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Összefoglalás: Jelen dolgozat nyolc, Magyarországon vadon előforduló pillangósvirágú faj: Lathy rus 
hirsutus, L. latifolius, L. nissolia, L. vernus, Vicia angustifolia, V. hirsuta, V. sepium és V. tetra sperma 
keményhéjúságának, valamint spontán, illetve mechanikai szkarifi kációt követő csírázásának vizsgá-
latát tárgyalja. A magtételeket 2016. 06. 18. és 07. 21. között gyűjtöttem a Börzsöny, a Budai-hegység 
és a Visegrádi-hegység területéről. A mintákat ezután papírzacskókban, szobahőmérsékleten tárol-
tam. A csíráztatási kísérletekre 2016. 09. 21. és 10. 11. között került sor, Petri-csészékben, laboratóri-
umi körülmények között (szobahőmérsékleten, természetes megvilágítás mellett). Minden faj esetén 
két, egyenként 50 magot tartalmazó ismétléssel indult a kísérlet, majd a 12. napon az egyik ismétlés 
magjai mechanikai szkarifi káción estek át. A szkarifi kált és a szkarifi kálatlan magtételek csíráztatása 
ezután még további 9 napig zajlott. A V. sepium magtételei endogén fertőzöttség miatt értékelhetet-
len eredményt adtak. A többi faj keményhéjúsága a 12. napon 79% és 100% között változott, míg a 21. 
napon (a szkarifi kálatlan magtétel esetén) az értékek 70% és 96% között alakultak. A szkarifi kálatlan 
magok spontán csírázása a 21. napon 2% (L. hirsutus, V. angustifolia, V. hirsuta) és 22% (L. latifolius) 
között változott. Köztes értékeket mutatott a V. tetrasperma (6%), a L. nissolia (10%) és a L. vernus 
(12%). A magok szkarifi kációja hat fajnál jelentősen fokozta a csírázást, amelynek értéke így 52% és 
90% közé emelkedett. Kivételt képezett azonban a L. vernus, ahol csak a duzzadt magok aránya nőtt 
meg 82%-ra, de csírázás csak 6%-ban következett be. A tavaszi ledneken kívül még a L. latifolius eseté-
ben volt aránylag magas a csak duzzadt magok aránya (32%), de ennél a fajnál a sikeres csírázás is ma-
gas értéket mutatott (64%). A kísérleti eredmények alapján ennél a két fajnál felmerül a kettős mag-
nyugalom (mechanikai és fi ziológiai) fennállásának lehetősége. Az adatok statisztikai elemzése sze-
rint az évelő fajok keményhéjúsága szignifi kánsan alacsonyabb volt az egyéves fajokénál (P = 0,0020). 
Hasonló módon a kísérő fajok csoportjában is szignifi kánsan alacsonyabb keményhéjúság mutatko-
zott a gyom és a természetes zavarástűrő fajok együttes csoportjával való összevetésben (P = 0,0098).

Bevezetés

A Fabaceae családban általánosan elterjedt magbiológiai tulajdonság a 
keményhéjúság. Ennek lényege, hogy az érett magok héja nem vízáteresztő, így a 

* Jelen dolgozat Tamás Júlia „Pillangós virágú növényfajok magérést követő csírázóképességének 
vizsgálata” című, a Botanikai Szakosztály 1477. szakülésén elhangzott előadásának anyagán alapul.
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csírázás mindaddig nem következhet be, amíg a maghéjon valamilyen külső ha-
tás olyan sérülést nem okoz, aminek következtében a víz már bejuthat a magok-
ba (Czimber 1980). A külső hatás többféle lehet, de általában fi zikai természetű, 
ezért az ilyen keményhéjú magok jellemzésére a fi zikai magnyugalom (physical 
dormancy) kifejezést is szokták használni (Baskin és Baskin 1998).

