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Apró közlemények 
 

1. Az Epipogium aphyllum új lelőhelye a Mecsekben 
 

2010. július 13.-án Pécsvárad községhatárban a Réka-völgyben a fővölgy egyik árnyas, oldalvölgyének 
torkolatában az Etelka-forrástól kb. 250 m-re 1 tő bajuszvirágot találtam. A tő magányosan teljesen núdum 
öntéstalajon nőtt, gyertyános-tölgyes erdőtársulásban. Érdekesség, hogy erősen korhadó, 40 cm hosszú, 15 
cm széles és 10 cm magas gyertyán fadarab alól hajtott ki, ami beágyazódva feküdt az öntéstalajon. A növény 
20 cm magas volt és két virágú. A lelőhelyet újból felkerestem 2010. augusztus 15-én és a növény a korhadó 
fadarab mellett elfonnyadva feküdt, virágai nem porzódtak meg. Habár a bajuszvirág  70 cm-es sugarában 
nem volt semmi más növény, azon kívül is csak 3 tő sárga árvacsalán és 1 tő illatos hunyor valamint egy 10 
cm magas közönséges mogyoró (Corylus avellana) és egy 15 cm magas közönséges gyertyán (Carpinus 
betulus) volt. A gyér növényzet annak a következménye, hogy csapadékos időjárás miatt az oldalvölgyben is 
bőségesen folyt a víz és ez meggátolta a lágyszárúak megtelepedését. Átlagos évben nyárra ez a patakág 
teljesen kiszárad, de most a virág megtalálásakor is csörgedezett a növény talajszintjétől 10 cm-rel mélyebben 
és tőle 70 cm-re, az oldalvölgy legmélyebb részén. Az oldalvölgy patakmedre növény lelőhelyénél 1,5 m 
széles és a bajuszvirág a korhadó fadarabbal a meder közepén helyezkedett el. A patak-meder erősen árnyalt 
volt a fölé magasodó erdőtől, tehát biztosítva a növény számára szükséges párás, hűvös klímát. Ezek a fajok: 
Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Acer campestre, Corylus avellana voltak. Ezt megelőzően legutóbb a 
Réka-völgyben 1992-ben Farkas Sándor talált bajuszvirágot, ettől a lelőhelytől kb. 2 km távolságban.  
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2. Új tőzegmoha-előfordulás a Mátrában 
 

2010. október elején a Mátrában, az Ilona-völgy bejáratánál tőzegmoha telepeket találtunk. A faj a 
Sphagnum fimbriatum alakkörbe tartozó ötlevélsoros tőzegmohának [Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex 
Braithw.) Warnst.] bizonyult. A Mátra hegységben eddig csupán a siroki Nyírjes-tóban ismert tőzegmoha 
előfordulás (MÁTHÉ – KOVÁCS 1958), de ezt a fajt eddig onnan sem jelezték. A lelőhely a kutató rézfúrások 
során létrejött tárna szájánál, illetve a felette található telepített fekete fenyvessel elegyes mészkerülő 
tölgyesben, 224 méteres tengerszint feletti magasságban, Parád (Parádsasvár) közigazgatási határában 
található. A kis kiterjedésű területen 13 egymástól jól elhatárolható tőzegmohatelep él, amelyek mérete 10 × 
4 cm-től 290 × 210 cm-ig terjed. Ezeken felül a tárna pereme mentén néhány elszórt hajtás is megfigyelhető. 
A közeljövőben tervezzük az élőhely ökológiai viszonyainak és klimatikus sajátosságainak vizsgálatát. A faj 
azonosítását Dr. Pócs Tamás professzor úrnak köszönjük. 
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3. A Phaeoceros carolinianus (MICHX.) PROSKAUER és a Riccia glauca L. előfordulása és termőhelye 
Őriszentpéternél 
 

