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BEVEZETÉS 

 

A biodiverzitás szerepe az emberiség életében felbecsülhetetlen. A Biológiai Sokféleség 

Egyezmény (Convention on Biological Diversity, CBD) (1995) létfontosságúnak tartja annak 

megőrzését és a fajok életképes populációinak fenntartását és helyreállítását természetes 

környezetükben. A biológiai sokféleség megőrzése érdekében fontos hogy megismerjük a ritka 

fajok biológiai és ökológiai tulajdonságait, ismeretekkel rendelkezzünk a fajok populációs 

felépítéséről és annak működéséről, a faj túlélési stratégiájáról és rátermettségéről az adott 

környezetben. Ezek viszont hosszú távú tanulmányozást igényelnek.  

A Kárpátaljai síkság természetes élőhelyeinek száma nagyot csökkent az utolsó 100 évben. 

Elsősorban kinőtt a települések által elfoglalt és megművelt területek száma. Jelentősen 

csökkentek az erdős területek. A tájat ért sok antropogén behatás miatt a természetes élőhelyek 

eltünése sok faj visszahúzódását vagy pusztulását okozták.  

A kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) a Liliaceae családba tartozó hagymás tavaszi 

geofiton. A korábban sokfelé előforduló faj a lecsapolások, erdőirtások és melioráció 

következtében mára Európa szerte ritkává és veszélyeztetetté vált (BÓDIS ET AL, 2020). Az Ukrán 

Vörös Könyvben (2009) a kockásliliom a veszélyeztetett fajt védettségi kategóriába sorolják, 

valamint szerepel Kárpátalja Vörös Listáján (2014) is.  

Kárpátalján a kockásliliom populációi közvetlen pusztításnak vannak kitéve, mivelhogy 

évente a környező települések lakosai leszedik a virágszárakat, sőt kiássák a hagymákat is, ami a 

faj állományait erősen veszélyezteti. Korábban már folytattak kutatásokat a kockásliliom 

kárpátaljai elterjedésével, egyedfejlődésével és populációk szerkezetével kapcsolatban (АНДРИК, 

КРІЧФАЛУШІЙ, 1994; КРІЧФАЛУШІЙ, АНДРИК, 1995; АНДРИК, 1997, 2001, 2003, 2013). Viszont a 

faj védelmének érdekében folyamatos monitorozó kutatásokra van szükség.  

A munka célja: 

Felmérni a Kárpátaljai síkság területein lévő kockásliliom (F. meleagris L.) populációinak az 

aktuális állapotát. 

 

Feladatok: 

1) irodalmi áttekintést készíteni a kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) kutatásával kapcsolatban; 

2) megállapítani a kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) koreloszlását és becsülni a populációk 

nagyságát a kutatott populációkban; 
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3) feltérképezni és elemezni a kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) egyedeinek előfordulását a 

populációkban; 

4) értékelni a kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) virágzó egyedeinek morfológiai 

változatosságát a populációkban; 

5) a kapott eredmények alapján elkészíteni a kutatott populációk jellemzését. 
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1. A Kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) jellemzése 

 

1.1.1. Rendszertani besorolás 

 

A mocsári kockásliliom a számos fajt magában foglaló liliomfélék családjába (Liliaceae) tartozik. 

A Fritillaria nemzetség mintegy 130 fajt számlál (BARINA, 2016). 

A Fritillaria nemzetség molekuláris genetikai vizsgálatok alapján monofiletikus 

leszármazású és a liliomok (Lilium) közeli rokona. Rix szerint nyolc alnemzetsége különíthető el: 

Davidii, Liliorhiza, Japonica, Fritillaria, Rhinopetalum, Petilium és a monotipikus Theresia 

valamint Korolkowia. Molekuláris genetikai vizsgálatok az alnemzetségek többségének 

monofiletikus eredetét is megerősítették, a legnagyobb fajszámú Fritillaria alnemzetség azonban 

polifiletikusnak bizonyult (BÓDIS ET AL, 2020). 

A Fritillaria nemzetség legnagyobb alnemzetsége a Fritillaria, ide tartozik – a Fritillaria 

meleagris-t is beleértve – a nemzetség fajainak több mint fele. Közös jellemzőjük a tipikus 

hagyma, amely két húsos gömbölyded allevélből áll, amelyeket többé-kevésbé burkolnak az előző 

évi allevelek maradványai. Előfordul, hogy az előző évből megmarad egy vagy két allevél, így 

három vagy négy allevelű hagymák alakulnak ki (BÓDIS ET AL, 2020). 

 

1.1.2. Földrajzi elterjedés 

 

F. meleagris diszjunkt areával rendelkezik. Elterjedési területe tekintélyes, nagyobb része 

Európában helyezkedik el. Az északi határ Dél-Skandináviában, a nyugati - Anglia és 

Franciaország területén húzódik, a keleti elterjedési határ – a Volga folyóig terjed, a déli - a Déli-

Alpokig, Észak-Olaszország, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Románia 

déli részéig terjed ki. Jóval messzebb az area fő területétől Nyugat-Szibériában megtalálható a faj 

kisebb dizjunkciója (1. ábra). (АНДРИК, 1997, 2003). 

A F. meleagris növényszociológiai kutatásait Ausztria délkeleti részén, Nyugat-

Magyarország mellett és Szlovénia északkeleti részén kutatták. A vizsgált helyek Feistritz, Strem, 

Pesnica, Sejanska, Mur / Mura, Ledava, Raab / Rába, Kerka és Zala völgy- és teraszterületein 

találhatóak (MAGNES ET AL, 2013). 
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1. ábra. A mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris) elterjedési területe (АНДРИК, 2003) 

 

BÍRÓ és munkatársai (2018) 2012 óta monitorozák a kockásliliom (Fritillaria meleagris 

L.) élőhelyit a tüskeszentpéteri (Zalaszentgrót) tájhasználatban. A tájtörténeti vizsgálatokhoz 

irodalmi és térképi forrásokat, valamint légifotókat (1720–2016 között) használtak fel. Továbbá a 

F. meleagris populációkat Magyarországon BÓDIS és munkatársai (2020) Gyékényesen és 

Zalaszentgrót-Tüskeszentpéteren kutatták, ahol morfometriai és demográfiai adatokat gyűjtöttek. 

Valamint Kerkabarabás, Tornaszentjakab és Tüskeszentpéter élőhelyeken a levéltulajdonságok 

meghatározása történt (állományonként 5–5 darab átlagos méretű levél felületének, ami a nedves 

és száraz tömegének mérésén alapszik). 

CSERGŐ ÉS FRINK (2003) a F. meleagris populáció sűrűségét, térbeli és korszerkezetét 

vizsgálták egy újonnan felfedezet Kolozs megye (Romániában) élőhelyen. A munkájukban 

megmérték az egyedek morfológiai adatait (szár magasság és virágtakaró hossz) és kiszámították 

közöttük a korrelációt is. Domokos és munkatársai (2017) Románia területein belül 

tanulmányozták a F. meleagris populációkkal való összefüggéseket és bemutatják az élőhelyeiket: 

Valea, Grâușor (Búsaháza), Dămieni (Deményháza) és Miercurea Nirajului (Nyárádszereda).  

A XX. század elején jelentek meg publikációk a Fritillaria nemzetség elterjedéséről 

Ukrajna különböző régióiban. Valamint Pacsovszkij külön leírja a F. meleagris, F. meleagroides 

és F. ruthenica fajok földrajzi elterjedését a Herszoni járásban (ДІДЕНКО, 2007). 

