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Összefoglalás: A magyar flóra egyik legnagyobb ritkaságának számító, 2008-ban fokozott védettséget kapott
sápadt lednek [Lathyrus pallescens (Bieb.) Koch] igen jelentős egyedszámú Széchenyi-hegyi (Budapest)
állományában 2005-ben végzett mérések és megfigyelések alapján szolgáltatunk néhány adatot a faj alaktanához,
fenológiájához és szaporodásbiológiájához. A növény legtöbb jellemzője jelentősen változékonyabb, mint azt
a hiányos irodalmi adatok sugallják. Virágzó hajtásainak magassága (21–)26–41(–49) cm között változik, a
virágzó hajtásokon 1–3(–5) virágzat fejlődik, melyekben fürtönként a (4–)5–9(–12) virág és átlagosan 0,73
termés képződik. (A megtermékenyülési arány 11 % körüli.) A hüvelytermésekben a magvak száma (0–)1–3(–5)
között változott (átlagosan 2,2 mag/hüvely). A magvak jelentős részét (2005-ben közel felét) nem azonosított,
a hüvelytermés belsejében élő rovarlárvák pusztították el. A növény magvai tojásdadok, 3–4 mm hosszúak
és 2–3 mm szélesek, sima felszínűek, világos zöldes-barna alapon, sötétbarnán mintázottak, tompa fényűek,
ezertömegük 20,38–20,46 gramm. Csírázásuk rövid távú erélyét és gyorsaságát egyaránt segítette a maghéj
szkarifikálása.

Bevezetés
A sápadt lednek a közelmúltig a hazánkban bizonytalan előfordulású növényfajok
között szerepelt (Molnár 1999), és valós természetvédelmi jelentőségét is csak mostanában
ismerték fel (Somlyay és Pifkó 2002). A növényről a korábbi szakirodalomban számos
téves közlés látott napvilágot; biológiájáról, életmódjáról pedig igen kevés információnk
volt. A faj 2008-ban, 100 000 Ft-os természetvédelmi értékkel fokozott védelmet kapott. A
közlemény e ritka előfordulású, biogeográfiai szempontból jelentős faj jobb ismeretéhez
kíván adatokat szolgáltatni.
Nevezéktan, taxonómiai helyzet
A fajt Orobus pallescens néven Marschall von Bieberstein (1808: 153.) írta le, majd
Koch 1841-ben átsorolta a Lathyrus nemzetségbe. Társnevei: Orobus angustifolius L.
1753, Sp. Pl. ed. 1: 729 non Lathyrus angustifolius Medikus 1783 nec Ginzberger 1896,
Orobus canescens Ledeb. 1843, Fl. Ross. 1: 693 non L. fil. 1781.
Legközelebbi feltételezhető rokona, a kelet-balkáni endémikus (Szerbia, Bulgária)
Lathyrus pancicii (Juriš.) Adamović. Magyarországon két, kissé távolabbi rokon taxon
ismeretes: a L. pannonicus (Jacq.) Garcke és a L. lacteus (Bieb.) Wissjul. [= L. pannonicus
(Jacq.) Garcke ssp. collinus (Ortm.) Soó].
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Elterjedés
A L. pallescens kelet-szubmediterrán–pannóniai–pontusi flóraelem (Meusel et al.
1965), hazánk (illetve a Dunántúli-középhegység) areája nyugati, és a Kárpát-medencén
belül egyben északi határát képezi. Ez azt jelenti, hogy már Szlovákiában, Ausztriában,
sőt Szlovéniában és Horvátországban sem fordul elő. Magyarország jelenlegi területén
mindössze három tájegységből vannak biztos, herbáriumi példánnyal is igazolt lokális
adatai (Keleti-Bakony, Budai-hegység, Mátra), amelyekből ma már a bakonyit nem
tudjuk megerősíteni. Hazai lelőhelyeitől keletre legközelebb sok száz kilométerre, Kolozsvár
környékén található. További lokális előfordulásai ismertek Romániában, Kelet-Szerbiában és Macedóniában. Elterjedésének súlypontja a Fekete-tenger tágabb körzetében,
Bulgáriában, Dél-Oroszországban, a Kaukázus előterében, továbbá Törökország északkeleti szegletében van. Legkeletebbre Kazahsztánig hatol (Bässler 1981).
A faj hazai előfordulásait részletesen tárgyalta Somlyay és Pifkó (2002). 2005-ben a
gyöngyösi Sár-hegyen Gulyás Gergely és Magos Gábor találták meg egyetlen lelőhelyen,
mindössze tízes nagyságrendű állományát (Sramkó et al. 2008: 79.).
Morfológiai jellemzők
A faj több alaktani sajátságáról nem, vagy csak néhány adatot találunk a szakirodalomban, melyek vélhetően a faj valós változatosságát csak részben reprezentálják
(1. táblázat).
1. táblázat
Table 1
A Lathyrus pallescens két alaktani jellemzője néhány irodalmi forrásban
Some morphological characters of Lathyrus pallescens in the references cited.
(1) References; (2) Present paper; (3) Height of shoot (cm); (4) Number of flowers; (5) No data

