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A Doronicum orientale HOFFM. elterjedése Magyarországon 
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 Jelen közlemény a Doronicum orientale Hoffm. megnevezésének 
kérdéseit, földrajzi és magyarországi elterjedését, elõfordulási viszonyait, 
valamint a vele kapcsolatos természetvédelmi ismereteket tárgyalja. A 
növény Magyarország olyan területein honos, ahol a szubmediterrán 
klíma még eléggé érezteti hatását. Mintegy 30 hazai lelõhelyét 
areatérkép mutatja be. Elsõsorban gyertyános-tölgyesekben és cseres-
tölgyesekben él, de gyakran hársas törmeléklejtõ-erdõkben is megjelenik. 
Különösen jelentõs a  Doronicum orientale Hoffm. és a Doronicum 
hungaricum (Sadl.) Rchb. keverékfaja, a Doronicum× x sopianae Gáyer 
et Szita, melynek elõfordulását eddig csak Magyarországról jelezték.  
 
 

1. ábra. Keleti zergevirág (Doronicum orientale) 
 

1. BEVEZETÉS 
 

A Doronicum orientale (1. ábra) a mecseki flórajárás (Sopianicum) 
jellegzetes növénye (vö. HORVÁT A. O. 1942b, 1977). Mivel a növény 
hazai elterjedésérõl részletes lelõhelylista és areatérkép eddig nem 
készült, szükségesnek láttam a viszonylag szétszórt irodalmi, herbáriumi 
és közöletlen adatok összegyûjtését, majd ezek kritikai feldolgozása után 
térképen való megjelenítését. Ezen kívül - a hazai és külföldi 
szakirodalom alapján - megkísérelem összefoglalni tudományos 
megnevezésének, földrajzi elterjedésének és elõfordulási viszonyainak 
kérdéseit, majd kitérek egyes természetvédelmi problémák 
ismertetésére. A növénytársulás-nevek használatánál a legújabb hazai 
nomenklatúrát (BORHIDI - KEVEY 1996) követem. 

 

2. A NÖVÉNY MEGNEVEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI 
 

A növény felfedezésének érdekessége, hogy két kutató - egymástól függetlenül - ugyanazon évben talált 
rá a Kaukázusban. MARSCHALL-BIEBERSTEIN (1808) a Doronicum caucasicum, míg HOFFMANN (1808) a 
Doronicum orientale nevet vezette be a szakirodalomba. Sokáig a növény locus classicus-át kifejezõ 
Doronicum caucasicum (kaukázusi zergevirág) nevet használták, de ma már gyakrabban találkozunk a 
szubmediterrán régió keleti felére utaló Doronicum orientale (keleti zergevirág) elnevezéssel. 

Mecseki populációit SADLER (ined. cca. 1830) nem tartotta azonosnak a Kaukázusból leírt fajjal, s 
NENDTVICH T. tiszteletére a Doronicum Nendtvichii nevet vezette be a szakirodalomba. Ez a fajnév 
NENDTVICH K. (1836) disszertációjában jelent meg elõször. SCHULTZ (1854) ezzel szemben BALEK (1853) 
Pécsett gyûjtött és Doronicum NENDTVICHii néven közölt növényét a Doronicum orientale-val (D. caucasicum) 
azonosította. NENDTVICH V. (1855) hamarosan reagált SCHULTZ (1854) megállapítására, s néhány apró 
morfológiai bélyegre hivatkozva próbálta a Doronicum Nendtvichii név helyességét igazolni. A tudományos 
körök azonban SCHULTZ (1854) felfogását fogadták el. Ezzel szemben megjegyezném, hogy érdemes volna 
a Doronicum orientale populációit ismét felülvizsgálni, ugyanis PRISZTER (ex verb. 1988) megfigyelései 
szerint a kaukázusi és a mecseki állományok valóban nem azonosak. Erre a modern genetikai vizsgálatok  
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ma már nagyszerû lehetõséget kínálnak. Igy lehetséges, hogy a Doronicum orientale két kis fajra 
bontható, s ismét szóba jöhet a Doronicum Nendtvichii név helyessége.  

Olykor egyéb nevekkel is találkozhatunk a szakirodalomban. Így KOMAROV (1961) szerint különbözõ 
szerzõk (pl. SIBTHORP - SMITH 1813) Doronicum pardalianches néven is említik, bár korántsem azonos a 
LINNÉ (1762) által leírt, ugyanilyen nevû fajjal. GUSSONE (1837)* Doronicum eriorhizon néven egy új fajt írt le 
(vö. GUSSONE 1843), mely valójában a Doronicum orientale szinonímja (vö. FIORI 1925-1929), illetve egyik 
mikrotaxonának (f. subintegrum) felel meg (vö. SOÓ 1970). 

Összefoglalva a fentieket, a szakirodalomban a növény alábbi tudományos neveivel találkozhatunk: 
Doronicum orientale Hoffm. 1808, Doronicum caucasicum M. B. 1808, Doronicum Nendtvichii Sadl. in 
Nendtv. 1836, Doronicum pardalianches auct. non L. 1762, Doronicum eriorhizon Guss. 1837 (= Doronicum 
orientale Hoffm. 1808 f. subintegrum Rouy 1903). 

