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Apró közlemények 
 
 

1. A Campylopus introflexus (HEDW.) BRID. új hazai adata a Bockerek-erdőből 
 

A Szatmár-Beregi síkon elterülő Bockerek-erdő számos értékes mohaadattal büszkélkedhet. 2008 áprilisában 
végzett kutatás során gyertyános-kocsánytalan tölgyesben, idősebb Quercus kérgéről lett azonosítva az 
Európai Vörös Könyves Neckera pennata kisebb gyepje, valamint a védettséget élvező Calliergon 
stramineum is több ponton előkerült útmenti árkok pocsolyáiból (SZŰCS in: BARTHA – VIDÉKI 2008). A 
Bockerek-erdő elenyésző hányadát telepített lucos alkotja. A pár hektárnyi kiterjedésű fenyves mohaszintje 
jelentősen eltér a szomszédos gyertyános-kocsányos tölgyesekétől. Mohái közül megemlíthető a Thuidium 
tamariscinum, a Sanionia uncinata, az Eurhynchium striatum és más – élőhelynek megfelelő – fajok. Innen 
került elő a Campylopus introflexus fél-tenyérnyi gyepje a fenyves kisebb tisztásának vizenyős talajáról. Kis 
párnája kb. 10 száracskából állt össze, melyek egyenként 2-3 cm hosszúságúak, társaságában a Dicranum 
polysetum és pár szál Polytrichum juniperinum mutatkozott. A faj közelmúltban felfedezett hazai 
előfordulásai (SZŰCS – ERZBERGER 2007, SZŰCS 2007) alapján csak a Kisalföldről volt csupán ismert, és 
mindkét esetben fenyő korhadékon jelent meg. Köszönet jár Peter ERZBERGER-nek a Campylopus introflexus, 
a Neckera pennata és a Calliergon stramineum határozásának ellenőrzéséért.  
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2. A hagymaburok (Liparis loeselii (L.) Rich.) felfedezése a devecseri Széki-erdőben 
 

2009. szeptember 15.-én tett terepbejárásunk során Kocsis Krisztinával és Mesterházy Attilával, a devecseri 
Széki-erdőben fekvő Nádas-réten bukkantam rá a hagymaburok (Liparis loeselii (L.) Rich.) egy, termést 
érlelő példányára. A Széki-erdő flórája RÉDL (1942) flóraművének és kiemelten Tallós Pál munkásságának 
(TALLÓS 1956, 1959a, 1959b, SZODFRIDT – TALLÓS 1965, 1966) köszönhetően elég jól feltárt. A Liparis 
előfordulását e munkák és későbbi publikációk sem említik. A hagymaburok lelőhelye növénytársulástani 
szempontból szittyós láprétnek (Juncetum subnodulosi) tekinthető, ahol a vízborítás állandó. A rét 
lecsapolására többször tettek kísérletet, ennek nyomai mai napig látszanak, több helyen szelik át lecsapoló 
árkok. A lecsapoló munkálatok sikertelenek voltak, hiszen napjainkban is jó vízellátottságú a terület. A réten 
feltörő felszíni források biztosítják a vízutánpótlást. A hagymaburok közvetlen környezetében a következő 
növényfajokat jegyeztük fel: Juncus subnodulosus, Molinia coerulea, Potentilla erecta, Lysimachia vulgaris, 
Mentha aquatica, Tetragonolobus maritimus subsp. siliquosus, Serratula tinctoria, Succisa pratensis, Carex 
flacca, Galium verum, Phragmites australis. 
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3. Helyesbítés 
 

A Tornense területén végzett régebbi kutatásaink egyes eredményei a Kitaibelia 4(1)-es számában jelentek 
meg (SOMLYAY – LŐKÖS 1999). A közölt fajlistából az Orobanche arenaria Borkh. adata – amely SIMON 
(2000) határozókönyvébe is bekerült – minden bizonnyal téves. Jól emlékszem, hogy az Esztramoson talált 
növény meghatározása az akkor rendelkezésünkre álló szakirodalom alapján mekkora fejtörést okozott 
nekünk. Bár a példányt (amely utóbb sajnos elveszett) végül mindketten O. arenaria-nak határoztuk, mai 
ismereteim alapján a kérdéses növény szinte biztosan O. purpurea Jacq. volt. Így esztramosi adatunk ez 
utóbbi fajra értendő. 
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