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A vörösbarna nõszõfû [Epipactis atrorubens (HOFFM.) SCHULT. 1814, syn.: E. atrorubens Hoffm. ex 
Bess., E. atrorubens (HOFFM. EX BERNH.) BESSER], MOLNÁR et al (1995) szerint a sok hazai lelõhellyel 
rendelkezõ orchideák közé tartozik. A fenti mûvükben közölt ponttérképen viszont látható, hogy az ország 
területének nagyjából a felérõl vagy egyáltalán nincsenek elõfordulások (Tiszántúl), vagy nincsenek élõ 
adatok. Az utóbbi megállapítás a Duna, a Balaton mindkét irányban, gondolatban meghosszabbított 
hossztengelye (amely délnyugaton � az ideálistól eltérve � egy Csurgónál jelzett élõ populáció miatt enyhén 
délnek ível) és a déli határ képezte, majdnem egynegyed országnyi háromszögre vonatkozik. [Csurgótól 
északnyugatnak indulva itt még sorakozik néhány bizonytalan státuszú állomány, amelyet MOLNÁR V.A. az 
újabb publikációiban (1999, 2000, 2003) már nem szerepeltet.] A nevezett dunántúli háromszögön belül csak 
két régi elõfordulás került feltüntetésre, egy bizonytalan státuszú pécsi valamint egy régi, kipusztult 
simontornyai. Elõbbi HORVÁT A. O. mûvébõl (1924) származik, amelyben említi, hogy látta a növényt 
bizonyos Májer Móricz (1815-1904) helybéli gyûjtõ herbáriumában, egy meglehetõsen tágan értelmezett 
�Pécs� megjelöléssel (TÓTH I. Zs. ex verb.). Nyilván ezt az adatot vette át �Pécs?� formában SOÓ R. (1924) 
is. A régi simontornyai adat eredetét (még) nem sikerült kiderítenem. MOLNÁR V. A. 1999-beli 
publikációjában, szöveggé transzformálva, már �Mezõföld� formában szerepel ez az adat, ami legalábbis 
megkérdõjelezhetõ. Simontornya ugyanis, amit a Mezõföldet határoló Sió kettészel, közvetlenül a Tolnai-
hegyhát északkeleti nyúlványai elõtt terül el. A városhatár és környékének pusztagyepes és lomberdei 
élõhelyei mind az utóbbiakon találhatók. A mezõföldi oldalon csak humid fitocönózisok vannak, nedves 
rétek, mocsarak és tavak. 

Jómagam 2004. június 24.-én Pakson felfedeztem az Epipactis atrorubens akkoriban meglehetõsen 
kicsiny, összesen 5 tõcsoportot és 2 magános tövet átfogó állományát a Kishegyi-lakóteleptõl kb. 1,5 km-rel 
nyugatra, a Homoki-erdõ peremén, egy kb. 40 évesre becsült, félhektáros szürkenyárasban (hrsz. 0446). A 
környezõ homokhátakat hosszú ideig szõlõk és szórványgyümölcsösök foglalták el, melynek nyomaira még 
ma is lépten-nyomon rábukkanunk. A múlt század hatvanas-hetvenes évei óta felhagytak ezzel a külterületi 
gazdálkodással, és kiterjedt erdészeti ültetvények létesültek a területen. Mindamellett tartják magukat az itt-
ott spontán � talán másodlagosan, a rég kiirtott homoki tölgyesek helyén � keletkezett homoki nyárasok, fõleg 
a kedvezõbb vízháztartású buckaközökben. Egy ilyen buckaközi maradvány-erdõfoltban terem a vörösbarna 
nõszõfû is, meszes, a felsõ rétegben kissé kilúgozódott homoktalajon. A szürkenyárast egy, a föld 
privatizációk óta elhanyagolt tûzvédõ sáv választja el délen egy selyemkóróval erõsen fertõzött másodlagos 
homoki gyeptõl, északon pedig egy hasonló korú és kiterjedésû, rendezetlenül álló nemesnyárastól valamint 
egy telepített fiatal erdeifenyvestõl. Az állomány belsejében húzódik még, a déli peremmel párhuzamosan, 
ettõl 10-15 méterre, egy kb. 4-5 m széles, famentes (talán régebbi, túlnõtt tûzvédõ-) sáv, amelynek mindkét 
végét benõtte már a szürke nyár újulata. Három nõszõfû polikormon nõ e sáv közelében, a többi az ellenkezõ 
oldali, erdõközi fénykorridor vonzáskörzetében, néhány egyenesen a tûzvédõ sávon. Valószínûsíthetõ, hogy a 
faj propágulum forrása valamelyik Duna-völgyi, kiskunsági populáció. Egyes itteni példányok habitusa az 
onnan, SOÓ által leírt �borbásii� típusra emlékeztet. A polikormonok 1(-2) virágzó tõbõl és (0)1-2 
levélrózsából álltak. Az összesen 9 virágzó tõ magassága 21,4 � 39,6 cm, átlagosan 34,8 cm volt. Maximális 
levélméret: 6,2 × 2,0 cm. A lomblevelek többsége 1-2 cm-rel hosszabb volt a következõ szárköznél. A 
virágzatok (közel) teljes nyílásban voltak (5-13 kinyílt / 0-4 bimbós virág). 

