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BEVEZETÉS  
 

Az alábbiakban jórészt az 1993 és 1995 között végzett vizsgálataink eredményeként összegyűlt 
új adatokat adjuk közre. Ebben az időszakban főként a Dunazug-hegyvidéken, ezen belül 
elsősorban a Pilis- és Budai-hegység területén folytattunk növénytársulástani kutatásokat. A 
florisztikai adatok mellett közlésre kerül néhány társulástani megfigyelés is.  
A másik nagy csoportot a Cserhát területéről származó adatok jelentik. Ezek az ITTZÉS Péterrel 
közösen végzett botanikai feltáró munka során előkerült, florisztikai szempontból jelentős új 
előfordulások. Kutatásunk mohaföldrajzi eredményeit ITTZÉS P. a jelen kiadványban közli. 
     A növényfajok neve előtt feltüntettem a SOÓ-Synopsis (1964-1980) sorszámait is, a 
rövidítések  magyarázatát a dolgozat végén közlöm. 
 

EREDMÉNYEK 
 

5. Helleborus  dumetorum W. et K.: P.: Budai-h. A Biatorbágy melletti Szélkapu-völgy alján, 
Carpino-Quercetumban gyakori. Előkerült a Tétényi-fennsík déli szegélyén is, az érdi 
Fundoklia-völgy aljáról. Itt az egykori mészkedvelő-tölgyes helyén kialakult, jórészt molyhos 
tölgy, virágos kőris és mogyoró alkotta cserjésben. Gyepszintjében más, a gyertyános-
tölgyesekben és bükkösökben jellemző növényfajok is előfordulnak, így az Anemone 
ranunculoides, Ispyrum thalictroides, Lilium martagon és Mercurialis perennis is. 

26. Anemone sylvestris L. FRANK : P.: Budai-h. A Frank-hegy déli lejtőjén, ritkás Orno-
Quercetum-ban, nagy példányszámban. Ugyanitt a lágyszárú szint uralkodó faja a Carex 
halleriana.   

35. Ceratocephalus testiculatus (Cr.) ROTH.: N.: Cserhát. Nézsa közelében, a községtől 
nyugatra, szántóföld szélén több ezer példány. A hegység flórájára új. 

78. Spiraea media (Fr.) SCHM.:  P.: Pilis-h. A Dorog melletti Kis-Strázsa-hegyen, 200 m-es 
tengerszint feletti magasságban fordul elő. Mogyorócserjés védelmében és szegélyén  
alacsony cserjeszintet képez a Rosa spinosissima és Cerasus fruticosa fajokkal. 
FEICHTINGER (1899) már jelezte dorogi előfordulását. 

84.a. Pyrus x pannonica TERPÓ (P. nivalis x pyraster): P.: Budai-h. A Vadaskerti-hegy csúcsától 
délre, a hárshegyi homokkő alól kibukkanó dachsteini mészkövön, Orno-Quercetum 
szegélyében. Mindössze két példány. 
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195. Waldsteinia geoides WILLD.: N.: Cserhát. Nézsától nyugatra, a Szele-hegy (278 m) apró 
mészkőkúpjának északi letörésén. A meredek oldal hársas törmeléklejtő-erdejében csak 
néhány tő. Legközelebb a váci Naszályon.  

218. Rosa arvensis HUDS.: A.: Mátra. Mátraháza mellett, a Somor-patak völgyében, több nagy 
sarjtelepét találtuk meg Carpino-Quercetum szegélyén, 680 m-es tengerszint feletti 
magasságban (Kun-Ittzés). Bár a florisztikai irodalomban mindenütt felsorolják a mátrai 
adatot, valójában BORBÁS (1880) első jelzése óta nem került elő (FACSAR ex verbis). 

220. Rosa livescens BESS.: P.: Budai-h. Biatorbágy mellett, a Százlépcső-hegyen, délnyugati 
kitettségben. A karsztbokorerdők és mészkedvelő tölgyesek szegélyén polycormont kélpező 
szubkontinentális faj (FACSAR 1982), amely a fák kivágása után sokáig fennmarad, jelezve az 
erdő egykori jelenlétét. Most felfedezett termőhelyén sziklafüves lejtősztyepben található. 

