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Bevezetés 

 

A Hargita hegység intenzív vulkáni tevékenység eredményeként jött létre, mely a Keleti-Kárpátok nyugati 
oldalán ment végbe a paleogén korszaktól kezdődően a negyedkorig. A vonulat észak-északnyugat dél-
délnyugat irányú, 90 km hosszú, 1425 km2 területű, 520 és 1800 méter tengerszint feletti magasságok között 
fekszik. A 90 km-es hosszúságú hegyvidék egymást átfedő, túlnyomó többségükben andezites anyagú 
vulkánok – mégpedig kis-közepes méretű (1200–2100 m magas), jellemzően lávaöntő rétegvulkánok és 
lávadómok – füzére (SZAKÁCS – SEGHEDI 1995). Ennek következtében domborzatát főként vulkanikus 
kőzetek alkotják: 88% andezitek (kiömlési kőzetek), piroklasztitok (törmelékes kőzetek), vulkanikus 
konglomerátok (durvatörmelékes kőzetek) (PÁPAY 1998); ezeken kívül találunk még 9% üledékes kőzetet 
(homok, agyag, mészkő, dolomit), amely a hegység déli, délnyugati szélén helyezkedik el, valamint 3% 
metamorfikus kőzetet (csillámpala). Utóbbi a Hargita északi részén található és keskeny csúcsok, egyenes 
vonalú, nagyon meredek oldalak, lejtők jellemzik. 

Éghajlata hegyközi és hegyvidéki, hosszan tartó hideg telekkel és viszonylag meleg nyarakkal. 
Gyakoriak a párás-ködös napok, így a napos időszak nem haladja meg az 1600–1900 órát évente. Az évi 
átlaghőmérséklet 2–4°C. A leghidegebb hónap (január) átlagos hőmérséklete –4°C, nyáron az 
átlaghőmérséklet 16°C. Az első fagyok szeptember harmadik dekádján jelentkeznek a vulkanikus 
fennsíkokon, de a medencében ennél jóval hamarabb. A fagyos napok száma az alacsonyabb részeken évi 
160 nap. Az évi átlagos csapadékmennyiség 550–1000 mm: a nyugati, óceáni légáramlás sok csapadékot hoz, 
ez megközelíti az 1000 mm évi átlagot a nyugati fennsíkokon és 1200 mm-t a magasabb helyeken. A hegység 
keleti felében azonban alig éri el a 800–900 mm átlagot. 

A hegység gazdag vízhálózattal rendelkezik. Mivel éghajlata eléggé csapadékos és altalaja képes nagy 
mennyiségű vizet befogadni és tárolni, hóolvadás és esőzések alkalmával a lecsapódó víz meggyűl a porózus 
vulkanikus hamu és lávarétegek alatt, ahonnan csermelyek formájában szivárog elő, majd patakokká nő. 

A felsorolt természeti adottságoknak köszönhetően a Hargita hegység nagyon gazdag harasztflórával 
rendelkezik. 

1998. és 2006. között terepi bejárásaim során számos harasztfajt sikerült begyűjtenem. Ezzel egyidőben 
áttanulmányoztam az erre vonatkozó szakirodalmat, melynek során 3 olyan fajra és 3 olyan hibridre 
bukkantam, amely mindezidáig még nem szerepelt a területre vonatkozó egyetlen flóraműben sem (KUI 
2006). Ezek a következők: Polystichum × luerssenii (Dörfler) Hahne (P. aculeatum × braunii); Dryopteris 
affinis (Lowe) Fraser-Jenkins; Dryopteris expansa (C. Presl.) Fraser-Jenkins et Jermy; Dryopteris remota 
(A.Br. ex Döll) Druce (D. affinis subsp. affinis × expansa); Dryopteris × deweveri (Jansen) Jansen et 
Wachter (D. carthusiana × dilatata); Dryopteris × sarvelae Fraser-Jenkins & Jermy (D. expansa × 
carthusiana). Ezeket kívánom bemutatni a továbbiak során. 

Az első, monográfia jellegű adatokkal a Hargitáról BAUMGARTEN (1816) szolgált az Enumeratio Stirpium 
Transsilvaniae Principatui című művében. FUSS 1866-ban a Flora Transsilvaniae Excursoria című 
munkájában 23 harasztfajt említ a Hargitáról, SIMONKAI 1886-ban viszont mindössze 4-et; SOÓ (1940–1944) 
összegzéseiben 42 fajról tesz említést, míg GRINTESCU (1952) a Flora R.P.R. nagy monográfia első kötetében 
34 fajt jelez. 

