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Apró közlemények 
 

1. A kunsági bükköny (Vicia biennis L.) elıfordulása Püspökladány mellett 
 

A Magyarországon ritka elıfordulású és fokozottan védett Vicia biennis korábban ismeretlen állományára 
bukkantam 2009. 07. 01-én, Püspökladány határában, a Mérges-ér háton levı földút melletti árokban 
[8692.3], szántóföldek között. Az árok jellemzı növényfajai: Typha angustifolia, T. latifolia, Bolbo-schoenus 
maritimus s. l., Lycopus exaltatus, Butomus umbellatus. Az elıfordulás egyedinek tekinthetı abban a 
tekintetben, hogy a faj korábbi hazai elıfordulásai a Tisza és annak mellékfolyói (Hortobágy, Berettyó) 
mellıl ismertek (MOLNÁR és mtsai.2000, MOLNÁR 2003: 50., LESKU – MOLNÁR 2007: 23.). Az állomány 
2011. szeptemberében legalább tucatnyi termést érlelı példányt számlált. 
 

Irodalom 
 

MOLNÁR V. A. (2003): Rejtızködı kincseink. 
Növényritkaságok a Kárpát-medencében. – 
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék – 
WinterFair Kft, Debrecen & Szeged.  

MOLNÁR V. A. – MOLNÁR A. – VIDÉKI R. – PFEIFFER 
N. (2000): Néhány adat Magyarország flórájának 

ismeretéhez. – Kitaibelia 5(2): 297–303. 
LESKU B. – MOLNÁR A. (2007): A Hortobágy 
növényritkaságai. – Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság, Debrecen.  

 

GULYÁS Gergely (Debrecen) 
 

 
2. A gímnyelvő fodorka (Asplenium scolopendrium L.) megjelenése épület belsejében a Duna-Tisza 
közén 
 

Az Asplenium scolopendrium (syn.: Phyllitis scolopendrium (L.) Newman) rendszerint szurdokerdıkben, 
sziklafalakon, sziklás bükkösökben él, ritkán megtalálható löszös horhosokban és az alföldön kutakban is 
(KIRÁLY 2009). Síkvidéki, kutakban megtalált elıfordulásairól hazánkban elsıként GYİRFFY (1929) 
tudósított. A faj természetes lelıhelyei közelében is felbukkan ember alkotta helyeken: a Délnyugat-
Dunántúlon KÁROLY – PÓCS (1968) szerint fıleg kutakban fordul elı, újabban a budai vár falán (CZÚCZ 
2004) és Pécsett két helyen, csatornák kıfalán illetve betonfalának repedéseiben is találták (CSIKY és mtsai 
2009). Tudomásunk szerint épület belsejében eddig nem bukkantak rá. 2011. április 15-én a kecskeméti 
(Alsószéktó) volt szovjet laktanya területén találtunk két példányt az omladozó jármőjavító csarnok egyik 
kiszolgáló épületében. Az épület láthatóan rendszeresen beázik, egyik fala üvegtéglákból készült, amelyen 
keresztül fény is jut be. A növények vakolatomladékon nıttek némi algabevonat, illetve lombosmohák 
társaságában. Az elıfordulást dokumentáló herbáriumi példányt a Debreceni Egyetem Növénytani 
Tanszékének herbáriumában helyeztem el. A Duna-Tisza közén az utóbbi idıben Baks környékén észlelték 
(FARKAS 1999). 
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3. A Tallós-nıszıfő (Epipactis talosii Molnár & Robatsch 1997) új állománya Debrecenben 
 

A Tallós-nıszıfő (Epipactis talosii) hazánkból leírt faj (MOLNÁR – ROBATSCH 1997), amely Szlovákiában 
(KOLNIK – KUCERA 2002, MEREDA 2002) és Csehországban is elıkerült. BARBARO és KREUTZ (2007) külön 
alfaját (subsp. zaupolensis) írták le Észak-Olaszországból. 

2011. augusztusában a faj eddig ismeretlen állománya került elı Debrecen nyugati részén, a Tócó-patak 
mentén, a 2000-es évek elején létesített Liget-lakópark (Balmazújvárosi út mellett) és a Tócó-patak közötti 
fás-bokros, nyírott, mezofil gyepben 123 tövet számláltunk. A növény hajtásai a bokrok alján, a gyep 
szegélyében virítottak, fıként Corylus avellana alatt, nyirkos talajon, félárnyékban-árnyékban. A terület 
egyéb gyakori fajai: Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Setaria glauca, Arrhenatherum elatius, Plantago 
lanceolata, Plantago media, Trifolium pratense, Stenactis annua, Pastinaca sativa. Fásszárúak: Acer 
campestre, Sorbus aucuparia, Catalpa bignonioides, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus 
domestica, Acer saccharinum, Picea pungens, Robinia pseudoacacia, Elaeagnus angustifolia, Rhus typhina,  
Aesculus hippocastanum.  

