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Bevezetés 
 

A �Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése� címû 
pályázat flóratérképezési alprogramjának dél-dunántúli munkacsoportja már a kezdetekkor nem várt sikereket 
produkált. A Mecsek hegység déli elõhegyeinek alapos bejárása során több, a területre új vagy korábban 
bizonytalan elterjedésû faj mellett a Cuscuta approximata Babington kicsiny populációja is elõkerült. 

A klíma szubmediterrán jellege hazánkban a dél-dunántúli régióban a legerõsebb, így nem tûnik 
meglepõnek egy új, paleoszubtropikus elem felbukkanása a Mecsekense területén. 

 

A Cuscuta approximata Babington 1844 leírása 
 

A Cuscuta nem képviselõi jellegzetes külsejû fajok, amelyek szabad szemmel általában igen nehezen 
felismerhetõ differenciális bélyegekkel jellemezhetõk. A biztos határozáshoz a virágok sztereomikroszkóp 
alatti preparálása szükséges.  

A C. approximata-nak számos szinonímja ismeretes (HITCHKOCK et al. 1959: 90., FEINBRUN 1972: 77.): 
C. planiflora var. approximata Engelm. 1859., C. urceolata Kuntze 1846., C. approximata var. urceolata 
Yuncker 1932., C. cupulata Engelm. 1846., C. gracilis Rydb. 1901., C. anthemi A. Nels. 1904., C. 
macranthera Heldr. et Start. ex Boiss. 1856., C. episonchum Webb et Berth. 1844. 

Európában három alfaját különítik el (FEINBRUN 1972: 77.): 
1. C. a. subsp. approximata (syn.: C. cupulata Engelm.), 
2. C. a. subsp. macranthera (Heldr. et Start. ex Boiss.) Feinbrun et W. Greuter 1970 (syn.: C. 

macranthera Heldr. et Start. ex Boiss.), 
3. C. a. subsp. episonchum (Webb et Berth.) Feinbrun 1970 (syn.: C. episonchum Webb et Berth.).  
A C. approximata-t korábban a C. planiflora változataként is számontartották (lásd feljebb), ami utal a 

két taxon hasonlóságára (HITCHKOCK et al. 1959: 89-94., BUIA 1960: 167-168.). A C. planiflora-t korábban 
(JÁVORKA 1925: 835., ZSÁK 1941: 15.) - hazánk jelenlegi területérõl - csak a budai hegyekbõl említették. SOÓ 
(1968) Synopsis-ának III. kötetében (p. 21.) ez, a �C. planiflora Ten. 1824-29�-ként említett adat újból 
felbukkan, azzal a megjegyzéssel, hogy �bizonnyal a C. Epithymum ssp. albara vonatkozik�. Az MTM 
Növénytárának �Herbarium Carpato-Pannonicum� gyûjteményében C. cupulata néven található néhány 
Budai-hegységbõl származó lap, de ez az adat, taxon egyetlen hazai határozóba sem került be. 

A Cuscuta L. nem családokba sorolása ma is vita tárgyát képezi. Egyes vélemények szerint a Cuscutaceae 
Dumort. néven elkülönített (pl. HITCHKOCK et al. 1959: 89., BUIA 1960: 155-183., FOURNIER 1961: 727-730., 
BERTOVÁ 1988: 544-558., DOSTÁL-CERVENKA 1991: 865-868., BAGI 1994: 74., BORHIDI 1995: 279.), mások 
szerint (pl. LEON-ALAIN 1957: 218-248., SOÓ 1968: 17-22., ZÁNGHERI 1976: 526-528., SIMON 2000: 339-
343.) a rokon nemzetségeket (pl. Cressa, Dichondra, Ipomoea, Convolvulus, Calystegia, stb.) is magában 
foglaló Convolvulaceae L. családba tartozik. 