A család hazai, vadon élő képviselőinek magjaira is a keményhéjúság jellem-
ző (Czimber 1970), aminek fontos szerepe van e fajok ökológiai viselkedésében 
is. A legelőket gyomosító tövises iglice (Ononis spinosa) esetében például számolni 
kell azzal, hogy a példányok eltávolítása után a növény hamarosan ismét megjele-
nik a területen. Keményhéjú magvai ugyanis sokáig elfekszenek a talajban, a mag-
héj csak fokozatosan degradálódik a talajszemcsék között, így elhúzódóan okozhat 
újragyomosodást (Czimber és Reiter 1970). A sziklagyepekben és sztyeplejtőkön 
élő nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria) szintén keményhéjú, és perzisztens magbank-
kal rendelkező faj (Csontos 2001a). Esetében azonban a maghéj mechanikai sérü-
lései mellett a hőhatás is okozhatja az impermeabilitás megszűnését (Bózsing et al. 
2006), ezért a nyúlszapuka a gyeptüzek után kialakuló növényzet jellemző növényfa-
ja, amely helyenként tömegessé is válhat (Tamás és Csontos 1998, Tamás 2001).

A magyar fl órából 21 Lathyrus és 25 Vicia faj ismert (Király 2009), amelyek 
közül jelen munkában nemzetségenként 4-4 faj vizsgálatára kerül sor. Ezek mind-
egyikéről feltételezhetjük, hogy keményhéjúak és perzisztens magbankkal rendel-
keznek. Termesztésbe vont 16 Vicia faj esetében (részben nálunk nem honos fajokat 
is vizsgálva) a fajok mintegy 50 százalékánál 8–10 évig megőrzött csírázóképességet 
fi gyeltek meg, de a többi faj magvai is legalább 3–4 évig életképesek maradtak vi-
szonylag egyszerű tárolási körülmények között (Mándy és Szabó 1970a, Jánossy 
1971). Ezek az eredmények tulajdonképpen a perzisztens magbank meglétét jelzik. 
A keményhéjúság tekintetében 13 faj adatait ismertetik, a keményhéjúsági százalé-
kok nagyon széles határok között változnak, és a jelen tanulmányban is vizsgált fajok 
köréből csak a Vicia angustifolia szerepel „változó” megjelöléssel (Jánossy 1971).

A fentebb idézett eredmények igen hasonlóak a család más nemzetségeinél 
tapasztaltakhoz (Mándy és Szabó 1970b, Szabó 1972), és ezeket az újabb vizs-
gálatok is alátámasztják. A bükköny fajok vonatkozásában többek között a Vicia 
cracca, a V. pannonica és a V. villosa esetében közöltek keményhéjúságot igazo-
ló adatokat (Aarssen et al. 1986, Simay és Horváth 1991). Molnár (2009) a 
Lathyrus pallescens-t vizsgálva a szkarifi kált magvak esetében majdnem kétszeres 
csírázási értéket tapasztalt a nem szkarifi kált magvakhoz viszonyítva (67,9%, il-
letve 37,1%). Az Astragalus cicer egyazon évben megvizsgált 16 populációja kö-
zött a keményhéjúság mértéke 33,3% és 87,4% között változott (Cseresnyés-
Bózsing 2010). Ugyanennél a fajnál egy csapadékos évben a keményhéjú, élet-
képes magok százalékos részesedése, négy populáció átlagában, a száraz évben 
mért érték harmadára csökkent (Cseresnyés-Bózsing 2010).
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Ausztráliában vizsgált Trifolium fajok esetében viszont nem volt kimutatha-
tó hatása a szárazabb vagy nedvesebb termőhelynek a keményhéjúság alakulására, 
ami az általánosan elfogadott elméleti modellt így nem támasztja alá (Norman et 
al. 2002). Négy argentínai Vachellia (syn.: Acacia) aroma populáció vizsgálati ered-
ményei azonban legalább részben megerősítik a hazai Astragalus cicer populációk-
nál tapasztaltakat, mivel ott a legalacsonyabb keményhéjúságot a legnedvesebb 
élőhelyről származó populációnál találták, de a négy populáció adatai szignifi kán-
san nem különböztek (Ferreras et al. 2017). Ugyanezen tanulmány a négy popu-
láció közül három esetében a keményhéjúság populáción belüli, az anyanövénytől 
függő („maternal eff ect”) szignifi káns különbségeit mutatta ki.

