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Az Ophrys sphegodes MILL. ökológiai – cönológiai viszonyai, 
egy újrafelfedezett lelőhely kapcsán 
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Bevezetés 
 
A fokozottan védett Ophrys sphegodes-nek mostanáig mindössze két aktuális előfordulása volt ismeretes a 
Dél-Mezőföldön. Alsó-Tengelic mellett KALOTÁS (é.n. pp.:48-49.) 500 tövet említ,  egy degradált, 
időszakosan mocsaras, homoki réten. Bejárásom (1996.05.16-án) során száznál jóval kevesebb virágzó tövet 
tapasztaltam, ami persze az ismert lappangási jelenséggel is magyarázható. A másik, Németkértől nyugatra 
található, a Hardi-ér menti homoki láprét átmeneti zónájában  található lelőhelye nincs számszerűsítve (uo., 
p.: 44.). Légvonalban csak 8 km választja el ezt a lelőhelyet az általunk (VOIGT W. – SOMAY L.) által 1998 
májusában a Gyűrűsi-völgyrendszerben felfedezett pókbangó-lelőhelytől. MENYHÁRTH (1877) a következőt 
írta a fajról: „... löszhalmok mezőin. – Földvár környékéről ... láttam” (p. 174.). Ma már eldönthetetlen, hogy 
fenti avagy egy másik populáció lelőhelyére talált rá. Ő maga említette: „... Földvár nagy kiterjedésű határát 
...” (p. 17.). 
1998. május. 01-én a 12 km hosszú Gyűrűsi-völgyrendszer 4 km-es keleti forráságában, a Kanacs-völgyben 
(Dunaföldvár), egy már 1997 márciusában felfedezett tekintélyes Orchis ustulata L. – populációt 
ellenőriztünk. A mezoformákkal gazdagon strukturált löszvölgyrendszer különlegességeihez tartoznak a 
Kanacs-völgy DNy-i lejtőjéből, mélyen bevágódó aszóvölgyek által izolált szakaszok, melyeket ÁDÁM 
László (1953, p.: 214.) ironikus túlzással, de igen találóan „löszhegyek”-nek nevez. A sömörös kosbor telepe 
egy ilyen dombon van.  A domb meredek északias lejtőjét határoló széles aszóaljon virágzó Ophrys 
sphegodes tövekre bukkantunk. Az aszóalj löszpusztarét-társulása már bizonyos mértékben megsínylette az 
itt hagyományos juhtartás hatását. A száraznak tűnő, gyéren Festuca (valesiaca, rupicola), Phleum phleoides, 
és – legelőgyomszerűen – Euphorbia pannonica által dominált gyepben 25 virágzó pókbangó tövet 
számláltunk. 15-20 cm-es termetükkel és tövenkénti 2 kinyílott virágukkal nem mutatták a legjobb vitalítást. 
Cönológiai felvételt és fotódokumentációt készítettünk a termőhelyről. A környező területen nem leltünk 
újabb egyedekre. Május 09-én, már az összes pókbangó-tő elvirágzott. Találtunk viszont néhány méterrel 
odébb, az É-i domboldalban 22 teljes virágzásban álló tövet, dús Brachypodium-os gyepben. Itt már akadt 3-, 
sőt, 4 kinyílott virágú példány is. A termőhelyet az előzővel megegyező módon dokumentáltuk. A vegetációs 
idény hátralevő részében még néhány alkalommal (05.30., 06.23., 07.06., 07.07., 08.12., 09.05.) felkerestük a 
helyszínt, ami a cönológiai felvételek apró pontosítását, kiegészítését eredményezte. 
Először részletesen elemzem a pókbangó lelőhelyén készített cönológiai felvételeket. A fajjal foglalkozó 
forrásmunkák tanulmányozása során felvetődtek bizonyos diszkrepanciák az Ophrys sphegodes ökológiai, 
cönológiai és chorológiai megítélésében egyes magyar és német flóraművek között. Munkám második 
részében igyekszem ezeket helyes megvilágításba helyezve korrigálni. 
 

A termőhely cönológiai vizsgálatának módszerei 
 

 Kis helyfoglalásuk miatt úgy méreteztük a mintaterületeket, hogy teljesen magukba foglalják a 
részpopulációkat. Tehettük azt úgy, hogy a minták homogenitása megmaradt. Az összevont A-D érték 
meghatározása BRAUN-BLANQUET (1951) hétfokozatú skálája szerint történt, ahol az általában nem 
alkalmazott „r”-kategória jelentése: ritkás, max. 5 egyed, igen csekély borítással. Az 1. táblázatban szerepel 
amellet a fajok becsült relatív gyakorisága, továbbá flóraelem besorolásuk (SIMON 1994) és, rendező 
kategóriaként, a BORHIDI (1993) szerinti cönológiai besorolás. Ahol szükségesnek éreztem, mellékeltem a 
fajok SIMON (1994) és/vagy a ROTHMALER  (1994) szerinti cönológiai besorolást. A két táblázatban 
szerepelnek a relatív gyakorisággal súlyozott Val- és T-W-R-N-L-S (BORHIDI 1993) értékek. A fajok TVK-, 
életforma-, egyesített flóraelem-típus (SIMON 1994), és SzMT (BORHIDI 1993) szerinti eloszlásánál a 
minőségi (súlyozatlan) értékelést tartottam célra vezetőnek. A Brachypodium pinnatum (L.) P.B. fajnál 
megváltoztattam a hőigény-értéket (BORHIDI 1993) T5-ről T6-ra: ROTHMALER  (1994) areadiagnózisa szerint 
a faj eumed/montán (=T7 extrazonál) – temp (=T5: montán/északi lomblevelű erdők + T6: szubmontán/déli 
lomblevelű erdők) /szuboc./. Döntően a vegyes tölgyes övben fordul elő (vö.: Quercus petraea – T6, Qu. 
robur – T6: déli temperát). 
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Értékelés 
 

A pókbangó aszóalji termőhelyén található fitocönózis (1. felvétel) a völgyrendszer napexponálta lejtőit uraló 
Salvio-Festucetum rupicolae ZÓLYOMI ex SOÓ 1964  pannonicum változatába tartozik. A súlyozott ökológiai 
indikátor értékek alapján a termőhely jellemzése: déli temperát – szubmeridionális flórazóna találkozása, 
xeroterm – xerofil, mezokalcifíl/~bazifil, halofób, erősen oligotróf, heliofita, szubkontinentális.  
 

