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×Pseudorhiza bruniana in the Harghita Mts (Romania, E Carpathians) 

 

Abstract – The discovery of a single individual of ×Pseudorhiza bruniana (Brügger) P.F.Hunt 
(Dactylorhiza maculata (L.) Soó × Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve) in a fen meadow of the 
Harghita Mts (Romania, East Carpathians) is briefly discussed. This is the first record of the nothotaxon 
in Romania, as well as in Central Europe. 
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Összefoglalás – Közleményemben röviden beszámolok a ×Pseudorhiza bruniana (Brügger) P.F.Hunt 
(Dactylorhiza maculata (L.) Soó × Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve) egyetlen egyedének 
felfedezéséről a Hargita egy láprétjén. A hibridnek ez az első adata Romániából, egyben Közép-
Európából. 
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A Dactylorhiza maculata (L.) Soó és a Pseudorchis albida 
(L.) Á. Löve & D. Löve hibridjét BRÜGGER (1880) említi 
elsőként svájci flóraművében, Orchis ×bruniana néven. A 
szülőfajok nemzetség szintű elválasztását követően a not-
hotaxon-név újrakombinálását HUNT (1971) végezte el, 
így született a hibrid ma használatos neve (×Pseudorhiza 

bruniana (Brügger) P.F.Hunt). Bár a szülőfajok elterjedé-
se nagy területen átfed egymással, hibridjük igen ritkán 
kerül elő. Jelenleg Skóciából (FOLEY & CLARKE 2005) és 
Franciaországból (PIERNÉ 2009) ismert az előfordulása. 

2020. június 30-án Dezső László és Kertész Hajnalka 
társaságában indultunk a Madarasi Hargita lápvilágának 
növényeit fotózni. Kiemelt célunk volt a Dactylorhiza 

cordigera subsp. siculorum (Soó) Soó megörökítése. A Rá-
kosi Hargita és a Madarasi Hargita között elterülő lápré-
teken éppen tömegesen virágzott a Dactylorhiza macula-

1. ábra A Hargitán talált ×Pseudorhiza bruniana virágzata 
(a szerző felvétele) 

Fig. 1 Inflorescence of the ×Pseudorhiza bruniana found in 
the Harghita Mts (photo by the author) 
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ta és a Pseudorchis albida. (Ugyanitt megemlítendő a Dactylorchis fuchsii subsp. sooana Bor-
sos előfordulása.) Az említett fajok tengerében került elő egyetlen orchidea tő, ami a két faj 
átmeneti bélyegeit mutatta (1. ábra). Hazatérésemet követően Óvári Miklós és Lukács Róbert 
azonosították a kérdéses növényt, Bartók Attila pedig megerősítette, hogy Romániából ko-
rábban nem jelezték ennek a hibridnek az előfordulását. Segítségüket ezúton is köszönöm! 
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