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Abstract: The valley of the river Jaba and the hilly country of its small catchments area situated in
Trans-Danube near the lake Balaton and plain of Mezõföld. It has not yet been discovered botanically
till now in details. There remained next-to-natural relic habitats under traditional land-use conditions
because of its orographical, mineralogical and pedological properties. It proved to be poor of minerals
and energy sources.
The aim of the present study is counting of vascular plants and plant communities by a preliminary
study, evaluating of steppe communities of Salvio-Festucetum rupicolae and Cynodonti-Poëtum angus-
tifoliae from the point of view of nature conservation and utility for pasturing. There is a presentation of
taxonomical problems of Eriolepis section of the genus Cirsium with confirmation of the presence of
Cirsium Boujartii (Pill. et Mitterp.) Schultz Bip. in Hungarian flora.  

Keywords: loess-steppe, oakwoods, meadows, nature conservation and economical ranking, Cirsium. 

Bevezetés és problémafelvetés

A Jaba-patak völgye – a környezõ dombvidékkel együtt – Külsõ-Somogynak a Balaton
medencéjével és a Mezõfölddel határos része. Botanikai szempontból eddig részleteiben
alig ismert és kevéssé feldolgozott kistáj. Növényföldrajzi, potenciális vegetáció térképeken
egyértelmûen jelenik meg, és egységként kezelhetõ. 

Ásványkincsekben, energiaforrásokban való szegénysége miatt, felszínalaktani, kõzetta-
ni és talajtani adottságai következtében, hagyományos jellegû táj- és földhasználati körül-
mények között természeteshez közeli, reliktum élõhelyek és vegetációfoltok maradtak fenn.
Elõzetes vizsgálataink a flórisztikai megfigyelések és a taxonómiai problémák mellett fõként
a száraz gyepekre irányultak. Célul tûztük ki a tájegység edényes növényfajainak felsorolá-
sát, társulásainak megismerését. Értékeltük a pusztagyepi és a pusztarét társulásokat cö-
nológiai, természetvédelmi és gazdasági szempontból, számos új flórisztikai adattal szolgá-
lunk, hozzájárulunk a Cirsium nemzetség Eriolepis szekciójának tisztázásához hazánkban.
Eredményeink elõzetes jellegûek és természetvédelmi jelentõségük is van.

Irodalmi áttekintés

A Balaton és a Jaba-patak közötti dombhát, a Jaba völgyével együtt a Magas-Somogy
(Külsõ-Somogy) keleti felére jellemzõ aszimmetrikus dombhátak együttesének a legkisebb
tagja, amely az íves vonalú keresztvölgyekben folyó vizek közül a legészakabbra található,
legrövidebb Jaba vízgyûjtõje (MAROSI–SZILÁRD 1981, SOMOGYI 1981).

A típusos lösz és az apró szemû homokkal tagolt, finoman rétegzett lösz talajképzõ kõ-
zeten közepesen erodált vályog, agyagbemosódásos barna erdõtalaj, barnaföld, cser-
nozjom barna erdõtalaj, a tájegység szárazabb északkeleti – keleti részein a csernozjom
talajtípus jellemzõ. A csapadékvizek által lehordott iszap, homok, agyag, és ezek kombiná-
ciói, tõzeg, kotuföld, láp- és berekföld, átmosott iszapos, homokos, agyagos jellegû löszös
üledékek, stb. a Jaba völgyét 2–5 m vastagságban töltik ki, és a réti- és láptalajok talajkép-
zõ kõzetei (BARCZI 2000, MAROSI–SZILÁRD 1981). Éghajlatában atlanti és mediterrán hatások
érezhetõk (SZILÁRD 1981).
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A táj gazdasági potenciálja mezõgazdasági jellegû, a dél-dunántúli átlaghoz alulról köze-
lít, a legeltetõ állattenyésztés történelmileg dominál. Természetes elemekben gazdag, antro-
pogén befolyású természeti táj, amelyben kontinentális és szubatlanti hatás alatt álló, me-
zõgazdasági hasznosítású, gyengén tagolt dombsági; mérsékelten kontinentális, szubatlanti
vagy szubmediterrán hatás alatt álló, erdõ- és mezõgazdasági hasznosítású, közepesen ta-
golt dombsági; fõleg szubatlanti hatás alatt álló, részben zárt erdejû, erõsen tagolt, magas-
ra kiemelt dombsági; azonális, hidro- és szemihidromorf talajú, rét-legelõ-hasznosítású táj-
típusok vannak (ÁDÁM et al. 1981).

A hagyományos jellegû tájhasználat ma is meghatározó. Elérhetõnek látszik a természe-
ti értékek, az élõhelyi sokféleség és a fajgazdagság megtartása. A Jaba és a Balaton, illet-
ve a Jaba és a Kis-Koppány közötti terület egy része „Ságvári dombok” néven szerepel az
Európai Unió Natura 2000 hálózatában (1. ábra).

Növényföldrajzi szempontból a Praeillyricum és az Eupannonicum határterülete, a mezõ-
földi flórajárással (Colocense) érintkezõ somogyi rész. Potenciális vegetációja sok délies vo-
nást mutat, de a pannon xerotherm vegetáció tagjainak fellépésével flórájának balkáni jelle-
ge gyengül (LEHMANN 1981). Az elterjedési határok és a potenciális vegetáció értékelésében
egyetértés van (BOROS 1929, HORVÁT 1943, JAKUCS 1974, PÓCS 1991, SOÓ 1962, BORHIDI

2003). Eredeti növénytakarója túlnyomórészt cseres tölgyes (Quercetum petraeae–cerris),
számos délies vonással rendelkezõ ezüsthársas gyertyános-tölgyes (Tilio argen-
teae–Quercetum petraeae–cerris), illetve mészkedvelõ tölgyes (Orno–Quercetum) erdõ volt
(BARCZI 2000). Az utóbbi kettõ maradványfoltjai ma is léteznek. A keleti és északkeleti pere-
mek õsi társulásai alföldi jellegû tatárjuharos lösztölgyesek voltak (Aceri tatarici–Quercetum
roboris). Ugyanott megjelennek az elsõsorban az Alföldre jellemzõ löszpusztarétek
(Salvio–Festucetum rupicolae), eredeti foltokban, de másodlagos élõhelyeken is. Mára szin-
te teljes egészében lösz-kultúrterületté alakult át. Az egykori vegetációra néhány erdõ és le-
gelõ, vizes élõhely maradvány utal (BARCZI 2000, HORVÁT 1943). 

A száraz rétek és legelõk, a kisebb-nagyobb kiterjedésû természetes száraz gyepek, he-
lyenként kopárok, semleges vagy meszes talajú erdõk helyén kialakult legelõk a használat-
tól függõen pusztarét jellegûek, cserjésednek, vagy túl vannak legeltetve. A nedves és üde
kaszálórétek a széles Jaba-völgyet kitöltõ holocén alluviális ártéri üledéken létrejött mocsár-
rétek, amelyek magassásosokkal, magaskórósokkal és nádasokkal együtt fordulnak elõ.
Antropogén állományok az erdei ültetvények, a telepített gyepek, a szántóföldi, útszéli és
ruderális gyomnövényzet. A fás és dudvás özönfajok állományai elõretörõben vannak.