A rá következõ évtõl már stabilabb benyomást keltett a populáció. 2005-ben az adott területen 39 tõ � 
részben 3-as polikormonok formában � került virágzásra. A legtermetesebb tõ 55 cm magasság mellett 29 
virággal rendelkezett. 2006-ban a már ismert polikormonok közül többen 4�5 virágzó hajtást is 
kifejlesztettek, azonkívül 10 új tõ nyílt az eddig gyéren kolonizált délkeleti oldalon. 

A megfigyelési idõszak alatt terméskötés csak elvétve történt, az elvirágzott növényeken általában, 
megfeketedve, leszáradtak a virágzatok. Csak 2005-ben képzõdött néhány toktermés. 

Az erdõtag koronaszintjén egyeduralkodó a szürke nyár. Viszonylag zárt lombsátra alatt nem tudott 
számottevõ cserjeszint kialakulni. Néhány csenevész galagonyabokron kívül csak 3 másik faj 1-1 példánya 
fordul elõ benne. A szintén csak meglehetõsen mozaikosan borított erdõalj megfelelõ pionír környezetet 
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kínált az Epipactis atrorubens számára. (Összehasonlításképpen, a közvetlen szomszédos, karcsú 
koronatípusú nemesnyárasban nem bukkantam rá. Itt az átengedett fénytöbblet folytán helyenként sûrû, fõleg 
spontán akácból (talajnitrifikáló!) és erdeifenyõbõl (árnyékvetõ!) álló cserjeszint, a szabadabb részeken pedig 
közel zárt Calamagrostis epigeios - gyep alakult ki, amelybe a nõszõfû nem tudott betelepülni.)  

Alább közlöm az Epipactis atrorubens összes egyedét átfedõ, tartós kvadrátban (30×30 m; 2004. jún. 24-
én, 2004. szept. 17-én és 2004. okt. 2-án) készített klasszikus cönológiai felvételemet: Felvétel helye: Paks / 
Homoki-erdõ, tengerszint feletti magassága: 134 m, kitettsége: ÉNy-i, meredeksége: 0-10°.  

Lombkoronaszint: (záródás: 80%, magasság: 20-25 m, törzsátmérõk: 15-50 cm): Populus x canescens 5. 
Cserjeszint: (borítás:1 %, magasság: 2-3 m): Crataegus monogyna 1, Juglans regia r, Ligustrum 

vulgare r, Robinia pseudo-acacia r. 
Gyepszint: (borítás: 50 %, magasság: 2-100 cm): Achillea collina* +, Agrostis stolonifera* 2, 