 

3. A DORONICUM  X  SOPIANAE GÁYER ET SZITA 1932 
 

JANKA (1867) herbáriumi kutatásai során egy olyan préselvényt talált, amely a Doronicum orientale Hoffm. 
és a Doronicum hungaricum (Sadl.) Rchb. keverékfajának bizonyult (leg. NENDTVICH T. cca. 1830). SZITA 
1915-ben Pécsett a �Lapis�-nál is talált egy példányt. E préselvényrõl GÁYER (1932) Doronicum sopianae-nak 
(pécsi zergevirág) nevezte el ezt a ritka keverékfajt. Ezt követõen HORVÁT A. O. (1934) herbáriumi 
példányokról készült fényképek alapján bizonyította a Doronicum sopianae és két szülõ fajának differenciális 
bélyegeit. Itt jegyzendõ meg, hogy WIDDER (ex litt.) - HORVÁT A. O.-hez címzett levelében - megkérdõjelezte 
a Doronicum sopianae létezését. HORVÁT A. O. fényképes válaszlevele után azonban egyértelmûen 
elismerte, hogy egy ritka keverékfajjal állunk szemben (vö. WIDDER 1935). Késõbb HORVÁT A. O. (1942a) a 
Pécs feletti �Misiná�-ról közölte a növényt, magam pedig 1989-ben a szintén Pécs határában levõ �Zsuppon-
parlag�-nál gyûjtöttem. Mivel e termõhelyen a Doronicum orientale és a D. hungaricum egyaránt nagy 
egyedszámmal van képviselve, a keverékfaj kialakulásának lehetõsége biztosítva van. Sikerült 
megfigyelnem egy olyan helyet is, ahol a két szülõ faj egy-egy példánya mindössze másfél méter 
távolságban volt egymástól. 

A Doronicum sopianae morfológiai bélyegei HORVÁT A. O. (1934) bizonyító fényképeirõl jól leolvashatók. 
Leveleinek nagysága és alakja a Doronicum orientale-hoz áll közelebb, viszont válluk nem szíves, hanem 
lekerekített. Leveleinek nyele jóval hosszabb, s levéllemezének csipkézettsége alig figyelhetõ meg. Tõ- és 
szárleveleinek száma nagyobb, mint a Doronicum orientale esetében, s e tekintetben a Doronicum 
hungaricum-hoz áll közelebb. E tulajdonságok mellett leveleinek szõrözöttségénél is sikerült egy fontos 
differenciális bélyeget megfigyelnem. A Doronicum sopianae levelein ugyanis hasonló hosszú serteszõrök 
figyelhetõk meg, mint a Doronicum hungaricum-on. A Doronicum orientale levelein ilyen szõrök nincsenek. 

 

4. A DORONICUM ORIENTALE  FÖLDRAJZI ELTERJEDÉSE 
 

A Doronicum orientale areája Európa délkeleti részén, a Kaukázustól Dél-Olaszországig húzódik (vö. SOÓ 
1970, FERGUSON 1976), így kelet-szubmediterrán flóraelemnek tekinthetõ. 

KOMAROV (1961) szerint a Kaukázus több tájegységén is terem: Elõ-Kaukázus, Nyugat-Kaukázus, Kelet-
Kaukázus. Elterjedésének keleti határát utóbbi helyen éri el. Innen áthatol Kis-Ázsiába, ahol Szíriában 
(JOSIFOVIÃ  1975), valamint Törökország déli (Taurusz-hegység = Toros-hegység) és délnyugati (Caria) 
részén egyaránt megtalálható (SCHULTZ 1854). MEUSEL et al. (1992) szerint É-Törökországban (Anatólia) is 
többfelé terem. Gyakori a Balkán-félsziget déli és keleti részén. Görögországban elõfordul: Thessalia, 
Laconia (SIBTHORP - SMITH 1813); Boeotia, Euboea, Attica, Achaia, Arcadia, Messenia, Laconia, Corcyra 
(HALÁCSY 1902); Acarnania (HALÁCSY 1912); Jón, Macedonia, Thracia (HAYEK 1931); Creta (FIORI 1925-
1929). Utóbbi szigeten van legdélibb elõfordulása. 

                                                 
*Az idézett irodalmat nem sikerült megtekintenem, továbbá sem címét, sem bibliográfiai adatait nem tudtam mindeddig 
kideríteni. Lehetséges, hogy a Doronicum eriorhizon  név eredetije az alábbi mûben keresendõ, melynek csak 
bibliográfiai adatait ismerem. GUSSONE, G.: Supplementum ad Florae siculae prodromum quod et specimen Florae 
insularum Siciliae ulteriori adjacentium. Fasc. I et II. Classis I-XVII. Neapoli, ex regia typographia. 1832-1843. 8. VIII, 242 
p. 
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Hasonlóképp elterjedt Bulgáriában is, ahol az ország keleti és déli tájegységein többfelé terem: Fekete-
tenger vidéke, Sztrandzsa-hegység, Balkán-hegység középsõ és keleti része, Rodope-hegység középsõ és 
keleti része, Sztrúma-folyó vidéke (STOJANOV et al. 1967). A Balkán-félsziget nyugati részén már jóval 
ritkább. HAYEK (1931) Albániából említi. HORVÁTországban JÁVORKA (1924-1925) szerint csak az egykori 
Pozsega megyében terem, míg Macedóniából és Szerbiából DOMAC (1967) közli. Utóbbin belül csak 
Kragujevác környékén (�umadija-hegység) található (JOSIFOVIÃ 1975). 