Kutatási terület és módszer

A Jaba folyásának délnyugati – északkeleti fõ irányában a völgyének kijáratában elterü-
lõ Ságvár alatt, halastóvá duzzasztva egyesül a Kis-Koppánnyal. A forrás és a felsõ folyás
kertek alatt, szántóföldek szomszédságában, erõsen igénybe van véve. A patakkísérõ fehér-
fûz-ligetet tájidegen fajok szennyezik. A patak medre késõbb mély és csatornázott, nádasok,
mocsárrétek, magaskórósok, szántóföldek és a parlagok között fut. Patakkísérõ feketedió
és hibridnyár ültetvények vannak. Az aszályos évjáratokban a patakmenti kaszálók egy ré-
szét szántó- és vadföldnek felszántották; a régebbiek helyén parlagok és telepített gyepek
vannak. A meder és a part növényzetét többé-kevésbé rendszeresen vágják, a természetes
magaskórós fajokkal együtt jellemzõek a ruderális és az újonnan betelepülõ özönnövények
is. A Ságvár alatti magassás- és mocsárrétek vízállásosak.

A pannóniai gyertyános-tölgyesek lombkorona szintje zárt, cserjeszintje és gyepszintje
közepesen fejlett, a Jaba-völgy É-i kitettségû, hûvös, meredek völgylejtõire szorultak vissza.
A mészkedvelõ molyhos-tölgyes erdõk az eróziós – deráziós völgyek lejtõin kapaszkodnak
fel a gerinc élekre, ahol bokorerdõk töredékei lejtõsztyepprét mozaikokkal, az Alföld felé te-
kintõ ÉK-i meleg, száraz mikroklímájú, karbonátos talajú peremeken, zonális jellegû vege-
táció komplexet képeznek. Számos helyen akác és fenyõ ültetvények vannak.
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1. ábra. A Jaba-völgy helyrajzi térképe a Natura 2000 területekkel

2. ábra. Jellegzetes tájelemek és vegetációegységek



A legelõk ÉNY-DK irányú kitettségû egybefüggõ, de szabálytalan alakú, közel 100 hektá-
ros tömböt alkotnak. Déli és nyugati oldalról természetes erdõk és ültetvények, északon és
keleten pedig szántóföldek határolják, az észak-északkeleti domboldalakon molyhos tölgye-
sek, részben galagonya-kökény cserjések, a dombéleken és a dél-délnyugati lejtõkön pusz-
tarétek terülnek el (2. ábra). 

A füveseket juhlegelõként hasznosítják. Tavasztól õszig 600 juhot hajtanak ki. Vannak
erõsebben és alig legeltetett foltok. A helyi emlékek szerint mindig legelõk voltak. 1990 elõtt
5-6 évre felhagytak a birkatartással, és a rendszeres irtás ellenére a cserjésedés fokozódik. 
2005 áprilisa és 2006 augusztusa között tizenhét alkalommal jártuk be a területet, fajlistákat
készítettünk, megállapítottuk a fõ élõhelyi típusokat és növénytársulásokat. A növényfajokat
fénykép és exszikkátum formájában megõriztük. A határozást SIMON (2000) alapján végez-
tük, de a problematikus taxonok esetében JÁVORKA (1925), illetve JÁVORKA–SOÓ (1951) sze-
rint jártunk el, és figyelembe vettük a külföldi flóramûvek állásfoglalását.

Cönológiai célból 3×3 méteres mintavételi négyzetek elegendõnek bizonyultak. Becsül-
tük a fajok területborítási százalékát.

A felvételek természetvédelmi értékelésében SIMON (1988), illetve BORHIDI (1993) rend-
szerét alkalmaztuk, a gazdasági értékelést BALÁZS (1960) módszere alapján végeztük.

Eredmények

Florisztikai adatok

A Jaba mellékén megfigyelt fajok listája még nem teljes, de ennek ellenére a területre új
flórisztikai adatokat tartalmaz. A fajnevek után megadjuk a megfigyelési helyeket, amelyek
nem azonosak a teljes elõfordulással.