238. Amygdalus nana L.: P.: Budai-h. A Frank-hegy csúcsától délre, Orno-Quercetum 
szegélyében, dolomit alapkőzeten. A Tétényi-fennsík déli szegélyén, Érd mellett, a Fundoklia-
völgy délkeleti kitettségű oldalán szarmata mészkövön. 

249. Sedum hillebrandtii FENZL.: N.: Gödöllői-dv., Fótnál. A Somlyó-hegy déli lejtőjén CSÁKY P. 
találta meg briozoás márga sziklagyepben. Valószínűleg a hegy lábát borító homoklepelről 
húzódott fel a sziklagyepbe. Sok, elsődlegesen homoklakó növényfajról tudjuk, hogy változó 
gyakorisággal sziklagyepekben is megjelenik. A homoki varjúháj mindeddig a kivételek közé 
tartozott, sziklagyepből  most került elő elsőízben. 

251. Sempervivum marmoreum GRISEB.: P.: Pilis-h. A Dorog melletti Nagy-Strázsa-hegy 
csúcsától északkeletre gyakori. A termőhely érdekessége, hogy meszes eocén homokkövön 
kialakult ritkás koronaszintű Genisto pilosae-Quercetumban található. A Kis-Strázsa-hegy 
csúcsán néhány tő. Dorog mellől  FEICHTINGER (1899) jelezte.  
N.: Cserhát. Szanda felett, a Szanda-hegy (528 m) északi lejtőjén, csak néhány példány. Az 
Északi-Középhegységben eddig csak a Cserhátból nem jelezték (SOÓ 1966, 1980), új a 
hegység flórájára. 

282. Ononis pusilla L.: P.: Pilis-h. Pilisszántónál, a Pilis-hegy délkeleti oldalán, a dachsteini 
mészkő felszínbe ékelt dolomit sziklagyepében és lejtősztyepjében gyakori. Dorognál, a Kis-
Strázsa-hegy déli lejtőjén, bitumenes márga sziklafüves lejtősztyepjében ritka. A Budai-
hegység délnyugati szegélyén, Biatorbágy mellett, a Százlépcső-hegy lajtamészkő 
sziklagyepében és sztyepjében. A faj azon szubmediterrán flóraelemek egyike, amelyek 
viselkedése a középdunai flóraválasztó (ZÓLYOMI 1942) sávjában jól mutatja a markáns 
makroklíma-váltásnak ("klímaválasztó") a növényzetre gyakorolt hatásait. Északkelet felé 
haladva megfigyelhető, hogy a délies oldalak lejtősztyepjeiben fokozatosan visszaszorulnak a 
szubmediterrán flóraelemek. Átmenetileg azonban ezek közül néhány faj részesedése kissé 
megnövekszik a növényborításban. Ilyen fajok pl.: Diplachne serotina, Globularia aphyllantes, 
Linum tenuifolium, Sanguisorba minor subsp. muricata és az Ononis pusilla is. 

345. Astragalus excapus L.: P.: Pilis-h. Kesztölc és Dorog között, a Csurgói-hegytől északra, 
degradált Festucetum vaginatae állományban. Csak néhány tő. Új  a  Pilis flórájára.  
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351. Astragalus vesicarius L. subsp. albidus W. et K.:  P.: Budai-h. Biatorbágy mellett, a Tétényi-
fennsík délnyugati letörésén. A Százlépcső-hegy sziklafüves lejtősztyepjében gyakori. 
Előfordul itt fehér virágszínű változata is. 