Aristolochia clematitis* 1, Artemisia campestris* +, Asclepias syriaca* +, Asparagus officinalis* +, 
Astragalus glycyphyllos 1, Calamagrostis epigeios* 3, Carlina vulgaris subsp. intermedia* +, Celtis 
occidentalis +, Centaurea arenaria subsp. tauscheri* +, Crataegus monogyna 1, Cynoglossum hungaricum* 
+, Daucus carota +, Epipactis atrorubens +, Equisetum arvense* +, Euphorbia cyparissias* +. Festuca 
vaginata* +, Galium verum* +, Hieracium hoppeanum +, Hieracium sabaudum +, Lathyrus tuberosus +, 
Leontodon autumnalis +, Ligustrum vulgare +, Melilotus officinalis +, Phragmites communis* 2, Pinus 
sylvestris +, Populus x canescens 2, Prunus armeniaca +, Prunus domestica +, Rhamnus catharticus +, Rosa 
canina r, Scabiosa ochroleuca* +, Solidago gigantea* 1, Solidago virgaurea +, Verbascum lychnitis* +, 
Viburnum opulus r, Vicia cracca 1, Vicia hirsuta 2, Viola odorata +, Vitis labrusca +. 
*) A megjelölt taxonok (jellemzõen) sterilis alakban, vegetatív hajtásként vagy levélrózsaként fordulnak elõ. 

Az összesen 43 felvételezett taxon BORHIDI (1993) szerinti (súlyozatlan) értékelése tükrözi a fitocönózis 
másodlagos jellegét, zavartságát (Val.: 2,05). Ebben az átlagértékben a Pinus sylvestris besorolását 
megváltoztattam AC / �3-ra: táj- és flóraidegen faj, amely kultúrán kívül egyes � a Mezõföldön fõként lápos � 
élõhelyeken agresszíven terjed és a természetes növényzetet kiszorítja. Ökológiailag (a 39 minõsített taxon 
alapján) így egy szubmontán lomblevelû erdõövbeli (T: 6,00), félszáraz (-félüde) (W: 4,31), gyengén bázikus 
(R: 6,87), szubmezotróf (N: 4,03), c (L: 7,03), közel sómentes (S: 0,14), átmeneti éghajlati helyzetû élõhely 
képe rajzolódik ki. Súlyozott átlagokkal árnyaltabb lenne az a kép, közelebb a valósághoz. Mivel nem 
találtam olyan súlyozó tényezõt, amely univerzálisan célra vezetõ lett volna, röviden rámutatok a 
problematikus indikációkra. A nyárállomány lombsátra alatt uralkodó mikroklímára kapott T-érték pontosan 
megegyezik a fitocönózis kevés természetes tagjáéval (Astragalus glycyphyllos, Epipactis atrorubens, 
Hieracium sabaudum, Ligustrum vulgare, Viola odorata. Kivételnek tûnik a Viburnum opulus, Rhamnus 
catharticus (T: 5), amelyek cönológiai besorolása (Querco-Fagetea) viszont túl szûkre szabott. Elõbbi 
humidebb talajon, utóbbi szárazabb talajon általánosabb elterjedésû lombos erdei faj. � Az R-átlag jól 
reprezentálja a felsõ réteg talajreakcióját. A mélyebb rétegek értékét az állományalkotó szürke nyár 
besorolása jellemzi (R: 8 � meszes talaj). � Idekívánkozik még a talaj sótartalma is. Csoportrészesedéssel 
számolva (és eltekintve a mélyen gyökerezõ szürke nyártól) közel megduplázódna a fentebbi átlagértek. Ez 
csupán azt jelzi, hogy a Móri árokból kiinduló tektonikai törésvonal mentén mutatkozó, mezõföldi 
talajszikesség DK felé csökken bár, de Pakson még nem tûnik el egészen. 1-2 km-re a lelõhelytõl még most is 
léteznek (enyhén) szikes fitocönózisok. � A talajnedvesség viszonyokat illetõen több megjegyzésem van. Még 
nem is olyan régen jóval humidebbek lehettek a környékbeli buckaközök, mint azt számos vízjelzõ faj (pl. 
Allium angulosum, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, Orchis palustris, Phragmites communis,) 
általánosabb (VOIGT W. in: VOIGT W. � FARKAS S. 1996) ill. lokális (Apium repens; VOIGT W. 2000) 
jelenléte bizonyítja. (Az az óta bekövetkezett drasztikus talajvízszint-csökkenés okaira itt nem szükséges 
kitérni.) A jelenleg a termõhely nyugati felét elfoglaló, C1 (magaskórós) szinten domináns nád, inváziós 
igyekezete ellenére, csak sínylõdik a maga legfeljebb méteres, vegetatív hajtásaival. Extrém vízigényének 
csak a felét tudja kielégíteni. Pontosan ezt indikálja az állománybelsõt C2 (tulajdonképpeni gyep-) szinten 
kolonizáló � annak legvitálisabb tagját képezõ � Astragalus glycyphyllos (W: 5 � félüde). A termõhely peremi 
harmadának talajvíz indikációját leginkább a Hieracium sabaudum szolgálja (W: 4 � félszáraz), amely kevés, 
de igen vitális tõ képében az említett belsõ fénykorridor mentén nõ, az ottani három nõszõfû polikormon 
közelében. Pannon viszonylatban ez az indikáció felel meg az Epipactis atrorubens igényének, nem pedig a 
megadott, de kellõképpen nem adaptált 3-as (szárazságtûrõ) W-érték. Ne feledjünk el, hogy az alföldi (s.l.) 
nyárasokban elterjedt, egészen a közelmúltig még alfajnak tartott �borbásii� alak valójában csak egy 
szuboptimális humiditásviszonyok közepette fejlõdõ, �szomjúsági� ökotípus. Az igazi vitalitását (Kelet-) 
Közép-Európában valóban a Querco-Fagetea típusú lomboserdõkben mutatja a faj, elõfordulni viszont 
elõfordul más élõhelyeken is. A német Keleti-tenger partján például terem egy a fentihez hasonló ökotípus � 
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helyi néven �Strandvanille� � a nagyrészt takarásmentes dûnevegetációban. Az összehasonlíthatatlanul 
kedvezõbb humiditásviszonyok folytán ott nem szorul a növény a lombsátor adta árnyékolásra. Igazából az 
Epipactis atrorubens � mint t-k. minden kosborféle � társulásközömbös pionír (vö. VOIGT W. 1998). � A 
talaj nitrogén-ellátottság mértékét valamint a nyárasban uralkodó éghajlati hatást jól megadja az átlagolás, a 
kapott fény-indikáció viszont a számos beszivárgott, itt viszont csak vegetáló nyíltgyepes elemnek 
köszönhetõ: a félnapos fényviszony csak a szegélyhelyzetre igaz. Beljebb már a Querco-Fagetea elemekre 
jellemzõ 6-os (köztes), 5-ös (félárnyékos) fénykínálat elfogadható. 