Terepi gyűjtéseim során 55 harasztfajt találtam. Ezek közül a már említett 3 faj és 3 hibrid új adatnak 
bizonyult a Hargita hegységben, két hibrid pedig egész Romániában (KUI 2007). 

 

Anyag és módszer 
 

A begyűjtött haraszttaxonok áttanulmányozása után, a számomra ismeretlen vagy kétes fajok 
határozásában SIMON (2000), PAGE (1982) valamint GRINŢESCU (1952) flóraművét vettem segítségül. A 
határozásban PINTÉR István és VIDA Gábor professzor úr, az ELTE munkatársai nyújtottak önzetlen 
segítséget. 
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A hibridek esetében spóravizsgálatot végeztünk: kaparékot szedtünk a levelek fonákjáról, tárgylemezen 
desztillált vízzel lecseppentve lefedtük, enyhén megütögettük, hogy a spórák szétszóródjanak, majd 20-
szoros objektívvel vizsgáltuk fénymikroszkópban. A hibridek spórái nagy, néha 100%-ban életképtelenek, 
összezsugorodottak voltak (VIDA 1965). Ez arra engedett következtetni, hogy a tanulmányozott példányok 
hibridek. 

A fajok bemutatásnál először is a faj morfológiai jellemzőinek ismertetésére térek ki. Ezek nagyrészt 
szakirodalmi adatok, saját megfigyeléseimnél zárójelben feltüntetem a nevem. Ezt követi az illető faj 
élőhelyeinek felsorolása, ugyancsak szakirodalmi adatok alapján, majd az európai elterjedésük. Ezt azért 
tartom fontosnak hangsúlyozni, mert az európai adatbázisok nem tüntetnek fel romániai lelőhelyeket e fajok 
esetében, tehát ezek az adatok Európa szinten is újaknak bizonyulnak. Kitérek a felsorolt fajok romániai 
elterjedésére, amiből következtetni lehet ezek ismertségére, kutatottságára az adott országban. 

Végül a hargitai lelőhelyeket sorolom fel, kibővítve az élőhellyel, amelyben az illető faj vagy hibrid 
található a Hargitán. 

A gyakorlati jellegű munkán kívül végeztem még további szakirodalmi áttekintést is, kibővítve ezzel a 
2006-ban feldolgozott florisztikai adatközlő cikkek sorát. Ezekben a cikkekben nem találtam pteridológiai 
adatot. (BÁNYAI 1911; BÁNYAI 1937; BARTH 1905; BOROS 1942a, 1942b, 1943a; COLDEA – PLĂMADĂ1970; 
COLDEA1973; CSAPÓ 1942; KELLER 1944; NAGY 1942; PAX 1898, 1904, 1908, 1909; SOÓ 1942, 1944; 
UJVÁROSI 1941, 1949) 

A bizonyító példányok megtekinthetőek a Sopronban lévő magánherbáriumomban. 
 

Eredmények 
 

Mivel a D. affinis (Löwe) Fraser-Jenkins; D. expansa (C. Presl.) Fraser-Jenkins et Jermy; D. remota (A. 
Br. ex Döll) Druce fajokat nemrég írták le (a 1960-as években), ezért herbáriumi kutatómunkát is végeztem 
(Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára (BP), Budapest; Kolozsvári Egyetemi Botanikus Kert 
herbáriuma (CL), Kolozsvár; Csíkszeredai Mikó Vár Múzeumának herbáriuma, Csíkszereda; Debreceni 
Egyetem Növénytani Tanszék herbáriuma (DE), Debrecen), melynek során tüzetesen megvizsgáltam az ott 
található Dryopteris példányokat. A Kolozsvári Botanikus Kert herbáriumának (CL) Dryopteris 
gyűjteményét 2005-ben revideáló PIGHOI és MIRHARU szerint 1941-ben NYÁRÁDY és SOÓ gyűjtöttek be a 
Lucsról és környékéről Dryopteris expansa  Fraser-Jenkins & Jermy herbáriumi példányokat Nephrodium 
austriacum Frirsch név alatt (Dryopteris dilatata A. Gray). A másik két fajról nincsenek hargitai adatok a 
gyűjteményekben. 

A D. expansa-t GÁL (2004) megemlíti egy fitocönológiai táblázatban Bánya-patakáról (Csíkszentimre). 
 

