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1. Elgurult aranylabda, avagy a Rudbeckia 
laciniata L. cv. Golden Glow elvadulása a 
Göcsejben 
Az aranylabdának nevezett, sokfelé kedvelt és 
termesztett dísznövény, a magas kúpvirág telt virágú 
alakja elvadulásával találkoztam a Göcsejben (1999. 
augusztus 5-én). A Zala megyei Kislengyel falu 
délnyugati határában, a Kislengyeli-patak árterében 
nádas és kaszált magassásos találkozási zónájában, 
egymás közelében egy 10 x 8, és egy 5 x 3 m-es 
sarjtelepet alkotott. Mint ismeretes, az alapfaj észak-
amerikai adventív, amely dísznövényi szerepét 
régen kinőve, főként vízfolyások menti élőhelyeken, 
Európa-szerte többfelé, így hazánkban is 
meghonosodott. E termesztett fajtájának 
elvadulásáról azonban irodalmi adatot eddig nem 
találtam. Ugyanakkor már jó ideje többfelé 
megfigyelem, de sarjtelepének terjedését eleddig 
csak kis mértékben és kizárólag lokálisan, mindenütt 
a dísznövény ültetési helyének közvetlen 
környezetében tapasztaltam. Mivel említett 
lelőhelyén emberi létesítménynek (ház-, udvar- vagy 
kertmaradvány) nyoma nincsen, rizómája 
valószínűleg szemétlerakással kerülhetett oda. 
Állományösszetétele (D, %): Rudbeckia laciniata 
cv. Golden Glow 70, Phragmites australis 20, Aster 
novi-belgii agg. 10, Angelica sylvestris 10, 
Sambucus ebulus 10, Calystegia sepium 5, Carex 
riparia 3, Carex sp. 3, Cirsium arvense 3, Artemisia 
vulgaris 2, Heracleum sphondylium 2, Urtica dioica 
2, Ranunculus acris 2, Trifolium hybridum 2, 
Lathyrus pratensis 1. 
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2. Carex bohemica Tivadar mellett 
1998. 07. 20-án, környezeti hatásvizsgálati helyszí-
nelés közben bukkantam rá a palkasás (Carex 
bohemica) állományára Tivadartól nyugatra, a 
mentett oldalon levő Halovány (jelentése újmagya-
rul = ingoványos hely) nevű morotva patkójának 
közepe táján, a fölötte vezető közút magaspartjának 
lejtője alatt. 
Elsősorban a morotva partján vezető régi földút 
keréknyomában nő, mintegy 120-150 m hosszúság-
ban, több folton. Az egyedszámot 200-500-ra 
becsülöm. A töltés alatt a víz szélét nem közelíti 
meg, sehol sem található 7-8 méternél szélesebb 
sávban. A termőhely fölötti „erdőt” (elsősorban 
akácos, bár például szálkás pajzsika telepedett meg 
benne) letermelték, a terjeszkedő csalán és szeder 
szemmel láthatóan kedvezőtlen helyzetet teremtett a 

