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 of Orobanche pancicii BECK in Hungary 
 the 1990’s specimens of Orobanche genus living on Knautia drymeia are 
 Mountains (NW Hungary), which were identified as O. reticulata WALLR. on 

 references (KIRÁLY 1996). Later it was stated (PUSCH 2000) that an Austrian 
n living on Knautia is the same as O. pancicii BECK formerly known only 
005 it was confirmed that the plants from Kőszeg Mountains belongs to O. 
r this year a new locality of the species was found near Szepetnek (Southwest 
examination of the herbarium (BP) specimens from three new localities 

5-1948 in Zala county (SW Hungary) were detected, moreover a specimen 
roundings of Kőszeg was found. 
ncicii lives exclusively on Knautia drymeia and its localities are situated 
of 150-450 m. In Kőszeg Mountains it exists in hornbeam-oak forests, where 
 of the characteristic species of the herb layer. A part of these hornbeam-oak 
 the territory of former chestnut groves consequently they are rich in herb 
st edge elements. Near Szepetnek O. pancicii exists in secondary scrubbing 

s of these new results, Hungarian data referring to O. reticulata must be 
tia drymeia must be deleted from its host species list as in fact it lives only on 
ium species. 

fra- és interspecifikus változatosságuk, nehéz herbarizálhatóságuk, 
 következtében jellemző viszonylagos morfológiai egyöntetűségük 
övénycsoportok közé tartoznak. Szépségük mégis az orchideákhoz 
biztosít nekik, sok országban működnek specialistáik, több 
 jelent meg róluk, alapos ismeretükhöz azonban mindenképpen 
 szükséges. Gazdanövény-specifikusságuk a határozást nagyban 
ok faj gazdanövény-köre még ma sem tisztázott, a határozókban 
 téves adatok szerepelnek. Herbáriumainkban kevés a gazda-
yűjtött egyed, ezért a gazdanövények megadása gyakran csak 
. 
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Az Orobanche L. s. l. nemzetség európai fajszámát a korábbi szerzők eltérően ítél-
ték meg, újabban a fajszám emelkedik, részben a meglévő taxonok szétbontása, 
részben új alakok leírása következtében. CHATER – WEBB (1972) 45, míg UHLICH et al. 
(1995) 72 fajt (ebből 36 lokális endemizmust) közölnek a kontinensről. A genusból 
Magyarországon SIMON (2000) szerint 20 faj él. A szádorok hazai kikutatottsága 
korántsem lezárt, erre utal az O. nana (REUT.) NOË és O. caesia RCHB. újrafelfedezése, 
vagy a O. flava MART. ismert lelőhelyeinek bővülése (BÖLÖNI et al. 1994, DÉNES 
1994, KALAPOS – SZERÉNYI 1997, TÓTH 1999). 

Az Orobanche pancicii BECK nem tartozik a könnyen határozható fajok közé, 
biztos ismertetőjegyei a préseléskor elveszhetnek. Gazdanövény-specifikusságát (Kö-
zép-Európában Knautia drymeia HEUFF.-n élősködik) a régi szerzők nem ismerték. 
Ennek köszönhető, hogy közép-európai előfordulását először az 1990-es években 
bizonyították, areáját ma sem ismerjük pontosan, megléte több országban csak feltéte-
lezhető, de nem igazolt. Magyarországról a fajt korábban nem említették, előfordulását 
2005-ben sikerült több lelőhelyen igazolni. 
 
 
Az Orobanche pancicii taxonómiai megítélése és ismertetőjegyei 
 
A faj az Orobanche nemzetség Osproleon WALLR. szekciójába (= Orobanche C. A. 
MEY. s. str.) sorolható; az ide tartozó fajoknak egy murvalevele és 2 csészelevele van, 
az előlevelek hiányoznak. A genuson belül az Angustata G. BECK alszekció Glandu-
losae grex tagja, mely sötét (bíbor, barna vagy feketés) mirigyes pártájú fajokat foglal 
magába. A grex 6 közelrokon európai fajjal rendelkezik, közülük 2 széles areájú (O. 
alba STEPH. ex WILLD., O. reticulata WALLR.), míg 4 jóval szűkeb elterjedésű. Utób-
biak közül az O. baumanniorum W. GREUTER Görögországban, az O. haenseleri 
REUT. Dél-Spanyolországban, az O. serbica BECK et PETROVIC Szerbiában és 
Bulgáriában él, az O. pancicii BECK pedig eddigi ismereteink szerint alpin-balkáni faj. 
A grex további öt, Európában nem élő fajt is tartalmaz (UHLICH et al. 1995). 