Forrás (1)
A hajtás magassága (cm) (3)
Virágok száma (4)

Csapody
1982

Farkas
1999

Grinţescu
Nyárády
1957

Jelen munka
(2)

30–40

30–40

25–40

(21–) 26–41
(–49)

Nincs adat
(5)

Nincs adat
(5)

2–5

(4–) 5–9 (–12)

A faj változatosságának felmérése érdekében 2005-ben a nagy egyedszámú (több ezer
virágzó hajtást számláló) Széchenyi-hegyi (Budapest) állományában részletes morfológiai
felvételezést folytattunk. Méréseink, megfigyeléseink és irodalmi adatok alapján a faj
alaktani jellemzése az alábbiak szerint foglalható össze:
Kúszó, fásodó gyöktörzsű növény, melynek gyökerei nem koloncosan vastagodók.
Hajtásai virágzáskor (21–) 25–45 (–49) cm magasak (1. ábra). Átlagos magasságuk 33,3
cm. Általában többedmagukkal, sűrűn, mereven felállón fejlődnek. A hajtás majdnem
mindig aprón szőrös – míg a L. pannonicus és a L. lacteus mindig kopasz –, de a L.
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pallescens-nek egészen lekopaszodó alakja is előfordul [var. glabratus Trautv.; Bässler
(1981) monográfiájában: f. glabratus (Trautv.) Bässler, Soó 1966: 368.: f. nudus Nyár.].
Levélnyele jóval rövidebb a szálas pálháknál, szemben a L. lacteus-szal, a mereven felálló levelek gyakran majdnem ülnek, 2–3 (–4) levélkepárt hordoznak A levélkék 4–6 cm
hosszúak és 2–4 mm szélesek. A virágzó hajtásokon 1–3(–5) (átlagosan: 2) virágzat fejlődik
(2. ábra). A legalsó virágzat hossza (5–) 7–12 (–15) cm (3. ábra). A virágzat rendszerint
kiemelkedő, hosszabb a murváskodó levélnél. A fürtökben fejlődő virágok száma (3–)
5–7 (–12) (4–5. ábra). A bimbók sárgás-zöldek, a 15–25 mm hosszúságú virágok fehérek,
a virágzás vége felé sem színeződnek el, barnulnak meg. A bibeszál csúcsán lapátszerűen
kiszélesedik, ez a termésen körülbelül június végéig látható. Az érett hüvelytermés szalmasárga színű (a L. pannonicus és a L. lacteus esetében gesztenyebarna).
A L. pallescens leginkább a vele azonos élőhelyen tenyésző L. lacteus-szal téveszthető
össze, amint azt a Farkas (1999) könyvében látható fénykép (156C) is tanúsítja: a fotó
L. lacteus-ról készült.

1. ábra. A virágzó hajtások magasságának (cm) eloszlása
(Budapest: Széchenyi-h., 2005.05.20., n=100)
Figure 1. The distribution of the height of flowering shoots.
(Budapest: Széchenyi Hill, 20.05.2005, n=100)

2. ábra. A virágzatok virágzó hajtásonkénti számának eloszlása
(Budapest: Széchenyi-h., 2005.05.20., n=100)
Figure 2. The distribution of the number of inflorescences per flowering shoots.
(Budapest: Széchenyi Hill, 20.05.2005, n=100)
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3. ábra. Az alsó virágzat hossza (cm)
(Budapest: Széchenyi-h., 2005.05.20., n = 100)
Figure 3. The length (cm) of the lower inflorescence.
(Budapest: Széchenyi Hill, 20.05.2005, n=100)