palkasás számára. A termőhelyül szolgáló kerék-
nyomok már a két faj erős takarásában vannak. 
Kísérőfajai: Lysimachia nummularia, Urtica dioica, 
Rubus caesius, Alopecurus geniculatus, Ranunculus 
repens, Juncus effusus, Carex pilosa, Lysimachia 
vulgaris, Oenanthe aquatica, Cucubalus baccifer. 
Ahol még ritkásabban nő a csalán, a kerék-
nyomokon kívül is előfordul a palkasás, itt kísérői: 
Urtica dioica, Rubus caesius, Polygonum 
persicaria, Echinochloa crus-galli, Galeopsis 
speciosa, Solidago canadensis, Poa palustris, 
Juncus effusus, Rumex palustris, Carex pilosa, 
Glyceria maxima, Symphitum officinale, Lythrum 
salicaria, Cucubalus baccifer, Galega officinalis, 
Sonchus palustris. 
A lelőhelyen még 1998. 07. 21-én jártam, ekkor 
meggyőződtem róla, hogy a morotva körül más 
helyen jelenleg nem él. Fotózás céljából, Vidéki 
Róberttel 1998. 09. 29-én kerestük fel ismét a 
helyszínt. A rendkívüli őszi árvizek és a jelentős 
csapadékmennyiség miatt a morotva vízszintje 
jócskán megemelkedett, és még 1999. szeptember 
végén is 20-25 cm víz alatt találtam a termőhelyet. 
Remélhetőleg a vízborítás visszaszorítja a csalánt és 
szedret, ugyanakkor nem károsítja érdemben a 
palkasást. 
A holtág halastóvá átépítése folyamatban van (ezért 
volt a környezeti hatásvizsgálati eljárás is), az ebből 
eredő veszélyt (tartósan magas vízszint), a tulajdo-
nos részére előírt lokalizáló töltésekkel szándé-
kozunk kiküszöbölni, melynek létesítésére a 
rendhagyóan magas vízállás miatt 1999-ben már 
nem kerülhetett sor. 
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3. Az Orchis mascula ssp. signifera (Vest) Soó a 
Tornai-Karszton 1989-ben újonnan talált 
lelőhelyének utólagos (egyben első hivatalos) 
közlése 
1989. május 11-én, a Tornai-Karszton, Jósvafőtől 
északra, a Nagy-oldal (Szod-tető) délnyugati 
lejtőjének és még meredekebb, nyugatra, a Lófej-
völgyre tekintő oldalának találkozásában, plakor 
helyzetben, kb. 500-550 m tszf. magasságban 
bukkantam a növény 13 virágzó és kb. még egyszer 
vagy kétszer annyi vegetatív példányára. 
A lelőhely délnyugati kitettségű lejtősztyep és az 
északról szomszédos kiterjedt cseres-tölgyes között, 
átmeneti, melegkedvelő tölgyes jellegű sávban 
található. 
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4. A  Lathyrus pisiformis L. egyik termőhelyi 
adatának megerősítése 
A hazai flóra nagy ritkságai esetében számos ok 
miatt különösen érdemes és szükséges tudnunk, 
hogy a rég ismert termőhelyek, populációk ma is 
léteznek-e, ha igen, milyen állapotban, stb. Ezért 
örvendetes a Lathyrus pisiformis három ismert 
magyarországi előfordulása egyikének megtalálása a 
Tornai-Karszton. 
Fontos kiemelni, hogy a fölkutatás sikerében 
jelentős szerepe volt a herbáriumi gyűjtőlapok 
céduláin szereplő, a lehetőségekhez képest elég 
pontos helymegjelölésnek és részletes 
termőhelyleírásnak. HULJÁK János 1935. VII. 6-án 
gyűjtött példánya mellett (HBP, Carpato-
Pannonicum gyűjtemény) a következő szöveg áll: 
"Gömör-Tornai-Karszt. A "Vecsembükk" forrás 
feletti gerincéle mentén; cserjés tisztáson, 
mészköves, televényes talajon. Mintegy 475 m. t. sz. 
f. m. Abauj: Szilas." Az 1933. VIII.. 7-i lapon: „A 
"Vecsembükk" tetőn, cserjés szélén...”, az 1937. VI. 
29-i lapon pedig: „...A "Vecsembükk" tető forrása 
felett, a gerincél mentén; Carpinetum tisztásán, 
mészköves, agyagos talajon. Mintegy 550 m. t. sz. f. 
m....”  
A HULJÁK által említett „gerincélet” az általam a 
terepen tapasztaltak és a térkép (M = 1 : 10.000) 
tanúsága szerint is minden bizonnyal a Vecsembükk 
platóba mélyedő töbrök valamelyike hozza létre: 
tény, hogy a meglehetősen meredek dél-délkeletre 
tekintő lejtőn a Vecsem-forrástól fölkaptatva, több 
mint 300 m-es szintkülönbséget leküzdve jómagam 
is egy gerincféléhez, lyukadtam ki, ami egy 
terebélyes töbör peremének bizonyult. Ezen elsőként 
a Carex brevicollis pompás polikormonjait leltem, 
és feltételeztem, hogy ha HULJÁK ugyanitt, vagy a 
közelben ért föl, bizonnyal gyűjtött ebből is. Nos, 
valóban gyűjtött, és noha a gyűjtés dátuma nem 
egyezik a Lathyrus pisiformis beszedésének 
napjaival, a lelőhely leírása lényegében azonos (a 
magassági adatok hiányzanak): „A Vecsem bükk 
tető szélén, gyertyánosban, mészköves, televényes 
talajon. Abauj Szilas, 933. VII. 24.”, illetve 
„Gömör: Tornai Karszt. A "Vecsembükk" forrás 
feletti gerincéle mentén, sűrű fiatal Carpinetumben, 
mohos méssziklás (sic), televényes talajon. Abauj: 
Szilas, 933. VII. 24.” 
 