A 123 számolt hajtásból 4 kettes és 4 hármas csoportot is megfigyeltünk, egy esetben találkoztunk öt 
hajtásból álló csoporttal. A növényeken morfológiai jellemzıi összhangban vannak MOLNÁR (2011) 
morfológiai leírásával: a virágzó hajtások 6–38 cm magasak, a lomblevelek száma 3–7 között változott, 
legfeljebb 3 murvaszerő levéllel. Az elsı levél a talaj felett 1–2,8 cm-el eredt. Az alsóbb levelek 1–4,2 cm 
hosszúak, a felsıbbek 2–5,5 cm hosszúak. Az alsóbb levelek szélessége 1–2,8 cm, a felsıbbeké 0,5–2,4 cm. 
Az alsóbb levelek kerekdedebbek a felsıknél. Az internódiumok hossza felfelé növekszik. A virágok száma 
egy egyeden 7–43 közötti volt. A virágzat 7–22 cm hosszúságú, az alsó virág kocsányának hossza 3–5 mm 
között volt. Az alsó virághossz 17–20 mm, az alsó murvalevél 16–42 mm hosszú, és 4–22 mm széles. 
Augusztus 16-án az összes virág 65%-a bimbós állapotban volt, 9%-a elnyílt, 16%-a éppen virított, 10%-a 
pedig termést érlelt. 

Az állományt veszélyeztetı tényezı az egyedek magszórása elıtti főnyírás, taposás, és egyéb emberi 
bolygatás lehet, újabb beépítés a területet jelenleg nem fenyegeti. A faj azonosításáért ezúton mondok 
köszönetet Molnár V. Attilának. 
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4. Néhány ritkább orchidea elıfordulása a Dunántúl északi részén 
 

Az alábbiakban néhány ritkább orchidea elıfordulási adatát adom közre a Gerecse (G), a Vértes (V), a 
Bakony (B), a Soproni-hegység (S), illetve a Kisalföld (K) területérıl. A közigazgatási határ és a helyrajzi 
név megadása után a flóratérképezésben használt kvadrátazonosító szám látható. A nevezéktan MOLNÁR 
(2011) mővét követi. 
 

Enumeráció 
 

Epipactis leptochila (Godfery) Godfery: V 
Oroszlány: Majk a Középsı-malom környékén 
gyertyános-tölgyesben egy tı (2010) [8475/4]. 
Bokodi lelıhelyén (RIEZING 2006) évek óta nem 

jelent meg.  
Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel: Oroszlány: a 

Gerencsérvár körüli bükkösben 4-5 tı (2010-
2011) [8575/4]. A Vértes flórájára új.  
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Epipactis pontica Taubenheim: S Sopron: a Récényi 
út közelében a Mucki ırs felé, gyertyános tölgyes-
ben 5 tı (2009) [8365/1]. A Soproni-hegység 
flórájára új.  

Epipactis voethii Robatsch: B Bakonybél: a Fekete-
séd völgye a Sátor-kút közelében, gyertyánosban 
(Németh Csaba társaságában) [8772/3]; Balinka: 
Hosszú-kígyós, útrézsőben 1 tı (2011) [8774/2]. 
V Oroszlány: Gerencséri-ér mellett a 22. akna 
közelében, a mőút rézsőjében 4-5 tı (2010–2011) 
[8575/4], Sós-völgy a 21. akna közelében, 
útrézsőben 1 tı (2010) [8575/2]; Pusztavám: 
Bánya-hegy [8575/4], bükkös szélében, földút 
rézsőjében 1 tı (2010) (Molnár V. Attila 
társaságában).  

Epipactis tallosii A. Molnár et Robatsch: G Bicske: 
Tarján-patak mellett a Sátor-hegy alatt (az 
autópálya közelében) főzliget szélében 3 tı 
(2011). V Oroszlány: Vadámér-völgy, égerliget és 
gyertyános-tölgyes peremén több foltban összesen 
23 virágzó tı (2010) [8576/1]. Vértessomló: 
Mocsár-rét, gyertyános-kislevelő hársas-nyíres 
állomány alatt 10-es nagyságrendő álomány 
(2001–2010) [8576/2]; Sáros-rét, a nyiladék felett 
az út szélén bükkelegyes gyertyános-tölgyesben 7–
8 tı (2009–2010) [8576/2]; Szarvas-kút, a forrás 
felett a mőút rézsőjében 2 tı (2009–2010) 
[8476/3]. Többnyire Tilia cordata sarjak, vagy 
fiatal fácskák, illetve Coryllus avellana alatt.  

