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Abstract: Dryopteris affinis (LÖWE) FRAS.-JENK ., a new species in Mecsek Mountains, South-

West Hungary 
Dryopteris affinis can be considered as a novum in Mecsek Mts. (SW Hungary). Until now 36 speci-
mens were found in Western Mecsek, near Pécs, Abaliget, Kıvágótöttös, Orfő and Mánfa. Dryopteris 
affinis occurs in natural vegetation types, only 7 specimens were found in disturbed area. The habitats 
of D. affinis are mesophilous forests situated at humid and shady dolinas and valleys in the oak-
hornbeam belt of Mecsek Mts. The most frequent coexisting species are Fagus sylvatica, Carpinus 
betulus, Acer pseudoplatanus, Rubus hirtus agg., Galeobdolon luteum s. l., Dryopteris filix-mas, 
Athyrium filix-femina. 
 
 
Bevezetés 
 
2006 júniusában a nyugat-mecseki karsztplató flórájának és vegetációjának tanulmá-
nyozása során figyeltünk fel arra, hogy a terület védett páfrányokban rendkívül gazdag. 
A különleges élıhelyet jelentı dolinák egyikébıl a Mecsekre nézve új növényfaj, a 
pelyvás pajzsika, Dryopteris affinis (LÖWE) FRAS.-JENK. is elıkerült (BARÁTH K., 
BÁTORI Z.). A szisztematikus kutatómunka eredményeként eddig hét dolinában, továb-
bá egy dolina melletti útrézsőben, valamint egy bükkös fiatalos állományban találtuk 
meg. 2006 augusztusában (CSIKY J.) a növény újabb állományait mutattuk ki a Jakab-
hegyen, alsó triász Jakab-hegyi homokkı formációhoz tartozó kızetréteg málladékán. 
A faj további elıfordulása a Mecsek más területein is várható. 
 
 
Nevezéktan, határozási nehézségek 
 
Taxonómiai és nevezéktani szempontból a pelyvás pajzsika a mai napig megosztja a 
botanikusok táborát. Ez a megosztottság a hazai irodalomban is nyomon követhetı. A 
dolgozat szerzıi nem tudják felvállalni az ezzel kapcsolatos problémakör teljes fel-
tárását, amely egyébként külön tanulmányt érdemelne, csupán néhány példa kiragadá-
sával szemléltetik a téma bonyolultságát. 
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JÁVORKA  (1925) munkájában a pelyvás pajzsika (a D. filix-mas-tól elkülönített 
taxonként) még nem is szerepel. SOÓ (1964) eleinte még D. borreri NEWMAN 1854 
néven közli a faj elterjedési adatait, késıbb már D. pseudo-mas (WOLLASTON) HOLUB 
et POUZAR 1967-ként említi (SOÓ 1973, 1980). A szlovák flóramőben (FUTÁK  1966) 
D. filix-mas subsp. paleacea CHRISTENS-ként nevezik meg, de az európai flóra-
atlaszban (JALAS – SUOMINEN 1988) már D. pseudomas-ként szerepel. A napjainkban 
használatos nagyobb európai munkákban (pl. CASTROVIEJO et al. 1986, HULTÉN – 

FRIES 1986, DOSTÁL – ČERVENKA 1991, JERMY – CAMUS 1991, AIZPURU et al. 1999, 
ROTHMALER 2000, FISCHER et al. 2005) a D. affinis névvel találkozunk leggyakrabban.  

Magyarországon SIMON (1992) még D. pseudomas néven közli, BORHIDI (1998) 
javaslatára azonban a legújabb növényhatározó (SIMON 2000) már D. affinis-ként 
említi. Részben e munkához igazodva, részben a legújabb külföldi flóramővek és 
atlaszok nomenklatúráját elfogadva, dolgozatunkban is ez utóbbi néven szerepeltetjük a 
pelyvás pajzsikát. 

A D. affinis a Nyugat-Mecsekben más nagy termető páfrányokkal együtt fordul elı. 
Legkönnyebben az erdei pajzsikával téveszthetı össze, de attól néhány bélyeg alapján 
jól elkülönül. Az általunk vizsgált D. affinis egyedek pelyvaszırei vörös-, sötét- vagy 
feketésbarna színőek, a levélgerincet és az elsıdleges levélszárnyak gerincét sőrőn 
borítják. Az elsıdleges levélszárnyak tövénél (színi és fonáki oldalon egyaránt) sötét, 
lilásfekete folt található, a levélszárnyacskák kissé szögletesek, látszólag ép, vagy 
gyengén csipkés-fogas szélőek. Az erdei pajzsika pelyvaszırei világos- vagy halvány-
barnák, a levélszárnyak tövénél nem található sötét színő folt. A levélszárnyacskák 
lekerekített végőek, csipkés-fogas szélőek, vagy szárnyasan hasadtak (1. ábra). 