Megállapítható tehát, hogy a vadon előforduló fajok keményhéjúságának és 
csírázóképességének mértéke fajonként és termőhelyenként jelentősen eltérhet, 
és a témakör kutatása továbbra is aktuális. Ezért célul tűztem ki négy hazai led-
nek (Lathyrus hirsutus, L. latifolius, L. nissolia és L. vernus), valamint négy hazai 
bükköny faj (Vicia angustifolia, V. hirsuta, V. sepium és V. tetrasperma) csírázásbio-
lógiai vizsgálatát.

Anyag és módszer

A vizsgálatokhoz felhasznált lednek és bükköny magmintákat 2016. június 
18. és július 21. között gyűjtöttem a Börzsöny (2 faj), a Budai-hegység (2 faj) és a 
Visegrádi-hegység (4 faj) területéről (1. táblázat).

A begyűjtött magtételeket felhasználásukig papírtasakokban, szobahőmér-
sékleten (21±2 °C) tároltam. A csíráztatási kísérletekhez fajonként 2 × 50 ma-
got válogattam ki, ügyelve arra, hogy csak normális méretű, sérülésmentes ma-
gok kerüljenek a mintákba. A felületi sterilizáláshoz a magokat 10 percig áz-
tattam 5%-os NaOCl oldatban, ami után a magtételeket ioncserélt vízzel több-
ször átmostam. A csírázási tesztek elvégzéséhez 9 cm átmérőjű Petri-csészéket 
használtam, amelyeket szűrőpapírral béleltem, majd ioncserélt vízzel telítettségi 
szintig nedvesítettem. Az egyes Petri-csészékbe a nedvesített szűrőpapír tetejére 
2016. szeptember 21-én helyeztem el az 50 magot, úgy, hogy azok egymással ne 
érintkezzenek. A csíráztatási kísérlet szobahőmérsékleten, természetes megvilá-
gítás mellett zajlott az ELTE Biológiai Intézet Ökofi ziológiai Laboratóriumában. 
A csíráztatás 6. napján (szeptember 27-én) ellenőriztem a mintákat. Az addigra 
már csírázott magokat feljegyeztem és eltávolítottam, továbbá öt Petri-csészéből, 
ahol apró penészfolt jelent meg, a magokat kivettem, felületüket ismét sterilizál-
tam, majd új, a korábbiakkal azonosan előkészített Petri-csészébe raktam át.

A kísérlet első értékelésére a 12. napon, október 2-án került sor. Feljegyeztem 
a csírázott, a duzzadt, és a keményen maradt magok számát. Csírázottnak azo-
kat a magokat tekintettem, ahol a gyököcske előtört, és legalább 2 mm-es hosz-
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szúságot ért el. Ugyanekkor minden faj egyik ismétlésének a magjain mechani-
kai szkarifi kációt végeztem, amihez fi nom szemcsés dörzspapírt használtam. A 
szkarifi kált magminták újabb felületi sterilizálást követően a már ismertetett mó-
don előkészített Petri-csészékbe kerültek, és az érintetlenül hagyott ismétléssel 
(kontroll) együtt inkubálásuk további 9 napig tartott. A kísérletet október 11-én 
(a kezdettől számítva a 21. napon) zártam le, feljegyezve a csírázott, a duzzadt és 
a keményen maradt magok számát.

A csírázási százalékokat a fajok életformája (ÉFO), természetvédelmi ér-
téke (TVK), nedvességigénye (WB) és fényigénye (LB) szerint is értékeltem 
(Horváth et al. 1995).

Az adatok statisztikai értékelését a normalitás és a szórások azonosságá-
nak fennállása esetén t-próbával, vagy ha ezek a feltételek nem teljesültek, akkor 
Mann–Whitney-teszttel végeztem. A statisztikai tesztekhez a GraphPad Instat 
programot (InStat 2003) használtam.