4. ábra. A virágok virágzatonkénti számának eloszlása
(Budapest: Széchenyi-h., 2005.05.09., n = 59)
Figure 4. The distribution of the number of flowers per inflorescence.
(Budapest: Széchenyi Hill, 09.05.2005, n=59)
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5. ábra. A virágok virágzatonkénti számának eloszlása
(Budapest: Széchenyi-h., 2005.05.20., n = 100)
Figure 5. The distribution of the number of flowers per inflorescence.
(Budapest: Széchenyi Hill, 20.05.2005, n=100)

Életmód, biológia
A faj életmódjáról és biológiájáról alig vannak publikált információk. Soó (1966:
368.) szerint Hemikryptophyton – Geophyton életformatípusba tartozik. Megfigyeléseink
szerint kiterjedt (akár több négyzetméteres) sarjtelepeket alkot. A faj élőhelyigényét
részletesen tárgyalta Somlyay és Pifkó (2002).
Fenológiai viszonyairól az irodalomban szinte kizárólag a virágzás idejéről találhatók
adatok (2. táblázat). Megfigyeléseink alapján elmondható, hogy hajtásai március végén –
április elején indulnak növekedésnek. Nagy egyedszámú Széchenyi-hegyi állományában
már május első hetében lehet virágzó hajtásokat találni, de azonos termőhelyen egy-két
héttel később virágzik és érlel termést, mint a L. lacteus. Virágzásának legjava május második felére és június elejére esik. Magjai július elejére-közepére érnek be.
2. táblázat
Table 2
A Lathyrus pallescens virágzási ideje néhány irodalmi forrásban
The flowering period (months) of Lathyrus pallescens in the references cited.
(1) References; (2) Flowering time (IV: April, V: May, VI: June)

Forrás (1)
Virágzási idő
(2)

Jávorka
1924–1925

Grinţescu
Nyárády 1957

Soó
1966

Csapody
1982

Farkas
1999

V–VI.

V–VI.

V–VI.

IV–V.

IV vége –
VI.
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A faj biotikus interakcióit illetően elmondható, hogy gyökérgümőiben – a család más
fajaihoz hasonlóan – nitrogénkötő (Rhizobium) baktériumok élnek. Bimbóit és fiatal virágait nem azonosított rovarlárvák (valószínűleg lepkehernyók) fogyasztják. Érőfélben
lévő magjainak igen nagy hányadát pusztították el 2005-ben rovarlárvák (valószínűleg
zsizsikek). A Széchenyi-hegyen hajtásain igen kis számban a herefojtó aranka (Cuscuta
epithymum) élősködött.
A faj szaporodásbiológiájával kapcsolatban a következő észleléseket tettük: virágzataiban
0–5 termés fejlődött, a virágzatok több mint felében (54 %) nem volt megtermékenyült
virág (6. ábra). A virágzatonkénti átlagos termésszám 0,7 volt. A virágzatonkénti átlagosan
6,6 virágból 0,7 termés fejlődött, tehát a megtermékenyülési arány 11 %-os volt. A faj esetében a viszonylag alacsony megtermékenyülési arány miatt az önmegporzás kizárható.
Megfigyeléseink szerint virágait a Széchenyi-hegyen elsősorban hártyásszárnyúak
(Hymenoptera) látogatták, itteni populációjának valószínűleg legjelentősebb megporzója
a házi méh (Apis mellifera). A hüvelytermésekben (0–)1–3(–5) mag (átlagosan 2,2 mag)
érett be (7. ábra).

6. ábra. Hüvelytermések virágzatonkénti számának eloszlása
(Budapest: Széchenyi-h., 2005.07.03., n = 150)
Figure 6. The distribution of the number of pods per inflorescence.
(Budapest: Széchenyi Hill, 03.07.2005, n=150)