A két faj hibridje a D. × tavelii ROTHM., amely Dél- és Nyugat-Európa számos 
pontján megtalálható, még azokon a helyeken is, ahol a pelyvás pajzsika nem fordul 
elı (HEYWOOD 1964). Az újabb kutatások azt igazolják, hogy a valódi hibridek 
feltételezhetıen igen ritkák (KIRÁLY  2004), makroszkópikus bélyegek alapján történı 
elkülönítésük nehézkes, ezért a mecseki pelyvás pajzsikák esetében nem törekedtünk a 
hibridek megkülönböztetésére, az elıfordulási adatokat mind a D. affinis név alatt 
tárgyaljuk. 

 
 

Anyag és módszer 
 

A dolgozatban szereplı növényfajok tudományos nevének megadásánál SIMON (2000) 
munkájához igazodtunk. A társulások nevezéktana BORHIDI (2003) munkáját követi. A 
lelıhelyek megnevezésénél és a cikkben publikált térképvázlat megrajzolásánál a 
Mecsek 1 : 40.000-es turistatérképhez igazodtunk (2. ábra). Az elıfordulási adatok 
esetében a Magyar Flóratérképezés felbontásának megfelelıen (KIRÁLY  et al. 2003) a 
lelıhelyek kvadrátazonosítóját is megadtuk. 
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1. ábra. A D. affinis (LÖWE) FRAS.-JENK. (A) (Mánfa: „Zsidó-völgy”, 9875/3) és a D. filix-mas (L.) 

SCHOTT (B) elsıdleges levélszárnyának részlete (BÁTORI Z. eredeti felvételei). 
Fig. 1. Pieces of pinnae of D. affinis (LÖWE) FRAS.-JENK. (A) (Mánfa: „Zsidó-völgy”, 9875/3) and of 

D. filix-mas (L.) SCHOTT (B) (original photos of BÁTORI Z.). 
 
 

 
  

 

2. ábra. A Dryopteris affinis (LÖWE) 
FRAS.-JENK. elıfordulása a Nyu-
gati-Mecsekben. 

Fig. 2. Occurrences of Dryopteris 
affinis (LÖWE) FRAS.-JENK. in 
Western Mecsek. 

A B 
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A faj elıfordulása Magyarországon 
 
A pelyvás pajzsika atlanti-szubmediterrán flóraelem (SOÓ 1964). Magyarországon ko-
rábban soproni- és kıszegi-hegységi, vend-vidéki, ırségi, belsı-somogyi és gerecsei 
(Dunaalmás) állományairól volt tudomásunk (SOÓ l. c., JUHÁSZ et al. 1985, KIRÁLY  
1996, FARKAS 1999, KIRÁLY 2004, BARINA  2006). Újabban a Drávamenti-sík több 
pontjáról és a Budai-hegységbıl is elıkerült (CSIKY 2005, CSIKY – SOMLYAY 2005). 

Eddigi ismereteink szerint hazánkban lucfenyıvel benıtt, szivárgó vizes, hővös-
párás patakmenti oldalakon, telepített erdei- és feketefenyvesekben, bükkösökben, 
égerligetekben, gyertyános-tölgyesekben, nedves akácosokban fordul elı (SOÓ 1964, 
KIRÁLY  1996, TÍMÁR – SZMORAD 1996, FARKAS 1999, KIRÁLY 2004, BARINA  2006, 
CSIKY 2005, CSIKY – SOMLYAY 2005). 
 
 
A faj elıfordulása a Mecsekben 
 
A pelyvás pajzsikának a Mecsek hegység területén 2006-ban 9 lelıhelyen, összesen 36 
példánya került elı (1. táblázat). Korábban a hegységbıl nem jelezték. A lelıhelyek és 
egyedek digitális fényképekkel, valamint herbáriumi példányokkal dokumentáltak 
(Bátori Zoltán herbáriuma és Csiky János herbáriuma, Pécs). 
 
1. táblázat. A D. affinis (LÖWE) FRAS.-JENK. mecseki lelıhelyeinek listája. 
Tab. 1. Occurrences of D. affinis (LÖWE) FRAS.-JENK. in Western Mecsek. 

Abaliget, „a barlang és a Virágos-völgy között található töbrökben”, 8 pld., 2006. 09. 16-21., 
9874/4, BÁTORI Z. 