A fajok és hibridek bemutatása: 
Polystichum × luerssenii (DÖRFLER) HAHNE (P. braunii × P. aculeatum) [Syn.: Dryopteris luerssenii (HARR.) 
CHRISTENS; Aspidium luerssenii DÖERFLER; Aspidium lobatiforme WAISBECKER; Dryopteris silesiaca 
BECHERER]  

Közép-európai hibrid (OPREA 2005). Jelenléte feltételezi a két szülő együttes előfordulását; általában 
szálanként fordul elő. Feltűnő a rendkívül erős növekedése (VALENTINE 1964), hosszú életű. A levelek akár 
egy méter hosszúak is lehetnek. A hibrid a két szülőfaj bélyegeit egyenlő mértékben hordozza (ŠOURKOVÁ 
1997). A P. braunii-tól eltérően inkább bőrszerű a levélszerkezete, többnyire nagyobb számú és hegyesebb 
elsőrendű szárnyakkal rendelkezik és keskenyebb levélszárnyacskákkal, a másodrendű szárnyai a P. 
aculeatum-nál szélesebb, kevésbé lefutók, melyek kifejezetten pelyvaszőrösek; a spórák csökevényesek, 
fejletlenek (FRASER-JENKINS 1984). 

A meiózist vizsgálva megállapították, hogy a P. aculeatum és P. braunii nem rendelkezik közös 
genommal (VIDA 1963), és mindkét esetben allotetraploid fajról beszélhetünk. A hibrid tetraploid, és 
kromoszómáinak zöme nem párosodik (VIDA 1966). Kísérleti úton is könnyen előállítható, ami meglepő a 
közös genom hiánya miatt. Ezzel magyarázható, hogy ez a hibrid szinte kizárólag olyan helyeken található 
meg, ahol a szülők együtt növekednek (FRASER-JENKINS 1984). 

Élőhely: nyirkos, hűvös, köves helyeken, vízfolyások mentén, magas záródású lucosokban (FRASER-
JENKINS 1984). 
Európai előfordulása: Közép-Európában meglehetősen elterjedt (VALENTINE 1964): Németország, Svájc, 
Ausztria, Szlovénia, Észak-Olaszország, Csehország, Lengyelország (FRASER-JENKINS 1984), Magyarország 
(VIDA 1966). Ezt egészítem ki a romániai előfordulással. 
Romániai előfordulása: szórványos (OPREA 2005): Kelemen-havasok (M-ţii Călimani), Pareng hegység (M-
ţii Parâng) (PÓCS 1957), Királykő (Piatra Craiului) (CONSTANDT et al. 2003), Csalhó (M-ţii Cealhău) 
(ZANOVSCHI 1971), Nemere hegység (M-ţii Nemira) (MITITELU – BARABAŞ 1994), Sósmező (Poiana Sărată) 
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(MITITELU et al. 1994), Nagyhagymás (M-ţii Hăşmaş) (NECHITA 2003), Gura Humorului, Ráró hegység  
(M-ţii Rarău) (MITITELU et al. 1989). 
Hargitai előfordulása: A Tolvajos-tető (Csíkszereda) közelében, északi kitettségű oldalon, 850 m 
magasságban, kis erecske mentén, forrás tövében, köves, sziklás helyen, természet közeli állapotban található 
lucosban; Tusnádfürdőn, luc-bükk elegyes erdőben, nyirkos erdőnyílásban. 

Dryopteris affinis (LÖWE) FRASER-JENKINS [Syn.: D. pseudomas (WOLLASTON) HOLUB et POUZAR, D. borreri 
NEWM., D. abbreviata NEWM., Lastrea abbreviata WOLL., Nephrodium abbreviatum LÖWE, Polystichum 
abbreviatum LAM. & DC., D. paleacea (D. DON) HAND.-MAZZ., Lastrea pseudomas WOLLASTON, D. filix-
mas subsp. borreri (NEWMAN) BECHERER et TAVEL, D. filix-mas subsp. paleacea (SWARTZ) CHRIST ] 

