
Kedves	reménybeli	alkotótárs!	
	

Egy	tervezett	könyv	ügyében	kerestük	meg	levelünkkel.	A	Csapody	István	által	írt,	Védett	növénye‐
ink	című	könyv	megjelenése	(1982)	és	a	Farkas	Sándor	által	szerkesztett	Magyarország	védett	nö‐
vényei	című	könyv	megjelenése	(1999)	között	17	év	telt	el,	az	utóbbi	óta	viszont	már	20	év.	Mára	e	
könyvek	csak	antikváriumból	szerezhetők	be,	a	védett	növényfajok	köre	többször	is	változott,	to‐
vábbá	az	egyes	fajokról	összegyűlt	ismereteink	is	jelentősen	bővültek	és	egyes	fajok	veszélyezte‐
tettsége	is	jelentősen	változott.	Emiatt	úgy	véljük,	hogy	ideje	lenne	megírni	és	megjelentetni	egy	a	
témakört	 feldolgozó	 új	 könyvet	 (Magyarország	 védett	 hajtásos	 növényei),	 amelyet	 gazdag,	
informatív	 és	 látványos	 fényképanyaggal	 szeretnénk	 illusztrálni.	 A	 tervezett	 formátum	 és	 a	
rendelkezésre	 álló	 technikai	 feltételek,	 ill.	 a	 digitális	 fotográfia	 reményeink	 szerint	 lehetőséget	
teremt	 arra,	 hogy	 az	 egyes	 taxonok	 esetében	 2–4,	 különböző	 –	 az	 azonosítás	 szempontjából	
lényeges	 –	 részletet,	 állapotot,	 stádiumot	 is	 bemutat‐hassunk.	 A	minél	 teljesebb	 és	 hasznosabb	
fényképanyag	 összegyűjtése	 érdekében	 fordulunk	 felhívással	 a	 hazai	 növényfotográfiával	
foglalkozó	közönség	felé	felhívással.	Kérjük	a	kollégákat,	hogy	az	arra	érdemesnek	ítélt,	látványos	
és	 informatív	digitális	képeiket	 juttassák	el	nekünk	a	vedett.novenyek@science.unideb.hu	email‐
címre.	 A	 képek	 legalább	 4	 megapixel	 nagyságúak,	 jpg	 kiterjesztésűek	 legyenek,	 amelyek	
elnevezése	tartalmazza	a	taxon	tudományos	nevét	és	a	készítő	nevét.	A	képek	egyaránt	lehetnek	
álló	vagy	fekvő	tájolásúak.Ha	egy	fajról	valaki	több	képet	is	küld,	akkor	a	file‐névben	egy	sorszám	
vagy	 az	 állapot	 jelzése	 is	 szerepeljen,	 tehát	 például:	 carex‐lasiocarpa‐termos‐fuzerke‐kovacs‐
istvan.jpg	 és	 carex‐lasiocarpa‐habitus‐kovacs‐istvan.jpg.	 Kérjük,	 hogy	 a	 digitális	 állományok	
neveiben	 lehetőség	 szerint	 ne	 használjanak	 ékezetes	 karaktereket	 és	 a	 szóközt	 pedig	 kötőjellel	
helyettesítsék.	
A	könyv	gerincét	adó	fajismertető	fejezet	szerkezetét	három	faj	példáján	az	alábbiakban	mutatjuk	
be.	(Ezek	célja	csupán	a	tájékoztatás	a	térképek,	a	használt	rövidítések	és	szimbólumok,	a	tipográ‐
fia	és	grafikai	megjelenítés	nem	végleges.)	Jelen	anyag	szabadon	terjeszthető!	
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Apró	vetővirág	
Sternbergia	colchiciflora	W.	&	K.	
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Dunántúli–középhegység	 sztyepplejtőin,	 a	 Tiszántúl	 déli	
részének	 löszgyepjeiben	 az	 őszi	 esők	 után,	 rendszerint	
szeptemberben	 nyílik.	 Csak	 csapadékos	 őszökön	 tapasz‐
talható,	 hogy	 tulajdonképpen	 elég	 gyakori,	 de	 ritkán	 és	
rövid	 ideig	 virágzó	 aprócska	 növény.	 Jellegzetes,	 lapos,	
tompa	 csúcsú,	 gyakran	 megcsavarodó	 leveleit	 március–
áprilisban	 láthatjuk.	 A	 természetes	 állapotú,	 érintetlen	
gyepekben	 leginkább	 szálanként	 fordul	 elő,	 legnagyobb	
egyedszámban	 olyan	 helyeken	 (legelőkön,	 bányákban,	
turistautak	 mentén,	 akácosokban,	 temetőkben)	 fordul	
elő,	ahol	a	gyep	felszakadozik.	

	 	



	

	

Tekert	csüdfű	
Atragalus	contortuplicatus	L.	
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Hullámterek	ruderális	társulásaiban,	időnként	elárasztott,	
majd	szárazra	kerülő	partszakaszok	nyílt	talajfelszínekkel	
rendelkező,	 lágyszárúak	álta	dominált	növényzetében	 él.	
A	termőhely	növényzetének	záródásával,	becserjésedésé‐
vel	 eltűnik.	 Egyes	 években	 adott	 helyen	 tömeges	 lehet,	
majd	 látszólag	hosszú	 időre	eltűnik.	Biztos	 lelőhelyein	 is	
csak	 bizonyos	 években	 és	 akkor	 is	 csupán	 pár	 hónapig	
látható.	Termőhelyeire	leginkább	a	gyalogakác	(Amorpha	
fruticosa)	agresszív	terjeszkedése	jelenthet	veszélyt.	

	 	

 	

Német	csermelyciprus		
Myricaria	germanica	(L.)	Desv.	
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A	 gyorsabb	 folyású,	 durva	 hordalékot	 szállító	 folyók	 és	
patakok	kavicsos	zátonyainak	és	fövenyeinek	pionír	cser‐
jefaja,	 elsősorban	 a	montán	 és	 szubalpin	 régiókban.	Ma‐
gyarországon	mindig	is	ritka	volt,	Természetes	élőhelyei‐
ről	 állományai	 jórészt	 mára	 eltűntek.	 Alkalmanként	 fel‐
bukkanhat	 kavics‐	 és	 kőbányákban	 is.	 Apró,	 arasznyi	
magoncai	 redukált	 levelükkel	 leginkább	 sziksófűre	
(Salicornia)	 emlékeztetnek.	 Apró,	 öttagú	 virágai	 hosszú	
fürtökben	 fejlődnek	 és	 júliustól	 augusztusig	 nyílnak.	
Szirmai	halvány	rózsaszínek	vagy	fehérek.	

	


