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Jelen közleményben az Upponyi-hegyhát északi részén 2008–2009 között végzett florisztikai kutatások 
eredményeit mutatom be, amelyek a terület vegetációtérképezése során kerültek rögzítésre. A vizsgált terület 
Magyarország azon vidékei közé tartozik, amelynek flórájáról és vegetációjáról igen kevés adat állt eddig 
rendelkezésre. A sokkal ismertebb és a kutatók által látogatottabb Upponyi-rögtől északra elterülő változatos 
alapkőzetű területről és környékéről csak néhány szórvány adatot találunk BUDAI Józseftől (1914), ZÓLYOMI 
Bálinttól (1928, 1934) és BERÁNEK Ábeltől (2007, 2008). A részletes kutatások során számos értékes, az 
Északi-középhegységben ritka növényfaj került elő: Cypripedium calceolus, Epipactis palustris, Gentiana 
pneumonanthe, Gentianopsis ciliata, Iris aphylla subsp. hungarica, Orchis ustulata subsp. aestivalis, 
Pimpinella major, Rosa hungarica. 

A terület jellemzése 

A vizsgált terület Sajóvelezd, Nagybarca, Vadna és Bánhorváti települések külterületén helyezkedik el az 
Upponyi-hegyhát északi részén. Domborzatát tekintve a Damasa-hegy – Liget-hegy vonulatot foglalja 
magába, amely K-ÉK – Ny-DNy-i lefutású, átlagosan 400 tszf. magasságú, a Sajó-völgy fölé emelkedő 
alacsony hegyvidék. A fő vonulathoz K-DK – Ny-ÉNy-i gerincek csatlakoznak, közöttük kisebb-nagyobb 
eróziós völgyekkel. 

Alapkőzete változatos: homokkő, kavics, konglomerátum és miocén andezittufa egyaránt előfordul. 
 

1. ábra. A vizsgált terület földrajzi neveinek áttekintő térképe. 
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Vegetációját tekintve a teljes terület 59%-án találunk természetszerű erdőket, amelyek között a 
gyertyános-tölgyesek (Carici pilosae-Carpinetum NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1964 em. BORHIDI 
1996) és a cseres-tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris SOÓ 1963) uralkodóak. Utóbbinak déli- délkeleti, 
délnyugati expozícióban fordulnak elő Melica-s, Ligustrum-os, ritkábban Festuca heterophylla-s, Poa 
nemoralis-os típusai. Ezeket gerinchelyzetben 350 méter felett már többnyire Melica-s gyertyános-tölgyesek 
váltják fel, mint ahogy a hegyek mérsékelt lejtésű északi-, északnyugati, és északkeleti oldalain is ez a 
társulás jellemző. Középhegységi bükkösök (Melitti-Fagetum SOÓ 1962) extrazonálisan csak kisebb 
egymástól elszigetelt állományokban találhatóak meg, többnyire meredekebb hegyoldalak, mélyebb völgyek 
és völgyfők északi kitettségében. Típusait tekintve az Asperula odorata, a Melica uniflora, a Mercurialis 
perennis, és az Athyrium-Dryopteris típusok jellemzőek. Sajnos minden erdőtípusban előfordulnak a túltartott 
vadállomány miatt létrejött nitrofitás foltok is: Sambucus nigra, Urtica dioica, vagy Impatiens parviflora 
dominanciával. A tölgyesekben a Galium aparine, és az Anthriscus cerefolium felszaporodása jellemző. 

Edafikus társulásokat csak lokálisan, kis kiterjedésben találunk, amelyek közül a leggyakoribb a 
meredek, déli oldalakon megjelenő melegkedvelő tölgyes (Corno-Quercetum JAKUCS et ZÓLYOMI ex MÁTHÉ 
et KOVÁCS 1962). A mészkerülő erdők közül a mészkerülő tölgyes (Deschampsio flexuosae-Quercetum 
sessiliflorae FIRBAS et SIGMUND 1928) és a mészkerülő bükkös (Luzulo nemorosae-Fagetum sylvaticae 
MEUSEL 1937) fordul elő, de csak két kisebb foltban, a Nyugodó-liget-alja és a Bortó dűlőkben. A könnyen 
erodálódó alapkőzet miatt gyakoriak a mély vízmosások, amelyekben szurdokerdő (Scolopendrio-
Fraxinetum SCHWICKERATH 1938) jellegű erdőállományokat találunk. Ezeknek a vízmosásoknak az aljában 
szervesanyag halmozódik fel, a szivárgó vizek miatt állandóan nedves a talaj, amely hideg mikroklímát 
kölcsönöz a völgynek. Mindössze három állományát találtam a területen a Kukucs-völgy oldalágában és a 
Boglyos-tető völgyében Sajóvelezden, valamint a Barci-patak-völgyében Bánhorvátiban. 

