatott PGR Forum (PGR Forum – EVK2 2001-00192 – Fifth Framework
Programme for Energy, Environment and Sustainable Development) projekt célja összegyûjteni a társadalmi
és gazdasági szempontból jelentõs európai õshonos kultúrnövény vad rokonfajok ökogeográfiai és megõrzési
adatait. Az összegyûjtött információk révén áttekinthetõvé válik a vad rokonfajok elõfordulása, populációinak
állapota, megõrzési és fenntartási lehetõségei a védett és nem védett területeken, következésképpen folyamatosan ellenõrizhetõ az adott faj genetikai diverzitása. A projekt idõtartama 36 hónap, mely 2002. november
elsejével kezdõdött és 2005. október 31-én zárult le. Egy széles körû európai szakmai közösség (természetvédõk, taxonómusok, növénynemesítõk, adatkezelõk, politikusok és felhasználók) szerves közremûködése jelentõsen hozzájárult a projekt sikeres megvalósításához. A PGR Forum projekt keretében összegyûjtött adatok
alapján kimutatható, hogy az európai flóra 77%-át kultúrnövény rokonfajok alkotják. A projektben 21 ország
(18 EU és 3 nem-EU tagállam) 23 partnerintézete vett részt.
A PGR Forum projekt célkitûzései adatkezelési és felmérési módszerek kifejlesztésére irányulnak az
alábbi témakörökben:
– a kultúrnövény vad rokonfajok nemzeti és regionális nyilvántartásba vétele,
– a kultúrnövény vad rokonfajok veszélyeztetettségi és megõrzési helyzetének felmérése,
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– az õshonos kultúrnövény vad rokonfajok elterjedésének felmérése réselemzéssel (gap analysis),
– a kultúrnövény vad rokonfajokra vonatkozó adatok kezelése, különös tekintettel az elõfordulási és
populációs adatokra,
– a kultúrnövény vad rokonfajok in situ populációinak kezelése és monitorozása,
– a genetikai erózió és szennyezõdés felmérése.
A témakörök öt egymáshoz kapcsolódó munkaülésen kerültek megvitatásra, melyeken az Agrobotanikai
Intézet munkatársai is részt vettek:
1. Az európai kultúrnövény vad rokonfajok felmérése (Véria, Görögország, 2003. február 5–8., DR. HOLLY
LÁSZLÓ).
2. A veszélyeztetettség és a megõrzés felmérése (Korsor, Dánia, 2005. április 27–30., VÖRÖSVÁRY GÁBOR).
3. Az in situ megõrzés adatkezelési módszerei (Prága, Csehország, 2003. szeptember 8–10., SIMON ATTILA).
4. A populációkezelés módszerei (Mahón, Menorca, Spanyolország, 2004. április 21–24., MÁLNÁSI
CSIZMADIA GÁBOR).
5. A genetikai erózió és szennyezõdés felmérésének módszerei (Terceira, Azori-szigetek, Portugália,
2004. szeptember 8–11., DR. HOLLY LÁSZLÓ).
A veszélyeztetettség és megõrzés témakörben (Korsor, Dánia) a hazai természetes flórában fellelhetõ
kultúrnövény vad rokonfajok közül a hengeres kecskebúza (Aegilops cylindrica), a pilisi len (Linum dolomiticum), a kúszó zeller (Apium repens), a földbentermõ here (Trifolium subterraneum), a keménytövisû lucerna
(Medicago rigidula) és a homoki lucerna (Onobrychis arenaria) elõfordulásainak felkutatásában és az in situ
megõrzésében eddig elért eredményeket ismertettük.
A projekt keretében megvitatásra és kidolgozásra került egy információs rendszer (Crop Wild Relative
Information System, CWRIS), melynek gerincét az Euro+Med PlantBase 2005. augusztusi verziója alkotja. Az
információs rendszer két részbõl áll:
1. Az európai és mediterrán térség kultúrnövény vad rokonfajainak katalógusa (PGR Forum CWR Catalogue for Europe and Mediterranean). A katalógus közel 25000 taxon 273000 elõfordulási adatait tartalmazza
132 földrajzi egységbõl. A katalógus magában foglal minden jelentõs európai és mediterrán kultúrnövényt
(élelmiszer-, takarmány-, olajos-, rost-, gyógy-, fûszer-, dísz- és erdészeti növények) és vad rokonfajt. Kidolgozásához az alábbi forrásmunkákat használták fel:
– mezõgazdasági és kertészeti növények: Mansfeld’s World Database of Agricultural and Horticultural Crops,
– erdészeti növények: Enumeration of forest plant species (SCHULTZE és MOTEL 1966),
– dísznövények: Community Plant Variety Office (CPVO),
– gyógy- és fûszernövnyek: Medicinal and Aromatic Plant Resources of the World (MAPROW).
2. A taxonok megõrzési és felhasználási leíró listái (CWR descriptors for conservation and use for individual CWR taxa). Ezen átfogó adatok segítségével hatékonyan kezelhetõ az adott taxon és a termõhelyi populáció fajainak genetikai megõrzése és fenntartása.
A projekt munkaülésein megvitatott témák és az elért kutatási eredmények a Crop Wild Relative címû
kiadványban kerültek bemutatásra. Az Agrobotanikai Intézet munkatársainak néhány hazai kultúrnövény vad
rokonfaj elõfordulásának, megõrzésének és hasznosításának terén végzett kutatási eredményeit a Crop wild
relative 3. száma publikálta:
VÖRÖSVÁRY G., HOLLY L., RIEZING N. 2005: Distribution of creeping marshwort (Apium repens (Jacq.)
Lag.) populations in Hungary. Crop Wild Relative 3: 11–12.
BAJI B. 2005: Novel sewerage treatment technologies: a new group of potential crop plants emerges to be
conserved in situ. Crop Wild Relative 3: 19–20.
PGR Forum projekt záróeseményeként került megrendezésre az I. Nemzetközi Kultúrnövény Vad Rokonfaj Megõrzési és Hasznosítási Konferencia (First International Conference on Crop Wild Relative Conservation and Use), melynek helyszíne és ideje: Agrigento (Szicília, Olaszország) 2005. szeptember 14–17. A rendezvény fõ célja a kultúrnövény vad rokonfajok megõrzésében és hasznosításában elért nemzetközi eredmények terjesztése és közreadása. A rendezvényen 45 országból 157 küldött volt jelen. A háromnapos konferencián 9 egymást követõ szekcióban tartott elõadások (47) és poszterbemutatók (65) az alábbi témák köré
csoportosultak:
– a megõrzés és hasznosítás áttekintése,
– a vad rokonfajok számbavételének felállítása és megõrzésének prioritásai,
– a genetikai erózió és szennyezõdés,
– in situ kezelés és monitorozás,
– ex situ megõrzés,
– információkezelés,
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– a vad rokonfaj génforrások alkalmazása a kultúrfajok javítására,
– a vad rokonfajok és a kevésbé hasznosított kultúrfajok felhasználási lehetõségei.
A konferencián néhány kultúrnövény vad rokonfaj esetében (Arnica montana, Avena strigosa, Linum
dolomiticum, Lupinus hispanicus, Allium schoenoprasum subsp. sibiricum) a projekthez kapcsolódóan esettanulmányok (CWR Case Study) ismertetésére is sor került. A konferencián hazánkat az Agrobotanikai Intézet
képviselte 1 fõvel. Kutatási eredményeink a rendezvény poszterszekcióján kerültek bemutatásra:
HOLLY L., VÖRÖSVÁRY G., HORVÁTH L. 2005: Ex situ conservation of crop wild relatives in Hungary. First
International Conference on Crop Wild Relative Conservation and Use. Book of abstracts, p. 80.
VÖRÖSVÁRY G., HOLLY L., HORVÁTH L. 2005: Conservation priorities for crop wild relatives in Hungary.
First International Conference on Crop Wild Relative Conservation and Use. Book of abstracts, p. 28.
VÖRÖSVÁRY G., HOLLY L., UDVARDY L. 2005: Linum dolomiticum Borbás – a strictly protected wild
relative of cultivated flax in Hungary. PGR Forum crop wild relatives Case study 3. First International
Conference on Crop Wild Relative Conservation and Use.
A konferencián megvitatásra került a kultúrnövény vad rokonfajok megõrzésének és felhasználásának globális stratégiája (Global Strategy for CWR Consevation and Use), amely jelentõs elõrelépés földünk értékes
génforrásainak feltárásában és hosszú távú megõrzésében.
Köszönetünket fejezzük ki a PGR Forum szervezõinek: SHELAGH KELL-nek, dr. NIGEL MAXTED-nek és
MARIA SCHOLTEN-nek a projektben való részvételért és közremûködésért.

1413. szakülés, 2005. november 7.
1. BARTHA S.: Mikrocönológiai módszerek alkalmazási lehetõségei a vegetáció monitorozására. Hozzászólt: DANCZA I., MOLNÁR E., PENKSZA K., VIRÁGH K., VISNOVITZ T.
A klasszikus cönológia módszerei jól alkalmazhatóak a vegetáció táji léptékû állapotfelmérésére, ahol a
természeti értékek felismerése, rendszertani azonosítása, besorolása és minõsítése a legfontosabb cél. A természetvédelmi kezelések kapcsán azonban új feladatok is megjelennek. A kezelések hatékonyságának vizsgálatakor a vegetáció állományon belüli változásait kell rögzíteni, értékelni és értelmezni. A döntéseket ráadásul
gyakran igen rövid idõ (néhány év) után kell meghozni. A vegetáció monitorozásához ezért érzékeny és
sokoldalú módszerekre van szükségünk. Tapasztalataink szerint erre a célra a mikrocönológiai módszerek a
legmegfelelõbbek. Hátrányuk azonban a terepi felvételezések rendkívül nagy idõ- és munkaigénye. Egy
mikrocönológiai mintavétel során állományonként sok ezer mikrokvadrát kerül felvételezésére, több térbeli
léptékben. Különféle módszertani újítással (pl. növényegyedek térképezése a terepen, utólagos számítógépes
mintavétellel kiegészítve) a munkaigényt sikerült kb. egy nagyságrenddel lecsökkenteni. Azonban még ebben
az esetben is egyetlen állomány mintavételezése két ember egy teljes napi munkájába kerül. Ezzel a módszerrel
tehát igen nehéz lehet sok száz vagy ezer állomány rendszeres (akár évente több alkalommal történõ) felmérését megszervezni. Kérdés, hogy csökkenthetõ-e a mikrocönológiai mintavételezés idõ- és munkaigénye.
A jelen munkában azt vizsgáltam, hogy hogyan torzul az egyes cönológiai jellemzõk becslése ha az állományonként felvett mikrokvadrátok számát és a felvétel térbeli kiterjedését fokozatosan csökkentjük. Az idõben
5–7 alkalommal megismételt felvételek évelõ száraz homokpusztagyep állományokban, 1995 és 2005 között
készültek, Fülöpháza és Csévharaszt térségében. 52 m hosszú, 1040 5×5 cm-es mikrokvadrátból álló transzszektekbõl indultam ki. Ezek hosszát fokozatosan csökkentettem, egészen 5 m-ig (100 egység). Az eredmények szerint a mintaelemszám csökkentése jelentõsen és jellemzõ módon torzítja az eredményeket, elsõsorban
a florális diverzitás alulbecslése miatt. Ennek ellenére az idõbeli trendek felismerhetõek maradtak. Megnôtt
azonban a becslések hibája, ami a változás mértékének, szignifikanciájának statisztikai vizsgálatát megnehezíti, sõt sok esetben lehetetlenné teszi. Ezek a problémák ráadásul a különbözõ cönológiai jellemzõknél nem
egyformán jelentkeznek. E kérdés eldöntéséhez, más vegetációtípusok bevonásával, még további vizsgálatokra
van szükség.