1. táblázat. Az Ophrys sphegodes új állományainak összterületéről készült cönológiai felvételek 
Dél-Mezőföld, Gyűrűsi-völgyrendszer: Kanacs-völgy (Dunaföldvár) 

Felvétel Dátum Mérete  Kitettség Lejtszög Tszf. magasság Alapkőzet 
1. 1998.05.01. 20×10 m ÉÉNy 10° 140 m típusos lösz 
2. 1998.05.09. 10×10 m É 25-30° 140-150 m típusos lösz 
Alaptársulás 1. Salvio- Festucetum rupicolae pannonicum ZÓLYOMI ex SOÓ 1964 
 2. Lino tenuifolio-Brachopodietum pinnati DOSTAL 1933 em. SOÓ 1971 

 

Felvétel száma 1. 2. 
Fl.elem Taxon A-D (%) A-D (%)  

 
Szignifikáns és releváns 

B szint össz borítása: – (< 50 cm) 4 % (C-ben) eltérések, kiegészítések a  
EUEÁm Crataegus monogyna·     – – +   4,0 cönológiai  besorolásban 
C szint össz borítása: 70 % 100 % SIMON ROTHMALER 
Festucion valesiacae   
EUAco Astragalus austriacus + 0,064  –     –  – 
PABA Euphorbia pannonica 2   8,0 1   2,0  – 
Festucetalia valesiacae   
EUR Aster amellus –     – r 0,022  CBRA, GSAN etc. 
EaMCO Astragalus onobrychis  r 0,013  –     –   
PAN Centaurea sadlerana  –     – + 0,128  – 
POPAb Chamaecytisus austriacus  –     – + 0,128 QUPP – 
EUAco Euphrasia tatarica + 0,064 + 0,128 ARIA* – 
  EUA Festuca rupicola 1   4,0 2   6,0  FBRO, főleg CBRA 
  EUA Festuca valesiaca 2 10,0 1   2,0  et CBRA 
POM 
ceu 

Galium glaucum + 0,064 + 0,128  et GSAN 

EUR Hieracium bauhinii 1   2,0 + 0,128  CBRA, MBRO*** 
etc. 

EUAm Inula hirta  –    – 2 5,0  et GSAN, QUPP etc. 
COpopb Linum flavum  –     – + 0,128  CBRA, MBRO, 

GSAN 
EURm Salvia pratensis 1   4,0 2 6,0  et ARON 
EUA Stipa capillata –     – 1 1,0   
EUA Stipa joannis + 0,064 1 2,0   
POPA Thymus pannonicus 1   4,0 1 4,0  – 
CEU Veronica austriaca  –     – + 0,128  CBRA, MBRO, 

GSAN 
POPA Viola ambigua + 0,064 + 0,128  – 
Festucetalia vaginatae et Festucion vaginatae   
POM Carex liparicarpos 1   4,0 1   4,0 et 

FLVL 
– 

COeusi Onobrychis arenaria  –     – + 0,128 et 
FIVL 

in FLVL** 

Festuco-Brometea   
O-CEU Achillea pannonica 1   2,0 + 0,128  – 
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  1. 2. Cönológiai besolorás   
Fl.elem Taxon A-D r. gy. 

(%) 
A-D r. gy. 

(%) 
SIMON ROTHMALER 

S-EAm Agropyron intermedium  –     – + 0,128   
SPOce Asperula cynanchica + 0,064 + 0,128  et GSAN 
S-EUA Botriochloa ischaemum 1   4,0 1   1,0   
EUAM Brachypodium pinnatum  –    – 4 56,0 QUPP CBRA, MBRA,GSAN 

etc 
EUAm Campanula glomerata  –     – + 0,128  MBRA, CBRA, ORIG 
S-EUA Chrysopogon gryllus + 0,064 + 0,128  – 
EUAm Filipendula vulgaris 1   1,0 1   1,0  et GSAN etc. 
POMCE Linum tenuifolium + 0,064  –     –  BROA 
EUA  Phleum phleoides 2 10,0 –    –   
CEUsa Potentilla arenaria 2   6,0 –    –   
EURm Prunella grandiflora  –     – + 0,128  MBRO, CBRO, 

GSAN 
SMCE Prunella laciniata + 0,064  –     –  MBRO, GSAN 
EUA Ranunculus polyanthemos + 0,064 + 0,128  QPET, GSAN etc. 
EURm Sanguisorba minor + 0,064  –     –   
EACO Scabiosa ochroleuca + 0,064 + 0,128  et CBRA etc. 
EUCO Seseli annuum  –     – 1   1,0  et GSAN 
POM Stachys recta  –     – + 0,128  et GSAN, QUPP 
SMceu Teucrium chamaedrys 1   2,0 1   1,9  et GSAN, QPET 
CEU Thesium linophyllon 1   1,0 1   1,0  et CBRA 
SMceu Trinia glauca  r 0,013  –     –  BROA etc. 
EUAm Veronica spicata  r 0,013 + 0,128  et GSAN 
Molinion et Molinio-Arrhenatheretea   
SMCE Ophrys sphegodes + 0,064 + 0,128 FIVL MBRO, GSAN 
SMCE Orchis coriophora  r 0,002  –     – FIVL MOLI, CALT 
EUR Orchis ustulata + 0,064 + 0,128 FBRO MBRO, GSAN 
EUR Polygala comosa 1   1,0 + 0,128 MOAR FBRO 
Artemisio-Festucetalia   
EUAM Achillea setacea + 0,064  –     – FLVL in FLVL, FSED 
Geranion sanguinei   
EACOm Fragaria viridis + 0,064  –     – FLVL et QUPP, CBRA, 

MBRO  
ESMco Geranium sanguineum  – – + 0,128 FB&

QP  
et BERB, QUPP etc. 

EUAm Medicago falcata  – – + 0,128 FBRO et FBRO 
EUA Thalictrum minus  – – + 0,128 QUPP et BERB 
CEUm Trifolium alpestre  – – + 0,128 QP&

FL 
et PRUS, QUPP 

Querco-Fagetea, Q.lia pub.-petr. et Prunetalia spinosae   
EURm Campanula persicifolia  –     – + 0,128  et ORIG etc. 
EUEÁm Crataegus monogyna + 0,064 + 0,100   
CEU Peucedanum alsaticum  –     –  r 0,022  et GSAN 
EAsm Tanacetum corymbosum  –     –  r 0,022  et ORIG etc. 
Secalietalia et Secalietea   
SME Ajuga chamaepitys  –     –  r 0,022   
EUA Anagallis foemina  r 0,013  –     –   
EUAm Thymelaea passerina + 0,064  –     –   
   Indifferens   
EURm Agrimonia eupatoria 1   1,0 – – FBRO PRUS, CBRA, MBRO 

etc 
COoso-e Anthyllis macrocephala  –     –  r 0,022 FLVL – 
CEUm Coronilla varia + 0,064 –     – ARIA* ORIG, ONOP, FBRO 
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  1. 2. Cönológiai besolorás   
Fl.elem Taxon A-D r. gy. 