Eredmények

A kísérletek során hét faj jól felhasználható eredményeket adott. Egy faj, a V. 
sepium magjai, bár kezdetben egészségesnek látszottak és penészedés sem mutat-
kozott rajtuk, a kísérlet későbbi szakaszában döntő többségükben valamilyen en-

1. táblázat. A csíráztatási kísérletekhez felhasznált lednek és bükköny fajok magmintáinak eredete.
Table 1. Origin of seed samples of Lathyrus and Vicia species studied in germination experiments.

Fajnév Tájegység Gyűjtési hely Gyűjtés 
napja

GPS 
koordináták

Tengerszint 
feletti ma-
gasság (m)

Lathyrus hirsutus L. Börzsöny Nagybörzsöny 2016.07.21. É: 47°55’49,6”; 
K: 18°49’11,4”

210

Lathyrus latifolius L. Budai-
hegység

Harang-völgy 2016.07.13. É: 47°30’19,5”; 
K: 18°58’12,1”

375

Lathyrus nissolia L. Visegrádi-
hegység

Zsivány-szik-
lák

2016.07.02. É: 47°42’31,2”; 
K: 18°53’23,2”

595

Lathyrus vernus (L.) 
Bernh.

Budai-
hegység

János-hegy 2016.06.18. É: 47°31’24,2”; 
K: 18°57’26,3”

375

Vicia angustifolia L. Börzsöny Nagybörzsöny 2016.07.20. É: 47°56’12,8”; 
K: 18°50’19,5”

220

Vicia hirsuta (L.) S. 
F. Gray

Visegrádi-
hegység

Zsivány-szik-
lák

2016.07.02. É: 47°42’31,2”; 
K: 18°53’23,2”

595

Vicia sepium L. Visegrádi-
hegység

Dobogókő 2016.06.25. É: 47°43’06,8”; 
K: 18°53’22,6”

675

Vicia tetrasperma 
(L.) Schreb.

Visegrádi-
hegység

Zsivány-szik-
lák

2016.07.02. É: 47°42’31,2”; 
K: 18°53’23,2”

595



Lednek és bükköny fajok keményhéjúsága és csírázóképessége

167

dogén mikrobiális fertőzöttség következtében elpusztultak. Ezért a V. sepium-ra 
vonatkozó eredmények csak a grafi konokon szerepelnek, de a kísérletek érdemi 
értékelésénél nem kerültek felhasználásra.

A szkarifi kálatlan magtételeknek a kísérlet 12. napján megállapított kemény-
héjúsági százalékait az 1. ábrán láthatjuk. A lednek fajok közül a legmagasabb 
keményhéjúságot a L. hirsutus (86%, 94%) mutatta, amit a L. nissolia (88%, 86%) 
követett. Valamivel kisebb érték jellemezte a L. latifolius-t (80%, 80%) és a L. 
vernus-t (78%, 80%). A bükkönyök körében 100%-os keményhéjúságot mutatott a 
V. angustifolia, amit a V. hirsuta (96%, 98%) és a V. tetrasperma (94%, 84%) követett.

A két nemzetség adatainak t-próbával történt értékelése szerint (nL = 8, nV 
= 6, XL = 42, XV = 47,67; t = 3,684; szf = 12, P = 0,0031) a keményhéjúság aránya 
szignifi kánsan nagyobb volt a Vicia nemzetségben (a V. sepium adatainak már 
említett mellőzésével).

A 12. napon szkarifi kációban nem részesült magtételek esetében még 9 na-
pig tovább fi gyeltem az esetleges csírázásokat. A 21. nap után is keményen ma-
radt magok százalékait, amelyek ekkor 70% és 98% között alakultak, az 1. ábra 
jobb oldali oszlopai mutatják. Négy faj nem produkált újabb csíranövényeket, vi-
szont a L. hirsutus esetében 1, a V. angustifolia-nál 2, míg a L. latifolius-nál 5 mag 
mégis csírázásnak indult.