Szubatlanti-szubmediterán növény (OPREA 2005). Évelő, nagytermetű páfrány, gyakran 1 méternél 
magasabbra is megnő (FARKAS 1999), általában 50–150 cm magas. Együtt él a D. filix-mas, D. carthusiana, 
D. expansa, D. dilatata, D. remota fajokkal (CIOCÂRLAN 2000), erdőben általában egyesével, míg nyílt 
terepen csoportos populóciókat alkot (PAGE 1982). Rizómája egyenes, vaskos, kevéssé elágazó (PAGE 1982). 
Levelei áttelelők (SEREGÉLYES 1999), bőrszerűek, merevek (Int.5). A levéllemez/levélnyél arány 4:1 – 2:1 
(CIOCÂRLAN 2000). Levélnyele viszonylag rövid (SEREGÉLYES 1999), barázdás, sárgásbarnás, nagyon sűrű, 
szembetűnő pirosas-gesztenyebarna pelyvaszőrökkel, melyek közepén sötét csík húzódik, ami aztán 
fokozatosan eltűnik a negyedik-ötödik pár levélszárny magasságában (Int2.). Levéllemeze kétszeresen 
szárnyas, az elsőrendű levélkéi szárnyasan osztottak, a másodrendű levélkék szárnyasan szeldeltek 
(CIOCÂRLAN 2000). Lándzsa alakú, fényes, sárgászöldes, a levélgerincen végig pelyvaszőrös. 20–35 pár 
elsőrendű szárnyból, míg az elsőrendű szárny 15 pár levélszárnyacskából (másodrendű levélke) áll 
(CIOCÂRLAN 2000). Az elsőrendű levélszárnyak 8–18 cm hosszúak, szélesek, enyhén csipkézettek, főleg a 
levéllemez alsó fele, csupán a levélalapnál keskenyednek el (Int5.). A levélszárnyak a levélgerincen 
egymással szemben, kissé eltolva helyezkednek el. A levélgerinc és az elsőrendű szárnyak levélalapjánál egy 
sötét lilásfekete folt található (CIOCÂRLAN 2000), amely egyben határozóbélyeg is, lévén, hogy ez a D. filix-
mas-tól elkülönítő bélyeg, azonban száraz állapotában ez a folt eltűnik. Olykor ez a feketeség lehúzódik a 
levélgerincre is, és a levél erekre is (saját megfigyelés). A másodrendű levélkék sűrűn állnak (SEREGÉLYES 
1999), hosszúkásak, általában tompa vagy kicsípett a csúcsuk (HEYWOOD 1964), szögletesek, látszólag ép 
vagy gyengén csipkés-fogas szélűek (BÁTORI et al. 2006), a levélkék jóval kevésbé fogazott oldalsó széle 
(PRELLI 1985) szintén elkülönítő bélyeg a D. filix-mas-tól A levélgerincük barázdált, a metszet is hosszúkás. 
A levélkék szélei csipkézettek, többé-kevésbé párhuzamos lefutásúak, egyesülve a levélalapnál (a bevágás 
nem éri el a levélereket) (CIOCÂRLAN 2000), az erezet villás elágazású, szabadon végződő. A szóruszok 
kerekek, egy sorban vannak a középér és a levél széle között; a fátyolka fánk alakú, konvex, sokszor kora 
tavaszig megmarad (FARKAS 1999), az érett sporangiumok feketék. A spórahártya széle befele kunkorodik, 
(CIOCÂRLAN 2000), fiatal korában eltakarja a sporangiumokat (HEYWOOD 1964). Spórái júliustól októberig 
érnek. A levelek általában 1,5 évig élnek, elszáradás után a rizómán maradnak (Int5.). 

Könnyen összetéveszthető a Dryopteris filix-mas-al, melytől a robusztusabb habitus, élénkebb zöld 
levelei, a sűrűbben elhelyezkedő pelyvaszőrei, szabályosabb, de kevésbé elkeskenyedő elsőrendű és 
másodrendű szárnyai különböztetik meg (Int5). 
Élőhely: erdőkben, sötét, árnyas, magas páratartalmú helyeken, sziklák oldalain (Int2), nedves, nyirkos 
talajon (Int5.), inkább mészkerülő, erdeifenyvesekben, bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben fordul elő 
(SEREGÉLYES 1999). 
Európai előfordulása: különböző alfajai széles körben elterjedtek Európa szerte (PAGE 1982); Ausztria, 
Luxemburg (JALAS-SUOMINEN 1972), Norvégia, Belgium, Olaszország, (Int3.) Magyarország, 
Lengyelország, Horvátország, Csehország, Bulgária, Dánia, Oroszország (HEYWOOD1964). Heywood (1964) 
megkérdőjelezi romániai jelenlétét. 
Romániai előfordulás: Királykő (Piatra Craiului), Cserna-völgye (Valea Cernei) (OPREA 2005), Erdélyi-
szigethegység (M-ţii Apuseni) (SRAMKÓ publikálatlan adata, 2006). 