(%) 
A-D r. gy. 

(%) 
SIMON ROTHMALER 

EUAm Euphorbia cyparissias + 0,064 + 0,128 CHEN FBRO, SESC, QPET 
etc. 

EUAm Galium verum 1   2,0 + 0,128 FBRO FBRO, FSED, ORIG 
EUSM Genista elata  r 0,013 + 0,128 QUPP MBRO, QPET etc.  
EURm Hieracium pilosella 1   2,0 1   1,0 FBRO SESC, FBRO etc. 
EUA Knautia arvensis  r 0,013 + 0,128 ARIA* ARIA,MBRO, FBRO 

etc. 
EUR Leontodon hispidus + 0,064 + 0,128 MOAR MOAR,MBRO,CBRA 

etc 
S-EAm Lotus corniculatus + 0,064 + 0,128 ARIA* MBRO,FBRO, CBRA 

etc. 
EUAm Medicago lupulina + 0,064 + 0,128 FBRO MBRO,CBRA,ARON 

etc 
EURm Ononis spinosa  –     –  r 0,026 FBRO MBRO,CBRA,MOLI 

etc 
EUAm Pimpinella saxifraga + 0,064 + 0,128 ARIA* MBRO, CBRA etc. 
EUA Plantago lanceolata + 0,064  –     –  ARIA* MOAR, FBRO 
EUAm Plantago media + 0,064 + 0,128 ARIA* MBRO, CBRA, ARIA 
CIR Poa angustifolia + 0,064  –     – FBRO – 
EUAm Trifolium pratense + 0,064 + 0,128 MOAR MOAR,MBRO,CBRA 

etc 
KOZ Trifolium repens + 0,064  –     – MOAR MOAR etc. 
EUAm Vicia angustifolia + 0,064  –     – FBRO SECE, SISN, FSED 
  Összesen (db) 55  60 

 

*) SIMON (1994), P.: 13.: az e helyütt megadott Arrhenatheretea osztályba sorolja az Arrhenatheretalia     
 sorozaton kívül az itt irreleváns Nardetaliat és Vaccinio-Genistetaliat is. 
**) ROTHMALER (1994), p.: 52.: Astragalo-Stipion KNAPP 44 – Kontinentális szárazgyep. 
***) ROTHMALER (1994), p.: 52.: „MBRO” jelenti a Brometalia sorozaton belül leírt Mesobromion BR. – BL. 
et MOOR 38 em. OBERD. 49 – Sudárrozsnokos félszárazgyep csoportot (vö. FEKETE. G. 1997, p.: 109.). 
 

Rövidítések: Flóraelemek: EUA, EA = eurázsiai; EUR, EU, E = európai; CEU, CE = közép-európai; CO = 
kontinentális; PO = pontusi; PAN, PA = pannón; M = mediterrán; SME, SM, S = szubmediterrán; EÁ = elő-
ázsiai; CIR = cirkumpoláris; KOZ = kozmopolita. Ugyanezek, befejező kisbetűként = előfordulás zárójelben. 
Továbbá: -b = balkáni; -sa = szarmata; -si = szibériai; -p = pannon;  O- = kelet-; S- = dél-; -oso- = kelet – 
délkelet -.  
Cönotaxa (BORHIDI, 1993 szerint): ARIA = Arrhenatheretalia, ARON = Arrhenatherion, BERB = Berberi-
dion, BROA = Brometalia erecti, CALT = Calthion, CBRA = Cirsio-Brachypodion, CHEN = Chenopo-
dietea, FBRO (FB)  = Festuco-Brometea, FIVL = Festucion valesiacae (incl. Festucion rupicolae), FLVL 
(FL) = Festucetalia valesiacae,  FSED = Festuco-Sedetalia, GSAN = Geranion sanguinei, MOAR = Moli-nio-
Arrhenatheretea, MOLI = Molinion, MBRO = Mezobromion, ONOP = Onopordetalia, ORIG = Origane-talia 
vulgaris, PRUS = Prunetalia spinosae, QPET = Quercion petraeae-cerris, QUPP (QP) = Quercetalia 
pubescentis-petraeae, SECE = Secalietea, SESC = Sedo-Scleranthetalia, SISN = Sisymbrion officinalis. 

Az első pillanattól feltűnő volt, kiváltképp a 
völgyrendszer előzőleg átszelt oldalaihoz 
viszonyítva, a termőhely száraz, gyenge 
vitalitású összbenyomása. Az időjárási 
viszontagságok alkalomadtán bizonyára arra 
késztetik a juhászt, hogy a nyájat e védett 
helyre behajtsa. A térség hírhedt 

felhőszakadásai aztán könnyűszerrel el tudták mosni a hegyes patáktól aprólékosan felszaggatott talajt. Zárt 
gyeptakaró híján a csupasz löszfelszín már nem képes a csapadékvizet visszatartani. Ennek 
következményeként az igényesebb erdős-sztyepp fajok vagy kiszorultak a gyepből, vagy vegetálnak, 
rovásukra pedig tágabb tűrésű szárazgyepi fajok kerültek túlsúlyba.  Ezért  dominál  a  területen a szárazság- 

2. táblázat. A természetességi értékszám és az ökológiai 
indikátorszámok gyakoriság szerint súlyozott átlagértékei 

