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Apró közlemények 
 

 

1. Helyreigazítás: egyes mohaadatok revíziója. 
 

Két korábbi közleményemben [LÁJER K. (1998a): Bevezetés a magyarországi lápok vegetáció-
ökológiájába. Tilia 6: 84–238.; LÁJER K. (1998b): Az Aldrovanda vesiculosa L. újabb előfordulása és egyéb 
adatok Magyarország flórájának ismeretéhez. – Kitaibelia 3(2): 263-274.] közölt néhány moha előfordulási 
adat helyesbítését ezúton szeretném közölni. 

1. Calliergon giganteum, Kemeneshát: Gersekarát (LÁJER 1998b), helyesen Calliergon cordifolium 
(Hedw.) Kindb. 

2. Scorpidium scorpioides, Vend-vidék: Kétvölgy (LÁJER 1998a, 1998b), helyesen Scleropodium purum 
(Hedw.) Limpr. 

3. Campylium sommerfeltii, Őrség: Szőce (Lájer 1998a, 1998b), helyesen Amblystegium humile (P. 
Beauv.) Crundwell. 

A fennti adatok revideálásáért PAPP Beátának és SZURDOKI Erzsébetnek jár köszönet. Az első két esetben 
a revíziót saját utólagos vizsgálataim is alátámasztják. A harmadik esetben a nálam maradt mintában már 
egyik fajt sem találtam, de emlékeim alapján a revízió helyessége nem kizárt. 

4. Sphagnum girgensohnii, Belső-Somogy: Tarany (LÁJER 1998b), helyesen Sphagnum fimbriatum Wils. 
SZURDOKI E. volt szíves revideálni, ezt utólagos vizsgálat alapján megerősítem.  

5. Sphagnum teres, Kemeneshát: Gersekarát (LÁJER 1998b), helyesen Sphagnum girgensohnii Russ. 
 

LÁJER Konrád (Pécs–Lánycsók) 
 
2. A kis ezerjófű fehér színváltozata a Budai-hegységben. 

 

2000.08.05-én a Budai-hegységben, Budakeszi és Telki között, a Pilisi Parkerdő Rt. bejáratával szemben, 
attól mintegy 200 méterre lévő tavalyi tarvágáson fehérvirágú kis ezerjófűre (Centaurium minus lus. 
albiflorum Peterm. 1838) leltem.  

SOÓ Rezső a Magyar flóra és vegetació rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 1966-ban megjelent II. 
kötetének 617. oldalán, és SOÓ-KÁRPÁTI növényhatározója (1968: 333-334.) helymegjelölés nélkül említik 
ezt a színváltozatot.  

Az élőhely délies kitettségű erdőirtás; humuszos, agyagos barna erdőtalajon.  
Fehér változattal még nem találkoztam, dacára annak, hogy a tágabb környék flóráját régóta jól ismerem.  

 

KARSAI Géza (Budapest) 
 

3. Epipactis albensis Novakova & Rydlo a Zempléni-hegységben. 
 

1996. augusztusában PELLES Gábor és FARKAS Sándor a füzéri Vár-hegyen, az autóparkolóhoz vezető út 
rézsüjében, önmegporzó nőszőfű néhány példányát találták. 1999. augusztusában a lelőhelyet MOLNÁR V. 
Attila es Jaroslav VLČKO is felkeresték és növényt elbai nőszőfű (Epipactis albensis) tipikus példányaiként 
azonosították. 