Hargitai előfordulása: Csörtös oldala (Tusnádfalu) sziklás, köves helyen, nyirkos erdőben, Szécsény 
(Csíkszereda), Tiszta-patak oldala (Csíkszentsimon), Bánya-pataka (Csíkszentimre), Kurta-patak 
(Csíkszereda) mentén árnyékos helyeken, Tolvajos-tetőn (Csíkszereda) és környékén, nedves, vizenyős 
területeken, árnyékos oldalakon, lucos-bükkös elegyes erdőben. 

Dryopteris expansa (C. PRESL.) FRASER-JENKINS et JERMY [Syn.: D. assimilis S. WALKER; D. dilatata 
HOFFMANN) A. GRAY subsp. americana (FISCHER) HULTÉN; Nephrodium expansum C. PRESL.] 

Cirkumpoláris (OPREA 2005), évelő növény. Közepes termetű páfrány, 30–60 cm (SEREGÉLYES 1999), tél 
elején elhaló levelekkel (Int1.). A rizómája egyenes vagy felegyenesedő, gyakran hajtanak tősarjakat. A tő 
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vaskos, fás, kúszó vagy felegyenesedő, szétterülő, halványzöld, csipkés szélű levelekkel (Int4.). A levélnyél 
hossza egyharmada–fele a levélnek, főként a levélnyél alsó fele pelyvaszőrös (Int1.), ezek szétszórtak és 
kétszínűek, barnás drapp a szélük, és sötétbarna-fekete a közepük (CIOCÂRLAN 2000). A levéllemez zöld, 
deltoid–ovális alakú (Int1.), 2–3 szorosan szárnyasan szeldelt (CIOCÂRLAN 2000), az elsőrendű szárnyak 1–2 
szeresen szárnyasan szeldeltek. Az elsőrendű szárny alsó sorában elhelyezkedő levélszárnyacskák jóval 
hosszabbak, mint a felső sorban állók és hosszabbak vagy egyenlők az elsőrendű szárny hosszával 
(CIOCÂRLAN 2000). Általában nem mirigyesek, de ritkán finom, sűrű mirigyek boríthatják (Int1.). Az 
elsőrendű levélszárny többé-kevésbé egy síkban van a levéllemezzel, lándzsás-hosszúkás alakú, a legalsó 
levélszárny deltoid alakú (Int1.). A levélszárnyacskák szálkásan fogasan-hasogatottak, néha kissé 
domborodók. A fátyolka nem vagy csak nagyon gyéren mirigyes (Int1.). A szóruszok sápadt barnák 
(CIOCÂRLAN 2000), a levélszárnyacskák fonákán helyezkednek el, körülbelül a középvonalon (Int4.), 
kinövései kihegyezettek (CIOCÂRLAN 2000). Spóraérés júliustól novemberig (CIOCÂRLAN 2000). 

Könnyen összetéveszthető a Dryopteris dilatata-val, melytől a kisebb levelei, és az egyenletesebb sápadt 
barna színű pelyvaszőrei különböztetik meg (JERMY – CAMUS 1991). Ritkán jelenik meg sötétebb csík a 
pelyvaszőrökön (Int4.). 

Romániában kevéssé ismert faj (DRĂGULESCU 2003). 
Élőhely: hűvös, nyirkos erdőkben, sziklás lejtőkön, 50-1500 m (Int1.). Szórványosan, bükkös-lucos 
övezetben található. Szereti a sziklahasadékokat havasi lejtőkön, gyakran nő korhadó fatuskókon, 
farönkökön, sziklákon; főként partmentén, vízfolyások mellett található (Int4.). Enyhén mészkerülő, 
égerlápokban, fűzlápokban, montán bükkösökben, jegenyefenyvesekben, erdeifenyvesekben él (SEREGÉLYES 
1999). 

Állandó nedves talajt, védettséget és viszonylag jó megvilágítást igényel. Kedvez neki a hegyvidéki 
élőhely. Ezeken a tengerszint feletti magasságokon előnye, hogy kitűnően tolerálja az alacsonyabb 
átlaghőmérsékleteket, és későbben hajt ki, így nem kell tartania a D. dilatata, D. carthusiana és D. × 
deweveri kompetíciójától, mint az alacsonyabban fekvő élőhelyeken, ahol gyakran elnyomhatják az 
erőteljesebb növekedésű Dryopteris-fajok. Kedveli a nedves, nyirkos, kavicsos-sziklás lejtőket, védettebb 
zugokat; ezeken az élőhelyeken a D. expansa lehet a domináns növényfaj (PAGE 1982). 