a két felvételben 
 Val TB WB RB NB LB KB SB 
1. 4,10 6,48 2,56   7,60 1,87 8,29 5,97 0,01 
2. 4,64 6,25 3,45 7,31 3,30 6,86 5,39 0,00 
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jelző Festuca valesiaca az igényesebb F. rupicola-val 
szemben. Az itteni birkalegeltetés, összeségében – a 
beállástól eltekintve – extenzív jellege miatt a termőhely 
még nem degradálódott löszlegelővé. Ezt alátámasztja a 
természetes termőhelyekre jellemző fajok  túlsúlya és a 
negatív értékűek teljes hiánya (5. táblázat). A döntően 
generalista fajok mellett még a specialisták száma is 
nagyobb a természetes gyomfajokénál. Hasonló képet ad a 
TVK értékelése (3. táblázat), ahol a fajok közel 71 %-a 
természetes állapotra utal, a természetes kísérő fajok 56 %-
os dominanciája mellett. Az ún.  gyomfajok (SzMT: 2 faj,  
TVK: 5 faj)  itt vagy szórványosan fellépő, 
természetes/archeofita szárazgyepi elemek (Euphorbia 
cyparissias, Medicago lupulina, Vicia angustifolia), vagy 
suvadásos foltokon akcidens löszpionírok (Anagallis 
foemina, Thymelaea 
passerina). A specialista 
Euphorbia pannonica itt 
viszont a legelői 
gyomként viselkedik. 
Természetközeli 
állapotra utal a fajok 
életforma eloszlása is (4. 
táblázat), miszerint 76%-
uk hemikriptofíta és csak 
9%-uk egyéves (5 faj). 
Területünk egyetlen 
cserjeformájú eleme az 
egybibés galagonya né- 
néhány csenevész, 
visszaharapott – ez a 
birkalegeltetés egyet-
len haszna – magonca.  
A flóraelem-analízis 
(6. táblázat) igazolja a 
a termőhely kissé 
elszegényedett jellegét. 
Nem változtat ezen a délies elterjedésű  (beleértve a még odáig kisugárzó) elemek döntően magas (60,1%) 
részaránya sem, mivel az egész Pannonicum a délies jellegű szubmeridionális zónába tartozik. Az 55 taxon 
cönológiai besorolásánál (1. táblázat) dominálnak a szorosan vett Festuco-Brometea s. l. fajok (29) az 
indifferensek (17) felett. A többi kilenc faj t-k. egyenletesen oszlik el további 5 cönotaxonra.  BORHIDI 
művében taxononként csak egy, nyilván a legtipikusabbnak tartott cönotaxon megadásra volt hely, SIMON-nál 
kivételesen kettőre is, bár mindkét szerző evidens módon tisztában van vele, hogy a cönológiai spektrum 
gyakran szélesebb. Ezért mellékeltem adott esetben ROTHMALER (1994) részletesebb spektrumát is. Erre SOÓ 
(1964-1980) is tökéletesen alkalmas lett volna, de az adatok ottani, taxononként több kötetre való 
szétszóródása miatt a kigyűjtés nagyságrenddel nagyobb időráfordítást igényelt volna. Nem eléggé 
informatív az  „indifferens” kategória, főleg ott, ahol csak kevés és esetleg rokon társulást takar. 
Jellemző, hogy a felvételezett, erősen oligotróf termőhelyen a 17 indifferens faj közül 7 a nitrogénnel való 
ellátásukban autark Fabaceae-hez tartozik. Az indifferensek többsége (11 faj) délies elem. Tíz tölgyes s. l. 
eredetű faj mellett a többi tág tűrésű, szárazgyepi, ill.  üdébb réti eredetű. 
A másik, Brachypodietum-beli (2. felvétel) a pókbangó termőhely jellemezése: déli temperát flórazóna, 
xeromezoterm, mezokalcifil/~bazifil, mérsékelten oligotróf, halofób, közel mezoheliofil, átmeneti-enyhén 
szubkontinentális. Egy, az aszó végén hátravágódó (immár negyedrendű) újabb aszó már csaknem leválasztja 
a dombot a Kanacs-völgy oldaláról. Egy 3 m magas, áthatolhatatlan galagonyás szegély – 95%-a Crataegus 
monogyna, 5%-a Ulmus minor – kíséri a bevágást. Ennek helyén egykor lösztölgyes liget (Aceri tatarico-
Quercetum roboris ZÓLYOMI 1957) állhatott. Alátámasztja azt a néhány km-rel lejjebb, a Gyűrűsi-völgy 
Lubik-gödör nevű aszójában található csepleszmeggyes társulás  (Crataego-Cerasetum fruticosae 

3. táblázat. A fajok Természetvédelmi 
Érték Kategóriák (SIMON 1994) szerinti 

eloszlás a felvételekben 
Kategória 1. 2. 
TVK db % db % 
KV 1 1,82 1 1,67 
V 3 5,46 6 10,00 
E 4 7,27 4 6,67 
K 31 56,36 36 60,00 
TZ 11 20,00 9 15,00 
GY 5 9,09 4 6,67 
Össz. 55 100 60 100 
KV ÷ K 39 70,91 47 78,33 
TZ ÷ GY 16 29,09 13 21.67 

5. táblázat. A taxa Szociális 
Magatartási Típusok (BORHIDI 1993) 

szerinti eloszlása a felvételekben 
Felv. 1 2 
SzMT db % db % 
S 3 5,46 3 5,00 
C 4 7,27 7 11,67 
G 28 50,91 34 56,67 
össz. 35 63,64 44 73,33 
DT 18 32,73 15 25,00 
W 2 3,64 1 1,67 
össz. 20 36,37 16 26,67 

4. táblázat. A taxa életforma- 
-típus (SIMON 1994) eloszlása a 

felvételekben. 
Felv. 1 2 
Típ. db % db % 
M 1 1,82 1 1,67 
N - - 1 1,67 
Ch 3 5,46 3 5,00 
H 42 76,36 47 78,33 
G 4 7,27 4 6,67 
TH - - 1 1,67 
Th 5 9,09 3 5,00 
Össz. 55 100 60 100 