Égerliget (Aegopodio-Alnetum V. KÁRPÁTI, I. KÁRPÁTI et JURKO 1961) csak fragmentálisan fordul elő a 
sajóvelezdi Bába-völgyben. 

Az erdőültetvények és tájidegen fafajú erdők aránya 11 %, amely viszonylag magas. A tájidegen fafajok 
közül az akác a leggyakoribb, és elsősorban a hegylábperemi mezőgazdasági területek irányából 
tapasztalható az expanziója. Az egykori gyepek, felhagyott szőlők és gyümölcsösök szukcessziójában az 
egyik legveszélyesebb erdősítő fafaj. 

A cserjések szinte kivétel nélkül mind másodlagosak és a mezőgazdasági területek spontán szukcessziója 
útján jöttek létre. Arányuk 9 %. Főleg a Prunus spinosa, Crataegus spp., Rosa canina agg. összetételű 
cserjések jellemzőek, de számos mezofil típus is előfordul Cornus sanguinea dominanciával. 

Figyelemre méltóak a hegyhát mogyorócserjései, amelyeknek több kis kiterjedésű állományát sikerült 
eddig megtalálni. A társulás meszes alapkőzeten, változatos geomorfológiai szituációban, például meredek 
vízmosásos oldalakban jelenik meg, bükkösök, gyertyános-tölgyesek, esetleg sziklaerdők helyén. Kialakulá-
sa erdészeti hatásokra vezethető vissza, a felújítási szempontból problémás helyeken. Legszebb állományai a 
sajóvelezdi Bábaszék-dűlőben találhatóak. 

A lombkoronaszint hiányzik vagy az eredeti erdőállományból visszamaradt idős, magányos hagyásfák 
alkotják, kiegészülve a természetes szukcesszió során betelepülő pionír fafajok fiatal egyedeivel: Populus 
tremula, Salix caprea, Betula pendula. Az erdősítés során a záródáshiány pótlása miatt többnyire erdei 
fenyővel próbálkoznak, ezért nem ritka benne az előfordulása. A cserjeszint kétszintű, a felső szintben a 
Corylus avellana alkot zárt állományt. Alatta többnyire mezofil cserjefajokat találunk, amelyek közül 
karakterisztikus a Frangula alnus és a Viburnum opulus. További cserjefajai: Ligustrum vulgare, Cornus 
sanguinea. Zárt lágyszárúszintet a még nyíltabb állományokban találunk és benne xero-mezofil gyepfajok 
fordulnak elő, főleg a vele mindig határos félszáraz szálkaperjés gyepekből. Erdei fajok közül gyakori és 
sokszor gyepalkotó a Convallaria majalis. 

A lágyszárúszint jellemző fajai: Brachypodium pinnatum, Cephalanthera damasonium, Clematis recta, 
Clematis vitalba, Convallaria majalis, ritka de karakterisztikus faja a Cypripedium calceolus, Epipactis 
helleborine, Lilium martagon, Melittis carpatica, Orchis purpurea, Primula veris, Viola mirabilis. 

A Bükk északi előterében előforduló mogyorócserjések cönológiai helyzetének tisztázása további 
vizsgálatokat igényel. 

A vizsgálati terület peremén húzódó szőlőhegyeken viszonylag nagy kiterjedésű gyepek (15 %) 
találhatóak, amelyek legtöbbje másodlagosan jött létre. Jelentős részük a Polygalo majori-Brachypodietum 
H. WAGNER 1941 társuláshoz tartozik, déli oldalakon inkább Inula ensifolia, nyugati kitettségben 
Brachypodium dominanciával, mérsékeltebb kétszikű eleggyel. Északias kitettségben Danthonia alpina 
kodominancia mellett Filipendula vulgaris, Genista tinctoria és Trifolium montanum fajokkal jellemezhető 
enyhén mészkerülő típusát találjuk. Déli expozícióban, erodált oldalakon Lino tenuifolio-Brachypodietum 
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(DOSTÁL 1933) SOÓ 1971 fejlődik ki Carex humilis, Bothriochloa ischaemum kodominanciával. 
Északi-, északnyugati kitettségben, enyhén savanyú, többnyire kavicsos üledékes talajon Molinia 

arundinacea, Potentilla alba, Selinum carvifolia, Succisa pratensis fajokkal jellemezhető változó 
vízgazdálkodású szálkaperjés gyepeket találunk Gentiana pneumonanthe-val, amely a Carici montanae-
Brachypodietum SOÓ 1947 társulással azonosítható. 

