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NÖVÉNYTANI SZAKÜLÉSEK
Összeállította: LÕKÖS LÁSZLÓ
A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának ülései
(2006. április–2006. december)

1417. szakülés, 2006. április 3.
1. KIRÁLY G.: Magyarország Epilobiumainak bevezetõ áttekintése. Hozzászólt: DANCZA I., NAGY J.
2. KIRÁLY G.: Az Epilobium ciliatum Rafin. elõfordulása Magyarországon. Hozzászólt: DANCZA I., NAGY J.
3. BÓDIS J.: A Keszthelyi-hegység Himantoglossum adriaticum populációjának demográfiai változásai
1993 és 2005 között. Hozzászólt: DANCZA I., MOLNÁR E., SCHMIDT D., VISNOVITZ T.
ISÉPY I.: Séta a Füvészkertben.

1418. szakülés, 2006. április 24.
A Botanikai Szakosztály 2006. évi tisztújító választása a Botanikai Szakosztály tagjainak részvételével.
1. TREERNÉ WINDISCH M.: A virágzás idejének elõrehozása és megnyújtása barkás Salix vesszõk esetében.
(Barkás Salix vesszõk nyílasztása és tartósítása.) Hozzászólt: ZATYKÓ J.
Hazai füzeink közül ún. fás szárú vágott virágként nagy mennyiségben értékesítik a lombfakadás elõtt
nyíló fajok barkás vesszõit. Felhasználásuk a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik, mely minden évben máskorra
esik. Késõi Húsvét esetén gyakran elõfordul, hogy az ünnephez keresett barkák a szabadban már elkezdenek
virágozni, a korábban begyûjtött vesszõk pedig kiszáradnak, hullatják barkáikat.
Az eltarthatóság fokozására a korábban virágzó fajok vesszõit glicerin és víz különbözõ arányú (1:1, 1:2,
1:3) keverékeiben 4, 7, valamint 14 napig szívattam fel kétféle hõmérsékleten (4 °C, 20 °C). A Salix caprea
L. tartósítására glicerin és víz 1:2 arányú keverékében a 4 °C-on, 14 napig tartó felszívatás bizonyult legjobbnak. A S. cinerea L. tartósításával nem érdemes foglalkozni, várhatóan gyûjtése is visszaszorul. A S. purpurea
L. tartósításához a legtöményebb (1:1) oldat volt a legmegfelelõbb, a magasabb hõmérsékleten ezt már 7 nap
alatt, 4 °C-on két hét alatt tudták felvenni a vesszõk.
A S. rosmarinifolia (L.) HARTM. az elõzõ fajoknál egy hónappal késõbb virágzik, ezért e faj esetében a
virágzás idejének elõrehozása válhat szükségessé. A vesszõk nyílasztását 1,5 és 6‰-es gibberellinsavas (GA3)
oldatokban végeztem. A vízbe helyezett kontroll vesszõkhöz képest másfél-két héttel elõbb elértem a
megfelelõ nyílottsági szintet, tehát a hormon segített a nyugalom megtörésében, az alacsonyabb koncentráció
elégnek bizonyult.
2. FÁRI M., D. SZABOLCSY É., SZARVAS P.: Fitobioreaktor laboratórium a Debreceni Egyetem Regionális
Tudásközpontban. Hozzászólt: ZATYKÓ J.
3. VERES ZS., DUDÁS L. és REMENYIK J.: Adatok kápia- és pritaminpaprika fajták antioxidáns aktivitásának ismeretéhez. Hozzászólt: MOLNÁR E., UDVARDY L.
4. REMENYIK J., VERES ZS.: Melatonin kimutatása hazai meggyfajtákból és klónokból. Hozzászólt: FÁRI M.,
MOLNÁR E., ZATYKÓ J.
5. NAGY A., BALOGH Á., PENKSZA K.: Élõhely értékelések dél-tiszántúli és veresegyházi területeken természetességi mutatók alapján. Hozzászólt: ISÉPY I.
6. MOLNÁR A., PENKSZA K.: Erdõ és gyep szegélyzóna cönológia vizsgálata a Kutya-hegyen (Budaihegység).
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1419. szakülés, 2006. május 8.
1. KOHUT I., GRACZA P.: A Crocus sativus L. húzógyökerének fejlõdése. Hozzászólt: DANCZA I.
A hagymás növények egyik csoportjánál, mint pl. a tulipán, a nárciszok vagy a gyöngyikék, valamennyi
gyökér egységesen végzi a hagyma lentebb kerülését a talajba, míg másoknál, mint a kardvirág, a frézia vagy
a krókusz, jól elkülöníthetõk a vastag húsos húzógyökerek és a vékonyabb tápanyagfelvevõ mellékgyökerek.
Kísérletünkben a Crocus sativus L. (õszi krókusz) esetében kísértük figyelemmel a húzógyökér kialakulását és fejlõdését, 2005 és 2006 telén és tavaszán szedtük fel a vizsgálathoz a krókusz hagymagumóit.