A ma érvényben lévõ leírások alapján a C. planiflora és a C. approximata viszonylag könnyen 
elkülöníthetõ. Míg az elõbbi faj virágai kisebbek (1,5-3 mm hosszúak), fehérek vagy rózsaszínûek, a csésze 
mélyen osztott, a cimpák duzzadtak (keresztmetszetük majdnem félkör alakú), hosszúak, nem fednek át, 
lándzsásak, fénytelenek, nem ráncosak, hegyes csúcsúak, a csésze csöve rövidebb a cimpáknál, a virágzat 
kisebb (5-8 mm átmérõjû), a fejecskékben kevesebb (6-14(18)) virág ül, addig az utóbbi faj virágai 
nagyobbak (2-4 mm hosszúak), fehérek, majd száradva a csésze aranysárgára vált, a csészecimpák rövidek 
(keresztmetszetük sarló alakú), a tövüknél átfednek, kerekdedek, csillogók, hálózatos-ráncosak és áttetszõk, 
többé-kevésbé hirtelen, kihajló, húsos csúcsban végzõdõk, a virágzat nagyobb (6-10(13) mm átmérõjû), a 
fejecskékben több (15-25) virág ül. 

A C. approximata 10-40 cm magas, többszörösen elágazó, a gazdanövényt behálózó élõsködõ (AIZPURU 
et al. 1999: 414.). A növényen szabad szemmel is feltûnõ a virágok gömbölydedsége (1. ábra). A virágok 
ülõk, a párta (4)-5 cimpája elálló, kihajló, ezért a porzók a virágból kiállhatnak. A párta cimpái kissé 
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rövidebbek, mint a pártacsõ, torokpikkelyei elérik a porzók 
tövét, szegélyük rojtos, lekerekített, hosszuk eléri a pártacsõ 
hosszát. A magház gömbölyded (kissé lapított), a két bibe 
fonalas, csúcsba keskenyedõ, a tok éréskor a tövénél kupak-
kal felnyíló (2. ábra). A bibeszál (a bibével együtt) hossza 
kissé nagyobb, vagy egyenlõ, mint a magház hossza. Virág-
zása V-IX, de ritkábban X-ig is elhúzódhat (HITCHKOCK et 
al. 1959: 90., BUIA 1960: 168., FEINBRUN 1972: 77., 
PIGNATTI 1982: 384., AIZPURU et al. 1999: 414.). n=14 
(HITCHKOCK et al. 1959: 90.). 
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2. ábra. Cuscuta approximata Bab. A: fiatal virág, B: levált tok, C: a párta belsõ oldala, D: egy csészelevél 
(CSIKY János rajzai) 

Fig. 2. Cuscuta approximata Bab. A: young flower, B: capsule, C: inner part of the corolla, D: a calyx 
(drawn by János CSIKY) 

 
A 2002-ben megtalált mecseki egyedek gazdanövénye a Genista pilosa L. volt. Az aranka egyedek 

meglehetõsen lazán lepték el a selymes rekettyéket, a fejecskék a hajtás felsõ harmadában egymásra torlódtak, 
s a törpecserjének csak a csúcsi 3-7 cm-es hajtásait pusztították el. A mecseki példányok virágzata 4-9(11) 
mm átmérõjû, a fejecskékben 3-17 (átlag 8) 2,5-3 mm hosszú termõképes virág fejlõdik. A fejecske alján 
jellemzõ 2-5 fejletlen virágkezdemény is. A párta mindig öttagú, cimpái hirtelen csúcsba keskenyedõk, 1,2 
mm hosszúak. A csésze 2 mm, kihajló függeléke 0,6 mm hosszú. Ez utóbbi bélyeg alapján (a kihajló függelék 

1. ábra. Cuscuta approximata Bab. (AIZPURU et al. 
1999 nyomán) 

Fig. 1. Cuscuta approximata Bab. (after AIZPURU et al. 
1999) 
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rövidebb, mint a csészecimpa) a mecseki példányok a C. a. subsp. approximata alfajhoz tartoznak (FEINBRUN 
in TUTIN et al. 1972: 77.). A csésze kelyhének átmérõje 2-2,5 mm, a párta kihajló cimpái által alkotott kerék 
átmérõje 2,5-3 mm. A mecseki egyedek július elején virágzásuk teljes pompájában, július végén pedig már 
terméses állapotban voltak, egy-két még virágzó fejecskével. A tokban általában négy, (zöldessárgás-)sárgás-
sárgásbarna, kissé megnyúlt, �szabályos negyedes� alakú mag fejlõdött. A magok hossza 0,8-1 mm, felületük 
finoman ráncolt, a köldök alig kiemelkedõ pont. A magok paramétereikben leginkább a C. planiflora-hoz 
hasonlítanak (SCHERMANN 1967: 708-710.). 

