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Ophrys apifera Huds. és Apium repens (Jacq.) Lagasca 
elõfordulása a Vértesben 

 

RIEZING Norbert 
 

H-2851 Környe, Bem J. u 33. 
 

Bevezetés 
 

Az Észak-Vértesben és a Vértesaján 1994 óta kutatok, és az elmúlt hét év alatt több florisztikai 
érdekességet is találtam. Ezen érdekesebb fajok közül emelek ki kettõt, a méhbangót és a kúszó zellert, 
melyek elõfordulását jelen dolgozatomban ismertetem. Mindkét faj elõfordulása új a Vértesre [a méhbangó 
esetében FARKAS (1999) könyvében már ez az adat szerepel]. 
 

Méhbangó � Ophrys apifera Huds. 
 

A fajnak a Vértesbõl nem ismert korábbi adata. A környezõ területeken a Bakonyból (BÖLÖNI J. ex verb.), 
a Nyugati-Gerecsébõl (MATUS 1993), valamint a Déli-Gerecsébõl került elõ. Mindhárom élõhelyen csak 
kisebb állomány él, van olyan év is, amikor nincs generatív hajtás.  

Az elsõ vértesi populációt 1998. június 20-án találtam meg Pusztavám határában a Farkas-hegy nevû 
területen. A lelõhely a Vértes tömbjétõl északra, plakor helyzetben található. 

A bakonyi és gerecsei populációkkal ellentétben itt nem természetközeli, hanem másodlagos pionír 
társulásban él. A korábban külszíni bányászat által teljesen tönkretett területet szürke színû zagy-föld 
keverékkel fedték le, majd akácot telepítettek rá. Ahol az akác összefüggõ állományban megmaradt, ott 
néhány faj alkotta dús gyepszint alakult ki. Itt nem találtam bangót. Ahol az akác nem, vagy csak kisebb 
foltokban maradt meg, illetve nem ültettek akácot (nedvesebb termõhelyek), ott bangót is találtam � kivéve az 
igen száraz termõhelyeket.  

Az állomány mintegy 60 ha területen szóródik szét, változatos termõhelyi viszonyok mellett. 1998-ban 
134 méhbangót számoltam össze, de közben csak a növény számára potenciális élõhelyet jelentõ terület kb. 
25%-át néztem át. Az abban az évben virágzó növényeket 400-450 tõre becsültem, tehát ez a Kárpát-medence 
egyik legjelentõsebb állománya (ÓVÁRI 1996, NÉMETH 1989). Az 1999-es évben az elõzõ évi mennyiségnek 
csak kb. a fele, 2000-ben még annyi sem virágzott. A növényenkénti virágszám mindhárom évben 2 és 10 
között változott. A szokatlanul száraz 2000-es évben sok virág még bimbós állapotában elszáradt, vagy ha ki 
is nyílt, eléggé torz alakot vett fel. Az átlagos virágszám 4.14, de a kedvezõbb adottságú élõhelyeken 
általában 6 körül mozog.  

A továbbiakban farkas-hegyi Ophrys élõhelyeket jellemzem. Nedves termõhelyek:  a mélyedésekben 
néhol megáll a víz, mely többé-kevésbé nyáron is megmarad, de mélysége nem nagyobb 20 cm-nél. Benne 
Phragmites communis és Eriophorum angustifolium alkot állományokat. Gyakori a Blackstonia acuminata, 
és a Centaurium littorale subsp. uliginosum, szórványosan elõfordul a Dactylorhiza incarnata. A méhbangó 
a vízparton felszínig nedves vagy idõszakosan nedves talajú helyeken nõ.  

A szárazabb termõhelyeken néhol kisebb foltokban megmaradt a Robinia psuedoacacia. Az akác mellett 
néhol Pinus sylvestris csemeték, vagy lombos fafajok jelentek meg: Populus alba, Populus termula, Salix 
caprea, esetleg Pyrus pyraster. Magasságuk rendszerint nem nagyobb 5 méternél. Alattuk néhol Salix 
purpurea, Salix rosmarinifolia, Ligustrum vulgare. A gyepszintben a Calamagrostis epigeios alkot többé-
kevésbé zárt gyepeket, szálanként megjelenik a Centaurea jacea, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, a 
ritkább fajok közül pedig a Gentiana cruciata, és az Epipactis palustris (utóbbi két faj a kisebb vízmosások 
mentén is megjelenik). Az Ophrys apifera ilyen körülmények között található a legnagyobb egyedszámban és 
itt nõnek a �legszebb� példányok (6-10 virág). 