A kihajtás és a virágzás felemészti a hagymagumó tartalék tápanyagait, mely így folyamatosan összezsugorodik. Egyidejûleg a hajtások alapja a régi hagymagumó felett megvastagszik és megindul az új képzõdése. Az
õsszel elültetett hagymagumó rövid idõ alatt, két héten belül begyökerezik és virágzik, majd kihajtanak levelei.
Az új hagymagumó kialakulása már ekkor megindul, folyamatosan egyre nagyobb lesz, míg a régi hagymagumó szivacsos szerkezetûvé válik és zsugorodik; végül teljesen elhal. Az új hagymagumó leválik. A kialakulást nyugalmi idõszak követi, majd augusztus végén visszagyökeresedik és virágzik.
A nemzetközi irodalomban több szerzõ foglalkozik a hagymás növények húzógyökereinek fejlõdésével és
szerepével. MISTRA (1995) 3 gladióluszfajta (egy korai, egy közepes tenyészidejû és egy késõi) esetében vizsgálta a hagymagumó fejlõdését és ezentúl a húzógyökerek kialakulását. PUTZ (1996) a Narcissus tazetta esetében a húzógyökér vizsgálata során a gyökér felszínén redõzöttséget figyelt meg. KHALESI és munkatársai
(2004) a krókusz húzógyökerének fejlõdését kísérték figyelemmel.
A vizsgálatok többnyire csak a gyökér fejlõdésére terjedtek ki, nem készültek szövettani metszetek. Vizsgálataink során a gyökér fejlõdését értékeljük, és szövettani átalakulását vizsgáljuk.
2. DOMOKOS-SZABOLCSY É., MAROSI S., NEMES K.: Kápia- és pritamin paprika dihaploidok (DH) elõállítása portokkultúrában. Hozzászólt: VISNOVITZ T.
Az androgenezis, azaz portokkultúra-tenyésztés haploid indukción alapszik. Célja haploid egyedek
elõállítása, amelyek kromoszómaszerelvénye spontán duplikációval vagy mesterséges indukcióval megduplázódhat, így homozigóta dihaploid egyedek jönnek létre. A módszer lényege a portokok izolálása fiatal bimbókból, ezt követõen táptalajra tétele. A megfelelõ feltételek között a mikrospórák embriót fejlesztenek, melybõl közvetlenül hajtás és gyökér regenerálódik.
Munkánk során két kápia fajta (‘Székely’ és ‘Csángó’), valamint négy pritamin fajta (‘Olympia’,
‘Greygo’, ‘Pritavit’, ‘Pasa’) válaszadó képességét vizsgáltuk. A hat fajtából összesen 1380 portokot izoláltunk.
Az izolálást követõen DUMAS DE VAULX és mtsai által kidolgozott portoktenyésztési módszert követtük. Az
eredeti módszertõl eltérõen a felnyílt, de elkalluszosodott portokok esetében saját hormonkombinációkkal is
próbáltuk elõsegíteni az embriógenezis indukciót. Eddigi kísérleteink alapján úgy tûnik, hogy a kápia paprikák
jobb válaszadó képességûek, mint a pritamin típusúak. A pritamin paprikák között csak a ‘Pritavit’ fajtából
tudtunk teljes növényt regenerálni. Az ‘Olympia’ és a ‘Greygo’ esetében a letett portokok nagy része felnyílt,
de elkalluszosodott. A kápia paprikák esetében a ‘Székely’ fajtából két növény, a ‘Csángó’ fajtából egy növény
regenerálódott teljesen.
3. SZARVAS P., ZSILA-ANDRÉ A., KOVÁTS Z., FÁRI M. G.: Kána mikroszaporítási kísérletek elõzetes eredményei. Hozzászólt: FÁRI M., VISNOVITZ T.
A kána több olyan tulajdonsággal is rendelkezõ növény, melyért érdemes vele foglalkozni. Hazánkban és
még számos helyen impozáns virágai miatt kedvelt dísznövény a Canna indica számos nemesített változata.
Így sok helyen megtalálható parkokban, köztereken is. A másik fontos tulajdonsága, amiért napjainkban kezd
mindinkább az érdeklõdés középpontjába kerülni, az az, hogy ismeretes ehetõ fajtája is, a Canna edulis, mely
kiváló beltartalmi értékei, ezen belül is elsõsorban a speciális összetételû, magas keményítõtartalma miatt a
keményítõipar és a kapcsolódó ágazatok (élelmiszeripar, alkoholgyártás, bioüzemanyag) számára fontos. Ráadásul a többi keményítõfajtánál jobban emészthetõ. Ezentúl folynak kísérletek a kána „Élõgép” rendszerekben való felhasználására is, méghozzá jó eredménnyel. Jelen munkánkban a Canna indica tenyészetindítási és
mikroszaporítási lehetõségeivel foglalkozunk, a ‘Grácia’ és ‘Extra’ fajtákból. Hazai viszonylatban igen értékesek, az ötvenes évektõl kezdve Pallagon nemesített fajták. Sajnos mára ezen fajták mindegyike fertõzésekkel
(fõként vírus és gomba) terhelt jelentõsen. Munkánk közeli célja ennek az állománynak a fertõzésmentesítése,
megõrzése (fajtafenntartás) és távolabbi célja a további nemesítése, a modern szövettenyészeti módszerek
felhasználásával. Kísérleteinket ennek szellemében, a múlt év novemberében kezdtük el.
