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A csonka orbáncfû (Hypericum mutilum L.) elõfordulása 
Magyarországon*. 

 

PFEIFFER Norbert1 � MOLNÁR V. Attila2 
 

(1) H-7570 Barcs, Gárdonyi G. u. 2/1.  
(2) Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, H-4010 Debrecen Pf.: 14. 

 

Bevezetés 
 

2001. augusztus 10-én a Baláta-tó keleti szegélyén egy számunkra ismeretlen Hypericum-faj mintegy 150 
töves állományára bukkantunk. A faj nem hasonlított egyetlen hazai orbáncfû-fajhoz sem: apró virágai, 
egymástól kissé eltérõ méretû csészelevelei és tojásdad-háromszögletû szárlevelei révén mindegyik hazánkból 
ismert Hypericum-fajtól különbözött. 

A határozást ROBSON (1968) munkája alapján végeztük és átnéztük a Magyar Természettudományi 
Múzeum Növénytára Herbarium Generale gyûjteményének Hypericum anyagát is. Ezek alapján növényeink a 
Hypericum mutilum L. fajhoz tartoznak. Késõbb ennek az észak-amerikai jövevénynek további 3 állományát 
találtunk meg néhány kilométeres körzeten belül. Egy-egy herbáriumi példányt helyeztünk el a MTM 
Növénytárának Herbarium Carpato-Pannonicum gyûjteményében és a Debreceni Egyetem TTK Növénytani 
Tanszékének herbáriumában. 

 

A Magyarországon talált példányok jellemzõi  
 

A növények karcsúak, 15�60 cm magasak, egyévesek. Száruk csupasz, felálló, a közepétõl kezdve 
elágazó. A félárnyékos és kissé nedvesebb helyeken termõ példányok magasabbra nõnek, dúsabban elágazók 
és jóval több virágot hoznak, mint a szárazabb, napfénynek közvetlenül kitett helyeken élõk. A virágzat 
kettõsbog. Alsóbb részén lombleveles, felsõbb részén csak jelentéktelen, keskeny, néhány mm-es 
murvaleveleket találunk. A szirmok 2�3 mm hosszúak, a csészelevelek 3�5 mm-esek. Elõbbiek hosszúkás-
lándzsásak, tompa csúcsúak. Utóbbiak egy virágon belül is kissé eltérõ méretûek. A szirmok a csészékkel 
fedõ helyzetben vannak. A virágzás az általunk ismert szakirodalmi források szerint júniustól szeptemberig 
tart. Megfigyeléseink szerint azonban még októberben is � és minden bizonnyal egészen a fagyok beálltáig � 
virágzik. A szárlevelek 7�25 mm hosszúságúak, (3�)5 erûek, alakjuk a tojásdadtól a hosszúkásig terjed, 
válluk széles és kissé szárölelõ. A levélcsúcs tompás. A szárlevél a csúcsa felé keskenyedõ, alsó ötödében a 
legszélesebb. A tok 2,5�4 mm hosszú, ellipszoid. A növény érdekes sajátsága, hogy virágai a déli hõségben 
igen hamar elnyílnak, így nyáron a délutáni órákban alig találni kinyílt virágokat (augusztusban 11 óra után 
már csak a félárnyékos termõhelyeken találtunk néhány nyíló növényt). 

 

A Hypericum genus  Brathys sectio-ja 
 

A most megtalált faj a Hypericum genus-on belül a Brathys sectio-ba tartozik. A Brathys sectio jellemzõi: 
a csészéknél rövidebb szirmok (FIORI 1923�1925), cingár alkat, egyéves életforma, 5-12 alig észrevehetõen 
több falkás porzó, hosszúkás vagy lándzsás csészék (ÜCHTRITZ � ASCHERSON 1885). Korábban e sectio-ba 
sorolt faj nem volt ismert hazánk területérõl. A most megtalált növényen kívül Európában a Brathys sectio 
további négy faja fordul elõ: H. gentianoides (L.) Britton, H. majus (Gray), H. canadense L., H. gymnanthum 
Engelm. & Gray.  

