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Bevezetés  

 

Az orchideák szépségük és sok különleges tulajdonságuk mellett igen ritkák és sok 

veszélyeztetett fajt találunk köztük. A növényvilágban a legkisebb magvakat közöttük 

találhatjuk, és annak ellenére ritkák, hogy apró magvaik igen nagy számban, sok ezres vagy 

akár tízezres nagyságrendben termel dhetnek termésenként. Az igen apró, tartaléktápanyagot 

nem tartalmazó magok önmagukban képtelenek csírázni, így már a növény fejl désének igen 

korai szakaszában egy másik szervezet, a megfelel  gombafaj segítségére szorulnak. A két 

szervezet között kialakuló szimbiózis nélkülözhetetlen a fejl d  orchidea számára. 

Szinte minden él helytípusban találhatók orchideafajok, de a lápoknak mégis 

kiemelked  szerepük van az orchideafajok tekintetében. Sok orchideafaj köt dik ugyanis 

lápokhoz és egyéb vizes él helyekhez, több közülük tömeges lehet egy-egy természetközeli 

él helyfolton, viszont a lápok, mocsári él helyek igen sebezhet ek. Egykori lápjaink 97%-át 

elvesztettük, nagyrészt tudatos él hely-átalakítás révén, a mez gazdasági m velés és 

t zegbányászat érdekében lecsapolásokkal, felszántással és t zegkitermeléssel. A még 

megmaradt vizes él helyek pedig általában medence jellegük miatt veszélyeztetettek továbbra 

is, hiszen a nagy mennyiségben alkalmazott vegyszerek, m trágyák gy jt helyeivé válhatnak, 

ami elgyomosodásukhoz, növényfajaikban való elszegényedésükhöz vezet. A lápok 

drasztikus fogyatkozásuk és degradálódásuk miatt mára él helyi szinten is törvényi 

védelemben részesülnek minden rajtuk él  szervezettel együtt. 

A lápi él helyek orchideái között a még tömeges fajok mellett vannak igen ritka, 

kiemelt figyelmet érdeml  taxonok. A hagymaburok (Liparis loeselii) és a t zegorchidea 

(Hammarbya paludosa) a legritkább orchideáink közé tartoznak. Róluk szerzett ismereteink 

azonban nem állhatnak meg pusztán a növényfajok él helyi és fenológiai leírásainál, hiszen a 

természetben e két faj, rokonaikhoz hasonlóan, kizárólag gombával együtt fordul el . A 

szimbionta gombák rendszertani besorolása mellett ismernünk kell azok elterjedését is ahhoz, 

hogy hatékonyan védhessük a gazdaszervezeteiket, az orchideákat. Aktív fajvédelmük során 

tehát a növény és gomba együttes ismerete, védelme és meg rzése hozhat csak eredményt. 
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Célkit zések 
 

 

Az orchidea-típusú mikorrhiza kutatása egy dinamikusan fejl d  ága a mikorrhizák 

kutatásának. Egyre mélyebb tudással rendelkezünk az egyes orchideafajok életciklusáról és 

gombapartnereinek taxonómiai helyzetér l, valamint a növény-gomba kapcsolat 

specifitásáról. Bizonyos ritka fajok esetében azonban ez az alaptudás is még hiányos, ahogyan 

a hagymaburok (Liparis loeselii) és a t zegorchidea (Hammarbya paludosa) esetében is. Nem 

beszélve a potenciális orchidea-szimbionta gombák él helyi köt déseir l, melyr l még alig 

rendelkezünk ismeretekkel. 

 

A fent vázolt lehet ségek tükrében munkám f  céljait az alábbi pontokban foglaltam össze: 

 

1. A hagymaburok él helyi – in situ – csíráztatásával a természetes csírázási arány becslése. 

 

2. A hagymaburok és a t zegorchidea fajok szimbionta gombáinak kimutatása él helyen 

csíráztatott protokormjaikból  

 

3. Hazai vizes él helyek orchidea-típusú mikorrhiza-kapcsolatban potenciálisan részt vev  

gombacsoportjainak kimutatása, él helyi köt déseiknek feltárása 

 

A felvázolt célok elérése érdekében végzett munka módszereit a következ  fejezetben 

részletezem. 
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Anyagok és módszerek 

 

A t zegorchideát in situ, egyetlen ismert hazai él helyén, a gelénesi Bábtaván 

csíráztattuk egy vegetációs perióduson keresztül. 