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Eddigi kísérleteink során az õsszel eltárolt gumókat használtuk explantátumként. A gumókat kétfázisú,
felületi fertõtlenítési módszerrel fertõtlenítettük. A kísérleteink egyik részében a gumók raktározó szöveti
régióját használtuk, mint explantátumot, melyet kockákra vágtunk, és különféle növekedésszabályozó tartalmú, antibiotikumokat is tartalmazó, 3% szacharóztartalmú, feles erõsségû MURASHIGE és SKOOG (1962) (MS)táptalajra helyeztük, több ismétlésben. Mivel a feldolgozás során és a tenyészetekben is az explantátumok
erõs barnulását figyeltük meg, ezért a továbbiakban 100 mg/l C-vitamint kevertünk a táptalajba és a tenyészetkészítés során is 100 mg/l C-vitamin tartalmú oldatban végeztük a munkálatokat. Antibiotikumként 10 mg/l
amfotericin-B-t és 300 mg/l cefotaximot (claforan formájában) használtunk. Ez a kísérlet nem vezetett eredményre, mivel kalluszképzõdést nem tapasztaltunk. A következõ kísérletünkben a táptalaj szénhidráttartalmát
módosítottuk, 2,5% szacharózt és 0,5% glükózt felhasználva, illetve a táptalajok egy részét kiegészítettük 3%
komplex élesztõkivonattal is. Növekedésszabályozóként 2 mg/l indol-3-ecetsavat (IAA) és 1 mg/l kinetint
(KIN), illetve 0,1 mg/l benzilaminopurint (BAP) és 0,1 mg/l indol-3-vajsavat (IBA) alkalmaztunk. Továbbra
is alkalmaztunk 15 mg/l Amfotericin-B és 200 mg/l Cefotaxim antibiotikumot az endogén fertõzések elkerülése érdekében. Ez esetben a 2 mg/l IAA és 1 mg/l KIN tartalmú táptalajon, egy fiatal szövetdarabon kallusz
képzõdését figyeltük meg. Másik kísérletünkben a gumók hajtáskezdeményeit használtuk fel explantátumként.
Ezeket hosszanti vágással több szeletre vágtuk, és 2, 5, 10 mg/l BAP és 0,1 mg/l a-naftil-ecetsavat (NAA),
illetve 1, 2 mg/l zeatint (ZEA) és 0,05 mg/l NAA tartalmazó, 10 cm hosszú kémcsõben, ferdén öntött hajtásindukciós MS-táptalajra helyeztük. A táptalajokhoz ebben az esetben is adtunk kiegészítésként 15 mg/l amfotericin-B és 200 mg/l cefotaxim antibiotikumot és 100 mg/l koncentrációban C-vitamint. A tenyészetindítástól
számított 4–6 hét múlva, néhány esetben hajtás megjelenését figyeltük meg, fõként a 2 mg/l BAP és 0.1 mg/l
NAA táptalajokon indukált explantátumokon, melyet leválasztottunk arról, és 0,5 mg/l IAA-t, 5 g/l aktív
szenet, 100 mg/l C-vitamint, és az elõbb említett antibiotikumokat tartalmazó teljes MS-táptalajra helyeztük,
további nevelés céljából. Késõbb átkerült a hajtás 1 g/l aktívszén-tartalmú táptalajra. A hajtások növekedésnek
indultak, de a mértéke nagyon lassú.
4. DUDÁS L., GALAMBOSI B., NYÉKI J., HODOSSI S.: Adatok a debreceni nagy csalán (Urtica dioica L.)
génbank klónjainak ANV (Average Nutritive Value) indexérõl. Hozzászólt: DANCZA I., FÁRI M., VISNOVITZ T.
5. ZSILÁNÉ ANDRÉ A., KOVÁTS Z., LÉVAI P.: Temetõkertek, sírkertek, sírok létesítése és ápolása
Magyarországon: árnyoldalak és új lehetõségek. Hozzászólt: DANCZA I., REMÉNYI M. L.
