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Növényökológiai kutatásainkhoz magok (vagy
termések) tulajdonságait négy elektronikus
adatbázisba rendeztük. Az adatbázisok a hazai
terepi viszonyok között spontán előforduló
fajokra terjednek ki, de nem tartalmazzák a
csak díszkertekben élő egzótákat.

A Magtömeg Adatbázis az 
ezermagtömeg adatokat 
tartalmazza, Schermann 
és mások adatait eredeti 
mérésekkel kibővítve, 
jelenleg 1892 fajra.

A Magalak Adatbázis meg-
nyúltság és lapultság érté-
keket tartalmaz, Schermann 
és mások adatait eredeti 
mérésekkel kibővítve, jelen-
leg 1654 fajra vonatkozóan.

A Magterjesztési mód Adat-
bázis anemochor, endozoo-
chor, epizoochor, stb, kate-
góriák használatával 1927 
fajra terjed ki Soó adatait 
követve, helyenként ponto-
sítva, kiegészítve.

A Magbank típus Adatbázis a 
Thompson-féle 3 kategóriát 
(T, RP és HP) használva 501 
fajt ismertet, szakirodalmi 
adatok összegyűjtése és 
kisebb részben saját kísérleti 
eredmények felhasználása 
révén.
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Az adatbázisok alkalmazását bemutató első
példában a magtömeg és a 3 magbank típus
összefüggését vizsgáltuk 354 faj adatai alapján
(1. ábra).

A tranziens magbankú fajok adatai jelentős
részben a nagy magtömeg kategóriákba esnek,
míg a hosszú távú perzisztens magbankú fajok
magvai sokkal könnyebbek, főleg a két
legalacsonyabb kategóriát uralják. A rövid távú
perzisztens magbankkal rendelkező fajok
köztes jelleget képviselnek. A homogenitás-
vizsgálat szerint a három magbank típus
eloszlása szignifikánsan eltérő (p<0,001).

A második példában a magyarországi C3-as és
a C4-es fotoszintézisű fűfajok szemtermésének
ezerszemtömegét (E) és megnyúltságát (H)
vetettük össze (2. ábra).

Azonos tömeget tekintve a C3-as füvek szem-
termései általában megnyúltabbak voltak, azaz
a C4-es füvek szemtermései a fajok összessé-
gét tekintve kisebbek és kompaktabbak. Ezek
a jellegek összefüggésbe hozhatók a hazai C4-
es füvek nyílt élőhelyekhez történt adaptálódá-
sával és gyomosító képességével.

A munkát az OTKA (K-108572) és az Európai Unió 
(RICA-CT-2004-506109) pályázatai támogatták.
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