Idő: 1995. június 8. 
Hely: Tornai-Karszt, Bódvaszilastól északra, Alsó-
hegy, Vecsem-bükk, 500-550 m tszf. magasságban, 
a dél-délkeletre néző meredek hegyoldal fölött,  már 
csak 5(-10) fokos, déli kitettségű lankán, mintegy 
plakorszéli helyzetben. 
Vegetáció: Erősen sziklás (erodált talajú?), ritkás 
gyertyános-tölgyesben, pontosabban jelentős 
mértékben elkőrisesedett (Fraxinus excelsior) 

gyertyánosban, 100%-os borítású, Melica uniflora 
uralta gyepszintben. A közelben a Carex brevicollis 
életerős populációja. Említésre méltó még a Melica 
picta. 
Állomány: A Lathyrus pisiformis többszázas, esetleg 
ezres nagyságrendű populációja a legsziklásabb 
részen tenyészik. Az adott évben a virágzás az 
elején, kb. az első harmadában tartott június 8-án. 
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5. A kis holdruta (Botrychium lunaria (L.) SW. in 
SCHRAD. ) újabb lelőhelye a Kőszegi-hegységben 
1999. május 23-án a Kőszegi-hegységben tett 
kirándulásom során a Hegyvámosi erdő felhagyott 
kőfejtőjében a kis holdruta eddig nem ismert, 20–30 
db különböző méretű, sporangiumos növényből álló 
populációjára bukkantam. A hegységből korábban 
több helyről is jelzett fajt [WAISBECKER A. (1891): 
Kőszeg vidékének edényes növényei. (2. javított és 
bővített kiadás). Kilián biz. Kőszeg, 80 pp.] az újabb 
flórakutatások során eddig csupán a hegység 
egyetlen pontján sikerült újra megtalálni (BARTHA 
D. – BODONCZI L. – MARKOVICS T. (1993): 
Változások a Kőszegi-hegység edényes virágtalan 
flórájában. – Bot. Közlem. 80: 31-40.; KESZEI B. 
(1993): Adatok a kis holdruta előfordulásáról és 
élőhelyének állapotáról a Kőszegi-hegységben. – 
Vasi Szemle 47: 197-204.; KIRÁLY G. (1996): A 
Kőszegi-hegység edényes flórája. Tilia 3. 414 pp.). 
Az általam talált állomány ettől a helytől nem 
messze található. A kőfejtő mészfillit szikláin a kis 
holdruta mellett más páfrányok is előfordulnak 
(Asplenium trichomanes, A. ruta-muraria, A. 
adiantum-nigrum). Az előfordulást fényképekkel 
dokumentáltam. 
 

KULCSÁR László (Sárvár) 
 

6. Menyanthes trifoliata L. és Carex appropinquata 
Schumacher az Ócsai TK-ben. 
1996. május 24-én az 50-es útról az Ócsa – Bugyi 
útra, Ócsa felé letérve, a Nagyerdő É-i csücskében, 
az úttól kb. 50 m-re, közvetlenül az erdőszélen a 
Menyanthes tízes nagyságrendű (vegetatív) 
állományát és a C. appropinquata két nagy, nem 
virágzó zsombékját találtam. A termőhgely égeres 
láperdő, kb. 30 cm-es vízborítással. Az előfordulást 
diafelvételekkel dokumentáltam.  
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1. Calamagrostis villosa Debrecen mellett. 
 