Olaszországból Szicília szigetének északi hegyláncairól (Messina, Etna, Madonie) FIORI (1925-1929) 
említi, míg az Appennin-félsziget déli részétõl Avellino (PIGNATTI 1982) és Gargano vidékén át Lazioig hatol 
(FIORI 1925-1929). Utóbbi tájegységen belül a Rómától délre fekvõ Albani-dombokon (PIGNATTI 1982) éri el 
areájának nyugati határát. 

A Balkán-félszigettõl északra gyakorisága ismét csökkenõ tendenciát mutat. Románia délkeleti részén 
mindössze két lelõhelye ismert: Burnasban Giurgiu, Dobrudzsában pedig Tulcea közelében (SÃVULESCU 
1964). Legészakibb elõfordulását Magyarországon éri el, ahol a Dunántúl középsõ és déli tájegységein 
szórványosan megtalálható (részletesen ld. késõbb). 

A Doronicum sopianae-t eddig csak Magyarországon (Mecsek) sikerült megfigyelni. Megjelenése csak 
olyan tájegységeken várható, ahol mindkét szülõ faj együtt fordul elõ. Igy esetleg számításba jöhet Thrácia 
(Görögország) és Bulgária egyes részei. 

 

5. MAGYARORSZÁGI ELTERJEDÉS 
 

A Doronicum orientale - mint kelet-szubmediterrán flóraelem - Magyarország olyan területein honos, ahol 
a szubmediterrán klíma még eléggé érezteti hatását. Igy elsõsorban Délkelet-Dunántúlon él, de 
szigetszerûen megtalálható a Dunántúli-középhegység déli peremén is. 

Magyarországi felfedezése NENDTVICH T. (ined. cca. 1820) nevéhez fûzõdik, aki a Mecseken (Pécs) talált 
rá. Adatát fia, NENDTVICH K. (1836) közölte elõször. A késõbbi kutatások során e hegység több pontjáról is 
elõkerült (vö. HORVÁT A. O. 1942b, 1977). Sokáig úgy tünt, hogy a Doronicum orientale az országban másutt 
nem is él, míg HOLLÓS (1911, 1915) a Szekszárdi-dombságon (Szálka, Szekszárd), majd BOROS (1923) a 
Villányi-hegységben (Nagyharsány) is megtalálta. Nagy meglepetésként hatott a növény Keszthelyi-
hegységben (Balatonederics) történt felfedezése (BOROS - KÁROLYI in BOROS 1954), de ha figyelembe vesz-
szük, hogy e tájegységen meglehetõsen sok szubmediterrán flóraelem él, ez az elõfordulás érthetõvé válik. 
A hetvenes évek végén a Balaton-felvidék keleti peremén (Balatonalmádi) is elõkerült (leg. LECHNER, det. 
FACSAR in PRISZTER 1980), ahol földrajzi elterjedésének legészakibb pontját (47 o) éri el. A nyolcvanas évek 
elején TÓTH I. Zs. (in KEVEY 1988) a Szekszárdi-dombokkal érintkezõ Geresdi-dombságon (Bátaapáti) 
fedezte fel, magam pedig Belsõ-Somogy homokvidékének déli peremén (Bélavár) találtam meg (KEVEY 
1988). 

A florisztikai irodalomból mintegy 20 lelõhelyet sikerült összegyûjtenem. Átnéztem a legjelentõsebb hazai 
herbáriumokat (BPM, BPU, DU, GU, PM, PU), de ezek anyagában a növény elterjedése szempontjából lé-
nyegesen újat nem találtam. Kutatókkal folytatott beszélgetésem során hat új � eddig közöletlen � adathoz 
ju-tottam. Végül saját kutatásaimmal a lelõhelylistát öt adattal sikerült kiegészítenem. Igy kb. 30 florisztikai 
adat állt rendelkezésemre. Ezekbõl néhány elírás, esetleg pontatlan helymegjelölés miatt törlendõ, illetve 
korrigálandó. Némely esetben a különbözõ dülõnevek alatt ugyanazon lelõhely értelmezendõ. Különösen 
vonatkozik ez a Nyugati-Mecsek központi tömbjére, ahol a növény mintegy 15 lelõhelye meglehetõsen közel 
esik egy-máshoz. Ennek ellenére az enumerációs részben felsorolom az összes rendelkezésemre álló 
adatot elsõsor-ban azért, hogy ezzel megkönnyítsem azon kutatók munkáját, akik a növényt fel szeretnék 
keresni. 

A Doronicum x sopianae-t eddig csak Pécsett a Mecseken sikerült megfigyelni. Másutt e ritka keverékfaj 
kialakulásának igen kicsiny a valószínûsége, ugyanis tájegységenként többnyire csak az egyik szülõ faj van 
képviselve (vö. SOÓ 1970, 1980). Kivételt képez a Villányi-hegység, ahol a Szársomlyóról a Doronicum 
orientale-t és a Doronicum hungaricum-ot egyaránt közölték, de keverékfaj létezésérõl mindeddig nincs 
tudomásunk. 
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Az areatérkép (2. ábra) elkészítésénél a �Közép-európai Flóra Térképezése� c. kutatási program 
(NIKLFELD 1971, BORHIDI ined.) által kiadott raszterhálózatot használtam. A növény hazai elterjedésének 
képe ily módon tisztázódott, de az utóbbi évek felfedezései azt sejtetik, hogy a jövõben még néhány helyrõl 
elõkerülhet. A  Doronicum sopianae csak a 9875/3 számú raszterben található, ezért térképen való 
ábrázolását nem tartom szükségesnek. 