367. Vicia sparsiflora TEN.: Ve.: Vértes. Gánt és Csákvár között, a Gém-hegy nyugati oldalának 
Orno-Quercetumában. Mindeddig bizonytalan volt vértesi előfordulása (SOÓ 1960, 1966).  N.: 
Cserhát. Romhány, a Romhányi-hegy csúcsa alatt, 420 m-es magasságban. A hárshegyi 
homokkövön kialakult Genisto pilosae-Quercetum és száraz cseres-tölgyes (Genisto 
tinctoriae-Quercetum) határzónájában, a gerincen. Igen ritka (15 tő !). A Cserhátra új. 

   - Ruta graveolens L.: P.: Budai-h. Szubspontán. Budaörsnél (Kő-hegy) dolomiton, Érd mellett 
(Fundoklia-völgy) szarmata mészkövön. Mindkét helyen lejtősztyepben, az idős tövek körül 
számos egy- és többéves magonc. 

444. Cotinus coggygria SCOP.:  P.: Budai-h. A Frank (Kakukk)-hegy csúcsától déli irányban 
Orno-Quercetum szegélyén. Csak néhány példány. 

459. Frangula alnus MILL.:  P.: Budai-h. Pesthidegkút közelében, a Vörös-Kővár (339 m) jórészt 
elbányászott hárshegyi homokkő kúpján és a pilisi Köves-bérc (250 m) homokkő bányáiban 
is előfordul. Utóbbi helyen BEDE F. Róbert találta meg. Érdekes jelenség, hogy ez a 
nedvességkedvelőként számontartott faj (savanyú talajú tölgyesekben ritkán előfordul, főként 
a Nyugat-Dunántúlon) a rendkívül száraz homokkő felszíneken pionír cserjést alkot (a 
Crataegus monogyna, Pyrus pyraster és különböző szeder fajokkal, valamint a Populus 
tremula, Ulmus minor, Sorbus semiincisa (!) alacsony egyedeivel). Cserjése közvetlenül váltja 
fel a moha-zúzmó (Polytrichum piliferum- Cladonia) synusiumot. Az évgyűrűszámlálások 
tanúsága szerint a Vörös-Kőváron 40 éves példányai is élnek. Mindkét termőhelyen jól újul, 
magoncai minden évben nagy számban figyelhetők meg a mohapárnákban. Megfigyeléseink 
szerint később, a záródó erdőállományokból kiszorul (valószínűleg a fényhiány miatt). A 
hárshegyi homokkő száraz tölgyeseiben már csak ritkán, az alacsony cserjeszintben található 
meg.  

514. Seseli leucospermum W. et K.:  P.: Budai-h. Az eddig csak dolomit alapkőzetről ismert és 
ezért joggal obligát  dolomitlakónak tekintett faj két helyen is előkerült harmadkori 
mészkövön. 1989-ben Érden, a Fundoklia-völgyben (KUN), majd 1992-ben Diósd melletti 
Nap-hegyen KECSKÉS F. és NÉMETH F. (KECSKÉS 1992) találták meg szarmata mészkövön. 
Utóbbi lelőhelyén a jelentős súllyal szintén csak dolomitról ismert  Paronychia cephalotes is 
megvan (KUN - ITTZÉS 1995). 1995-ben fedeztük fel Biatorbágynál, a Százlépcső (Madár)-
hegyen, lajtamészkövön. Mindkét lelőhelyen sziklagyepben, illetve sziklafüves lejtősztyepben 
fordul elő. A jelenség részletes cönológiai bemutatását a későbbiekben kívánjuk elvégezni. 

538. Peucedanum arenarium W. et K.: P.: Pilis-h. Dorogtól keletre nagy kiterjedésben találató a 
lösz felszínére rakódott vékony holocén homoklepel. A homokkal és lösszel kibélelt Dorogi-
medence szegélyein és a Pilisvörösvári árok oldalán így egymás közelében fordulnak elő a 
sziklagyepek   és   az  Alföldre   jellemző   homokpuszták   állományai.   Ezért  válhatott  ez  a 
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medencesor a jégkorszakok utáni flóravándorlások egyik fő útvonalává (DOMOKOS 1939, 
BOROS 1953). A térségben ma már igen ritka, jó állapotú Festucetum vaginatae állományokat 
találunk a Tábla-hegytől északkeleti irányban. Gyakorinak mondható itt a gyepképző Festuca 
vaginata mellett az Achillea ochroleuca, Corispermum nitidum, Peucedanum arenarium és 
Dianthus serotinus  is, utóbbi új adat a Pilis flórájára nézve. 