1. ábra. A nyolc pillangósvirágú tesztfaj szkarifi kálatlan magtételeinek keményhéjúsági százalékai. 
Az ábra fajonként két magtétel eredményeit mutatja a csíráztatási kísérlet 12. napján (bal oldali és 
középső oszlopok), valamint a második magtétel esetében a kísérlet 21. napján (jobb oldali oszlopok).
Fig. 1. Hardseededness ratio of freshly collected, intact seeds of eight legume species. For each 
species, recorded percentages are shown separate for the two replicates per species aft er 12 days of 
germination test (left  and middle bars), and for the unscarifi ed replicate aft er 21 days (right bar).
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A nem szkarifi kált mintákban a nem keményhéjú, vagy keményhéjúságát 
spontán módon elveszített magok megduzzadtak, és részben sikeres csírázásuk is 
végbement a duzzadást követően. A 21. nap elteltével a két lehetséges kimenetel 
eredményeit a 2. ábra mutatja. Látható, hogy valamilyen (általában csekély) mér-
tékben minden faj magtételei tartalmaztak nem keményhéjú magokat is. A leg-
több ilyen mag a L. latifolius (30%) és a L. vernus (20%) mintáiban volt jelen, és e 
két faj mutatta a legmagasabb spontán csírázási értékeket is (22%, ill. 12%). A V. 
sepium magvainak döntő többsége a duzzadást követően gyorsan elfolyósodott, 
ezért ennél a fajnál a keményhéjúság hiánya nem értékelhető, valószínűleg a ma-
gok belsejében élő, patogén mikroorganizmusok okozták.

A mechanikai szkarifi kációt követő duzzadási és csírázási eredményeket a 
3. ábra összesíti. Látható, hogy 6 fajnál jelentősen megnőtt a csírázó magvak ará-
nya, egyes fajoknál, mint például a L. nissolia (90%) és a V. hirsuta (86%) egészen 
kiemelkedő csírázási százalékok adódtak. Kivételes viselkedésű a L. vernus, ahol 
csak a duzzadt magok aránya nőtt meg jelentősen (82%), de a szkarifi káció utáni 
csírázás a spontán csírázáshoz hasonlóan alacsony értéken maradt. A csak duz-
zadt és a duzzadás után sikeresen csírázó magok összege kissé elmarad a 100%-
tól, mert a magok egy része a szkarifi káció után sem indult duzzadásnak.

2. ábra. A spontán módon duzzadásnak indult, valamint a csírázott magok százalékos aránya nyolc 
vadon élő pillangósvirágú faj magmintáiban, 21 napos Petri-csészés inkubálás után.

Fig. 2. Percentage proportion of imbibed (left  bars) and germinated (right bars) seeds for eight 
wild-growing legume species aft er 21 days of incubation in a Petri-dish experiment.
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Az egyes fajokat jellemző négy kiválasztott növényi tulajdonság megfelelő 
értékeit a fajok növekvő spontán csírázási százalékai szerint rendezett táblázat-
ba foglaltuk (2. táblázat). Feltűnő, hogy a legnagyobb spontán csírázási hajlandó-
ságot mutató fajok évelők (H), míg az egyévesek (Th ) körében ez a hajlam sok-
kal kisebb. Ezzel rokonítható módon a gyom fajok (GY) és a természetes zavarás-
tűrők (TZ) együttes csoportja is gyengébben csírázott, mint a kísérő fajok (K). A 
fajok nedvességigénye (WB) és fényigénye (LB) vonatkozásában egyértelmű ten-
dencia nem mutatkozott.