Epipactis albensis Nováková et Rydlo: B Balinka: 
Hosszú-kígyós, bükkösben, útrézsőben, 2 virágzó 
tı (2008) [8774/2].  

Cephalanthera rubra (L.)Rich.: K Komárom: 
Túróhát (Kavicsos) nyíres alatt 2 virágzó tı (2009) 
[8274/4].  

Gymnadenia conopsea (L.)R. Br.: K Tatabánya: 
Szigotya [8376/3].  

Ophrys apifera Huds.: V Mór: Sikárosi-láprét 
[8575/3], 2010-ben jelentısebb állománya került 
elı (Molnár V. Attila társaságában). A közelben 
korábban csak másodlagos élıhelyekrıl volt 
ismert (RIEZING 2001), ahol a virágzó egyedek 
száma a növény számára kedvezı 2008-as évben 
minimum 800 tıre volt becsülhetı. Tatabánya: a 
Muta-hegytıl nyugatra fekvı völgyben a 
völgyzáró gát tetején (2010: 1 tı) [8476/3]. G 
Tatabánya: Juhász-hegytıl északra a volt Tsz. 
közelében (2008: 1 tı) [8476/4].  

Anacamptis palustris subsp. elegans (Heuff. & 
Rochel) Bateman, Pridgeon & Chase: K 
Komárom: Korpás-kút, mocsárréten (2009: 1 tı) 
[8274/4], Túróhát (Kavicsos), felhagyott 
kavicsbányában (2009: 4 tı) [8274/4], Naszály: 
Kovács-rét, lápréten 10-es nagyságrendben 
[8275/4]. Mindhárom lelıhelyen az Anacamptis 
palustris subsp. palustris társaságában. A 
Kisalföld flórájára új.  

Neotinea tridentata (Scop.) Bateman, Pridgeon & 
Chase: Egy érdekesebb lokalitású adata: V 
Környe, belterület: Bem J. u. 1. árokparti, 
rendszeresen nyírt gyepben 1 tı (2007) [8475/4]. 
(Azóta nem került elı.) 

 

Köszönettel tartozom Molnár V. Attilának a határozásban nyújtott segítségéért.  
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5. Az Epipogium aphyllum elıfordulása a Békás-szorosban 
 

Az elmúlt két év során két alkalommal találtuk meg a bajuszvirágot (Epipogium aphyllum) az erdélyi 
Békás-szorosban, Gyilkostó községhatárában. Elıször 2009.07.28-án Kelemen András két virágzó példányt 
talált a szoros Pokol tornáca nevő szakaszának keleti részén, a Békás-patak bal partján, majd 2011.08.25-én 
Löki Viktor a Békás-szoros feletti Mária-kı kilátópontja elıtt talált három, elvirágzó tövet. Mindkét 
elıfordulást gyér aljnövényzető lucfenyvesben találtuk, elsı esetben a növények dús mohapárnán, a második 
esetben fenyıtő avaron nıttek. A Kolozsvári Botanikus Kert herbáriumból a növény egyetlen olyan 
herbáriumi lapja került elı, amelyet a Békás-szoros környékén győjtöttek (a Gyilkos-tó mellett, a Lápos-patak 
jobb oldalán, a Királynı Virága Villa (Vila Floarea Reginei) mellett győjtötte Emilian łopa, 1953. július 21.-
én). Ezen kívül a Román Flóra Hargita megyébıl az alábbi helyekrıl említi: Kis-Cohárd (MŃii Giurgeului 
Suhardu, Hășmașu Mic), Kelemen-havasok (Tulghes: la Pietrele Roşii), Lövéte (Lueta), Bágy (Bădeni), 
Tusnádfürdı (Tuşnad-Bai) Bálványos-hegy (Mt.Ciomad) és Büdöshegy (Mt. Puciosu). A Békás-szoros – 
Nagyhagymás Nemzeti Park munkatársai nem tudtak a növény aktuális elıfordulásáról a szorosban. A faj két 
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egymástól független észlelése bizonyítja, hogy a növény – ha kis egyedszámban is – jelen van a területen, 
ezért további elıkerülésére is számítani lehet. Érdekes módon az új Román Vörös Könyv nem említi a 
növényt, holott ritkasága miatt megérdemelné az országos védettséget. 
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6. A Cyperus esculentus új elıfordulása a Nyírségben 
 

