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Apró közlemények 
 

 

1. Vetővirág (Sternbergia colchiciflora W. et K.) a 
Dél-Mezőföldön. 
1998 szeptemberében a vetővirág új állományát 
találtuk meg a Paks határában lévő Vörösmalom-
völgyben. A növény löszgyepben és annak 
degradátumaiban nyílott. A megtaláláskor több mint 
200 tő került elő, a következő, alapos területbejárás 
alkalmával végzett számlálás mintegy 1500 példány 
megtalálását eredményezte. A fajról és paksi 
termőhelyéről diafelvételek készültek. Az 
állományról való adatgyűjtés és részletes tanulmány 
megírása folyamatban van. 

VOIGT Wilfried – SOMAY  László (Paks) 
 

2. A pókbangó (Ophrys sphegodes Mill.) 
rovarmegporzója a Villányi-hegységben.  
1998. május 02-án a Máriagyűd feletti Tenkes-
hegyen RAKSÁNYI  Zsolt, ÓVÁRI Miklós és MOLNÁR 
V. Attila az Ophrys sphegodes virágait látogató és 
megporzó hártyásszárnyú rovart figyeltek meg. Az 
állatot megporzás közben RAKSÁNYI  Zsoltnak 
sikerült lefényképeznie, melyet a fotóról JÓZAN Zsolt 
(Mernye) Andrena bicolor Fabr.-ként azonosított. E 
bányászméh-faj első nemzedékének rajzási ideje 
április végétől május végéig tart. Lomberdők 
szegélytársulásaiban, napsütütte tölgyesek 
gyepszintjében és üdébb gyeptársulások-ban él. A 
Mecsek karsztbokorerdeinek jellemző faja. Van der 
CINGEL (1995) – PAULUS és GACK (1989) nyomán – 
a mediterrán Ophrys fusca megporzójaként említi.  
 

3. Polystichum aculeatum (L.) Roth Cserhát-
szentiván mellett.  
1998 október 31-én a Kelet Cserhát TK ÉNy-i 
csücskében fekvő Cserhátszentiván mellett, a 
Zsunyi-patak völgyének bal partján, az egykori 
strandfürdő területén található legnagyobb 
sziklafalon Polystichum aculeatum-ra akadtam. A 
növény mindössze egy példánya egy kb. 7 méter 
magas andezit sziklafal alsó felében (kb. 2 m 
magasságban), ÉNy-i, Ny-i kitettségben, 
vízszivárgás mellett él. 

 SRAMKÓ Gábor (Bátonyterenye) 
 

4. Cephalanthera × Schulzei Cam. & Ber. a  
Bükk-fennsíkon. 
1998. június 4-én a Peskőről észak felé tartottam, 
ahol bozótos és középkorú tölgyes határán vezetett 
az út a Cserepeskőtől nyugatra enyhe lejtésű déli 
fekvésű hegyoldalban. Az úttól néhány méterre a 
tölgyesben egy szép, fehér virágú madársisak 
példányt    találtam,    melyet    le    is fényképeztem.  

Rögtön feltűnt, hogy egyik hazai Cephalanthera-
fajra sem hasonlít igazán. Levelei a C. damasonium 
és a C. longifolia közötti átmeneti formát mutatták. 
Érdekes, hogy a közvetlen környéken nem volt 
jelentős számban egyik szülőfaj sem, a közelben 
elszórtan néhány C. damasodium-ot találtam.  
A növény beazonosítását színes felvételek alapján 
MOLNÁR V. Attila is megerősítette. 
E hibridet hazánkban eddig csak a Pilis-Budai-
hegységből (JAKUCS-HORÁNSZKY) és a Nyírségből 
(PAPP L.) közölték.  

TAKÁCS Gábor (Gödöllő) 
 