A F. meleagris faj populációinak állapotfelmérését a Bukovina területén ТОКАРЮК és 

ЧОРНЕЙ (2007) végezték el. A Ternopoli és Lembergi járásokban a faj populációinak jellemzését 

ДОРОШЕНКО (2016) kutatta. 
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A Kárpátaljai-alföldön korábban a faj földrajzi elterjedésével és populáció ökológiai 

kutatásokkal foglalkoztak АНДРИК, КРІЧФАЛУШІЙ, (1994), КРІЧФАЛУШІЙ, АНДРИК (1995), 

АНДРИК (1997, 2001, 2003, 2013). 

Ukrajna területén a kutatott faj előfordulásai megtalálhatók Kárpátalján, az Ukrán 

Kárpátokban (a Dnyeszter, a Tisza és a San folyók vízgyűjtő völgyei), Bukovinán, Erdőssztyepen 

és ritkán Polisszján, pontosabban a Lembergi, Ivano-Frankivszki, Csernyivci, Zsitomiri és 

Kárpátaljai megyékben (АНДРИК, КРІЧФАЛУШІЙ, 1994; АНДРИК, 1997; ДІДЕНКО 2007; ДІДУХ, 

2009) (2.ábra). 

 

 

2. ábra. A mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris) elterjedési területe Ukrajnában  

(ДІДУХ, 2009) 

 

A Kárpáti régióban Ukrajnán belül a F. meleagris élőhelyei a következő települések 

környékén fordulnak elő (АНДРИК, 1997): 

Kárpátalja megyében: Ungvári járás - Téglás (Peres), Nagydobrony, Kamjanicja, 

Cihanivci, Nagygejőc és Csap környékén. Munkácsi járás - Znyacevo, Drahinya, Fornos, Driszino. 

Szőlősi járás - Salánk; Huszti járás - Kiresi.  

A Lembergi megyében: Sztrijszkij járás - Lanivka, Holobutiv települések; 

Mikolajivszkij járás - Veriny, Rozvadiv; Sztaroszambiszkij járás - Rudké; Zsédacsivszkij járásban 

Zsérova; Szambirszkij járás - Szambir, Kalinov, Truszkavec, Drohobics; Drohobickij járásban 

Voroblevics, Rivtics, Ortinicsi.  

Csernivci megyében: Csernivci; Szahdirszkij járás - Lenkivci, Rohizne, Nova 

Zsucska; Hlibockij járás - Kamjanka, Klinivka, és Zsadova.  

Ivano-Frankivszki megyében: Kolomija. 
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1.1.3. Ökológiai és cönológiai jellemzés 

 

A kockásliliom a Kárpátaljai alföldön fordul elő 97-700 méter tengerszint feletti magasságban, 

cserjés, erdős társulásokban. Változó vízszintű, tápanyagokban gazdag, gyengén savas, humuszos 

és agyagos talajokon, vízfolyások mentén él. Mint a gazdag úgy a szegény tápanyag tartalmú 

talajokon találkozhatunk vele, vagyis eutróf, mezotróf és oligotróf növények (КРІЧФАЛУШІЙ, 

АНДРИК, 1995). A SANDA ÉS POPESCU (1983) ökológiai jellemzése szerint a kutatott faj a 

mezohidrofitonok (MH) és mezotermofitonokhoz (Mt) tartozik. 

Ellenberg és Landolt ökológiai skálája szerint a kockásliliom a megvilágított élőhelyeket 

kedveli (>40% ). Melegkedvelő növény, amely a szuboceánikus klímát részesíti előnyben, és nem 

tűri a hirtelen hőmérsékleti változásokat. Közepes humusz tartalmú talajokat igényel. Valamint 

eléggé nedves és alacsony oxigénnel dúsított és gyengén savas – gyengén lúgos (pH 5,5- 8,0) 

talajokon nő. Valamint a nitrogénben nagyon szegény és nagyon gazdag talajokon is előfordul a 

faj (КРІЧФАЛУШІЙ, АНДРИК, 1995). 

TOKARJUK és CSORNEJ (2007) megállapították, hogy Ukrajna Csernivci megyéjében a F. 

meleagris élőhelyei a Prut és a Siret folyó völgyében koncentrálódnak, és ártéri rét- és 

erdőfitocönózisokra korlátozódnak. A faj erdei élőhelyei a Querco-Fagetea osztály társulásaihoz 

tartoznak, valamint populációi legelő réteken is előfordulnak, ezek a Molinio-Arrenatheretea 

másodlagos társulásai.  

BÓDIS és munkatársai (2020) kutatásai is kimutatták a faj előfordulását a Molinio-

Arrhenatheretea aszociációiban, viszont a magasfüvű rétek és kaszálók mellett más társulásokból 

is leírták: Phragmito-Magnocaricetea, Salicetea purpurea, Querco-Fagetea, Nardo-Callunetea, 

Plantaginetea majoris.  

A kárpátaljai F. meleagris populációk is a Querco-Fagetea és a Molinio-Arrenatheretea 

társulásaiban fordulnak elő (ANDRIK, 2006).  

 

1.1.4. Morfológiai sajátoságok 

 

A növény 15-40 cm magas, gömbölyű hagymát képez, amely két húsos pikkelyből áll. A szára 

egyenes és magas csúcsán lehajló. Szürkészöld levelei hosszúak, lándzsásak. A hajtáscsúcson 

virágok magányosan, vagy kettesével állnak, harang alakúak, amelyeknek lepellevelei 

sakktáblaszerűen foltosak, skarlátvörös erezettel (3. ábra). A virágban hat szabadon álló porzó, 

egy háromkaréjú bibe, és a leplek tövében egy-egy mézfejtő (nektárium) helyezkedik el. Termése 
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tok, amely éret állapotban függőlegesen áll (FARKAS, 1999; ДІДУХ,2009; BARINA, 2016; BÓDIS ET 

AL, 2020). 

 

 

3. ábra. Mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris) (Saját felvétel) 

 

1.1.5. Szaporodás 

 

Rendszerint áprilisban-májusban virágzik, gyakran már március végétől. A felálló termések 

júniusban érnek. A növény szaporodhat maggal és vegetatívan. Nedves réteken, ligeterdőkben, 

üde cserjésekben fordul elő. Élőhelyei a tél folyamán gyakran vízzel borítottak, ami lehetőséget 

biztosít magvainak a vízzel való terjedésre. (АНДРИК, КРІЧФАЛУШІЙ, 1994; FARKAS, 1999; ДІДУХ, 

2009; BARINA, 2016) 

 A faj vegetatív szaporodása leggyakrabban a generatív állapotban fordul elő és két féle 

képpen történik. Az első esetben a hagyma két egyforma leányhagymára osztódik. A második 

esetben a felnőt egyed hagymájában a jövő évi hagyma képződik és kialakulásánál több is 

képződet (2-3 db.) Ezek juvenilis korstádiumuak. A következő évben a kialakult leány egyedek 

közvetlenül az anya hagyma alatt vagy mellett helyezkednek el. Szeptemberig az új hagymáknak 

nincsenek gyökereik, ősszel 0,5 mm vastagságú gyökerek jelenek meg, amivel áttelelnek. 

Tavasszal a hagymák intenzív fejlődésnek indulnak és megjelennek az összehúzódó gyökereik, 

amelyek a talaj mélyebb rétegeibe húzzák a hagymát. A vegetációs időszak végén a leány hagyma 

a száraz pikkelyleveleivel elkülönül, és egyedül fejlődik tovább (ANDRIK, 2008). 