A Hypericum mutilum L. szinonímái: H. quinquenervium Walt.,  H. parviflorum Willd., Sarothra 
blentinensis Savi f., S. mutila (L.) Kimura, Ascyrum crus-andrae L. 

A Hypericum mutilum és a Hypericum gymnanthum faji szintû önállóságát egyes szerzõk  
kétségbevonják, mások (HEINE 1962, TORREY & GRAY 1838) megkülönböztetik a két fajt. A helyzetet 
bonyolítja, hogy a H. japonicum és a H. gymnanthum önállósága szintén vitatott (MAXIMOVICZ 1881) ill. a 
három taxonnal kapcsolatos névhasználat elég kaotikus. [GRAY � aki a H. gymnanthum-ot ENGELMANN-nal 
együtt leírta � kezdetben e taxont H. mutilum f. gymnanthum névvel illette (TORREY & GRAY 1838), majd 

                                                 
.* Készült az Oktatási Minisztérium FKFP 0114/2001. sz. pályázata (témavezetõ: Molnár V. A.) és a MTA Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával. 
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önálló fajként írta le (ENGELMANN & GRA  Y 1845), végül � az ÜCHTRITZ-cel folytatott levelezés tanúsága 
szerint � újra a H. mutilum fajhoz tartozónak tekintette a növényt (ÜCHTRITZ � ASCHERSON 1885)]. 

 

A Hypericum mutilum elterjedési területe, 
felbukkanása és terjeszkedése Európában 

 

A Hypericum mutilum Kanadától Dél-
Brazíliáig elterjedt növény (ÜCHTRITZ � 
ASCHERSON 1885). [A H. japonicum Ázsiában, a 
H. gymnanthum pedig Észak-Amerikában honos.] 

A H. mutilum Európában elõször 1834-ben 
jelent meg Olaszországban (SAVI 1839a, 1839b). 
Az elsõ lelõhelyekrõl a növény néhány év múlva 
eltûnt, azóta azonban újabb és újabb helyekrõl 
került elõ, gyakran igen távol a korábbi 
elõfordulási helyektõl (TOSCO 1953, MÜLLER-
STOLL és HUDZIOK 1960 cit. BARONI 1955, 
PIGNATTI 1982). 

Az akkoriban Németországhoz (jelenleg 
Lengyelországhoz) tartozó Posen tartományban 
1884-ben egy STRÄHLER nevû erdész talált rá 
(ÜCHTRITZ 1885, ÜCHTRITZ � ASCHERSON 1885). 
Ezzel magyarázható, hogy bár szerepel a Flora 
Europaea II. kötetében mint Németország területén 
is elõforduló faj, egyetlen újabb német flóramûben 
sem találunk rá utalást (vö. ROTHMALER 1988, 
SCHMEIL et al. 1993). Errõl az elõfordulási helyrõl 
azonban napjainkra valószínûleg eltûnt, 
Lengyelország területén jelenleg nem ismert 
elõfordulása (Zbigniew SZELAG levélbeni közlése). 

1947-ben Franciaországban VIVANT (1950) 
találta meg, majd 10 év múlva a faj 
�naturalizálódásáról� számol be.  

SISKIN és BOBROV (1949) a Kaukázus 
területérõl említik. 

A növény európai elõfordulását illetõen több 
feltételezés is született. KELLER (1908) szerint rizs 
vetõmaggal került Olaszországba és 
rizsültetvényekhez köthetõ terjedése. ÜCHTRITZ 
(1885) szerint az 1800-as években Észak-
Amerikából nagy elõszeretettel importált herefajok 
vetõmagvaival � melyekkel a szárazabb 
periódusban lévõ lápok hasznosítását kísérelték 
meg � kerülhetett kontinensünkre. ROBSON (1968) 
elképzelhetõnek tartja takarmánnyal és vándorló 
madarakkal való terjedését is. HEGI (é. n.) 
fûmaggal történt behurcolásának lehetõségére utal. 
A Hypericum mutilum magvai igen aprók, ami 
minden bizonnyal nagyban hozzájárul jó terjedõ 
képességéhez. Magyarországra kerülését illetõen 
két elképzelésünk van. Az egyik szerint külföldi 
eredetû vadtakarmány vetõmaggal kerülhetett a 