2004-ben és 2005-ben a hüvelytermések jelentős részében volt megfigyelhető nem
azonosított rovarlárvák (valószínűleg zsizsikek) kártétele. Becslésünk szerint 2005-ben a
teljes maghozam mintegy felét (!) pusztították el ezek a rovarok.
A növények átlagos maghozamának becslése: 2005-ben a Széchenyi-hegyen egy
virágzó hajtáson átlagosan 2,03 virágzat fejlődött. 1 virágzatban átlagosan 0,733 termés
fejlődött és hüvelyenként átlagosan 2,2 mag érett be. Azaz egy virágzó hajtáson átlagosan
4,5 mag termett.
A Lathyrus pallescens magvai tojásdadok, 3–4 mm hosszúak és 2–3 mm szélesek,
sima felszínűek, világos zöldes-barna alapon, sötétbarnán mintázottak, tompa fényűek (8.
ábra). A magvak számított ezertömege: 20,38–20,46 gramm.
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7. ábra. Magok hüvelyenkénti számának eloszlása
(Budapest: Széchenyi-h., 2005.07.21., n = 60)
Figure 5. The distribution of the number of seeds per pod.
(Budapest: Széchenyi Hill, 21.07.2005, n=60)

8. ábra. A Lathyrus pallescens magjai (méret: 10 mm)
Figure 8. The seeds of Lathyrus pallescens (scale: 10 mm).
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3. táblázat
Table 3
A Budapest: Széchenyi-hegyen, 2005. 07. 21-én gyűjtött ép, érett magvak tömege
The weight of the mature seeds (Budapest: Széchenyi Hill, 21. 07. 2005).
(1) Number of seeds; (2) Weight of seeds (g)

Magok száma (db) (1)

35

35

40

100

110

Magok tömege (g) (2)

0,706

0,743

0,802

2,038

2,251

A faj csírázásának tanulmányozása céljából a budapesti Széchenyi-hegyen 2005. 07.
21-én begyűjtött 55 magot 2005. 09. 28-án vetettük el a Debreceni Egyetem Botanikus
kertjében, pH 7,3–7,5 kémhatású talajba. A magvakat a talaj felszínébe enyhén benyomtuk
és vékony réteg homokkal borítottuk. 28 mag maghéját dörzspapírral meggyengítettük,
27 magét pedig nem. A első csíranövényt a vetést követően 5 nap múlva észleltük. Négy
hónap elteltével a szkarifikált magvak 67,9 %-a csírázott ki, a nem szkarifikáltaké 37,1
%-a (4. táblázat). Csírázásuk rövidtávú erélyét és gyorsaságát egyaránt segítette a maghéj
szkarifikálása.
4. táblázat
Table 4
A Lathyrus pallescens meggyengített maghéjú és érintetlenül hagyott magjainak csírázása
The germination of the scarificated and non-scarificated seeds.
[1] Days after sawing; [2] Germinated scarificated seeds (from 28), germination percentage in parenthesis;
[3] Germinated non-scarificated seeds (from 27), germination percentage in parenthesis

Időpont (vetés utáni nap)
[1]

5.

Szkarifikált magvak (28)
közül csírázott; zárójelben a
csírázási százalék
[2]
4 (14,2 %)

Nem szkarifikált magvak (27)
közül csírázott; zárójelben a
csírázási százalék
[3]
1 (3,7 %)

28.

14 (50 %)

6 (22,2 %)

42.

17 (60,7 %)

10 (37,1 %)

113.

19 (67,9 %)

10 (37,1 %)

Köszönetnyilvánítás
A munkát az NKFP 3B 050/2002. (Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése) című pályázat és a MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatta. Köszönöm Horváth
Orsolyának a csíráztatási kísérletben végzett munkáját.
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This study presents data on the morphology, phenology and reproductive biology of the species Lathyrus
pallescens (Bieb.) C.Koch, one of the highest rarities of the Hungarian flora, which has received strict protection
in Hungary in 2008. Morphometric measurements and other observations were carried out in the key population
at Széchenyi Hill in 2005. Most characteristics of the plant are much more variable than what can be expected
from the highly scarce literature. The height of flowering stems varies between (21–)26–41(–49) cm. The stems
bear 1–3(–5) inflorescences, on which (4–)5–9(–12) flowers can be developed. 0.73 fruit on average yield from
the flowers. (The fertilisation ratio is about 11%.) The number of seed per pod varies between (0–)1–3(–5),
resulting 2.2 seeds per fruit on average. The shape of the seeds is oval, their length is 3–4 mm, the width is 2–3
mm, their surface is smooth, the appearance is matt and patterned with dun patches on the light greenish–brown
background. The thousandseed-mass was determined to be 20.38–20.46 gramm. The considerable quantities of
the seeds (almost half of them) were eaten up by insect species living in the pods in 2005. Both the short-term
vigour and speed of the seed’s germination were greatly facilitated by scarification.
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