 

 
 

2. ábra. A Doronicum orientale elõfordulása Magyarországon (eredeti)  
 = jelenleg is elõfordul,  = elõfordulása ma kétes 

 

ENUMERATIO - ADATOK FELSOROLÁSA 
 

A) Doronicum orientale Hoffm. 1808 
 

I. Bakonyicum 
 

1. Balatonicum 
 

a) Balaton-felvidék 
 

Balatonalmádi (LECHNER - FACSAR in PRISZTER 
1980: 177) �Remete-völgy: az egykori vasúti 
megálló közelében�! (leg. LECHNER, det. FACSAR 
ined. 1979), �Remetevölgy: az egykori vasúti 
megálló alatti erdõben, a zöld jelzésû túristaút 
mellett tömeges�! (NAGY ex litt. 1988). Cönol.: Cp, 
Qc. 

 

b) Keszthelyi-hegység 
 

Balatonederics �Szabad-hegy�! (BOROS - KÁROLYI! 
BPM 1952), �Edericsi-hegy�! (BOROS - KÁROLYI in 
BOROS 1954: 248). A két adat egyetlen lelõhelyre 
vonatkozik, pontosabban a növény az �Edericsi-
hegy� és �Szabad-hegy� közötti �Sipos-torok�-ban 
él, ahol tömeges. Cönol.: Cp, T. 

 

II. Praeillyricum 
 

1. Sopianicum 
 

a) Mecsek (NENDTVICH T. in NENDTVICH K. 1836: 21). 
 

Magyaregregy �Köves-tetõ�! (HORVÁT A. O. 1961: 
101). Tömeges! Cönol.: Cp, Qc, T. - Magyaregregy 
�Sín-hegy�! (CSAPODY V. in HORVÁT A. O. 1958: 
179). Tömeges! Cönol.: Cp, Qc. - Magyaregregy 
�Szerecsen-hegy�! (CSAPODY V. in HORVÁT A. O. 
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1958: 179). Tömeges! Cönol.: Cp, Qc. - Orfû 
�Szuadó�! (HORVÁT A. O. 1938: 26). Tömeges! A 
lelõhely a �Szuadó-forrás� közelében levõ nyugati 
kitettségû oldalban van. Cönol.: Cp, F. - Pécs 
�Bányatelep�! (HORVÁT A. O. 1935: 8), �Bányatelep: 
Andrásbánya-völgy� (KEVEY ined. 1988). 
Valószínüleg HORVÁT A. O. (1935: 8) adata is erre 
az állományra vonatkozik. A lelõhely a külszini 
fejtés közvetlen közelében van egy keleti lejtõn. 
Tömeges! Cönol.: Cp, Qc. - Pécs �Dömörkaputól 
északra�! (MAJER M. ined. cca. 1850; MAJER M. in 
HORVÁT A. O. 1935: 11), �a Dömörkapu és a Kis-
rét között nagyon gyakori� (BALEK 1853: 181, 
NENDTVICH K. in KERNER 1863: 570.), 
�Dömörkapu�! (KÁRPÁTI Z.! BPM 1951), 
�Dömörkapu: a Ptacek-pihenõtõl északkeletre�! 
(HORVÁT A. O. 1935: 8). A lelõhely a �Kis-rét� felé 
vezetõ túristaút mellett van. Tömeges! Cönol.: Cp, 
Qc. - Pécs �Hármas-forrás�! (LÉHMANN ex verb. 
1977). Bõven! Cönol.: Cp, Qc. - Pécs �Hideg-kút�! 
(MILLNER ined. 1955). Csak kisebb csoportokban! 
Cönol.: Cp. - Pécs �Kanta-vár�! (MILLNER ined. 
1948). A lelõhely a várrom közvetlen közelében 
van. Bõven! Cönol.: Cp, T. - Pécs �Kis-rét�! 
(NENDTVICH T. in NENDTVICH K. 1836: 36). Bõven! 
Cönol.: Cp, Qc. - Pécs �Lámpás-völgy�! (BORHIDI 
ex litt. 1977). A növény egy nyugati irányú 
mellékvölgyben él nagy tömegben! Cönol: Cp, LQ, 
Qc. - Pécs �Lapis� (BALEK 1853: 181, MILLNER ined. 
1938). Igen alapos kutatások során sem került újra 
elõ. Lehet, hogy valamely tarra vágott, vagy igen 
fiatal erdõrészben még él, ezek bejárása ugyanis 
még nem történt meg. - Pécs �Lapis és Kereszt-
kunyhó között�! (VÖRÖS G. ex verb.) A közepes 
nagyságú populáció a mûút melletti erdõben van. 
Cönol.: Cp. - Pécs �a Mély-völgy és a Melegmányi-
völgy közötti gerincen� (KEVEY ined. 1977). 
Mindössze kb. 1 m2-es kis folt, túristaút mellett. 
Cönol.: Qc. - Pécs �Misina�! (KÁRPÁTI Z.! BPM 
1935). A lelõhely a mai �Silesikló� mellett van. 
Tömeges! Cönol.: Cp, F, T. - Pécs �a Misina 
csúcsa és a Menedékház között�! (HORVÁT A. O. 
1938: 26). A lelõhely részben az elõbbire, részben 
pedig �Dömörkapu�-ra vonatkozik! - Pécs �Vörös-
hegy�! (VAJDA L. BPM 1931; HORVÁT A. O. 1938: 
26). A növény a hegy gerincén a �Csokonai-tanyá�-
tól nyugatra él tömegesen! Cönol.: Cp, Qc. - Pécs 
�a Vörös-hegy és a Bodor-hegy közötti Láz-
oldalban� (KEVEY ined. 1983). A lelõhely a kék 

jelzésû túristaút mellett található! Bõven! Cönol.: 
Cp, Qc. - Pécs �Zsuppon-parlag� (KEVEY ined. 
1989). Bõven! Cönol.: Cp, Qc. 