6. LABORCZI A., PENKSZA K.: Zavarásoknak kitett dolomitsziklagyepek vizsgálata a Budai-hegységben.
Hazánk gazdag dolomitvegetációja különbözõ antropogén hatásoknak van kitéve. A kutatás során célul
tûztük ki a zavarások – a feketefenyõ és a taposás – hatásának vizsgálatát, tûz miatt elpusztult, volt feketefenyves helyén található növényzet értékelését, és a déli és északi kitettségben található dolomitsziklagyepek cönológiai összehasonlítását. A cönológiai vizsgálatsorozatok a Budai-hegységben (Nagy-Szénás, Huszonnégyökrös-hegy) készültek. Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a gyalogösvények mentén, erõsen átalakított, antropogén vegetációfoltok jelentek meg. A feketefenyõ alatt csak nagyon kevés faj tudott fennmaradni,
melyek elsõsorban zavarástûrõ növények közül kerülnek ki. A leégett területek azon részein – ahol vastagabb
talajtakaró található – az elmúlt idõszakban a természetes vegetáció még nem állt vissza, gyomokkal erõsen
„szennyezett” térszínek találhatók. A nyílt sziklafelszíneken az eredetihez közeli vegetációfoltok szinte ez idõ
alatt visszarendezõdtek. A vizsgálatok során a társulást alkotó domináns Festuca példányokat ellenõrizve kiderült, hogy a Festuca pannonica fajnak tekintett taxon a déli lejtõkön képez társulásokat. A diploid, vékonyabb levelû Festuca pallens csak az északi lejtõn található meg. Mivel ez a cönoszisztematikai besorolást is
érintheti, ezen a területen további kutatásokat tervezünk.

1420. szakülés, 2006. október 6.
Ginkgo-napi rendkívüli szakosztályi ülés
1. ISÉPY I.: Megnyitó.
2. HABLY L.: Ginkgo a Kárpát-medencében.
3. ORLÓCI L.: Hazai Ginkgo fajták dendrológiai vizsgálata.
4. DÁNOS B.: A Ginkgo biloba gyógyhatásai.
5. SURÁNYI D.: A páfrányfenyõ kultúrtörténeti vonatkozásai.
6. KOCZKA N.: A Ginkgo biloba, mint várostûrõ fafaj bemutatása.
7. CSIKOR J.: Az arborétumok szerepe a Ginkgo biloba és fajtáinak hazai megõrzésében.
8. PODANI J.: A Ginkgo biloba helye a nyitvatermõk korszerû rendszerében.
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1421. szakülés, 2006. november 6.
1. ALMÁDI L., BÓDIS J.: Bejelentés az Azolla caroliniana Balaton környéki elõfordulásáról.
2. KERÉNYI-NAGY V.: A Rosa sancti-andreae Dég. et Trtm. ex Jáv. új populációjának felfedezése a budapesti Sas-hegyen. Hozzászólt: FACSAR G.
3. BAGI I., SZÉKELY Á.: Az Elymus elongatus (Host) Runemark, magas tarackbúza elõfordulása a Kiskunság déli részén. Hozzászólt: BOTTA-DUKÁT Z., UDVARDY L.
Az Elymus elongatus subsp. ponticus 2006-ban felfedezett élõhelye Ásotthalomtól délkeletre, a magyar–szerb határtól néhány száz méterre található, és a közép-európai flóratérképezés hálórendszerének 9884.2
jelû kvadrátjába esik. A korábban leírt három (Hortobágy: Hortobágy község, Kékesi-rét-Akadémiai halastó,
Duna–Tisza köze: Kunadacs-Kunpeszér, továbbá Nyárlõrinc) után ez a negyedik olyan állomány, amely
Magyarország egymástól viszonylag távol esõ tájain képviseli a fajt. A dél-kiskunsági élõhelyének megtalálása
egyrészt azért fontos, mert csökkenti a ponto-mediterrán elterjedésû faj magyarországi élõhelyei és az
összefüggõ área közötti nagy távolságot, ezzel – és magával az újabb elõfordulás tényével – az állományok õshonosságát valószínûsíti, másrészt felhívja a figyelmet arra, hogy az energiafûként emlegetett Elymus elongatus subsp. ponticus ‘Szarvas-1’ fajta esetleg nagyobb területekre kiterjedõ termesztése után elõkerülõ magas
tarackbúza elõfordulásokat csak alaposabb vizsgálat után szabad kivadulásoknak minõsíteni.
Az újonnan leírt populáció jelentõs részét a faj zsombékoló csomóiból álló összefüggõ állomány alkotja,
melynek kiterjedése 750 m2 körüli. Az egyedek az elterjedési terület szélein csoportos vagy magányos zsombékokat képeznek. A zsombékok száma 700-ra tehetõ. A zsombékok mérete alapján az állomány kora minimum 10–15 év. Az élõhelyen a réti elemek magas részaránya és a szikes elemek alacsony konstanciája alapján
a populáció zömét magába foglaló társulás Cirsio cani-Festucetum pratensis poëtosum trivialis, amely mérsékelt szikesedést mutat, de sziki rétnek még nem tekinthetõ. A szikes jellegû táji környezet mellett közös sajátossága minden eddig leírt magyarországi élõhelynek, hogy monodomináns állományok csak korábban erõteljesen bolygatott talajú helyeken alakultak ki.