Pusztaszemes, Jaba forrása – PJf; Pusztaszemes, degradált mocsárrét és nádas – Pdm;
Pusztaszemes, szántóföld – Pf; Pusztaszemes, legelõ, bolygatott és túllegeltetett részekkel
– Pl; Pusztaszemes, másodlagos gyep – Pgy, Jaba völgye – Jv; Jaba völgye, rét – Jvr; Jaba
völgye, szántó és vadföld – Jvf; Jaba völgye erdészeti ültetvény – Jvpl; Jaba menti dombok,
legelõ – Jdl; Jaba menti dombok, cserjésedõ legelõ és töviscserjés – Jdt; Jaba menti dom-
bok – molyhostölgyes – Jdm; Jaba menti dombok, cseres – Jdcs, Jaba menti dombok, gyer-
tyános tölgyes – Jdgy; Jaba, patakkísérõ fûz-nyár liget – Jfl; Jaba, patakkísérõ magaskórós
– Jmk; Ságvár, nádas – Sn; Ságvár, magassásos – Sms; Ságvár, mocsárrét – Smr.
Acer campestre L. (Jdgy, Jdm), Acer negundo L. (PJf sorfa, Jmk mederben is, Pdm juv.),
Acer pseudoplatanus L. (PJf), Acer tataricum L. (Pl, Jdm), Achillea asplenifolia Vent. (Jvr),
Achillea millefolium L. (Jvr, Pgy, Smr), Achillea pannonica Scheele (Jdl, Jdt), Achillea
setacea W. et K. (Jdl, Jvr), Acinos arvensis (Lam.) Dandy (Jdl), Adonis aestivalis L. (Jvf),
Adonis vernalis L. (Jdl, Jdt), Aethusa cynapium L. subsp. cynapioides (M. B.) Nym. (Jdgy),
Agrimonia eupatoria L. (Jdt, Jmk, Pl), Agropyron intermedium (Host). P.B. (Sms), Agropyron
repens (L.) Gould. (Pgy, Jvr f. gigantea), Agrostis capillaris L. (Jdm), Agrostis stolonifera L.
(Pdm, Pgy, Sms), Ailanthus altissima (Mill.) Sw. (Jdt), Alisma plantago-aquatica L. (Pgy,
Sms), Alliaria petiolata (M. B.) Cavara et Grande (Pdm), Allium scorodoprasum L. (Smr),
Alnus glutinosa (L.) Gartn. (Jmk, mederben is, állomány is), Alopecurus pratensis L. (Jvr,
Sms), Althaea officinalis L. (Jdt, Sms), Alyssum alyssoides (L.) Nath. (Jdt, Jdl, Pl), Ambrosia
artemisiifolia L. (Jmk), Anthemis cotula L. (Pf, Pgy), Arctium lappa L. (Pdm, Pl),
Arrhenatherum elatius (L.) P.B. ex J. et C. Presl (Jmk, Jvr), Artemisia vulgaris L. (Jmk, Pdm),
Asparagus officinalis L. (Jdl), Asperula cynanchica L. (Jdl, Jdt), Aster lanceolatus Willd.
(Jmk), Astragalus austriacus Jacq. (Jdl, Jdt), Astragalus glycyphyllos L. (Pl), Astragalus ono-
brychis L. (Jdl), 
Ballota nigra L. (Pgy), Bellis perennis L. (Jv), Berberis vulgaris L. (Jdt), Bothriochloa
ischaemum (L.) Keng (Jdt), Brachypodium sylvaticum (Huds.) Roem. et Schult. (Jdm), Briza
media L. (Jdl), Bromus commutatus Schrad. (Jv), Bromus erectus Huds. (Jdl, Jdt), Bromus
hordaceus L. subsp. hordaceus (Pgy), Bromus inermis Leyss. (Pdm), Bromus pannonicus
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Kumm. et Sendtn. (Jdl), Bromus sterilis L. (Pdm), Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst.
(Pf), Bupleurum falcatum L. (Jdm), Bupleurum praealtum Nath. (Jdt, Jdm), Butomus umbel-
latus L. (Sn),
Calamagrostis epigeios (L.) Roth (Jdl, Jvr, Pgy, Pl), Camelina microcarpa Andrz. (Pf),
Campanula bononiensis L. (Jmk), Campanula persicifolia L. (Jdl), Campanula sibirica L.
(Jdl, Jdt), Campanula trachelium L. (Jdgy), Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. (Pdm, Pl),
Cardaria draba (L.) Desv. (Pgy), Carduus acanthoides L. (Jdl), Carduus nutans L. subsp.
macrolepis (Paterm.) Kazmi (Pgy), Carex acutiformis Ehrh. (Jvr, Pgy), Carex distans L.
(Smr), Carex elata All. (Sms), Carex humilis Leyss. (Jdt), Carex riparia Curt. (Pdm, Sms),
Carex vulpina L. (Sms), Carlina biebersteinii subsp. vulgaris Bernh. ex Hornem. (Jdl, Jdt),
Carpinus betulus L. (Jdgy), Carum carvi L. (Jvr), Centaurea jacea L. (Smr), Centaurium ery-
thraea Rafn. (Jdt), Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (Jám), Cerastium fontanum
Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greut. et Bourd. (Pgy), Cerinthe minor L. (Pl),
Chamaecytisus austriacus (L.) Link. (Jdl), Chondrilla juncea L. (Jvr, Jdl), Chrysopogon gryl-
lus (Torn.) Trin. (Jdl, Jdt), Cichorium intybus L. (Jmk, Jvr, Pgy), Cirsium arvense (L.) Scoop.
(Jmk, Pdm, Pf, Pl), Cirsium boujartii (Pill. et Mitterp.) Schultz Bip. (Jmk), Cirsium canum (L.)
All. (Jvr, Smr), Cirsium eriophorum (L.) Scop. (Jdt), Cirsium vulgare (Savi) Ten. (Jdl, Jmk,
Jvr), Clematis vitalba L. (Pl), Colchicum autumnale L. (Jmk), Colutea arborescens L. (Jdt),
Conium maculatum L. (Jmk), Convolvulus arvensis L. (Pl),  Cornus mas L. (Jdm), Cornus
sanguinea L. (Jdl), Cotinus coggygria Scop. subsp. degenii (Petrak) Jáv (Jdt), Crataegus
monogyna Jacq. (Jdm, Jdt, Jvr, Pl), Crepis setosa Hall. (Jdt), Cruciata laevipes Opiz (Pdm,
Pgy), Cynodon dactylon (L.) Pers. (Jvr), Cytisus scoparius L. (Jdt), 
Dactylis glomerata L. (Jdl, Jmk, Jvr, Pdm, Pgy), Dactylis polygama Horvátovszky (Jdgy),
Daucus carota L. (Jvr, Pdm), Deschampsia caespitosa (L.) P.B. (Jvr, Smr, Sms), Dianthus
giganteiformis Borb. subsp. pontederae (Kern.) Soó (Jdl), Dipsacus fullonum L. (Jdgy),
Dipsacus laciniatus L. (Jmk, Pdm, Pl), Dorycnium herbaceum Vill. (Jdl), 
Echinops sphaerocephalus L. (Jvl), Echium italicum L. (Jdt), Echium vulgare L. (Pl),
Elaeagnus angustifolia L. (Jdt, Pl), Eleocharis palustris (L.) R. et Sch. (Sms), Epilobium hir-
sutum L. (Jmk), Equisetum arvense L. (Jmk, Jvr), Equisetum ramosissimum Desf. (Jvr),
Equisetum telmateia Ehrh. (Pdm), Erigeron acer L. (Jv), Erigeron annuus (L.) Pers. (Jvr,
Smr), Erigeron annuus subsp. strigosus Mühhl. ex Willd. (Jv), Erodium cicutarium (L.)
L’Hérit. (Pl), Eryngium campestre L. (Jdl, Jdt), Euonymus europaeus L. (Jv), Eupatorium
cannabinum L. (Jmk), Euphorbia cyparrissias L. (Jdl, Jdt), Euphorbia glareosa Pall. (Jdl,
Jdt), Euphorbia helioscopia L. (Pl), Euphorbia seguierana Necker (Jdt), Euphorbia virgata
W. et K. (Jdl, Pl), Euphrasia sticta Wolf. (Jdt, Jdl), 
Fagus sylvatica L. (Jdgy), Falcaria vulgaris Bernh. (Pgy), Festuca pratensis Huds. (Jvr, Pdm,
Pgy, Smr, Sms), Festuca rupicola Heuff. (Jdt, Pdm, Pgy), Filipendula vulgaris (Jdl, Jdt),
Fragaria viridis Duch. (Jdl), Fraxinus ornus L. (Jdm), Fumaria schleicherii Soy.- Will. (Pl), 
Galega officinalis L. (Smr), Galeopsis pubescens Bess. (Jdgy), Galium aparine L. (Pdm, Pf,
Pl), Galium mollugo L. (Jvr, Pdm, Pgy), Galium verum L. (Jdl, Smr), Geranium dissectum
Jusl. (Jdt), Geranium pusillum Burm.f. (Pl), Geum urbanum L. (Jv), Glechoma hederacea L.
(Jvr), Glyceria maxima (Hartm.) Holmbg. (Sms), Glyceria notata Chevall. (Sms),
Gypsophyla paniculata L. (Jdl), 
Helianthemum ovatum (Viv.)Dun. (Jdl, Jdt), Hepatica nobilis Mill. (Jdgy), Hieracium hop-