 

b) Villányi-hegység 
 

Nagyharsány �Harsányi-hegy = Szársomlyó�! 
(BOROS 1923: 70). Termõhelye az északi oldalon 
van. A hegycsúcs alatti erdõrészben tömeges, de a 
hegy északi lábánál az �Ördög-árok�-tól nyugatra is 
él egy kis populációja. Cönol.: Cp, T. - 
Villánykövesd �Fekete-hegy� (KÁRPÁTI Z. in 
HORVÁT A. O. 1942b: 150). Többszöri alapos 
keresés után sem találtam, feltehetõen igen kicsiny 
populációja lehetett, esetleg azóta kihalt. 

 

c) Geresdi-dombság 
 

Bátaapáti �Fenyves-tetõ�! (TÓTH I. Zs. in KEVEY 
1988: 97). Cönol.: Cp, Qc. 

 

d) Szekszárdi-dombság 
 

Szálka �Szálkai-erdõ: szórványosan� (HOLLÓS 1915: 
59). - Szekszárd �Bati-erdõ� (HOLLÓS 1911: 99). - 
Szekszárd �Csatári-erdõ� (HOLLÓS 1911: 99). - 
Szekszárd �Gurovica-erdõ: egy domboldalon 
csaknem gyepet képez�! (HOLLÓS! 1915: 58), 
�Gurovica: Almási-erdõ� (KEVEY - TÓTH I. Zs. ined. 
1989). Valószínûleg a HOLLÓS (1915) által leírt 
hatalmas állományt találtuk meg. Cönol.: Cp, Qc. 

 

2. Somogyicum 
 

a) Belsõ-Somogy 
 

Bélavár �Szõlõ-hegy = Kerék-hegy� (KEVEY 1988: 
97). Mintegy fél hektárnyi területen nagy 
egyedszámban. A belsõ-somogyi homok itt 
viszonylag meredek lejtésû partoldallal csatlakozik 
a Dráva holocén öntésterületéhez. Cönol.: Cp. - 
Bélavár �a vasútmegállótól a Palinai-domb felé 
vezetõ földút melletti keskeny erdõben tömeges�! 
(JUHÁSZ ex verb. 1992). Cönol.: Cp., F. 

 

Törlendõ és kétes adatok 
 

II. Praeillyricum 
 

1. Sopianicum,  
 

a) Mecsek 
 

Hosszúhetény (HORVÁT A. O. 1977: 52). Többszöri 
igen alapos keresés ellenére sem került elõ. A 
szerzõvel folytatott beszélgetésem során derült ki, 
hogy valószínüleg elírás, s az adat a Doronicum 
hungaricum-ra vonatkozik. - Kõvágószõlõs �Jakab-
hegy� (HORVÁT A. O. 1938: 26; SZUJKÓ-LACZA! 
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BPM 1956). Többszöri alapos keresés ellenére 
sem találtam! Valószínüleg a lelõhely a 
szomszédos �Vörös-hegy�-re, vagy a �Szuadó�-ra 
vonatkozik. HORVÁT A. O. (1940) szerint ugyanis a 
�Jakab-hegy� tágabb értelmezésben e földrajzi 
helyeket is magába foglalja. - Pécs �Tettye� (PAPP 
J.! BPM 1946). Igen alapos keresés után sem 
találtam! Feltehetõen a szerzõ �Tettye� felõl 
közelíthette meg a Dömörkapui állományt, s az 
adat ily módon pontatlan helymegjelölésnek tûnik. 
Az sem lehetetlen, hogy a herbáriumi példány a 

tettyei �Pintér-kert�-bõl származik, ahol a növény 
kerti kultúrában él. 

 

B) Doronicum x sopianae Gáyer et Szita 1932 
 

II. Praeillyricum: 1. Sopianicum, a) Mecsek 
 

Pécs �Mecsek� (NENDTVICH T. ined. cca. 1820, 
NENDTVICH T. in JANKA 1867: 232). - Pécs �a Lapisi 
vadászháztól délre� (SZITA ined. 1915, SZITA in 
GÁYER 1932: 44). - Pécs �Misina� (HORVÁT A. O. 
1942a: 28). - Pécs �Zsuppon-parlag� (KEVEY ined. 
1989). 

 

6. ELÕFORDULÁSI VISZONYOK 
 

Megfigyeléseim szerint a Doronicum orientale az alapkõzettel szemben határozott igényt nem támaszt, 
bár legtöbb hazai termõhelyén mészkövön fordul elõ (Mecsek, Villányi-hegység). Láttam továbbá dolomiton 
(Keszthelyi-hegység: Balatonederics), vörös homokkövön (Balaton-felvidék: Balatonalmádi), sárga 
homokkövön (Mecsek: Pécsbányatelep), homokon (Belsõ-Somogy: Bélavár) és löszön (Geresdi-dombság: 
Bátaapáti; Szekszárdi-dombság: Szekszárd). 