541.Tordylium maximum L.: N.: Cserhát. A Szanda-hegy (528 m) csúcsán, andeziten, Corno-
Quercetum szélén. A Cserhátban ritka erdőssztyep faj.  

583. Lonicera  caprifolium L.: N.: Cserhát. Buják mellett, a kőbánya felett molyhos-tölgyesben, 
csak néhány példány. Szubspontán. 

688. Fraxinus ornus L.: N.: Cserhát. Csővár közelében, a Vár- és Vas-hegyen eocén mészkövön 
és dolomiton. A déli lejtőkön és  gerinceken a molyhos tölgy alkotta alacsony koronaszintben 
szálanként elegyedik a Fraxinus ornus. Fiatal egyedei a gyep- és cserjeszintben néhol 
kifejezetten gyakoriak. Andezit alapkőzeten is előkerült Bér mellett a Nagy- és Cigány-
hegyen, valamint Bujáknál, a Lonicera caprifolium fent említett termőhelyén. SOÓ (1966, 
1980) szerint északkelet felé a Mátráig spontánnak tekinthető.  

727. Lappula heteracantha (LEDEB.) BORB.: Vi.: Visegrádi-h. Esztergom közelében, a Szamár-
hegy andezit sziklagyepében, délkeleti kitettségben. 

731. Anchusa barrelieri (ALL.) VITM.:  P.: Pilis-h. A dorogi Kis-Strázsa-hegy közelében, 
északnyugati irányban alacsony löszhátak sora húzódik. A homokkal kevert lösz száraz 
sztyepjében él a faj kis populációja. A Dunazug-hegyvidéken mindeddig csak egy helyről, 
Csobánka mellől ismertük előfordulását (Kun 1994). 

754 a. Onosma arenarium W.et K. subsp. tuberculatum (KIT.) JÁV.: P.: Pilis-h. A Pilis-hegy 
Pilisszántó feletti lejtőjén, dolomit sziklagyepben és telepített feketefenyves alatt. . A Pilisből 
már több szerző említette (ZÓLYOMI 1942, SOÓ 1960). 

786. Melittis melisophyllum L.:  P.: Budai-h. A Csillebérc közelében, a Végvári-szikla felett. 
Hazánkban csak a Budai-hegyséből ismert, melegkori reliktumnak tekinett faj (SOÓ - BORSOS 
1962). Új lelőhelye meredek, mészkőtörmelékkel borított  lejtőn és keskeny gerincen 
található, alacsony, ritkás lombkoronaszintű,  bükkelegyes  gyertyános-tölgyesben.  

788. Phlomis tuberosa L.: N.: Cserhát.  A csővári Vár-hegy (358 m) és a béri Cigány-hegy (304 
m) csúcsán, pleisztocén löszön.  

964. Utricularia breemi HEER.: B.: Káptalanfürednél, a Balatonpart nádasának belső szegélyén 
Caricetum elatae semlyékeiben fedeztük fel 1988-ban BENYÓ Károllyal. A néhányszor tíz m˛-
es területen nagy egyedszámban fordul elő, de kevés példány virágzik. Legközelebbi ismert 
előfordulásai Lesenceistvánd és Lesencetomaj  mellett (voltak) találhatók (SOÓ 1968). 