A C. approximata esetében, a legtöbb leírással (HITCHKOCK et al. 1959: 90., BUIA 1960: 167-168., 
FEINBRUN 1972: 77., PIGNATTI 1982: 384., AIZPURU et al. 1999: 414.) összhangban, legfontosabb 
bélyegeknek a csésze hálózatos-ráncos (hártyásszárnyszerû), csillogó felületét, áttetszõségét, aranysárgás 
színét és rövid, kerekded, egymással átfedõ cimpáinak csúcsi, húsos, kihajló függelékét tartjuk. Ezek a 
bélyegek a növény kiszáradása után is megmaradnak. 

 

Elterjedés, termõhely 
 

A C. approximata Dél- és Kelet-Európában [Albánia, Korzika, Franciaország, Görögország, Svájc, 
Spanyolország, Olaszország (az Appennini-félsziget ÉNy-i felében), a volt Jugoszlávia (Szerbiában 
szórványos), Portugália, Románia, Oroszország (európai területeinek középsõ, dél-nyugati, krími és dél-keleti 
része), Szardínia, Szicília, kérdõjelesen Svédország, zárójelesen Nagy-Britannia, Bulgária, Németország és 
Magyarország], Kis(Nyugat)- és Kelet-Ázsiában, Dél-Afrikában és Észak-Amerikában fordul elõ (HITCHKOCK 
et al. 1959: 90., BUIA 1960: 168., FOURNIER 1961: 729., FEINBRUN 1972: 77., JOSIFOVIC 1973: 603., PIGNATTI 
1982: 384.). Dél-Európában legelõk, cserjések és száraz, napos lejtõk növénye (AIZPURU et al. 1999: 414.), 
míg Észak-Amerikában (a nyugati államokban) pillangós ültetvényeken is megtelepszik, ahol jelentõs károkat 
okozhat (HITCHKOCK et al. 1959: 90.). Romániában harasztokon, egy- és kétszikûeken is élõsködik 
elsõsorban az ország keleti felében (Bukarest, Konstanca, Jasi közelében), de Cluj megyébõl (Chiociº � 
Kékes) is van adata (BUIA 1960: 168.). 

A C. approximata jelenlegi termõhelye a Mecsek hegység nyugati felében, a Jakab-hegy déli lábánál 
található, mecseki rekettyés-tölgyesben (Genisto pilosae-Quercetum polycarpae), a Régi lõtér környékén 
(Pécs: Magyarürög és Patacs között, a Sülye-völgyben). A faj korábban már elõkerült a Budai-hegységbõl is, 
ám begyûjtött példányait más néven határozták meg. Az MTM Növénytárában õrzött �Carpato-Pannonicum� 
gyûjtemény (6968/276-os számú szekrényben található) herbáriumi lapjai között sikerült megtalálnunk a 
ráncos aranka korábbi, C. planiflora Tenore-nak (lapszám: 135625, 135626, 330152, 449556, 449558 → 
Comit. Pest.-Budapest: in saxosis/lapidosis graminosis mtis Remete-hegy pr. Mária-Remete, 1921.07.13. - 
Zsák Zoltán) illetve C. cupulata Engelm. l. urceolata Kuntze-nak (lapszám: 266242, 312640, 312641, 
330155, 332919, 332931 → Comit. Pest. Inter rupes montis Remete-hegy ad Budapestinum, 1921.07.13. - 
dr. Degen Árpád) határozott, préselt példányait. Bár a herbáriumi lapokon Máriaremete és Budapest neve 
szerepel, a Remete-hegy sziklás felszíne Nagykovácsi területére esik. Az adat pontosan, a mai elvárásoknak 
megfelelõen közölve tehát a következõ: Pest m., Nagykovácsi: Remete-hegy, 1921. VII. 13. � Zsák Zoltán 
illetve dr. Degen Árpád). 

A gyûjtés idõpontja alapján feltételezhetõ, hogy DEGEN Árpád és ZSÁK Zoltán közös kirándulásuk során 
leltek rá a Remete-hegyen lévõ termõhelyre. Mint látható, alapos gyûjtést végeztek (11 herbáriumi lap), ezek 
segítségével azonban megállapítható, hogy a C. approximata a Budai-hegységben Galium glaucum-on, Seseli 
osseum-on, Euphorbia cyparissias-on, Polygonatum odoratum-on, Acinos arvensis-en, egy Erysimum fajon 
és egy közepes termetû ajakos növényen (feltehetõen Stachys recta-n) is élõsködött. Nagy a valószínûsége 
annak, hogy JÁVORKA Sándor (1925: 835.) flóramûvébe ez az adat került be. ZSÁK Zoltán gyûjtésének 
eredményeit csak jóval késõbb (ZSÁK 1941: 15.) közölte (C. planiflora néven). Feltehetõleg innen került át az 
adat kritikai megjegyzéssel SOÓ Rezsõ (1968) könyvébe is. Az 135625-ös számú herbáriumi lapon található 
cédula szerzõje (aláírása alapján nem azonosítható személy) ZSÁK Zoltán C. planiflora-ját revideálta, a 
növényt �C. Trifolii Bab.�-nak határozta, a következõ indoklással: �stylis ovario fere duplo longioribus 
pecularis�. 