Végül, az átlagos keményhéjúsági százalék szerint felállított fajsorrend a 3. 
táblázatban látható, itt már csak az életforma és a természetvédelmi érték kate-
góriák mellérendelésével. Ebben a táblázatban is elkülönülnek az egyéves (Th ) 
és évelő (H) csoportok, valamint a gyom és természetes zavarástűrő (GY+TZ) 
versus kísérő fajok (K) csoportjai. Az alapadatok itt statisztikai próbák végzésére 
is lehetőséget adnak (minden faj átlaga két ismétlés adataiból származik). Mann–
Whitney-teszt szerint az évelő fajok magmintái szignifi kánsan alacsonyabb szá-
zalékban tartalmaztak keményhéjú magokat, mint az egyéves fajok magmintái 

3. ábra. Nyolc vadon élő pillangósvirágú faj magmintáiban a mechanikai szkarifi kációt követően 
duzzadó, illetve csírázó magok százalékos aránya.

Fig. 3. Percentage proportion of imbibed (left  bars) and germinated (right bars) seeds for eight 
wild-growing legume species following mechanical scarifi cation and 9 days of incubation in a Petri-

dish experiment.
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(nTh  = 10, nH = 4, XTh  =92,6; XH = 79,5; P = 0,0020). Szintén a Mann–Whitney-
teszt alapján megállapítható, hogy a gyom (GY) és a természetes zavarástűrő 
(TZ) fajok együttes csoportjában a magvak keményhéjúsága szignifi kánsan na-
gyobb arányú, mint a kísérő fajok (K) csoportjában (n(GY+TZ) = 8, n(K) = 6, X(GY+TZ) 
= 94,0; X(K) = 82,0; P = 0,0098).

2. táblázat. A vizsgált vadon élő pillangósvirágú fajok spontán csírázási százaléka, életformája 
(ÉFO), természetvédelmi érték besorolása (TVK), nedvességigénye (WB) és fényigénye (LB). 
A fajok attribútumai Horváth et al. (1995) szerint: Th  = egyéves; H = évelő lágyszárú; GY = 

gyom; K = kísérő faj; TZ = természetes zavarástűrő.
Table 2. Spontaneous germination rate of wild-growing legume species with indication of their 
Raunkiaer’s life-form (ÉFO), nature conservation categories (TVK), water demand (WB) and 
light requirement (LB). Species attributes according to Horváth et al. (1995): Th  = annual; H = 
herbaceous perennial; GY = weed; K = natural accessorial species; TZ = natural species tolerat-

ing disturbance.

Fajnév Csírázás (%) ÉFO TVK WB LB

Lathyrus hirsutus 2 Th GY 4 7

Vicia angustifolia 2 Th GY 3 7

Vicia hirsuta 2 Th TZ 3 7

Vicia tetrasperma 6 Th TZ 5 6

Lathyrus nissolia 10 Th K 3 8

Lathyrus vernus 12 H K 6 4

Lathyrus latifolius 22 H K 3 7

3. táblázat. A vizsgált vadon élő pillangósvirágú fajok átlagos keményhéjúsági százalékai, élet-
formájuk (ÉFO) és természetvédelmi érték kategóriájuk (TVK) feltüntetésével. Rövidítések 

magyarázata a 2. táblázatnál.
Table 3. Average percentage of hard-coated seeds of wild-growing legume species, with in-
dication of their Raunkiaer’s life-form (ÉFO) and nature conservation categories (TVK). 

Abbreviations as in Table 2.

Fajnév Keményhéjú magok (%) ÉFO TVK

Vicia angustifolia 100 Th GY

Vicia hirsuta 97 Th TZ

Lathyrus hirsutus 90 Th GY

Vicia tetrasperma 89 Th TZ

Lathyrus nissolia 87 Th K

Lathyrus latifolius 80 H K

Lathyrus vernus 79 H K
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Az eredmények megvitatása