peanum Schult. (Jdl), Hieracium pilosella L. (Jdl, Jdt), Hippocrepis comosa L. (Jdl),
Hippocrepis emerus (L.) Lassen (Jdl), Holcus lanatus L. (Smr), Humulus lupulus L. (Jmk),
Hypericum perforatum L. (Pl), 
Inula britannica L. (Jvr), Inula helenium L. (Jmk), 
Juglans nigra L. (Jvpl), Juncus conglomeratus L. (Jvr), Juncus inflexus L. (Pgy, Smr),
Juniperus communis L. (Jdl, Jdt), 
Knautia arvensis (L.) Coult. (Jdt), Knautia drymeia Heuff. (Jv), 
Lactuca saligna L. (Jdm), Lamium purpureum L. (Pdm, Pgy), Lathyrus tuberosus L. (Jmk,
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Pgy, Pl), Lembotropis nigricans L. (Jdm), Leontodon hispidus L. (Jvr), Leucanthemum vul-
gare Lam. (Jdl), Ligustrum vulgare L. (Jdm), Linaria genistifolia (L.) Mill. (Jdt), Linaria vul-
garis Mill. (Jmk), Linum austriacum L. (Pl), Lolium perenne L. (Jmk), Loranthus europaeus
(Jdm), Lotus corniculatus L. (Jdl, Jdt, Jvr, Pl, Smr), Lotus corniculatus L. var. villosus Koch
(Jdl), Lychnis flos-cuculi L. (Jvr, Pgy), Lysimachia nummularia L. (Pgy, Sms), Lythrum sali-
caria L. (Jvr, Sms, Sms, Pdm), 
Malva alcea L. (Jdl), Marrubium × paniculatum Desr. (Jdt), Medicago falcata L. (Jdl, Jdt),
Medicago lupulina L. (Jdl, Jvr, Pl, Smr), Medicago sativa L. (Jvr), Melica ciliata L. (Jdl),
Melilotus albus Desr. (Jmk, Jmk), Melilotus officinalis (L.) Pall. (Pl), Melittis carpatica Klock
(Jdm), Mentha longifolia (L.) Nath. (Jmk, Jvr, Pdm, Pgy), Mentha aquatica L. (Smr), Morus
nigra L. juv. (Pl), Mycelis muralis (L.) Dum. (Jdgy), Myosotis arvensis (L.) I. M. Johnst. (Jdm,
Pl), Myosotis palustris (L.) Nath. em. Rchb. (Pdm), Myosoton aquaticum (L.) Moench. (Jmk), 
Nigella arvensis L. (Jvf), Nonea pulla (L.) DC. (Pgy), 
Odontites rubra (Baumg.) Opiz (Jdt, Pdm), Ononis spinosa L. (Jdt), Onopordum acanthium
L. (Pl), Orchis purpurea Huds. (Jdcs, Jdm), Orchis militaris L. (Jdt), Orchis ustulata L. subsp.
ustulata (Jdt), Origanum vulgare L. (Jdm, Pl), Ornithogallum umbellatum L. (Pdm, Pgy), 
Pastinaca sativa L. subsp. pratensis (Pers.) Èelak. (Jvr, Pdm, Pgy, Pl, Smr), Persicaria mac-
ulosa S. F. Gray (Sms), Phalaris arundinacea L. (Jmk, Sms), Phleum phleoides (L.) Karsten
(Jdl), Phragmites australis (Cav.) Trin. (Jvr, Pdm, Sms, Jmk), Picris hieracioides L. subsp.
hieracioides (Jdt), Pimpinella saxifraga L. (Jdt, Pl), Plantago lanceolata L. (Jdl, Jvr, Pl),
Plantago lanceolata L. var. eriophora Hoffm. et Link (Jdt), Plantago major L. (Jvr, Pl),
Plantago media L. (Jdl, Pdm), Poa angustifolia L. (Jdl), Poa pratensis L. (Jvr, Pdm, Pgy,
Smr), Poa trivialis L. (Smr, Pdm), Polygala comosa Schkuhr. (Jdt), Polygonatum latifolium
(Jacq) Desf. (Jdgy), Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (Jdm), Populus × canescens (Ait.)
Sm. (Jv), Populus × euramericana (Dode) Guinier (Jvpl), Populus nigra L. (PJf), Potentilla
arenaria Borkh. (Jdt, Jdl), Potentilla argentea L. (Pl), Potentilla erecta (L.) Rauschel (Pl),
Potentilla reptans L. (Jvr, Pl, Smr, Sms), Prunella laciniata (L.) Nath. (Jdl), Prunella vulgaris
L. (Jmk), Prunus spinosa L. (Pl, Jdm, Jdt), Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz (Jdt),
Pyrus pyraster (L.) Burgsd. (Jdt), 
Quercus cerris L. (Jdm), Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein (Jdm), Quercus pubescens
Wild. (Jdm), 
Ranunculus acris L. (Jvr, Pgy, Smr), Ranunculus bulbosus L. (Pgy, Pl), Ranunculus repens
L. (Jvr, Pdm, Pgy, Smr, Sms), Ranunculus sardous Cr. (Sms), Robinia pseudo-acacia L.
(Jv), Rorippa amphibia (L.) Bess. (Sms), Rosa arvensis Huds. (Jdm), Rosa canina L (Jmk,
Pl), Rosa rubiginosa L. (Jdt), Rumex conglomeratus Murr. (Pdm), Rumex crispus L. (Pdm,
Pgy, Sms), Rumex hydrolapathum Huds. (Pdm), 
Salix alba L. (Pdm, PJf, Jmk, mederben is), Salix alba L. juv. (Pgy), Salix cinerea L. (Pdm),
Salix fragilis L. (Jmk, mederben is), Salix triandra L. (Jmk, mederben is), Salix viminalis L.
(Pdm), Salvia nemorosa L. (Jdl), Salvia pratensis L. (Jdl, Jdt, Pl), Sambucus ebulus L. (Jdl,
Jmk, Pl), Sambucus nigra L. (Jmk), Sanguisorba minor Scop. (Jdl), Scabiosa canescens
W.et K. (Jdl), Scabiosa ochroleuca L. (Jdt), Scirpus sylvaticus L. (Smr, Pdm), Scrophularia
nodosa L. (Pdm), Securigera varia (L.) Lassen (Jdl, Jdt), Senecio jacobaea L. (Jdl, Jdt),
Seseli annuum Cr. (Jdt), Seseli hippomarathrum L. (Jdt), Silene otites (L.) Wib. (Jdl), Silene
vulgaris (Moench) Garcke (Jmk), Solidago gigantea Ait. (Pdm), Sonchus palustris L. (Jmk),
Sorbus torminalis (L.) Cr. (Jdm), Spiraea van-houttei Zab. (PJf), Spiranthes spiralis (L.)
Chevall. (Jdt), Stachys germanica L. (Jdt), Stachys recta L. (Jdl), Staphylea pinnata L.
(Jdgy), Stipa capillata L. (Jdt), Stipa pennata L. (Jdl, Jdt), Symphytum officinale L. (Jvr,
Sms), Syringa vulgaris L. (PJf), 
Tanacetum vulgare (L.) Bernh. (Pl, Jmk), Taraxacum officinale Weber ex Wiggers (Pdm,
Pgy), Taraxacum serotinum (W. et K.) Poir.  (Jdt), Teucrium chamaedrys L. (Jdl), Thesium
linophyllon L. ((Jdl, Jdt), Thymus odoratissimus Mill. (Jdl, Jdt), Tilia cordata Mill. (Jv), Tilia
tomentosa Moench (Jdgy), Tragopogon dubius Scop. (Jvr), Tragopogon pratensis L. subsp.
orientalis (L.) Èelak. (Jvr), Trifolium arvense L. (Jdl), Trifolium campestre Schreb. (Jdl, Smr),
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Trifolium fragiferum L. (Jvr), Trifolium hybridum L. (Jvr), Trifolium montanum L. (Jdl),
Trifolium pratense (Jdl, Jmk, Jvr, Pdm, Pgy, Pl, Smr), Trifolium repens L. (Jmk, Jvr, Pgy,
Sms), Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bi. (Pgy, Jmk), Turritis glabra (L.) Bernh.
(Jdl, Jdt), Tussilago farfara L. (Pdm), Typha angustifolia L. (Sms), Typha latifolia L. (Sms), 
Ulmus minor Mill. (Jmk), Ulmus procera Salisb. (Jdt), Urtica dioica L. (Jmk, Pdm, Pgy, Pl), 
Valerianella locusta (L.) Latterade (Pgy), Verbascum blattaria L. (Jvr), Verbascum lychnitis ×
phlomoides (Jmk), Verbascum lychnitis L. (Jmk), Verbascum phlomoides L. (Jmk) Verbascum
thapsus L. (Pdm), Verbena officinalis L. (Jvr), Veronica chamaedrys L. (Jdt, Pl), Veronica per-
sica Poir. (Pf), Veronica prostrata L. (Pgy), Veronica triphyllos L. (Pgy), Viburnum lantana L.
(Jdm), Viburnum opulus L. (Jdl), Vicia angustifolia L. (Pdm, Pgy), Vicia grandiflora (Jvr), Vicia
pannonica Cr. (Pf, Pgy), Vicia tetrasperma (L.) Schreb. (Jvf, Pgy), Vincetoxicum officinale
Moench (Jdt), Viola ambigua W. et K. (Jdl), Viola arvensis Murr. (Pf, Pl).