Baláta-tó környékén található vadföldre, amelynek szegélyében 2001-ben a legnagyobb hazai állományát 
találtuk meg. Másrészt Somogy megye legnagyobb összefüggõ erdõterületére évrõl évre igen sok külföldi 
vadász érkezik, közöttük szép számmal vannak olasz vendégek is. A H. mutilum Olaszországban 3 
tartományban is elõfordul (Piemont, Lombardia és Toscana: PIGNATTI 1982), tehát a vadászok csizmájára 
ragadt sárral is a Baláta-tó környékére juthatott a faj. 

 

1. ábra. A Hypericum mutilum habitusa, szárlevele 
és virágzatának részlete (KÓRA Judit rajza) 
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2. ábra. A Hypericum mutilum elõfordulásai Belsõ-Somogyban  
(1 : 100 000-es agrotopográfiai térkép alapján) 
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A hazai lelõhelyek és elõfordulási viszonyok 

 

A faj jelenleg ismert 4 hazai állománya kivétel nélkül Somogy megyében, a szentai erdõtömbben 
található. Egymástól mindössze néhány kilométer távolság választja el õket. (A lelõhelyek elhelyezkedését a 
2. ábrán tüntettük fel.) 

1. Szenta 9/VI erdõrészlet (Pfeiffer N. �  Molnár V. A. � Toldi Miklós � Gulyás Gergely �  Sulyok József 
� Sulyokné Stark Krisztina, 2001.08.10.) UTM: XM63. A Baláta-tó keleti szegélyén a megfigyelõtorony 
elõtti területen mintegy 150 tövet láttunk. Ugyanezen a területen láttuk 2000-ben a Caldesia parnassifolia 
(L.) Parl. egyetlen jelenleg ismert hazai állományát. Az eredetileg zsombékos élõhelyet egy korábbi, 
szárazabb nyarú évben felszántották és befenyvesítették. Az ezt követõ magasabb vízállású idõszakban 
azonban minden ide ültetett erdeifenyõ kipusztult, de a korábbi növényzet sajnos nem állt helyre. Minden itt 
megtalált növény ezen a másodlagos termõhelyen élt. 

2. Szenta 5/VF erdõrészlet (Pfeiffer N. �  Molnár V. A. � Gulyás G., 2001.08.14.) UTM: XM73. A 
Baláta-tótól keletre, néhány száz m-re található vadföld bolygatott szegélyében egy kb. 1�3 m széles sávban 
tömeges. Ez az állomány legalább több ezer töves, egyben a legnagyobb az ismert populációk között. 

3. Szenta 70-es erdõtag (Pfeiffer N. � Mezei Ervin, 2001.10.02.) UTM: XM72. Az Adria kõolajvezeték 
30 m széles pásztában kaszált nyomsávja egy buckaközi laposban kialakult Carici acutiformis � Alnetum 
társulást keresztez. Itt néhány száz töves állományt találtunk nedves, ritkás növényzetû, kaszált termõhelyen. 

4. Inke 32/I erdõrészlet (Pfeiffer N. � Mezei E., 2001.10.02.) UTM: XM73. Egy bolygatott, szárazodó 
zsombékos szélén kb. 2 m széles sávban találtuk a növény néhány ezer töves állományát. A zsombékoson 
erdészeti út halad keresztül és a területen e mellett az út mellet idõnként vadetetést is folytatnak. 