A Remete-hegy flóráját is feldolgozó mûben (MORSCHHAUSER 1990), a területrõl csupán a �C. epithymum 
L.�-t jelzik (mészkõ sziklagyepekbõl és pusztafüves lejtõsztyepbõl, meredek, délies oldalakról). Sajnos a 
Budai-hegység flórájával foglalkozó botanikusok a herbáriumi anyagok áttekintésétõl valamilyen oknál fogva 
eltekintettek, így történhetett, hogy ZSÁK Zoltán és DEGEN Árpád felfedezése majd egy évszázadig elsikkadt 
(vö. JÁVORKA 1925: 835. és SOÓ 1968: 21.). 

Érdekes továbbá a KÁRPÁTI Zoltán által, Kolozsvár mellett gyûjtött, C. planiflora-nak határozott példány 
is (MTM Növénytár, lapszám: 401343). A román Flóramûbõl kiderül (BUIA 1960: 168.), hogy sem a C. 
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planiflora, sem a C. approximata nem fordul elõ Kolozsvár környékén. Az általunk revideált példány 
cédulája alapján (dr. Kárpáti Zoltán, Comit. Kolozs. Collibus siccis Gella-hegy territorii Szénafû prope 
oppidum Kolzsvár, 1943.07.17.) azonban egy új, eddig nem közölt erdélyi C. approximata adatról 
számolhatunk be. 

Feltételezhetõ, hogy a második világháború elõtti hazánkban használatos határozók, mint JÁVORKA 
Sándor (1925: 833-835.) munkája is, nem foglalták magukban a C. approximata definícióját, s ez okozhatta a 
gyûjtött növények �félrehatározását�. További, a herbáriumi lapok céduláiról leolvasható értékes információ, 
hogy mind a kolozsvári, mind a remete-hegyi és a jakab-hegyi gyûjtés idõpontja, s így a növények virágzási 
ideje is a Kárpát-medencében VII-ra esik. 

A Mecsek és környékének flórájával foglalkozó leírásokban Cuscuta-ra vonatkozó adatokat csak HORVÁT 
(1942: 120-121.) könyvében találtunk (C. pentagona Engelm., C. breviflora Vis., C. europaea L., C. 
epithymum (L.) Murr., C. trifolii Bab. et Gibs. néven). A Pécsi Tudományegyetem és a Janus Pannonius 
Múzeum Természettudományi Osztályának herbáriumi anyagát átnézve megállapítottuk, hogy a C. 
approximata-t a Sopianicum területén korábban nem gyûjtötték. 

Az alábbi termõhelyi felvétel a C. approximata termésérésének idején, a klasszikus cönológiai módszerek 
alkalmazásával készült (Mecsek-hegység / Pécs: �Sülye-völgy�, CEU: 9975/1). Ass.: Genisto pilosae-
Quercetum polycarpae (A.O. Horvát 1967) Borhidi et Kevey 1996 (BORHIDI 1996: 122.). Idõpont: 
2002.07.27., kvadrátméret: 20m x 20m, kitettség: 310°, meredekség: 20°, tsz. feletti magasság: 300 m, 
lombkorona szintjének összborítása: 60%, magassága: 5 m, cserjeszint összborítása: 1%, magassága: 1,5 m, 
gyepszint összborítása: 4%, átlagos magassága: 20 cm, mohaszint összborítása: 30%, alapkõzet: permi vörös 
homokkõ (konglomerátum). Lombkorona: Quercus petraea s.l.: 60%, Loranthus europaeus: 0,5%; 
cserjeszint: Quercus petraea s.l.: 0,5%, Q. cerris: 0,5%; gyepszint: Genista pilosa: 3%, Luzula luzuloides: 
0,5%, Quercus petraea s.l.: 0,5%, Rumex acetosella: 0,5%, Cuscuta approximata: +, Luzula campestris s.l.: 
+, Quercus cerris: +, Pinus sylvestris: +. A mohaszintben uralkodik a Dicranum scoparium (25%), a Hypnum 
cupressiforme: 1%, megtalálható a Polytrichum piliferum: +, a zuzmók összborítása pedig eléri a 2%-ot. A 
felvételt készítette: a szerzõ (Csiky J.). 