Flórisztikai-növényföldrajzi szempontból jellemzõ, hogy az areatípusok vizsgálata során
az egyes földrajzi tájak nevei, jelzõk a következõ gyakorisággal fordulnak elõ (Simon 2000
alapján): eu (Európa): 263, med (Mediterráneum): 189, euá (Eurázsia): 169, köz-eu (Közép-
Európa): 69, kozm (kozmopolita): 31, szmed (szubmediterrán): 48, cirk (cirkumpoláris): 26,
D-euá (Dél-Eurázsia): 24, DK-eu (Délkelet-Európa): 19, pont (pontusi): 14, kont (kontinen-
tális): 16, balk (Balkán): 11, eá (Elõ-Ázsia): 8, adv (adventív): 7, atl (Atlantikum): 5, atl-med
(Atl., Mediterráneum): 4; továbbá 2-2 esetben: szarmata, Kaukázus, endemizmus, 1-1 eset-
ben Illírikum, Kis-Ázsia.

Növénytársulások

Elõmunkálat, vázlatos áttekintés és jellemzés, amelyhez – tekintettel az utóbbi évtized-
ben a szintaxonómiában végbement jelentõs változásokra – alapvetõen BORHIDI–SÁNTA

(1999), és BORHIDI (2003) munkáit használtuk.
– Mocsári sásos magassásos (Caricetum acutiformis Eggler 1933)

Sárvár alatt, a nyár eleji idõszakban is vízállásos szõnyegszerû, patakkísérõ állomány,
amelyben megfigyelhetõ a Carex riparia, az Alisma lanceolata. A környezõ mocsárréttel
együtt rendszeresen kaszálják egy részét. Nádassal határos.

– Nádas (Phragmitetum communis Soó 1927 em. Schmale)
A Jaba mentén mindenütt elõfordul folyó vízben, vízállásos és pangóvizes területeken,
ruderáliákon és a halastavon egyaránt. Állományai méret, kiterjedés és fajösszetétel te-
kintetében különbözõek.

– Patak menti magaskórós (Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937)
Állománya a csatornázott meder melletti szegély, amelyet a másik oldalon rét és szántó-
földi mûvelés szûkít össze. Eredeti fajösszetétele erõsen megváltozott, és az érintetlen
állapotokra utaló fajokat ruderális (pl. Cirsium arvense, Solidago gigantea) elemek váltot-
ták fel. Helyenként védett ritkasága az örménygyökér (Inula helenium), amely ugyan
meghonosodva, de a Dunántúl déli részein mint hegyvidéki, mediterrán-eurázsiai faj,
önálló társulásként differenciális faj lehet.

– Sík- és dombvidéki mocsárrétek (Deschampsion caespitosae Horv. 1931, Agrostion
albae Soó 1943)
A természetes gyepekhez közel álló réti csenkesz (Cirsio cani–Festucetum pratensis Máj.
et Ruzicková 1975), ecsetpázsit (Carici vulpinae–Alopecuretum pratensis auct. corr.
Borhidi 1996), fehér tippan (Agrostetum albae Ujvárosi 1941) társulások. Aszályos évjá-
ratokban – mint biztonságos termelést ígérõ földeket – sokat felszántottak, majd mûvelé-
süket abbahagyták, parlagokká, ruderáliákká, telepített gyepekké, vadföldekké váltak.
Kaszálásuk rendszeres, a mélyebb fekvésûek kisebb-nagyobb pántlikafû és sédbúza fol-
tokkal (Agrostio–Phalaridetum /Ujvárosi 1947/ Soó 1971, Agrostio–Deschampsietum
/Soó 1928/ Ujvárosi 1947). A Jaba csatornázása következtében a rétek talajvízszint süly-
lyedése virágos fajokban gazdagabb mezofil kaszálórétek terjedésének kedvez, amelyek
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közül az ecsetpázsitos franciaperjésre (Alope-curo–Arrhenatheretum /Máthé és Kovács
1960/ Soó 1971) emlékeztetõ, és kissé magasabb térszinten a franciaperjés rét (/Knapp
1954/ Psrg 1964) állomány figyelhetõ meg.

– Löszpusztarét (Salvio nemorosae–Festucetum rupicolae Zóly. ex Soó 1964)
A Jaba menti dombokon a maradék csernozjom foltokat jelzi, általában degradált állapot-
ban. Fajgazdag, de általánosan elterjedt jellemzõ fajai közül Stipa capillata, Astragalus
austriacus, Adonis vernalis került elõ eddig. Fajkészletével a mezõföldi földrajzi változat-
ra (pannonicum) emlékeztet: Euphorbia pannonica, Taraxacum serotinum. Fennmaradá-
sát a viszonylag meredek domboldalak, a hagyományos legeltetés biztosították. A hasz-
nálat és a degradáltság tekintetében több típusa különböztethetõ meg: Brachypodium
pinnatum, Festuca rupicola (tipikus), Stipa capillata, Chrysopogon gryllus, Botriochloa
ischaemum, Bromus erectus jellemzõ fajokkal.

– Löszlegelõ (Cynodonti–Poëtum angustifoliae Rapaics ex Soó 1957)
Inkább másodlagosan, erõs legeltetés hatása alatt kialakult, mint eredeti változat. Faji
összetételének alakulásában a domborzat szerinti elhelyezkedésének és az élõhelyi víz-
gazdálkodásnak is szerepe van. 
E két füves társulásában összesen 152 fajt írtunk össze. A Salvio–Festucetum rupicolae
fajszáma 124. A Cynodonti–Poëtum angustifoliae fajszáma 54. Közös 26 faj, amelyeknek
majdnem mindegyike zavarástûrõ, illetve gyomfaj. Fõleg a löszlegelõben vannak jelen, de
a fokozottabb legeltetés hatására a löszpusztagyepben is. 92 azoknak a fajoknak a szá-
ma, melyek csak a löszpusztagyepben jelentkeztek. Ezek döntõ többségükben természe-
tes állapotot jelzõ fajok. 28 faj csak a löszlegelõt jellemezte, amelyek túlnyomó része gyom.