Erdős-sztyeppréteket (Campanulo-Stipetum tirsae MEUSEL 1938 EM. SOÓ 1971) löszös talajon, déli-, 
délkeleti expozícióban találunk, a vizsgálati terület keleti felében Nagybarca községhatárban lévő Kurittyán-
tetőn, Kurittyánon és Liget-hegyen. Részben másodlagosak, amelyek az egykori mezsgyék „ősi” 
gyepmaradványaiból fejlődtek ki. Nagy területeket borítanak még a különböző degradáltságú, nem vagy 
nehezen besorolható gyepek, amelyek felhagyott szőlőkben és gyűmölcsösökben, parlagterületeken alakultak 
ki. 

A gyepterületek hasznosítása mára szinte megszűnt, pótcselekvésként a rendszeres tavaszi avartüzek 
maradtak, amelyek természetvédelmi-ökológiai szempontú megítélése változó. 

A mezőgazdasági területeket a települések szomszédságában találjuk. Arányuk 4 %. Jellegüket tekintve 
extenzív szőlők és gyümölcsösök, kisebb részben kisparcellás szántók, amelyek művelése a térségben erősen 
hanyatlik, ezért legnagyobb részük mára visszagyepesülőben, visszaerdősülőben van. 

Eredmények 
 

A nevezéktan és fajok sorrendje KIRÁLY (2009) munkáját követi. A lelőhelyek megnevezésénél az  
M 1:10.000 méretarányú EOV topográfiai, az M 1:10 000 méretarányú kataszteri, az M 1:20 000 
méretarányú erdészeti üzemtervi, az M 1:25 000 méretarányú 1924-es katonai felmérés térképeit használtam 
fel, amelyet azokban az esetekben, ahol a térképeken nevet nem találtam, helyi gyűjtéssel egészítettem ki. Az 
adatok egyértelmű visszaazonosíthatósága érdekében az általam használt földrajzi neveket az 1. ábra 
áttekintő térképén tüntettem föl. Az előfordulások után minden esetben megadom a „Közép-európai Flóra 
Térképezési” program raszterkódjait (ha több helynév azonos négyzetbe esik bele, akkor az utolsó dűlő után), 
továbbá az adott faj vertikális elterjedésére vonatkozó tengerszint feletti magasság értéket méterben. Az 
egyedszámok 2008-as adatok, ahol ettől eltér, ott külön jelzem. 
 
PTERIDOPHYTA 

 

P.14. Equisetum ramosissimum DESF. (220 m): 
Homokos talajú nyílt gyep erodált részén, 
felhagyott szőlők közt a nagybarcai Földhányás 
dűlőben [7789.1]. 
P.35. Asplenium septentrionale (L.) HOFFM. (243-

342 m): Andzittufa sziklakibúvásokon megjelenő 
faj, az Upponyi-hegyhát területéről eddig két adata 
volt ismert: ZÓLYOMI (1934) közli a sajóvelezdi 
Vár-hegyről [7788.2], valamint az upponyi Három-
kőről [7788.4]. Mindkét helyen ma is megtalálható, 
utóbbit BERÁNEK (2008) erősítette meg. A 
salóvelezdi vár-hegyi adat Királd: Vártető néven 
került megerősítésre SULYOK-SCHMOTZER (1999) 
cikkében. A vizsgált területen a   sajóvelezdi 
Boglyos-tető nyugati oldalában, egy mészkerülő 
tölgyesben lévő kis andezittufa sziklakibúváson 
került elő 42 egyede [7788.4]. 
P.46. Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWM. (259-

354 m): Enyhén mészkerülő, üde lomberdőkben 
szórványosan található meg a területen. — 
Sajóvelezd: Hársas-erdő déli szélén lévő 
vízmosásban [7788.2], Boglyos-tető északi 
gerincének ÉK-i oldalában, üde gyertyános-
tölgyesben [7788.2], Kukucs-völgy vízmosásának 
elágazása peremén [7788.2], Liget-hegy keleti 
végének északi lápájában, feltáróút szegélyében 
[7789.1], Mile-bérc ÉNy-i oldalának bükkösében 