A kis �ligetektõl� távolodva felbomlik a zárt Calamagrostis-gyep. Itt rendszerint elszáradt akác-
maradványokkal, valamint a következõ lágyszárúakkal találkozhatunk: Echium vulgare, Inula britannica, 
Carlina vulgaris, Lotus corniculatus, Orchis militaris, Daucus carota. Itt már jóval kevesebb méhbangó 
virágzik. 

A másik vértesi lelõhelyen (Homok-szõlõk), mely az elõbbihez közel, attól északkeletre található, itt 
elõször 1999-ben találtam meg a méhbangót. Itt is bányarekultivációs területen él, ahová erdei fenyõt 
telepítettek. A fenyõ foltokban megmaradt, néhol zárt állományokat alkot és jelenleg 2-3 méter magas. Az 
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Ophrys apifera az Ophioglossum vulgatum (új faj a Vértesben), Blackstonia acuminata, Gentiana cruciata 
társaságában a kisebb-nagyobb nyílt részeken található. Egyéb növényfajok továbbá Centaurium minus, 
Erigeron canadensis, Carlina vulgaris, Campanula persicifolia, Anthericum ramosum, Platanthera bifolia, 
Orchis militaris, gyakori a Calamagrostis epigeios, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus.  

Harmadik lelõhelye az elõzõ kettõtõl keletre a Cica-homok nevû területen található. Ez is 
bányarekultivációs terület. A néhány tucat tõ Ophrys apifera záródott gyepben, illetve az akácos szélein 
tenyészik. A gyep nagy részére ide is erdei fenyõt telepítettek, de tág hálózatban, továbbá ezek az egyedek 
még nem érik el az egy méteres magasságot sem, így egyenlõre nem nyomják el a gyepvegetációt. Boros 
Ádám 1933-ban és 1935-ben járt a területen (BOROS 1933, 1935), melyen akkor nyílt és zárt homoki 
gyepeket, gyepfoltokat talált. Az Ophrys-t nem említi. 

A Vértesben többfelé is találkozhatunk az elõzõekhez hasonló adottságú élõhelyekkel, rajtuk azonban 
Ophrys apifera-t még nem találtam. 

A lelõhelyeken kijelöltem hat kvadrátot, melyek �szemre� valamennyire különböznek egymástól (1. 
táblázat). Azért választottam különbözõeket, mert nem akartam több hasonlót felvételezni. A eredményeket a 
következõ táblázatban foglaltam össze (a számok a borítás %-os értékét jelentik). 
 

1. táblázat. A növényzet összetétele a méhbangó vértesi lelõhelyein 
 

Fajok Felvételi sorszám 
 1 2 3 4 5 6 
Fásszárúak A,B,C szint       
Pinus sylvestris - 30 15 10 - - 
Salix caprea - - 15 - - 5 C 
Sorbus torminalis - - 5 - - - 
Pyrus pyraster - - - +* - - 
Populus tremula - - 75 A +* 90 A - 
Robinia pseudoacacia - - - +* - - 
       
Lágyszárúak C szint       
Ophrys apifera + (1 pd.) + (2 pd.) + (1 pd.) + (2 pd.) + (1 pd.) + (1 pd.) 
Calamagrostis epigeios 35 10 +* 20 75 5 
Lotus corniculatus 25 15 +* - - 2,5 
Leotondon hispidus 15 5 15 - 15 30 
Centaurea jacea - - 5 +** - 15 
Daucus carota +* + +* - + 2,5 
Crepis setosa +* - - - - - 
Genista tinctoria 5 - - - + +* 
Viola hirta +* - - - - - 
Erigeron canadensis - + - - - - 
Carlina vulgaris - - +* +** - - 
Plantago lanceolata - - +*  - +* 
Achillea millefolium - - +* +** - - 
Poa angustifolia - - 35 10 - 15 
Sanguisorba minor - - +* 5 - +* 
Lotus siliquosus - - - 10 - - 
Linum catharticum - - - +** - - 
Cirsium arvense - - - +** - - 
Brachypodium sylvaticum - - - - 10 5 
Agrostis capillaris - - - - - +* 
Blackstonia acuminata - - - - - +* 
Euphrasia stricta - - - - - +* 
Equisetum palustre - - - - - 10 
Centaurium littorale - - - - - +* 
Odontites rubra - - - - - +* 
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Az 1-2. kvadrát felvételezése 2000.08.03-án, a többié 2000.08.06-án történt. A mintaterület nagysága 1 
m2. A további jellemzõk a következõk: 
 

1.: Cica-homok, tszf. magasság: 300 m, kitettség: NY, lejtfok: 5 %. Csak gyepszint van, magassága 20-30 cm, 
borítása 85 % (*: a +-tel jelzett fajok együttes borítása 5%). 