 

3. ábra. A Hypericum mutilum elõfordulásai Magyarország UTM-rendszerû hálótérképén 
 

 
 
 

Javaslatok a hazai szakirodalmi források kiegészítésére 
 

A hazai szakirodalomban a növény eddig nem szerepelt. Így indokoltnak tartjuk, hogy a fajt beillesszük a 
magyarországi edényes növények rendszerébe és magyar névvel illessük. Magyar elnevezésként � 
tudományos nevének megfelelõen � a csonka orbáncfû nevet javasoljuk (mutilus, -a, -um = csonka, 
szarvatlan). 
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SIMON (2000) munkájához a következõ kiegészítést javasoljuk: 
 

2.a. változatlan 
   b. A szár erõsebb, felálló, kb. 15�60 cm magas �����������������.......................... 3 
3.a. A sziromlevelek (1,5�)2�3 mm hosszúak, kissé rövidebbek, mint az egy virágon belül is eltérõ méretû, 

3�5 mm hosszú csészelevelek. A növényrõl hiányoznak a fekete vagy vöröses színû mirigyek. A középsõ 
szárlevelek ülõk, t-k. szárölelõk, ovális-háromszögletûek, alsó ötödükben a legszélesebbek, tövükön 3-5 
erûek. Dt (Belsõ-Somogy: Szenta, Inke). Egyéves, észak-amerikai eredetû adventív faj, mely kiszáradó 
lápokban és zsombékosokban, valamint egyéb nedves, bolygatott élõhelyeken jelenik meg. Júl.-okt. 

   Hypericum mutilum L. Csonka orbáncfû 
   b. A szirmok hosszabbak, mint a csészék. Évelõ fajok ..................................................................................  4 
4.a. (Simonnál 3.a.) A csl t-k. ép szélûek ... 

 

Magyarországon a Hypericum mutilum Molinio � Arrhenatheretea és Magnocaricion fajokkal, illetve 
társulásközömbös és gyomfajokkal jellemezhetõ növényközösségekben fordul elõ. 

A Hypericum mutilum számára BORHIDI (1995) munkájának kiegészítéseként megfigyeléseink és a 
kísérõfajai alapján a következõ szociális magatartástípust (SBT), valamint természetességi (Val) és relatív 
ökológiai indikátor értékszámokat javasoljuk: 

 

 SBT Val TB WB RB NB LB KB SB Soc.Chr. 
Hypericum mutilum AC 1 5 8 6 4 7 4 0 Indiff. 

 

Összefoglalás 
 

Egy Magyarország flórájára új adventív növény, a Hypericum mutilum elõfordulásáról számolunk be. A 
legközelebbi ismert lelõhelyei is légvonalban 700 km-nél nagyobb távolságra találhatóak. Négy lelõhelyen 
találtuk meg, melyek néhány kilométeres körzeten belül helyezkednek el Belsõ-Somogyban: a Baláta-tó 
szegélyén és az azt övezõ erdõtömb területén. 

Mivel a faj ezeken a termõhelyeken igen jól érzi magát (helyenként több ezer töves állományait találtuk), 
számolnunk kell azzal, hogy a közeljövõben újabb, számára alkalmas termõhelyeken telepedhet meg és válhat 
tömegessé. Erre elsõsorban a jelenlegi elõfordulási helyek környékén számíthatunk, de mivel magvai igen 
aprók, nagyobb távolságokra is könnyen eljuthat. 
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Zusammenfassung 
Hypericum mutilum L. in Ungarn 

N. PFEIFFER � A. MOLNÁR V. 
 

In unserem Artikel berichten wir über die ersten Vorkommen von Hypericum mutilum in Ungarn. Wir 
fanden diese Pflanze am Baláta-See und wenige Kilometer davon entfernt an insgesamt 4 Stellen. Diese 
ursprünglich von Kanada bis Süd-Brasilien vorkommende Art wurde im Jahre 1834 das erste Mal in Europa 
gefunden. 

Die Pflanze besiedelt austrocknende Lebensräume in Sümpfen. Bereits im Jahre 2001 haben wir an 
einigen Standorten mehrere tausend Exemplare gefunden. Möglicherweise wird sie in den kommenden Jahren 
an weiteren Stellen (wahrscheinlich in der Umgebung der gegenwärtigen Vorkommen) auftreten. Oder jedoch 
sie verschwindet, wie es in der Nähe von Poznan in Polen passierte. 
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