A Glandulosae grex tagjainak elválasztásában legfontosabb bélyeg a bibe színe. A 
párta alakja és mérete a nagy átfedések miatt igen korlátozottan használható, a 
csészelevelek UHLICH et al. (1995) és PUSCH (2000) által is jelzett tagoltságbeli 
különbségei valószínűleg szintén nem megbízhatók. A felsorolt fajok közül csak az O. 
pancicii, O. haenseleri és az O. serbica bibéje sárga (mélysárga vagy narancsssárga), a 
többieké bíboros vagy rozsdabarna. A bemutatott különbség egyrészt megbízható és 
könnyű elkülönítést kínál, másrészt (mivel csak élő állapotban lehet tanulmányozni) 
nagyon beszűkíti a határozási lehetőségeket. Fontos segítséget jelent a csoport tagjai-
nak gazdanövény-specifikussága, a három sárga bibéjű taxon közül a (termetében és 
virágméretében is kisebb) O. serbica Artemisia-fajokon, az O. haenseleri Ononis- és 
Helleborus-fajokon, míg az O. pancicii bizonyítottan Knautia-n és Scabiosa-n él. Az 
O. pancicii a bibe színétől eltekintve méretében, morfológiájában leginkább az O. 
reticulata-ra emlékeztet, érthető, hogy közép-európai arearészén korábban ezzel 
azonosították. 

Az O. pancicii locus classicusa Boszniában, a Szarajevó környéki hegyekben van, 
ahol Scabiosa leucophylla BORB.-on élősködve írták le (BECK 1887, 1890), típus-
példánya Prágában (PRC) található (PUSCH 2000). További gazdanövényei között 
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később előkerült több Knautia-faj (K. dinarica [MURB.] BORB., K. dipsacifolia 
KREUTZER, K. drymeia HEUFF., K. fleischmanni [HLADNIK ex REICHENB.] PACHE), 
illetve mint megerősítendő gazdanövényeket a következőket sorolhatjuk fel: Euonymus 
europaeus L., Ligustrum vulgare L., Teucrium chamaedrys L., Valeriana montana L., 
Wulfenia carinthiaca JACQ. (BECK 1890, STRID – TAN 1991, UHLICH et al. 1995, 
PUSCH 2000). Gazdanövényei között újabban megemlítik a Carpinus betulus L.-t is 
(NIKETIĆ 2005), ami szintén bizonyítást igényel. Kiemelendő, hogy a Glandulosae 
grex gazdanövény-spektruma nagyon széles, az idetartozó fajok közül csak az O. 
baumanniorum W. GREUTER él biztosan Dipsacaceae-fajokon is. E párhuzamosság 
alapján GREUTER – RAUS (1987) e taxon és a O. pancicii között közeli rokonságot 
valószínűsítenek. 

Az O. pancicii szinonímjainak száma alacsony, közülük az O. reticulata f. adusta 
(PANČIĆ) BECK emelhető ki. Rövid ismertetést igényel az O. reticulata var. viscosa 
BECK kérdése, amelyet a felsorolás szintjén SOÓ (1968) is megemlíti. E sárga bibéjű 
alakot BECK (1890) az alsó-ausztriai Schneeberg térségéből írta le, K. drymeia-n 
élősködve. PUSCH (2000) alapos vizsgálatok után a var. viscosa-val kapcsolatban azt a 
következtetést vonja le, hogy BECK egyszerűen nem ismerte fel e növényben az általa 3 
évvel korábban leírt O. pancicii-t, melynek közép-európai előfordulása így több mint 
egy évszázadig rejtve maradt. Az O. reticulata var. viscosa az elmondottak alapján 
szintén az O. pancicii társnevének vehető. 

 
Az Orobanche pancicii rövid leírása (az irodalom és hazai tapasztalatok alapján): 

• A szár (15-)25-30(-50) cm magas, ebből a virágzat (6-)10-15(-20) cm, a 
virágzat szélessége 2,5-3,5(-4) cm. Az egész növény dúsan, sűrűn mirigyes, 
illatos (PUSCH 2000 szerint szegfűszeg-illatú). A mirigyek feje sötét, bíboros 
vagy barna. 

• A virágok (15-)18-23(-28) mm hosszúak. A párta általában világossárga 
(de ez a külső mirigyezettség miatt sötétebbnek tűnhet), ritkábban fehéres, vagy 
(főleg a fiatal példányokon) részben vagy egészben bordós (az ilyen példányok 
első pillantásra az O. gracilis-re emlékeztetnek). A párta háta csaknem egyenes 
(legfeljebb igen gyengén ívelt), alsó ajkának középső cimpája hosszabb az 
oldalsóknál. A csésze 8-15 mm hosszú, tagolatlan vagy két, eltérő nagyságú 
fogú (a szerzők többsége a csésze tagoltságát bélyegként kiemeli, ezt viszont a 
hazai növényeken nem találtuk meggyőzőnek). A porzószál a párta aljától 2-3 
mm-re ered, változó szőrözöttséggel, csúcsán majdnem mindig sűrűn mirigyes. 
A bibeszál barnás, a bibe mélysárga. 

