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Bevezetés 
 

A Chaerophyllum aureum magyarországi elterjedése régóta ismert, hisz jelenlegi országhatárainkon belül 
csak a Mecseken fordul elõ. Elõször 1970-ben láttam, amikor fõiskolai tanárom � VÖRÖSS LÁSZLÓ ZSIGMOND 
� hívta fel rá figyelmemet. Elterjedési adatait azóta folyamatosan gyûjtöm. Bár újabb tájegységekrõl nem 
került elõ, eddig nem ismert lelõhelyeket találtam, s régi elõfordulásokat is sikerült megerõsítenem. Az 
összegyûjtött florisztikai adatok listáját egy térképmelléklettel közlöm. 
 

Földrajzi elterjedés 
 

A Chaerophyllum aureum JÁVORKA (1924-1925) szerint Dél-Európában és Elõ-Ázsiában fordul elõ. 
Elterjedése alapján SOÓ (1966) a szubmediterrán�közép-európai flóraelemek közé sorolja, s keletre a 
Kaukázusig, illetve Iránig hatol. TUTIN et al. (1968) hasonló módon közép- és dél-európai fajnak tartja, amely 
délen Spanyolországtól a Krím-félszigetig terjed. Európa északi felérõl már hiányzik. Németország déli felén 
pl. még viszonylag gyakori, de észak felé haladva fokozatosan megritkul, majd teljesen eltûnik (vö.: 
HAEUPLER � SCHÖNFELDER � SCHUHWERK 1988; BENKERT � FUKAREK � KORSCH 1998). Angliában már csak 
behurcolt elemként fordul elõ (TUTIN et al. 1968). Elterjedése Franciaországban is hasonló képet mutat. 
FOURNIER (1961) szerint északra csak Közép-Franciaország síkságait éri el. Innen keletre eléri a Júra-
hegységet és az Alpokat, délen pedig a Pireneusok, a Corbières és a Cévennek hegységekben honos. 
Hazánkhoz legközelebb Szlovéniában (Karszt-hegység), Horvátországban (Velebit), valamint Erdélyben és az 
Alduna vidékén fordul elõ (JÁVORKA 1924-1925). Elsõsorban hegyvidéki növényfaj, mely elérheti a montán 
és a szubalpin régiót (SOÓ 1966). 
 

Magyarországi elterjedés 
 

A növény magyarországi elterjedését illetõen az elsõ adat KITAIBEL PÁL nevéhez fûzõdik, aki mintegy 200 
éve Pécs felett a �Lámpás-völgy felé�, illetve a  �Szent Bertalan kápolna mellett� találta meg. Az 1800-as 
évek közepe táján NENDTVICH TAMÁS Pécsett a �Kis-rét�-en, MAJER MÓRIC pedig a �Lapis�-nál fedezte fel. A 
XIX. század második felében SIMONKAI LAJOS a Pécs és Mánfa közötti �Mély-völgy�-bõl, valamint �Remete-
rét� és �Lapis� környékérõl említi. Ebben az idõben találta MÁRTON (BPM) a Kisalföldön Csorna határában. 
Érdekes módon e herbáriumi példányról botanikusaink nem vettek tudomást. Talán hihetetlennek vélték. 
Valóban szigetszerû elõfordulást jelent hazánkban, de az egykori elõfordulás ezek szerint bizonyított, 
jelenlegi élõhelye viszont bizonyítandó. Lelõhelyeinek túlnyomó része a XX. század harmincas éveitõl került 
elõ, elsõsorban HORVÁT ADOLF OLIVÉR kutatásai révén. Magam 13 újabb helyen fedeztem fel, valamint több 
régebbi adatát is sikerült megerõsítenem. Sajnos pár régi lelõhelyén az alapos terepbejárások ellenére sem 
találtam meg: Hetvehely, Pécsvárad, Pécs �Lámpás-völgy�. Utóbbi adat kapcsán esetleg feltételezhetõ, hogy 
valójában �Kanta-vár�-ra vonatkozik, ugyanis innen ereszkedik le délkeleti irányba �Lámpás-völgy�. 
Megemlítendõ még, hogy egy herbáriumi lap cimkéjén Lillafüred és Jávorkút felirat látható (leg.: TUZSON 
BPM: 1921, det.: PALIK 1924). E példányt azonban FELFÖLDY (ex verb.) Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM. 
nevû növénynek revideálta. A Bükk-hegységben tehát nem fordul elõ, ahonnan VOJTKÓ (2001) sem említi. 
 

