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BEVEZETÉS
A hazai természetes élôhelyek fajainak csírázási tulajdonságairól – szemben
az alaposan kutatott gyomnövényekével (pl. Bencze 1969, Czimber és Reiter
1970, Szabó 1970, Tamás 1999/2000, Béres és Sárdi 2000, Kazinczi et al. 2000)
– ma még csak nagyon szórványosak az ismereteink. A meglévô adatok is fôként vagy külföldi állományok vizsgálatán alapulnak (Grime et al. 1981,
Kotorová és Lepš 1999, Masuda et al. 1999), vagy azokra a természetes fajainkra
vonatkoznak, amelyek egyben haszonnövények is (takarmánynövények,
gyógynövények stb.), s ezért a többi vadon élô fajnál nagyobb érdeklôdésre
tarthatnak számot (Précsényi 1958, Szabó 1971, 1980, Kövicsné-Tatár és Nagy
1984).
Természetvédelmi szempontból viszont fontos volna a hazai védett fajok
csírázási igényeinek részletes kutatása – követve számos külföldi tanulmány
példáját (Aparicio és Guisande 1997, Baskin és Baskin 2002, Cochrane és
Probert 2006, Ferriol et al. 2006). A restaurációs ökológia szemszögébôl pedig
tulajdonképpen valamennyi természetes faj csírázóképességének ismeretére
szükségünk lehet. Patzelt és mtsai (2001) egy láprét-restaurációs kísérletben
az Inula salicina és a Lychnis flos-cuculi kivételével a többi célfaj magvait dormansnak találták, és megállapították, hogy a csírázási siker növelése érdekében a magokat célszerû elôkezelésben részesíteni. Ez a kísérlet is jól mutatja,
hogy a fajok csírázási tulajdonságainak ismerete különösen a tervezhetôség
és a hatékonyság szempontjából kiemelten fontos az élôhely-rekonstrukciós
beavatkozásoknál.
A fentiekbôl kiindulva jelen dolgozatunkban néhány szárazgyepi, illetve
erdei fajunk csírázási tulajdonságairól közlünk adatokat.

Kutatás, oktatás, értékteremtés (szerk.: Molnár Edit). MTA ÖBKI, Vácrátót, 2006
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ANYAG

ÉS MÓDSZER

Vizsgálatsorozatunk elvégzéséhez tíz szárazgyepekben élô és tíz erdei aljnövényzeti fajt választottunk ki. Ennek során figyelmet fordítottunk arra, hogy az
érintett növénycsaládok a két élôhely vonatkozásában azonos reprezentáltságot kapjanak. Emellett törekedtünk még arra, hogy lehetôség szerint évelô
lágyszárú (fôként hemikryptophyton) növényeket használjunk fel. Ennek célja
az életformabeli eltérésekbôl eredeztethetô magbiológiai különbségek kiküszöbölése volt, amelyek ugyan általában csak tendencia jellegûek (Thompson
és Rabinovitz 1989), de ha az ilyen különbségek túl nagy számban mutatkoznak a kísérleti fajok körében, akkor zavaró hatásuk összegzôdése már jelentôs
hibaforrássá válhat.
A fenti válogatási szempontok révén lehetôség nyílt arra, hogy a kísérletbe
bevont fajok önmagában vett csírázóképességi vizsgálatán túl a két élôhelytípusra vonatkozóan is végezhessünk majd bizonyos összehasonlítást.
A kísérleti terv szerinti húsz tesztfaj magvainak begyûjtésére az 1992-es
vegetációs idôszakban került sor (1. táblázat).
A magvakat a gyûjtési szezon végéig papír tasakokban, szobahômérsékleten (20–21 °C) tároltuk, majd fajonként 100–100 magot tartalmazó mintákat
különítettünk el.
A laboratóriumi csíráztatás elôtt a magtételek hidegkezelésben részesültek
az alábbi módon: a begyûjtéstôl november 27-ig szobahômérsékleten tárolva,
november 28-tól december 1-ig +10 °C-on tárolva, majd december 1-tôl január
30-ig (azaz 60 napon át) +5 °C-on tárolva. Január 31-én a magminták egy napra
ismét +10 °C fokra kerültek és ezt követôen február elsején kezdtük meg csíráztatásukat az ELTE Genetikai Tanszékének alagsori laboratóriumában, ahol
12 óra fény / 12 óra sötét megvilágítási ritmus mellett 23–28 °C hômérséklet
uralkodott (a hôingást a fénycsövek mûködése okozta). A tesztfajok 100–100
magját egy-egy csiszolatos üvegedénybe helyeztük el, amelyeket elôzôleg
1 cm vastagságban sterilizált homokkal töltöttünk fel és 25–25 cm3, erre a célra
készített tápoldatos csapvízzel (1 liter vízhez mintegy 2 cm3-nyi Vitaflora-3
dísznövénytápot keverve) nedvesítettünk meg. A Vitaflora-3 oldat N:P2O5:K2O
aránya 1,5:1:1,2 volt, és emellett mikroelemeket is tartalmazott. Sikeresen
csírázottnak a legalább 5 mm-es gyököcskével rendelkezô egyedeket tekintettük. A kísérletek lezárására az ötödik hét végén került sor, amikor újabb csíranövények már hosszabb idô óta egyik faj esetében sem mutatkoztak. A két
lelôhely adatsorainak statisztikai érétkeléséhez (mivel az egyik adatsornál a
normál-eloszlás nem teljesült) Mann–Whitney-tesztet használtunk (Précsényi
et al. 1995).
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1. táblázat A csírázóképességi vizsgálatokhoz felhasznált magvak (és termések)
eredete. Gyûjtésük az 1992. évben történt. A fajneveket és az életformákat (Éfo)
Simon (2000) szerint vettük figyelembe.
Család