986. Corydalis pumila (HOST.) RCHB.:  A.: Mátra. Mátrafürednél, a község határában, a Benevár-
bérc gerincének délnyugati végénél, 400 m-es tengerszint feletti magasságban. Cseres-
tölgyes állományban több ezer. Mindeddig ismeretlen volt a Dunától keletre, az Északi 
Középhegységre új ! 
P.: Budai-h.  Törökbálint, az Anna-hegy cseres-tölgyeseiben sokfelé igen gyakori. 
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1032. Hornungia petraea (L.) RCHB.:  N.: Gödöllői-dv. Fót, a Somlyó-hegy déli lejtőjén. Jelentős 
súllyal dolomiton megjelenő faj. Itt a briozoás márga sziklagyepében fordul elő, igen kevés.  A 
Gödöllői-dv.-re új. 
P.: Budai-h. Szarmata mészkövön előkerült Érdnél (Fundoklia-völgy), Diósdnál (Nap-hegy), 
Sóskútnál (Pap-hegyek), és lajtamészkövön Biatorbágynál (Iharos-h. és Százlépcső-h.), 
mindenütt nyílt sziklagyepekben. 

1107. Reseda inodora RCHB.: P.: Pilis-h. Kesztölcnél, az ún. Tatárszállás jó állapotú 
lössztyepjében került elő (FACSAR G.). Előfordulása a Pilisre új. 

1152.  Hypericum elegans STEPHAN ex WILLD.: P.: Budai-h. A budaörsi Csíki-hegyekben, az 
Odvas-hegy déli oldalán dolomit sziklagyepben (CSÁKY P.). 

1211. Helichrysum  arenarium (L.) MOENCH:  N.: Cserhát. Csővárnál, a Vas-hegy csúcsa 
közelében sziklafüves lejtősztyepben, dolomiton. Ez az Alföldön sokfelé termő  növényfaj 
eddig kevés kivétellel a homokterületek közelében található, vagy az azokkal közvetlenül 
érintkező lejtősztyepekből ismertük, főként a Dunántúli-középhegységben. A Cserhát-
hegység flórájára új. 

1218. Inula germanica L.: P.: Budai-h. Biatorbágytól keletre, a Szarvas-hegy alján, degradált 
löszgyepben. A dorogi Kis-Strázsa-hegy közelében több ponton gyakori.  

- Inula x hybrida Baumg. (I. germanica x I. ensifolia): Vi.: Visegrádi-h. Az esztergomi  Szamár-
hegy délkeleti oldalának löszös lejtőjén nagy egyedszámú, alakgazdag  állománya él. 

1289. Senecio viscosus L.: P.: Budai-h. A Vörös-Kővár (339 m) és a pilisi Köves-bérc (250 m) 
homokkő bányáiban, a Frangula alnus alkotta pionír cserjésben gyakran megjelenik. A Budai-
hegységben és a Pilisben másutt igen ritka. 

1334. Serratula radiata (W.et K.) M. B.: P.: Budai-h. Biatorbágy mellett, a Nyakas-kő környékén 
egykori karsztbokorerdő helyén felnőtt cserjés alatt és szegélyén. Igen nagyszámú egyed. A 
lejtősztyep állományokba is áthúzódik. Érdnél, a Nagy-erdő néhány megmaradt molyhos-
tölgyes állományában, lajtamészkövön ritka. 

1391. Sonchus palustris L.: N.: Cserhát. A Bér-patak völgyében, a patak felső folyása mentén, 
Ordaspuszta közelében gyakori. Új a hegység flórájára. 

P.: Budai-h. A Füzes-patak mentén, Biatorbágy közelében több ponton. Ezen kívül még egy  
lelőhelye ismert a Budai-hegységben (KUN 1994). 

1331. Crupina vulgaris PERS. in CASS.:  N.: Cserhát. Bér községtől északra, a Cigány-hegy 
csúcsa közelében andezit sziklagyepben és löszön. Előfordulása új a Cserhát-hegység 
flórájára. 

1449. Silene longiflora EHRH.:  P.: Budai-h. Jelentős súllyal löszön megjelenő növényfaj. 
Biatorbágyon, a Nyakas-kő környékén a lajtamészkő porrá málló felszínén sziklagyepben is 
gyakori. Megjelennek itt más, lösznövényként számontartott fajok, így az Agropyron 
pectinatum és Taraxacum serotinum is. 