Debrecen jelenlegi közigazgatási területén, az egykori Haláp község határában (47° 31' N, 21° 49' E), 
2010. július 17-én a Cyperus esculentus var. leptostachyus (mandulapalka) több ezer töves állományát 
találtuk, amely ennek a veszélyes gyomnövénynek az elsı dokumentált nyírségi elıfordulása. A helyszínen a 
fajról fényképfelvételek készültek. Hazánkban a fajt elsıként Dancza István találta meg Keszthely mellett 
1993-ban (DANCZA 1994). A faj azóta országszerte több helyen is elıkerült, így ismertté vált Veszpém, Pest, 
Somogy, Bács-Kiskun, Nógrád, Zala, Fejér, Vas, Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékbıl (DANCZA et 
al. 2005). Az általunk megtalált állomány egy belvizes, homokos talajú, egyéves parlagon fordult elı, 
hasonlóan az eddig talált állományok többségéhez. A növényzetet a Cyperus esculentus var. leptostachyus 
monodomináns foltjai alkották, emelett helyenként a Persicaria lapathifolia és az Echinocloa crus-galli volt 
tömeges. A mandulapalka egy vegetatívan hatékonyan terjedı, jó kompetíciós képességgel rendelkezı, 
trópusi-szubtrópusi faj, amelyet a világ legveszélyesebb gyomnövényei között tartanak számon (DANCZA et 
al. 2005). Veszélyességére gyors hazai terjedése is felhívja a figyelmet, érdemes ezért minden új 
elıfordulásáról beszámolni, hogy a természetvédelmi szakembereknek és gazdálkodóknak legyen esélyük 
kellı idıben megkezdeni az ellene való védekezést.  
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7. Az Adenophora liliifolia új elıfordulása a Tornai-karszton 
 

Az Adenophora liliifolia elsı adatát JAKUCS Pál (1952) publikálta a Tornai-karszt területérıl, majd 
késıbb BUDAY Gábor (1980) cikkében olvashatunk a növényrıl, amelyet az Aggtelektıl délre esı kavics- és 
agyagtakaróval borított, lankás felszínő és egykor erısen átalakított növényzető „Fedett-karszt” területén, a 
Béke-barlang környékén és a Fekete-tó-völgyében találtak. A térségben botanizálva, vegetációtérképezés 
közben 1999-ben alaposan bejártam a nevezett helyet és felkerestem a jelzett termıhelyet, és meg is találtam a 
csengetyővirág hajtásos példányait a Fekete-tó-völgy felsı szakaszán, egy Populus tremula dominálta ritkás 
erdı Calamagrostis arundinacea és Deschampsia caespitosa által uralt gyepfoltjában. Majdnem 10 évvel 
késıbb ismét meglátogattam az Adenophora általam ismert elıfordulását, de a növényt nem találtam, az 
egykori termıhely erısen átalakult - a vaddisznók túrásait lehetett látni, és az eredeti növényzetnek a nyomait 
is alig lehetett felismerni. 

2008. augusztus 21-én a Jósvafıtıl északra levı Csiszár-nyilas egyik töbrében a Geranium sylvaticum 
aktuális állapotát vizsgáltam és itt találtam az Adenophora liliifolia 3 egyedét. Ebbıl egy virágzó 1,3m magas 
és 15 virágot hajtó egyedet és kettı (1m és 0,6m magas) meddı példányt jegyeztem fel. A termıhely 
valószínőleg a Tornai-karszt egyik leghidegebb pontja, az északra nézı töböroldal állandóan árnyékban levı 
lejtıje több különleges montán jellegő faj lelıhelye, mint az Astrantia major, Geranium sylvaticum, Primula 
elatior, Rubus saxatilis, Traunsteineria globosa. A „Nyílt-karszton” egyedül itt fordul elı a Nardus stricta az 
„óriástöbör” alján és itt volt Jakucs Pál és munkatársai mikroklíma mérı állomása is 1953-ban (JAKUCS 
1954). A csengetyővirág legközelebb Szlovákiában, a határ túloldalán levı Szilicei-fennsíkon él, légvonalban 
7 km-re a megtalált lelıhelytıl. 
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8. A Iris aphylla subsp. hungarica elıfordulása Uppony mellett 
 

2008-ban az Uppony községhatárába tartozó Cibróka területén egy kisebb (mintegy 12 négyzetméternyi) 
magyar nıszirom állományra akadtam. A növények egy mára már többségében régóta felhagyott 
gyümölcsösökkel és szılısökkel érintkezı melegkedvelı tölgyes kissé nyíltabb, fényben gazdagabb részén 
élnek. A virágzás – az elmúlt ötévi megfigyelés alapján – rendszeresnek mondható, 2009 májusában 47 
virágzó hajtást figyeltem meg. Az Iris aphylla subsp. hungarica – az utóbbi évek florisztikai kutatásainak 
eredményeképpen – mára már az Upponyi-hegyhát területérıl is ismert (SULYOK 2011), a tájegységhez 
legközelebbi elıfordulást a Putnoki-dombságban találjuk (PENKSZA–MALATINSZKY 2001), mely adat MTM 
növénytári példánnyal is dokumentált. 

