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Apró közlemények 
 

 

1. Az Orchis x timbalii Velen. előfordulasa 
Bordany mellett. 1998 június 04-én az Orchis 
coriophora bordanyi állományának morfometriai 
felmérése során négy Orchis x timbalii egyedet 
talaltunk a Seregélyes dűlő Bordany felé eső, a 
mézpázsitos szikesek közé szigetszerűen beékelődő 
nyugati részén. Az egyedek kettesével egymástól 50 
cm-re, az előhelyek egymastól mintegy 60 m-re 
voltak. A befogadó társulás mindkét esetben 
Agrostio-Caricetum distantis festucetosum 
pseudovinae, tipikus peremzóna. A hibridek inkabb 
az Orchis coriophora által preferált élőhelyeken 
éltek, aminek oka lehet az Orchis palustris 
visszaszorulása: az átvizsgált területen kb. 5-8 000 
(ezer!) O. coriophora egyedre kb. 150 O. palustris 
jutott. Bordany falu ezen pusztáján egyébként 
összességében több tízezer O. coriophora virágzott 
ebben az évben, melyek között találtunk teljesen 
albínó példányt is.  

BAGI István és KOVÁCS Gábor (JATE, Szeged) 
 

2. Himantoglossum adriaticum Baumann 
Nagytevel határában, a Bakonyban. 1995. július 
01-én a Nagytevel községhatárában fekvő Öreg-
hegyen az adriai sallangvirág két állományát 
találtam. Az egymástól mintegy 1 km távolságra 
lévő szubpopulá-ciókban kettő ill. kb. száz  példány 
virágzott. 

BARTA Zoltán (BTTM, Zirc) 
 

3. Asplenium adiantum-nigrum L. a Mátrában. 
1998. július 1-én, egy kirándulás alkalmával, a 
Kisnánai vár egyik kútjában találtam a Mátrából 
eddig nem közölt növény egyetlen példányát. 
Mellette dús Asplenium ruta-muraria L. és 
Asplenium trichomanes L. függöny volt látható. A 
várfal, habár andezitbôl áll, a meszes kötôanyag 
miatt Asplenium ruta-murariaval gazdagon borított.   

VOJTKÓ András (EKTF, Eger) 
 

4. Eleusine indica (L.) Gärtn. Debrecenben és 
Szulokon. Ezt a hazánkban egyelőre még ritkább 
előfordulású adventív fajt 1998-ban Szulok község 
belterületén (Belső-Somogy) és a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem főépülete előtt, taposott 
helyeken találtam meg.  Korábban Budapest, 
Gödöllő, Győr és Szeged városaiból közölték.  

PFEIFFER Norbert (Szulok) 
 

 

5. Az Epipactis tallosii Molnár et Robatsch a 
magyarországi Kis-Alföldön.  
1995-96 telén  a Duna Esztergom melletti szakaszán 
egy orchidea-faj száraz kóróit találtuk.  Megállapí-
tottuk, hogy nőszőfűról van szó, majd 1996 és 1997 
nyarán virágzó példányait is megfigyeltük. A faji 
szintű  
azonosításra 1998 augusztusában került sor, mikor a 
lelőhelyet MOLNÁR V. Attilának és Jaroslav VLČKO-
nak (TU, Zvolen) megmutattuk, s ők a növényt 
Epipactis tallosii-ként identifikálták. 
A termőhely egy keskeny és meredek sáv,amely a 
11-es főút Esztergom és a Búbánat-völgy közötti 
része és a Dédai (vagy Fogarasi)-sziget melletti 
Duna ág között helyezkedik el. A ligeterdő fő 
alkotója a Salix alba, de megtalálható még az Acer 
negundo, a Sambucus nigra, a Crataegus monogyna 
is. Az aljnövényzetben domináns az Urtica dioica, 
helyenként Hedera helix borítja a talajt. 
Ezen a területen az Epipactis tallosii egyedszáma 
igen változó. 1997-ben az árvíz után – amely pont 
virágzási időben öntötte el a termőhelyet – 
mindössze két tövet találtunk. 1998-ban a nyíló 
tövek száma kb.40 volt. 
Az élőhelyet jelenleg nem fenyegeti veszély. 
Feltételezhető, hogy a faj a környéken lévő hasonló 
élőhelyeken is fellelhető. 
Új a magyarországi  Arrabonicum-ra! 

LÁNG István - PROMMER Mátyás (Esztergom) 
 

6. Az Epipactis pontica Taubenheim a Zempléni-
hegységben. 1998. augusztus 4-én ill. 9-én két 
lelőhelyen általam nem ismert autogám 
nőszőfüveket találtam a Zempléni hegységben. 
Gönc és Telkibánya között az ún. Potácsház 
közelében gyertyános-tülgyesben egyetlen példányt, 
Kékedtől északkeletre a Szurok-hegy oldalában kb. 
550 m tengerszint feletti magasságban, bükkösben 
mintegy 15 példányt. Ugyanez év szeptember 02-án 
MOLNÁR V. Attilával felkerestük a lelőhelyeket és ő 
a növényeket Epipactis pontica-ként azonosította. 
Új az Eperjes-Tokaji-hegység magyarországi 
oldalára. 
  GULYÁS Gergely (Debrecen) 
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