A termõhelyet korábban intenzíven legeltethették, erre utalnak a nagy tömegben jelenlévõ Juniperus 
communis cserjék elpusztult csonkjai. Ez az antropogén hatás a mecseki rekettyés cseres-tölgyesek 
alacsonyabban fekvõ állományaira mind jellemzõ volt. A jelenlegi felvételben szereplõ C. approximata, mint 
paleoszubtropikus elem jól tükrözi a Genisto pilosae-Quercetum polycarpae állományok szubmediterrán 
jellegét, s alátámasztja a mecseki és a középhegységi rekettyés cseres-tölgyesek elkülönítését (BORHIDI 1996: 
122.). 

 

Javaslat a határozókulcshoz 
 

Az újonnan kimutatott aranka kapcsán szükségessé vált a hazai, lényegében a JÁVORKA (1925: 833-835.) 
féle kulcshoz igazodó határozó kiegészítése, illetve módosítása. Az alábbiakban a SIMON (2000: 340-341.) 
féle határozókulcsnak csak a C. approximata elkülönítése és azonosítása érdekében módosított részleteit 
vázoljuk. Ahol a különbözõ leírások (BUIA 1960: 155-183., FEINBRUN 1972: 74-77., ZÁNGHERI 1976: 526-
528., AIZPURU et al. 1999: 414-415.) alapján szükségesnek találtuk, más aranka fajokat érintõ kulcsrészleteket 
is átírtunk.  

 
2b A bibe fonalas, a tok száraz falú, tövénél szabályos kupakkal nyílik, a virágok ülõk vagy rövid 

kocsányúak, fejecskeszerû csomókban ..........................................................................................................  4 
 
4a A bibeszál (a bibével együtt) rövidebb vagy legfeljebb olyan hosszú, mint a magház. A virágzat (8)10-15 

mm átmérõjû; a torokpikkelyek nem érik el a porzók tövét ..........................................................................  5 
4b A bibeszál akkora vagy jóval hosszabb, mint a magház. A virágzat 4-10 mm átmérõjû; a torokpikkelyek 

gyakran elérik a porzók tövét ����������.................................................................................  6 
5a A szár nem vagy alig ágas. A torokpikkelyek fejlettebbek, lekerekítettek, szélük finoman rojtos, ritkán 

hasadtak. A Linum usitatissimum-on élõsködik ................................................................. C. epilinumWeihe 
5b A szár dúsan ágas, a torokpikkelyek általában kéthasábúak, fejletlenek vagy hiányzanak ..  C. europaea L. 
6a A párta csöve gömbölyded, a csésze kiszáradva aranysárga, csillogó, áttetszõ és hálózatos-ráncos. A 

csészecimpák rövidek, lekerekített oldalaik tövüknél fedik egymást, t.-k. hirtelen rövid és tompa, vagy 
hosszabb és kissé hegyesedõ húsos, közel hengeres, kihajló nyúlványban végzõdnek ....................................  

 ....................................................... ..................................................................... C. approximata Babington  
6b A párta csöve éréskor sem gömbös (hanem kehelyszerû), a csésze fehér vagy rózsaszínes, fénytelen, 
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kiszáradva nem hálózatos-ráncos, a csészecimpák kihajló nyúlvány nélkül ................................................. 7 
7a A bibe kétszer hosszabb a magháznál; a virágzat (6)7-10 mm átmérõjû; a virág 3-4(5) mm hosszú. A 

csésze rövidebb, mint párta csöve............................................................................ C. epithymum (L.) Nath. 
7b A bibe ugyanakkora, vagy kissé hosszabb, mint a magház. A virágzat 4-6(7) mm átmérõjû; a virág 1,5-3 

mm hosszú. A csésze akkora, mint a párta csöve ......................................................... C. kotschyi Desmoul. 
 