Az élıhelyrıl az alábbi cönológiai felvételt közlöm. A fajnevek esetében a KIRÁLY (2009) féle 
nomenklatúrát követtem. Akcidens elemnek a 0,5%-nál kisebb borítású és 5 egyednél kisebb számmal 
jelenlévı fajokat tekintettem. A csillaggal jelölt növények esetében herbáriumi példány került begyőjtésre, 
melyeket az MTM Növénytárában helyeztem el. 
 

Uppony: Cibróka. Felvétel ideje: 2010. május 10., július 17., augusztus 1., 2011. június 12. Kitettség: Ny-
Dny, lejtıszög: 17-23%, tszf: 370 m, GPS (a kvadrát középpontja): E752913 N322025, kvadrátméret: 286 m2 

(13x22), holtfa borítása: 0,5%, fajszám: 99. 
 

A1 szint: borítás: 35% (magasságok és törzsátmérık a fajnevek után méterben)  
2: Quercus cerris (6, 0,14; 9, 0,17; 9, 0,22; 9, 0,24), Quercus pubescens (6, 0,12; 6, 0,15; 8, 0,22; 9, 0,22) 
 

A2 szint: borítás: 5% 
+-1: Quercus pubescens (2, 0,11; 3, 0,10; 4, 0,08; 5, 0,13) +: Quercus cerris (4, 0,11) 
 

B szint: borítás: 15%, átlagmagasság 1 m 
1: Ligustrum vulgare, Prunus spinosa +-1: Quercus cerris, Rosa canina* +: Acer campestre, Robinia 
pseudoacacia, Rubus fruticosus agg. A: Crataegus monogyna 
 

C szint: borítás: 85%, átlagmagasság 0,3 m 
1-2: Cleistogenes serotina, Geranium sanguineum, Phleum phleoides, Prunus spinosa, Thymus glabrescens  
1: Carex michelii, Danthonia alpina*, Elymus hispidus, Fragaria moschata, Iris aphylla subsp. hungarica, 
Potentilla arenaria, Rosa gallica  
+-1: Alliaria petiolata, Anthericum ramosum, Carex praecox subsp. praecox, Erigeron annuus, Quercus 
cerris, Quercus pubescens, Teucrium chamaedrys, Verbascum chaixii subsp. austriacum, Veronica 
vindobonensis 
+: Acer campestre, Achillea nobilis*, Allium oleraceum, Anthemis tinctoria, Arabidopsis thaliana, Asperula 
rumelica*, Aster linosyris, Astragalus glycyphyllos, Campanula bononiensis, Carex caryophyllea*, Carex 
divulsa subsp. leersii*, Centaurea stoebe*, Centaurea triumfettii, Cerasus avium, Chamaecytisus albus, 
Clinopodium vulgare, Dactylis polygama*, Dianthus carthusianorum, Euphorbia cyparissias, Fallopia 

convolvulus, Festuca valesiaca*, Galium mollugo, Helianthemum ovatum, Hieracium bauhinii*, 

Hylotelephium telephium subsp. maximum, Hypericum perforatum, Inula ensifolia, Inula salicina, Koeleria 
cristata*, Lapsana communis, Lembotropis nigricans, Melampyrum sp., Myosotis ramosissima, Poa 
compressa*, Poa nemoralis*, Polygonum rurivagum*, Potentilla argentea, Pseudolysimachion orchideum, 
Securigera varia, Silene nutans, Stachys recta, Thlaspi perfoliatum, Trifolium alpestre, Trifolium arvense, 

Valerianella sp. 
A: Agrimonia eupatoria, Ajuga genevensis, Alyssum montanum, Anthriscus sylvestris*, Arctium tomentosum, 
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Arrhenatherum elatius*, Campanula patula, Cephalanthera damasonium, Cornus sanguinea, Crataegus 

monogyna, Dorycnium herbaceum*, Galium verum, Galeopsis bifida, Geum urbanum, Lactuca perennis, 

Lactuca quercina, Linaria genistifolia, Medicago falcata, Peucedanum cervaria, Pimpinella saxifraga, 

Populus tremula, Pulmonaria mollissima, Pulsatilla grandis, Ranunculus polyanthemos, Salvia verticillata, 

Seseli osseum, Tanacetum corymbosum, Trifolium campestre, Verbascum phoeniceum 
 

Köszönetemet fejezem ki BARINA Zoltánnak a kézirat, és az MTM Növénytárába beadott növények 
átnézéséért, valamint SULYOK Józsefnek hasznos tanácsaiért. 
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9. Új kis holdruta (Botrychium lunaria) elıfordulás a Kiskunságban 
 

70 tövet számláló kis holdruta (Botrychium lunaria) állomány került elı Táborfalva település 
külterületén, a Táborfalvai Lı- és Gyakorlótéren 2012. június 17-én. Az egyedeket felhagyott földúton 
kialakult, enyhén zavart nyílt homokpuszta gyepben és az út két oldalán, nyáras-borókás alá húzódva találtuk 
meg. A populációban 15 cm-nél magasabb példányok is vannak. 