Az új lelõhely fajai indikátorérték-spektrumának kiértékelése, valamint a korábbi élõhelyekre vonatkozó
információk alapján a Borhidi-féle indikátorérték-rendszert az Elymus elongatus subsp. ponticus esetében a
következõ értékekkel javasoljuk kiegészíteni: TB-6, WB-5, RB-7, NB-5, LB-8, KB-8, SB-2. A magas
tarackbúza gyenge kompetitor, leginkább természetes zavarástûrõ fajnak tekinthetõ. Az alfaj javasolt szociális
magatartás típusa ennek megfelelõen: DT. Ha a termesztésbe vonni szándékozott ‘Szarvas-1’ energiafûfajta
hasonló stratégiájú, akkor valószínûtlen transzformer inváziós növénnyé válása, ami nem jelenti azt, hogy nem
gyomosíthatna. A magas tarackbúza stratégiája alapján azt is feltételezzük, hogy még több lappangó állománya
lehet az Alföld szikes területein, mert a csak kevéssé zavart réti állományokban „letörpülve” elvegyülhet a
hozzá hasonló egyéb Elymus fajokkal.
Az Elymus elongatus ponto-mediterrán elterjedésû, ezen belül a ponticus alfaj az área keleti-délkeleti
részére korlátozódik. Az alfaj elterjedési területe alapján, a Varga-féle korológiai beosztás szerint leginkább
ponto-kaszpi karakterû, amely a DK-Mediterráneum területére is kiterjed. A fenti beosztás szerint az alfajnak
van némi eremiális jellege is. Az Elymus elongatus subsp. ponticus áreája kontinentális részéhez nagyfokú
hasonlóságot mutatnak olyan értékes védett fajaink áreái, mint a Plantago maxima, óriás útifû, vagy az ennél
kissé északabbra tolódott Spiraea crenata, csipkés gyöngyvesszõ. Ezek a fajok a Kárpát-medencében, és ezen
belül a Duna–Tisza közén (!) érik el elterjedési területük nyugati határát. A biogeográfiai evidenciák alapján a
faj/alfaj törvényes védettsége feltétlen fenntartandó. Gyakorlati jelentõséggel bír, hogy az Elymus elongatus
hazai természetes populációi az energiafû-nemesítés szempontjából fontos géntartalékot képezhetnek.
4. PÁL R., CSETE S., MOLNÁR A.: A magas tarackbúza (Elymus elongatus subsp. ponticus (Podp.)
Melderis) hazai populációinak cönológiai viszonyai. Hozzászólt: BAGI I., BOTTA-DUKÁT Z., CSETE S., MATUS G.
5. CSETE S., PÁL R.: A Szarvasi-1 energiafû (Elymus elongatus subsp. ponticus cv. Szarvasi-1) inváziós
képességének kritikai értékelése. Hozzászólt: BALOGH L., CSONTOS P., DANCZA I., HORVÁTH A.
6. KELEMEN A., MATUS G., ifj. ELIÁ§ P., HÛVÖS-RÉCSI A.: A Cycloloma atriplicifolia (Chenopodiaceae)
elõfordulásának aktuális helyzete Marcelházán (Szlovákia). Hozzászólt: BOTTA-DUKÁT Z., DANCZA I., MATUS G.,
PÁL R.
A szárnyaslibatop a Kárpát-medence meszes homokterületeinek észak-amerikai eredetû, ritka adventív
faja. Elõször a kisalföldi Marcelháza és Hetény mellett került elõ 1958-ban (MÁJOVSKY 1961), majd a kiskunsági Ágasegyháza és Orgovány körzetében, 1995–1997-ben cseh botanikusok találták (MANDÁK és PRACH
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2001). Utóbbi elõfordulást erõsítette meg 2005-ben VIDÉKI. A szlovákiai elõfordulás aktuális helyzetérõl nem
állt rendelkezésre adat.
2006 júliusi, augusztusi és októberi bejárásaink során Marcelháza (Marcelová) nyugati felén, a Kurtakeszi
(Kratke Kesy) nevû, hajdan különálló településrészen, a temetõtõl délkeletre, szeméttelepnek használt homokbányában találtuk meg a növényt. A populáció mérete és élõhelye nagyon változékony. MÁJOVSKY még kiterjedt homokbányászatról számol be és a növény jelentõs egyedszámáról tudósít. ROMAN LETZ (SAV) szerint
1995-ben a növény már meglehetõsen ritka volt. 2001-ben viszont ifj. ELIÁ§ 300 körüli egyedét találta, de
ekkor még a temetõtõl északkeletre. A létszám ennek az élõhelynek a megszûnte után drasztikusan csökkent.
Ma a Cycloloma csak a frissen bolygatott, de szeméttel még el nem borított felszíneken fordul elõ, harmincat
alig meghaladó példányszámban.
A visszaszorulás oka lehet, hogy a bányászat erõsen visszaesett, a beépítettség viszont megnõtt (a temetõtõl nyugatra betonozott silózó telep, északra pedig új utcákban lakóházak épültek). A termõhely erõsen akácosodik, déli részein pedig ördögcérna (Lycium halimifolium) bozót terjeszkedik. Feltûnõ még, hogy míg
MÁJOVSKY felvételeiben egyáltalán nem szerepel Ambrosia artemisifolia, ma a parlagfû a szeméttelep tömeges
faja. A Cycloloma elõfordulása erõsen átfed a parlagfûével, mely nála erõsebb kompetitornak tûnik.