Európai előfordulása: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Görögország, Luxemburg, 
Norvégia, Portugália, Románia, Oroszország, Svédország, Szlovákia, Nagy Britannia, Finnország, 
Németország, Svájc (JALAS – SUOMINEN 1972, Int3.), Írország, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, 
Bulgária (SIMON – VIDA 1966). 

Romániai előfordulása: szórványosan fordul elő (OPREA 2005): Bucsecs (M-ţii Bucegi) (NEGREAN 1979), 
Királykő (Piatra Craiului), (CONSTANDT et al. 2003), Căpăţânii (RĂDUŢOIU 2002), Lotru völgye 
(DRĂGULESCU 2003), Máramarosi-havasok (M-ţii Maramureşului), Radnai-hegység (M-ţii Rodnei), Gutin 
hegység (M-ţii Gutinului), Csíki-havasok (M-ţii Ciucului), Retyezát hegység (M-ţii Retezat), Bihar hegység 
(M-ţii Bihorului) (SIMON – VIDA 1966). 

Hargitai előfordulása: Lucsmelléke (Csíkszentimre), Ostoros-tető (Vasláb), Bakratás-tető 
(Csíkszentimre), Tolvajos-tető (Csíkszereda) felett, Kakukk-hegy (Csíkszentsimon), csíkszentimrei Büdös 
(Csíkszentimre), Szécsény (Csíkszereda), Csörtös oldala (Tusnádfalu), Tiszta-patak (Csíkszentsimon), 
Bánya-patak (Csíkszentimre), Vár-patak (Csíkcsicsó), Kisölves oldala (Csíkszentsimon), hűvös, nedves 
helyeken, erdei nyílásokban, sziklákon, gyakran vízfolyások mentén. 

Dryopteris remota (A. BR. ex DÖLL) DRUCE (D. affinis subsp. affinis × D. expansa  Page 1982 szerint) [Syn.: 
Aspidium remotum A. BR., Aspidium rigidum var. remotum DÖLL, D. kemulariae MIKHELADZE] 

Közép- és nyugat-európai növény (OPREA 2005). Évelő, hemikriptofita faj. Középtermetű, 60–150 cm 
(CIOCÂRLAN 2000). Rizómája robusztus, zömök, egyenesen álló, pelyvaszőrös (PAGE 1982), elágazó (Int2.). 
Levelei erőteljesek, felegyenesedők, lehetnek áttelelők vagy télen elpusztulók, egyalakúak, egyenletesen, 
tölcsért alkotva helyezkednek el a tövön, tojásdad-lándzsás alakúak, alig ívelt a levélcsúcsuk. A levél alsó 
felében az elsőrendű levélszárnyak nagyjából egyenlő hosszúságúak, a legalsó levélpár rövidebb ezeknél 
(PAGE 1982). A levéllemez/levélnyél aránya 2:1 vagy 3:1 (Int2.). A levélnyél barázdált, a pelyvaszőrök 
háromszög alakúak vagy lándzsásak, világos barnák sötét alappal (Int2.). A levéllemez kétszeresen 
szárnyasan szeldelt, a levélszárnyacskák szárnyasan hasadtak vagy osztottak, a levélgerinc melletti 
levélszárnyacska-pár rövidebb az elsőrendű levélszárny felénél (CIOCÂRLAN 2000). Levélanyaga a lágytól a 
némileg bőrszerűig változó, pelyvaszőreik a levélgerinc felső felén hiányzanak, szálasak a levéllemez 
közepétől, tojásdad alakúakká vállnak a levéllemez alján. A levélnyél barázdált, a pelyvaszőrök háromszög 
alakúak vagy lándzsásak, világos barnák sötét alappal (Int2.). A szóruszok kerekek, spóraéréskor sötétbarnák, 
spórakinövései tompák (CIOCÂRLAN 2000). A fátyolka nem mirigyes (CIOCÂRLAN 2000). Spóraérés júliustól 
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szeptemberig (CIOCÂRLAN 2000). Gazdagon terem spórát; ezek többsége jó, de számos közülük életképtelen. 
Levéllemeze ugyanolyan finoman osztott, mint a D. expansa, de a levélnyél alsó része sűrű, nagy 

