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A sápadt kosbor (Orchis pallens L.) új lelőhelye a Bükk-hegységben 
 

PELLES Gábor 
 

Sátoraljaújhely 3980 Némahegy 7. 
 
A Bükk-hegységben, Bükkszentlászlótól D-DK-re található „Vásárhely” nevű területre 
először 1991. júniusában hivatali munkám során jutottam el. Itt az enyhén DNY-nak lejtő 
hegyoldalt nagy kiterjedésű sajmeggyes-molyhostölgyes bokorerdő - lejtősztyep mozaikos 
társuláskomplex borítja, mely ekkor legszebb virágpompáját mutatta. A már elvirágzott 
magyar zergevirág (Doronicum hungaricum) és a még nyíló nagy ezerjófű (Dictamnus 
albus) tömegei mellett a rövid bejárás során megtaláltam az erdei szellőrózsa (Anemone 
silvestris) leveleit is. 
A következő év tavaszán ismét felkerestem a helyet további kutatás céljából, s nem kis 
meglepetésemre és örömömre ekkor találtam rá a sápadt kosbor (Orchis pallens) néhány 
virágzó példányára. Azóta minden évben figyelemmel kísérem itt e növényt, az idén pedig 
SULYOK József kollégámmal állományát is részletesen felmértük. Összesen mintegy 70 
példányt találtunk ebből az Északi-középhegységben meglehetősen ritka orchideából. Az 
egyedek eléggé szétszórtan, de mindig az erdőfoltok szegélyén voltak megtalálhatók. 
A sápadt kosbornak eddig mindössze néhány lelőhelye ismert a Bükkben (SOÓ 1973, 
SIMON 1992), de az utóbbi években tudomásom szerint ezekről nem került elő. A 
Bükkszentlászló melletti előfordulás annyiban érdemel figyelmet, hogy az eddigiektől 
jellegében is eltér, hiszen azok a hegység magasabban fekvő részeinek bükköseiben 
találhatók. A „Vásárhely” környékének (Tatár-árok) vegetációjával LESS (1991) foglalkozott, 
s közölt adatokat a terület flórájáról is, ám az Orchis pallens-et nem említi a területről. 
A „Vásárhely” területéről előkerült számos védett növényfaj közül említést érdemel még a 
piros kígyószisz (Echium russicum) és a bíboros kosbor (Orchis purpurea). 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A szerző 1992-ben a sápadt kosbor (Orchis pallens L.) új lelőhelyére bukkant a Bükk-
hegységben, Bükkszentlászló mellett a „Vásárhely” nevű területen. Szemben a hegység 
magasabban fekvő részeinek bükköseiből eddig ismert előfordulásokkal, itt e növény 
sajmeggyes-molyhostölgyes bokorerdőben (Ceraso-Quercetum pubescentis) él. 
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