Fajok neve

Éfo

Lelôhely

Gyûjtés napja

Budai-hg.,
Huszonnégyökrös-h.
Budai-hg.,
Huszonnégyökrös-h.
Budakeszi
Budai-hg.,
Huszonnégyökrös-h.
Budai-hg.,
Huszonnégyökrös-h.
Bugac
Csévharaszt
Visegrádi-hg.,
Cukorsüveg
Pesterzsébeten
nevelt tövekrôl2
Csévharaszt

május 10.

SZÁRAZGYEPI FAJOK
Asteraceae

Scorzonera austriaca

H

Asteraceae

Jurinea mollis

H

Asteraceae
Caryophyll.

Inula ensifolia
Silene otites

H
H

Caryophyll.

Dianthus giganteiformis1 H

Poaceae
Poaceae
Lamiaceae

Secale sylvestre
Stipa borysthenica
Teucrium chamaedrys

Th
H
Ch

Apiaceae

Ferula sadleriana

H

Scrophula.

Verbascum lychnitis

TH

július 8.
szeptember 10.
július 8.
augusztus 3.
június 20.
június 10.
augusztus 14.
augusztus
október 24.

ERDEI FAJOK
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyll.
Caryophyll.
Poaceae
Poaceae
Lamiaceae
Apiaceae
Scrophula.

1

Mycelis muralis
Hieracium murorum3

H
H

Budapest, János-hegy
Visegrádi-hg.
Lepence-p. völgye
Tanacetum corymbosum H
Pilisszentlászló
Silene vulgaris
H(Ch) Budapest, János-hegy
Lychnis coronaria
H
Pilisszentlászló
H
Budapest, János-hegy
Bromus benekeni4
Poa nemoralis
H
Budapest,
Kis-Hárs-hegy
Stachys sylvatica
H
Pilisszentlászló,
Hegytetô
Angelica sylvestris
H
Dabas
Digitalis grandiflora
H
Visegrádi-hg.,
Cukorsüveg

– ssp. pontederae; 2 – a kerti állomány Pilis-tetôi eredetû;
sylvaticum; 4 – syn. Bromus ramosus ssp. benekeni.

3

július 19.
június 23.
szeptember 12.
június 30.
augusztus 14.
július 31.
augusztus 2.
július 3.
október 24.
augusztus 14.