aranyos-barna pelyvaszőrrel fedett (Int2.). Levéllemezei keskenyebbek, mint a D. expansa-é, még 
fokozatosabban hegyesednek, levélszárnyai közelebb állnak egymáshoz; sűrűbb pelyvaszőrökkel a levéltő 
alsó részén; a fátyolka domború, mint a D. affinis esetében. A D. remota-nak vékonyabb, kevésbé bőrszerű, 
rugalmasabb a levélszerkezete, mint a D. affinis-nek, sokkal finomabb, csipkeszerű a levélszéle, jellegzetesen 
hosszú levélnyél jellemző rá és a pelyvaszőrök gyorsan ritkulnak a levélen felfelé. A pelyvaszőrök közepétől 
jobbra vagy balra gyakran egy sötét petty észlelhető, mely a D. affinis-re nem jellemező (PAGE 1982). 
Élőhely: ritka növény; azokon az élőhelyeken fordul elő általában, ahol mindkét szülő megtalálható, néhol 
túllépi azokat a területeket (PAGE 1982). 
Európai előfordulás: Közép- és Nyugat-Európa 
Romániai előfordulása: Berzunti, Moinesti, Ojtoz (Oituz) (Bákó környéke) (MITITELU – BARABAŞ 1994), 
Bârnova (Iaşi környéke) (DOBRESCU 1974), Capu Câmpului, Gura Humorului (Iaşi környéke) (MITITELU et 
al. 1989), Iezer-Păpuşa hegység (ALEXIN 1998). 
Hargitai előfordulása: Tiszta-patak oldala (Csíkszentsimon), Hargitafürdő (Csíkszereda, Csíkcsicsó), 
Tolvajos-tető (Csíkszereda), Vár-patak (Csíkcsicsó), védett, árnyékos, nedves helyeken, luc-bükk elegyes 
erdőkben és lucosokban egyaránt. 

Dryopteris × deweveri (JANSEN) JANSEN et WACHTER (D. carthusiana × D. dilatata) [Syn.: Aspidium × 
deweveri , Dryopteris × neglecta DOMIN] 

Közepes méretű páfrány, mely elérheti a 120 cm magasságot is; levelei felállóak, kékes-zöldek, 
erőteljesebb növekedésű a D. carthusiana-nál; a levelek szélessége és csipkézettsége átmeneti a két szülőfaj 
méreteihez képest; a D. carthusiana nagyobb, robusztusabb változatának tűnhetne. Rizómája legtöbbször 
elfekvő, gyakran félig elfekvő vagy teljes mértékben kúszó, mely kúszva-elágazva több méter átmérőjű 
területet képes átszőni nagy kiterjedésű telepeket alkotva. Ezek rendszerint sokkal nagyobbak, mint a D. 
carthusiana alkotta foltok, mindamellett, hogy hasonló élőhelyeken nőnek (PAGE 1982). 

Sokkal egyenesebb állású, mint a D. dilatata, levélcsomói inkább egyenetlenül helyezkednek el a tövön, 
nem szabályos tölcsért alkotva, a levélszél a D. carthusiana-éhoz hasonlít inkább. Levelei többnyire korán 
elhalnak, csak ritkán áttelelőek. 

A D. carthusiana-tól a következőkben különbözik: szélesebbek és kevésbé merevek, rugalmasabbak a 
levéllemezei. Kisebbek a levelek bemetszései, ami egy szolidabb, kevésbé finom, kevésbé csipkés kinézetet 
kölcsönöz neki. Mélyebb zöld a színe, arányaiban a szárnyak közötti távolság kisebb, rövidebb a levélnyele, 
a levélgerince sokkal robusztusabb és a pelyvaszőrök sűrűbben helyezkednek el rajta, melyek vagy 
egyszínűek, sötét narancs-barnásak vagy diffúz hosszanti csíkok láthatóak rajta (általában ezek nem annyira 
sötétek és jól kivehetőek, mint a D. dilatata esetében). 