Adatok felsorolása � Enumeratio 
 

A florisztikai adatok térképen való ábrázolásához NIKLFELD (1971), illetve BORHIDI (1984) 
raszterhálózatát használtam (1. ábra). A régi � azóta meg nem erõsített � lelõhelyek esetében egy adatot akár 
2 szomszédos kvadrátba (nagyságuk kb. 6 × 5,5 km) is beilleszthettem volna. Ebben az esetben a számításba 
jöhetõ mindkét kvadrátszámot feltüntettem, és a térképen a bizonytalanság jelölésével ábrázoltam az 
elõfordulást. Viszonylag sok lelõhelyrõl pontos társulástani adatokkal is rendelkezem. Ezeket pár betûs  
rövidítésekkel tüntettem fel. Ugyancsak rövidítéssel jelöltem a herbáriumi példányok fellelhetõségét. Az 
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alábbi adatokból látszik, hogy a lelõhelyek túlnyomó része igen közel van egymáshoz, legtöbbjük a �9875/3� 
kóddal jelzett kvadrátba esik. 
 

I. Alföld flóravidéke (Eupannonicum)  
 

1. Kisalföld flórajárása (Arrabonicum)  
 

a) Rábaköz 
 
Csorna [8369/3,4?; 8469/1,2?] (MÁRTON BPM: 1892). A herbáriumi példányon a termések csak 

közepesen vannak kifejlõdve, de az újrahatározás során (FELFÖLDY és KEVEY ined.) ismét Chaerophyllum 
aureum-nak bizonyult. Az egykori elõfordulás hitelességét az is alátámasztja, hogy FELFÖLDY (ex verb.) � a 
herbárium revíziója során � MÁRTON gyûjtéseit és határozásait eddig mindig megbízhatónak találta. 

 

II. Dél-Dunántúl flóravidéke (Praeillyricum)  
 

1. Mecseki flórajárás (Sopianicum)  
 

a) Nyugati-Mecsek 
 

Hetvehely [9874/3] (HORVÁT 1942: 113). � Kõvágószõlõs �Jakab-hegy� (HORVÁT 1958b: 174), �Jakab-
hegy: kb. 550 m magasságban� (BOROS BPM: 1959), �Jakab-hegy: a platóról a Zsongor-kõ felé vezetõ 
túristaút mellett� Cp [9974/2] (KEVEY ined.: 1981, 1999). 

 