6. táblázat. A taxa flóraelem (SIMON 1994) szerinti eloszlása a felvételekben 
Felv. Fl.elem EUA EU/CE CON PON SME PAN CIR KOZ 
1 db 27 14 – 5 6 1 1 1 
 % 49,1 25,45 – 9,10 10,92 1,82 1,82 1,82 
2 db 26 19 3 6 4 2 – – 
 % 43,3 31,67 5,00 10,0 6,67 3,33 – – 
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DZIUBALTOVSKI 1926), egy fennmaradt Spirea media-állománnyal (FARKAS – KUN 1998). (Az ott termő 
Anemone sylvestris-nek egy 14 virágzó példányból álló populációját 1999. május 17-én találtam a fentebb 
tárgyalt domboldalban, közvetlenül a 2. felvételem területe fölött.) A Dél-mezőföldi lösztölgyeseket már 
háromszáz éve kivágták (vö.: VOIGT 
 – FARKAS 1996). Szép számmal akad az itteni völgyrendszerekben Ulmus minor és Acer campestre. Érdekes, 
hogy a Dunakömlődi Imsósi-erdő hadi célokból kivágott, és 1780 körül újraültettett kocsányos tölgyeseiben 
ma közel 40% a mezei juhar részaránya, de mezei szil és tatárjuhar is akadt. Nagyon is elképzelhető, hogy e 
spontán terjedő fajok propaguluma az itt a dunai allúviumra torkolló Gyűrűsi-, Vörösmalomi-
völgyrendszerekből származik. A lösztölgyes további szatelit-társulásai közül találunk a közelben egy 
törpemandulást (Amygdaletum nanae SOÓ 1951), helyben pedig, a galagonya-szegély előtt egy széles 
Geranion sanguinei R. TX. in T. MÜLL. 1962 sávot. Miközben a Brachypodietum a domboldal vertikális 
irányában, alul-felül élesen elválik a legeltetett – taposott Festucetum-tól, létezik  horizontálisan egy 
gradiens. Nyugat felé diffúz az átmenet egy kevésbé degradált Festucetum-ba. Északkelet felé, bár 
viszonylag diszkréten elkülönül a Geranion-tól, finoman fokozódik az ottani súlypontú fajok (pl. Geranium 
sanguineum, Peucedanum alsaticum, Aster amellus) jelenléte. Az Ophrys sphegodes a  Brachypodietum-ra 
korlátozódik. Természetességi értéke (2. táblázat) természetközeli, stabil fitocönózisra vall, ahol a fajok közel 
75%-a természetes elem (5. táblázat), 25%-a zavarástűrő.  A 60 faj közül csak 1 természetes gyom: Ajuga 
chamaepitys, ami itt, egyetlen tőként egy kisebb peremlecsúszáson, löszpionír. A TVK-értékelés szerint (3. 
táblázat) a fenti arány 78% / 22%, és a pókbangón (KV) kívül az előző 3 helyett már 6 faj védett. Életforma 
tekintetében az első felvételhez hasonlók a részarányok, de az itteni, elszórt Crataegus monogyna példányok 
már (részben tekintélyes) bokrok. Azért tudott akadálytalanul fejlődni, mert ezt az oldalt a birkák nem 
legelik: a szálkaperje számukra tökéletesen élvezhetetlen (vö. GRAU et al. 1998, SLOBODDA 1985). Mivel a 
nyáj kikerüli a Brachypodium-os állományokat, még taposási kárt sem okoz benne. Az a tény, hogy számos 
Brachypodietum pinnati társulás jó, fajgazdag állapotban átvészelte az erdőírtást követő évszázadokat, 
nézetem szerint két okra vezethető vissza: A mészkedvelő, xeroterm tölgyesek szülötte tollas szálkaperje nem 
a fák árnyékában, hanem az edafikus vagy egyéb keletkezésű tisztásokon, vagy pedig az erdő előtti É-ias 
lejtőkön képzett sűrű állományokat. Nem szerepelt közvetlen szegélytársulás gyanánt. Utóbbi obligát módon 
a Trifolio-Geranietea sanguinei T. MÜLL. 1961 valamelyik tagja. Az erdő megsemmisülése után a gyep 
ökológiai viszonyai nem  változtak meg lényegesen (a Prunetalia rendbeli, megmaradt, vagy a szekunder 
szukcesszió során létrejött szegélycserjések fenológiailag részben még pótolják is az erdő hatását), csak a 
tölgyes eredetű propagulum utánpótlása szűnt meg. Ebbe a még közel optimális ökológiai viszonyok 
közepette létező, telítetten sűrű és vitális társulásba mechanikus diszturbáció nélkül alig-alig tud idegen elem 
beférkőzni. Hogy hosszú távon pontosan meddig marad fenn egy ilyen társulás, a ma már inkább ember 
zavarta szukcessziós iránytól függ. Ez pedig, bár az ún. irtásrét (kezelés híján inkább: gyep) felé vezető 
folyamat elvileg reverzibilis, az elszegényedés-elgyomosodás felé tendál. 
A flóraelem-analízis (6. táblázat) szerint itt az aszóaljhoz képest 6%-kal kevesebb az eurázsiai flóraelem, az 
európai javára, 6%-kal több a keleti és közel 3%-kal kevesebb a déli (SME + PAN). A délies s.l. elemek 
részaránya (66,7%) közel 7 %-kal magasabb. Mindez alátámasztja a szubmeridionális  DK-európai, csak 
gyengén szubkontinentális társulás képét. A fajok cönológiai besorolása (1. táblázat) alapján a Festuco-
Brometea aránya együttesen 5 %-kal több (58%), mint az aszóaljon. Indifferens 21,7% (- 9%). Egyéb (db): 
Secalietalia: 1 (-1), Mol-Arrh.ea 3 (-1), Prunetalia s. 1, Geranion sang. 4 (+3) és Querco-Fag.ea/Qu.lia 
pub.-petr. 3 (-). Az utóbbi, xeroterm tölgyesek s.l. – elemek száma még lényegesen növekszik a 2. 
felvételben, ha összehasonlítást végzünk a többi faj cönológiai besorolásában: miközben a kizárólag az 1-es 
felvételben előforduló 19 faj közül csak 4 (Agrimonia eupatoria, Coronilla varia, Fragaria viridis és 
Prunella  laciniata)  tölgyes-eredetű/-affinitású, addig a 36 közös faj közül már legalább 12 (Crataegus 
monogyna, Euphorbia cyparissias, Filipendula vulgaris, Galium glaucum, Genista elata, Hieracium 
bauhinii, Pimpinella saxifraga, Plantago media, Ranunculus polyanthemos, Teucrium chamaedrys, Thesium 
linophyllon, Veronica spicata), az exkluzive 2-es felvételbeli 24 faj közül pedig 18 (a 7 deklaráltan kívül: 
Aster amellus, Brachypodium pinnatum, Campanula glomerata, Chamaecytisus austriacus, Inula hirta, 
Linum flavum, Ononis spinosa, Prunella grandiflora, Seseli annuum, Stachys recta, Veronica austriaca). Ez 
azt jelenti tehát, hogy a Brachypodietum-beli felvételünk 60 fajának a fele, quercofil, együttes gyakoriságuk 
ott pedig 68,52%. E társulástípus ökológiai igényének jobb megértése végett végeztem a kizárólag a 2.sz. 
felvételben előforduló 24 fajjal egy külön (gyakorisággal súlyozott) T-W-R-N-L-K – analízist: T 6,04 – Déli 
temperát öv, W 3,84 – félszáraz, R 7,13 – gyengén baziklin, N 3,82 – szubmezotróf,  L 6,17 – félárnyék-
félnapnövények, K 5,14 – átmeneti típusok, gyengén szubóceáni és szubkontinentális jelleggel. 
(Kiegészítésképpen Val: 4,87 – stressztoleráns kompetitor fajok.). A Brachypodietum-ok lényegében önálló 
fitocönózisok a két – akár extrazonálisan -határhelyzetű klimaxtársulás között. A xeroterm tölgyesek-féle 



