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1996 nyarán az Érd és Százhalombatta határán fekvő Sánc-hegy 
löszvegetációjának tanulmányozása során a hazánkból kiveszettnek tartott deres 
szádorgó (Orobanche caesia Rchb.) populációjára leltünk. A síksági kollin, 
kontinentális (euroszibériai) faj Kis- és Közép-Ázsia több táján, valamint Kelet-
Európában sziklás vagy pusztafüves lejtőkön, parlagokon és kiszáradt 
folyómedrekben él. Elterjedésének nyugati határát Alsó-Ausztriában (Bécsújhely 
ill. Haglersberg) éri el (BECK 1890b, HEGI 1917, SISKIN 1958, SOÓ 1968). 
Hazánkban BECK (1890a) a Budai-hegységben (Gellérthegy) jelzi előfordulását, 
JÁVORKA (1925) a Magyar Középhegységben és a Dunántúli dombvidéken igen 
szórványosan megjelenő fajként említi, ám lelőhelyet nem közöl. SOÓ (1968) már 
egy, a Budai-hegységből kihalt populációjáról ír, SIMON (1992) a legújabb hazai 
flóraműben pedig nem ismerteti. Magyarországon gyűjtött példányát nem találtuk 
az általunk áttekintett herbáriumokban (MTTM Növénytár, ELTE Botanikus Kert, 
Soproni Egyetem). Egyedül KITAIBEL gyűjteményében szerepel egy FESTETICStől 
származó Orobanche példány (Fasc. XIX. No.154, MTTM Növénytár), amit 
JÁVORKA (1934) O. caesianak azonosított, ám a gyűjtés helye és időpontja a 
lapon nincs feltüntetve. A deres szádorgó a hazai Vörös Könyvben kipusztultnak 
ill. eltűntnek nyilvánított faj (NÉMETH 1990).  
 

1. ábra. Az Orobanche caesia Rchb. habitusa, pártája és csészéje  
a murva- és előlevelekkel [JÁVORKA - CSAPODY (1975) nyomán] 

Az Orobanche caesia 10-30 cm magas, el nem ágazó szárú növény (1. ábra). A 
többi szádorgótól jól elkülöníthető fehéres-gyapjas virágzati tengelye, murva- és 
csészelevelei és virágzat alatti szárrésze alapján. A szőrözöttségre utal a faj 
neve is. A törzsalak négy formája közül Magyarországon a dús- és sokvirágú f. 
peisonis található (BECK 1890a, JÁVORKA 1925). Minden virág tövében egy 
murvalevél és két előlevél áll. Pártája halványlila, csészéje 4-5 fogú, bibéje fehér 
vagy sárgásfehér. A szár, a párta és a csésze is mirigyszőrös (HEGI 1917, 
JÁVORKA 1925, SISKIN 1958, CHATER-WEBB 1972). A fajt Ausztriából írta le 
REICHENBACH 1829-ben (SOÓ 1968), a típuspéldány Bécsben található (SISKIN 

1958). Száraz és meleg élőhelyeken fordul elő, ahol Artemisia fajokon (A. austriaca, inodora, maritima, 
pontica és esetleg A. absinthium) élősködik. Festucion rupicolae vagy Artemisio-Kochion faj (BECK 1890ab, 
HEGI 1917, SISKIN 1958, SOÓ 1968). 
Mindezek figyelembevételével az alábbi módon javasoljuk a legújabb magyar Flóra Orobanche 
határozókulcsának (SIMON 1992, 399-400 oldalak) kiegészítését: 
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2.b. A szár nem ágas, a párta 1,5 cm-nél hosszabb ............................................................................................. 4 
4.a. A virágzati gerinc, a murvalevelek, a csésze, a párta és gyakran a virágzat alatti szárrész is ízelt 
mirigyszőröktől fehéres-gyapjas. A virágzat rendesen rövid tojásdad (f. caesia) vagy dúsvirágú, hengeres (f. 
peisonis Beck). Virágai később vízszintesen elállnak. A párta halványlila, a bibe fehér vagy sárgás. Artemisia 
fajokon élősködik.  