– syn. Hieracium
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EREDMÉNYEK

ÉS MEGVITATÁSUK

Vizsgálataink során a fajok többségének magmintái csírázóképesnek bizonyultak, de százalékos értékeik nagyon tág határok között változtak. Az erdei
csoport, ha a fajokat a százalékos csírázás szerint rendezzük sorba, egy kivétellel minden esetben meghaladta a gyepi fajok rangsorában azonos helyen
álló párt (1. ábra). Ráadásul az erdei fajok csoportjában a tíz faj közül nyolc
csírázott, míg a gyepiek esetében csak hat. Ennek megfelelôen az erdei csoport átlagos csírázási százaléka (21,2%) jóval meghaladta a gyepi csoport átlagát (12,6%). Ez az eredmény tulajdonképpen megfelel az elôzetes elvárásnak
és elvben azzal magyarázható, hogy a jobban kiegyensúlyozott erdei környezetben a fajok „bátrabban” csírázhatnak, azaz kevésbé fontos számukra az
éves magtermés elfektetése. Ugyanakkor a két fajcsoport között kimutatott eltérést a Mann–Whitney-teszt nem mutatta szignifikánsnak (p= 0,192), ezért az
eredmény fenntartással kezelendô, alaposabb vizsgálatához több faj bevonása szükséges.

1. ábra Az erdei és a szárazgyepi fajok rangsora a csírázási százalékok szerint

Mielôtt az egyes fajokkal kapcsolatos eredményeinket értékeljük, tekintsük
át a 2. táblázatot, amely az „Institute of Scientific Information” adatbázisára támaszkodva mutatja be az általunk vizsgált fajok csírázási viszonyainak eddigi
kutatottságát.
Látható, hogy a legtöbb cikk a Silene vulgaris-t tárgyalja, aminek az a magyarázata, hogy ez a faj az utóbbi idôben kedvelt kísérleti alanyává vált evolúciógenetikai és populációdinamikai kutatásoknak (pl. Bailey és McCauley
2006). A hólyagos habszegfûn kívül csak négy fajra vonatkozóan találtunk 1–3
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2. táblázat Az egyes fajok csírázási tulajdonságaival foglalkozó cikkek száma az
„Institute of Scientific Information - The WEB of Science” adatbázisa alapján 2006.08. 28-ig
Fajok neve

Cikkek száma

Angelica sylvestris
Bromus benekeni
Inula ensifolia
Poa nemoralis
Silene vulgaris

2
1
1
3
13

Az egyes szûrések során a megfelelô fajnév és a „germination” kulcsszavak
együttes elôfordulását vizsgáltuk a közlemények címében, összefoglalójában,
vagy kulcsszavai között. Az átvizsgált közlemények száma 24 587 481 volt
(SCI-Expanded: 1975 - present).