b) Középsõ-Mecsek 
 

Mánfa �Melegmány�Mély-völgy� [9875/3] (HORVÁT 1958a: 152), �Melegmányi-völgy: Petnyák� T-Fr 
[9875/3] (KEVEY ined.: 1977), �Mély-völgy: Farkas-gödör� Ac, T-Fr [9875/3] (KEVEY 1997: 95), �Zsidó-
völgy� [9875/3] (HORVÁT 1958a: 142). � Pécs �Mecsek� (NENDTVICH T. 1846: 289; KITAIBEL in NEILREICH 
1866: 222), �Árpád-tetõ és Nagy-Mély-völgy között� [9875/3,4?] (HORVÁT PM: 1954), �Árpád-tetõ� 
[9875/4] (HORVÁT 1977: 42), �Büdös-kút� [9875/3] (BOROS in HORVÁT 1942: 113), Pécs �Bálics� [9975/1] 
(KLUJBER et VÖRÖSS PU: 1965), �Bálics-tetõ� [9975/1] (VÖRÖSS L. Zs. et KÁROLYI BPM: 1965), �Dömör-
kapu� A-Fr, Cp [9875/3] (BOROS BPM: 1940, VÖRÖSS PU: 1971, KEVEY ined.: 1976), �a Dömörkaputól a 
Sílesikló felé vezetõ túristaút közelében� Cp [9875/3] (KEVEY et VÖRÖSS ined.: 1971), �Sípálya� [9875/3] 
(KÁROLYI BPM: 1965), �Irma-völgy� Cp [9975/1] (KEVEY ined.: 1988), �Kanta-vár� Cp, F [9875/3] (Kanta-
vár KÁRPÁTI Z. BPM: 1952; KEVEY ined.: 1974), �Kis-rét� Cp [9875/3] (NENDTVICH T. in KERNER 1863: 
570; SIMONKAI BPM: 1873; SIMONKAI 1876: 181; HORVÁT 1946: 47; KEVEY ined.: 1974), �Misina-tetõ 
körül, a Kis-rét felé� [9875/3] (JÁVORKA et CSAPODY V. BPM: 1956), �Lapis� Cp, F [9875/3] (SIMONKAI 
BPM: 1873; MAJER in HORVÁT 1935: 11; JÁVORKA et KÜMMERLE BPM: 1922; HORVÁT 1934: 12; KEVEY et 
VÖRÖSS ined.: 1970), �Lapisi vadászház alatt� (BOROS BPM: 1922), �Létics-parlag� [9875/3] �Létics-parlag� 
(HORVÁT PM: 1955, HORVÁT 1977: 42), �Melegmányi-völgy� [9875/3] (HORVÁT 1942: 113), �Nagy-Mély-
völgy� [9875/3] (SIMONKAI BPM: 1873; SIMONKAI 1876: 181; JÁVORKA BPM: 1932; KÁRPÁTI Z. BPM: 
1952; HORVÁT 1977: 42), �Nagy-Mély-völgy: a Kánya-forrás közelében� Cp, T-Fr [9875/3] (KEVEY ined.: 
1977), �Nagy-Mély-völgy: a Mariska-forrástól délre levõ kõtörmelékes erdõben� T-Fr [9875/3] (KEVEY 
ined.: 1982), �Misina�Tubes� [9875/3] (HORVÁT 1946: 47), �Misina� A-Fr, Cp, F [9875/3] (HORVÁT 1938: 
20; KEVEY ined.: 1975), Pécs �Tubes� [9875/3] (VÖRÖSS PU: 1968), �Kis-Tubes� A-Fr, Cp [9875/3] (KEVEY 
ined.: 1976), �Nagy-Tubes� A-Fr, Cp, F, T-Fr [9875/3] (KEVEY ined.: 1976), �Nagy-Daindoli-völgy� Cp 
[9875/3] (KEVEY ined.: 1974), �Közép-Daindoli-völgy� Cp [9875/3] (KEVEY ined.: 1975), �Remete-rét� A-
Fr, Cp [9875/3] (SIMONKAI 1876: 181; KEVEY ined.: 1976), �Szent Bertalan kápolna� [9875/3] (KITAIBEL in 
GOMBOCZ � HORVÁT 1939: 28), �Lámpás-völgy felé Szent Bertalan kápolna mellett� [9875/3] (KITAIBEL in 
GOMBOCZ � HORVÁT 1939: 41), �a Sós-hegy nyugati oldalán� A-Fr [9875/3] (KEVEY ined.: 1983; SOMLYAY 
BPM: 1997), �Tolvaj-gödör� A-Fr [9875/3] (KEVEY ined.: 1983), �Vörös-hegy� A-Fr, F [9874/4, 9875/3] 
(VAJDA L. BPM: 1932; KÁRPÁTI Z. BPM: 1934; KÁRPÁTI in HORVÁT 1942: 113; KEVEY ined.: 1983). 