A Donecki botanikuskert munkatársa PAVLOVA (2012) a Fritillaria nemzetséget kutatta 

1969-től, többek között a F. meleagris-t és még 6 faját. A botanikuskert több éven keresztül 
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vizsgálta a fajok vegetatív és generatív szerveinek morfológiai sajátoságait, az évszakos fejlődését, 

a növény vegetatív szaporodását, a mag reprodukcióját és az egyedfejlődését. Megállapította, hogy 

az itt található fajok nagyobb elterjedése érdekében a maggal való szaporítás a hatékonyabb, 

valamint a fajok élettartalmát (6 és 8 év között van) a hagymák mérete határozza meg. 

A Fritillaria meleagris entomofil növény. Főbb beporzója a Bombus terrestris L. és 

ritkábban az  Apis mellifera L. A fajra főként a keresztmegporzás jellemző viszont 

megfigyelhetünk önmegporzást is, ha nincsenek meg más megporzás lehetőségei. Az irodalmi 

adatok alapján megfigyelhető a protoginia (olyan virágok esetén a portok nem nyílik fel, csak ha 

már idegen pollen került a bibére és kifejlődött a pollentömlő.), amely az önmegporzást gátolja. A 

magok érése június első felében tehető be. A F. meleagris termései terjedhetnek önterjesztéssel 

(dinamochor), szél segítségével (anemochor) és néha vízzel (hydrochor) (КРІЧФАЛУШІЙ, АНДРИК, 

1995). 

Kutatták a F. meleagrisban a nektár szekrécióját és összetételét, valamint a nektáriumok 

szerkezetét (STPICZYNSKA ET AL, 2012). A nyíló virágok 5–7 napon keresztül átlagosan napi 11 

mg nektárt választanak ki, de a nektár mennyisége és cukortartalma egyaránt csökken a virágzás 

előrehaladtával. A kockásliliomok nektárjának cukor-összetétele az egyes fajok között jelentős 

különbségeket mutat. A nektár cukortartalma átlagosan 50% körüli, benne szacharóz, glükóz és 

fruktóz nagyjából egyforma arányban található és a 2,5–3 napig termelődő virágporral együtt 

fontos kora tavaszi táplálékforrást jelent a megporzó rovaroknak (STPICZYNSKA ET AL, 2012).  

Zych és munkatársai (2014) tanulmányozták a F. meleagris L. (Liliaceae) beporzási 

biológiáját és szaporodását Európában. Megfigyeléseik alapján a F. meleagris virágait még 

kedvezőtlen időjárási körülmények között is leggyakrabban a Bombus spp rovarok látogatják. Más 

rovarok, például Apis mellifera csak napfényes és meleg napokon jelennek meg a virágon. 

Továbbá a F. meleagris virágainak beporzói közzé sorolják az Anthophora plumipes és Andrena 

spp. fajokat is.  

A F. meleagris in vitro szaporítását kutatták PETRIC és munkatársai 2011-ben és a szibériai 

botanikus kert (Central Siberian Botanical Garden) munkatársai (MURASEVA ET AL, 2015) szintén 

végeztek hasonló kutatásokat. 

 

1.1.6. Egyedfejlődés 

 

A Fritillaria meleagris fejlődésében megkülönböztetnek három periodust és hat stádiumot 

(АНДРИК, КРІЧФАЛУШІЙ, 1994; ПАРНІКОЗА ET. AL., 2007; ПАВЛОВА 2012) (4. ábra): 
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I. Latens periódus. A magok (se) laposak, háromszögesek, világosbarnák, légzsákokkal 

vannak ellátva. 

II. Pregeneratív periódus. A csíranövénynek (p) van egy sziklevele és gyökere. Az évszak 

végére egy alsó levélből kialakul egy kis hagyma.  

Juvenilis (j) egyedek rendelkeznek egy zöld lándzsa alakú levéllel és egy hagymával, 

amely az alsó levélből képződött. Megjelennek az összehúzódó gyökerek. A juvenilisek lehetnek 

mag vagy vegetatív eredetűek. Ebben a korcsoportban a növény 1-2 évig van. 

Immatur növények (im) két, néha három levéllel rendelkeznek, amelyek a rövid száron 

helyezkednek el.  

Virginil növények (v) négy-öt zöld levéllel rendelkeznek. A növény optimális feltételek mellett 

nemtöbb, mint egy évig tartózkodik ebben a korban.  

III. Generatív periódus. A generatív egyedek (g) öt - hat zöld levéllel és egy-két virággal 

rendelkeznek. Azok az egyedek, amelyek magból fejlődtek azok 5-7 évben virágoznak, amelyek 

vegetatívan a 3-4 évben.  

A F. meleagris fajra nem jellemző a szenilis periódus, mivel a hagymája minden évben 

megújul.  

 

 

4. ábra. A Ftillaria meleagris egyedfejlődési szakaszai (ПАРНІКОЗА ET. AL., 2007) 
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A növény vegetációs periódusa rövid, az év nagy részében a talajfelszín alatt van. A 

hajtások és a virág (ha virágzó egyedről van szó) tavasszal jelennek meg a talajfelszín felett és 

nyárra már termést is érlelnek. A fotoszintetikusan aktív időszak alatt a tavalyi hagyma is megújul, 

a két legbelső allevélből kialakul az adott év leányhagymája. A következő évi hajtás a 

leányhagyma belsejéből fog fejlődni. Az új földalatti szerv nyugalomban marad késő augusztusig. 

Ősszel megindul a mellékgyökerek és a hajtás fejlődése mely utóbbi novemberre a talajfelszín 

közelébe ér, majd újabb (téli) nyugalomba kerül a növény (BÓDIS ET AL, 2020). 

 

1.1.7. Természetvédelmi státusz 

 

A legtöbb országban, ahol a F. meleagris előfordul, mára megfogyatkozott és emiatt védelem alatt 

áll. Valószínűleg azok közé a fajok közé tartozik, amelyek korábban elterjedtek és tömegesek 

voltak és az utóbbi időszak emberi tevékenysége miatt váltak ritkává (BÓDIS ET AL, 2020). 

Nagy Britaniában a F. meleagris a sérülékeny fajokhoz tartozik 

(https://www.brc.ac.uk/plantatlas/index.php?q=plant/fritillaria-meleagris). Továbbá a faj 

Oroszországban szerepel a Vörös Könyvben Rare statuszban, vagyis ritka 

(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_vascular_plants_in_the_Red_Data_Book_of_Russia#

Liliaceae). Szlovákia vörös listájában a faj az EN kategóriába tartozik (TURIS ET AL, 2014). A 

Román Vörös Listán szintén szerepel ritka fajként (CSERGŐ ET AL). Magyországon a F. meleagris 

veszélyeztettet fajnak minősül (FARKAS, 1999). Az Ukrán Vörös Könyvben (2009) a kockásliliom 

a veszélyeztetett faj védettségi kategóriába sorolják, valamint szerepel Kárpátalja Vörös 

Listájában (2014) és a Dnyipropetrovszki megye Vörös Listáján (2012) is.  

Valamint BÓDIS és munkatársai (2020) egy táblázat segítségével jól szemléltetik azokat az 

európai országokat, ahol a faj valamely védettségi kategóriába van sorolva(1. táblázat).  
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1. táblázat 

A mocsári kockásliliom veszélyeztetettségi státusa néhány európai országban  

(BÓDIS ET AL, 2020). 