közleményt, míg a többi 15 faj csírázásáról ilyenek egyáltalán nem kerültek
elô. (Természetesen elôfordulhatnak a vizsgált adatbázisban nem szereplô
további közlemények egyes fajokról, de a fô tendenciát ez nem befolyásolja.)
Úgy tûnik tehát, hogy eredményeink nagyobb része hiánypótlónak tekinthetô.
Az erdei fajok csoportjából a legnagyobb mértékben a Bromus benekeni
csírázott (82%). Brunet és Neymark (1992) svédországi minták csíráztatása
során 4,6-tól 6,0-ig terjedô pH-tartományban általában 20–40% közötti értékeket figyeltek meg, bár 1–1 alkalommal 60, illetve 84%-os csírázását is feljegyezték. Az ágas rozsnok magjai (szemtermései) tehát feltehetôen jól használhatóak élôhelyrekonstrukciós munkákban, de figyelembe kell venni, hogy magjai
(egy eddig csak részben publikált adatsor szerint; Csontos 1999) legfeljebb két
évig tárolhatóak, és a második évben már jóval kisebb százalékban csíráznak.
Kimondottan jó csírázási eredményt mutatott a Mycelis muralis is (50%).
Egy angliai vizsgálatban frissen gyûjtött, illetve egy évig szárazon tárolt
kaszatjai még jobb (89–98%-os) eredményt adtak (Grime et al. 1981). Ugyanakkor kísérletek során megfigyelték, hogy a földbe kerülô kaszatok késôbb elfekvôvé válnak (Csontos 1999), évente csak mintegy 5%-uk csírázik, és helyenként erdôtalajok magbankjából is kimutatható (Csiszár 2004).
A következô fajcsoport – amelynél 10 és 20% közötti csírázást tapasztaltunk – a kakicsvirágnál jóval nagyobb restaurációs ökológiai jelentôséggel bír.
Ide tartoznak: a Tanacetum corymbosum (17%), a Hieracium murorum (15%), a
Poa nemoralis (15%), a Digitalis grandiflora (13%) és a Silene vulgaris (12%),
azaz tôrózsából magas szárral virágzó olyan évelô kétszikûek, amelyek erdeink jellegzetes és dekoratív kísérôfajai (Simon 2000), illetve a berki perje
esetében egy fácies-képzô fû. Noha azonnali csírázóképességük nem túl magas, elônyös tulajdonságuk, hogy a talajban perzisztens magbankot alakítanak
ki (Csontos 1999), ahonnan éveken át többé-kevésbé egyenletesen csíráznak.
Különösen a H. murorum és a S. vulgaris esetében számíthatunk magasabb
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(20, ill. 50% feletti) értékekre (vö. Grime et al. 1981), míg a Poa nemoralis jó
alkalmazhatósága mellett egyrészt az szól, hogy sokféle talajtípuson egyaránt
jól csírázik (Olsson és Kellner 2002), másrészt hazai vizsgálatok megmutatták,
hogy a bolygatott erdôk aljnövényzetében spontán módon is eluralkodhat
(Fekete et al. 1987).
A vizsgált erdei fajok körében a Stachys sylvatica egyedül képvisel egy
olyan csoportot, amelyre jellemzô hogy, a kezdeti alacsony csírázási százalék
a késôbbi években határozottan emelkedik. A S. sylvatica esetében ez a hatodik évre elérheti a 37%-ot. Az erdei tisztesfüvet ezért elsôsorban diverzitás növelô utókezelésekhez javasoljuk, olyan rehabilitált területeken, ahol a vegetációt elsôdlegesen már kialakították jobb kezdeti megtelepedési képességekkel rendelkezô fajokkal.
A szárazgyepek fajainak körében is többféle csírázási típust figyeltünk
meg.
Különösen jó eredményeket kaptunk a Silene otites (42%) és a Teucrium
chamaedrys (34%) esetén. Emellett, a hazai természetes magbank vizsgálatokban mindkét faj esetén sikerült kimutatni a rövid távú perzisztenciát (Virágh
és Gelencsér 1988, Sendtko 1999, Matus et al. 2003), azaz egy esetleges magvetés alkalmával még néhány további évben is számíthatunk megjelenô csíranövényekre.
A szárazgyepi fajok második csoportjába a Secale silvestre (22%), a Stipa
borysthenica (14%) és az Inula ensifolia (11%) sorolható. A Secale és a Stipa
esetében fontos megjegyeznünk, hogy ha természetközeli viszonyok között
telelhetnek, akkor az elsô évi csírázásuk jóval magasabb (58%, ill. 51%) értékeket mutathat (Csontos 1998). Ôszi vetésük során azonban ügyelni kell arra,
hogy a szemtermések ne maradjanak a talaj felszínén, mert ott nagy méretük
miatt fokozott magpredációnak lehetnek kitéve, ami lerontja a restaurációs
beavatkozás sikerét. Az I. ensifolia-ra vonatkozóan más kísérletekben is maximálisan csak 28%-os csírázást figyelhettünk meg, a restaurációban való alkalmazhatóságát azonban nagy mértékben javítja, hogy már a fiatal magoncokon
megjelennek a klonális növekedést biztosító járulékos gyökerek (Putz 2006).
A hangyabogáncs (Jurinea mollis) csírázóképessége itt és más vizsgálatainkban is meglehetôsen alacsonynak mutatkozott. Megítélése ezért lényegében az utolsó bekezdésben összegyûjtött, frissen gyûjtve nem csírázó fajokéval egyezik meg.
Hat faj magtételei vizsgálatsorozatunkban egyáltalán nem csíráztak: Angelica silvestris, Lychnis coronaria, Dianthus giganteiformis, Ferula sadleriana,
Scorzonera austriaca és Verbascum lychnitis. Egy másik kísérletsorozatban,
ahol ugyanezen magtételeket sokéves idôsorban vizsgáltuk, legalább egy kísérleti évben valamennyi faj magjai csíráztak. Tehát a felhasznált magtételeket
életképeseknek tekinthetjük, és a korai csírázás elmaradását e fajok esetében
valószínûleg a magnyugalom valamely speciális formájának fennállása okozta.
Így, például az A. silvestris esetében Kotorová és Lepš (1999) vizsgálatai szerint
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erôsebb hidegkezelés (–14 C°) és a hosszabb utóérési idô biztosítása hozhat
eredményt (l. még Baskin és Baskin 1998). Nyilvánvaló, hogy az imént felsorolt
fajok restaurációs ökológiai alkalmazását meg kell elôznie csírázási viszonyaik
részletes felderítésének.
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