A várakozásnak megfelelően a vadon termő lednek és bükköny fajok mag-
vai nagy arányban voltak keményhéjúak, minimálisan 80% körüli, de több ízben 
90%-os, vagy azt meghaladó értékekkel. Más pillangósvirágú nemzetségek lágy-
szárú fajaira is általában a magas keményhéjúság jellemző (pl. Lotus corniculatus: 
92–95%, Li és Hill 1989; Medicago polymorpha: 85–97%, PorQueddu et al. 
1996). A magas keményhéjúság egyben arra is lehetőséget ad, hogy ezek a fa-
jok a talajban perzisztens magbankot építsenek ki (Csontos 2007). Mi több, 
magbankjuk általában a hosszú távú perzisztens típusba sorolható, amire néz-
ve számos kísérleti eredmény ismert (Spira és Wagner 1983, Csontos et al. 
2006). A Fabaceae családban és rokonsági körében ez a jelleg annyira kifejezett, 
hogy az ide tartozó fásszárú fajok magjai is jelentős keményhéjúsági százalékkal, 
és a talajban hosszú életképességgel rendelkeznek (Grüner és Heenan 2001, 
Cseresnyés és Csontos 2012, Csontos et al. 2020), noha más növénycsalá-
dok fásszárúinak körében ez nem különösebben jellemző.

A kapott eredmények szerint a Vicia fajok keményhéjúsági százaléka szig-
nifi kánsan nagyobb volt a Lathyrus fajokénál. Ennek az eredménynek az értéke-
lésénél egyrészt fi gyelembe kell venni, hogy az kevés adaton alapul, de még en-
nél is fontosabb annak a tekintetbe vétele, hogy a keményhéjúság és más magbi-
ológiai jellegek gyakran szoros kapcsolatban állnak más növényi tulajdonságok-
kal („plant trait”-ekkel), illetve az élőhely környezeti adottságaival (Leishman 
et al. 2000, Grüner és Heenan 2001, Csontos és Kalapos 2013). 

A fentieket szem előtt tartva, ha elemezzük a fajok spontán csírázási száza-
lékait, akkor feltűnő, hogy a L. latifolius és a L. vernus értékei a legmagasabbak. 
Mindkettő évelő faj, ami azt is jelenti, hogy a populáció fennmaradása kevésbé 
függ a perzisztens magbanktól, szemben az egyéves fajok esetével, ahol a tartós 
magbank hiánya jelentős kockázatot jelent. Mivel a vizsgált Vicia fajok mind-
egyike egyéves volt (ld. 2. táblázat), ez a tény jelentősen befolyásolhatta a nem-
zetségek statisztikai összevetésénél kapott eredményt.

Még inkább egyoldalú képet mutat a spontán csírázóképesség mértéke, ha 
a vizsgált fajok természetvédelmi érték szerinti csoportosítását nézzük, ahol a 
kísérő fajok kategóriába három Lathyrus faj tartozik, míg a vizsgált Vicia fajok 
kivétel nélkül gyomok vagy természetes zavarástűrők. A vegetációban elfoglalt 
helyükből adódóan a gyomok körében gyakori, hogy a talajba került magjaik-
ból egy adott évben csak kis mennyiség indul csírázásnak, ami a kockázatelosztó 
(„risk spreading”) magbank típusnak felel meg (Grubb 1988, Csontos 2001b, 
Csontos és Tamás 2003).
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Ezek után nem meglepő, hogy ha a spontán csírázással többé-kevésbé for-
dított arányban álló keményhéjúság adatokat olyan csoportosításban elemez-
zük, amely az említett életformákon, illetve a természetvédelmi érték kategóri-
ákon alapul, akkor a kialakított csoportok között mindkét esetben szignifi káns 
különbség adódik. Az évelő fajok (H), valamint a kísérő fajok (K) így megál-
lapított alacsonyabb keményhéjúsági foka megbízhatóbb eredménynek tekint-
hető, mint a nemzetségek szerinti csoportosításban kapott szignifi káns eltérés. 
Mindazonáltal, hasznos volna ezeket a vizsgálatokat több faj bevonásával meg-
ismételni.

A magok szkarifi kálását követően kapott csírázási eredmények a legtöbb 
faj esetében a várakozásnak megfelelően alakultak, 52% és 90% közötti érté-
kekkel. Azonban a V. angustifolia igen alacsony százalékban csírázott (24%), és 
a nem csírázó magok duzzadása sem következett be. Ennél a fajnál ezért feltéte-
lezhető, hogy maghéja az általában szokásosnál ellenállóbb, és ezért az alkalma-
zott szkarifi káció nem volt elegendően erős ahhoz, hogy a vízzel szembeni im-
permeabilitást megszüntesse.