 

Magyarázat: EX – kipusztult / Extinct, CR – súlyosan veszélyeztetett / Critically endangered, EN 

– veszélyeztetett / Endangered, VU – sebezhető / Vulnerable, NT – mérsékelten fenyegetett / 

Near threatened, LC – nem fenyegetett / Least concerned  
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II. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Kutatásainkat 2017 – 2020 során végeztük. A F. meleagris terepi vizsgálatait 2017. április 10. 

végeztük a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Kozuptovo elnevezésű részlegén, ami a 

Munkácsi járás Draginya falu melletti erdőben helyezkedik el (5. ábra.) és 2019. április 4. az 

Ungvári járás Nagygejőc falu melletti erdőben, amely szintén a Nagydobronyi Vadvédelmi 

Rezervátumhoz tartozik (6. ábra.). 

A kutatott populációkban véletlenszerűen kiválasztottunk 3 db 1x1 m méretű 

mintaterületet. Ezeken a területeken feltérképeztük a különböző korú egyedek elhelyezkedését. A 

korspektrum megállapításához minden korcsoporthoz tartozó egyedet megszámoltunk, 

meghatároztuk a százalékukat az összmennyiséghez viszonyítva. A korcsoportok a következők: 

csiranövény (p), juvenil egyed (j), immatur (im), virginil vagy vegetatív (v) és generatív növény 

(g).  

A F. meleagris generatív egyedeinek az állapotát biometriai vizsgálat segítségével 

végeztük. Véletlenszerűen 30 illetve 50 db virágzó növényt választottunk ki mindegyik 

populációban, ezeken a következő paramétereket mértük meg: virágok száma (db), levelek száma 

(db), alsó levél szélessége (cm), alsó levél hosszúsága (cm) és a növény magassága (talajfelszíntől 

a virágig) (cm).  

A megmért morfológiai paraméterek korrelációs együtthatóit az Excel segítségével 

számoltuk ki.  

 

5. ábra. A F. meleagris kutatott minteterülete Draginya környékén 
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6. ábra. A F. meleagris kutatott minteterülete Nagygejőc környékén 
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III. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

3.1. A F. meleagris élőhelyeinek jellemzése 

 

A Draginya falu melletti erdő 129 m tengerszint felett van. A lombkoronaszint borítása 30-50 % 

között változik. Lombszintben az állományalkotó fa faj a kocsányos tölgy (Quercus robur), 

mellette megjelenik néhol a közönséges gyertyán (Carpinus betulus). A terület gyepszint 

borítottsága 80 %, itt legnagyobb részben a salátaboglárka (Ficaria verna) található 60-65 % 

között. Továbbá találunk itt Cardamine sp. (2-3 %), Ranunculus sp. (5%), Filipendula sp (2%) és 

Caltra palustris (2%) fajokat. A F. meleagris populációnak a borítottsága 5-10 % közzé tehető. 

A Nagygejőc falu melletti erdőben a lombszint uralkodó fafaja a kocsányos tölgy (Quercus 

robur). A gyepszint borítottsága itt 40-50 %. Ezen a területen is a salátaboglárka (Ficaria verna) 

rendelkezik nagyobb elterjedéssel (35%), mellette találunk gyöngyvirágot (Convallaria majalis) 

(5 %), nyári tőzikét (Leucojum aestivum) (2-3%). A kockásliliom (F. meleagris) borítottsága ezen 

a területen 1-2%.  

Mindkét populáció a Latorca folyó ártéri területén fekszik, ezért egyes években a növények 

a teljes elárasztást élik meg. 

 

3.2. A kockásliliom egyedeinek előfordulása a populációkban 

 

Az első terület, amelyet vizsgáltunk a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Kozuptovo 

elnevezésű részlegén, a Munkácsi járás Draginya falu melletti erdőben helyezkedik el. Három 

mintaterületet térképeztünk fel. 

Az első mintaterületen összesen 32 db egyedet találtunk meg. A területen a generatív 

egyedek vannak többségben 11 db (34,4 %). A korcsoportok közül egyforma számban 

találkozzunk juvenil és vegetatív egyeddel 7 db (21,8 %). Utána csiranövényeket írtunk fel 6 db 

(18,8 %). A területen 1 db immatur (3,1 %) egyedet találtunk, ami a legkisebb mennyiség. A faj 

egyedei a vizsgált területen szétszórva helyezkednek el, de bizonyos részeken csoportban jelennek 

meg (7. ábra).  

A második mintaterület egyedeinek száma 31 db. Ezen a részen szintén a generatív 

növények dominálnak 12 db (38,7 %). Közepes arányban találkozzunk a vegetatív - 8 db (25,8 %) 

és a juvenil - 6 db (19,4 %) egyedekkel. Továbbá ezen a területen kisebb számban írtunk fel 

csiranövényt 3 db (9,7 %) és immatur egyedet 2 db (6,4 %). A különböző korcsoportú egyedek a 

területen csoportosan helyezkednek el (8. ábra).  
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7.ábra. A kockásliliom egyedeinek térbeli eloszlása a Munkácsi járás Draginya falu melletti 

erdő mintaterületén 1m2 (1 mintaterület): - csiranövények (p);  - juvenil egyedek (j); 

- immatur (im);  - virginil vagy vegetatív (v);  - generatív növények (g) 

 

 

 

8. ábra. A kockásliliom egyedeinek térbeli eloszlása a Munkácsi járás Draginya falu melletti 

erdő mintaterületén 1m2 (2 mintaterület): - csiranövények (p);  - juvenil egyedek (j); 

 - immatur (im);  - virginil vagy vegetatív (v);  - generatív növények (g) 
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A harmadik mintaterületen a különböző korcsoportú egyedek száma 25 db. A vizsgált 

területen a következő számban találhatjuk meg a juvenil egyedeket 12 db (48 %), amelyek 

dominálnak ezen a területen. Utánuk a generatív növények vannak többségben 8 db (32%). A 

területen jelen van a vegetatív egyed 3 db (12 %) és a legkevesebb számban a csiranövény 1 db (4 

%) és az immatur egyed 1 db (4 %). Az elhelyezkedésük a növényeknek szétszórt, de egy részen 

csoportot alkotnak (9. ábra).  

 

 

9. ábra. A kockásliliom egyedeinek térbeli eloszlása a Munkácsi járás Draginya falu melletti 

erdő mintaterületén 1m2 (3 mintaterület): - csiranövények (p);  - juvenil egyedek (j), 

 - immatur (im);  - virginil vagy vegetatív (v);  - generatív növények (g) 

 

A Draginya populációban átlagosan 29,2 egyed/m2 fordul elő. Minden korcsoport egyedei 

jelen vannak mindegyik mintaterületen. A legmagasabb mennyiségben a generatív növények 

vannak jelen 35,6%. Közepes mennyiségben találhatjuk a juvenil egyedeket és a virginil vagy 

vegetatív korú egyedeket. Valamint mind a három területen az immatur csoport van jelen kevés 

arányban (4,5 %) (2. táblázat, 10. ábra). 

 

 

 

 



 

22 
 

2. táblázat. 

A F. meleagris korcsoport eloszlása a Draginya populációban (1m2) 

 

 

Mintaterület

ek 

 

Korcsoportok 

 

Összes

en 

p j im v g 

db % db % db % d

b 

% d

b 

% db 

1. 6 18,

8 

7 21,

8 

1 3,

1 

7 21,8 11 34,

4 

32 

2. 3 9,7 6 19,

4 

2 6,

4 

8 25,8 12 38,

7 

31 

3. 1 4 12 48 1 4 3 12 8 32 25 

Átlag 3,

3 

11,

3 

8,

3 

28,

4 

1,

3 

4,

5 

6 20,5 10,3 35,

6 

29,2 

 

 

10. ábra. A kockásliliom egyedeinek korcsoport szerinti eloszlása  

a Draginya populáció három vizsgált mintaterületén  (1m2 ) 
 

A második vizsgált terület az Ungvári járás Nagygejőc falu melletti erdőben található, ahol 

szintén három mintaterületet jelöltünk ki. 