Egyszerû dokumentálásra (hasonlóan a foto-dokumentációhoz) azonban már most ajánlható a rövid
transzszekteken alapuló mikrocönológiai mintavétel, pl. a domináns füvek klonális architektúrájának dokumentálására, vagy pl. a mikro-élõhelyek, az alom, és az állományon belüli zavarások mintázatának rögzítésére
és nyomonkövetésére. Pozitív tapasztalat, hogy ezzel módszerrel az állandó kvadrátos borításbecslésnél sokkal
pontosabban becsülhetõ és követhetõ a gyakori fajok abundanciájának idõbeli változása.
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2. BALOGH Á., NAGY A., BÍRÓ I., PENKSZA K.: Dél-tiszántúli védett területek legelõinek gyomviszonyai.
3. PENKSZA K., KISS T., BENYOVSZKY B. M.: Három alföldi legelõ hosszú távú összehasonlító cönológiai
vizsgálata. Hozzászólt: BARTHA S., BOTTA-DUKÁT Z., DANCZA I., VIRÁGH K., VISNOVITZ T.

1414. szakülés, 2005. november 14.
1. OLÁH E., CSIKY J., BARÁTH K.: A Drávamenti-síkság Nanocyperion fajai és vegetáciotípusai. Hozzászólt: CSATHÓ A. I., DANCZA I.
A Drávamenti-síkság – az Alföld (Eupannonicum) flóravidékének, Dél-Alföld (Titelicum) flórajáráshoz
tartozó terület – sajátos helyet foglal el hazánk tájai között. A kutatás idõszerûségét egyfelõl az indokolja, hogy
a természetes élõhelyek – antropogén hatásra történõ – beszûkülése következtében a Nanocyperion-fajok megfelelõ életstratégiáinak köszönhetõen a belvizes szántókra szorultak vissza. Másrészt az ilyen területeken megtelepedõ – nemcsak hazai, de nemzetközi viszonylatban is veszélyeztetett – fajok elterjedésérõl a Dráva mentén ez idáig keveset tudtunk.
2005-ben – a hazai síkságokhoz képest egyébként is csapadékosabb Drávamenti-síkon – a vegetációs
periódusban az átlagosnál több csapadék hullott. Ennek köszönhetõen a belvizes szántókon az iszapvegetáció
növényei igen nagy gyakorisággal és tömegességgel jelentek meg. Munkánkban a Drávamenti-síkság belvizekkel borított szántóterületeinek florisztikai és cönológiai vizsgálatát tûztük ki célul. Mindezeken kívül a
természetvédelmi problémákra és a lehetséges megoldásokra is szeretnénk rávilágítani.
A kutatott terület közúthálózata mentén térképezve 81 helyen jegyeztük fel a Nanocyperion-fajok elõfordulását. A foltok bejárása során rögzítettük a termõhely pontos helyét, a folt és a belvíz kiterjedését, a víz
maximális mélységét, a foltban található edényes növényfajokat, bizonyos esetben ezek tömegességét, valamint a területhasznosítás módját. A homogén állományokat képezõ vegetációtípusokban cönológiai felvételeket készítettünk, a Cönológiai Referencia Adatbázis (LÁJER et al. 2003) alapján, azonban 2×2 m2-es mintaterülettel dolgoztunk. A jelentõsebb fajok elterjedését a Közép-Európai Flóratérképezés raszterhálójához igazodva ábrázoltuk.
A felvételezett foltokban 194 növényfajt jegyeztünk fel. Több faj esetében olyan állományokban is felvételeztünk, amelyek nem szántón, csak annak közelében helyezkedtek el (pl. legelõn és kiszáradt tómeder
alján). Vizsgálatainknak köszönhetõen a tájegységre, sõt az egész Dunántúlra is új, aktuális elõfordulási adatokat sikerült kimutatni (pl. Marsilea quadrifolia, Lythrum tribracteatum, Elatine hungarica esetén). A korábbi
vegetációkutatásokat figyelembe véve, a területre 3 új Nanocyperion-társulás elõfordulását sikerült igazolni
[Dichostylido michelianae-Heleochloetum alopecuroidis (TIMÁR 1950) PIETSCH 1973, Elatini–Lindernietum
procumbentis UBRIZSY (1948) 1961, Pulicario–Menthetum pulegii SLAVNIÆ 1951]. (Az utóbbi nem a belvizes
szántókhoz, hanem a parlagokhoz és legelõkhöz köthetõ.) Továbbá olyan – ismétlõdõ, karakteres fajkombinációval rendelkezõ – nódumot is megmintáztunk, amely azonosítható már korábban leírt, de hazánkban csak az
utóbbi idõben említett társulással (Lythrum hyssopifolia–L. tribracteatum ass. SLAVNIÆ 1951).
Ezen kutatások alapján elmondható, hogy a Drávamenti-síkság belvizes szántóin elõforduló – kiemelt
fontossággal bíró – Nanocyperion-fajok elõfordulása jóval gyakoribbnak tekinthetõ, mint ahogy azt az eddig
közölt irodalmi adatok mutatták.
2. CSIKY J., FARKAS S., KIRÁLY G., PÁL R., PURGER D., TÓTH I. ZS.: A hazai „gyapjasfészkû” Cirsium-ok
taxonómiai problémái – a C. boujartii és C. grecescui Magyarországon. Hozzászólt: BÕHM É. I., GRACZA P.,
ISÉPY I.
A Cirsium nemzetség egyes taxonjai szakemberek számára is nehezen azonosíthatók (WERNER 1976). Ez
annak is köszönhetõ, hogy a különbözõ fajok igen könnyen és gyakran képeznek egymással hibrideket, átmeneti alakokat. A nehezen azonosítható taxonok közé tartoznak Közép-Európa legmagasabb termetû aszatjai is,
a 2–3 m-es magasságot is elérõ gyapjas fészkû, gyapjas levélfonákú Cirsium-ok. Az Eriolepis (CASS.) DUMORT
sectio-ba sorolható fajok közül JÁVORKA (1925) az egykori Magyarország területérõl a C. eriophorum (L.)
SCOP., C. decussatum JANKA, C. grecescui ROUY, C. boujartii (PILL. et MITT.) SCHULTZ, C. furiens GRISEB. et
SCHENK és C. lanceolatum (L.) SCOP. taxonokat sorolja fel. A két utóbbi faj fészkének kopaszságával jól
elkülönül a többitõl. SOÓ (1964–1980) munkájában a szorosabb értelemben vett gyapjas fészkû aszatok közül
már csak a C. eriophorum szerepel. Szlovákiában (DOSTÁL-¶ERVENKA 1991) a C. eriophorum-on kívül megtalálható még a C. decussatum is. Romániában (NYÁRÁDY 1964) tucatnyi ide tartozó fajt tartanak számon.
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A 20. század második felétõl hazánkban csupán egyetlen gyapjas fészkû aszatfajt mutatnak be a határozók, ui. a Magyarországról leírt C. boujartii-t, melynek locus classicus-a Pécs, kipusztultnak vélték. Ennek
köszönhetõen a Magyarországon elõkerült összes gyapjasodó fészkû egyedet egy fajhoz sorolták, az ún. gyapjas aszathoz. A „típustól” eltérõ egyedeket a határozókban szereplõ egyetlen alternatívaként a C. e. subsp.
degenii (PETRAK) JÁV.-val lehetett azonosítani (SIMON 2000). A sectio igen nehezen áttekinthetõ taxonjai
esetében a fajok meghatározásánál a kortársak és utódok PETRAK (1912) monográfiáját tekintik etalonnak, de
véleményünk szerint NYÁRÁDY (1964) és WERNER (1976) munkái is komoly segítséget jelentenek az eligazodásban. A határozásnál elsõsorban a virágzat (fészek) sajátságait, ezen belül pedig a fészekpikkelyek bélyegeit
kell figyelembe vennünk. Az utóbbi évek intenzív florisztikai adatgyûjtéseinek, herbáriumi feldolgozásainak
köszönhetõen kimutattuk, hogy a hazai flóra elemei között nemcsak a C. eriophorum-ot, de a C. boujartii-t
(pécsvidéki aszat) is felsorolhatjuk. Ez utóbbi fajra jellemzõ a 150–300 cm-es termet, az egy hajtáson található
fészkek nagy száma (10–100 db), a 30–40 mm-es fészekátmérõ, a fészekpikkelyek lándzsás, sárgás, pikkelyszerû, fûrészes szélû függeléke, s az oldalukon sûrûn sorakozó 0,5–1 mm hosszú, sárga töviskék. Igen nehéz
feladatnak tartjuk azonban a C. e. subsp. degenii (PETRAK) JÁV. és a C. x degenii PETRAK taxonok azonosítását
(ez utóbbi elõfordulása esetén, genetikai értelemben egy újabb faj, a C. grecescui hazai jelenlétével is számolnunk kellene). A pécsvidéki aszatnak erõs populációi élnek a domb- és hegyvidéki régióban, felhagyott legelõkön, töviskés cserjések szegélyében (Mezõföld, Külsõ-Somogy, Tolnai-hegyhát, Völgység, Mecsek, DélBaranyai-dombság, Drávamenti-síkság; továbbá herbáriumi adatai ismertek a Velencei-hegységbõl, Mezõföldrõl, Solti-síkságról), míg a gyapjas aszatról elmondható, hogy jóval ritkább, mint amilyen elterjedtnek
gondolhatnánk az irodalmi adatok alapján. A C. decussatum (radnavidéki aszat)-nak egy 19. századi, északiközéphegységi herbáriumi példánya került elõ az MTM Növénytár Carpato-Pannonicum gyûjteményében.
Aktuális elõfordulásáról nincs tudomásunk.
A C. boujartii-nak (amely hazánkban a Helleborus odorus-hoz hasonló elterjedésû balkáni faj) biztos
elõfordulása Magyarországon kívül csak Romániából ismert (az egykori Jugoszlávia területérõl nincs aktuális
adata). A viszonylag erõs populációi miatt fennmaradása nincs közvetlen veszélyben, bár az extenzív állattartás visszaszorulása (beerdõsülõ egykori legelõk és rétek) a gyapjas fészkû aszatok fennmaradásának általában
nem kedvez. Hazai elterjedése alapján az általunk javasolt IUCN (vörös lista) besorolása: LR: lc (legkevésbé
veszélyeztetett).
3. BÕHM É. I.: Vizes élõhelyek fokozatos pusztulása a Szilas-patak mentén. Patakmenti élõhelyek 2.
Hozzászólt: CSIKY J., DANCZA I., KERÉNYI-NAGY V.