5. Az Epipactis nordeniorum K. Robatsch egy 
állományának szokatlan termőhelyi viszonyai a 
Keleti-Mecsekben. 
Az E. nordeniorum-ot Robatsch (1990) írta le az 
Ausztria és Szlovénia határán folyó Mura-menti 
erdőkből (Querco-Carpinetum, Querco-Ulmetum), 
250 m tengerszint feletti magasságból. 
Az 1998 július 30-án, a Kárászi Erdészet területén a 
Vékény 10/A erdőrészleten a faj 3 virágzó tövét 
találtam, 400 m tengerszint feletti magasságban, a 
Németdöglés nevű szurdokvölgy vége felett a 
Somosi-kút közelében, 93 éves bükk elegyes 
gyertyános-kocsánytalan tölgyesben, melynek 
további, elegy fajai madárcseresznye, korai juhar, 
hegyi juhar és magas kőris. Az erdőrészleten belül a 
növények 5 fokos lejtésű DNy-i kitettségű, 
közepesen mély, agyagbemosódásos barna 
erdőtalajon, az erdőgazdaságú út szélétől 1-1,5 m-re 
voltak. Az alapkőzet itt jura kori mészkő, de 200 m 
után, meredeken emelkedő Somlyóhegy már kréta 
kori vulkánosság emlékét őrző 572 m magas 
csúcsban végződő fonolit kúp. 
A példányok 20 cm-en belül helyezkedtek el a 
következő lágyszárúak társaságában: Cardamine im-
patiens, Carex pilosa, Circea lutetiana, Galeobdo-
lon luteum, Galium odoratum, Geum urbanum, 
Lapsana communis, Moehringia trinervia, Mycelis 
muralis, Rumex sanguineus, Sanicula europea, 
Taraxacum officinale, Urtica dioica, Veronica 
montana, Viola sylvestris. E fajlista enyhén zavart, 
üde termőhelyet, semleges-enyhén meszes talajt 
jelez. Az 1995-ben végzett törzskiválasztó gyérítés 
következtében jelent meg az Urtica dioica és a 
Taraxacum officinale egy-egy példánya. További 4 
nőszőfű-példány volt még fellelhető az erdőrészlet 
szélén vezető erdőgazdasági földút núdum talaján. 
 

TÓTH István Zsolt (DDNPI, Bonyhád) 
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6. A Nepeta parviflora M. Bieb. új lelőhelye az 
Észak-Mezőföldön 
1999. május 24-én Szerényi Júlia a borzas 
macskamenta (Nepeta parviflora M. Bieb.) három 
populációjára lelt Adony és Perkáta között fekvő 
három löszvölgyben. Két, néhány tíz tőből álló 
populáció délnyugati kitettségű löszpusztagyepben 
(Salvio-Festucetum rupicolae) él, míg a néhány 
egyed alkotta harmadik populáció északkeleti 
kitettségű löszgyepben fordul elő. Herbáriumi 
dokumentációját az MTM Növénytárában helyezte 
el. A fajt TAUSCHER a múlt század végén jelezte e 
községek környékéről, de adatait a szakirodalom 
nem fogadta el (SOÓ R. (1968): A magyar flóra és 
vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 
III. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 72 pp.). Az újabb 
flórakutatás a Dél-Mezőföldről igazolta 
előfordulását (LENDVAI G. (1993): Régi-új elem a 
magyar flórában: a borzas macskamenta (Nepeta 
parviflora M. Bieb.) - Bot. Közlem. 80 (2): 99-102.).  

SZERÉNYI Júlia (ELTE Növényrendszertani és 
Ökológiai Tanszék, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.)  

 
 

7. A Typha laxmannii Lepechin előfordulása 
Somogyban. 
A növényt 1998 júliusában Gyékényesen (Dráva-v.) 
a Közúti-kavicsbányató II. taván találtam, melyen 
bányaművelést már nem folytatnak. A rizsgyékény 
kisebb-nagyobb állományai a tó parti zónájában 
szinte mindenütt megtalálhatóak. 

TOLDI Miklós (Gyékényes) 
 

8. A Menyanthes trifoliata L. újabb előfordulása 
Somogyban.  
A Lankóci erdőtömbben 1998-ban végzett 
kutatásaim során találtam meg a növény 15-20 tövét 
a Csurgó községhatárhoz tartozó Lázi-berek É-i 
részén Carici elongatae-Alnetum társulásban. Ebben 
az erdőtagban előforduló egyéb védett növényfajok a 
következők: Dryopteris carthusiana, Dryopteris 
dilatata, Hottonia palustris, Thelypteris palustris, 
Ranunculus lingua. Az utóbbi három növényfaj 
előfordulását - Nagyberek, Csurgó mellett 
helymegjelöléssel - HÉJJAS Imre említi [HÉJJAS I. -
BORHIDI A. (1960): Csurgó és környéke flórája. – 
Bot. Közlem. 48 (3-4): 245-255.]. A Thelypteris 
palustris és a Ranunculus lingua előfordulása 
HÉJJAS óta most került bizonyításra.  

TOLDI Miklós (Gyékényes) 
 

9. Az Ophrys apifera Huds. a Pilisben.  
1998 július elején, Pilisszentkereszt mellett a Pilis- 
-hegy alatt található réteken („Pilis-hegy alatti- 
-földek”), vízszivárgásos, kissé nádasodó termő-
helyen a méhbangó mintegy 20, elvirágzóban lévő 
példányára akadtam. 1999 június 20-án, MOLNÁR V. 
Attilával közös bejárásunk során e lelőhelyen 
mintegy 50 virágzó példányt észleltünk és a rétek 
egy másik pontján, másodlagos, száraz gyepben is 
ráakadtunk 7 virágzó tőre.   

RAKSÁNYI Zsolt (Budapest) 
 

 