Az első mintaterületen összesen 23 egyedet találtunk meg. A területen a korcsoportok 

közül a vegetatív egyedek dominálnak 13 db (56,6 %). A 6 juvenil egyed (26,1 %) és 4 generatív 
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növény (17,4 %) kisebb arányban jelennek meg. A területen hiányoznak a csiranövények és az 

immatur egyedek. A korcsoportok a vizsgált területen szétszórva helyezkednek el (11. ábra). 

 

11. ábra. A kockásliliom egyedeinek térbeli eloszlása az Ungvári járás Nagygejőc falu melletti 

erdő mintaterületén 1m2 (3 mintaterület): - csiranövények (p);  - juvenil egyedek (j), 

 - immatur (im);  - virginil vagy vegetativ (v);  - generativ növények (g) 

 

A második mintaterület egyedeinek száma 28 db. Ezen a részen szintén a vegetatív egyedek 

vannak többségben 12 db (42,9 %). A területen második nagyobb számban a juvenil egyed 

figyelhetők meg (9 egyed vagy 32,1 %). Kisebb számban pedig a csiranövények (4 egyed vagy 

14,3 %) és a generatív növények (3 egyed vagy 10,7%) találhatunk meg. A különböző korcsoportú 

egyedek a területen szétszórva helyezkednek el, de bizonyos részeken csoportban jelennek meg 

(12. ábra). Valamint nem találhatunk immatur korú egyedet. 

A harmadik mintaterületen a különböző korcsoportú egyedek száma 55 db. A vizsgált 

területen kimagaslóan a csiranövények 36 db (65,5 %) dominálnak, amelyek csoportosan jelennek 

meg. A következő magasabb értékben jelen vannak a juvenil egyedek (7 egyed vagy 12,7%) és a 

vegetatív egyedek (9 egyed vagy 16,4 %). A legkisebb arányban a generatív növények fordulnak 

elő (3 egyed vagy 5,5%) (13. ábra). Az immatur egyedek erről a mintaterületről szintén 

hiányoznak. 
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12. ábra. A kockásliliom egyedeinek térbeli eloszlása az Ungvári járás Nagygejőc falu melletti 

erdő mintaterületén 1m2 (3 mintaterület): - csiranövények (p);  - juvenil egyedek (j), 

 - immatur (im);  - virginil vagy vegetativ (v);  - generativ növények (g) 

 

 

 

13. ábra. A kockásliliom egyedeinek térbeli eloszlása az Ungvári járás Nagygejőc falu melletti 

erdő mintaterületén 1m2 (3 mintaterület): - csiranövények (p);  - juvenil egyedek (j), 

 - immatur (im);  - virginil vagy vegetativ (v);  - generativ növények (g) 
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Nagy Gejőcön átlagosan 35,2 egyed/m2 fordul elő. Az egyik mintaterületen kimagaslóan 

sok egyed található (55), amit a sok kicsirázott csiraegyed száma okoz (65,5%). Az egyik 

mintaterületen viszont a csiranövények teljesen hiányoztak. A populációra az immatur egyedek 

teljes hiánya a jellemző, viszont a virginil növények nagy számban figyelhetők meg (32,1%). (3. 

táblázat, 14. ábra.).  

 

3. táblázat. 

A F. meleagris korcsoport eloszlása a Nagygejőc populációban (1m2 ) 

Mintaterüle

tek 

Korcsoportok Összes

en 

p j im v g 

db % db % d

b 

% db % d

b 

% db 

1. 0 0 6 26,

1 

0 0 13 56,5 4 17,

4 

23 

2. 4 14,

3 

9 32,

1 

0 0 12 42,9 3 10,

7 

28 

3. 36 65,

5 

7 12,

7 

0 0 9 16,4 3 5,5 55 

Átlag 13,

3 

37,

8 

7,

3 

20,

7 

0 0 11,

3 

32,1 3,3 9,4 35,2 

 

 

14 ábra. A kockásliliom egyedeinek korcsoport szerinti eloszlása  

 a Nagygejőc populáció három vizsgált mintaterületén 
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A vizsgált élőhelyeken tehát Draginyán 88 egyedet, míg Nagygejőcön 106 egyedet 

jegyeztünk fel a 3-3 mintaterületeinkről (1m2). A draginyai populációban a generatív növények 

dominálnak (35,6 %) a nagygejőci populációban - a csiranövények (37.8 %). A két populációban 

a második leggyakrabban előforduló korcsoport Draginyán a juvenil egyedek (28 %), míg 

Nagygejőcön a virginil egyedek (32,1 %). A legkisebb arányban a Draginyán az immatur korú 

egyedek (4.5%) vannak, Nagygejőcön viszont nem jegyeztünk fel. A Nagygejőc populációban a 

generatív növények találhatóak a legkisebb arányban (9,4 %) (15. ábra.). 

 

 

15. ábra. A F. meleagris populációinak átlag korcsoport eloszlása 

 

3.3. A kockásliliom virágzó egyedeinek morfológiai változatossága a populációban 

 

Elvégeztük a generatív egyedek biometriai vizsgálatát két populációban. Az első Draginya 

populációban véletlenszerűen 30 db növényt választottunk ki a másodikban Nagygejőcön 50 db 

növényt. Mindegyik egyeden megmértük a következő paramétereket: virágok száma (db), levelek 

száma (db), alsó levél szélessége (cm), alsó levél hosszúsága (cm) és a növény magassága 

(talajfelszíntől a virágig) (cm). Az adatokat táblázatba foglaltuk valamint elkészítettünk egy 

diagrammot, ami szemlélteti nekünk a 30 db növény paramétereinek átlagát, maximum és 

minimum értékét. 

A vizsgálatunk folyamán meghatároztuk, hogy a Draginya populáció virágjai számának 

átlaga 1 db. A virágok száma változó, előfordulnak egy-, két- és háromvirágú növények is. A 

levelek száma a populációban általában 5 db, viszont egy egyeden megtalálhatunk 4 - 7 levelet. 

Az alsó levél szélességének a mérete a populációban átlagosan 1,14 cm és ez változik 0,7 cm-től 
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1,5 cm-ig. Továbbá megmértük az alsó levelek hosszúságát, melynek átlag értéke 19,5 cm, viszont 

a minimum értéke 13,8 cm, míg a maximum értéke 26 cm, ha az egyedeket vesszük figyelembe. 

A biometriai vizsgálat utolsó paramétere a növények magassága volt, aminek az átlag magassága 

a populációban 45,8 cm. Ez az érték a mi esetünkben 30,3 - 58 cm között változik. Ebben a 

populációban a megmért paraméterek közül a legmagasabb variációs koefficienssel a virágok 

száma rendelkezik 41,3 %. Továbbá a mért paraméterek között változékonynak mutatkozik az alsó 

levél szélessége (19.3 %). A levelek száma és a növények magassága közepes változékonysággal 

jellemezhető (14,7 % és 16,7 %). Valamint a legkisebb variációs koefficienssel az alsó levelek 

hossza rendelkezik (12,1 %) (4. táblázat) 

 

4. táblázat.  
A F. meleagris Drahinya populáció generatív egyedei paramétereinek értékei  

Morfológiai 

paraméterek 

N Átlag Minimum Maximum Szórás Variációs 

koefficiens, % 

Virágok száma, db. 30 1,3 1 3 0,55 41,3 

Levelek száma, db. 30 5,6 4 7 0,8 14,7 

Alsó levél szélessége, 

cm 

30 1,14 0,7 1,5 0,22 19,3 

Alsó levél hossza, cm 30 19,5 13,8 26 2,4 12,1 

Növény magasság, cm 30 45,8 30,3 58 7,6 16,7 

 

A Nagygejőcön vizsgált kockásliliom populációban a virágok számának az értéke 1 db. A 

levél átlaga ebben a populációban 5 db, de egy egyeden megtalálhatunk 4 db levéltől 7 db levélig. 