 

c) Keleti-Mecsek 
 

Pécsvárad �Zengõ� F [9876/1,2?] (HORVÁT 1943: 108; HORVÁT 1959: 33, 45). Pécsváradnál az utolsó 
adata egy bükkösbõl � 1949-ben készült � cönológiai felvételbõl származik (vö. HORVÁT 1959: 34, 46). A 
környéken � az alapos bejárás ellenére � sem magam, sem TÓTH I. ZS. (ex verb.) nem találta. Feltehetõen vagy 
kihalt, vagy pedig igen kicsiny populációja rejtõzködhet valahol. 
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1. ábra. A Chaerophyllum aureum L. elterjedése Magyarországon (eredeti). 
Abb. 1. Die Verbreitung von Chaerophyllum aureum L. in Ungarn (original). 

 = 1950 utáni, pontosan kvadráthoz köthetõ adat,  = 1950 elõtti, pontosan kvadráthoz köthetõ adat,  
= 1950 elõtti, kvadráthoz pontosan nem köthetõ adat 

 

Elõfordulási viszonyok 
 

Társulástani viselkedése szerint a Chaerophyllum aureum nálunk erdei növény, a nyugat-balkáni 
bükkösök asszociáció-csoportjának (Aremonio-Fagion, régebbi nevén Fagion illyricum) karakterfaja (vö. 
BORHIDI 1963). SOÓ (1966) szerint Arction jelleggel is rendelkezik, ugyanis nagyobb állományai inkább erdei 
utak mentén található. Érdekes módon nyugaton nem zárt erdõkben találja meg élõhelyét, hanem lágyszárú 
növényzetben, s a Chaerophylletum aurei nevû társulás alkotója (SOÓ 1966). ELLENBERG (1978) az erdõket 
szegélyezõ nitrofil gyomtársulásokból említi, ezért a Geo-Allia-rion csoport karakterfajának tekinti. 
Társulástani viselkedésének ez a kettõs oldala azzal magyaráz-ható, hogy a növény számára nálunk csak a zárt 
erdõk biztosítják azt a páradús mikroklímát, amit nyugaton � az atlantikus éghajlat mellett � a lágyszárú, üde 
gyomtársulások nyújtanak.  

Mivel Magyarországon csak a Mecseken fordul elõ, alább az itt tapasztalt társulástani viselkedésérõl 
szólok röviden. Az asszociációk tudományos neveinél BORHIDI � KEVEY (1966) nómenklatúráját követjük. Az 
elsõ cönoklógiai adatok HORVÁT (1946, 1958) nevéhez fûzõdnek, aki gyertyános-tölgyesekbõl (Asperulo 
taurinae-Carpinetum) közli a növényt. A Mecsek neves kutatója késõbb Pécsváradnál (HORVÁT 1959, 1972) 
egy bükkösben (Helleboro odoro-Fagetum) is megtalálta. Magam 1970 óta figyelem a növény elõfordulási 
viszonyait, s azt tapasztaltam, hogy gyertyános-tölgyesekben mutatja a legnagyobb gyakoriságot, 
bükkösökben viszont igen ritka. Az ilyen bükkösök többnyire nem eléggé tipikusak, inkább átmenetet 
képeznek a gyertyános-tölgyesek felé (vö. KEVEY 1977). E társulások mellett szórványosan elõfordul az ezüst 
hársas törmeléklejtõ-erdõkben (Tilio tomentosae-Fraxinetum orni), valamint a sisakvirágos-tetõerdõkben 
(Aconito anthorae-Fraxinetum orni). KEVEY � BORHIDI (1998) szerint gyertyános-tölgyesekben 35 %, 
sisakvirágos-tetõerdõkben 25 %, ezüst hársas törmeléklejtõ-erdõkben pedig 15 % K értékkel fordul elõ. A 
mecseki gyertyános-tölgyesekben és ezüst hársas törmeléklejtõ-erdõkben való jelenlétét MORSCHHAUSER 
(1995a, 1995b) is megemlíti. A Chaerophyllum aureum a mecseki szurdokerdõkben (Scutellario altissimae-
Aceretum) a legritkább. Utóbbi társulásban mindössze egyetlen állományban láttam, mégpedig a �Mély-
völgy� ún. �Farkas-gödör� nevû mellékvölgyében (vö. KEVEY 1997).  