  VOIGT W.: Az Ophrys sphegodes ökológiai – cönológiai viszonyai, egy újrafelfedezett lelőhely kapcsán 391

eredetükre és primer fajkészletükre való tekintettel semmiképp nem tartoznak a Festucetalia valesiacae 
rendbe, ahol ROTHMALER (1994)-nál szerepelnek, és nemrég még BORHIDI (1993)-nál is. Utóbbi szerző a 
lényegesen korszerübb C-NÉR-ben (1997) már a megfelelő helyre, a közös eredetű Brometalia erecti BR.-
BL. 1936 rendbe sorolta be. Itteni Brachypodietum-unk névadó differenciáló faja a Linum tenuifolium L. 
előfordul – Dél-Mezőföldön unikumként – a völgyrendszerben, de nem ebben a társulásban. Stabil állománya 
akad a dombunk platóján és elszórtan nő a határos aszók alján, mindenütt legeltettett Festucetum-ban. 
Megvizsgálandó, hogy szubkollin viszonyok között esetleg a Prunella grandiflora jöhetne szóba 
differenciális fajként a Brachypodietum számára. Bár akcidentálisan behatolt itt a szomszédos Geranion-ba, 
legalább 250 vitális tővel hangsúlyosan előbbiben szerepelt. 
 

További észrevételek 
 

Az 1999-ben a területen végzett bejárások tapasztalatai az Ophrys sphegodes-szel: fentebbi aszóalj: 26 tő 
(05.02.); fentebbi É-ias oldal: 34 tő (05.17.). Ezenkívül, új helyen: a tárgyalt domb D-i lábánál:20 tő és az 
ÉNy-ra következő magaslaton 1 tő (05.02-án, FARKAS Sándorral közösen). A Kanacs-völgy DNy-i lejtője 
1998 februárjában teljes belátható hosszában leégett, amit SOMAY László a felfedezéskor, márciusban 
fényképekkel dokumentált. A tűz hatása döbbenetes volt: Megszabadulva az elfilcesedett fűavar fojtógató 
rétegétől sosem látott vitalítással, sokszínűséggel pompázott a lejtő a vegetációs idény során. A völgy 
jelenleg magántulajdonban van. Ha sikerül a völgy(oldalak) védetté nyilvánítása, javasolnám az időnkénti (5-
10 év), télen végzett égetést mint a legkíméletesebb, leghatékonyabb (és legolcsóbb) kezelési módszert. 
 

Az Ophrys sphegodes ökológiai-cönológiai helyzete 
 

Analízisem során saját, Dél-mezőföldi (jelen termőhely és Alsó-Tengelic) tereptapasztalataimra, a bel- és 
külföldi orchideás szakirodalomra, valamint a következő, konkrét termőhelyekkel foglalkozó, újabb magyar 
publikációkra támaszkodtam: 
• ÓVÁRI (1996) említi, hogy É-Zalában a faj 6 populációjából 3 az Ophrys apifera-val közös. 

Termőhelyük dombhátokon, meszes löszön és vályogon kialakult, természetközeli Lino tenuifolio-
Brachypdietum pinnati társulás. A felsorolt 22 kísérő faj átlagolt vízigény-értéke (BORHIDI 1993) W=3,86 
(incl. Brachypodium pinnatum, excl. Ophrys sphegodes). A durva eljárás ellenére jó egyezést találtam a 
hasonló fitocönózisú, 2. felvételbeli W-értékemmel (3,32 ill. súlyozottan 3,48). 

•  KOVÁCS  – TAKÁCS – TAKÁCS (1995) a faj két Tapolcai-medencebeli populációjáról adnak  flóralistát. A 
megadott A-D értékek szerint, önkényesen becsült relatív gyakoriságok (%) alapján kiszámoltam az 
átlagos, súlyozott W-, ill. R-értékeket (excl. Ophrys sphegodes):  
Világos-patak menti Seslerietum uliginosae-beli populáció: W=7,45; R=7,50. 
Kis-Bakony-h., Chrysopogono-Caricetum humilis peremzóna: W=2,79 , R=8,25. 

• SEREGÉLYES – S. CSOMÓS (1995) említik a faj előfordulását (20-30 tő) a Káli-medencebeli Sásdi-rétek 
szarmata mészkő domjain, dombtetői Chrysopogono-Caricetum humilis társulásban. A megadott 12 fajnak 
(incl. a 2 társulás-névadó, excl. Ophrys sphegodes) az átlagolt W=2,83, ami a durva eljárás ellenére nagyon 
jól egyezik az elöző, azonos társuláséval. 

• MÉSZÁROS (1997) említi a fajt a Várpalota melletti Péti-hegyről: 35-40 tő dolomit lejtősztyepprét 
társulásban. 

• BAUER – MÉSZÁROS – SIMON (1999) a balatoncsicsói Szent-Balázs-hegyen, pusztafüves 
lejtősztyeprét  társulásból és a taliándörögdi Baksa-hegyről, erősen legeltetett, zavart sziklafüves 
lejtősztyeprét – írtásrét (Brachypodium pinnatum) együttesből közlik. 

 