• Elkülönítése más hazai fajoktól: az O. alba és O. reticulata kivételével 
biztosan elválasztja sötét fejű szőrökből álló mirigyezettsége. Az említett két 
fajtól biztosan a bibe színe és a gazdanövény alapján választható el (1. ábra). 

• Virágzási ideje: a magyarországi lelőhelyeken május vége-július eleje 
között lehet virágzó példányokat találni. 2005-ben Kőszegen a példányok jó 
része már június 1-én teljes virágzásban volt. UHLICH et al. (1995) „május-
október” közötti virágzási időt ad meg (a nyár végi virágzás nyilván a magasabb 
hegyvidékeken jelentkezik). PUSCH (2000) a stájerországi növények esetében 
kiemelte, hogy május elején-közepén nyílnak. A növény kórói alapján egészen 
októberig könnyen megtalálható. 
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1. ábra. Orobanche pancicii BECK, a képen jól látható a világos (sárga) bibe (Kőszegi-hegység, 

Szabó-hegy, 2005. 06. 13., fotó: KIRÁLY G.) 
Fig. 1. Orobanche pancicii BECK, pale (yellow) stigma is visible properly (Kőszeg Mountains, Szabó-

hegy, 06. 13. 2005., photo: G. KIRÁLY) 
 
 
Elterjedés 
 
Az Orobanche pancicii-t sokáig balkáni endemizmusként kezelték, amely Észak-
Albániában, Észak-Görögországban, Boszniában, Macedóniában, Dél-Szerbiában, 
Montenegróban és Bulgáriában él (ADAMOVIĆ 1908, HAYEK 1928, STRID – TAN 1991, 
DELIVANOV 1995, UHLICH et al. 1995, PUSCH 2000, VANGJELI 2003). A Balkánon 
hegyvidéki faj, 1200-2200 m közötti előfordulásokkal. 

A 90-es évek elején előkerült Ausztriában (Stájerországban és Burgenlandban) is 
(BREGNANT – MAURER 1993, MAURER 1998), de sokáig nem sikerült azonosítani. 
Végül PUSCH (2000) igazolta az ausztriai állományok azonosságát a balkáni növény-
nyel. Ugyanő feltételezte honosságát Szlovéniában, Horvátországban és Magyarorszá-
gon is. Utóbbi igazolást is nyert, de a másik két országban is bizonyosra vehető 
előfordulása (RAVNIK 1999 és DOMAC 2002 is jelez Knautia-n élő „O. retuculata-t”). 
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Továbbá azt is valószínűnek tartjuk, hogy a faj megtalálható Észak-Olaszországban és 
Svájc déli felében is (ahol a Knatuia drymeia előfordul). Északi areahatára közelében 
már kollin-montán faj, amely 150-1200 m között él. Úgy tűnik, hogy a Balkánon, 
fajkeletkezési centrumában, több gazdanövényen megtalálható, míg északabbra obligát 
módon a Knautia drymeia-hoz kötődik. 
 
 
Az Orobanche pancicii magyarországi előfordulásai 
 
A Kőszegi-hegységben a 90-es évek eleje óta ismertek Knautia drymeia-n élősködő, 
sötéten mirigyes pártájú Orobanche-k, melyeket kezdetben, csak a hazai irodalmat 
(SOÓ 1968, SIMON 1992) alapul véve O. reticulata-ként azonosítottunk (KIRÁLY 
1996). Később az első szerző értesült PUSCH (2000) felfedezéséről, mely szerint az 
ausztriai, Knautia-n élő „O. reticulata” azonos az addig csak a Balkánról ismert O. 
pancicii-vel, így feltehető volt, hogy a kőszegi növények is e taxonhoz tartoznak. 
Végül 2005-ben sikerült kétséget kizáróan bizonyítani az azonosságot (3. ábra). 
Ugyancsak 2005-ben, a fenti kutatásoktól függetlenül HORVÁTH Tibor Dél-Zalában is 
megtalálta a fajt, szintén K. drymeia-n. Ezek után a Természettudományi Múzeum 
Növénytárában áttekintettük az „O. reticulata”-gyűjtéseket, hiszen közöttük is várható 
volt a taxon kimutatása. Itt 3 Zala megyei (valamennyi KÁROLYI Árpád gyűjtése 1945-
1949 között), és egy kőszegi (VISNYA Aladár gyűjtése, 1933) példányt találtunk. Hozzá 
kell tenni, hogy a lapokon a gazdanövény Knautia drymeia nem volt meg, a gyűjtők 
azonban a herbáriumi cédulán jelezték e tényt. Említésre méltó, hogy KÁROLYI et al. 
(1971) szerint „Dél-Zalában fészkesvirágzatúakon, ritka”. Ez valószínűleg csak elírás, 
herbáriumi cédulái alapján nagyon valószínű, hogy a zalai növények is O. pancicii-k 
(1. táblázat, 2. ábra). 