Különbözõ növénytársulásokban is megél, de az antropogén zavarást rosszul tûri, ezért BORHIDI (1993) a 
tág ökológiájú, ritka generalisták (Gr 6) közé sorolta. A relatív hõigényét � szubmediterrán, termofil jellegû 
erdõkben való elõfordulása alapján � BORHIDI (1993) a �TB 7� kategóriába helyezte, amely megfelel a hazai 
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társulásokban elfoglalt helyzetével. Az élõhelyét képezõ � fent felsorolt � asszociációk talaja az üde 
vízgazdálkodási fokozatba sorolható (WB 6). SOÓ (1966) szerint tápanyagban és bázisokban gazdag, gyengén 
savanyú, szelid humuszos törmelék-, agyag és vályogos erdei talajokon fordul elõ. Mecseki lelõhelyeinek 
túlnyomó része meszes alapkõzetbõl képzõdött talajon van, ezért mészkedvelõ (RB 8) fajnak tekinthetõ, bár a 
�Jakab-hegy� tetején levõ �Zsongor-kõ� közelében mészmentes, vörös homokkövön kialakult gyertyános-
tölgyesben (Asperulo taurinae-Carpinetum) fordul elõ. Mindez arra hívhatja fel a figyelmet, hogy olykor 
gyengén baziklin (RB 7) fajként is viselkedhet. A talaj nitrogéntartalmával szemben mutatott igénye alapján 
kissé eltérõek az egyes szerzõk véleménye. SOÓ (1966) az �NS 2� kategóriába helyezi, amely a nitrogénben 
szegény talajokon elõforduló fajokat foglalja magába. Késõbbi könyvében (SOÓ 1980) már a szélsõségesen 
értelmezhetõ �NS 2 (5?)� besorolást alkalmazza. BORHIDI (1993) ezzel szemben a nitrogénjelzõ növények (NB 
8) közé sorolja. Magyarországi élõhelyein végzett megfigyeléseim szerint én inkább a nitrogénben gazdag 
termõhelyek növényei (NB 7) közé helyezném. Ezt bizonyítja, hogy állományai sekélytalajú erdõkben, 
valamint erdei útak, ösvények mellett találhatók, de társnövényei között valódi nitrogénjelzõ fajok (NB 8) 
ritkán fordulnak elõ. Kerüli a túlságosan sós (SB 0) talajokat (BORHIDI 1993). Fényigénye alapján BORHIDI 
(1993) a félárnyék-félnapfény növények (LB 6) közé sorolja. Feltételezésem szerint utóbbi ELLENBERG et al. 
(1991) besorolását követi. A növény ugyanis nyugaton � mint ahogy elõbb már említettem � nem erdõkben, 
hanem erdõszéli lágyszárú növényzetben él, ezért ott valóban félárnyék-félnapfény növényként viselkedik. 
Mivel a Chaerophyllum aureum Magyarországon csak közepesen, esetleg erõsebben zárt erdõkben találja 
meg életfeltételeit, nálunk helyesebb az árnyék-félárnyék növényeket magába foglaló �LB 4� kategóriába 
átsorolni. A szélsõséges klímahatások tûrése kapcsán szubóceánikus faj (CB 4), s ezt jól mutatja földrajzi 
elterjedése is. 