A fenti két májmoha telepeit Őriszentpéter–Keserűszer lakott területén sikerült begyűjteni 2010.10.14-én 
(GPS koordináták: N 46°50’47.9” E16°23’56.9”; 237 tszfm). A Phaeoceros carolinianus egy felújított épület 
sarkában, kisebb vízelvezető árok rézsűjén tenyészett összesen kb. 1/4 négyzetméter telepet alkotva agyagos 
szövetű nedves talajfelszínen. A talaj kb. 2 éve – építkezés alkalmával – került leterítésre, eredetét tekintve 
Őriszentpéter közeléből származik. A laboratóriumi vizsgálatok szerint az aljzat kémhatása gyengén savanyú 
(pHH2O – 6,2; pHKCl – 5,1), ami megfelel az Őrség termőhelyi viszonyainak. Az aljzat humusztartalma 2,4 %, 
ami közepesen humuszos kategóriába tartozik, az összes nitrogéntartalma 0,14 %, ami mezőgazdasági 
osztályozás szerint közepes ellátottsági szintnek felel meg. A talajtani vizsgálatok alapján a leterített talaj a 
felső humuszos szintből származhat. A szarvacskamohákhoz (Anthocerotae) tartozó mélyzöld színű májmoha 
az Őrségben ritka, korábbi előfordulásait PÓCS és munkatársai (1958), PAPP – RAJCZY (1996), ÓDOR és 
munkatársai (2002) és SZŰCS (2009) közli a tájegységre vonatkozóan. Utóbbi irodalom is antropogén 
élőhelyről, búzatábla talajfelszínéről (Őrimagyarósd). A korábbi kisszámú hazai gyűjtések vélhetően 
szezonális megjelenésével magyarázhatóak (PAPP et al. 2010).  

A Riccia glauca egyetlen korábbi őrségi lelőhelye azonos a Phaeoceros carolinianus fent leírt 
Őrimagyarósd közeli élőhelyével (SZŰCS 2009). A most közölt lelőhelye korábban ideszállított (Körmend 
környékéről, építkezés során termelték ki) agyagos textúrájú talaj, ahol a taxon foltszerű telepeket alkotott. 
Az aljzat kémhatása alapján (pHH2O – 6,4; pHKCl – 5,0) a gyengén savanyú kategóriába tartozik. 
Humusztartalma 1,6 %, összes nitrogéntartalma 0,10 %, ami nitrogénben gyenge-közepes ellátottsági 
szintnek felel meg. Valószínűsíthető, hogy ez a talaj is felső humuszos szintből származik.  

A hazai moha vörös lista mindkét fajt a „near threatened” kategóriába sorolja (PAPP et al. 2010). 
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4. Néhány alföldi Nanocyperion és mocsári növényfaj megjelenése Öskü mellett  
 

2010 év szokatlanul csapadékos időjárása még hazánk szárazabb vidékein is számos időszakos vízállás 
kialakulását, és huzamos idejű fennmaradását eredményezte. A Bakony-vidék keleti peremvidékén Öskütől 
D-re (8874.1; tájföldrajzilag: Balaton-felvidék /Vilonyai-hegyek), a Plányova dolomitdombjai alatti, évek óta 
birkalegelőként hasznosított parlagterületen már május végére egy 0,5 ha-t meghaladó kiterjedésű vízállás 
alakult ki. Itt, az Alsó-Pleisztocén proluviális kavicstakarón kialakult lefolyástalan mélyedésben június 
végére sajátos, alföldi jellegű Nanocyperion és vízi növényzet jelent meg. Július elejétől több alkalommal 
felkerestük a területet és több, florisztikai szempontból figyelemre méltó adatot gyűjtöttünk. A kiszáradó 
partszegélyen előkerült az alföldi viszonylatban is ritka (MOLNÁR – PFEIFFER 1999, MOLNÁR – GULYÁS 2001, 
CSIKY – OLÁH 2006), a Középhegységből még nem jelzett Lythrum tribracteatum Salzm. in Spreng. A vízzel 
borított sekély részeken tömegesen jelent meg a Schoenoplectus supinus (L.) Palla, melynek másodlagos 
megtelepedésére (Káposztásmegyernél) már BOROS (1938) felhívja a figyelmet. A kisebb-nagyobb nyílt 
vízfelületeket – a rizsföldek legjellemzőbb Alisma-fajának tartott (BOROS 1960) – Alisma gramineum Lej. 
kolonizálta nagy egyedszámban, mely a Balaton mellékén BORBÁS (1900) alapján Kis-Balatonnál volt ismert. 
A vízállásban és az iszapos parton előfordult továbbá a Butomus umbellatus L., Chara sp., Eleocharis 
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palustris (L.) Roem. et Schult., Inula britannica L., Juncus sphaerocarpus Nees, Lythrum hyssopifolia L., 
Mentha pulegium L., Persicaria amphibia (L.) Delarbre, Rumex stenophyllus Ledeb., Veronica anagalloides 
Guss. A kavicsos parlag sekély talajú, száraz felszínén megfigyelt legelőgyomok és pionírok közt 
érdekesebbek a Cirsium boujartii (Piller et Mitterp.) Sch. Bip., Crepis setosa Haller, Echium italicum L., 
Filago arvensis L., Filago vulgaris L., Marrubium vulgare L., Stachys germanica L., Vulpia myuros (L.) 
C.C. Gmel., Xanthium spinosum L. A terület középhegység-peremi helyzetét a Plányova dombok flórája is 
tükrözi, ahol a dolomitvegetációt több – „löszhatást”, ill. a Mezőföld közelségét jelző – pusztai növényfaj 
jelenléte is színesíti (pl. Phlomis tuberosa L., Serratula radiata (W. et K.) M. Bieb., Seseli varium Trevir., 
Silene bupleuroides L.). 
 