Az alsó levél szélességének átlaga az egyedek között 1, 042 cm, míg minimum értéke 0,7 cm a 

maximum értéke 1,4 cm. A következő általunk megmért paraméter az alsó levél hosszúsága, amely 

átlagban 15,322 cm. Ha az egyedeket vesszük figyelembe, akkor viszont az alsó levelek 

hosszúságának minimum értéke 12 cm a maximum értéke 20 cm. Az utolsó megmért paraméter, 

amit figyelembe vettünk a növény hosszúsága volt. Ebben a populációban az átlag magasság értéke 

31,364 cm, ami 19,2 cm-től változik 43,2 cm-ig. A vizsgált populációban a legváltozékonyabb 

értéket a növény magassága mutatja 19,4 %. A következő magasabb értékű variációs koefficienset 

az alsó levél szélessége mutatja 16,3 %. A levelek darab száma és az alsó levél hossza a legkisebb 

változékonyság jellemzi (10,4 % és 12,4 %). Semmilyen változékonyságot nem mutat a virágok 

száma (5. táblázat).  
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5. táblázat.  

A F. meleagris Nagygejöc populáció generatív egyedei paramétereinek értékei  

Morfológiai 

paraméterek 

N Átlag Minimum Maximum Szórás Variációs 

koefficiens %  

Virágok száma, db. 50 1 1 1 0 0 

Levelek száma, db. 50 5,4 4 6 0,6 10,4 

Alsó levél 

szélessége, cm 

50 1,04 0,7 1,4 0,2 16,3 

Alsó levél hossza, 

cm 

50 15,3 12 20 1,9 12,4 

Növény magassága, 

cm 

50 31,4 19,2 43,2 6,1 19,4 

 

A kockásliliom egyedeire a kutatott populációkban 1-3 db virág jellemző. A levelek száma 

4 és 7 db között változik. Az alsó levél szélessége 0,7-1,5 cm, az alsó levelek hossza 12 – 26 cm 

értékek között változnak. A növény magassága is különböző értékeket vesz fel a minimum értéke 

19,2 cm, míg maximum értéke 58 cm. A kutatott populációkban a megmért paramterek közül a 

legváltozékonyabb a virágok száma 32,5 %. Hasonló képpen eléggé magas variációs 

koefficienssel a növény magassága rendelkezik (26.4 %). Az alsó levél szélességét és az alsó levél 

hosszát a közepes változékonyság jellemzi (18,2 %, 17,2 %). A legkisebb variációs koefficienssel 

a levelek száma jellemezhető 12,6 % (6. táblázat).  

 

6. táblázat.  

A Draginya és Nagygejőc F. meleagris populációk generatív egyedeinek paramétereinek értékei  

Morfológiai 

paraméterek 

N Átlag Minimum Maximum Szórás Variációs 

koefficiens % 

Virágok száma, 

db. 

80 1,13 1 3 0,37 32,5 

Levelek száma, 

db. 

80 5,5 4 7 0,7 12,6 

Alsó levél 

szélessége, cm 

80 1,08 0,7 1,5 0,2 18,5 

Alsó levél 

hossza, cm 

80 16,9 12 26 2,9 17,2 

Növény 

magassága, cm 

80 36,8 19,2 58 9,7 26,4 
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Próbáltuk megállapítani a mért paraméterek közötti kölcsönkapcsolatot és kiszámoltuk a 

paraméterek között a korrelációs együtthatókat. A Draginya populációban (7. táblázat) a növény 

magasága és a levél hossza között a kölcsönhatás 0,529 (16. ábra). Továbbá a második 

legmagasabb korrelációs koefficiens érték a levelek és a virágok között mutatkozik 0,473 (17. 

ábra). Megfigyelhető továbbá pozitív kölcsönkapcsolat a növénymagasság és alsó levél szélessége 

paraméterek között is 0,423 (18. ábra). 

 

7. táblázat. 

A F. meleagris morfológiai paramétereinek korrelációmátrixa (Draginya) 

 

Variable 

A * jelölt korrelációk szignifikánsak p < ,0500 

N=30  

Virágok 

száma, db 

Levelek 

száma, db. 

Alsó levél 

szélessége, cm 

Alsó levél 

hossza, cm 

Növény 

magassága, cm 

Virágok 

száma, db. 

1,000 0,473* 0,211 0,190 0,348 

Levelek 

száma, db. 

- 1,000 -0,006 0,206 0,339 

Alsó levél 

szélessége, cm 

- - 1,000 0,392* 0,423* 

Alsó levél 

hossza, cm 

- - - 1,000 0,529* 

Növény 

magassága, cm 

- - - - 1,000 
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16. ábra. A F. meleagris paramétereinek kölcsönhatása a Draginya populációban 

 

 

17. ábra. A F. meleagrin paramétereinek kölcsönhatása a Draginya populációban 
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18. ábra. A F. meleagris paramétereinek kölcsönhatása a Draginya populációban 

 

Kiszámítottuk a Nagygejőcön kutatott paraméterek között is a kölcsönhatást (8.táblázat). 

A számítások azt mutatják, hogy az alsó levél szélessége és az alsó levél hossza között van a 

legmagasabb pozitív kölcsön kapcsolat 0,356 (19. ábra). A második pozitív korrelációs 

koefficiense értékeket az alsó levél hossza és a növény magassága között jelenik meg 0,332 (20. 

ábra). 

8. táblázat.  

A F. meleagris morfológiai paramétereinek korrelációmátrixa (Nagygejőc) 

 

Variable 

Korreláció Nagygejőc 

A * jelölt korrelációk szignifikánsak p < ,0500 

N=50  

Virágok 

száma, 

db 

Levelek 

száma, db. 

Alsó levél 

szélessége, cm 

Alsó levél 

hossza, cm 

Növény 

magassága, 

cm 

Virágok 

száma, db. 

1,000 - - - - 

Levelek 

száma, db. 

- 1,000 -0,073 0,050028 0,0133 

Alsó levél 

szélessége, 

cm 

- - 1,000 0,355* 

 

0,206 

Alsó levél 

hossza, cm 

- - - 1,000 0,331* 

Növény 

magassága, 

cm 

- - - - 1,000 
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19. ábra. A F. meleagris paramétereinek kölcsönhatása a Nagygejőc populációban 

 

 

20. ábra. A F. meleagris paramétereinek kölcsönhatása a Nagygejőc populációban 

 

A vizsgált két populáció összehasonlítása azt mutatta, hogy a Draginya populáció egyedei 

jobb állapotban vannak mivel itt a mért morfológiai patraméterek jelentősen nagyobb maximum 

értékeket mutatnak. Ha figyelembe vesszük a két populációban mért alsó levél hosszát cm (24. 

ábra) vagy a növény magasságát cm (25 ábra), akkor észre vehetjük mennyire eltér az átlag és a 

szórás egymástól. Viszont ugyanilyen különbséget és eltérést figyelhetünk meg a virágok 
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számánál is (21. ábra). A két populációban mért paraméterek között a kevésbé eltérést mutató 

bélyeg a levelek száma (22. ábra) és az alsó levelek szélessége cm (23. ábra). 