[7788.4]. 
P.56. Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. FUCHS 

(149-398 m): Üde lomberdők, telepített fenyvesek 
viszonylag gyakori növénye, azonban nagy 
állományokat csak ritkán képez. — Nagybarca: 
Barcai-oldal [7788.4 és 7789.3], Barci-patak-
völgye [7788.4], Szőke-völgy [7789.1]; Sajóvelezd: 
Boglyos-tető (7788.2 és 7788.4), Eresztvény 
[7788.2], Liget-erdő, Liget-hegy [7789.1], Mile-
bérc, Nyugodó [7788.4], Nyugodó-tető [7788.2], 
Széles-bérc [7788.2 és 7789.1], Szurdok, Töviskes 
[7788.2]; Vadna: Cigány-bérc [7789.1]. 
P.57. Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY (210-

344 m): Üde erdők szórványos előfordulású ritka 
páfránya. — Nagybarca: Szőke-völgy 
vízmosásának egyik oldalvölgyében egy növény 
[7789.1]; Sajóvelezd: Boglyos-tető ÉK-i 
vízmosásának páfrányos bükkösében és 
szurdokerdejében 7 tő [7788.4], Eresztvény ÉNy-i 
gerincének aljában és Ény-i oldalában lévő 
Athyrium-Dryopteris fáciesű üde bükkösében 18 tő 
[7788.2], Liget-erdő Liget-tanya fölötti nagyobb 
gerincén, gyertyános-tölgyesben 4 növény 
[7789.1], Széles-bérc nyugati oldalának 
vízmosásában 4 [7788.2] és ÉK-i oldalának 
bükkösében 1 tő [7789.1]. 
P.58. Dryopteris expansa S. WALKER (265-351 

m): Mély völgyek, vízmosások üde erdeiben 
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szálanként előforduló ritka harasztfaj. – 
Bánhorváti-Nagybarca: Barci-patak-völgye 
vízmosásában 11 tő [7788.4]; Nagybarca: Barcai-
oldal telepített Acer platanoides és Pinus sylvestris 
ültetvényében 35 tő [7789.3], Sajóvelezd: Boglyos-
tető ÉK-i vízmosásának szurdokerdejében 6 egyed 
[7788.4], Égett-hegy ÉK-i oldalában bükkösben 
egy tő [7788.2], Eresztvény ÉNy-i gerincének és 
ÉK-i oldalának üde bükköseiben 7 tő [7788.2], 
Liget-hegy északi oldalának bükkösében 4 tő, 
Széles-bérc ÉK-i oldalában bükkösben 3 tő 
[7789.1], Szurdok vízmosásában 4 növény 
[7788.2]. 
 

DICOTYLEDONOPSIDA 
 

124. Castanea sativa MILL. (246 m): Egy 70 cm 
törzsátmérőjű fa a nagybarcai Kis-erdő mára 
beakácosodott egykori tisztásának szegélyében. 
Valószínűleg ültetett [7789.1]. 
175. Fallopia x bohemica (CHRTEK & CHRTKOVA) 

J. P. BAILEY (181 m): 25 m2-es folt patakparti 
magaskórósban a bánhorváti Csom-pataka 
belterületéhez közeli szakaszán [7789.3]. A 
térségben szerencsére még csak szórványos 
előfordulású. 
370. Dianthus deltoides L. (172-251 m): A vadnai 

Gyertyános mészkerülő, száraz cserjésedő rétjein 6 
tő [7789.1]. 
376. Dianthus collinus W. et K. (179-346 m): 

Mezofil gyepekben szórványosan, szálanként. — 
Bánhorváti: Kurittyán felhagyott gyümölcsösében 
2 tő, Rózsás nyugati szélén lévő völgyben, akácos 
szegélyében 4 tő [7788.4]; Sajóvelezd: Alsó 
nyomás-hegyen elszórva 52 tő, Bába-szék északi és 
keleti oldalában 3 és egy tő, Égett-hegy tetején 8 tő, 
Magas-hegyen elszórva 34 tő, Mazsor nyergének 
rétjén és a keleti oldalában 30 tő, Sípos-forrás 
körüli zavart gyepekben 35 tő, Szurdok-tető északi 
oldalában 2 tő [7788.2]. 
409. Anemone sylvestris L. (255-296 m): 

