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1. A Stipa pennata L. (syn.: S. joannis ) subsp. puberula (Podpera et Suza) Martinovsky a levéllemez 
színének sűrű szőrözetével és az alsó levélhüvely felszínén ugyancsak jelenlévő hasonló szőrözetével tér el a 
típustól. SOÓ (1973, p. 417.) valamint SIMON (1992, p. 776.) MARTINOVSKY (1967) alapján közlik a Csepel-
szigetről. Ezzel ez az egyetlen magyarországi dokumentált adat. MARTINOVSKY (1967) már ekkor is 
jelentősnek tartja a morfológiai különbséget, valószínűnek véli az alfaji rangot, amit később publikál is, 
végezetül széleskörűen ismertet 1980-ban. A morfológiai eltérésen kívül a Stipa nemzetségben a földrajzi 
elterjedés elkülönülése azáltal látszik kevésbé használhatónak, mint a legtöbb faj esetében szokásos, mert az 
igen jelentős hatékony anemochoria miatt az alapváltozat és a szóbanforgó alfaj közötti keveredésnek állandó 
lehetősége van. Ezt még tovább bonyolítja a nemzetség kleisztogám megtermékenyülésre való nagymértékű 
hajlama, ami a kevert állományok tartós fennmaradását eredményezi. Így lehetséges, hogy a tőalakhoz 
tartozó populációban viszonylag tartósan jelen lehetnek más alakkörhöz tartozó egyedek, jelentős 
visszakereszteződés nélkül is. Ezen körülmény, valamint a szőrözetbeli eltérés más fajoknál szokásos 
alacsonyabb értékelése miatt ez az alfaj nem került a figyelem központjába. A szőrözet a Stipa nemzetségben 
jelentősebb, mint más nemzetségekben, mert a xeromorfia következtében az értékelhető morfológiai 
tulajdonságok száma jelentősen csökken, a fajok erősen uniformizálódnak. CONERT (1992, p. 415.) ugyan a 
subsp. puberula alfaji értékét kritizálja, ugyanakkor a S. pulcherrima subsp. bavarica esetében ugyancsak 
szőrözetbeli eltérést, mint subsp-t elismeri. A subsp. puberula jelenlegi helyzete tehát a hazai florisztikában a 
továbbiakban tisztázásra szorul és az elterjedés pontos megállapítása is kívánatos. Ugyanis a Középhegység 
nyugati területén elég gyakori ez az alfaj. Előfordul a Keszthelyi-hegységi Négyszögű-hegy lábánál, a Szent 
György-hegyen és a Tátikán a Szent kereszt környéki gyepben is. 
Az alakkör jellemzésére megadott szőrözet a szezonális fejlődés során általában gyérül, így a tipikus 
termőhelyek a tavaszi kihajtás után korán feltárandók. 
2. Az Ophys apifera Huds. viszonylag ritka, atlanti szubmediterrán elterjedésű faj, hazánkban fokozottan 
védett. Elsősorban nedves, lápréti termőhelyei ritkultak meg. Dunántúli lappangó jelenlétére utaló 
felfedezésekről tudósítanak ÓVÁRI (1996). A Keszthelyi-hegységben egy termőhelye a Kűmell-sziklák között 
ismert (PALKÓ ap. KEVEY 1993). További két termőhelyen találtam virágzó példányt az utóbbi években. 
1995. június 18-án virágzott a "Tüskés" dolomit dombjai között egy cserjés alatt, egy a típushoz tartozó jól 
fejlett pédány. (1998-ban ez a növény meg sem jelent a talaj felszínén.) Majd 1997. június 6-án pedig 
Balatongyörök területén a Tapolcára vezető vasút mellett a déli oldalon magassásos társulásban ugyancsak 
jól fejlett virágzó példányt figyeltem meg. Ezt a területet az üdülő építmények terjeszkedése veszélyezteti. 
Természetesen ezek az elszórtan talált egy-egy virágzó példányos észlelések arra utalnak, hogy a faj steril 
példányai hosszasan rejtőznek és még jelen vannak. Ugyanitt más florisztikailag figyelemre érdemes fajok is 
vannak, így pl. Hydrocotyle vulgaris stb. 
3. Az Epipactis palustris (L.) Cr. lápréteken, mocsárréteken való előfordulása a Balaton-felvidéken ismert 
(pl. Tapolca mellett stb.). Az alábbi termőhelye a biztosan antropogén, másodlagos nedves termőhelyen való 
új megtelepedés és szívós terjedés (tarackai révén vegetatív állományképzés) példája. Vonyarcvashegy 
vasútállomásán az állomástól keletre a bejárati jelző előtt a vasút árokban a vasút és a kerékpárút között több 
száz (>500) virágzó példányt figyeltem meg 1998. június 28-án. Az állomány elvirágzása után gazdagon 
kötött termést és a nedves helyen lévő példányok sok magot is szórtak. 
4. A Medicago rigidula (L.) Desr. mediterrán elterjedésű, sajátos terméséről jól felismerhető egyéves növény. 
Magyarországon néhány lelőhelye ismert, ezek között különösen biztos és gazdag a Tihanyi-félsziget 
gyeptársulásaiban való előfordulása. 1995. június 10-én a Hajagos tetején lévő művelésben lévő kőbánya 
felett a fáktól és cserjéktől megtisztított területen több példányát terméses allpotban figyeltem meg.Ez az 
előfordulás mindenképpen sajátos, elég távol van Tihanytól közbeeső előfordulások nem ismertek. 
5. A Helminthia echioides (L.) Gärtn. vándornövény, mediterrán erredettel, a déli országrészben helyenként 
fel-feltűnik, majd megszűnik az előfordulási helyén. Pillangósokban előfordulva azok vetőmagértékét rontja, 

KITAIBELIA III. évf. 2. szám pp.: 253–254. Debrecen  1998 



KITAIBELIA 3 (2): 253–254.; 1998. 
 

254 

mivel az ilyen magot a kereskedelem déli eredetűnek tartja. Ezért előfordulása mezőgazdasági szempontból 
is megfigyelendő. 1998. nyarán Keszthelyen mesterséges gyepben előfordult, kaszálás és gyepápolás ellenére 
is termést érlelt, termései anemochor terjedésűek, ezáltal is vándornövény jellegű a megjelenése illetve 
elterjedése. 
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Zusammenfassung 
Einige aktuelle floristische Angabe zur Kenntnis des Plattensee-Oberlandes 

L. ALMÁDI 
 

Es werden in den letzten Jahren gefundene Standorte von fünf Arten angegeben: 
1. Stipa pennata (Syn.: S. joannis) subsp. puberula, im westlichen Teil des Mittelgebirges. 
2. Ophrys apifera Huds., 2 Standorte in Keszthely-Gebirge. 
3. Epipactis palustris, ein antropogen Standort in Vonyarcvashegy. 
4. Medicago rigidula, auf dem Berg Hajagos bei Tapolca. 
5. Helminthia echioides, in Keszthely. 
 