– Szubmediterrán száraz és félszáraz gyepek (Brometalia erecti Br. –Bl. 1936)
Természetes vagy irtás eredetû társulások, általában ott jellemzõek, ahol a talajréteg ero-
dálódott, és az üledékek a lejtõkön átrétegzõdtek, így a löszfoltok között durvább szem-
cseösszetételû homokos üledék fordul elõ. Fiziognómiájukat emellett a használati mód –
itt a juhlegeltetés – és annak rendszeressége, erõssége alakítja ki. Feltehetõen a klima-
tikus és talaj tényezõkkel együtt a legeltetés tartja meg a társulás egyensúlyát, ahogy an-
nak megbomlásáról az eléggé általános cserjésedés tanúskodik. Megtaláljuk bennük a
száraz gyepek (Festuco–Brometea, Festucetalia valesiacae) és az erdõs sztyeppe fél-
száraz füveseinek és ritkás erdeinek (Aceri–Quercion) fajait. A területhasználat a domi-
náns fajok megjelenésében is tükrözõdik: Bromus erectus (Bromion erecti Br.-Bl. 1936),
Brachypodium pinnatum, Briza media, Festuca rupicola, Avenula sp., Fabaceae
(Anthyllis vulneraria, Onobrychis arenaria, Trifolium montanum). Színes virágok, ritkasá-
gok és korlátozottabb elterjedésû „jó fajok”. 

– Szántóföldi gyomnövényzet (Caucalion lappulae /R.Tx. 1950/ von Rochow 1951) 
A mélyebben fekvõ, csernozjom és réti jellegû talajok társulása Euphorbia falcata,
Camelina microcarpa, Adonis aestivalis, Consolida regalis, Veronica spp., stb. fajokkal és
szubatlantikus gyomnövényzetre emlékeztetõ elemekkel (Anthemis arvensis, Vicia
tetrasperma).

– Kontinentális szántóföldi gyomnövényzet (Eragrostetalia J.Tx. ex Poli 1966)
Domboldalakon elterülõ szárazabb fekvésû szántóföldek gyomnövényzete, amelyben
uralkodó: Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Digitaria sanguinalis, stb.
Útszéli szikár gyomnövényzet (Sisymbrietalia J.Tx. in Lohm. et al. 1962)

– Útszélek, feltöltések és földmunkák után visszamaradó, zavart növényállományok
Lactuca serriola, Erigeron canadensis, Descurainia sophia, Tripleurospermum inodorum,
Hordeum murinum, Capsella bursa-pastoris, Malva neglecta, Atriplex tatarica, stb. fajok-
kal.

– Útszéli évelõ és kétéves gyomnövényzet (Artemisetea vulgaris Lehm et al. in R.Tx. 1950)
Mezsgyék, töltésoldalak, útszélek nitrofrekvens, mérsékelt bolygatást tûrõ fajaiból össze-
tevõdõ, gyakran magas kórójú állomány: Artemisia vulgaris, Agropyron repens, Carduus
acanthoides, Cirsium eriophorum, Melilotus spp., Linaria vulgaris, Berteroa incana,
Crepis setosa, Medicago lupulina, Echium vulgare, stb.
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– Száraz cserjések (Prunetalia spinosae Tx. 1952)
Másodlagos, önálló formációként jelenik meg, amely eredetileg nyilvánvalóan erdõk kivá-
gása után, majd legelõterületek gondozatlansága következtében alakult ki. A melegked-
velõ szubmediterrán cserjésekre (Berberidion Br.-Bl. 1950) utal: Berberis vulgaris,
Hippocrepis emerus, Cornus sanguinea, Allium scorodoprasum, Rosa rubiginosa; a ga-
lagonya-kökény cserjésekre (Pruno spinosae–Crataegetum Soó 1927, 1931): a névadó
fajok mellett pl. Rosa canina, Rubus sp., stb.  

– Szubmediterrán molyhostölgyes erdõ (Orno–Quercetum Soó 1960 = Vicio sparsiflo-
rae–Quercetum pubescentis Zóly. ex Borh. et Kevey 1996)
A Dunántúli-Középhegység és Külsõ-Somogy klímazonális erdeje, amely az Alföld felé
tekintõ ÉK-i meleg, száraz mikroklímájú, karbonátos talajú peremeken maradt meg. Ko-
rona- és cserjeszintjei fejlettek, 60-70 %-os borításúak, aljnövényzetében a domináló töl-
gyes fajok mellett délies elemek vannak. Reliktum jellegû, jó megtartású erdõfoltok.

– Pannóniai és ezüsthársas cseres-tölgyesek (Quercetum petraeae–cerris Soó 1963, Tilio
argenteae–Quercetum petraeae–cerris Soó 1957)
Ezüsthársas foltok a Jaba jobbparti gyertyános-tölgyesek magasabb fekvéseiben is elõ-
fordulnak, de tipikusan az egykor Balatonendréd–Kereki–Pusztaszemes–Lulla közötti po-
tenciális vegetáció maradványai. Közelebbrõl nem tanulmányoztuk. 

Természetvédelmi és gazdasági érték

A védett és vörös könyves fajok állományának becsült nagyságrendje: Adonis vernalis
10000-es, Allium sphaerocephalon 100-as, Cephalanthera damasonium 100-as, Cirsium
Boujartii (hazánkból kihaltnak tekintve) 100-as, Epipactis atrorubens 10-es, Epipactis helle-
borine 10-es, Epipactis microphylla 100-as, Epipactis tallosii 10-es, Hippocrepis emerus 10-
es, Inula helenium 10-es, Neottia nidus-avis 10-es, Ophrys sphegodes 100-as, Orchis ×
hybrida 10-es, Orchis purpurea 100-as, Orchis militaris 10-es, Orchis morio 100-as, Orchis
tridentata 10-es, Orchis ustulata 100-as, Scabiosa canescens 10-es, Sonchus palustris 10-
es, Spiranthes spiralis 10-es, Stipa pennata 100-as, Taraxacum serotinum 10000-es,
Thalictrum aquilegiifolium 10-es.

A Simon-féle értékelés (1988) szerint a löszpusztagyepek természetes állapotokra utaló
taxonjainak számaránya 64,9%, a degradációt jelzõ fajoké 35,1%. A löszlegelõn ez az arány
16,7% és 83,3%, tehát erõsen a degradáció irányába mutat. A löszpusztagyepben a foko-
zottan védett fajok aránya 0,6% (1 faj), a védett fajoké 8,4% (13 faj), a társulásalkotó 5,6%,
a természetes kísérõ faj 49,4%, a természetes pionír 1,9%, a zavarástûrõ fajok degradációt
jeleznek (25,3%), a kivadult gazdasági faj 1,3%, a gyomfaj 8,4%. A legnagyobb veszélyt két
invázív faj jelenti (Ailanthus altissima, Elaeagnus angustifolia). A löszlegelõn egy ritka
gyomfaj (Cirsium boujartii), társulásalkotó faj 1,9%, természetes kísérõ 14,8%, a
zavarástûrõ faj 35,1 %, adventív és kivadult gazdasági növény 1,9% – 1,9%, a gyomfajok
44,4%.

A Borhidi-féle értékelési rendszer (1993) szerint a löszpusztagyep természetes állapotot
jelzõ fajszámaránya 60,5%, a löszlegelõn csak 7,5%. A löszpusztagyepben a természetes
gyepek generalista fajai 44,7%, a zavarástûrõ fajok 30,9%, ritka 1,6% (a specialista faj
Hippocrepis emerus, Spiranthes spiralis). A fajok természetességi pontszáma alapján +3,3
érték jön ki gyepre vetítve. A löszlegelõk állományaiban zavarástûrõ faj 50%, a honos gyom
35,2%. A természetességi pontszámok átlaga +1,5 pont. 