A friss, üde, sem túl kiszáradó, sem túl átnedvesedõ termõhelyek növénye, ahol elsõsorban laza, 
kõtörmelékes rendzinán, vagy vályogos barna erdõtalajokon fordul elõ. A tápanyagban és bázisokban 
gazdag, gyengén savanyú, szelid humuszos, de nitrogénben viszonylag szegény termõréteget kedveli (SOÓ 
1970). Kissé mészkedvelõ fajnak tünik, hisz leggyakrabban kalciumkarbonátban gazdag kõzetekbõl 
(mészkõ, dolomit, lösz) képzõdött talajokon él. E megfigyelésekkel ellentétben olykor határozottan 
mészmentes termõhelyeken is elõfordul, így savanyú homokon (Belsõ-Somogy: Bélavár), valamint savanyú 
homokkövön (Mecsek: Pécsbányatelep) kialakult podzolos erdõtalajon. 

Bár hazánktól délre Szerbiában (JOSIFOVIÃ 1975), Bulgáriában (STOJANOV et al. 1967) és a Kaukázusban 
(PRISZTER ex verb.) köves, sziklás termõhelyeken is elõfordul, nálunk életfeltételeit csak erdõkben találja 
meg. Hazai társulási viszonyait HORVÁT A. O. (1972) lényegében tisztázta, aki a Mecsek gyertyános-
tölgyeseibõl (Asperulo taurinae-Carpinetum), törmeléklejtõ-erdõibõl (Tilio tomentosae-Fraxinetum orni), 
cseres-tölgyes-eibõl (Potentillo micranthae-Quercetum dalechampii) és mészkerülõ tölgyeseibõl (Luzulo 
forsteri-Quercetum) említi a növényt. Utóbbi társulásban csak a Mecsek egyetlen pontján (Pécs �Lámpás-
völgy�) fordul elõ. Belsõ-Somogyban (Bélavár) homoki gyertyános-tölgyesekben (Fraxino pannonicae-
Carpinetum), a Balaton-felvidé-ken és a Keszthelyi-hegységben pedig a gyertyános-tölgyesek (Carici 
pilosae-Carpinetum) mellett törmelék-lejtõ-erdõkben (Mercuriali-Tilietum) és cseres-tölgyesekben 
(Quercetum petraeae-cerris) is megtalálható. 

Igazi bükkösben még sehol sem láttam. A Mecseken ugyan olykor gyertyános-tölgyesekkel és 
törmeléklejtõ-erdõkkel érintkezõ kisebb bükkállományokba is behúzódik, de talán helyesebb volna ezeket 
utóbbi társulások bükkös konszociációinak tekinteni. Hasonló a helyzet Belsõ-Somogy homokvidékén 
(Bélavár), ahol szintén csak töredékes bükkállomány alatt sikerült megfigyelni. Keszthelyi-hegységi társulási 
viszonyait BOROS (1954) tévesen ítélte meg, ugyanis itt sem bükkösben, hanem gyertyános-tölgyesben és 
törmeléklejtõ-erdõben él (vö. SZABÓ 1987). Ezzel szemben a Balkán-félszigeten valódi bükkösökben is 
elõfordul. HORVAT I. - GLAVAÈ- ELLENBERG (1974) szerint Görögország szubmontán bükköseinek 
szubkonstans (K IV) karakterfaja. Ez a látszólagos ellentmondás a növény hidegérzékenységével 
magyarázható. Míg az erõsen szubmediterrán görög bükkösök mikroklímája kedvezõ életfeltételeket nyújt a 
növény számára, addig relatív melegigényét a hûvösebb hazai bükköseinkben már nem találja meg. Ily 
módon nálunk szinte �kiszorul� e társulásból, s a kevésbé hûvös mikroklímájú gyertyános-tölgyesekben és 
törmeléklejtõ-erdõkben, valamint a melegebb cseres-tölgyesekben érzi jól magát. Mindez Görögország 
bükköseinek és hazánk gyertyános-tölgyeseinek mikroklímája között fennálló lényeges hasonlóságot tételez 
fel, amire a növénycönológiai tabellákból is lehet következtetni. A HORVAT, I. - GLAVAÈ - ELLENBERG (1974) 
által ismertetett görögországi szubmontán bükkösökben ugyanis - a Doronicum orientale mellett - több olyan 
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viszonylag melegkedvelõnek nevezhetõ faj ér el magasabb K-értéket, melyek nálunk elsõsorban gyertyános-
tölgyesekben, vagy cseres-tölgyesekben gyakoriak (pl. Aremonia agrimonioides, Campanula trachelium, 
Luzula forsteri, Polygonatum odoratum, Sorbus torminalis, Veronica chamaedrys, Viola hirta). 