1716. Gagea  bohemica (ZAUSCHN.) R. et SCH.:  N.: Gödöllői-dv. Fót mellett, a Somlyó-hegy 
gerincének pusztafüves lejtősztyepjében nem ritka (CSÁKY P.). 
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1796. Sternbergia colchiciflora W. et K.:  P.: Budai-h. A Vadaskerti-hegy csúcsán, dachsteini 
mészkövön, Orno-Quercetum gyepszintjében ritka. A Pilisben, a Fehér-hegy dolomitján, a 
déli lejtő karsztbokorerdejében. Löszön fordul elő a Köves-bérc déli oldalán, mészkedvelő 
tölgyesben (ugyanitt a cserjeszintben gyakori az Acer tataricum). Mindkét új lelőhelyén a 
tavaszi levelek alapján találtunk rá. (Az ősszel nyíló virágok  gyakran a talajban rejtve 
maradnak, vagy ki sem nyílnak. Tavasszal, a jellegzetes megjelenésű levelek alapján 
egyszerű a növény azonosítása. Ekkor a még nem virágzóképes, fiatal egyedek is 
megszámlálhatók.) 

1804. Luzula pilosa (L.) WILLD.: P.: Pilis-h. A Kétbükkfa-nyeregben, telepített lucos szegélyén 
gyakori. A hegységre új. 

1807. Luzula campestris (L.) DC.:  P, N.: A hárshegyi homokkő csak a Pilis-, a Budai-hegység 
és a Cserhát területén található meg számottevő felszíni kiterjedésben. Vegetációja rendkívül 
hiányosan kutatott. (A kőzet mészkerülő- és cseres- tölgyesei budai-hegységi állományainak 
mindeddig legrészletesebb cönológiai feldogozását Zólyomi (1958) végezte el.) A savanyú 
homokkővel borított hegytetők és gerincek renkívül száraz termőhelyein rossz növekedésű, 
alacsony, ritkás lombkoronaszintű erdőket találunk. Fajösszetételük alapján ezek az 
állományok a Genisto pilosae-Quercetum petraeae társuláshoz állnak a legközelebb. A 
Quercus petraea alkotta lombkoronaszint (néha a Q. pubescens is elegyedik) alatt hiányzik a 
cserjeszint. A lágyszárú szint szegényes, szárazságtűrő acidolfil fajok alkotják. Jelentős 
eltérés a társulás más kőzeten (andezit) található állományaihoz képest, hogy a hárshegyi 
homokkövön jelentős borítással és konstans fajként jelenik meg a Luzula campestris a 
legszárazabb állományokban. Ugyanitt nagy borítással jelentkezik a Polytrichum piliferum 
mohafaj. A kedvezőbb termőhelyi viszonyok között a Luzula campestris visszaszorul, 
fokozatosan a száraz tölgyesek általános fajai kerülnek előtérbe. Az átmeneti sávban - ott, 
ahol a lombkorona már záródni kezd - kialakul egy, az Anthoxanthum odoratum 
dominanciájával jellemezhető sáv. Itt a Dicranum scoparium moha jelenik meg nagy 
felületen. A fajokban gazdagabb gyepszintű, záródó erdőállományokból ezek a fajok  teljesen 
kiszorulnak. 

818. Limodorum abortivum (L.) SW.:  P.: Pilis-h. Dorog, a Kis-Strázsa-hegy északi lejtőjén 
mészkedvelő tölgyesben, néhány tő. 

1931. Carex humilis LEYSS:   P.: Pilis-h. Dorognál, a Nagy-Strázsa-hegy északkeleti oldalán 
Genisto pilosae-Quercetum-ban. A meszes eocén homokkövön a kilugzás hatására az erdő 
alatt erősen kisavanyodik a talaj. Erre utal több acidofil növényfaj előfordulása is. Gyakori itt 
az Anthoxanthum odoratum, Centaurea stenolepis, Luzula campestris, Melampyrum 
pratense, Solidago virga-aurea, Viscaria vulgaris, jelentős borítást ad a Dicranum scoparium. 
A rekettyés-tölgyes kis kiterjedésű dorogi állományának különlegessége, hogy 
gyepszintjében frekvens faj a Carex humilis. 