Nagy-Budapestet 1950-ben hozták létre, a környezõ községek és kisebb városok egyesítésével. Az egykori
községek körül azonban évtizedekig fennmaradt a mezõgazdasági tevékenység. Hatalmas területeken szántókat, szõlõket, gyümölcsösöket mûveltek, kaszáltak, és szarvasmarhákat, lovakat, juhokat legeltettek. Budapest
keleti oldalának bõvizû patakjai közül az egyik legjelentõsebb a Szilas-patak. Eredetileg fûz-nyár ligeterdõk,
lápcserjések, nádasok, mocsárrétek, kékperjés rétek között, természetes kialakulású mederben folyt. Késõbb
Cinkotán, a Naplás területén víztározót építettek, a patak medrét szabályozták, gátak közé szorították, ezzel
együtt ártéri ligeterdejét kivágták. Az aszályos évtizedek miatt a helyi védettséget élvezõ területen a kékperjés
rétek fokozatosan kiszáradtak, egy részük elgyomosodott, a kisebb homokdombokról az alföldi sztyeprétek
terjeszkednek a kékperjés rétek rovására. Ebben az évben a csapadékos nyár valamennyit javított a helyzeten,
de talán az segítene a legtöbbet, ha a Naplás területén a patakba sokkal több vizet juttatnának a zsilipen keresztül. Azonkívül évente egyszeri kaszálásra feltétlenül szükség lenne.
Védett növényfajok: Clematis integrifolia, Epipactis palustris, Iris sibirica, Veratrum album.
Az élõhelyek közül mm-Á-NÉR kategóriák szerint a következõk felismerhetõek: B1 – Nádasok és gyékényesek; B2 – Vízi harmatkásás, békabuzogányos mocsarak és vízpartok; B5 – Nem zsombékoló magassásrétek; D2 – Kékperjés rétek; D5 – Patakparti és lápi magaskórósok; D34 – Mocsárrétek; J1a – Fûzlápok, lápcserjések; J4 – Fûz-nyár ártéri erdõk; H5b – Homoki sztyeprétek.
A helyi védett területet elhagyva a Szilas-patak a Majori-rétek felé folytatja útját. Itt egyesül egy kisebb
vízfolyással. Sajnos teljes egészében hiányzik a fûz-nyár ártéri erdõ, a meder alját kibetonozták, a gátat és a
partokat kaszálják. A réteket, legelõket ma már nem legeltetik és alig kaszálják, egy részük teljesen kiszáradt
és elgyomosodott. A legeltetés a Naplás helyi védett területe és a régi 3-as út között teljesen megszûnt, egy részük ma már szántó. A terület északi oldalán a nádas és a mocsárrét között nagy területen kiszáradtak és átalakultak a kékperjés rétek. A szikesedés jelentõs, terjed a Plantago maritima, a kékperjések visszaszorultak.
Ugyanakkor a sztyeprétek felé is folyamatos az átmenet, a Sanguisorba officinalis mellett tömeges a
Centaurea pannonica és a Serratula tinctoria, Allium angulosum, Campanula glomerata, Ononis arvensis stb.
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Ritka a Silene multiflora. A Szilas-patak déli oldalán, a híd közelében a kékperjés rétek szintén átalakulóban
vannak, ugyanakkor a védett Iris sibirica nagy állománya fennmaradt.
Összefoglalva: az emberi tevékenység következtében a Szilas-patak völgyének természetközeli élõhelyei
jelentõsen átalakultak és napjainkban is átalakulóban vannak. A kaszálás, a legeltetés elmaradása, a talajvízszint mesterséges csökkentése a patakmeder aljának kibetonozása, a fûz-nyár ligeterdõ kivágása, az özöngyomok rohamos terjedése, az igen erõs átmenõ autó- és kamion-forgalom, amely a levegõszennyezéssel a helyi
védett területet is károsítja, mind a veszélyeztetõ tényezõk közé tartozik. Rajtunk is múlik, hogy az igen értékes
élõhelyek, elsõsorban a kékperjés rétek további szárazodása és átalakulása lelassuljon vagy megálljon.
Irodalom: BORHIDI A., SÁNTA A. 1999: Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól. TermészetBÚVÁR
Alapítvány Kiadó, Budapest. – BÕHM É. I. 2004: Vizes élõhely fokozatos pusztulása: a pilisvörösvári „Tódûlõ”. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VI. Keszthely. Elôadások és poszterek, p. 66.
4. GRACZA P., TAR T., KOHUT I.: Virágszervezõdési megfigyelések néhány fészekvirágzatban. Hozzászólt:
CSIKY J.
5. ILLYÉS Z.: A hagymaburok (Liparis loeselii) virágzásbiológiai vizsgálatai. Hozzászólt: CSIKY J.
Az orchideák családjában bár elterjedtebb az allogámia, a közép- és észak-európai orchideáknál az
önbeporzás a fajok 25–50%-át érinti (HAGERUP 1952). Nagy elterjedésû fajoknál a távoli populációk eltérhetnek beporzási stratégiájukban. A hagymaburok (Liparis loeselii) észak-amerikai és európai elterjedésû faj,
nektárt és illatanyagot nem termel, valamint a nagy terméskötési aránya is autogámiával történõ beporzódásra
utal. A faj autogám tulajdonságát elsõként KIRCHNER mutatta ki 1922-ben. Beporzásának részletes vizsgálatát
CATLING (1980) végezte el egy észak-amerikai populáció egyedein. Eredményei a faj esõ(víz) által közvetített
beporzását bizonyítják. A környezetüktõl (és fajtársaiktól) elzárt virágzó egyedeken végzett kísérletben a
pollentömegétõl megfosztott és ilyen beavatkozástól mentes egyedeken sem figyelt meg magképzõdést.
Az európai populációkban végzett korábbi vizsgálatok során viszont a környezetüktõl elzárt virágzó egyedek
is képeztek magot, ami önbeporzó mechanizmusra utal. A hazai legnagyobb egyedszámú velencei-tavi populáción végzett vizsgálatainkkal erre a látszólagos ellentétre próbáltunk választ kapni.
Az úszólápi környezet és a vizsgált hagymaburok termõfolt virágzó egyedeinek száma miatt eddig csak
12 egyed vizsgálatára került sor. A még bimbós töveket kis lyukátmérõjû (100 µm) hálóval zártuk el a környezetüktõl. Az orchideáknál általánosan elterjedt módon egyben marad a pollentömeg, és allogám faj esetében
rovar közvetítésével egységes pollíniumként jut el a másik virág fertilis bibeoszlop felszínére, vagy autogám
fajnál a saját bibéjére hajlik, esik stb. A hálóval sikeresen ki lehetett zárni a rovarokat és a környezet mechanikai hatásait (szél, esõ). A következõ kezeléseket hajtottuk végre (virágzó egyed [db] / virág [db]): esõ imitáló
öntözés (2/7), megporzás saját pollennel (2/7), megporzás másik egyed pollenjével (2/7), pollen eltávolítás
(2/10). 4 virágzó tövön (23 virág) a hálózáson kívül nem végeztünk beavatkozást, 4 beporzással vagy pollen
eltávolítással kezelt virágú egyed összesen 14 virágán ugyancsak nem végeztünk beavatkozást. Vizsgáltuk a
terméskötés arányát, a toktermésenkénti magszámot, illetve az abortált magok arányát.
Az öntözött és beporzott virágok mindegyike érlelt termést, a pollen eltávolított egyedeknél a 10 virágból
8 képzett toktermést, a nem kezelt 37 virágból pedig csak 20. Az öntözött és beporzott egyedek 10–13 ezer
tokonkénti magszámával szemben a pollen eltávolított virágok által képzett tokokban a magszám 6–7 ezerre
csökkent, a beavatkozás mentes egyedek tokjaiban pedig csak 2–3 ezer mag volt. A kezelt virágokkal egy fürtben levõ beavatkozás mentes virágoknak a fejlõdõ tokjaiban 9–10 ezer mag termelõdött. Az abortált magok
aránya a pollen eltávolított virágok termésében volt a legnagyobb (76%), a beavatkozás mentes virágok tokjaiban 34%, míg a többi esetben ez az érték 15% alatti volt.
Az eredményeink megerõsítik az esõ(víz) szerepét az önbeporzásban. CATLING megfigyeléseivel szemben
– és a korábbi európai hagymaburok populációkon végzett vizsgálatokkal egybehangzóan – magképzõdést
figyeltünk meg a környezetüktõl elzárt, sõt pollen eltávolított egyedeknél is (melyek azonban nagyrészt embrió
nélküli csökevényes képletek voltak). Vagyis nem önbeporzó mechanizmus, hanem a magképzõdés beporzódás elmaradásakor is folytatódó folyamatának tulajdonsága lehet a különbség az amerikai és az európai hagymaburok populációk között. Kimutattuk továbbá, hogy a fürtön belül történõ sikeres beporzódás serkentõen
hat a nem beporzott virágok termésének magszámára. Túlbecsülhetjük tehát a csíraképes magprodukciót, ha
csak a termések számát szorozzuk fel egy átlagos tokonkénti magszámmal.
Irodalom: CATLING P. M. 1980: Rain-assisted autogamy in Liparis loeselii (L.) L. C. Rich. (Orchidaceae).
Bull. Torrey Bot. Club 107: 525–529. – HAGERUP O. 1952: Bud autogamy in some northern orchids. Phytomorphology 2: 51–60. – KIRCHNER O. 1922: Zur Selbstbestaubung der Orchidaceen. Ber. deutsch. Bot. Ges.
40: 317–321.
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1. VASAS G.: Emlékezés Bohus Gáborra (1914–2005).
A mikológia szinte minden ágával foglalkozott, de a legjelentõsebb eredményeit a gombataxonómia terén
érte el.
Egyetemi tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte el, ahol növénytan,
kémia és ásványtan tárgyakból doktorált. 1937 novemberétõl haláláig, tehát 68 éven át a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának Makrogomba Gyûjteményében dolgozott. 1950–1974-ig az MTM Növénytárának igazgatóhelyettese volt. 1953-ban tudományos munkájának elismeréseként megkapta a biológiai tudományok kandidátusa fokozatát.
1954-ben a kalaposgombák preparálására új eljárást dolgozott ki, az ún. módosított Herpell-féle módszert,
amellyel lehetõvé vált az intenzív, egész országra kiterjedõ gyûjtõmunka. Létrehozta BABOS LÓRÁNTNÉval
közösen az MTM Növénytárának világhírû Makrogomba Gyûjteményét, ahol jelenleg ezzel a módszerrel
preparálva 23000 kapszula makrogomba anyagot õriznek.
Gombataxonómiai kutatásának eredményeképpen 47 tudományra nézve új gombataxont írt le, ebbõl 23 az
új faj. A nemzetközi elismerés egyik jele, hogy róla is elneveztek egy gombafajt (Agaricus bohusii Bon).
Az Agaricus nemzetség volt a legfontosabb vizsgálati területe, melynek tanulmányozásában elért eredményeit
és 20 tudományra nézve új taxont 13 dolgozatban publikálta, s ezzel lehetõvé tette a nemzetség teljesebb
igényû monográfiájának megjelenését. Foglalkozott még a Hebeloma és a Cortinarius nemzetséggel is, melynek kutatása során 5, ill. 8 tudományra nézve új taxont írt le.
Gombacönológiai kutatásainak eredményeit az 1960-ban és 1967-ben BABOS LÓRÁNTNÉval közösen készített publikációjában összegezte. Ezeket a mûveket a mai napig a szakterület alapvetõ munkáinak ismerik el.