A hagymaburok magjait in situ és ex situ körülmények között is csíráztattuk. In situ a 

hagymaburok magjait két, a faj jelenleg is él  populációjának él helyére (Pákozd, 

Dunaharaszti), egy, a vizsgálati periódus alatt lappangó (2003-tól 2009-ig) populációjának 

él helyére (Kistómalom), egy bizonytalan (2005-t l nincs adat) el fordulási helyére (Vaja) és 

a t zegorchidea populációjának él helyére helyeztük ki. A kihelyezés és a visszagy jtés közt 

eltelt id  szempontjából két eltér  kísérletet állítottunk be. Az említett él helyek mindegyikén 

történt azonos éven belül tavaszi kihelyezés és szi begy jtés. A Velencei-tavon pedig ezen 

felül történt szi magkihelyezés és következ  év nyár eleji, szi és két évvel kés bb szi 

begy jtés is. Az in situ magkihelyezéseket kettéhajtott malomipari szitaszövet (lyukátmér  85 

és 100 μm) belsejébe helyezett magokkal végeztük (Rasmussen és Whigham 1993). A 

hagymaburok ex situ csíráztatását az Eötvös Loránd Tudományegyetem Botanikus Kertjében, 

a Velencei-tóról származó t zegdarabján végeztük. 

A vizes él helyek orchidea-típusú mikorrhizát kialakító gombáinak vizsgálatához kilenc 

orchideát vontunk be a kísérletbe. Az in situ csíráztatott hagymaburok és t zegorchidea a 

vizsgálat extrém vizes (úszólápi és dagadólápi) él helyeinek specialista fajai voltak. A többi, 

vizsgálatba bevont orchidea taxon szélesebb él helyspektrummal rendelkezik. Három 

orchidea taxont úszólápokon és terresztris él helyeken is vizsgáltuk: mocsári kosbor (Orchis 

laxiflora ssp. palustris), hússzín  ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), mocsári n sz f  

(Epipactis palustris). További négy orchidea taxon egyedei csak terresztris él helyekr l 

kerültek el : szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea), szarvasbangó (Ophrys 

oestrifera), pókbangó (O. sphegodes), vitézkosbor (Orchis militaris). A vizsgálatba bevont 

él helyeket vízállapotuk szempontjából kategorizáltuk (úszóláp, terresztris láp, mocsár, 

sztyep), és növényzetük talajvíz ill. talajnedvesség indikációjának (WB index) segítségével 

(Borhidi 1995) jellemeztük. 

Az orchideák protokormjaiból és gyökereib l gyökérszegmens (Bernard 1904), illetve 

peloton kiemelési technikával is izoláltunk gombatörzseket. Az izolált gombatörzseket 

molekuláris taxonómiai módszerrel vizsgáltuk és csoportosítottuk. Az egyes gombacsoportok 

esetében akár faji szint  azonosításra is alkalmas, riboszómális ITS régió (Frøslev és mtsi 
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2007) szekvenciái alapján soroltuk kládokba a gombatörzseinket. A DNS-szekvenciák pontos 

illesztését a ClustalW (Thompson és mtsi 1994) programmal, illetve ugyanazt az algoritmust 

felhasználó MEGA 4 (Tamura és mtsi 2007) programcsomaggal végeztük. A filogenetikai 

elemzéseket ugyancsak a MEGA 4 programcsomag programjaival végeztük. 

 

 

Eredmények és értékelésük 

 
 

Munkám általam legfontosabbnak tartott eredményeit az alábbi pontokban foglalom 
össze: 
 

- Sikerült izolálni és azonosítani a t zegorchidea (Hammarbya paludosa) mikorrhiza-

képz  gombapartnerét a növény in situ csíráztatott protokormjaiból. A szimbionta ITS 

szekvenciája alapján egy Tulasnella nemzetséghez tartozó gomba. 

- Az in situ csíráztatás módszere úszólápokon is sikeresen alkalmazható volt. Mind a 

hagymaburok két vizsgált úszólápi él helyének nád-sás t zegében (Velencei-tó, 

Soroksári-Duna: Dunaharaszti), mind a t zegmohás bábtavai t zegorchideás él helyen 

csíráztak az orchideák magjai. 

- A vizsgálatokban sikerült kimutatni, hogy a hagymaburok magjai a természetben igen 

alacsony (0,1-0,5%) arányban csíráznak. Ezzel az adattal a faj életciklusának egy igen 

lényeges szakaszáról kaptunk információt, mely szakaszt eddig nem vizsgáltak 

(Wheeler és mtsi 1998, Rolfsmeier 2007). 