1999. 07. 22-én, egy épülő szilárd burkolatú út 
környezeti hatásvizsgálati eljárása kapcsán, 
helyszínelés közben figyeltem fel Debrecen 
külterületén, Nagycsere határrészen a Máliktanya 
nyugati oldalán levő laposra. A terület 2.5 × 2.5 km-
es UTM-hálóban történő lokalizálása: ET-66A3. 
Az élőhely nagyrészt magassásos és a 
helyszíneléskor még a külső szegélye is víz alatt állt. 
A mohaszint nagyon fejlett, lápréti barnamohák is 
előfordulnak. Befelé haladva a Caricetum gracilist 
zsombékoló sás váltja fel. A zsombékok közti 
semlyék befelé egyre szélesedik, nagyobb nyílt 
vízfelületekké állt össze a felméréskor, melyek a 
második bejárás, 08. 12-ére nedves iszapfelszínekké 
váltak, jórészt mocsári fajok fiatal egyedeivel 
borítva. 
A lapos középső és északi részén rekettyés foltok 
találhatók. Az egész, lápnak tekinthető terület 
mintegy 3 ha kiterjedésű. 
Maga a nádtippan zónát alkot a magassásos külső 
oldalán oly módon, hogy mozaikosan bejut a sás 
sarjtelepek közé is. Teszi ezt annak ellenére, hogy 
nem hosszú, hanem rövid tarackos, sőt, enyhén 
zsombékoló-gyepes megjelenése van. 
A fű megjelenésére a viszonylag keskeny leveleken, 
a gyepességen és az enyhe zsombékképzésen kívül 
jellemző a buga formája. Ez nagymértékben elüt a 
Calamagrostis canescens megszokott, "laza" 
szerkezetétol, de a siskanádnál jóval kevésbé 
robusztus. Legjobban talán a Calamagrostis stricta-
ra emlékeztet. 
A mikroszkopizálásra hazavitt hajtáson a 
következők voltak megállapíthatók:  
- A pelyva átlag 4.5 mm hosszú (A C. stricta-é 3 
mm körüli). 
- A toklászok mérete nem tér el annyira egymástól, 
mint a C. stricta-n, átlag 3 ill. 3.5 mm hosszúak. 
- A belső toklász csúcsa nem kihegyezett (mint a C. 
strictan), hanem kissé kicsípett.  
- A toklász szálkája nem a toklász háti oldalának 
közepéből (mint a C. stricta-n), hanem kifejezetten 
annak aljából ered. (Ez a legfontosabb 
megkülönböztető bélyeg.) 
- A toklász tövén eredő szőrök elérik a toklászok 
hosszát, azoknál nem rövidebbek. 
- A levelek szélessége a már kissé száradó (enyhén 
pöndörödő levelű) példányokon is 3 mm körüli, ami 
a lápi nádtippan esetében már a felső határ. 
- A levél fonákának és színének élénkzöld színe 
jelentősen nem tér el, a C. stricta-ra jellemző 
szürkészöld szín itt nem jelentkezik. A levél érdes. 
A fentebbiek alapján a fajt Calamagrostis villosa-
nak határoztam meg. Ezt egy eljuttatott példány 
alapján később Dr. FELFÖLDY Lajos is jóváhagyta. 
 

Az élőhely adminisztratív védelemének terén 
tesszük meg a szükséges lépéseket (egyrészt a 
majdani közút építésének tekintetében, másrészt a 
terület lápkataszterbe történő felvételének ügyében). 
 
Ami a Calamagrostis villosa korábbi nyírségi 
előfordulását illeti, egy nyírségi adatáról BOROS 
(1932: 47.) számolt be (Szaniszló: Karulyi-erdő, a 
Fülemezői-majornál, ma Románia: ................). 
BOROS a fajt a beregi Nyíres-tavon vagy annak 
szegélyén később maga is gyűjtötte. A példányt 
amely a MTM Növénytárában található Dr. Felföldy 
Lajos identifikálta (vö.: TATÁR 1998.). 
Biogeográfiai szempontból a faj megjelenése 
nagyban emlékeztet a rezes hölgymál viselkedésére. 
Utóbbi is elterjedt montán-szubalpin faj, még 
társulástani szerepük is közel áll egymáshoz. 
Lejutása a magas hegyvidékről a Dél-Nyírségbe a 
rezes hölgymállal hasonló módon, nagy 
valószínűséggel azonos klímaidőszakban 
történhetett, ettől nyilván eltér beregi-síki 
megjelenésének módja. A kérdés jobb tisztázásához 
a kárpáti állományok pontosabb ismeretére lenne 
szükség. 
 

Irodalom:  
 

BOROS Á. (1932): A Nyírség flórája és 
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TATÁR D. (1998): Két új nádtippan a magyar 
flórában: Calamagrostis villosa (Chaix) Gmel. és 
C. purpurea Trin. – Bot. Közlem. (1995) 82 (1-2): 
39-44. 
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7. Pyrola rotundifolia L. újabb lelőhelye a 
Kis-Alföldön. 
1998. augusztus 23-án Rábacsécsény és Enese 
között, a közút melletti nemesnyárasban a Pyrola 
rotundifolia mintegy 6 m2-es telepét találta  
M. FEHÉR Anita, MOLNÁR V. Attila és PFEIFFER 
Norbert. E fajt korábban a Kis-Alföldön csak 
Werner Ervin találta Mosonmagyaróvár mellett. 
Ugyanitt néhány tő Cephalanthera longifolia is nőtt.  
 
 
 