 

Természetvédelmi vonatkozások 
 

A Chaerophyllum aureum a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében magyarországon védett faj. Mivel 
közvetlen kipusztulás nem fenyegeti, a potenciálisan veszélyeztetett fajok közé sorolható. Néhány lelõhelye 
országos védelem alatt áll (pl. Jakab-hegy TT, Melegmányi TT), de esetében nyilván az élõhelyek fenntartása 
a legfontosabb. A vágásos erdõgazdálkodás � amennyiben nem párosul vegyszerezéssel, vagy akác és fenyõ 
telepítéssel � nem kedvezõtlen számára, bár a csalános-szedres vágásnövényzetbõl könnyen kiszorulhat. 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetünk illeti azon kutatókat, akik információik átadásával, a herbáriumi példányok revideálásával, 
vagy egyéb módon segítették munkámat: BÕHM ÉVA, FELFÖLDY LAJOS, HORVÁT ADOLF OLIVÉR, PINKE GYULA, 
SOMLYAY LAJOS, VÖRÖSS LÁSZLÓ ZSIGMOND�, TÓTH ISTVÁN ZSOLT. 

 

Rövidítések 
 

Társulásnevek rövidítései 
 

Ac: szurdokerdõ (Scutellario altissimae-Aceretum) 
A-Fr: tetõerdõ (Aconito anthorae-Fraxinetum orni) 
Cp: gyertyános-tölgyes (Asperulo taurinae-

Carpinetum) 
F: bükkös (Helleboro odoro-Fagetum) 
T-Fr: törmeléklejtõ-erdõ (Tilio tomentosae-

Fraxinetum orni) 
 

Herbáriumok rövidítései 
 

BPM: Természettudományi Múzeum Növénytárának 
Herbáriuma, Budapest 

PM: Janus Pannonius Múzeum Herbáriuma, Pécs 
PU: Pécsi Tudományegyetem Herbáriuma, Pécs 

 

Egyéb rövidítések 
 

ex litt.: ex litteris (írásbeli közlés) 
ex verb.: ex verbis (szóbeli közlés) 
ined.: ineditum (kiadatlan közlés) 
 

Összefoglalás 
 

Jelen dolgozat tartalmazza a növény hazai lelõhelylistáját és areatérképét. Ezek alapján a Chaerophyllum 
aureum magyarországi elterjedése tisztázódott. Elsõsorban az ország délnyugati részén él, ahol a szubatlanti 
és szubmediterrán klíma egyaránt érezteti hatását (Mecsek hegység). A növény nálunk elsõsorban meszes 
talajú erdõkben él. Ilyen erdõtársulások a gyertyános-tölgyesek (Asperulo taurinae-Carpinetum), a 
törmeléklejtõ-erdõk (Tilio tomentosae-Fraxinetum orni), a tetõerdõk (Aconito anthorae-Fraxinetum orni), 
ritkán pedig a bükkösök (Helleboro odoro-Fagetum) és a szurdokerdõk (Scutellario altissimae-Aceretum). 
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Zusammenfassung 
Die Verbreitung von Chaerophyllum aureum L. in Ungarn 

B. KEVEY 
 

Auf Grund der Ergebnisse der vorliegenden Publikation, in der auch die heimische Fundortliste und 
Arealkarte dieser Pflanze zu finden sind, hat sich die ungarische Verbreitung von Chaerophyllum aureum 
geklärt. Diese Art wächst im südwestlichen Teil Ungarns (Mecsek-Gebirge), wo der Einfluß von 
subatlantischem und submediterranem Klima gleichermaßen zur Geltung kommt. Die Pflanze ist bei uns 
überwiegend auf kalkigen Waldböden zu finden. Solche Waldgesellschaften sind die Eichen-
Hainbuchenwälder (Asperulo taurinae-Carpinetum), die Schutt-Hangwälder (Tilio tomentosae-Fraxinetum 
orni), die Gipfel-Wälder (Aconito anthorae-Fraxinetum orni), sowie selten die Buchenwälder (Helleboro 
odoro-Fagetum), und die Schluchtwälder (Scutellario altissimae-Aceretum). 
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