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Az Epipogium aphyllum a magyar orchideaflóra ritka szaprofiton, mikotróf tagja. 
 

  1. ábra. Az Epipogium aphyllum virágzó példánya és kórója. SULYOK József 

rajza 
 

Az Északi-Bakonyban 1996 nyarán végzett kutatómunkánk során a növény 
két új termőhelyét fedeztük fel. A montán-szubalpin, diszjunkt areájú, 
eurázsiai elterjedésû faj hazai előfordulásai a Dunántúlra korlátozódnak, 
legtöbb adattal a Bakony északi részéből rendelkezünk, első említése is 
innét származik, POLGÁR (1935) a Cuha-völgyben találta. További bakonyi 
adatai az 50-es évekből: hárskúti Égett-hegy (NÁDAI ap. FEKETE et al. 1961), 
Kőris-hegy déli szurdokvölgyinek egyike (BÁNÓ ap. KOVÁCS 1957), fenyőfői 
Dancs-árok (TALLÓS ap. KOVÁCS 1957, TALLÓS 1959), ajkai Köleskepe-árok 
(GALAMBOS ap. SOÓ 1980, GALAMBOS ap. MOLNÁR - FARKAS 1995). Előkerült 
még a Visegrádi-hegységből (Magaslen-hegy - KOVÁCS 1957), majd a 
Mecsekből (Szászvár - pontosabban Vékény: Mocsola-völgy - MILLNER ap. 
HORVÁT 1976, MILLNER ap. MOLNÁR - FARKAS 1995). A 90-es években 
szintén a Mecsekben (Zengővárkony: Réka-völgy - FARKAS ap. KEVEY 1993, 
MOLNÁR – FARKAS 1995), valamint a Kőszegi-hegységben [Bozsoki-patak - 
ROBATSCH 1994, TIMPE 1995; illetve BODONCZI (exverb.)] közlése alapján a 
Szénégető-forrás mellett) találták. Eddig jelzett állományai jórészt alacsony 
egyedszámúak (gyakran magányos példányról tudósítanak), kivételt képez 
a kőris-hegyi és a zengői előfordulás. 
Az általunk felfedezett lelőhelyek az Északi-Bakony központjában, 
Bakonybéltől délre találhatóak. A Fekete-séd alsó folyása mentén (340 m 
tszf. m.), patakparton, nedves talajon, lucfenyővel mesterségesen elegyített 
égerliget (Aegopodio-Alnetum) szegélyében 4 tő összesen 7 virágzó hajtása 
került elő (leg. ANTAL N. - POVICS N. - NAGY D.), míg a Tisztavíz-völgy 
oldalában (a Sátor-kút közelében, 320 m tszf. m.), ÉNy-i kitettségû, enyhe 

lejtőn található félszáraz-üde (Carex pilosa, Galeobdolon luteum aljnövényzetû) bükkös (Laureolae-Fagetum) 
gyertyános konszociációjában egyetlen töve él (leg. KIRÁLY G. – RIGÓ A.). A július 14-én talált egyedülálló 
példány már elnyílóban, míg a három nappal később fellelt kis populáció egyedei teljes virágzásban voltak. 
Korábbi hazai említéseinek többsége bükkösből származik, a Visegrádi-hegységben gyertyános-
kocsánytalan tölgyesben (Querco petraeae-Carpinetum), míg a Bozsoki-pataknál érdekességként égerliget 
(Aegopodio-Alnetum) helyére telepített nemesnyáras és lucfenyves szegélyzónájában (!) mutatták ki. Hazai 
termőhelyein mészkerülő volta (vö. SOÓ 1972) nem érzékelhető, annál is inkább, mert általában üde 
viszonyok között él, ahol a talaj aciditásának kisebb a jelentősége.  
Az Epipogium aphyllum sajátossága, hogy évekig, sőt évtizedekig lappang; ilyen "tömegû" megjelenése 
minden bizonnyal az 1996-os év során lehullott szokatlanul bő csapadéknak köszönhető. Bár mindkét 
előfordulás a Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet területére esik, a termőhelyein található erdészetileg 
nemkívánatos  ("rontott")  faállomány  megbontása,  esetleges  letermelése reális veszély.  E  beavatkozások  
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(kombinálva a faanyag elszállításának drasztikus módjaival) a növény tartós visszahúzódását, sőt 
pusztulását okozhatják, ezért mindenképpen törekedni kell az élőhelyek háborítatlanságának biztosítására. 
Mivel igen nehezen észrevehető és egyébként is ritkán virágzó faj, megjelenésére – főleg a Dunántúl 
csapadékosabb hegyvidékein – máshol is számíthatunk. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Zwei neue Fundorte des Widerbartes (Epipogium aphyllum) im Bakony Gebirge 
 

J. BÖLÖNI - G. KIRÁLY 
 
 
Epipogium aphyllum, eine der seltenen Orchideen Ungarns, wurde bis jetzt sehr sporadisch, nur von 
Transdanubien erwiesen. Im nördlichen Teil des Bakonygebirges (woher die Mehrheit der bisherigen 
inländischen Angaben stammt) wurden südlich von Bakonybél zwei neue Fundorte dieser Art - in einem 
Erlenauwald (Aegopodio-Alnetum), bzw. in der Hainbuche-Konsotiation eines Buchenwaldes (Laureolae-
Fagetum) - bekannt.  
 
 