Az Ophrys sphegodes Mill. kialakulási helye, hasonlóan az egész nemzetségéhez, a Földközi-tenger 
medencéje. A gyűjtőfaj legtöbb alakja (BUTTLER 1986: 6-ból 5, BAUMANN – KÜNKELE 1988: 8 alfajból 6) 
részben vagy egészben eumediterrán elterjedésű, köztük a Pannonicum-ban is előforduló törzsalak is. Ezért 
javaslom a SIMON (1994) művében szereplő táblázatba (p.: 846), ott a faj flóraelem „szmed-köz-eu” helyett a: 
„med-köz-eu” alakot. Flóránkban az egyetlen szubmediterrán-autochtón rokona az O. insectifera. A 
pókbangóval foglalkozó (nemcsak) magyar flóraművek széles termőhely-palettát vonultatnak fel, a 
legrészletesebb talán SOÓ (1973): mocsári rétek, nedves kaszálók, láprétek, utóbbiak kontaktzónai a száraz 
térséggel, homoki réteket, irtásréteket, szikes puszták. Ezekhez társul MOLNÁR és mtsai (1995): nyílt 
sziklagyepek (vö. fent) és saját felvételünk tanúsága szerint, immár löszgyep is. Levonva ebből a 
konzekvenciát, ki kell mondani, hogy a pókbangó társulásközömbös, még hozzá nagyobb mértékben, mint a 
BORHIDI (1993) művében indifferensként szereplő fajok zöme. Ezen az sem változtat, a faj hogy pannon 
viszonylatokban kényszerűségből a Molinion-t preferálja. Fenti szerzőnél utóbbi szerepel (lásd 1. táblázat), 
SIMON-nál a Festucion rupicolae, SOÓ-nál pedig mindkettőt megnevezi termőhely-társuláscsoport gyanánt, 
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megjegyezve, hogy Nyugaton Mezobromion-lakó. Mielőtt egyenként vizsgálom a pókbangót érintő ökológiai 
faktorokat, feltétlenül tisztázni kell, hogy ezek pontosan hogyan hatnak és milyen mértékben. Ismeretés, 
hogy az Ophrys sphegodes életmódjában rendkívüli mértékben specializált növény. MOLNÁR és mtsai (1995) 
részletesen leírják a kosborfélék gombákkal való (minimum kifejlődésig) obligát együttélés mikéntjét, és 
megismertetnek a bangók kifinomultan cseles megporzási mechanizmusával. Ebből következik, hogy az 
ökológiai niche két, orchideaként egységet megtestesítő, de származástanilag teljesen különböző élőlénynek 
kell megfelelnie: az önállótlan fitonnak és a szimbionta funguszna, sőt bizonyos mértékig még a pollinátor 
rovarnak is. Ennek fényében vizsgáltam a faj K-T-N-R-W-L- (BORHIDI 1993) értékeit: 
- K (4): A faj szubózeáni jéllegű, az elterjedésének súlypontja viszont D- és Ny-Európa. Közép-Európában 
periferális (vö.: MOLNÁR et al. 1995 térképe). 
- T (8): Az említett három élőlényből legkevésbé a fitont korlátozza. A meleg éghajlatú, mediterrán 
környezetben lezajlott koevolució eredményeként szinte tökéletesen idomult a pókbangó virága specifikus 
rovarokhoz, főleg vadméhekhez. E földben fészkelő, melegkedvelő vadméhfajoknak, észak felé rohamosan 
csökkenő száma korlátozza egyben – a méhek hőigénye révén – a pókbangó ezirányú terjeszkedését. Az 
áttérés önbeporzásra degenerációhoz vezetne, miként ez a rokon O. apifera-nál történt, és így evoluciós 
zsákutcát jelentene. De még a gomba számára is fontosabb a hő-faktor, mert ha a túl hideg talajban 
lelassulna-leállna az anyagcseréje, akkor a fiton is legfeljebb vegetálna. 
- N (3): Mérsékelten oligotróf körülmények között a fiton – fungusz, parazitoid vonásai ellenére kölcsönösen 
előnyös kapcsolata egyensúlyban van. Ha a talaj eutrófizálodik, elhatalmasodik a gomba és elpusztítja a 
növényt (vö.: MOLNÁR A. et al., 1995). Ezáltal viszont a fungusz elesik a fiton nyújtotta előnyöktől. A 
megnövekedett tápanyagkínálat tehát áttételesen mindkét fajnak negatív korrellációt jelent. 
- R (9): Ebből, hogy a kicsírázó pókbangómag csak gombafertőzés révén életképes, következik, hogy a 
talajviszonyoknak előbb a gombapartnernek kell megfelelniük. Feltetelezhető, hogy a meszesen bázikus talaj 
szinte kizárólag a fungusz igénye. A mikotróf fiton közömbös a talaj iránt. Az óriási Orchidaceae család 
túlnyomó többsége, epifiton lévén, teljesen megszakította kapcsolatát a talajjal. 
- W (6): A faj, jelen kategóriák szerint számszerűsített vízigény-értéke Németországon W= 4-3 (ROTHMALER, 
1994), az össz-aréában W= 6-3 (BUTTLER, K. P., 1986), ami átlagosan 3,5 ill. 4,5. Tény, hogy a pannon 
populációk a déliekkel és nyugatiakkal szemben az üde élőhelytípusukat preferálják, de legalább harmada 
ezeknél szárazabb helyeken terem. Saját felvételeink és a fentebb említett, publikált termőhely-flóralisták 
alapján durván kiszámolt értékekből átlagoltam a (gyakorisággal súlyozott) szélsőséges kettőt (2,56 – 7,45): 
W = 5. Ezt az értéket pannon viszonylatokban a faj számára reprezentatívnak és elfogadhatónak tartom. A 
vízigényben is megmutatkozik fenti kettősség. Természetesen a fiton igényel vizet fiziológiai folyamatainak 
fenntartásához, de ennyit bárhol megtalálna, homoki szárazgyepen is. Egészen más a helyzet a gombával. A 
regnum fungorum képviselőinek fiziológiai dinamikája (adott optimális hőmérséklet mellett) egyenesen 
arányos a rendelkezésre álló talajbeli nedvességgel. Rövid vízhiányos időszakban stagnál a fejlődésük, de 
néhány napnál hosszabbat már csak spóra alakban tudnak átvészelni. Tartosan vízdeficites viszonyok közt 
nem képesek megtelepedni. És – gombafüggőségük folytán – ez az egyetlen oka annak, hogy az orchideák 
arid régiókat nem tudták benépesíteni. A pókbangó táp- és vízigénye akkor a legnagyobb, amikor a generatív 
fenofázisára készül. Hogy ezt a fungusz közremüködése nélkül nem képes kielégíteni, bizonyítja a száraz 
idénykezdetek után rendszeresen elmaradó hajtáskifejlődés, a lappangás. A bőséges vízáldásra a felmelegedő 
talajban erőteljesen növő hifák révén viszont a fiton már képes kihajtani, virágozni. Mediterrán hazájában az 
éves csapadék (a Kárpát-medenceinek a két-háromszorosa) zöme éppen az ott enyhe téli félévben esik. 
Közömbös a bangó számára, hogy az aszályos nyári félévben ugyanott a vegetáció teljesen ki- (és gyakran 
le-) ég. Bőséges csapadékkal rendelkeznek az atlanti-szubatlanti zónabeli termőhelyei is. A Pannonicum-ban, 
ahol a medence-effektus még felerősíti a szubkontinentális klímajelleget, legfeljebb feleannyi csapadék hull 
éves szinten (550 mm körül), ez is a faj számára kedvezőtlen eloszlásban. Emiatt a csapadékdeficit miatt 
előnyben részesíti a pókbangó nálunk a kedvezőbb talajvíz-adottságokkal rendelkező biotópokat. 
- L (8): Ez az egyetlen ökológiai tényező, amely kizárólag a fiton révén hat korlátozóan. A faj mikotróf 
életmódja miatt a fotoszintézis ugyan mellékszerepet játszik energiaszükségletének kielégítésében, de 
teljesen nem tud lemondani róla. Viszonylag kicsi és, sápadtzöld színéből ítélve alacsony klorofiltartalmú, 
fotoszintetizáló összfelületével a pókbangó csak nyíltabb helyeken képes megélni. Eme szűk ökológiai 
keresztmetszete miatt versenyképessége kicsiny. Szukcessziós folyamatok során fölötte záródó 
termőhelyeken lappangásra kényszerül, majd fokozatosan visszaszorul és előbb-utóbb kipusztul onnan. 
Anthézis: Fő ideje nálunk a május. Némely szerző kiterjeszti azt a júniusra (BORSOS O. in SIMON 1994, p.: 
687; PAPP L. in KELEMEN, 1997, p.: 273). A Pannonicum-ban a júniusi utóvirágzás ritka kivétel lehet (nem 
hallottam eddig konkrét esetet), az április végi virágnyílás viszont gyakori jelenség. Jelen felvételeink 
tanúsága szerint – ismerve az anthézis 2 hetes időtartamát és az időjárás pontos alakulását – a 2 részpopuláció 
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közül az első virágzása kb. IV.24.-V.6., a másiké V.3.- V.15. volt. Javaslom az említett művekben a faj 
virágzására a következő formát: (IV)-V-((VI)). 
BORHIDI (1993) szerint a pókbangó szociális magatartási típusa: S (specialista). A faj életvitelére jellemző 
latencia – gradació jelenség, a mikotrófián alapuló, nagyfokú autarkia folytán termőhely és társulás iránti, 
messzemenő közömbössége (a termőtalaj minősége és hidrológiája lényegében a gombapartner ökológiai 
niche-ét reprezentálja), a csekély tápanyag igénye, a – középtávon konstans hidrológiai viszonyok közepette 
csak fényigényéből eredő – kis konkurenciatűrése (amely folytán viszont képes, felhagyott antropogén 
szekunder biotópokban, szukcesszió indítóként megélni), a rengeteg lisztfinom, széllel szinte korlátlanul 
terjedőképes magja miatti óriási termelékenysége – mind pionír tulajdonság. Ebből következtetnünk kell, 
hogy szociális magatartás tekintetében az Ophrys sphegodes R-strategista, opportunista pionír s. l. 
Viszonylagos ritkasága, a populációk sebezhetősége és a tövek gyenge vitalitása mind arra vezethetők vissza, 
hogy ez a szuboceánikus faj a túlnyomóan szubkontinentális klimájú Kárpát-medencén belül  – aréája ÉK-i 
periféráján – extrazonálisan fordul elő, általában mikroklimátikusan szuboceánikus jellegű biotópokban.  
 