Gombatermesztési és gombaökológiai vizsgálatok elvégzéséhez a Növénytár Gombalaboratóriumában
1950-tõl kezdett gombaizolátumokat készíteni. Az egyszerûbb fenntartás, ill. a génanyag tökéletesebb megõrzése érdekében dr. LOCSMÁNDI CSABÁval és dr. VASAS GIZELLÁval együtt 1990-ben létrehozta hazánk legnagyobb, folyékony nitrogénben tárolt, makrogomba génbankját, amelyben jelenleg 350 gombaizolátumot
õriznek.
Gombaökológiai kutatása során tanulmányozta egyrészt a különbözõ környezeti tényezõk hatását a gombamicélium növekedésére, másrészt 230 faj esetében megvizsgálta a gombafaj termõhelyének pH viszonyait.
A gombafajokat a talaj pH függésük alapján csoportosította.
A gombatermesztési kutatások területén is jelentõs eredményeket ért el. Foglalkozott az Agaricus bisporus
termés mennyiségének növelésével, és kidolgozta egy általa leírt új gombafaj, az Agaricus macrosporoides
termesztésbe vonását.
Az 1950-es évek óta foglalkozott antifungális anyagok egyéb gombafajokra gyakorolt hatásával, melyrõl
a Nature-ben és több rangos folyóiratban is publikált. A gyógyhatású gombák kutatásának eredményeként 60
makrogomba fajról mutatott ki antibiotikus hatást. Utolsó publikációja is egy gyógyhatású gombafaj, a Lentinus
cyathiformis ökológiájával foglalkozik.
Tudományos eredményeit 70 tudományos cikkben közölte és társszerzõkkel együtt 4 tudományos könyvet
írt.
A tudományos ismeretterjesztésbõl is kivette részét. 15 évig oktatott gombaismeretet tanfolyamokon, és
több elõadásban is népszerûsítette az ehetõ és mérgezõ gombákat. 1956-ban, majd 1964-ben ismét megjelent
javított, átdolgozott kiadásban a dr. KALMÁR ZOLTÁNnal együtt írt sikeres könyve, az „Erdõ-mezõ gombái”.
BABOS LÓRÁNTNÉval együtt több gombakiállítást rendezett.
Németül, franciául, angolul, latinul és olaszul írt és olvasott, németül és angolul beszélt.
Munkáját és tudományos eredményeit több kitüntetéssel is elismerték, többek között a munka érdemrend
ezüst fokozatát is megkapta.
2. SURÁNYI D.: Emlékezés Babos Károlyra (1938–2005).
Amikor Európa-szerte örömtüzek gyúltak – Skandináviától Máltáig, Farotól az Azovi-tengerig és
Szibériáig – az emberek ünnepelve ujjongóan az év leghosszabb napját, egy pesti kórházban Valaki utolsó
életének legrövidebb napját kezdte meg. Ez a Valaki barátunk és megbecsült oktató-kutató kollégánk, Dr.
Babos Károly egyetemi docens volt. A tusában – már tudjuk – alulmaradt, egy olyan ember, aki alkatilag és
akaratában is erõs ember volt. Semmiképpen sem akarok lírai és lélek-zaklató, felkorbácsoló gondolatokat
felhozni, hiszen akik tanszéki kollégái, ismerõsei, s az MBT Botanikai Szakosztálya szorgalmas elõadói és
hallgatói voltak, ismerték Õt, hogy e formák messzire álltak tõle. Volt benne mindig valami belsõ fegyelem,
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olykor többen ezt merevségnek érezték, pedig nem az volt. De Õ nem tudta, s talán nem is akarta másként
láttatni magát.
1965-ban fiatal gyakornokként már kapcsolatba került a híres Sárkány-féle mûhellyel. Növényszervezettani Tanszékén gyakornok és rövid ideig tanársegéd lett, majd az évek a Faipari Kutató Intézethez kötötték.
A szorgalma és elszántsága hamar sikereket és az ígéretesség lehetõségét kínálta fel az elöljáróinak.
Az okleveles biológusból 1968–69-ben biológus doktor lett egy jól prezentált sárgabarack alapkutatási, hisztológiai disszertációval. Dolgozott és gyûltek, gyûltek a további adatok, s ebbõl 1985–86-ra a kandidátusi cím
született. A csertölgy mindig érdekelte, ennek anatómiai kérdéseivel foglalkozott a sikeres akadémiai védésen.
Ezekben az években viszont egyre erõsebben kirajzolódott benne a cél, hogy noha a biológiai alapkutatásokban másféle fõ irányzatok „veszik kezdetüket”, õ ezen a vonalon akar tovább dolgozni.
Õ mindig bízott, még akkor is, ha szomorkodásra lett volna oka. Sokféle sikeres pályázati munka megoldása után, az interdiszciplinaritásra törekvése adta a gondolatot, hogy tovább lépjen. Váltani – egy növényanatómusnak született ember –, már nem tudott, de talán nem is akart. Mindez annak az ismeretében nagyon
sajnálatos tény, hogy tulajdonképpen a szükséges és elégséges irányú közéletiséget be tudta mutatni. Hiszen
tagja volt az MTA Botanikai Bizottságának, annak Növényanatómiai és Szövettani Albizottságának, az OMFI
Erdészeti Szakbizottságának, az MTA Erdészeti Bizottsága Faipari Albizottságának, s a leideni IAWA-nak is.
„Õsidõk óta” a Magyar Biológiai Társaság tagja, 1990–1998 között a Botanikai Szakosztály elnöke. Kiváló
szellemben, a régi hagyományokhoz hasonló hangulatban vezette a szakosztályi üléseket, s még talán annyiban
is egyezett a régi emlékkel, hogy ezidõtájt ugyancsak szakállas ember látta el a jegyzõi tisztséget, mint „annak
idején” Boros Ádám.
Jól mentek az ülések, ha kellett, ügyesen kérdezett, bántóan sosem irányította a figyelmet az elõadó esetleges botlásaira. Nyelvét sosem használta bántó intrikára, legfeljebb halk csettintésre, egy-egy szál – sajnos
naponta sokszor történt – cigaretta ízlelésére. Nem ismerte a meghunyászkodás ésszerûségét, mert tudta, mi
– felfogása szerint – a helyes út, s amellett meg mindig állhatatosan kitartott.
Idézhetem azokat az órákat, amit „szakmázással” töltöttünk a Puskin utcai zugban, meg amikor arról polémiáztunk, helyes volt-e a hátsó kaput bezárni, hiszen számítógépeket nemcsak kocsiban lehet elvinni.
A tanszéken mindig munkatársa, Ildikó nyitott ajtót a csengetésre, az elõtérben általában 4–5 hallgató
ténykedett. Gyakorlatis egyetemista, diplomamunkás, PhD-s hallgató egyaránt lehetett. Karcsi fehér köpenyben, fehéredõ hajjal, sokdioptriás szemüvegben mindig, s mindenkit kedvesen fogadott. Szeretett beszélgetni
a politikáról is. Megvoltak azok a sarokpontjai, amiben akár szubjektív is mert lenni. Miért ne? De úgy általában a hazai közéletrõl, s a tudományos életünk egynémely dolgáról, majd sikertelen fokozati diplomáciai lépéseirõl, annak tanulságairól sokszor váltottunk szót.
Volt neki szinte hitbéli társadalmi meggyõzõdése. Emiatt sosem volt igazi vita köztünk, mert ez a szilárdak kapcsolata volt, csak a barátságot erõsíthette. Igen zárkózott ember volt, még szakmai dolgokban is. Egy
újabb (doktori) minõsítési eljárás kudarca azonban megfogta, lecövekelte, az egészsége is halványodni kezdett.
A gesztus és a hang még a régi volt, de a zenéje és a szíve már nem. Lágymányos, az új ELTE számára már
csak bizonytalanságokat fokozó munkahely volt, amelybe egyre gyakrabban a régészet szolgálata is belejátszott. Sokszor ajánlottam neki, vágj bele egy váltásba s menjél át a Régészeti Intézethez, hiszen annyi leletben
akad famaradvány, ezeknek fõ-fõ tudósa lehetnél. Talán utoljára az az óbudai neolitikus tûznyomban talált
diófa szenület, meg a szikomor füge múmiakoporsók struktúra és idõ-meghatározási feladatai villanyozták fel.
De jó lenne még hallgatni a legújabb és szinte mûvészi metszeteivel spékelt elõadásait, tanulmányait olvasni…
Egyszer a villamosnál (4-es) találkozva, már a hangulati változást szignifikánsnak találtam. Volt szó
köztünk a Botanikus Kert sorsáról, a bánáti rózsáról, meg minden másról; de az egyre szorítóbb egyetemi belsõ
helyzetrõl nem szívesen szólt. Befelé ette az ideg és a gond, ami a lehetõ legrosszabb volt. A párkák is egyre
többször adtak jelzést: „Karcsi, vigyázz, nehogy baj legyen.” „Dezsõkém, menni kell az utamon.” – csak ennyi
volt a válasz. – „De nem mindegy, milyen sebességgel és haszonnal…tudod, nem gazdaságos mártírnak lenni.”
Tudta, de mégsem.
A szakmai precizitású szakirodalmi munkásságot most mellõzve, ami úgyis megjelenik majd a Botanikai
Közleményekben, még annyit, hogy fejem fölé nyúlva – csak leemelem a „legolvasottabb könyvet”, a Bibliát.
Segítségül hívom a Kohelet könyvét. Mert: Ugyanis ideje van a szólásnak, de hamarosan ideje lesz a hallgatásnak. Most elérkezett e pillanat. És tett a Sors is róla, „Mert a nevetés bolonddá teszi a bölcset és az öröm
rontja a szívet.”
Olyan volt Karcsihoz az élet, hogy sem bolond, sem rontott szívû nem tudott lenni. Bár lettél volna egy
kicsit bohém, egy kicsit több kompromisszummal megkent tudós ember, ami még az erkölcsbe beleférhetett
volna.
Meghaltál a napi munkának, de az irigylett szikomor koporsók egyikébe képletesen beleköltöztél, és
velünk maradtál. Talán már most a kényszerûen végtelenre szabott pihenõben tovább és jobban is szívünkben
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maradsz. És most már ne haragudjunk, az itt maradók, az együgyû és szûklátókörû döntnökök sorsáról. Nem
véletlenül hirdeti a pannonhalmi monostor napórája: Óráim közül, egy a végsõ lesz… Rájuk is ez vár, s nem
a bolognai gondolat fals gregorián stílusú zenéje.
Eljön és ráköszönt minden földi haladóra az idõ, amikor a helyezkedés és a taktika haszontalan lesz.
Bizony – „Az egyik nemzedék megy, a másik jön, de a föld örökké megmarad. A nap fölkel és a nap lenyugszik,
a helyére siet, s ott újra fölkel. A szél dél felé fúj, északra fordul; körbejár, megfordul, visszatér. úgy ismétli
járását a szél. Minden folyó a tengerbe ömlik, s a tenger mégsem telik meg: a folyók egyre folytatják útjukat.
Minden fáraszt. Nem mondhatja senki, hogy a szeme eleget látott vagy hogy a füle eleget hallott. Ami volt, az
lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt. Ha azt mondják valamire: »Lám ez új«,
az is rég megvolt azokban az idõkben, amelyek elõttünk voltak. Nem törõdnek az emberekkel. De a késõbbiekre
sem gondolnak majd azok, akik késõbb lesznek.”
Ígértem a végére, hogy most is meglesz az ideje a hallgatásnak. Nos, eljött: egy perccel adózzunk Dr. BABOS
KÁROLY egyetemi docens, kandidátus, a MBT Botanikai Szakosztály két ciklusban volt elnöke emléke elõtt.