A temetõtõl északra és északkeletre fekvõ természetvédelmi terület a korábbi homokbányászat nyomait
viseli magán. Feltehetõ, hogy a Cycloloma korábban itt is elõfordult. A homoki gyepekben a jellemzõ õshonos
fajok (Corispermum nitidum, Festuca vaginata, Kochia laniflora, Plantago arenaria, Polygonum arenarium,
Salsola kali, Syrenia cana, Tribulus terrestris) mellett adventívekben is gazdag (Oenothera erythrosepala,
Sedum rupestre).
A szomszédos Hetény (Chotín) keleti végén (temetõ, homokgödrök), ahonnan MÁJOVSKY még jelezte, már
nem találtuk. Hasonlóan hiába kerestük a Heténytõl nyugatra fekvõ védett területen (Chotínske piesky) és
néhány környékbeli szlovákiai és magyarországi homokbányában. A potenciális élõhelyek nagy száma és a
növény hatékony terjedési képessége (ördögszekér stratégia) miatt ugyanakkor korai volna a keresést lezárni.
További szárnyaslibatop elõfordulások keresése során Marcelháza északi részén parlagokon, ruderáliákban a
parlagi rézgyom (Iva xanthifolia) igen erõs populációival találkoztunk.
Irodalom: MANDÁK B., PRACH K. 2001: Cycloloma atriplicifolia, a new alien species in Hungary. Preslia
73: 153–160. – MÁJOVSKY J. 1961: Cycloloma platyphyllum (MICHX.) MOQ. a Amaranthus blitoides S. WATS.,
dva nové druhy flóry Slovenska. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Comenianae 6: 391–405. – VIDÉKI R. 2005: A
Cycloloma atriplicifolia SPRENG. J. M. COULTER és a Salsola collina PALLAS elõfordulása Magyarországon.
Flora Pannonica 3: 121–134.
7. DANCZA I., BOTTA-DUKÁT Z., CSISZÁR Á., FENESI A., KIRÁLY G., STETÁK D.: Beszámoló a „NEOBIOTA
– From Ecology to Conservation 4th European Conference on Biological Invasions” c. konferenciáról; Bécs,
Ausztria, 2006. szeptember 27–29. Hozzászólt: BOTTA-DUKÁT Z
Az Európában nem honos fajokkal foglalkozó kutatók nemzetközi fóruma a NEOBIOTA konferencia,
melyet elôször 2000-ben, Berlinben, Németországban tartottak, a másodikat ugyancsak Németországban,
Halléban, a harmadikat Bernben, Svájcban. A minden második évben megtartásra kerülô konferencia célja,
hogy a biológiai inváziót okozó különbözô állat- és növényfajokkal kapcsolatos új eredményeket, tapasztalatokat a résztvevôk egymás számára bemutathassák.
A negyedik alkalommal Bécsben rendezett konferencián az elôadások, valamint poszter bemutatók már
számos szekcióban, az alábbi témák köré épültek:
1) Természetvédelmi intézkedések: a) politika és jogalkotás; b) inváziós fajok Európában; c) behurcolási
útvonalak és vektorok; d) kockázat értékelés; e) védekezés; 2) inváziós fajok ökológiája: f) az ôshonos állat és
növény fajokra gyakorolt hatás; g) az inváziós tulajdonságai és genetikájuk; h) elterjedés és gyakoriság; i)
élôhelyek érzékenysége; j) globális változás; k) mintázatok és folyamatok.
Hazánkból – tizenöt fôt képviselve – nyolcan vettek részt a konferencián (BOTTA-DUKÁT Z., CSISZÁR Á.,
DANCZA I., FENESI A., FODOR LÍVIA, KIRÁLY G., STETÁK D. és TAKÁCS NOÉMI), összesen egy elôadással (e) és
hét poszterrel (p): BOTTA-DUKÁT Z., Plant invasion as threat of Hungarian habitats data from survey of whole
country (e); BALOGH L., DANCZA I., KIRÁLY, G.: Preliminary report on the grid-based mapping of invasive
plants in Hungary (p); CSISZÁR Á.: Study of the generative reproduction of the fireweed (Erechtites
hieracifolia Raf. ex DC.) (p); FENESI A., BOTTA-DUKÁT Z.: Testing the major predictions of the theory of plant
invasiveness based on biological traits in the source area (p); KESZTHELYI S., PUSKÁS J., NOWINSZKY L.: Flight
changing investigation of european corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on the basis of light trap data in
Hungary (p.); KIRÁLY G., STETÁK D., BÁNYÁSZ Á.: Spread of invasive macrophytes in Hungary (p.); PÁL-FÁM F.,
BENEDEK L.: Adventivity in the point of view of macrofungi. A case study (p.); TOEPFER S., LEVAY N., KISS J.,
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KUHLMANN U.: Adult movements of newly introduced alien Diabrotica virgifera virgifera LeConte
(Coleoptera: Chrysomelidae) from airports (p.)