2.: Homok-szõlõk, tszf. magasság: 310 m, sík. A fenyõ magassága 2 m, a gyepszinté 20 cm, a teljes borítás (a 
fenyõ a talajig ágas) 60 %. 

3.: Farkas-hegy, tszf. magasság: 310 m, sík. A cserjeszint magassága 70-100 cm, a gyepszinté 15-20 cm, az 
együttes borítás 95% (a kis termetû cserjék a gyepszintet is elfedik). *: a +-tel jelzett fajok együttes borítása 
5%. Megj.: Közvetlenül a kvadrát határánál: Genista tinctoria, Crepis setosa, Populus alba (csemete), 
Pyrus pyraster (csemete). (Ezeket a fajokat azért említem meg, mert egyébként jellemzõen ezek közelében 
jelenik meg az Ophrys.) 

4.: Farkas-hegy, tszf. magasság: 310 m, sík. A cserjeszint magassága 80-90 cm, a gyepszinté 15-30 cm, az 
együttes borítás 70% (a kis termetû cserjék a gyepszintet is elfedik). *: a +-tel jelzett fajok együttes borítása 
10% **: a +-tel jelzett fajok együttes borítása 5%). Közvetlenül a kvadrát határánál: Solidago virga-aurea, 
Echium vulgare, Euphorbia cyparissias, Daucus carota, Lotus corniculatus, Erigeron canadensis. 

5.: Farkas-hegy, tszf. magasság: 310 m, sík. A gyepszint magassága 60 cm, borítása 100%. 
6.: Farkas-hegy, tszf. magasság: 310 m, sík. A gyepszint magassága 15-45 cm, borítása 95%. *: a +-tel jelzett 

fajok együttes borítása 5%. 
 

A szokatlan termõhely miatt megpróbáltam talajszelvényeket ásni, de ez igen nehéznek bizonyult, 
mindössze kb. 20 cm mélyre tudtam lemenni. A felsõ 5-7 cm-es réteg szürkés árnyalatú világosbarna színû, 
kissé porhanyós, száraz (augusztus). Alatta barna színû, agyagos, morzsás szerkezetû, nedves (!) réteg 
található. Mindkét rétegben nagy arányú a különféle fosszilis kagylómaradványok jelenléte (egyrészt ezek, 
másrészt a talaj tömörsége miatt nehéz ásni). A talaj felsõ rétege tehát igen száraz, de alatta közel már nedves 
réteg található, ezért nem meglepõ, hogy üde termõhelyekre jellemzõ fajok is élnek a látszólag száraz 
termõhelyen.  

Meg kell még említenem, hogy a szövegben többször is említem a Blackstonia acuminata-t, mint 
jellemzõ fajt, a kvadrátokban azonban nem szerepel. Ez a 2000-es év szokatlanul száraz idõjárásával 
magyarázható. 1998-99-ben tömegesen virágzott, míg 2000-ben többnyire meg sem jelent (más vértesi 
lelõhelyein sem), maximum néhány sínylõdõ példányt lehetett látni! 
 

Kúszó zeller � Apium repens (Jacq.) Lagasca 
 

A taxont 1999. augusztus 12-én találtam meg a Vértesalján Bokod község határában. Az élõhely a 
valamikori Által-ér ártéren található egy korábbi mellékágban. A patakot az 1900-as évek elején mesterséges 
mederbe terelték, az ártér ezen részén pedig legelõt alakítottak ki, melyet az 1980-as években felszántottak, de 
azóta ismét gyeppé alakult. A kúszó zeller állománya nyáron is nedvesen-tocsogósan maradó, egymással 
többé-kevésbé összefüggõ, vagy egymáshoz közeli mélyedésekben található, melyek kb. 0,1 hektáron 
szóródnak szét. Egyes foltokon tömeges, a legtöbb növény teljes virágzásban volt. A környezõ, hasonló 
adottságú élõhelyeken nem találtam meg  

Elõnyben részesíti a nyílt talajfelszínt (pl. traktornyom mentén), de a teljesen zárt gyepekben is 
megtalálható, ha a növényzet alacsony. Ilyenkor más növények egyedei között, illetve azok fölé kúszva 
látható. Jellemzõ fajok, amelyek társaságában megtalálható a következõk Ranunculus repens, Mentha 
pulegium, Cyperus fuscus, Juncus articulatus, Carex hirta, Agrostis stolonifera, egy vegetatív állapotban nem 
meghatározható Carex faj, valamint a mélyebben fekvõ, nedvesebb helyeken a Sium erectum.  