A löszpusztagyep fû átlagos magassága 51 cm, termésének minõsége: K = 0,41. Minõ-
ségét tekintve V. osztályú, rossz minõségû gyep. Becsült termõképessége 7,71 t/ha (III. osz-
tály, közel a II. osztályhoz). A löszlegelõ fû átlagos magassága 12,5 cm, termésének minõ-
sége: K = 2,57. Minõségét tekintve III. osztályú, közepes minõségû gyep. Becsült termõké-
pessége 1,52 t/ha (V. osztály).
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Cirsiumok taxonómiai vizsgálata

A Cirsium nemzetség fajai a tüskés-serteszõrös levélfelületû Eriolepis, és a pelyhes szõ-
rös vagy kopasz Cirsium szekcióba tartoznak. Különösen nehéz csoport mindkettõ, a tax-
onok igen változékonyak, és többüket átmeneti alakok kötik össze. A gyakori köztes alakok
valószínûleg hibridek. WERNER (1993) szerint a Cirsium sorozatban a hibridek a szülõfajok
jelenlétében egyedileg fordulnak elõ, és számos kísérlet bizonyítja státuszukat. Az Eriolepis
sorozat hibridjei populációként mutatkoznak a feltételezett szülõfajok jelenléte nélkül, intro-
gresszió eredményei lehetnek, de erre nézve nincs meggyõzõ bizonyíték. A legtöbb határo-
zóbélyeg alaktani, minõségi jellegû, és több taxonban megjelenik. Nem egyszerû a bélye-
gek között korrelációt megállapítani, következésképpen a taxonok elhatárolása nehéz, va-
gyis státuszuk megállapítása kétséges lehet. A Flora Europaea kulcsa (WERNER 1993) is fi-
gyelembe veszi a fajok változékonyságát, de a köztes alakokat nem tartalmazza.

A nemzetség legmarkánsabb megjelenésû fajának a pókhálós aszat, a C. eriophorum
(L.) Scop. tekinthetõ, amely európai, hegyvidéki, montán szubalpin elterjedésû, számos al-
fajban és változatban létezik (HESS–LANDOLT–HIRZEL 1972). Alapjaiban ezzel megegyezik
Hegi (WAGENITZ 1987), a német (SCHUBERT et al. 1990) és az osztrák (ADLER et al. 1994)
Exkursionsflora is. A C. eriophorum elterjedési területének déli–keleti határán egyéb dél-eu-
rópai, balkáni, dácikus, kelet-európai fajokkal hibridizálódik. A hibridek egyes bélyegei a so-
rozatokban párhuzamosan megjelennek, ezért a határozókulcsok bonyolultak, nem egyszer
ellentmondásosak. Nálunk az elsõ határozókönyv Cnicus eriophorus W., illetve Carduus
eriophorus L. néven hozza (DIÓSZEGI ÉS FAZEKAS 1807). Annak ellenére, hogy BORBÁS (1900)
már felsorolja a gyapjas fészkû fajokat, a CSEREY (pl. 1904) és a „HOFFMANN-WAGNER” (1903)
határozókönyvek a C. eriophorumot hozzák, s az utóbbi jelzi, hogy „van több eltérése”.
A nemzetség alapmûve F. PETRAK 1912-ben megjelent Cirsiotheca-ja.

BORBÁS (1900) balatoni flóramûvének enumerációja szerint: 573. C. eriophorum L. 823
sub Carduo (C. decussatum Janka) csak a var. platyonychinum Wallr.: Sched. 1822, 448,
Keszthely (Carduus erioph. SzHW, Cirsium e. Simk; Keszthely és Füred közt! a parton bok-
ros helyeken, a páhoki kõfejtõnél. - 574, C. Boujarti Pill. et Mitt. Iter 1783, 143, t. 13! sub
Cnico, Szentkirály-szabadja és Vörösberény közt ritka (206. o.). A C. spathulatum Moretti pl.
Ital, dec. 3, 6, 1822, mind a kettõtõl kopasz (nem gyapjas) fészkére nézve tér el. Borbás idé-
zi Simonkait, aki szerint a C. Boujarti a Dunántúl bennszülöttjei közé tartozik, de felülbírálja
õt, felsorolva a faj olasz, dél-tiroli és több magyar lelõhelyét.

JÁVORKA (1925) a nálunk szóba jöhetõ fajok (furiens, Boujartii, eriophorum, és az erio-
phorum 2 alfaja) mellett adja a balkáni, dáciai fajok kulcsát és jellemzését is. JÁVORKA–SOÓ

(1951) flóramûvében Magyarországra nézve az eriophorum, Boujartii („Mecsek: Pécs m.†),
furiens fajok és eriophorum subsp. degenii alfaj szerepel, de a Boujartii mint egykor fajként
leírt átmeneti alak. 

SOÓ (1964-1980) szinopszisában: hazánkban (1320.) C. eriophorum (L.) Scop. – subsp.
eriophorum (vulgare Petr.), és subsp. Degenii (Petr. p. var.) Jáv.; valamint (1321) C. furiens
Gr. et Sch. fordul elõ. A két faj között álló C. Boujartii (Pill. et Mitterp. 1783) szerinte az 1870-
es évek óta eltûnt.

Magyarország vörös könyvében (RAKONCZAI 1990) a C. boujartii az eltûnt, kiveszett fajok
listáján szerepel. Gyakorlatilag ezt a szemléletet követi SIMON (2000) határozója:
furiens (Lösz gyomnövényzetben. Pusztulóban lévõ pannon-kelet-kárpáti, védendõ benn-
szülött faj.), 
eriophorum, eriophorum subsp. degenii (Tornai-hg., Bükk, Mátra, Budai-hg.), Dt (Sopron-
Tolna, Balaton-v.), A (Kis-A, Duna-v., D-T, Tt: igen szórv., Ny, Dráva-v.). Vágásokban, lege-
lõkön, szikár gyomnövényzetben. Aug.-szept.).

A Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának példányainak revíziójával újab-
ban Csiki J. foglalkozik: C. boujartii (Degen, Károlyi, Papp, Petrak, Wagner), C. eriophorum
(Bauer, Böhm, Moesz és Thaisz, Petrak rev.), C. Grecescui (Borbás), C. spathulatum
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3. ábra. Cirsium eriophorum subsp. oxyonychium fészekpikkely sorozata (Jaba)
4. ábra. Cirsium boujartii fészekpikkely sorozata (Jaba)

5. ábra. Cirsium eriophorum subsp. degenii fészekpikkely sorozata (Õskü – Várpalota)
6. ábra. Cirsium boujartii fészekpikkely sorozata (Vörösberény)

7. ábra. Cirsium eriophorum „decussatum" típusú fészekpikkelye (Jaba)
8. ábra. Cirsium boujartii fészekpikkelye (Jaba)

9. ábra. Cirsium eriophorum „spathulatum" típusú fészekpikkelyei (Õskü – Várpalota)
10. Cirsium boujartii fészekpikkelye (Vörösberény)



(Moesz = C. decussatum: Janka), C. decussatum (Janka), továbbá C. ciliatum, C. furiens.
A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályában Csiky–Király és társai 2005-ben
tartottak elõadást. 