 

 

21. ábra. A kockásliliom generatív egyedeinek az összehasonlítása a virágok száma szerint a 

kutatott populációkban (Draginya, Nagygejőc): mean – átlag, SD - szórás. 

 

22. ábra. A kockásliliom generatív egyedeinek az összehasonlítása levelek száma szerint a 

kutatott populációkban (Draginya, Nagygejőc): mean – átlag, SD - szórás. 
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23. ábra. A kockásliliom generatív egyedeinek az összehasonlítása alsó levél szélessége cm 

szerint a kutatott populációkban (Draginya, Nagygejőc): mean – átlag, SD – szórás 

 

24. ábra. A kockásliliom generatív egyedeinek az összehasonlítása alsó levél hossza cm szerint a 

kutatott populációkban (Draginya, Nagygejőc): mean – átlag, SD – szórás 

 

25. ábra. A kockásliliom generatív egyedeinek az összehasonlítása növény magassága cm 

szerint a kutatott populációkban (Draginya, Nagygejőc): mean – átlag, SD – szórás
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ÖSSEFOGLALÁS 

 

A mocsári kockásliliom (F. meleagris) a liliomfélék családjába (Liliaceae) tartozó faj, amely 

diszjunkt areával rendelkezik. Elterjedési területének nagyobb része Európában helyezkedik el. 

Ukrajna területén élőhelyei a Lembergi, Ivano-Frankivszki, Csernyivci, Zsitomiri és Kárpátaljai 

megyékben fordulnak elő. 

Ökológiai jellemzése szerint a kutatott faj a mezohidrofitonok (MH) és 

mezotermofitonokhoz (Mt) tartozik, valamint a megvilágított élőhelyeket kedveli (>40). Közepes 

humusz tartalmú talajokat igényel. A faj kárpátaljai populációi a Querco-Fagetea és a Molinio-

Arrenatheretea társulásaiban találhatóak meg. A növény szaporodhat maggal és vegetatívan. Főbb 

beporzója a Bombus terrestris L. és ritkábban az Apis mellifera L. A faj fejlődésében 

megkülönböztetnek három periodust és hat stádiumot. A legtöbb országban, ahol a faj előfordul, 

mára megfogyatkozott és emiatt ritka vagy veszélyeztettet kategóriában védelem alatt áll. 

A kockásliliom populációinak állapotfelmérését 2017 – 2020 években végeztük két erdős 

populációban: Drahinya (Munkácsi járás) és Nagygejőc (Ungvári járás). A különböző korcsoportú 

egyedek a területeken többnyire csoportosan helyezkednek el. Mindkét populáció a Latorca folyó 

ártéri területén fekszik, ezért egyes években a növények a teljes elárasztást élik meg. A Drahinya 

populációban összesen 88 egyedet, míg Nagygejőcön 106 egyedet jegyeztünk fel a 3-3 

mintaterületeinkről (1m2).  

A Drahinya populációban minden körcsoport egyedei jelen vannak. A faj egyedeinek az 

öszszáma a mintaterületeken átlagosan 29,3 db./m2, legnagyobb mennyiségben a generatív (35,6% 

vagy 10,3 db./m2)  és a juvenilis (28,4% vagy 8,3 db./m2) egyedek vannak. A Nagygejőc 

populációban a faj egyedeinek az öszszáma a mintaterületeken átlagosan 35,3 db./m2, köztük a 

csiranövények (37,8% vagy 13,3 db./m2) és a virginil egyedek (32,1% vagy 11 db./m2) vannak 

többségben, az immatur egyedek hiányoznak. A második leggyakrabban előforduló korcsoport 

Drahinyán a juvenil egyedek (28 %), míg Nagygejőcön a virginil egyedek (32,1 %). Nagygejőcőn 

a generatív növények a legkisebb arányban (9,4 %) fordulnak elő.  

A kockásliliom virágzó (generatív) növényein öt morfológiai paramétert kutattunk: virágok 

száma (db), levelek száma (db), alsó levél szélessége (cm), alsó levél hosszúsága (cm) és a növény 

magassága (cm). Igy a Drahinya populációban az egy egyedre eső virágok száma átlagosan – 1,3 

db.,  előfordulnak egy-, két- és háromvirágú növények is. A populációban a legmagasabb variációs 

koefficienssel a virágok száma  jellemezhető (41,3 %). A generatív növények átlagos magassága 
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- 45,8 cm, a levelek száma – 5,6 db, az alsó levél szélessége – 1,14 cm, az alsó levél hosszúsága – 

19,5 cm. A Nagygejőc populációban az egy egyedre eső virágok száma átlagosan – 1 db., 

többvirágú egyedeket nem figyeltünk meg. A levelek átlagos száma – 5,6 db, az alsó levél 

szélességének – 1,0 cm, az alsó levél hosszúsága – 15,3 cm és a növény magassága 31,4 cm. 

A kutatott populációkban a megmért paraméterek közül a legváltozékonyabb paraméter a 

virágok száma 32,5 %, legkisebb variációs koefficienssel a levelek száma rendelkezik 12,6 %. A 

Draginya populációban a legmagasabb korellációs kölcsönkapcsolatot a növény magasága és a 

levél hossza között állapítottuk meg (0,529), Nagygejőcön viszont az alsó levél szélessége és az 

alsó levél hossza között van a legmagasabb pozitív kölcsönkapcsolat (0,356). 

A vizsgált két populáció összehasonlítása azt mutatja, hogy a Draginya populáció egyedei 

jobb állapotban vannak, átlag magasságuk 45,8 cm, Nagygejőcön viszont csak 31,4 cm. 

Hasonlóképpen nagy eltérés van a virágok számánál is és az alsó levél hosszában. A két 

populációban közel azonos értékeket értek el a levelek száma valamint az alsó levelek szélessége.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Рябчик шаховий (Fritillaria Meleagris) відноситься до родини Liliaceae. Вид поширений 

головним чином у Європі.  На території України місцезростання виду зустрічаються у 

Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях.  

Досліджуваний вид належить мезогідрофітів (MH) та мезотермофітів (Mt), віддає 

перевагу освітленим місцям (>40), потребує грунти з середнім вмістом гумусу. На 

Закарпатті популяції виду зростають в угрупованнях класів Querco-Fagetea та Molinio-

Arrenatheretea. Вид розмножується насінням і вегетативно. Основним запилювачем є 

Bombus terrestris L., рідше Apis mellifera L. В онтогенезі виду виділяють три періоди та 6 

стадій. У більшості країн, де вид поширений, він відноситься до рідкісних чи загрожуваних 

видів.  

Вивчення стану популяцій рябчика шахового проводили впродовж 2017 – 2020 рр. у 

двох лісових популяціях: Драгиня (Мукачівський р-н) і Великі Геєвці (Ужгородський р-н). 

Різновікові особини виду розміщені на досліджуваних територіях групами. Обидві 

популяції розташовані у заплаві р. Латориці, тому в окремі роки вони перебувають у 

затопленому стані. У популяції Драгиня обстежено 88 особин, у популяції Великі Геєвці - 

106 особин на трьох облікових ділянках розміром 1м2  у кожній з популяцій.  

У популяції Драгиня представлені всі вікові стани виду. Загальна щільність особин 

на облікових ділянках в середньому складає 29,3 ос./м2, У найбільшій кількості відмічені 

генеративні (35,6% або 10,3 ос./м2)  та ювенільні (28,4% або 8,3 ос./м2) особини. У популяції 

Великі Геєвці загальна щільність особин в середньому нараховує 35,3 ос./м2, серед них 

переважають проростки (37,8% або 13,3 ос./м2) та віргінільні рослини (32,1% або 11 ос./м2), 

імматурні особини відсутні. У популяції Драгиня другу за чисельністю вікову групу 

складають ювенільні рослини (28 %), а у Великих Геєвцях — віргінільні особини (32,1 %) 

та у найменшій кількості тут відмічено генеративні рослини (9,4 %).  