A növény hidegre való érzékenysége nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is megfigyelhetõ. Míg 
Görögország szubmontán bükköseiben (400-900 m) még subkonstans (K IV) fajként szerepel, addig az egy-
mást váltó magassági régiókban egyre ritkább. Igy a montán bükkösökben (800-1600 m) állandósága K III-ra 
csökken, s a még hûvösebb szubalpin bükkösökben (1500-1800 m) már csak K II értéket mutat (vö. HORVAT, 
I. - GLAVAÈ - ELLENBERG 1974). Ehhez hasonló magasságot Magyarországon nem ér el. Ennek oka elsõsor-
ban éghajlattani vonatkozású. Hazánk viszonylag hûvösebb klímája mellett ugyanis a növény még akkor 
sem volna képes lényegesen magasabbra hatolni, ha erre a domborzati viszonyok lehetõséget nyújtanának. 
A legalacsonyabb tengerszint feletti magasságot Belsõ-Somogyban (Bélavár �Kerék-hegy�: 110 m), míg a 
legmagasabbat a Nyugati-Mecseken (Pécs �Misina�: 510 m) éri el. SOÓ (1970) szerint a kollin-montán fajok 
közé sorolandó, de elõbbi magassági adatai alapján nálunk inkább kollin-szubmontán jelleget mutat. 

Doronicum orientale legtöbb hazai lelõhelyét felkerestem. Megfigyeléseim, tapasztalataim segítségével 
nagyvonalú számításon alapuló százalékos becslést végeztem, mellyel meghatároztam, hogy a növény a 
különbözõ társulásokban milyen gyakorisággal lép fel. Ezek szerint termõhelyeinek 5O %-a gyertyános-
tölgyesnek, 35 %-a cseres-tölgyesnek, 10 %-a törmeléklejtõ-erdõnek felel meg. A fennmaradó 5 % a 
mészkerülõ tölgyeseket és a töredékes bükkösöket foglalja magába fele-fele arányban. 

A növény társulásképessége (szociábilitás) az esetek többségében elég nagyfokú. Kis egyedszámú 
popu-lációi ritkák (pl. Pécs �Melegmányi-völgy és Mély-völgy között�). Lelõhelyein általában elég sok kisebb-
nagyobb kiterjedésú foltot alkot, de gyakran hatalmas tömegben lép fel. Valamennyi említett társulásban 
lehet fáciesképzõ, de leggyakrabban gyertyános-tölgyesekben és cseres-tölgyesekben jut e szerephez. 

A Doronicum sopianae társulási viszonyainak megítélésére kevés adat áll rendelkezésre. Magam csak 
Pécsett a �Zsuppon-parlag� nevû helyen láttam. A Doronicum sopianae itt mindkét szülõ fajjal együtt cseres-
tölgyesben (Potentillo micranthae-Quercetum dalechampii) él. Nagyon valószínûnek tartom, hogy e ritka 
keverékfaj a �Lapis� és a �Misina� területén is hasonló élõhelyekrõl kerülhetett elõ. A száraz mikroklímát 
kedvelõ Doronicum hungaricum és az üde termõhelyet igénylõ Doronicum orientale együttes elõfordulására 
és ezáltal a keverékfaj kialakulására ugyanis elsõsorban a félszáraz cseres-tölgyesek nyújtanak lehetõséget. 
Mindezt HORVÁT A. O.-rel folytatott beszélgetésem eredménye is alátámasztja. A szerzõ ugyanis a 
Doronicum sopianae elõfordulását a Misina azon pontján jelölte meg, ahol terjedelmes cseres-tölgyesek 
húzódnak. 

 

7. A DORONICUM ORIENTALE ÉS A TERMÉSZETVÉDELEM 
 

A Doronicum orientale lelõhelyeinek túlnyomó részét bejártam. Mindössze öt régebbi elõfordulást nem 
tudtam megerõsíteni: Pécs �Lapis�; Szálka �Szálkai-erdõ�; Szekszárd �Bati-erdõ�, �Csatári-erdõ�; 
Villánykövesd �Fekete-hegy�. Kipusztulása e helyeken elképzelhetõ, bár egyértelmûen nem bizonyított. 

Legtöbb termõhelyén nagyobb tömegben fordul elõ. Kivételt képez Pécs közelében a �Mély-völgy� és a 
�Melegmányi-völgy� közötti alig 1 m2-es kiterjedésû folt. Állományaiban általában igen sok a meddõ, kevés tõ 
hoz virágot, így vitalitása nem éri el a maximális értéket. A kirándulók által okozott kár ezért viszonylag 
kisebb méretû, ugyanis csak a virágzó példányokat szokták letépni. 

Megfigyeléseim szerint a - természetvédelmi szempontból nem kívánatos - tarvágásokat képes 
átvészelni. 1963-ban Pécsett a �Dömörkapu� közelében letermeltek egy Doronicum-os cseres-tölgyest. Az 
erdõ azóta felújult, s aljában éppúgy mint annak idején, most is tömeges a növény. Gondot okoznak viszont 
a természetbõl kertekbe történõ tömeges áttelepítések és az üzletszerû árúsítások. 

A Doronicum orientale hazánkban potenciálisan veszélyeztetett faj, védelemre szorul. 1982 óta védett, a 
12/1993. (III. 31.) KTM rendelet szerint természetvédelmi értéke 10 000 Ft. 
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LELÕHELYEINEK CSAK KIS HÁNYADA TALÁLHATÓ VÉDETT TERÜLETEN. EZEK A KÖVETKEZÕK: 
 

 

I. Országos védelem alatt álló területek 
 

1. Duna-Dráva Nemzeti Park (Bélavár �Kerék-hegy�, 
�a vasútmegálló és a Palinai-domb közötti keskeny 
erdõ�). 

2. Keszthelyi Tájvédelmi Körzet (Balatonederics 
�Sipos-torok�). 

3. Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet (Magyaregregy 
�Köves-tetõ�, �Szerecsen-hegy�, �Sín-hegy�). 