- Az az eredmény, hogy a hagymaburok magjai a faj él helyen fellelhet , kifejlett 

töveinek közelében jelent sen nagyobb arányban csíráznak, mint azoktól távol, a 

mikorrhiza-gomba kifejlett orchideák körüli fokozott jelenlétére utal. További 

vizsgálatokat igényel annak a kiderítése, hogy a s r bb gomba el fordulást követi-e az 

orchideák megtelepedése, vagy a sikeres egymásra találás után dúsul-e fel a gomba 

micéliuma az orchidea körül. 

- Az úszólápokon egy Tulasnella, anamorf nevén Epulorhiza („I.”) taxon dominanciája 

figyelhet  meg, a szárazabb él helyeken pedig egy ett l ITS szekvencia hasonlósága 

alapján távol álló Epulorhiza („II.”) csoport képvisel i dominálnak. Ezzel az 

eredménnyel egybecseng Bonnardeaux és mtsi (2007) azon megállapítása, miszerint a 

terjed ben lev  Disa bracteata orchidea faj sikerét Epulorhiza típusú (a mi általunk 
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kapott I. csoporthoz hasonló) mikorrhiza-partnerének zavarást r  tulajdonsága 

okozhatja. 

- A terresztris él helyeken az orchidea-mikorrhizát kialakító gombacsoportok nagyobb 

változatosságban jelennek meg, mint az úszólápokon. A hazánkban úszólápi 

specialista hagymaburok látszólagos gomba-partner fajspecifitását a potenciális 

gombapartnerek számának extrém vizes él helyek irányában történ  csökkenése 

okozza, vagyis nem zárható ki, hogy a hagymaburoknak más gombafajok is lehetnek 

szimbionta-partnerei. 

- A hagymaburok ritkasága és hazai el fordulásait figyelembe véve úszólápi 

él helyekhez való köt dése nem magyarázható a vele szimbiózisban él  

gombacsoportok kizárólagosan úszólápi megjelenésével, mivel ezek a terresztris 

él helyeken is kimutathatók voltak. Ebb l arra lehet következtetni, hogy a 

hagymaburok hazánkban (mikro)klimatikus okok miatt él szinte kizárólag úszólápi 

él helyeken. 

 
 
 
A „Célkit zések” fejezetben munkám f  céljait három pontban jelöltem meg, ennek 
tükrében az alábbiakban részletezem röviden az elért eredményeket: 
 

1. A hagymaburok életciklusának els , csírázás fázisáról korábban nem rendelkeztünk 

terepi ismeretekkel. Munkám során sikeresen alkalmaztam az orchideáknál használt in 

situ csíráztatás módszerét, mely által sikerült megfigyelni a hagymaburok természetes 

él helyein végbemen  csírázási folyamatokat, és meghatározni a csírázás 

nagyságrendjét. 

 

2. A ritka orchideák mikorrhiza-partnereinek vizsgálata természetvédelmi problémákat is 

felvet, miszerint a hagyományos gombaizolálási technikák az él  orchideatövek 

pusztulását okozzák. Ezzel szemben az él helyen csíráztatott magok vizsgálata nem 

veszélyezteti az orchideák természetes populációját. A mindössze néhány tíz egyedb l 

álló egyetlen hazai t zegorchidea él helyen és két hagymaburok él helyen sikerült 

azonosítani az orchideafajok mikorrhiza-képz  gombapartnereit az él helyen 

csíráztatott magok segítségével. 
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3. A vizes él helyek nemcsak hazánkban, de egész Európában egyre zsugorodó, 

veszélyeztetett él helyek. Sok értékes növény és állatközösségnek adnak otthont ezek 

az él helyek, melyek többek között igen értékes orchidea lel helyek is. Az 

orchideafajok él helyekhez köt dését már régóta vizsgálják, és err l igen pontos 

ismereteink vannak. A velük szimbiózisban él  gombafajok él helyi preferenciáiról, 

azok változatosságáról korábban nem álltak rendelkezésre adatok. Munkám során az 

úszólápi, t zeglápi, terresztris lápi és mocsári él helytípusok, valamit a hozzájuk 

kapcsolódó szárazabb sztyeppi él helyek orchidea-szimbionta sokféleségét 

vizsgáltam. Eredményeim alapján az egyes él helytípusok gombavilága jól elkülönül, 

egyes gombacsoportok bizonyos él helyeken dominánssá válnak (Tulasnella spp. –

úszóláp, Epulorhiza II-es csoport száraz él helyek). 
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