У генеративних особин рябчика шахового досліджували 5 морфологічних 

параметрів: кількість квітів (шт), кількість листків (шт), ширина нижнього листка (cм), 

довжина нижнього листка (cм) та висота рослини (cм). Так у популяції Драгиня кількість 

квітів на особину у середньому складає 1,3 шт., проте зустрічаються особин з однією, двома 

та трьома квітками. Найбільшим коефіцієнтом варіації у цій популяції характеризується 
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кількість квітів  (41,3 %). Висота генеративної рослини в середньому складає  45,8 cм, 

кількість листків – 5,6 шт., ширина нижнього листка  – 1,14 cм, довжина нижнього листка 

– 19,5 cм.  

У популяції Великі Геєвці кількість квітів в середньому 1 шт., багатоквіткових особин 

тут не відмічено. Кількість листків в середньому дорівнює 5,6 шт., ширина нижнього листка  

– 1,0 cм, довжина нижнього листка – 15,3 cм, висота рослини 31,4 cм. 

У досліджених популяціях серед обстежених параметрів найбільш варіабельним 

показником є кількість квітів (32,5 %), найменшим коефіцієнтом варіації відзначається 

кількість листків (12,6 %). У популяції Драгиня достовірні кореляційні коефіцієнти 

встановлено між висотою рослини та довжиною нижнього листка (0,529), а у Великих 

Геєвцях найбільший позитивний взаємозв'язок виявлено між шириною та довжиною 

нижнього листка (0,356). 

Порівняння двох досліджених популяцій показує, що особини популяції Драгиня 

перебувають у кращому стані, вони відзначаються вищими значеннями висоти рослини  

(45,8 cм), у Великих Геєвцях цей параметр складає 31,4 cм. Так само велику відмінність 

встановлено  у кількості квітів та у довжині нижнього листка. В обидвох популяціях майже 

схожими значеннями характеризуються параметри кількості листків та ширини нижнього 

листка. 
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1. melléklet. 

A F. meleagris élőhelye Draginya 

 

 

2. melléklet. 

A F. meleagris élőhelye Nagygejőc 
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3. melléklet. 

A Draginyán mért 30 db növény morfológiai adata 

Egyed 

Virág 

(db) 

Levél 

(db) 

Alsó levél 

szélessége (cm) 

Alsó levél 

hosszúsága (cm) 

Növény magassága 

(cm) 

1 1 6 1,5 22,1 56,7 

2 1 5 1 20,6 49,5 

3 1 7 1 20,6 40,2 

4 2 5 1 19,4 41,6 

5 2 5 1,5 19,6 45,2 

6 2 7 1,1 23 45 

7 1 5 0,9 18,9 44,2 

8 1 6 0,9 19,9 44,1 

9 1 5 1,5 26 56,2 

10 1 4 1,3 17,7 46 

11 1 5 1,1 18,7 39,5 

12 1 6 1,1 18,6 49 

13 1 6 0,9 17,9 46,3 

14 1 7 1,3 18,1 48 

15 1 6 1,2 20,1 48,2 

16 2 6 1 21,4 58 

17 2 7 1,2 18,7 45,6 

18 2 6 1,4 21,1 43,6 

19 1 5 1 21,7 52 

20 1 5 1 14,3 33,8 

21 1 5 0,7 13,8 30,3 

22 1 5 1,3 18,3 37,8 

23 1 6 1,1 20 50 

24 1 5 1,1 20 31 

25 2 6 1,5 17,5 55,3 

26 1 5 1,3 21,2 43,2 

27 1 5 1,2 17,7 52,5 

28 2 7 0,8 19 51,2 

29 1 5 0,9 18,3 33,5 

30 3 7 1,3 21,3 57,5 
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4. melléklet. 

A Nagygejőcön mért 50 db növény morfológiai adata 

Egyed 

Virág 

(db) 

Levél 

(db) 

Alsó levél 

hosszúsága (cm) 

Alsó levél szélessége 

(cm) 

Növény 

magassága (cm) 

1 1 5 1,1 20 33 

2 1 6 0,8 14,5 26,9 

3 1 5 0,8 13,3 29,7 

4 1 6 1,2 13 25,6 

5 1 5 1,1 15,7 26,2 

6 1 5 0,8 13,4 21,9 

7 1 5 0,9 14,9 25,8 

8 1 5 0,8 13,1 27,4 

9 1 5 1,1 15,9 28,6 

10 1 5 0,8 14,6 34,6 

11 1 6 1 16 43 

12 1 6 0,9 13,7 28,8 

13 1 5 1,4 14,4 39,1 

14 1 6 0,9 16 19,2 

15 1 6 0,9 13,2 23,3 

16 1 6 1,2 17,4 38 

17 1 6 1 16,1 35 

18 1 6 1 14 37,8 

19 1 5 1,3 17,5 30 

20 1 6 1,1 16,9 36 

21 1 5 0,9 12 35,8 

22 1 6 1 18,1 34 

23 1 5 1,2 14,5 31,2 

24 1 5 1 16,6 32,7 

25 1 6 0,9 15 28,6 

26 1 5 1,1 17,4 23,8 

27 1 5 1,2 12,2 22 

28 1 4 0,9 14 31 

29 1 5 1,2 15,1 40,5 

30 1 6 1,1 18,6 34 

31 1 4 1,1 16,5 35,6 

32 1 6 1,2 12,5 29,6 

33 1 5 0,9 15,9 35,7 

34 1 5 1,3 15,5 31,5 

35 1 5 0,9 13,5 31,4 

36 1 5 1,1 15,8 30,2 

37 1 5 1,2 18,5 43,2 



 

50 
 
 

38 1 5 0,8 14,1 41,3 

39 1 5 1,3 18,5 26,7 

40 1 6 0,9 13,9 24 

41 1 5 1,1 13,2 24,4 

42 1 6 0,9 14,6 41,5 

43 1 6 0,7 17 29 

44 1 5 1,3 16,5 29,1 

45 1 5 0,9 14,4 25,9 

46 1 6 1,2 14,4 26,6 

47 1 6 1,4 17,5 40,1 

48 1 5 1,2 17,1 40,9 

49 1 5 1 13,1 25,6 

50 1 6 1,1 16,5 32,4 

 

5. melléklet. 

A F. meleagrin paramétereinek kölcsönhatásai a Draginya populációban  
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R² = 0,1154
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6. melléklet. 

A F. meleagris paramétereinek kölcsönhatásai a Nagygejőc populációban  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Köszönetet szeretnék nyilvánítani témavezető tanáromnak Andrik Évának, aki hasznos tanácsaival 

és támogatásával készségesen segítette munkám elvégzését a kezdetétől a végéig. 

  



 

 

  

NYILATKOZAT 

  

Alulírott, Tar Szabina biológia szakos hallgató, kijelentem, hogy diplomamunkámat a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Biológia és Kémia Tanszékén készítettem a 

biológia diploma megszerzése végett.   

Kijelentem, hogy dolgozatomat korábban más szakon nem védtem meg, saját munkám 

eredménye, és csak hivatkozott forrássokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel.  

Tudomásul veszem, hogy a dolgozatomat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola könyvtárában a kölcsönözhető könyvek között helyezik el.    



 

 

 

 