A faj védett. Az Alföldrıl csupán néhány elıfordulását jelezték ezidáig. A táborfalvai lelıhelyhez 
legközelebb esı, korábban ismert állományt Hernád település területén találták meg, amelynek meglétérıl 
nincsen információnk (a 2012. júniusi bejáráskor nem került elı). 

Az újonnan felfedezett kis holdruta állományt a „Kiemelt jelentıségő természeti értékek megırzése a 
Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén” címő LIFE+ pályázat keretében minden évben monitorozni 
fogjuk. 
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10. A Telekia speciosa (SCHREB.) BAUMG. és a Parietaria diffusa MERT. et W. D. J. KOCH elıfordulása 
Pécsett 
 

Pécsett, 2012. június 16-án, a város közigazgatási területének finom léptékő, raszterhálós flóratérképezése 
során a Misinától északra fekvı Lámpás-völgyben, a piros négyzettel jelölt turistaút északkeleti oldalában, 
egy szivárgó vizes bükkös (Helleboro odori-Fagetum) újulatban, a Teleki-virág néhány töves állományra 
bukkantunk. 

A Telekia speciosa montán-szubalpin, kárpáti-balkáni-kaukázusi faj. Európában a DK-Alpoktól a Ny-
Kárpátokig, Ukrajnában, valamint Kisázsián át a Kaukázusig fordul elı (SOÓ 1970). Magyarországon a 
Bükkben (SOÓ 1970), az Észak-Alföldön tekinthetı ıshonosnak, míg másutt (pl. Soproni- és Zempléni-
hegység) terjedı, adventív növény (KIRÁLY 2004, 2009). A faj kedvelt dísznövény is (DOBOLYI 2001), ezért a 
számára alkalmas élıhelyeken elvadulhat. A város területének térképezése során dísznövényként ültetve nem 
találtuk, megjelenése spontánnak tekinthetı. A most felfedezett állomány a faj legdélebbi elıfordulása az 
országban, legközelebb a Soproni-hegységben fordul elı.  

A növény jelenlegi elıfordulási helye, a közeli Lámpás-patak viszonylagos vízbısége, ill. a Mecsekben 
található kedvezı élıhelyek nagy száma miatt a faj jövıbeli terjedésére számíthatunk a területen. A Telekia 
speciosa termıhelyén LÁJER et al. (2007) módszertani leírásának megfelelıen cönológiai felvétel is készült. A 
mintakvadrát mérete 25 m2; kitettség északi, lejtıszög 30o; szerves törmelék borítása 10%; csupasz 
talajfelszín 40%; E1 borítás 60%; E1: Luzula luzuloides 3, Rubus hirtus 3, Fagus sylvatica (juv.) 2, Tussilago 
farfara 2, Scrophularia nodosa 2, Erigeron annuus 1, Dactylis polygama 1, Festuca drymeia 1, Ajuga 
reptans +, Calamagrostis epigeios +, Campanula trachelium +, Carex remota +, Carex riparia +, 
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Clinopodium vulgare +, Eupatorium cannabium +, Galeobdolon montanum +, Hypericum montanum +, 
Inula conyza +, Juncus effusus +, Knautia drymeia +, Lactuca quercina +, Mycelis muralis +, Oxalis dillenii 
+, Prunella vulgaris +, Ranunculus repens +, Taraxacum officinale +, Telekia speciosa +, Tilia platyphyllos 
+, Torilis japonica +, Veronica officinalis +, Daucus carota r. 

A Parietaria diffusa Mediterrán eredető, alkalmilag megtelepedı neofiton fajunk, melynek hazai 
állományai korábban Budapestrıl (SOÓ 1970, SOMLYAY 2011) és Szentrendre belvárosából kerültek elı 
(CSIKY 2011). A faj megjelenése a szubmediterrán éghajlatú városban nem meglepı. Az ágas falgyom Pécsett 
is ruderális élıhelyeken fordul elı: Kisboldogasszony utca, járdarepedések között erısen fejlett telepek; 
Oxalis corniculata és Salvia sclarea társaságában. Tettye tér: a Tettyei romok tövében, az EKF rendezések 
következtében vetett gyep és kıfal között néhány tı. 

A fajokról fotódokumentáció készült. 
 