Szintézis 
 

Összefoglalóan javaslom BORHIDI (1993) művében a következő változtatást a faj számára: 
 

Genus Species Auctor SBT Val TB WB RB NB LB CB SB Soc.Chr. 
Ophrys sphegodes Mill. NP 6 8 5 9 3 8 4 0 Indiff. 

 

Az NP= 3 pont és a Val= 6 pont közti differenciát az értékszám-rendszer átdolgozását igényli. A pókbangó 
nem képez kivételt a kosborok közt. [A magyaroprszági irodalomban is régóta ismert, hogy az orchideák 
bizonyos fajai rendszeresen telepszenek meg pionírként (vö. POLGÁR 1937: Spiranthes aestivalis és Orchis 
palustris Győrben a Hlatky-Schlichter féle téglagyár anyagnyerő gödreiben).] Hipotézisem, hogy az 
abiotikus termőhelyi feltételekre nézve, egy-egy faj kisebb-nagyobb specializálódása döntő mértékben a 
mindenkori szimbionta gombapartner ökológiai kötöttségét tükrözi. Hiszen éppen annak, hogy a mikotrófia 
révén nagymértékben felszabadultak a termőhely adta kényszer alol, köszönhetik az orchidék a páratlan 
sikerüket, azt, hogy opportunista pionír módon – az arid területek kivételével – a szárazföld minden régióját, 
minden biotópját tudtak benépesíteni a maguk 20 000–35 000 fajra becsült sokaságával. A mikotrófiára 
visszavezethető életvitelbeli sajátoságok folytán a Liliales-tól  különvált kosborfélék monotipikus családot 
alkotnak saját rendjükön – Orchidales – belül. A mikotrófia miatt jelentősen redukálódott az orchideákra 
nehezedő evoluciós nyomás. Ez manifesztálodik hajtásrendszerrük (beleértve a geofiton életmódra jellemző, 
rizóma- vagy hajtáseredetű – epifitonoknál – tápanyag-tárolószervet) és levélzetük csekély variabilitásában. 
Annál meglepőbb, hogy ugyanaz vezetett virágzásbiológiájuk áttekinthetetlen sokféleségéhez. Ennek, 
nézetem szerint az az oka, hogy a vegetatív szerveknél fellépő mutációk zöme kiszelektálódik, mert nem 
biztosít a növénynek a ráfordítással arányos előnyöket. A virágbeli mutaciók segítségével viszont egyre 
jobban sikerült a lehetséges pollinátorokhoz idomulni, és ezáltal új niche-t meghódítani. Az 
orchideavirágoknál megfígyelhető, már-már fényűzőnek ható szín- és mintázatgazdagság ékesen megmutatja, 
hogy ez a rokonság jelenleg evoluciós virágkorát éli. 
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Zusammenfassung 
Beurteilung von Ophrys sphegodes Mill. anhand  eines wiederentdeckten Standortes 

W. VOIGT 
 

Der Autor verweist anhand eines wiederentdeckten, ausführlich dokumentierten und analysierten Standortes 
von Ophrys sphegodes MILL. in einem Lößtal der südungarischen Region Dél-Mezőföld auf die Problematik 
der ökologisch-soziologischen Beurteilung der Art. Nach seinen Schlußfolgerungen handelt es sich hierbei in 
soziologischer Hinsicht nicht, wie bisher angenommen, um einen Spezialisten, sondern um einen auf 
Mikotrophie basierenden, opportunistischen, indifferenten Pionier s. l., dessen Wuchsortansprüche in erster 
Linie und weitgehend die seines Symbiosepartners sind. Diese Charakterisierung ist nach Meinung des 
Verfassers für die Orchidaceae prinzipiell gültig. 
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