919/a.  O. caesia Rchb.   Deres sz. 
4.b. A virágzat nem gyapjasodó, a virágok többé-kevésbé fölállnak. A párta 25-35 mm hosszú… 

*  919/b.  O. arenaria Borkh.   Homoki sz.  
4.c. A virágzat nem gyapjasodó, a virágok többé-kevésbé fölállnak. A párta 18-25 (30 mm) hosszú… 

*  920.  O. purpurea Jacq.   Bíboros sz. 
Érdi lelőhelye a Duna felé 50-60 m magas függőleges fallal leszakadó Sánc-hegyet É-on határoló kora 
vaskori földsánc (t.sz.f. 163 m, BALÁZS 1989, HOLPORT 1993). Az ÉK-DNY irányú, közel 300 m hosszú, 45-50 
fokos lejtőszögű vonulat anyaga lösz (ZÓLYOMI 1967). Északnyugati oldalát fajgazdag löszpusztagyep 
(Salvio-Festucetum sulcatae pannonicum), DK-i lejtőjét löszfal félsivatagi pionír növénytársulása (Agropyro-
Kochietum prostratae) borítja (ZÓLYOMI 1958). A mintegy 110 példányt számláló O. caesia populáció egy 
közel 40 m2-es sávban a löszfal pionír társulásában található.* Hajtásai magányosan vagy 5-8 tőből álló 
csoportokban nőnek, 1996-ban valamennyi példány termést érlelt. Gazdanövénye az Artemisia austriaca. 
Jellemző kísérő fajai az Agropyron intermedium, A. pectinatum, Allium paniculatum, Bromus tectorum, 
Festuca valesiaca, Kochia prostrata, Salvia nemorosa és Xeranthemum annuum. A sáncon készített 
cönológiai felvételeket és a terület vegetációtérképét egy másik közleményünk tartalmazza (SZERÉNYI-
KALAPOS 1997). Az előfordulás dokumentálására Érden gyűjtött O. caesia példányokat helyeztünk el az 
MTTM Növénytár és az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék herbáriumában.  

A Sánc-hegyen korábban botanikai felmérést végeztek ugyan (ZÓLYOMI 1958, HORÁNSZKY 1992), de nem 
említik sem az O. caesia sem más Orobanche faj előfordulását. Nem tartjuk valószínűnek, hogy a populáció 
új betelepülés eredménye, inkább a sáncra húzódott és ilyen módon megőrződött lösznövényzet-
maradványnak a tagja. Az évezredeken keresztül háborítatlan őstörténeti földépítmények - mint amilyen az 
érdi sánc is - mintegy összegyűjtik és átmentik az eredeti növénytakarót (ZÓLYOMI 1969). Nem kizárt a 
növény felbukkanása a löszpusztai vegetáció további, ma még nem kellően ismert maradványfoltjaiban, 
hasonlóan a löszflóra nemrég újra megtalált ritkasága, a Nepeta parviflora esetéhez (LENDVAI 1993).  

A Sánc-hegyet 1985-ben régészeti és természeti értékei miatt országos szinten védetté nyilvánították (Pest 
Megyei Tanács Közlönye 1985). Így mezőgazdasági művelésbe vonás, kaszálás, felparcellázás nem 
veszélyezteti a területet, a populáció mégis sérülékeny kis egyedszáma és foltszerű előfordulása miatt.  
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

1996 nyarán az érdi Sánc-hegy északi részén húzódó vaskori földsáncon megtaláltuk a hazai flórából eddig 
eltűntnek ill. kipusztultnak nyilvánított deres szádorgót (Orobanche caesia Rchb.). A mintegy 110 egyedből 
álló populáció az Agropyro-Kochietum prostratae társulásban egy 40 m2-es területen található. 
Gazdanövénye az Artemisia austriaca, leggyakoribb kísérőfajai az Agropyron intermedium, A. pectinatum, 
Allium paniculatum, Bromus tectorum, Festuca valesiaca, Kochia prostrata és Xeranthemum annuum. A 
terület 1985 óta országos szintű védelem alatt áll. 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Köszönetet mondunk Bartha Dénesnek, Csontos Péternek, Dobolyi Konstantinnak és Isépy Istvánnak a 
szakmai és a herbáriumi anyag áttekintésében nyújtott segítségéért, továbbá Felföldy Lajosnak a kézirathoz 
fűzött megjegyzéseiért és a határozókulcs kiegészítésére tett javaslatáért. 

                                                 
* A kézirat leadását követően, 1997 tavaszán a Sánc-hegy egy másik pontján, hasonló élőhelyen a faj elszórtan 
előforduló tavalyi kóróira leltünk. 
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Summary 
 

In summer 1996 Orobanche caesia (Rchb.) known to be extinct from Hungary was found on a prehistoric 
earthwork near the village Érd. The population of ca. 110 individuals appears in a 40 m2 plot in the 
semidesert-like loess wall pioneer community (Agropyro-Kochietum prostratae). Its host plant in the studied 
stand is Artemisia austriaca, main sympatric species are Agropyron intermedium, A. pectinatum, Allium 
paniculatum, Bromus tectorum, Festuca valesiaca, Kochia prostrata and Xeranthemum annuum.  
 