Abstract 
The occurence of two adventive species, Telekia speciosa and Parietaria diffusa in Pécs 

 

New stands of Telekia speciosa and Parietaria diffusa were found in the Mecsek Mts., in the periphery of 
Pécs. This is the southernmost occurence of Telekia speciosa, and the third occurence of Parietaria diffusa in 
Hungary. Phytocoenological conditions of the new habitat of Telekia speciosa is documented with 
phytocoenological relevé by the authors. 
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11. Aszfaltutak mentén elıforduló orchideák Pécsett és környékén 
 

Ahogy a legtöbb természeti értékünket, az orchideák fennmaradását is leginkább az élıhelyek 
feldarabolódása és az ezzel összefüggésben lévı élıhely-vesztés veszélyezteti. E tekintetben a közutak igen 
fontos szerepet játszanak. A nagyobb forgalom lebonyolítására alkalmas aszfaltozott közutakra általában a 
biodiverzitást csökkentı tényezıként gondolunk. Zöld folyosó jellegüket is leginkább az özönnövények 
terjesztésében játszott negatív szerepük kapcsán szokták emlegetni (vö. MIHÁLY & BOTTA-DUKÁT 2004). 
Ritkábban, néhány ıshonos, védett taxon termıhelyeiként is említésre kerülnek. Az orchideák közutak menti 
elıfordulása jól ismert jelenség, amely összefüggésbe hozható a család képviselıinek pionír jellegével is. A 
természetesebb élıhelyeket felszabdaló közutak szegélyeit ui. rendszeresen kaszálják, s ez a kezelés számos 
orchidea számára a fennmaradás egyik alapfeltétele - „eredeti” élıhelyükön is (vö. MOLNÁR V. 2011). 

Pécs és környékének raszterhálós flóratérképezése (KOVÁCS és mtsai 2012, WIRTH és mtsai 2012), 
valamint a város és a környékbeli települések közútjainak bejárása során a következı fajok új állományaira 
bukkantunk: 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce: a Lapisi út Mandulás melletti szakaszán, közvetlenül a mőút 

mellett 3 tı.  
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.: Pécs, a Kıszegi-forrás melletti erdészeti út mentén 1 tı. Kicsit 

beljebb, az út menti sövény árnyékában nagyobb állománya található.  
Epipactis leptochila (Godf.) Godf.: Orfő,a „Cigány-föld” közelében, gyertyános-bükkös állományban, az 

orfői mőútról leágazó erdészeti aszfaltút mentén egy néhány töves csoport. 
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Ophrys apifera Huds.: Abaliget Ny-i határában, a "Lófej" közelében, a Kıvágószılısrıl Hetvehely felé tartó 
erdészeti mőút szélén egyetlen 47 cm magas, 2 virággal, 4 már érıben lévı tokkal rendelkezı tı. A 
környéken rendkívül ritka, alkalmanként felbukkanó faj (GERGELY ex lit., KEVEY & HORVÁT 2000, NAGY 
2010). 

Ophrys oestrifera M. Bieb.: Pécs, Kis-Deindoltól É-ra, Lapisi út mentén 4 tı (15-20 cm magas, 5-5-4 virágú, 
3-4-4 termést érlelı, ill. egy vegetatív, tılevélrózsás egyed); az ismert állományától (NAGY 2010) kb. 100 
méterre. 

Neottia ovata Bluff. & Fingerh.: Abaliget Ny-i határában, a "Lófej" közelében, a Kıvágószılısrıl Hetvehely 
felé tartó erdészeti mőút mindkét oldalán, kb. 150 m hosszan, mintegy 50 tı. A vizsgálati területen 
viszonylag ritka (vö. KEVEY & HORVÁT 2000; NAGY 2001). 

Platanthera bifolia (L.) Rchb.: Abaliget Ny-i határában, a "Lófej" közelében, a Kıvágószılısrıl Hetvehely 
felé tartó erdészeti mőút mindkét oldalán kb. 50 tı. A környéken szórványos (vö. HORVÁT 1942, NAGY 
2001, 2010), de általában csak néhány töves állományai ismertek. 

 

A fenti elıfordulások érdekessége, hogy a megtalált tövek az aszfaltút szélétıl számított mindössze 1 m-
es távolságon belül fordultak elı. Amellett, hogy az itt sorolt adatok jól példázzák az orchideák aszfaltutak 
menti terjedési képességét, e vonalas létesítmények önmagukban nem alkalmasak az orchidea taxonok 
fennmaradásának biztosítására. E fajok legnagyobb környékbeli állományai ui. ezeknél természetesebb, 
kevésbé zavart élıhelyeken fordulnak/fordultak elı (vö. KEVEY et HORVÁT 2000, NAGY 2001, 2010). 
 