Isten veled Karcsi, még ha ilyen is a világ! – Ránk azért ne haragudj, de csak emberien tudtunk segíteni nagy
bánatodon: nem felejtünk el!
3. SCHMOTZER A.: A Hevesi-sík flórakutatásának adatgyûjtési metodikája. Hozzászólt: SURÁNYI D.
Elõadásom során az 1999-ben megkezdett flórakutatási munkálatok adatgyûjtési módszertanát mutattam
be. Sorra vettem az adatgyûjtés, az adatfeldolgozás és az adatkiértékelés szempontjait, amely az adatbázis-építés szakmai megalapozását jelentette. A regionális – kistáji szintû – kutatás közép- és hosszú távú céljai között
szerepel egy flóramû megjelentetése, amelynek az egységes metodikájú adatgyûjtés jelenti a legfontosabb
alappillérét. Az archív adatok hiánya, illetve szórványjellege lehetõséget teremtett egy egységes szemléletû
kistáj („tájegység”) léptékû botanikai adatbázis létrehozására.
A vizsgált területen (amely Heves megye déli részén terül el, a Hevesi-sík kistájon kívül részben érintve
a Hevesi-árteret, a Gyöngyösi-síkot, a Borsodi-síkot és az Egri-Bükkalját is) 34 település közigazgatási területére készítettük el, digitális formában is, az „Egységes Dûlõkatasztert”, amely elsõsorban a botanikai adatok
publikálását segíti elõ. Az adatok gyûjtése EOV koordináták szerint történik (az elõadás idõpontjában 15275
rekord szerepel az adatbázisban), melynek következtében a lelõhelyek megadásának klasszikus módja (dûlõnév megadása) és a hálórendszerhez (KEF, UTM) igazított megadása egyszerû adatbázis-mûveletként valósítható meg. Utóbbi lehetõséggel élve a kialakított adatbázis egyszerûen elõsegítheti az országos jellegû hálótérképezési munkákat is (pl. országos hálótérképezési program), azáltal, hogy az egyes hálóegység flóralistáját
kiexportáljuk. A korábbi regionális flóramûvek esetében komoly gondot okoz az értékesebb, illetve védett
fajok lelõhelyei „visszakereshetõségének” nehézsége. A koordináta alapú adatgyûjtést motiválta a tervezés
során az is, hogy az adatbázis (párhuzamosan a biotikai modul zoológiai – elsõsorban ornitológiai – részével)
elsõsorban természetvédelmi célzattal lett kialakítva.
Elõadásomban két faj példáján (Aster sedifolius L., Erysimum repandum Höjer.) mutatom be a lehetséges
adatbázis „kimeneteket”, amely akár a tervezett flóramû szakmai és „látványtervének” is tekinthetõ.
4. SCHMIDT D.: A Gyõr környéki szikes foltok növényzete. Hozzászólt: SURÁNYI D.
Hazánk jelentõs kiterjedésû szikes talajai túlnyomórészt a Tiszántúlon és a Duna–Tisza közén találhatók.
Lényegesen kisebb területen ugyan, de elõfordulnak szikesek a Dunától nyugatra esõ területeken is. Ezek
közül is a kevésbé kutatott szikesek közé tartozik egy Gyõrtõl délkeletre elterülõ folt, ahol 2001 óta végzek
botanikai vizsgálatokat.
A szikes foltok a Pándzsa és lassú folyású (nyárra rendszerint kiszáradó) mellékerei mentén terülnek el.
Köszönhetõen a kevésbé szélsõséges talajviszonyainak, valamint annak, hogy a szomszédos alacsony,
homokos buckák jó termõterületek voltak, a foltonként közéjük ékelõdõ szikes laposok nagy része lassanként
a mezõgazdasági termõterület növelése érdekében fölszántásra került. Nem találhatók már meg az egykori kiszáradó tavak, szélsõséges vakszikes helyek, így ezen élõhelyek jellegzetes növényei sem. Napjainkra csupán
néhány kis foltban maradt meg az eredetihez közel álló sziki vegetáció, amelyek elõfordulását a következõ
helyeken találjuk:
– a Kismegyer, Töltéstava, Táplánypuszta, és Kisbarátfalu által határolt terület;
– Nyúlfalu és Nagybarátfalu közötti Csutor-dûlõ;
– Gyõrság, Pér, Söptérpuszta térsége;
– Gyõrszemerei Hatos-dûlõ.

228

Növénytani szakülések
Sajnos azonban még a felsorolt helyeken is olyan elõrehaladott a vegetáció degradáltsága, valamint jelentõsek a negatív antropogén hatások, hogy a megtalálható sziki jellegû növényzet cönológiai besorolását nagyban megnehezíti. Legelterjedtebbek a sziki rétek, közülük a sziki sásrétnek (Agrostio–Caricetum distantis) nagyobb és fajgazdagabb állományait találjuk, a sziki szittyórétnek (Scorzonero parviflorae–Juncetum gerardii)
már csak maradványait. A kaszálással, legeltetéssel fenntartott rétek legjellemzõbb növénye a Silene multiflora, elterjedt az Althaea officinalis, Bupleurum tenuissimum, Aster pannonicus. A kisbarátfalui Kákás-tó
területén elõfordul az Orchis laxiflora ssp. palustris mintegy 200 töves állománya is. Néhány helyen találkozhatunk az ürmös szikes puszták (Artemisia santonici–Festucetum pseudovinae) maradványaival, benne az
értékes Artemisia santonicum, Artemisia pontica, Aster canus, Iris spuria fajokkal.
A korábban elterjedtebb és szukkulens fajokban gazdag szikfoktársulásoknak ma alig maradt elõfordulása,
a meglévõk kevésbé kifejezett halofitikus jellegûek, amelyekbõl mára eltûnt a Camphorosma annua és a
Suaeda pannonica.
Kocsinyomokban, árokpartokon legjellemzõbb a nitrofil fajok uralta szikes iszapnövényzet (Cypero–
Spergularion salinae), jellemzõ fajai: Crypsis schoenoides, Plantago major, Chenopodium galucum,
Chenopodium chenopodioides, Atriplex tatarica, Polygonum aviculare, Spergularia maritima stb.
Megemlítendõ még, hogy Gyõr különbözõ területein emberi beavatkozás következményeiként (bányakatlanok, tározótavak parti zónája, vízmûtelepek, árvízvédelmi töltések) másodlagos szikesedés tapasztalható.
Különösen elterjedt ilyen (sokszor csak néhány m2 területû) helyeken a védett Blackstonia acuminata, de elõfordulnak a sziki réteknél, szikes iszapnövényzetnél felsorolt fajok nagy része is.
A fragmentálisan megmaradt szikes gyepek és rétek megõrzése fontos helyi természetvédelmi feladatnak
kell lennie a jövõbeli védett területek kijelölésekor, a zoológiai és botanikai értékek felülvizsgálatakor.
Irodalom: POLGÁR S. 1941: Gyõrmegye flórája. Flora Comitatus Jaurinensis. Bot. Közlem. 38: 201–352. –
SIMON T. 2000: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok–Virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. – SZABOLCS I., VÁRALLYAY GY., MIKLAY F. 1962: A Dunántúli szikesek. Szikes talajok Gyõr
környékén. Agrokémia és Talajtan 11: 161–184.
5. PINKE GY., PÁL R.: A Panicum dichotomiflorum elterjedése Belsõ-Somogyban. Hozzászólt: NAGY J.,
SURÁNYI D.
Belsõ-Somogy (Somogyicum) tájegység legnagyobb része savanyú homokvidék, éghajlata pedig erõsen
szubmediterrán-szubatlantikus hatást mutat. Ez a terület kedvez az atlantikus Anthoxanthum puelii
megtelepedésének. A fajt ez idáig a következõ települések környékén fedeztük fel (zárójelben a CEU kód):
Nagykorpád (9770), Szabás (9770), Kisbajom (9670), Kutas (9670), Szulok (9971), Mike (9771), Szenta
(9768), Csököly (9771), Berzence (9768), Szenta és Berzence között (9769), Pat (9569), Pálmajor (9671),
Kaszó (9669).
Az észak-amerikai eredetû Panicum dichotomiflorum hazai megjelenésérõl CSIKY et al. (2004) tudósítottak. 2005-ben a következõ belsõ-somogyi települések környékén fedeztük fel: Kutas (9670), Ötvöskónyi
(9770), Segesd (9670), Bolhás (9769), Somogyaracs (9670), Görgeteg (9870), Somogyudvarhely (9869),
Nagybajom (9670), Kiskorpád (9671), Berzence (9969), Drávatamási (0071), Tarany (9869), Szabás (9770),
Jákó (9671), Mezõcsokonya (9571).
Egyik faj esetében sem ismerjük a magyarországi behurcolásának pontos eredetét. Továbbá az is kérdéses,
hogy már régóta tenyésznek-e a vizsgált területeken (és csupán korábban elkerülte a botanikusok figyelmét),
vagy magyarországi inváziójuk csak most van kibontakozóban.
Készült az OTKA F038119 sz. pályázat támogatásával.
6. PÁL R.: Veszélyeztetett gyomnövények a magyarországi szõlõskertekben. Hozzászólt: BOTTA-DUKÁT Z.,
NAGY J., SCHMIDT D., SCHMOTZER A., SURÁNYI D.
A szõlõültetvények csökkenõ biodiverzitásáról számos publikáció született Európa-szerte. A degradáció
elsõdleges magyarázata e területek gyomnövényzetének drasztikus átalakulásában rejlik. Mint más európai
országokban, úgy a magyarországi szõlõskertek gyomközösségeinek kialakulását is jelentõsen befolyásolják
az intenzív termesztési technológiák, mint az ültetvényfüvesítés, a rendszeres és mély talajmûvelés, valamint
a fokozott herbicidhasználat. Az érzékeny egyévesek (pl. Androsace maxima, Calepina irregularis, Fumaria
rostellata, Lathyrus sphaericus, Medicago arabica, Thlaspi alliaceum) és a hagymás-gumós geofitonok (pl.
Gagea arvensis, Muscari racemosum, Ornithogalum boucheanum, O. degenianum, O. umbellatum) száma és
borítása nagymértékben csökken. Az özönnövények (pl. Amaranthus retroflexus, Conyza canadensis,
Erigeron annuus), illetve a kúszó szárúak és tarackosok (pl. Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Elymus
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repens) ezzel szemben rendkívül felszaporodtak. Ritka fajokban gazdag területeket csaknem kizárólag extenzív módon mûvelt ültetvényekben találhatunk.
A vizsgálatok célja, egy a hazai szõlõültetvények területére érvényes vörös lista kidolgozása. 2000 és 2005
között rendszeres florisztikai és társulástani vizsgálatokat végeztünk a magyarországi szõlõterületeken, különös tekintettel a Dunántúlon. Vegetációs felméréseink során több mint ezer cönológiai felvételt készítettünk
különbözõ módon kezelt szõlõültetvényekben. Az irodalmi adatok feldolgozásával és a 6 év során szerzett
tapasztalatok birtokában egy saját kategóriarendszert dolgoztunk ki e területek gyomflórájának értékelése céljából.