Spórái többnyire életképtelenek (PAGE 1982; SEBALD et al. 1993). 
Élőhely: A hibrid előfordulása nem ritka, nagy kiterjedésben megtalálható enyhén nyirkos, mészmentes erdei 
élőhelyeken úgy természetes erdőkben, mint ültetettekben, főleg tűlevelű erdőkben, vízerek, hegyi patakok, 
vízmosások mentén, nedves útszéleken. Ott, ahol mindkét szülő nagy számban fellelhető, a hibrid szórványos 
csoportjai megtalálhatóak, de a növények előfordulnak egyik vagy mindkét szülő hiányában is. A hibrid 
nagyobb toleranciát mutat a szárazsággal szemben, mint a szülő (D. carthusiana) és gyakran túlélő, előzőleg 
nedves, azonban utólag kiszáradó erdőkben a szülővel ellentétben (PAGE 1982). A D. carthusiana nélküli 
megjelenése gyakran utal az erdőterület nedvességviszonyainak korábbi változásaira. Tartamos szárazság 
esetén ezek a termőhelyek a D. dilatata és a sasharaszt (Pteridium aquilinum) dominanciáját segítik elő. 
Jobban bírja a zavart élőhelyeket, így azokon a helyeken, amelyeket a kiszáradás fenyeget, elnyomhatja az 
őshonos fajokat (PAGE 1984). 
Európai előfordulása: AZ Euro+Med PlantBase (Int3.) adatai alapján a hibrid a következő országokban van 
jelen: Ausztria, Lichtenstein, Belgium, Luxemburg, Dánia, Finnország, Franciaország, Csehország, 
Németország, Egyesült Királyság, Írország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Oroszország, 
Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc. Romániát nem említi. 
Romániai előfordulása: nincs adat 
Hargitai előfordulása: Csíkszentimrei Büdösben (Csíkszentimre), árnyékos, nedves helyen, kövek között, 
lucosban. Mivel a D. carthusiana és a D. dilatata gyakori a Hargitán, feltehetőleg a hibridjük is található más 
helyeken is. 
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Dryopteris × sarvelae FRASER-JENKINS & JERMY (D. expansa × D. carthusiana) 
Termetes páfrány, megjelenését tekintve mindkét szülő jegyeit magán viseli és ötvöződik benne a D. expansa 
finoman szeldelt levéllemeze és a D. carthusiana tüskésen fogazott levélszéle. 

Terebélyes növény, magassága elérheti a 75 cm-t is. Rizómája vastag, rövid, amelyik sokkal egyenesebb 
állású, mint a D. expansa-é. Örökölte a D. expansa átlag levéllemez szélességét valamint a finom, 
csipkeszerű levélbemetszéseket, de nem annyira feltűnően nagyok az alsó levélszárnyacskák. A D. 
carthusiana-hoz a meglehetősen fogazott levélszélekben hasonlít, de íveltebbek a levéllemezek és a szárnyak 
közötti távolság is kisebb, mint a D. carthusiana-nál. Levélnyele általában rövidebb és tömzsibb, 
masszívabb, mint a D. carthusiana-nál. A levéltövén található pelyvaszőrök többé-kevésbé egyszínűek, vagy 
egy nagyon elmosódott, kicsi, sötét pötty van a közepén, amelynek színe közelebb áll a D. expansa sárgás-
vöröses színéhez. A levéllemez elég sűrűn mirigyes. A spórák életképtelenek (PAGE 1982). 
Élőhely: Olyan élőhelyeken fordul elő, ahol mindkét szülő megtalálható; könnyen összetéveszthető az egyik 
vagy a másik szülő változatával. 

Ez a hibrid valószínű elég ritka, főként nedves, alacsonyabb erdőkben található meg. 
Európai előfordulása: Az Euro+Med PlantBase adatai alapján (Int3.) a hibrid a következő országokban van 
jelen: Finnország, Németország, Egyesült Királyság, Norvégia, Svédország, Szlovákia. Romániát nem említi. 
Romániai előfordulása: nincs adat 
Hargitai előfordulása: Vár-patak (Csíkcsicsó), köves, nedves, sziklás, mohás, árnyékos helyen, elegyes 
erdőben. 
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Summary 
New fern species in the flora of Hargitha Mountains (Central Romania) 

B. KUI 
 

The Hargitha Mountains was created by intensive volcanic activity from the Paleogene to the 
Quaternary era, thus this is the youngest volcanic mountains of not only the Eastern Carpathians, but the 
whole Carpatho-Pannonian Region as well. The various geologic, hydrologic and climatic influences 
combined with altitude differences (ranging from 550 to 1800 m asl.) gave way to a diversified flora and 
vegetation. 

55 pteridophyte taxa were identified on field excursions. Among them, 6 were not reported from the 
Hargitha Mountains before, namely: Polystichum × luerssenii, Dryopteris affinis, D. expansa, D. remota, D. 
× sarvelae and D. × deweveri. The last two taxa is not mentioned in the Euro+Med PlantBase database, thus 
seems to be new to the flora of Romania. This paper focuses on the description of the abovementioned six 
taxa. 
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