Abstract 
Occurence of some lowland Nanocyperion and marshy species near Öskü 

 

In remarkably rainy summer of 2010 lowland Nanocyperion vegetation grows on a dry, gravelly patch 
covered by inland water of an uncultivated area belonging to the eastern margin of the Balaton-Highland. 
Probably temporary colonization of Lythrum tribracteatum, Schoenoplectus supinus, Alisma gramineum, 
Juncus sphaerocarpus, Rumex stenophyllus were documented by herbarium sheets. Authors recorded 
occurrences of some further elements interesting from floristic point of view. 
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5. Méhbangó a Dráva-síkon 
 

Baranya megye dél-nyugati részén, a Dráva síkon, a folyótól mintegy 10 km-re Sellye város közelében 
található a közel 80 ha területű Kis-rét. Növénytani értékeire tekintettel 1993-ban nyilvánították védetté. A 
terület a Déli-Alföld (Titelicum) flórajáráshoz tartozik. Nagyrészt fiatal homokos, helyenként öntéshomokból 
épül fel, délies fekvésénél fogva kissé szubmediterrán jellegű, de átmenetet képez a közeli hegy-és 
dombvidéki tájakkal (Zselic, Baranyai dombság, Villányi hegység) amely viszonylag több csapadékban is 
megnyilvánul. 2010. május végén a Duna-Dráva Nemzeti Park természetvédelmi tájegységvezetőjével 
(Hódossy A.) végigjártuk a Sellye melletti Kis-rétet. A területen koros, 100–120 éves Quercus robur és 
Fraxinus angustifolia  subsp. pannonica Soó et. Simon egyedek valamint Acer campestre fák és cserjék 
találhatók. A kaszálórétet a tavaszi csapadékos időszak miatt jelentős, néhol 60–110 cm víz borította. A 
védett területen megtaláltuk az Orchis laxiflora subsp. elegans (Heuff.) Soó, az O. laxiflora subsp. palustris 
(Jacq) A. et G., valamint a Dactylorhiza incarnata (L.) Soó bőven vízben álló szép példányait. Találtunk 
továbbá Iris variegata L. példányokat is. Egy hét múlva, 2010.június 8-án egyedül mentem vissza a Kis-
rétre, körbejárva a területet, a terület délkeleti, kissé magasabb részén kitaposott út közepén egy kb. 25–30 
cm nagyságú Ophrys apifera Huds. példányt találtam. A tövön 2 kissé elvirágzott, 1 éppen nyíló virág illetve 
3 bimbó volt. A környezetében a következő fajokat jegyeztem fel: Filipendula ulmaria, Euphorbia palustris, 
Allium scorodoprasum, Ranunculus acris, Lysimachia vulgaris, L. nummularia. 
A Dráva-síkon méhbangót előfordulását még nem jelezték a  botanikusok, legközelebb a Pécsi-síkon (Dénes 
Andrea), illetve a Tenkesen (Molnár V. Attila), a Fekete-hegyen (Farkas Sándor) és a Szársomlyón (Dénes 
Andrea  Gergely Tibor) jegyezték fel előfordulását. 
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