A szóban forgó fajok száraz, nyílt helyeken fordulnak elõ, amelyek – mint élõhelyek –
több szempontból veszélyeztetve vannak, ezért nem csak a C. furienst, de a C. eriophoru-
mot és a köztes alakokat is megilletné a védelem, különös tekintettel az alakkör evolució-
biológiai sajátosságaira.

A Jaba völgyének Ságvár fölötti szakaszán két nagytermetû, nem szárra futó levélleme-
zû Cirsium populációt figyeltünk meg. Egyikük levéllemezének szeldeltségében is különb-
ség mutatkozott. A leírások és a morfológiai jellemzõk összevetése alapján egyértelmû C.
eriophorum megléte. A második fajt kezdetben C. furiensnek véltük, de nem hagyott nyu-
godni JÁVORKA (1925) C. boujartii elterjedési adata: „Dt. (Pécs mellett; a Balatonnál,
Vörösberény körül; Újvidék mellett?), és meglátogattuk a BORBÁS (1900) által jelzett
Wierezbicki-féle vörösberényi lelõhelyet. Az itt megtalált példányok középsõ fészekpikkelyei
meggyõzõen különböznek a C. eriophorum jellemzõitõl: a középsõ fészekpikkelyek vissza-
hajló függelékét annak szélességével többé-kevésbé azonos hosszúságú fogak szegélye-
zik, és belsõ felületén kb. 0,5 mm-es sûrû sertézet látható, amelyek a C. boujartii leírásával
(Werner in Tutin et al.) megegyezõek. Szabó T. Attila tájékoztatását követve Õskü és Vár-
palota között a C. eriophorum példányaira bukkantunk.

Az Eriolepis szekció, a Cirsium eriophorum, C. furiens, C. boujartii alakköreinek jelenlegi
feldolgozottsági szintjén megerõsítjük a Cirsium boujartii (Pill. et Mitterp.) Schultz aszatfaj
meglétét hazánk flórájában (4., 6., 8., 10. ábra). Megállapítjuk továbbá, hogy levél-morfoló-
giai jellemzõk alapján meg kell különböztetni a Cirsium eriophorum (L.) Scop. f. spinoso-
obtusatum (f. nova: segmentum folii oblongo-ellipticum apice obtusum, valamint a Cirsium
eriophorum (L.) Scop. f. spinoso-mucronatum (f. nova: segmentum apice acutum) alakokat;
a fészekpikkelyek morfológiai jellemzõi alapján pedig a Jaba völgyére nézve Cirsium erio-
phorum (L.) Scop. subsp. Degenii Petrak (5., 9. ábra), valamint Õskü–Várpalota körzetére
nézve a Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. oxyonychium Wallr. (3., 7. ábra) alfajokat.

Összefoglalás

A Jaba-patak vízgyûjtõ területe a Dunántúl központi részén Külsõ-Somogynak a
Praeillyricum és a Pannonicum (Colocense) határán elterülõ kistáj. Növénytársulásait eddi-
gi eredményeink alapján 14 cönotaxonba soroltuk. A részletesen elemzett löszpusz-
tagyepek és löszlegelõk fajszáma 182. Fajösszetételüket a legelõhasználat erõsen befolyá-
solja (cserjésedés, túllegeltetés, ruderalizáció, invázió), természetvédelmi és gazdasági ér-
tékük ellentétesen változik.

A 2005 és 2006 folyamán feljegyzett fajok (alfajok és változatok) száma 406, amelyek kö-
zül fokozottan védett (KV) 1, védett 22, társulásalkotó (E) 32, kísérõ (K) 155, pionír (TP) 7,
zavarástûrõ (TZ) 98, adventív (A) 4, gazdasági (G) 9, gyomfaj (GY) 76. Az areatípusokban
kontinentális és déli hatások erõsen mutatkoznak.

A Cirsium taxonok fészekpikkelyeinak alakja a fészekörvben akropetálisan változik. A kö-
zépsõ fészekpikkelyek alapján JÁVORKA (1925) taxonjai jelenleg alkalmasak a változékony,
és földrajzilag távoli fajok bélyegeit is mutató populációk meghatározására: a C. eriophorum
(L.) Scop. subsp. Degenii Petrak (Jaba-völgye), subsp. oxyonychium Wallr.
(Õskü–Várpalota), valamint a kiveszettnek hitt C. Boujartii (Pill. et Mitterp.) Schultz Bip
(Jaba-völgy, Vörösberény) meglétének bizonyítására. A Jaba menti populációkban két for-
ma megkülönböztetése indokolt: C. eriophorum (L.) Scop. f. spinoso-obtusatum (forma no-
va Szabó I.), C. eriophorum (L.) Scop. f. spinoso-mucronatum (forma nova Szabó I.).
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Floristische und Vegetation Studien im Jaba-Thal 
(Ungarn, Somogy Komität)

ISTVÁN SZABÓ – VILMOS KERCSMÁR – ÉVA H. SZÕNYI – ERIKA L. NYÉKI

Das Einzugsgebiet des Bachs Jaba, als Landschaftseinheit befindet sich in Mittel-Transdanubien
(Aussen-Somogy), an der Grenze von Praeillyricum und Colocense. Wir haben ihren
Pflanzengesellschaften nach die bisherige Ergebnissen zu 14 Coenotaxen gerechnet.
An die analysierte Lössrasen und Lössweiden 124 Planzenarten wurden gezählt im Jahre 2005 und
2006. Der Weidebau hat starkem Einfluss auf die Arten-zusammensetzung (wegen Verbuschung, Über-
weidung, Ruderalisation und Invasion). Die Naturschutzwerte und die Ökonomische Werte von Rasen
verändern sich gegenseitig. Die Nummern von verzeichneten Arten (Unterarten, Varietäten) sind 406;
davon sind 24 geschützte, 32 sind Gesellschaftsbildende (Edifikator - E), 4 adventive (A), 7 Pionier
(TP), 98 störungstolerante (TZ), 155 Begleitarten (K), 9 Kultur-flüchtlingen (G), 76 Unkräuter (GY). In
die Arealtypen zeigen sich die Kontinentale und die südliche Wirkungen stark.
Bei unseren einheimischen Distel-Arten (Sektion Eriolepis: Cirsium eriophorum, C. furiens, C. boujartii,
u.a.) gibt es eine offene taxonomische Frage. Jedoch lässt sich ein morphologischer Zusammenhang
der Formen mit Entwicklungsreihe nicht mit Sicherheit nachweisen. Die Taxonomische Einheiten von
Jávorka (1925) auf Grund die inneren Hüllblättern sind Heute auch noch brauchbar mit wechselartige,
und geographisch entlegene Merkmalen habende Populationen zu bestimmen: C. eriophorum (L.)
Scop. subsp. Degenii Petrak (Jaba-Tal) subsp. oxyonychium Wallr. (in Õskü-Várpalota - Bakony-Geb.),
und das Dasein des aussterben geglaubte C. boujartii (Pill. et Mitterp.) Scultz Bip (Jaba-Tal,
Vörösberény - Balaton-Oberl.) Arts zu beweisen. In den Populationen entlang Jaba die Unterscheidung
von 2 Formen ist beweist; C. eriophorum (L.) Scop. f. spinoso-obtusatum (forma nova Szabó I.), C. erio-
phorum (L.) Scop. f. spinoso-mucronatum (forma nova Szabó I.)
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