A listára 56 növényfaj került, melybõl 28 faj a fokozottan veszélyeztetett, 18 a veszélyeztetett és 10 az
érzékeny kategóriába tartozik. Az 56 taxonból 8 hivatalosan is védett. A listán jelentõs számban szerepelnek
a hagymás-gumós növényfajok (18%), amelyek karakterisztikus elemei a szõlõskerteknek és nagyobb tömegben ma már többnyire csak itt fordulnak elõ.
Számos nyugat-európai országban alkalmaznak már védelmi intézkedéseket a szõlõültetvényekben elõforduló veszélyeztetett gyomfajok megõrzése érdekében. Listánkkal hasonló programok bevezetése esetén, szeretnénk hozzájárulni a fent említett fajok magyarországi szõlõkben történõ fenntartásához.
7. FEJES ZS., GERZSON L.: Épített felületek növényzetének természetes változásának vizsgálata. Hozzászólt:
CSIKY J., LOCSMÁNDI CS., PÁL R., SCHMOTZER A., SURÁNYI D., TREERNÉ WINDISCH M., VASAS G.
Nagyvárosainkban ma már mindennapos probléma, hogy az egyre szaporodó bevásárlóközpontok és irodaházak miatt folyamatosan csökken a zöldfelületek aránya lakókörnyezetünkben. Az ezzel járó negatív környezeti hatásokat évek óta több-kevesebb sikerrel igyekeznek megszüntetni, illetve megelõzni. Ennek a folyamatnak ma már bevált eszköze a tetõfelületek és homlokzatok növényzettel való betelepítése.
A pozitív nyugat-európai példák hatására ma már hazánkban is sorra létesülnek zöldtetõk, hiszen az esztétikai értékük mellett számos kedvezõ hatással bírnak az épület, a benne élõk, továbbá a városklíma szempontjából egyaránt. A zöldtetõk mindkét típusát – extenzív és intenzív – egyaránt építik. Míg intenzív zöldtetõk
(tetõkertek) esetén a növényválasztásnak szinte csak az épület teherbírása és a megrendelõ anyagi lehetõségei
szabnak határt, addig az ökológiai védõrétegként funkcionáló extenzív zöldtetõk növényválasztéka korlátozott.
A zöldtetõk ezen típusán a növényzet sekély ültetõközegben, öntözés nélkül fejlõdik, ezért szinte kizárólag
szárazság- és fagytûrõ pozsgás növények, elsõsorban a Sedum fajok alkalmazása terjedt el.
A Zöldtetõépítõk Országos Szövetségének (ZÉOSZ) segítségével a Budapesti Corvinus Egyetem Villányi
úti Campusán létesült kísérleti zöldtetõ azzal a céllal készült, hogy lehetõvé tegye a telepített növényzet fejlõdésének, a növényzet és a mûszaki megoldások közötti összefüggések feltárását. A 2003 õszén létrehozott
kísérleti zöldtetõn négy különbözõ mûszaki felépítményen vizsgálunk 6, hazai zöldtetõkön már általánosan
ültetett (Sedum reflexum, S. acre, S. floriferum, S. spurium, Festuca glauca, Sempervivum fajták), és 6 ígéretesnek tûnõ (Sedum pulchellum, Prunus tenella, Hypericum polyphyllum, Ceratostigma plumbaginoides,
Dianthus plumarius, Phlox subulata) fajt. A négy különbözõ rétegfelépítésû tetõszakaszra (vízmegtartó és hõgazdálkodó képességük alapján kedvezõen, illetve kedvezõtlenül hatnak a telepített növényzetre) azonos
növénytelepítés került két ismétlésben azonos 10 cm mély ültetõközegbe.
A vizsgált paraméterek a következõk voltak: növények életképessége, borítása, virágzása, valamint az
egyes tetõszakaszok gyomosodásának mértéke.
A növényfajok vizsgálata alapján elmondható, hogy a már korábban is bevált fajok mindegyike kiválóan
fejlõdik minden egyes szigeteléstípuson. Kiemelkedõen jó borítási értékeket tapasztaltunk a Sedum floriferum
és a Festuca glauca esetében, de hasonlóan jó eredményt mutatnak a további Sedum fajok is. A Sempervivum
fajták borítási értékei ugyan alacsonyabbak, de alak- és színgazdagságukkal nélkülözhetetlen elemei a zöldtetõknek.
Az új, kipróbálásra kerülõ fajok közül több fejlõdése is ígéretes (Dianthus plumarius, Ceratostigma
plumbaginoides). A Dianthus plumarius esetén például a telepített egyedek 2004 õszén szinte kivétel nélkül
elpusztultak, 2005-ben azonban már megfigyelhetõ volt, hogy magról tömegesen kel a növény, így feltételezhetõen kiválóan alkalmazható faj lesz extenzív zöldtetõkön is. Ez azonban további vizsgálatokat tesz szükségessé.
Sokat vitatott kérdés napjainkban zöldtetõk esetén a gyomosodás kérdése. Extenzív zöldtetõk esetében
bizonyos gyomnövényeknek kiemelkedõ szerepük van, hiszen egy zöldtetõ létrehozásánál a cél egy olyan
élettér létrehozása, ahol a klimatikus viszonyok és a flóra hatására kialakulhat egy természet közeli állapot,
vagyis a gyomnövények komoly talajborító hatása érvényesül.
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1. GRACZA P., KOHUT I., TAR T.: A burgonyagumó peridermájának idõbeli differenciálódásának szöveti
viszonyai.
2. MATUS G., BARINA Z.: Convolvulus cantabrica és további florisztikai adatok a Nyugati-Gerecsébõl.
A baji Lábas-hegyen és Kecske-hegyen 1996 és 2005 között végeztünk bejárásokat és készítettünk cönológiai felvételeket (CEU: 8376/1, 3, UTM: CT 08A3). A 120 ha-os területrõl mintegy 300 hajtásos növényt,
köztük 21 védett fajt mutattunk ki: Adonis vernalis, Centaurea sadleriana, Cephalanthera damasonium,
Dictamnus albus, Doronicum hungaricum, Erysimum odoratum, Inula oculus-christi, Iris pumila, I. variegata,
Jovibarba hirta, Lathyrus pannonicus subsp. collinus, Lilium martagon, Linum hirsutum, Orchis purpurea,
Phlomis tuberosa, Platanthera bifolia, Prunus tenella (= Amygdalus nana), Ranunculus illyricus, Scutellaria
columnae, Stipa pulcherrima, Vinca herbacea. Ezek zömmel a terület fokozottan védett nyugati harmadán
összpontosulnak. Feltûnõ az erõsen túltartott nagyvadállomány (vaddisznó) negatív hatása: számos védett faj
erõsen visszarágott, meddõ, viszont a mérgezõ, tejelõ és sertés-szõrös fajok tömegesek voltak.
Elõkerült a Gerecsébõl eddig ismeretlen szubmediterrán Convolvulus cantabrica egy jelentõs állománya
is, amely a Lábas-hegy Ny–DNy lejtõin (12A, 11A erdõrészletek, 47° 38,43–38,75’ É, 18° 22,80–23,25’ K),
jellemzõen a nagy kiterjedésû pusztafüves lejtõsztyepréten (Cleistogeno–Festucetum rupicolae), illetve
sajmeggyes bokorerdõ (Ceraso–Quercetum pubescentis) szegélyén él. A sztyeprét névadó pázsitfüvei mellett
felvételeinkben további konstans, illetve jelentõs borítású füvek voltak: Bothriochloa ischaemum, Bromus
erectus, B. squarrosus, Elymus hispidus, Melica ciliata, Stipa pulcherrima és S. capillata. A borzas szulák
borítása viszonylag alacsony (max. 2%) maradt.
3. FÁRI M.: Útibeszámoló a 2. Brazil Növényi Szövettenyésztési Kongresszusról.
A kongresszust Fortalezában 2005. augusztus 7–12-e között három brazil nemzeti kertészeti tudományos
társaság közösen szervezte. Ezek a következõk voltak: Brazil Zöldségtermesztési Társaság (Associaçao
Brasileira de Olericultura), Brazil Virág- és Dísznövénytermesztési Társaság (Associação Brasileira de
Floricultura e Plantas Ornamentais) és a Brazil Növényi Szövettenyésztési Társaság (Associação Brasileira
de Cultura de Tecidos de Plantas). A három szövetség közül a Brazil Zöldségtermesztési Társaság a legrangosabb, ezúttal a negyvenötödik kongresszust szervezték. Az eseményen mintegy 1200 fõ vett rész, kutatók,
oktatók, szaktanácsadók, és részben PhD hallgatók, fiatal kutatók. A konferenciáról kiadott összefoglalókat
egy központi brazil kertészeti tudományos folyóirat jelentette meg portugál nyelven (Horticultura Brasileira,
Agosto, 2005, Suplemento, Vol. 23. No 2.: 333–694).
A konferencia honlapja http://www.cbceara.org/internas/programacao.html címen portugál nyelven
érhetõ el.
A konferenciák jelmondata a „Minõség Piaca” (Mercado de Qualidade) volt. A részvétel célja elõadás
tartása az AGROINVEST Rt. által irányított ún. „3R bioreaktor” kutatási programról, valamint mikroszaporító és egyéb növény biotechnológiai laboratóriumok megtekintése, szakmai konzultáció és kapcsolatfelvétel
volt. A portugál nyelvû elõadásunkat (FÁRI M. G.: Evolução, aplicações e esquema de um bioreator com
rotação revertida para micropropagação) számosan hallgatták (pl. a brazil növényi szövettenyésztõ szervezet
képviselõi, a kutatás és oktatás vezetõ személyiségei, valamint a legjelentõsebb brazil mikroszaporító laboratóriumok szakemberei, PhD hallgatók, kutatók). A bemutató és az elõadás során megnyilvánult élénk szakmai
érdeklõdés azt jelezte, hogy a termék fogadására kész mind a kutatói közösség, mind pedig a termelõk,
amennyiben a 3R termékek minõsége, ára és szállítási határideje megfelelõen alakul majd.
4. BARINA Z.: Az Orobanche alba Willd. subsp. major (¶elak.) Zázvorka Magyarországon. Hozzászólt:
CSONTOS P.
Az Orobanche alba Willd. Európában széles elterjedésû faj, alakváltozatosságáról, gazdanövény-specifitásáról azonban nem minden téren kielégítõk az ismereteink. ¶ELAKOVSK≥ (1871) a fajon (O. epithymum DC.on) belül két alakot: az α minor-t és a ß major-t különböztetett meg, utóbbit lényegesen nagyobb termete és
dús virágzata alapján különítve el.
ZÁZVORKA (in KIRSCHNER és ZÁZVORKA 2000) részletesebb leírást ad a „ß major”-ról és rávilágít arra,
hogy a morfológiai eltérések mellett más az általa alfaji rangra emelt taxon gazdanövény-specifitása: ismert
lelõhelyein mindenütt Salvia-fajokon élõsködik.
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Irodalmi adatok alapján a taxon ismert Csehországból (ZÁZVORKA 2002), Szlovákiából, Romániából
(SÃVULESCU 1961) és Magyarországról (SOÓ 1968) is. A SOÓ (1968) által adott jellemzés azonban hiányos,
feltehetõen emiatt hazai elõfordulása nem közismert.
Szerzõ a taxont megtalálta a Keleti-Gerecse több pontján (Bajna, Dág, Epöl, Gyermely, Máriahalom, Sárisáp, Úny, Vasztély) és a Pilis tövében (Kesztölc), valamint Dél-Szlovákiában (Garamkövesd = Kamenica nad
Hronom). Herbáriumi revíziók alapján sikerült kimutatni a Budai-hegységbõl és a Mezõföldrõl is.