 
4. Macskahere (Phlomis tuberosa L.) Sopron mellett. 

 

2000. 04.30-án találtam rá a faj megközelítőleg 200-300 tövet számláló állományára a Soproni-hegység 
DK-i lábánál, Sopron községhatárban, a Harkai-kúptól Ny-ra, a Brand-majortól néhány száz méterre D-re, a 
Gida-patak oldalrézsűjén. A populáció élőhelyét a rézsű gyomosodó félszáraz gyepjei jelentették, a 
következő érdekesebb kísérőfajokkal: Nonea pulla, Nepeta pannonica, Agropyron intermedium, Adonis 
vernalis, Teucrium chamaedrys. Virágzó egyedeket júliusi bejáráskor nem sikerült megfigyelni, a növények 
sínylődnek a gyep záródása és a Sambucus ebulus terjeszkedése következtében. A térségben egyetlen régi, 
bizonytalan adata van Balf mellől (WALLNER 1903), újonnan megtalált előfordulása növényföldrajzi és 
természetvédelmi szempontból is nagy jelentőségű, mint ezen erdőssztyep-faj areájának egyik nyugati szélső 
pontja. 
 

LANTOS Zoltán (NYME, Sopron)  
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5. A kúszó zeller [Apium repens (Jacq.) Lagasca] új előfordulása a Tolnai-Sárközben. 
 

A ritka fajként ismert kúszó zellernek jelenleg négy előfordulása ismert hazánkban. Legutóbb KUN et al 
(1999) találták meg Császártöltés mellett ill. VOIGT (2000) Paks határában. Korábbi adatait Dunaszeg és 
Sükösd mellől MOLNÁR – PFEIFFER (1999) erősítették meg. 

2000 szeptember 26-án Bogyiszló község mellett, a patkó alakú horgásztó (ún.: „Holt-Duna”) DK-i 
partszakaszán ráleltem növényünk kisebb állományra. A parton mindenütt zárt nádas-gyékényes itt egy kb. 
20 m-es szakaszon (a falu strandja) nem fejlődött ki. A tóparttól 30 m-re telepített nyáras és a szegélyező 
nádas között – kb. 150 méter hosszan – egy alig használt földút vezet. A kúszó zeller e két helyen, nyílt, 
kiszáradó, homokos-iszaptalajon volt megtalálható. A néhány leveles, inda nélküli egyedtől a három 
tenyérnyi foltig fordult elő. Az állomány nagyságának megítélése nehéz: az egyedszám – a már legyökerezett 
formát külön figyelembe véve – 3-500 között lehet. A csak leveles „egyedek” mellett egy-két terméses, 
néhány virágzó és több bimbós hajtást is megfigyeltem.  

A termőhelyen a következő egyéb jellegzetes fajokat láttam még (max. 1 m-es körzetben): Atriplex 
hastifolia (néhány), Bidens tripartita (bőven), Carex hirta (szórv.), Centaurium pulchellum (néhány), 
Chenopodium rubrum (néhány), Cyperus fuscus (bőven), Eleocharis palustris agg. (incl. uniglumis – számos 
ellentmondásos bélyeg!), Juncus articulatus (szórv.), Juncus bufonius (szórv.), Juncus compressus (szórv.), 
Juncus inflexus (héhány), Lycopus europaeus (néhány), Lythrum hyssopifolia (szórv.), Mentha aquatica 
(szórv.), Plantago major (szórv.), Polygonum minus (szórv.), Polygonum persicaria (néhány), Potentilla 
anserina (bőven), Potentilla supina (szórv.), Pulicaria dysenterica (szórv.), Pycreus flavescens (bőven), 
Ranunculus sceleratus (néhány), Rumex maritimum (néhány), Teucrium scordium (szórv.), Trifolium 
fragiferum (szórv.), Trifolium repens (néhány), Verbena officinalis (néhány), Veronica scardica (néhány). 

A hazai aktuális adatok ismeretében a virágzási idő – a termőhely vízborítottságától is függően – 
kitolódhat október közepéig (vö.: MOLNÁR – PFEIFFER 1999: 393.); hazánkban a faj magassága csak nagyon 
ritkán haladja meg a 10 cm-t. 

Feltételezhető, hogy e nem feltűnő, de nagyon jellegzetes növényünknek még több előfordulása is van a 
Duna egykori árterületén.  
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