A rendezvény utolsó napján az ausztriai Donau-Auen Nemzeti Parkban tettünk látogatást. A konferenciát
követôen a résztvevôk egy nyilatkozatot fogalmaztak meg, amely a biológiai inváziókkal kapcsolatos azonnali,
aktív tevékenységre hívja fel a kormányzati és civil szervetek figyelmét Európában.
A rendezvény honlapjának címe: http://www.umweltbundesamt.at/neobiota

1422. szakülés, 2006. december 4.
1. BUNKE ZS.: Megemlékezés Lumnitzer Istvánról halálának 200. évfordulóján. (Elõadta: BARINA Z.)
Hozzászólt: SZABÓ T. A. (levelét ISÉPY I. olvasta fel).
2. BARTHA S., HORVÁTH A., TÜRKE I., VIRÁGH K., MOLNÁR E., ILLYÉS E.: Mikrocönológiai monitorozás –
módszertani vizsgálatok. Hozzászólt: CSONTOS P., HORVÁTH A., TÖRÖK P., TURCSÁNYI G.
Természetvédelmi célú monitorozásra alkalmas módszereket vizsgáltunk löszgyepekben (Sajgó, Belsôbáránd) és nyílt évelô homoki gyepekben (Vácrátót: Tece, Csévharaszt). 2×2 m-es kvadrátokban borításbecslést (hagyományos cönológiai mintavételt), ill. ugyanazon kvadrátok két-két oldala mentén mikrolineás
mintavételeket végeztünk. Utóbbi esetben összesen 4 m hosszú, 80 db érintkezô 5×5 cm-es mikrokvadrátból
álló transzekt mentén a fajok jelenlétét detektáltuk a mikrokvadrátokban, majd az egyes fajokat a talált elôfordulásaik számával jellemeztük. Minden kvadrátról három független ismétlésben készültek mintavételek,
különbözô személyek által. Azt vizsgáltuk, hogy melyik típusú mintavétellel kapunk precízebb, jobban reprodukálható adatokat. Eredményeink szerint a domináns fajok 2×2 m-es kvadrátokban történt borításbecslései
jobban szórnak (kevésbé pontosak) mint az 5×5 cm-es mikro-kvadrátokon alapuló becsléseik. A mikrokvadrátos mintavétel viszont túlbecsülheti a borításokat (torzíthat). Ezért a domináns fajok esetén csak a bentgyökerezô egyedek felvétele ajánlott. A mikrocönológiai módszereket kezelési kisérletekben a domináns és a
mátrixfajok rövidtávú (3–5–10 év során bekövetkezô) finom változásainak a korábbiaknál pontosabb detektálására ajánljuk. A ritka fajok becslésére viszont a hagyományos kvadrátmódszert tartjuk alkalmasabbnak.
A vizsgálatokat az OTKA K-62338 sz. pályázata támogatta.
3. TOBISCH T.: Az aljnövényzet tér- és idõbeli mintázata gyertyános-tölgyesben kialakított lékekben.
Hozzászólt: BARTHA S., BÖLÖNI J., FEKETE G., TÖRÖK P., TURCSÁNYI G.
4. VALKÓ O., VIDA E., TÖRÖK P., BALOGH A., TÓTHMÉRÉSZ B., MATUS G.: Fitomassza produkció és
fajgazdagság változása újrakezdett kaszálás hatására felhagyott hegyi kaszálókon. Hozzászólt: ILLYÉS E.
A kaszálógyepek Európában viszonylag ritkák és veszélyeztetettek. Területük vízrendezés, beszántás
vagy beépítés miatt erõsen lecsökkent. A megmaradt állományok nagy része a túlzott mértékû tápanyagbevitel
vagy alulhasznosítás következtében degradálódott. A kaszálás megszûnésével néhány kompetitor faj dominánssá válik, majd intenzív fûavar-felhalmozódás mellett a kísérõ fajok megritkulnak, eltûnnek. Ezek a társulások természetvédelmi szempontból kitüntetett figyelmet érdemelnek, ezért fontos restaurációs ökológiai kérdés, vajon visszaállítható-e az extenzív használat felújítása mellett korábbi állapotuk.
1993-ban hosszú távú kezelési kísérlet indult meg a Zempléni-hegységben található Gyertyánkúti-réteken.
Vizsgálataink során az évi egyszeri kézi kaszálás fajgazdagságra és földfelszín feletti fitomasszára gyakorolt
hatását vizsgáltuk felhagyott állományokban.
Felméréseinket 2004-ben két mészkerülõ kékperjés lápréten (Molinion coeruleae) és két mezofil gyepen
(Cirsio pannonici-Brachypodion) négy-négy (gyeptípusonként két kaszált és két kontroll), 10 m × 10 m-es
parcellában végeztük. A parcellákon belül 20 db 1 m × 1 m-es állandó jelölésû kiskvadrátban meghatároztuk
a fajokat és a fajonkénti virágos hajtásszámot.