A lelõhelyen hat kvadrátot jelöltem ki (2. táblázat). A felvételezés eredményeit a következõ táblázatban 
foglaltam össze (a számok a borítás %-os értékét jelentik). 
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2. táblázat. A növényzet összetétele a kúszó zeller vértesi lelõhelyén 
 

Fajok Felvételi sorszám 
 1 2 3 4 5 6 
Apium repens 40 15 25 40 5 10 
Ranunculus repens 2,5 2,5 5 - 10 2,5 
Ranunculus acre - - - 2,5 - - 
Plantago lanceolata 2,5 - 2,5 + + - 
Verbena officinalis + - - - - - 
Mentha pulegium 5 + 10 2,5 - 2,5 
Serratula tinctoria 5 - - - - - 
Cyperus fuscus - - 10 - - 10 
Sium erectum - - - - - 15 
Carex hirta - - 2,5 5 15 + 
Carex sp. 2,5 2,5 2,5 5 5 - 
Equisetum palustre 2,5 + + + + - 
Juncus articulatus 35 70 30 25 55 10 
Holosteum umbellatum + - - - - - 
Lysimachia nummularia - 5 - - - - 
Achillea sp. - + - - - - 
Agrostis stolonifera - 2,5 10 10 5 - 
Potentilla anserina - 2,5 - - - - 
Centaurea jacea - - + + - - 
Carduus nutans - - 2,5 - - - 
Galium sp. - - 5 5 - - 
Trifolium repens - - - - + - 
Luzula campestris - - - 5 - - 
Centaurium littorale - - - - + - 
 

Valamennyi kvadrát felvételezése 2000.08.01-én történt, sík területen. A mintaterület 1 m2-es, néha 
azonban még ez is nagynak bizonyult, mert az Apium repens csak a négyzet mélyebb fekvésû, nedvesebb 
részein volt megtalálható, a szárazabb részeken már nem tenyészett. Az egyes kvadrátok egyéb jellemzõi a 
következõk: 
 

1.: A növényzet magassága 5-15 cm, a borítás 95 %-os. 
2.: A növényzet magassága szintén 5-15 cm, a borítás 100 %-os. 
3.: A növényzet magassága szintén 5-15 cm, a borítás 100 %-os. 
4.: A növényzet magassága 3-10 cm, a borítás 100 %-os. 
5.: A növényzet magassága 5-15 cm, a borítás 95 %-os. 
6.: A növényzet magassága 3-10 cm, a borítás 50 %-os. 
 

Korábbi Kárpát-medencei adatai (pl. POLGÁR 1908, DEGEN 1915, stb. in MTM) elsõsorban a Duna 
mellõl, vagy annak mellékvizeibõl származnak. Általában növényzettel gyéren benõtt iszapos, kavicsos 
termõhelyeken, vagy kavicsos legelõ tocsogóiban találták. Itteni elõfordulásának érdekessége, hogy nagyobb 
folyóinktól távol, egy másodlagosan kialakult nedves legelõn jelent meg. 

A növény pionír jellegét, valamint nehéz észrevehetõségét figyelembe véve várhatóan még több helyrõl 
elõkerül majd az elkövetkezendõ években. 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönettel tartozom Király Gergelynek a cikk írása közben nyújtott hasznos észrevételeiért, valamint 
Dobolyi Z. Konstantinnak az MTM Növénytárában nyújtott segítségéért.  
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Summary 
Ophrys apifera Huds. and Apium repens (Jacg.) Lagasca in Vértes Hills (W-Hungary) 

N. RIEZING 
 

Site conditions of two particularly important species are discussed in detail. Ophrys apifera and Apium 
repens were discovered in the northern part of the Vértes Mts. during floristic research continued since 1994. 
Ophrys apifera has one of the biggest known populations in the country scattered at a 60 ha large site of mine 
recultivation with various site conditions. The former opencast coal mining area was covered with grey waste 
material and planted with Robinia. The bee orchid is missing from plantations of black locust with a dense 
understorey and a common species set but, except the very dry places, inhabits those patches where black 
locust was not planted or has not established. The population measured 400-450 flowering individuals in 
1998. The species was also recorded at Homok-Szõlõk, a recultivation area planted with Scotch fir. The third 
recorded habitat of the bee orchid called Cica-homok is also planted with Scotch fir. In this young plantation 
the grass layer is not yet shaded by the canopy. 

Apium repens was recorded in a former river bed of the Által-ér near the village of Bokod. After the river 
control in the early 1900s the site developed into a wet pasture. In the 1980s it was ploughed but abandoned 
and covered with grassland again. Coenological tables represent the newly discovered habitats of the two 
species. 
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