4. Melegmányi Természetvédelmi Terület (Pécs 
�Mély-völgy és Melegmányi-völgy között�). 

5. Szársomlyó Természetvédelmi Terület 
(Nagyharsány �Szársomlyó�). 

6. Fekete-hegy Természetvédelmi Terület 
(Nagyharsány �Fekete-hegy�). A növény jelenlegi 
elõfordulása ma már bizonytalan! 

 

II. Helyi védelem alatt álló területek 
 

1. Remete-völgy Természetvédelmi Terület 
(Balatonalmádi �Remete-völgy�) 

 

2. Sötét-völgy Természetvédelmi Terület (Szekszárd 
�Bati-erdõ�). Itt a növény jelenlegi elõfordulása ma 
már bizonytalan. 

Alábbi lelõhelyei feltétlen védelmet érdemelnének: 
Bátaapáti �Fenyves-tetõ�; Orfû �Szuadó-völgy�, 
�Vörös-hegy�; Pécs �Andrásbánya-völgy�, �Kanta-
vár�, �Kis-rét�, �Lámpás-völgy�, �Misina�, �Zsuppon-
parlag�; Szekszárd �Gurovica�. 

Természetvédelmi szempontból külön figyelmet 
érdemel a Doronicum orientale és a Doronicum 
hungaricum rendkívül ritka keverékfaja, a 
Doronicum sopianae, mely nemcsak hazai, hanem 
világviszonylatban is csak a Mecseken él. 
Endemikus jellegénél fogva fokozott védelmet is 
érdemelhetne. 
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Köszönetem illeti azokat a kutatókat, akik ismereteik önzetlen átadásával, vagy egyéb módon támogatták 
munkámat: BORHIDI Attila, DARÓK Judit, FACSAR Géza, HORVÁT Adolf Olivér, JUHÁSZ Magdolna, LÉHMANN 
Antal, �MILLNER Pál, NAGY Jenõ, PRISZTER Szaniszló, TÓTH István Zsolt, VÖRÖS Géza. 
 

RÖVIDÍTÉSEK 
 

auct. = auctorum (különbözõ szerzõk által használt 
név esetében) 

BPM = Természettudományi Múzeum Növénytárának 
Herbáriuma, Budapest 

BPU = Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Herbáriuma, Budapest 

cca. = circa (körül-belül) 
cönol. = cönológiai (társulási) viszonyok 
Cp = gyertyános-tölgyes (Carici pilosae-Carpinetum, 

Fraxino pannonicae-Carpinetum, Asperulo taurinae-
Carpinetum) 

DU = Kossuth Lajos Tudományegyetem Herbáriuma, 
Debrecen 

ex litt. = ex litteris (írásbeli közlés) 
ex verb. = ex verbis (szóbeli közlés) 

F = bükkös (Helleboro odoro-Fagetum, Leucojo verno-
Fagetum)) 

GU = Agrártudományi Egyetem Herbáriuma, Gödöllõ 
ined. = ineditum (kiadatlan közlés) 
LQ = mészkerülõ tölgyes (Luzulo forsteri-Quercetum) 
PM = Janus Pannonius Múzeum Herbáriuma, Pécs 
PU = Janus Pannonius Tudományegyetem 

Herbáriuma, Pécs 
Qc = cseres-tölgyes (Quercetum petraeae-cerris, 

Potentillo micranthae-Quercetum dalechampii) 
T = törmeléklejtõ-erdõ (Mercuriali-Tilietum, Tilio 

tomentosae-Fraxinetum orni) 
! (lelõhelynév után): a szerzõ által említett helyen a 

növényt magam is megtaláltam 
! (szerzõnév után): a szerzõ herbáriumi példányát 

láttam 
* = az idézett mûvet nem sikerült megtekintenem 
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ZUSAMMENFASSUNG 
B. KEVEY: Die Verbreitung des Doronicum orientale Hoffm. in Ungarn 

 

Diese Publikation behandelt die Fragen der Nomenklatur, die geographische Verbreitung, die Verbreitung in 
Ungarn, die Vorkommen-Verhältnissen und damit verbundenen Naturschutz-Kenntnisse des Doronicum orientale 
Hoffm. Die Pflanze ist einheimisch in solchen Gebieten Ungarns, wo das submediterranisches Klima noch seinen 
Einfluß spüren laßt. Eine Areakarte stellt die etwa 30 innländische Vorkommen dar, deren Aufteilung das 
Rasternetz der �Mitteleuropäische Flora Mappierung� folgt. Diese Spezies findet seine Lebensbedingungen bei uns 
nur in Wäldern. Sie lebt überwiegend in Eichen-Buchenwäldern und Zerreichen-Traubeneichen-Wäldern, aber sie 
kommt auch in Linden-Schutthang-Wäldern vor. Selten ist aber in submontanen Buchenwäldern und kalkmeidende 
Eichenwäldern. In Anbetracht des Naturschutzes verdient besondere Aufmerksamkeit die außerordentlich seltene 
Mischart der Doronicum orientale Hoffm. und Doronicum hungaricum (Sadl.) Rchb., die Doronicum ×x sopianae 
Gáyer et Szita, die kam bis jetzt nur in Ungarn vor. 


