Mohamonitorozás a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében
(Papp Beáta, Szurdoki Erzsébet)
Az Európai Unió Élőhelyvédelmi Irányelvének II. mellékletében szereplő mohafajok
(zöld

seprőmoha,

zöld

koboldmoha,

(populációméretek változásának nyomon

sziklai

illatosmoha)

monitorozása

követése, új populációk keresése)

Magyarországon.

Zöld koboldmoha (Buxbaumia viridis)

Zöld seprőmoha (Dicranum viride)

Sziklai illatosmoha (Mannia triandra)

Mohaközösségek változásainak nyomon követése sziklagyepek, szikesek, vizes
élőhelyek és erdőrezervátumok kiválasztott mintahelyein.

Mohamonitorozás egy hortobágyi szikesen

Mohamonitorozás egy száraz gyepben Somogy megyében

Módszerek és további részletek.

Mohaflorisztikai kutatások a Balkánon (Papp Beáta, Szurdoki Erzsébet)
Az elmúlt 10–15 évben a mohászati expedícióink főleg a Balkán-félszigetre
koncentrálódtak. A Balkán mohaflórája kevéssé ismert Európa más területeivel
összehasonlítva, mivel korábban kevés helyi mohász tevékenykedett, és nincsenek
jól kezelt mohaherbáriumok. Az első expedícióink Szerbia és Montenegró területére
irányultak. Közben Bulgáriában, Görögországban és Törökországban is tettünk
gyűjtőutakat. 2009-től Albániában és Makedóniában, majd 2011-től Horvátországban
is elkezdtünk dolgozni. Az utóbbi időben gyűjtött és feldolgozott anyag mennyisége
11 890 példány, és több mint 50 publikáció jelent meg. 409 fajt találtunk, amelyek
újak voltak egy-egy ország mohaflórájára nézve. Ezen kívül számos Európai Vörös
Listás faj új populációját találtuk meg.

Tomentypnum nitens, a 2012-ben talált Horvátország flórájára új, ritka lápréti moha

Grimmia anomala, 2002-ben Szerbiában talált moha, amely egyben a Balkánra is új volt,
majd 2007-ben Montenegróban, 2010-ben Görögországban és Makedóniában is gyűjtöttük

Mohák védelme (Papp Beáta, Szurdoki Erzsébet)
1. Törvényes védelem
Hazánkban 2000-ben az 1980-tól védett tőzegmohafajok (20 Sphagnum-faj) mellett
további 58 mohafaj kapott védettséget, elsősorban az Európai Moha Vörös Könyv
ajánlásai alapján.
2. Magyar moha vörös lista
A 2010-ben megjelent új vörös lista alapján mohaflóránk 26,2 százaléka
veszélyeztetett (kiemelten veszélyeztetetett 3, veszélyeztetett 13,7, sérülékeny 9,5
százalék) és 17,3 százaléka mérsékelten fenyegetett.
További részletek.
3. Fontos Mohavédelmi Területek
Ezek a területek ritka, veszélyeztetett mohafajoknak adnak otthont. Magyarországon
eddig 97 ilyen területet választottunk ki 28 európai vörös könyves faj 126 populációja
alapján.
További részletek:
Pdf: Papp B. 2008: Selection of Important Bryophyte Areas in Hungary. – Folia
Cryptogamica Estonica 44: 101–111. pdf

4. Új Európai Moha Vörös Könyv
Az előző Európai Moha Vörös Könyv megjelenése óta csaknem 20 év telt el. Azóta
nagyon sok új populáció és elterjedési adat került elő, új taxonómiai eredmények
születtek, valamint a fajok természetvédelmi státuszának értékelésében is új,
egységes módszereket dolgoztak ki (IUCN kategóriák). Az új Európai Moha Vörös
lista létrehozásához a magyarországi és délkelet-európai adatok szolgáltatásával
járulunk hozzá.
További részletek.

A sóspusztai magyarmoha (Enthostodon hungaricus), szikeseink jellemző védett faja

Négysarkú piramismoha (Pyramidula tetragona), sziklagyepeinken ritkán előforduló védett
mohafaj