A termõhely létét aktuálisan veszélyezteti a tervezett M6-os autópálya immáron véglegesített 
pályavezetése, ill. annak felvonultatási, kivitelezõi munkálatai. 
 

Zusammenfassung 
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult. in der transdanubialen Region Mezõföld 

W. VOIGT 
 

Die  Braunrote Stendelwurz kommt, laut einschlägiger Literatur, in Ungarn noch zahlreich vor, weist 
jedoch auf etwa halber Landesfläche entweder überhaupt keine (östlich der Theiß) oder keine aktuellen 
Fundorte auf. Letztere Feststellung bezieht sich auf das von Donau � beidseitig verlängerter Balaton-Linie � 
südlicher Staatsgrenze umschlossene, fast ein Viertel der Landesfläche ausmachende Dreieck. Vorliegende 
Publikation befasst sich mit einer vom Verfasser in diesem Gebiet, in der Gemarkung der Stadt Paks 
neuentdeckten Epipactis atrorubens � Population. Die Pflanzen gedeihen in einem kleinen Graupappel-Hain 
(Populus x canescens), auf Kalk-Sandboden. Standortverhältnisse, Cönölogie (Aufnahme) und biometrische 
Parameter des Vorkommens werden ausführlich dargelegt und diskutiert. Einige der Pflanzen erinnern an 
eine durch SOÓ (1927) aus den Sand-Pappelständen des Donau-Theiß-Zwischenlandes beschriebene subsp. 
borbasii (Stengelblätter 2,5�5 cm lang; kürzer, oder nur wenig länger als die Stengelglieder). Bei der 
Mehrzahl sind jedoch die Stengelblätter deutlich  länger als die Stengelglieder, so daß jener Habitus auch 
vom Verfasser nur für eine �Durstform� suboptimaler Humiditätsverhältnisse gehalten wird.  
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