1933. Carex alba SCOP.:  P.: Budai-h. Új lelőhelye Solymár mellett, a Les-hegy északi kitettségű 
lejtőjén,   a   Paprikás-patak   völgyében.    Budapesten,    az   Ördög-orom   északi    oldalán  
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is terem tűzköves dolomiton. Az út feletti meredek lejtő erdejében gyakori (közelében fordul 
elő a - talán harmadkori reliktum - Melittis melisophyllum). Korábban már megtalálta itt 
ZÓLYOMI Bálint (ZÓLYOMI ex verbis). Mindkét új termőhelyén Orno-Quercetum gyepszitjében 
található. Solymárnál kb. 60 éves feketefenyves alatt is megvan, itt szintén virágzik és 
termést érlel. Nálunk az elegyes karszterdő (Fago-Ornetum) gyepszintjének jellemző faja 
(ZÓLYOMI 1958, 1987). A Szigetköz ártéri ligeterdeiben - Halászi (ZÓLYOMI 1937) és Rajka 
(KEVEY 1988) mellett - valószínűleg hordaléknövényként jelent meg (ZÓLYOMI 1950). Úgy 
látszik, hogy a dolomithegyek északi lejtőinek erdeiben a bükk kiszorulása után még sokáig 
fennmarad. A megfelelő mikroklímájú helyeken az Orno-Quercetum-ban is megvan, többnyire 
az elegyes karszterdő más jellemző fajainak hiányában.  

2021. Melica altissima L.:   N.: Cserhát.  Romhánynál, a Romhányi-hegy nyugati lábánál. A 
homokkő-görgeteg és a lösz találkozási zónájában a Nepeta pannonica is előfordul, telepített 
akácos szegélyén, több ponton.  

 

Befejezésül a rövidítések magyarázatát adjuk. Az egyes területek növényföldrajzi besorolásánál 
SOÓ alapvető cikkét (1960) vettük figyelembe. A flórajárások nevei után zárójelben feltüntettük a 
dolgozatban szerepelő tájegységek neveit is. A florisztikai adatok a Bakonyicum és a Matricum 
flóravidékek következő flórajárásaiból származnak: 
Bakonyicum: B.: Balatonicum, P.: Pilisense (Pilis- és Budai-hegység), Vi.: Visegradense 
(Visegrádi-hegység), Ve.: Vespremiense (Vértes-hegység) 
Matricum: A.: Agriense (Mátra-hegység), N.: Neogradense (Cserhát-hegység és Gödöllői-
dombvidék). 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS         

      A Cserhát területén végzett kutatások a Cserhát flórája és vegetációja című OTKA pályázat 
keretében, HÖHN Mária egyetemi tanársegéd támogatásával folynak. A Dorog melletti terület 
botanikai feltárását az IUCN Magyarországi Alapítványa, személy szerint NÉMETH Ferenc 
támogatta. Segítségüket e helyen is megköszönjük. FACSAR Géza egyetemi adjunktusnak és 
CSÁKY Péternek adataik közlésre bocsátásáért  mondunk köszönetet. 
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Summary 

 

Additional and further data concerning Flora  
and Vegetation of Hungary 

 

A. Kun 
 

 The listed data were collected during our floristical and coenological researches done 
between 1993 and 1995. During this period the natural vegetation was investigated by us mainly 
in Dunazug and Cserhát mountains. Our coenological results make possible to appear short 
remarks of the associations. 
  Discovery of the pioneer shrubs of Frangula alnus on extremely dry, acidic sandstone 
surfaces was outstanding. Finding of Seseli leucospermum on Lajta- and Sarmathian limestone 
was also important. The latest is an endemism of the Trans-Danubian mountains which up to the 
present was known only from magnesium containing dolomite.  
From the floristical  point of view the most significant result was the discovery of Corydalis 
pumila in Mátra mountain - there is no data from the Northern Mountains till now. 