A hazai populációk jó állapotú, fajgazdag löszgyepekben, gyakran völgyaljakban találhatók, a növények
többnyire Salvia nemorosa-n, ritkábban S. pratensis-en élõsködnek; a subsp. alba viszont inkább sziklagyepekben, száraz gyepekben fordul elõ nálunk, és biztosan Thymus-fajokon élõsködve ismert. Az O. alba subsp.
major egyedei markáns különbségeket mutatnak a subsp. alba-val szemben: mintegy 30–70 cm magas, dús és
tömött virágzatú növények, nagy virágokkal, és murvalevelük hossza meghaladja a pártáét. Ezzel szemben az
O. alba subsp. alba apró termetû, 8–25 cm magas, virágzata rövid és lényegesen kevesebb virágú, egyes
virágai kisebbek, murvalevele pedig rövidebb a párta hosszánál. A morfológiai különbségek és a különbözõ
gazdanövény mellé járul a virágzási idõben mutatkozó eltérés: a subsp. alba tavasz végén: május elejétõl június elejéig virágzik, a subsp. major pedig nyáron, június elejétõl egészen augusztus közepéig; virágzásukban
átfedés csak kivételes körülmények között mutatkozik.
Az ismertetett állandó és megbízható különbségek alapján javasolt a subsp. major-t szerepeltetni a hazai
szakirodalmakban is, mint ritka, védelemre érdemes taxont.
Irodalom: KIRSCHNER J., ZÁZVORKA J. 2000: New names of taxa included in the 6th volume of „Flora of
the Czech Republic”. Preslia 72: 87–89. – SÃVULESCU T. 1961: Flora Republicii populare Romîne. Editura
Acadaemiei Republici Populare Romîne, 707 pp. – SOÓ R. 1968: A magyar flóra és vegetáció rendszertaninövényföldrajzi kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 506+51 pp. – ZÁZVORKA J. 2002: Orobanchaceae.
In.: Klí™ ke kvĕtenĕ ¶eské Republiky (ed.: KUBÁT K). Academia, Praha, pp. 567–572.
5. TREERNÉ WINDISCH M.: Vágott barkának alkalmas Salix fajok változatossága Magyarországon.
Hozzászólt: BALOGH L., FÁRI M., VOJTKÓ A.
Magyarország viszonylag gazdag fûz fajokban, az egyes fajok genetikai változékonysága pedig rendkívül
sokféle alakot és színt eredményez. A hazai barkafüzek szín- és alakgazdagságában rejlõ lehetõségeket a dísznövény kertészet is kihasználhatná arra érdemes klónok szelekciójával és szaporításával.
A „vágott barka” kifejezés kereskedelmi kategória, bizonyos fûz fajok azon vesszõire alkalmazzák, melyeket általában tavasszal, a virágzati rügyeikrõl már leváló rügypikkellyel, de még nem virágzó állapotban értékesítenek. Ezek a vesszõk az úgynevezett fás szárú vágott virágok közé sorolhatók, melyek felhasználása a
virágkötészetben egyre népszerûbb napjainkban.
A füzek változatosságát az ország bejárása során a termõhelyeken, valamint a jelentõs virágpiacokon az
óriási mennyiségû gyûjtött anyag megfigyelésével vizsgáltam. A gyûjtött, illetve vásárolt vesszõk egy részét
leszaporítottam további megfigyelések végett. A szakirodalom által barkafûznek nevezett fajokon (Salix
caprea, S. cinerea, S. rosmarinifolia) túl a S. purpurea és a S. viminalis is megjelenik a piacon mint vágott barka.
Az alapfajokon túl rengeteg a hibrid, ezek pontos meghatározása nem könnyû, de nem is feltétlenül cél. Morfológiai jellegzetességeik alapján a különbözõ klónokat azon a néven nevezem, amely fajra leginkább
hasonlítanak.
A kecskefûznek (S. caprea) már ismertek Nyugat-Európában kifejezetten vágó célra nemesített fajtái.
Ezek termesztése mellett ígéretesnek tartom további fajták szelekcióját hazai populációkból. A legérdekesebb
(pl. fényes sötétbordó vesszõszínû, fekete barkájú) klónok sajnos valóban nem vagy nehezen gyökeresednek,
így azokat oltani célszerû.
A rekettyefûz (S. cinerea) barkái igen hasonlóak a kecskefûzéhez, de annál kevésbé dekoratívak, így ezt
a fajt nem érdemes termesztésbe vonni.
A csigolyafüzet (S. purpurea) a szakirodalom nem sorolja a barkafüzek közé, de érdeklõdésre tarthat számot érdekes alakú barkái, és rendkívül változatos színû, fényes vesszõi miatt. Nevével ellentétben sárga
vesszõszínû alakjai gyakoribbak, de igen szép vöröses-bordós árnyalatú klónt is találtam.
A serevényfûz (S. rosmarinifolia) filigrán, vékony, de erõs vesszõi és rengeteg apró barkája rendkívül
dekoratívak. Vesszõszíne a világoszöldtõl az aranysárgán keresztül a mélyvörösig sokféle lehet, egész színskálát lehetne a különbözõ klónokból összeállítani. Nevezhetnénk akár Hungarikumnak is, külföldön csak a S.
repens kúszó, és jelentéktelen, általában molyhos, barna vesszõszínû példányai találhatók.
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6. SZABÓ I., KERCSMÁR V.: A Jaba mellékének növényföldrajzi, florisztikai jellemzõi. Hozzászólt: PIFKÓ D.
A Balaton és a Jaba közötti dombhát a Magas-Somogy keleti felére jellemzõ aszimmetrikus dombhátak
együttese, amelyek közül a legkeskenyebb és a legrövidebb. A 200 m-es tszf magasságot alig haladja meg.
A dombhátak É–ÉK felé 100 m körüli ugrómagasságú, csuszamlásos-omlásos peremekkel szakadnak alá, dél
felé hosszan elnyúlt, lankás lejtõkkel alacsonyodnak le a völgytalpakhoz. Az É felé tekintõ meredek lejtõk
rövidek, emellett lépcsõkkel és nagy esésû, rövid völgyekkel is tagoltak. A déli lankás lejtõket számos É–D
irányú, kisebb eróziós, eróziós-deráziós és tágas deráziós völgy teszi változatossá, amelyek a Jaba ÉK–DNy-i
irányú eróziós völgyébe tartanak. A Jaba Pusztaszemesnél ered, hossza 22 km, vízgyûjtõ területe 92 km2, közepes vízhozama 0,53 m3s-1.
Tájtípusok: kontinentális és szubatlanti hatás alatt álló, mezõgazdasági hasznosítású, gyengén tagolt dombsági táj; mérsékelten kontinentális, szubatlanti vagy szubmediterrán hatás alatt álló, erdõ- és mezõgazdasági
hasznosítású, közepesen tagolt dombsági táj; fõleg szubatlanti hatás alatt álló, részben zárt erdejû, erõsen
tagolt, magasra kiemelt dombsági táj; azonális, hidro- és szemihidromorf talajú, rét-legelõ-hasznosítású táj.
A táj gazdasági potenciálja elsõsorban a Dél-Dunántúlra jellemzõ átlaghoz alulról közelítõ mezõgazdasági
jellegû, amelyben a legeltetõ állattenyésztés történelmileg dominál. Természetes elemekben gazdag, antropogén hatás alatt álló növényzettel jellemezhetõ természeti táj.
Növényföldrajzi, florisztikai sajátosságára rányomja bélyegét, hogy a Mezõfölddel határos. Pannóniai
gyertyános-tölgyesek: zárt lombkoronaszint, közepesen fejlett cserjeszint és gyepszint. A Jaba-völgy É-i kitettségû, hûvös, meredek völgylejtõin szubmediterrán molyhos-tölgyes erdõk, bokorerdõk lejtõsztyepprét mozaikokkal; az Alföld felé tekintõ ÉK-i, meleg, száraz mikroklímájú, karbonátos talajú peremeken, zonális jellegû
vegetáció komplexe található. Nedves és üde kaszálórétek: a széles völgytalpú Jaba-völgyet kitöltõ holocén
üledékek alluviális ártéri képzõdményein (tõzeg, kotuföld, láp- és berekföld, átmosott iszapos, homokos, agyagos jellegû löszös üledékek és ezek kombinációin) létrejött mocsárrétek, magassásosok, magaskórósok és nádasok. Száraz rétek és legelõk: kisebb-nagyobb kiterjedésû természetes száraz gyepek, helyenként kopárok,
továbbá semleges vagy meszes talajú erdõk helyén kialakított legelõk, száraz szikla- és pusztagyepi fajokkal,
az igénybevételtõl függõen pusztarét jellegûek, cserjésednek, vagy túl vannak legeltetve. Erdei ültetvények,
telepített gyepek. Szántóföldi, útszéli és ruderális gyomnövényzet, özönfajok elõretörõ állományai.
A Jaba melléke védett és védelemre való fajokban (Adonis vernalis, Cirsium boujartii, C. furiens,
Hippocrepis emerus, Inula helenium, Orchis ustulata, O. militaris, O. purpurea, Scabiosa canescens, Sonchus
palustris, Spiranthes spiralis, Stipa pennata, Taraxacum serotinum), valamint kiváló növénytársulásokban
gazdag, amelyek fennmaradását a hagyományos jellegû tájhasználat és mezõgazdaság biztosítani látszik.
Védetté nyilvánítását javasoljuk.
7. KERÉNYI-NAGY V., UDVARDY L., BOGYA S.-NÉ, BOROSS J.: A kipusztultnak tartott Asplenium fontanum
(L.) Bernh. megtalálása. Hozzászólt: DANCZA I., PINTÉR I., SZABÓ I.
Az Alcsúti Arborétumban tett látogatásunk (2005. november 19.) során BOROSS JÓZSEF, az Arborétum
igazgatója felhívta a figyelmünket arra, hogy az Arborétum területén egykor élt az Asplenium fontanum
(forrásfodorka), melyet már több évtizede nem találtak (PAPP JÓZSEF). Rövid keresgélés után az Arborétum
egyik borostyánnal benõtt, omladozó, mesterséges sziklafalán megtaláltuk a növény egy élõ, egészséges példányát.
Évelõ (H), diploid (n: 36) növény, 12–25 cm átmérõjû. Gyöktörzse kevés ágú, nem sûrûn gyepes, a levelek a rizóma végén tõlevélrózsát alkotnak. A levelek keskeny-lándzsás, keskeny-elliptikus kerületûek; válluk
felé erõsen keskenyednek. A levelek kétszeresen szárnyasan összetettek, a levélkék a levélgerinc két oldalán
síkban helyezkednek el, számuk 24-ig terjedhet, szabálytalanul átellenesen vagy váltakozón állnak. A szárnyak
ülõk vagy rövid nyelûek, szálkásan-hegyesen fogasak, karéjos-hasadtak, középsõ szárnyak újból szárnyasak.
A legalsó szárnyak rövidebbek a többinél, tojásdadok vagy tompa háromszögûek. A levélnyél kopasz, töve
alul sötétbarna, másutt zöld. A levélkék hasábjain kevés (1–3) szórusz található. A spórák július–szeptemberben érnek.