Ettől határozottan megkülönböztethető a L. vernus esete, ahol a csírázás 
még alacsonyabb volt (6%), de emellett nagyon jelentős volt a duzzadt magok 
aránya (82%). A duzzadás megindulása a mechanikai szkarifi káció megfelelő 
erősségét jelzi, viszont a csírázás ennek ellenére megfi gyelt elmaradása arra utal, 
hogy a tavaszi lednek esetében a fi zikai magnyugalom mellett valamilyen életta-
ni magnyugalom is szabályozza a faj csírázását. Ugyanebből a szempontból még 
a L. latifolius is fi gyelembe vehető, mert bár viszonylag jól csírázott (64%), azért 
emellett elég jelentős maradt a csak duzzadt magok részaránya is (32%). A ket-
tős magnyugalom fennállását több pillangósvirágú fajnál leírták már, és ilyenkor 
a mechanikai szkarifi káció mellett gyakran a téli hideghatás, vagy a környezet 
napi hőingadozása lehet még szükséges a csírázás megindulásához (Baskin és 
Baskin 1998, Van Assche et al. 2003). Mindenképpen érdemes volna a tava-
szi lednek és a nagyvirágú lednek csírázási igényét ezek alapján tovább vizsgálni, 
ami abból a szempontból is érdekes, hogy ez a két faj nem gyomközösségben, ha-
nem annál jóval szervezettebb, precízebben szabályozott növénytársulá sokban 
fordul elő.
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Present paper discusses the hardseededness, spontaneous germination, and 
germination aft er mechanical scarifi cation for eight legume species: Lathyrus 
hirsutus, L. latifolius, L. nissolia, L. vernus, Vicia angustifolia, V. hirsuta, V. sepium 
and V. tetrasperma native to the Hungarian fl ora. Seed samples were collected 
between June 18 and July 21, 2016, at various localities in the Börzsöny Mts, Buda 
Hills and Visegrád Mts, north-central Hungary, and then were stored in paper 
bags at room temperature until use. Germination experiments were carried under 
laboratory conditions in Petri-dishes exposed to room temperature and natural 
light conditions, between September 21 and October 11, 2016. Two replicates of 
50 seeds were prepared for each species, seeds in one of them were scarifi ed on 
the 12th day of the experiment, and then both replicates were monitored for a 
further nine-day period under the same conditions. Samples of V. sepium got in-
fected by some endogenous bacteria, therefore, results for this species were disre-
garded. For the other seven species, average hardseededness of the two replicates 
varied between 79% and 100% on the 12th day of the germination test. For the 
unscarifi ed replicates, which were monitored until the 21st day, hardseededness 
ratio varied between 70% and 96% depending on the species. Th e spontaneous 
germination rates of the unscarifi ed samples on the 21st day varied between 2% 
(L. hirsutus, V. angustifolia, V. hirsuta) and 22% (L. latifolius). Intermediate ger-
mination rates were observed for V. tetrasperma (6%), L. nissolia (10%) and L. ver-
nus (12%). Mechanical scarifi cation considerably enhanced the soft ening of hard 
seeds and resulted in high rate of germination for six species with values varying 
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between 52% and 90%. L. vernus, however, was an exception with 6% of germi-
nation rate although the rate of imbibed seeds increased to 82%. Apart from L. 
vernus, the rate of imbibed seeds without germination was also high (32%) for 
L. latifolius, but in this case the rate of successfully germinated seeds was also 
high (64%). For these two Lathyrus species, experimental results suggest that 
combined dormancy (physical and physiological) may regulate the germination. 
In statistical comparison the ratio of hardseededness for the group of perennial 
species was signifi cantly lower than for the group of annual species (P = 0.0020). 
Also, when hardseededness rate of weeds and disturbance tolerant species were 
compared with the group of subordinate species in natural plant communities, 
the latter had signifi cantly lower percentages (P = 0.0098).