Minthogy a hazai flórára nézve új fajról van szó, s korábbi, a Kárpát-medence flórájával foglalkozó 
magyar nyelvû határozókban sem szerepel a Cuscuta approximata, � a fenti határozókulcs használata mellett 
� a taxon megnevezésekor a �ráncos aranka� magyar tudományos név alkalmazását javasoljuk. 

 

Illesztések a hazai flóra adatbázisaihoz 
 

A ráncos aranka egyetlen hazai élõhelye alapján a mecseki termõhely szélsõséges abiotikus adottságaival 
jellemezhetõ. Minthogy a gazdanövény hazánkban a Genista pilosa (mészkerülõ ökotípus), a Galium 
glaucum, a Seseli osseum, az Euphorbia cyparissias, a Polygonatum odoratum, az Acinos arvensis, az 
ökológiai indikátorértékek és szociális magatartás típusok tekintetében (BORHIDI 1993) e fajok átlagához 
igazítottuk a ráncos aranka indikátorértékeit: SBT: Su; Val: 10; TB: 7; WB: 3; RB: 7; NB: 2; LB: 8; KB: 5; 
SB: 0. A TB és KB esetében eltekintettünk az átlagoktól (TB: 6; KB: 4-5) és a növény kontinens szintû 
igényeihez igazítottuk az értékeket. 

A Pécsett begyûjtött termésekbõl kipergett magok alapján megpróbálkoztunk a CSONTOS (2001) által 
kifejlesztett hazai magtömeg adatbázishoz is igazodni, s az ott leírt módszerek alapján a Cuscuta 
approximata-t az adatbázisba illeszteni. A leírásban szereplõ szükséges (3 x 100 db) magszám a populáció 
kicsinysége miatt nem állt rendelkezésre, ezért a begyûjtött terméses példányokból kipergett magok (100 db) 
adatai alapján (felszorozva: 0,227 g / 1000 mag) soroltuk be a növényt. Mindezek szerint a Cuscuta 
approximata Babington a 2-es magtömeg kategóriába tartozik. A tévedések elkerülése végett az MTM 
Növénytár nagyszámú gyûjteményébõl is vettünk mintát (a határozáskor letöredezett terméses virágzatokból). 
Az így kapott 2 x 10 db mag mért adatai (felszorozva: 0,285 g / 1000 mag) megerõsítik a ráncos aranka 2-es 
magtömeg kategóriába sorolását. 
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Summary 
Cuscuta approximata Bab. in Hungary (Cuscutaceae Dumort.) 

J. CSIKY 
 

Cuscuta approximata Babington can be considered as a novum in the Hungarian Flora. A small 
population of this paleosubtropical dodder-species was found in an acidophilous oak wood of Jakab-hegy 
near Pécs in the Mecsek mountains on permian sandstone bedrock. This species is not a new element of the 
Hungarian Flora. It was discovered by Á. DEGEN and Z. ZSÁK. in the rocky grasslands of Remete-hegy near 
Mária-Remete (Budapest) in the Mountains of Buda at first time (ZSÁK 1941: 15.). The preparated stems can 
be found in the Herbarium Carpato-Pannonicum collection of the Hungarian Natural History Museum. The 
collectors determined the species as C. planiflora Ten. (ZSÁK 1941: 15.) and C. cupulata Engelm. l. urceolata 
Kze. (DEGEN). Other dissected stems were found in the Herb. Carpato-Pann. collection of the HNHM too, 
which can be treated as new data of C. approximata from Transsylvania (Romania, County: Cluj, Cluj-
Napoca: Gella-hegy, 1943.07.17. � KÁRPÁTI Zoltán). 

The new habitat of C. approximata is a semi-natural stand of an acidophilous shrub-woodland 
community, called Genisto pilosae-Quercetum polycarpae (A.O. Horvát 1967) Borhidi et Kevey 1996 
(BORHIDI 1996: 122.). The host-plant of C. approximata is Genista pilosa L. in the Mecsek mountains and 
was Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Euphorbia cyparissias L., Galium glaucum L., Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce, Seseli osseum Cr., an Erysimum L. and a Lamiaceae species (may be Stachys recta) in the 
Mountains of Buda.  

This publication contains a new key of some Cuscuta species, the thousand-seed weight, the indicator 
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values and the social behavior type of the C. approximata, which can be inserted into the recent hungarian 
flora work (SIMON 2000: 340-341.) and databases (BORHIDI 1993, CSONTOS 2001). 
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