2006 augusztusában parcellánként 32 db 10 cm × 10 cm-es fitomasszamintát vettünk. A mintákat élõ és
holt frakcióra bontva 60 °C-on szárítószekrényben tömegállandóságig szárítottuk. Az élõ frakciót fûnemû
(Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae) és dudvanemû (kétszikû, Orchidaceae, Liliaceae, Iridaceae) frakcióra
bontottuk. A dudvanemû fitomasszát fajokra bontva, míg a fûnemû mintát Molinia coerulea agg. és egyéb
fûnemû frakciókra bontva, 0,01 g pontossággal mértük.
Mindkét gyeptípusban a kezelt területek összfajszáma (p < 0,01–0,001), a dudvanemûek (p < 0,001) és a
virágzó dudvanemûek fajszáma (p < 0,001), szignifikánsan nagyobb volt a kontrollokénál. A kékperjés gyepek
kontroll parcelláiban a fûnemû (p < 0,01) és holt fitomassza (p < 0,001) mennyisége szignifikánsan magasabb
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volt, mint a kezelt gyepekben, a mezofil gyepekben a különbségek hasonlóak, de kevésbé voltak kifejezettek
(fûnemû: p < 0,05, holt: p < 0,001). A dudvanemû fitomassza esetében egyértelmû tendencia nem volt
kimutatható.
A fajösszetétel alapján készített DCA ordinációban a kezelt és kontroll parcellák pontfelhõi jól elváltak.
Mindkét terület esetében a dudvanemûek fajonkénti fitomasszatömegei alapján készített NMDS ordinációk
esetében a kontroll területek konvex burkai jelentõsen nagyobbak voltak, mint a kezelt parcellák esetében.
Kaszálás hatására megváltozott a gyepek fiziognómiája, a dudvanemûek faj- és fitomassza-eloszlása pedig
egyenletesebb lett a kaszált területeken.
A kaszálás a graminoid és a holt fitomassza mennyiségének csökkentése révén elõsegíti faj- és virággazdag gyepek kialakítását. Megfelelõ módszer lehet tehát a felhagyott, de még be nem erdõsült hegyi kaszálórétek helyreállítására.
5. PENKSZA K., KISS T., NAGY A., HERCZEG E., SZENTES SZ., BALOGH Á., TASI J.: Legeltetett-kaszált természetes gyepek gyepgazdálkodási és természetvédelmi szempontú vizsgálata. Hozzászólt: BARTHA S.
6. TÜRKE I., VARGA A., TURCSÁNYI G.: Tájtörténeti és vegetációdinamikai kutatások a Közép-Tisza
vidékén. Hozzászólt: BARTHA S., HORVÁTH A., SIMON T.
7. OUANPHANIVANH N., ILLYÉS Z.: Hazai orchideafajok és szimbionta gombáik vizsgálata: fajspecifitás
vagy élõhelyspecifitás. Hozzászólt: SIMON T.
Az orchideafajok csak gombákkal szimbiózisban tudják felvenni a fejlõdésükhöz szükséges tápanyagokat.
Kutatásaink folyamán az orchidea-gomba kapcsolat specifikusságát és a gombapartnerek élõhelyhez kötõdését
vizsgáltuk; ennek során 11 hazai orchideafaj szimbionta gombáit azonosítottuk különbözõ élõhelyekrõl. A
szimbiontákat orchideagyökerekbõl, valamint in situ nevelt csíranövényekbõl izoláltuk, és az nrITS-régió
szekvenciája alapján azonosítottuk. Néhány lápréti orchidea esetében kimutattuk, hogy láprétektõl az úszólápok felé haladva egyre kevesebb gombataxonnal mikorrhizálódnak; a jelenség hátterében valószínûleg a
szimbionta gombataxonok dominanciaviszonyainak átrendezõdése áll az extrém vizes élõhelyek felé haladva.
Hasonló eredményeket kaptunk sztyeppréteken és száraz vagy másodlagos élõhelyeken is az Orchis militaris
szimbiontáinak vizsgálatakor. Csíranövények szimbionta gombáit vizsgálva (a Liparis loeselii kivételével) a
kifejlett egyedekhez képest kisebb szimbiontadiverzitást tapasztaltunk, ami a fotoszintetizáló orchideák
csírázáskor még obligát, késõbb viszont fakultatívvá váló mikorrhiza kapcsolatával magyarázható. Ezek alapján feltételezzük, hogy a Liparis loeselii kifejlett egyedeibõl további vizsgálatok során további szimbiontákat
is ki tudnánk mutatni. Vizsgálataink alapján kezd körvonalazódni, hogy a különbözõ szimbionta gombataxonok milyen élõhelyigénnyel rendelkeznek. Ennek az információnak nagy jelentõsége lehet a különbözõ orchidea élõhelyek potenciális szimbionta gombaközösségeinek elemzésekor, valamint az orchidea-fajmegõrzési,
visszatelepítési programok során.
8. KERÉNYI-NAGY V., HÖHN M.: Útijelentés Erdélybõl – adatok a Csukás-hegység flórájához.
9. ISÉPY I.: Simon Tibor köszöntése 80. születésnapja alkalmából. Hozzászólt: SIMON T.
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