Abstract 
New occurences of orchids along the asphalted roads in the surroundings of Pécs 

 

New stands of Ophrys apifera, Ophrys oestrifera, Platanthera bifolia, Neottia ovata, Epipactis 
leptochila, Cephalanthera damasonium and C. longifolia were found in the surroundings of Pécs. All 
occurrences were within 1 m distance from the asphalted roadside, since the frequent mowing was supported 
good conditions for colonization of orchids. However, roadsides are only stepping stones for these species, 
their long-term survival depend on the management of their original habitats. 
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12. A neofiton Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. újabb hazai elıfordulása Tatabányánál 
 

Európában már évtizedek óta inváziós mohafajként számon tartott Campylopus introflexus újabb hazai 
elıfordulását a Tatabánya keleti szélén a Csákányos-dőlıben elterülı telepített fekete fenyves és a Csákányos-
tó találkozásánál sikerült azonosítani. A vízfelülettıl alig 2–3 méterre élı moha párnája avar-talaj keveréken 
volt kimutatható a Pohlia nutans és a Bryum capillare lombosmohafajok társaságában idısebb Pinus nigra 
lábánál. 

Az újjövevény mohafajnak az elmúlt években több új hazai elıfordulását sikerült felfedezni (Ács, Tákos 
községhatárok), melyek mindegyike telepített fenyves állományból, erısen korhadt Pinus faanyagról, 
valamint kisavanyodott erdei talajfelszínrıl származik (SZŐCS 2007, 2009). Az ismert populációk mérete kicsi 
(1-3 cm2). Aktuális tatabányai elıfordulása a legnagyobb kiterjedéső, eléri a 10 cm2-t.  

A Campylopus introflexus stressz-toleráns, széles ökológiai toleranciával rendelkezı faj, aszexuális 
szaporítóképletei hatékony segítséget nyújtanak terjeszkedésében (HASSE 2007). Ökológiai hatása csak 
mikroléptékben mérhetı és nem hasonlítható össze lágyszárú özönfajaink térbeli dinamikájával és 
területfoglalásával. Hazánkban elsısorban savanyú alapkızető és talajú élıhelyek, leginkább a kisavanyodott 
talajfelszínő és korhadt faanyagban gazdag idısebb telepített fenyves állományok nyíltabb helyein várható 
további megjelenése és mérsékelt terjedése. Eddig ismert lokalitásainak egymáshoz való közelsége azt sejteti, 
hogy az északi országrész egyéb régióban is jelen van. Az inváziós moha elterjedése európai viszonylatban 
jól dokumentált (pl. Daisie-, Nobanis-adatbázisok), bár regionálisan jelentısek az eltérések. 
 

Irodalom 
 

HASSE, T. (2007): Campylopus introflexus invasion 
in a dune grassland: Succession, disturbance and 
relevance of existing plant invader concepts. – 
Herzogia 20: 305–315. 

SZŐCS P. (2007): A Campylopus introflexus (Hedw.) 
Brid. új hazai elıfordulása az Ácsi-erdıben. – 
Kitaibelia 12(1): 145. 

SZŐCS P. (2009) A Campylopus introflexus (Hedw.) 
Brid. új hazai adata a Bockerek-erdıbıl. – 
Kitaibelia 14(1): 123. 

 
SZŐCS Péter  

NymE EMK, KFI, Sopron 
 
13. Egy új és két aktuálisan megerısített orchidea-adat a Dunántúlról 
 

Ezúton számolok be három, a Magyarország orchideáinak atlasza c. kötet (MOLNÁR 2011) elterjedési 
térképeihez képest új ill. aktuálisan megerısített elıfordulási adatról. A Közép-európai flóratérképezés (KEF) 
rácsháló egységeinek kódjait is megadom (KIRÁLY 2003). 

A Cephalantera longifolia (L.) Fritsch egyetlen virágzó tövét találtam a Dunaszeg határárában fekvı 
Bányató északnyugati partján [8271.1] 2008-ban (a tı virágzása azóta minden évben megfigyelhetı volt). 
Ugyanitt, a tó keleti partján a Dactylorhiza incarnata (L.) Soó is elıfordul. Az említett lelıhelyen MOLNÁR 
(2011) a C. longifolia elıfordulását nem jelöli, míg a D. incarnata esetében 1950 elıtti adat van feltüntetve. 
További érdekesebb növények ugyanitt a Blackstonia acuminata, Carex flava, Centaurium littorale subsp. 
uliginosum, Epipactis palustris, Nymphoides peltata, Pulicaria dysenterica, Senecio paludosus, melyek 
állományainak fennmaradását a területen folytatott földmunkálatok veszélyeztetik. 

A Neotinea ustulata (L.) Bateman et al. egyetlen virágzó tövét találtam 2011. április 23-án Sümegen 
[9069.2]. MOLNÁR (2011) térképvázlata innen csak 1900 elıtti adatot jelöl. 
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