A faj meghatározását elsõ ízben Dr. TAKÁCS GÉZA (Nemesvitai Botanikus Kert és Kísérleti Erdõ) végezte,
amelyért ezúton is köszönetet mondunk. Mészigényes faj, árnyas, nyirkos sziklákon, ritkábban kõfalakon fordul elõ (általában). Magyarországon korábban a Fáni-völgyben volt megtalálható. SOÓ és JÁVORKA (1951) a
határozóban már kipusztultnak írja, míg SOÓ Synopsis-ában (1964) még néhány egyed elõfordulásáról olvashatunk. SOÓ a Synopsis-ban dolomit (enyhén savanyú) sziklahasadékban való elõfordulást említ. A SOÓ–
JÁVORKA határozóban Sátorhg: Dargó-hegyi elõfordulásról írnak.
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Szóbeli közlés alapján értesültünk róla, hogy NAGY ZOLTÁN (ELTE) 2000-ben megtalálta 6 élõ példányát
a Fáni-völgyben, melybõl 2005-ben már csak 5 volt megtalálható (NAGY Z., PINTÉR I., VIDA G. elõadása: Bot.
Közlem., 2002, 89: 226.).
Az alcsúti példányokat a faj védelme érdekében még JÓZSEF fõherceg telepítette át birtokára (a mai Alcsúti
Aborétumba) 1887–1890 között (JÁVORKA l940). Az akkor telepített néhány példányának leszármazottja,
utolsó hírmondója lehet ez az egy tõ. A faj természetvédelmi oltalom alatt áll, eszmei értéke 10 000 Ft
(13/2001. KöM rendelet alapján). SDG.
Irodalom: JÁVORKA S. l940: Az Asplenium fontanum (L.) Bernh. felfedezése Magyarországon. Matematikai és Természettudományi Értesítõ 59: 998-999.
8. BALOGH L., BOTTA-DUKÁT Z., CSISZÁR Á., DANCZA I.: Beszámoló a 8th International Conference on
the Ecology and Management of Alien Plant Invasions c. konferenciáról; Katowice, Lengyelország, 2005.
szeptember 5–12.
A növényi inváziók világszerte tapasztalható térhódítása az utóbbi két évtizedben létrehívta az özönnövények biológiájával, ökológiájával és megfékezésével kapcsolatos kutatási eredményeket bemutató és megvitató tudományos fórumokat, konferenciákat. Európában az elsõ ilyen – 1992-tõl általában kétévente megrendezett – konferencia-sorozat az „International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant
Invasions (EMAPi)”. Hazánk elõször az ötödiken volt képviselve Olaszországban, 1999-ben (BALOGH LAJOS,
BOTTA-DUKÁT ZOLTÁN és UDVARDY LÁSZLÓ; vö. UDVARDY et al. 2000, in: Kitaibelia 5: 391–392.). Azóta
2001-ben a nagy-britanniai Loughboroughban (BALOGH L. és BOTTA-DUKÁT Z.), majd 2003-ban a floridai Fort
Lauderdaleben (PÁL RÓBERT) zajlottak hasonló rendezvények. A 8. EMAPi-t a lengyelországi Katowicében a
Szilézia Egyetem Biológiai és Környezetvédelmi Fakultása szervezte meg 2005. szeptember 5-e és 12-e
között. A 149 résztvevõ földrészenkénti megoszlása: Európa: 131, Észak-Amerika: 7, Afrika: 4, Ázsia: 4,
Ausztrália: 2, Dél-Amerika: 1 fõ. A három ülésnapon (szept. 6-8.) a résztvevõk 46 elõadást és 107 posztert
mutattak be. Hazánkból – nyolc fõt képviselve – hatan vettek részt a konferencián (BALOGH L., BOTTA-DUKÁT
Z., CSISZÁR ÁGNES, DANCZA ISTVÁN, KOJNOK ALEXANDRA és TAKÁCS NOÉMI), összesen egy elõadással (e) és
négy poszterrel (p). BOTTA-DUKÁT Z., SZÁNTÓ V.: Scale dependent relationship between invasibility and
species richness of functional groups in sandy old-field communities (e); BALOGH L., DANCZA I.: Japanese hop
(Humulus japonicus), a less-known invasive ecological weed in Hungary (p); BOTTA-DUKÁT Z., TÓTH CS.:
Unsaturated guilds, unexploited resources and plant invasion (p); CSISZÁR Á.: Research of the arthropod fauna
of the small balsam (Impatiens parviflora DC.) and the fireweed (Erechtites hieracifolia Raf. ex DC.) (p);
TAKÁCS N., KOJNOK A.: Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) invasion in Hungary (p). Az elõadásés poszterszekciók, valamint a négy munkaülés (workshop) az alábbi témák köré épültek: a) az inváziós fajok
ökológiája – esettanulmányok; b) idegen növényfajok biológiája és elterjedése; c) inváziós mintázatok; d)
Európából származó növényfajok mint inváziós idegenek Ausztráliában: taxonómia és meghatározás (munkaülés); e) élõhelyek elözönölhetõsége és hatásai; f) ökológiai hatás és kezelés; g) a Fallopia-fajok ökológiájának
és kezelésének új megközelítései és technikái; h) az Oenothera-nemzetség Európában: invázió hibridizáción
keresztül (munkaülés); i) kezelés, kockázatelemzés, elõrejelzés és engedélyezett eszközök; j) inváziós fajok
adatbázisai: beleértve elterjedésüket valamint negatív ökológiai és gazdasági hatásukat. A konferenciát megelõzõ napon az Odera folyó özönnövények (különösen a Fallopia japonica és F. bohemica) által súlyosan fertõzött árterületére és a Rudy Wielkie ciszterci kolostor környéki tájkép-együtteshez tettünk csoportos terepi
tanulmányi kirándulást. Szeptember 9-én egy krakkói kirándulás, benne a Jagelló Egyetem botanikus kertje és
múzeuma megtekintésével, valamint Wieliczka sóbányájának meglátogatása került sorra. A rendezvény honlapjának címe: http://www.emapi.us.edu.pl, az eddigi EMAPi-konferenciákat ismertetõ világhálóhely pedig:
http://www.lboro.ac.uk./research/cens/invasives/.
9. BARINA Z., PIFKÓ D., SCHMIDT D.: Gyûjtõúton az Ostrovica hegységben (Dél-Albánia). Hozzászólt:
DANCZA I., SZABÓ I.
A szerzõk 2005. július 1. és 8. között Dél-Albániába, az Ostrovica hegységbe szerveztek botanikai gyûjtõutat. A hegység Çorovode városától kelet felé, Korçe irányába található. Fõ tömegét mészkövek alkotják, fõ
vonulata hozzávetõleg DNy–ÉK irányú, legmagasabb pontja 2383 m, de több csúcsa is meghaladja a 2000 m-t
(pl. Frengu 2178 m, Faqekuq 2351 m, Ostrovica 2345,9 m).
Çorovode városából indulva a gyûjtések a hegylábi, 300–900 m magasságban kezdõdtek, majd végig a
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Növénytani szakülések
2000–2300 m magas vonulat mentén folytatódtak. Az út összesen 317 gyûjtött tételt eredményezett, melynek
feldolgozása megkezdõdött, és a lapok a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának Herbarium
Generale gyûjteményébe (BP) kerülnek majd elhelyezésre.
Körülbelül 1000 m magasságig találhatóak települések, eddig mûvelt területek és mediterrán jellegû cserjések jellemzik a tájat, helyenként mészkõszurdokokkal. A magasabb régióban fõleg birkát legeltetnek, még
2000 m-es magasság fölött is. Az erdõvegetációt elsõsorban bükkösök képezik.
A peremi részeket mésztartalmú palás kõzet alkotja, a hegység fõ vonulatát azonban mészkövek alkotják,
és az alacsonyabb régióban, mintegy 1000–1500 m között is találhatóak mészkõkibukkanások.
Az alacsonyabb régióban a mezõgazdasági mûvelést extenzív kisparcellás szántók jelentik, amelyeken
többnyire megtalálhatóak a nálunk ritka vagy kipusztult szegetális gyomnövények (pl. Scandix pecten-veneris
L., Turgenia latifolia (L.) Hoffm. stb.).
Az erõsebben legeltetett hegyi legelõkön jellemzõek a különféle szúrós növények (pl. Morina persica L.,
Astragalus creticus Lam., Crataegus spp., Rosa spp.). Magasabb régiókban a legeltetés kevésbé intenzív, a
tövises fajok elmaradnak; itt megtalálható pl. a Gentianella crispata (Vis.) Holub., Plantago subulata L.,
Orobanche reticulata Wallr., Lilium albanicum Griseb. stb.
Bükkösökben elõfordul a Trifolium pignantii Fauché et Chaub., Lathyrus laxiflorus (Desf.) Kuntze,
Astrantia major L. stb.
Mészkõsziklákon, kõgörgetegeken fordul elõ a Stachys alopecurus (L.) Benth, Rhamnus alpinus L.,
Lamium garganicum L., Saxifraga exarata Vill., Minuartia stellata (E. D. Clarke) Maire et Petitm, Aster
alpinus L. stb.
Az út során Albánia flórájára új fajként került elõ a Himantoglossum adriaticum H. Baumann, Ranunculus
hybridus Biria és Sedum amplexicaule DC. Emellett több helyen sikerült az albán vörös könyv által
veszélyeztetettnek tartott fajokat gyûjtenünk (pl. Berberis vulgaris L., Agrimonia eupatoria L., Caltha
palustris L. stb.).
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MTA Botanikai Bizottságának Növényszervezettani és Növényanatómiai
Munkabizottsága által létesített „A Növényanatómai fejlesztéséért Alapítvány” Kuratóriuma a növényanatómia területén dolgozó fiatalok munkásságának elismerése és
ösztönzése céljából a következõ pályázatot ír ki.
Pályázni lehet a növényanatómia területén végzett önálló kutatási eredményeket bemutató dolgozattal. A pályázathoz csatolni kell a jelölt tudományos életrajzát és publikációs jegyzékét. Pályázhatnak a hazai egyetemeken és fõiskolákon, vagy kutató intézetekben dolgozó, 40. életévüket be nem töltött oktatók és kutatók, valamint Ph.D hallgatók.
A pályamûveket két példányban (max. 20 oldal terjedelemben) és elektronikus
formában kell beküldeni 2006. június 1-ig Dr. Szõke Éva egyetemi tanár címére
(Semmelweis Egyetem, Farmakognózia Intézet, 1085 Budapest, Üllõi út 26.; e-mail:
szokee@drog.sote.hu).
A beérkezett pályázatokat „A Növényanatómia fejlesztéséért Alapítvány” Kuratóriuma bírálja el 2006. június 22-ig.
A díjnyertesek oklevelet, Greguss emlékérmet és pénzjutalmat/könyvutalványt kapnak. A pályázatokat elbíráló bizottság belátása szerint dönt abban a kérdésben, hogy a
díjazásra rendelkezésre álló összegbõl egy vagy több pályázó részesüljön. Egy pályázó
azonban 20 ezer Ft-nál kisebb összeggel nem jutalmazható. Megfelelõ pályamûvek hiányában a kuratórium az adott évben a rendelkezésre álló összeget a következõ anatómiai
szimpózium idejére átviheti
A nyertes munkák elõadás formájában történõ bemutatása és a pályadíjak kiosztása
a 2006. évi Növényanatómiai Szimpóziumon történik.
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