A Kőszegi-hegységben a faj a Szabó-hegy térségében 350-450 m tszf. magasságban 
kifejezetten gyakorinak számít, főleg gyertyános-tölgyesekben, ahol a Knautia drymeia 
is az aljnövényzet egyik jellemző növénye. E gyertyános-tölgyesek egy része egyéb-
ként korábbi gesztenyések helyén alakult ki, részben ennek köszönhetően rendkívül 
fajgazdagok, erdőszegély-elemekkel telítettek. Gyakori kísérőfajok: Actaea spicata, 
Astrantia major, Salvia glutinosa, Melampyrum nemorosum, Phyteuma spicatum, 
Hypericum montanum, Prenanthes purpurea, Lysimachia punctata, Carex montana, 
Festuca drymeia. 

Dél-Zalában ismert aktuális lelőhelyén (Szepetnek) 150 m tszf. magasságban, a 
községi temetőben, cserjésedő kaszálóréten fordul elő. Ismereteink szerint ez a faj leg-
alacsonyabb fekvésű előfordulása a teljes area területén. 

Megállapításaink alapján módosítani kell az O. reticulata-ra vonatkozó hazai isme-
reteket is. Gazdanövény-spektrumából törölni kell a Knautia drymeia-t, nálunk néhány 
Carduus- és Cirsium-fajon fordul elő. Meglehetősen ritka növény, a közelmúltból csak 
néhány lelőhelye ismert. 
 
 
Köszönetnyilvánítás 
Az első szerző munkáját a Bolyai János Ösztöndíj támogatta. Gyűjteményük átnézé-
séért hálásak vagyunk Balogh Lajosnak (Savaria Múzeum, Szombathely). 
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1. táblázat. Az Orobanche pancicii BECK magyarországi lelőhelyeinek felsorolása 
Table 1. Occurrences of Orobanche pancicii BECK in Hungary 
 
Rövidítés / abbreviation: HKG – Király Angéla és Gergely herbáriuma, Sopron 
A gazdanövény minden esetben Knautia drymeia / Knautia drymeia is the exclusive host-plant 

 
Alpokalja, Kőszegi-hegység: 

„Kőszeg, Szabó-hegy, gesztenyésben” [8665/1] (VISNYA in BP, 1933, sub nomine „O. reticu-
lata f. pallidiflora”)  

„Kőszeg, a Szabó-hegy É-i oldalán és a Király-völggyel szomszédos gyertyános-tölgyesekben 
és gesztenyésekben sokfelé, összesen legalább 500 tő” [8665/1] (KIRÁLY G. – MESTERHÁZY 
A. ined., 2005; KIRÁLY G. in HKG 2005, BARINA Z. in BP 2005) 

Zalai-dombvidék, Kelet-Zalai-dombság: 
„Bázakerettye, Kozári-erdő” [9466/3] (KÁROLYI Á. in BP, 1945; KÁROLYI et al. 1971 sub 

nomine „O. reticulata”)  
„Obornak, in graminosis” [9467/3] (KÁROLYI Á. in BP, 1948; KÁROLYI et al. 1971 sub 

nomine „O. reticulata”)  
„Homokkomárom, ad margines silvarum” [9467/3] (KÁROLYI Á. in BP, 1949; KÁROLYI et al. 

1971 sub nomine „O. reticulata”)  
„Szepetnek, a temetőben mintegy 25 tő” [9567/3] (leg. HORVÁTH T., det. KIRÁLY G. in HKG, 

2005) 
 
 

 

2. ábra. Az Orobanche pancicii BECK 
magyarországi előfordulásai (● 1990 
után; ○ 1990 előtt) (eredeti) 

Fig. 2. Occurrences of Orobanche pancicii 
BECK in Hungary (●1990 onwards;  
○ before 1990) (original) 
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3. ábra. Orobanche pancicii BECK bizonyító példánya (Kőszegi-hegység, Szabó-hegy, 2005. 06. 01., 
leg. KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A.) 

Fig. 3. Voucher specimen of Orobanche pancicii BECK (Hungary, Kőszeg Mountains, Szabó-hegy, 
01. 06. 2005., leg. KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A.) 
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