Abaliget, „a barlang és a Virágos-völgy között található bükkösben vezetı földút rézsőjében”, 1 
pld., 2006. 09. 29., 9874/4, BÁTORI Z. 

Kıvágótöttös, „Petıczpuszta (Jakab-hegy), a IV. légakna alatti völgyben”, 1 pld., 2006. 10. 25., 
9874/4, BÁTORI Z. – CSIKY J. – OLÁH  E. 

Mánfa, „Zsidó-völgy oldalában, bükkös fiatalosban”, 1 pld., 2006. 10. 12., 9875/3, BÁTORI Z. 
Orfő, „Cigány-föld: dolinákban”, 2 pld., 2006. 06. 22., 9875/3, BARÁTH K. – BÁTORI Z. 
Orfő, „Szuadó-völgy feletti töbörben”, 5 pld., 2006. 08. 17., 9874/3, BÁTORI Z. 
Orfő, „Vásárosút melletti töbörben”, 1 pld., 2006. 09. 05., 9874/4, BÁTORI Z. 
Pécs, „Szörnye-völgy (Jakab-hegy), az Apacsok kútja és a Farkas-forrás közötti szakaszon”, 15 

pld., 2006. 08-09., 9974/2, CSIKY J. 
Pécs, „Rákos-völgy (Jakab-hegy)”, 2 pld., 2006. 09. 29., 9874/4, CSIKY J. – BARÁTH K. 

 
 

A Dryopteris affinis nyugat-mecseki élıhelyeinek egyike a karsztos vízelvezetés 
jellegzetes domborzati formája: a dolina vagy töbör. E felszínformák alakjuknak 
köszönhetıen speciális mikroklímával rendelkeznek, a hideg levegı tartós raktározá-
sára képesek. Azok a mecseki dolinák, amelyekben a D. affinis elıfordul, 300-370 m. 
tszf. magasságban mélyülnek az alapkızetbe. A töbrök közvetlen környezetében az 
Asperulo taurinae – Carpinetum SOÓ et BORHIDI in SOÓ 1962, Helleboro odori – 
Fagetum SOÓ et BORHIDI in SOÓ 1960 és a Potentillo micranthae – Quercetum dale-
champii HORVÁT A. O. 1981 társulások fordulnak elı. A területen gyakoriak még e 
társulások átmeneti állományai és az erıteljes erdészeti beavatkozás következtében 
elszegényedett erdıtípusok is. A dolinák ezekbıl a társulásokból, valamint a Scutel-
lario altissimae – Aceretum (HORVÁT A. O. 1958) SOÓ et BORHIDI in SOÓ 1962 társu-
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lásból merítik fajkészletüket. A D. affinis közvetlen közelében a lombkorona uralkodó 
fajai a Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. 
campestre, Tilia tomentosa, T. cordata. A gyepszint edényes növényfajai közül 
tömeges a Galeobdolon luteum s. l., gyakori a Mercurialis perennis, Galium odoratum, 
Hedera helix, Circaea lutetiana, Rubus hirtus agg., Carex pilosa, míg a Chrysosple-
nium alternifolium csak a töböralji nedvesebb állományokban fordul elı. A páfrányok 
közül a Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, Polystichum acule-
atum gyakrabban, a Dryopteris dilatata és a Polystichum setiferum ritkábban található 
a faj közelében. A Jakab-hegyi homokkövön elıforduló példányai hasonló termıhelyi 
körülmények között fejlıdnek, a lombkoronában azonban a Fagus sylvatica és a Carpi-
nus betulus a meghatározó, míg az Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata 
az alsó lombkoronaszintben és a cserjeszintben jellegzetesek. Tömeges faj a Sambucus 
nigra, Galeobdolon luteum s. l., Rubus hirtus agg., Chrysosplenium alternifolium, 
Oxalis acetosella, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas. A töbörben elıforduló 
állományokhoz képest hiányoznak a Polystichum-fajok, viszont gyakori a Dryopteris 
dilatata, jelen van a D. carthusiana, a D. expansa, az Aruncus dioicus, a Cardamine 
flexuosa, s a talaj kisavanyodására utaló fajok is jellemzıek, mint a Festuca drymeia, 
Luzula luzuloides, Polypodium vulgare, Hieracium sylvaticum. A D. affinis elıfordu-
lási helyei a Mecsekben természetközeli állapotúak. Egy dolinában azonban a zavarást 
jelzı Urtica dioica mellett, a Fagus sylvatica, Sambucus nigra, Carpinus betulus, 
Quercus rubra, Cornus sanguinea alkotta lombkoronaszint alatt is megtaláltuk. Egy 
másik lelıhelyen fiatal, Rubus-os aljnövényzető bükkösbıl került elı. 
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