Elsősorban félszáraz gyepekben, ritkábban 
melegkedvelő tölgyesek szegélyében találjuk 
állományait a terület délkeleti peremén. — 
Nagybarca: Csiga-tető déli gerincén [7789.3], 
Földhányás nyugati oldalában [7789.1], Kurittyán-
tető három pontján, egy helyen jelentős, közel 100 
m2-es területet lefedve [7789.1], Liget-hegy déli 
oldalgerincén melegkedvelő tölgyesben [7789.3], 
Szeles-tető nyergében [7789.3]. 
414. Pulsatilla grandis WENDER. (218-338 m): 

Felhagyott szőlők és gyümölcsösök helyén 
kialakult félszáraz gyepekben löszös talajon, 
mészkő-konglomerátumon. Helyenként nem ritka. 
— Bánhorváti: Somlyó-tető tetején és déli 
gerincének száraz és félszáraz gyepjeiben 472 tő 
[7789.3]; Nagybarca: Cigány-hegy déli oldalában 

46 tő [7789.1], Csiga-tető DNy-i gerincén 2009-ben 
92 egyed [7789.3], Földhányás meredek letörése 
alatti félszáraz gyepekben [7789.1], Kurittyán déli 
gerincein lévő gyepekben, tölgyesek tisztásain 
több, mint 1300 tő [7789.1], Kurittyán-tető jobb 
állapotú gyepjeiben közel 800 egyed [7789.1], 
Madarász gerincén szőlők szegélyében 18 növény 
[7789.1], Szeles-tető felső harmadában lévő 
félszáraz gyepekben, erdős-sztyepp réteken közel 
1800 tő [7789.1]; Sajóvelezd: Bába-szék déli 
gerincén 8 tő [7788.2], Dobogó délnyugati 
gerincének aljában mintegy 80 tő [7788.2], Magas-
hegy északnyugati oldalában 100 egyed [7788.2]. 
416. Pulsatilla nigricans STÖRCK (264-352 m): A 

nagybarcai Szeles-tető száraz gyepjeiben 
szórványosan  [7789.1]. 
416.1 Pulsatilla x mixta HALÁCSY (256 m):  A 

nagybarcai Szeles-tetőn egyetlen növény a 
szülőfajok társaságában 2009-ben [7789.1]. 
423. Clematis recta L. (198-309 m): Száraz 

tölgyesek szegélyében, ritkábban félszáraz 
gyepekben. — Bánhorváti: Somlyó teteje [7789.3], 
Somlyó-tető gerince [7789.3]; Nagybarca: Cigány-
hegy gyertyános-tölgyesének szegélyében a 
Péntek-oldallal határosan [7789.1], Kurittyán déli 
gerincén több ponton [7789.1]; Sajóvelezd: Bába-
szék északkeleti gerincén [7788.2], Gönci gerincén 
[7788.2], Nyugodó-tető délnyugati oldalában 
[7788.2]. 
462. Thalictrum minus L. (225-331 m): 

Löszösebb talajú száraz és félszáraz gyepekben 
szórványosan. — Bánhorváti: Somlyó-tető 
gerincén [7789.3]; Nagybarca: Kurittyán déli 
oldalában cserjések, tölgyesek szegélyében 
[7789.1], Kurittyán-tető aljában felhagyott 
gyümölcsös szegélyében [7789.1], Liget-hegy 
északi völgyének felhagyott gyümölcsösében 
[7789.1], Szeles-tető erdős-sztyepprétjének 
szegélyében [7789.1]. 
500. Sisymbrium loeselii JUSL. (193-245 m): 

Löszös talajú félszáraz és száraz gyepekben, 
többnyire tölgyesek szegélyében vagy magányos 
tölgyek félárnyékában. — Bánhorváti: Somlyó-tető 
7 tő; Nagybarca: Csiga-tető délnyugati gerincén 4 
tő [7789.3], Liget-hegy délkeleti gerincének déli 
nyúlványán 18 tő [7789.1], Szeles-tető déli lábának 
molyhos tölgyesében 60 tő [7789.3]. 
527. Rapistrum perenne (L.) ALL. (227 m): A 

nagybarcai Szeles-tető nyugati oldalában 2 tő 
[7789.1]. 
678. Rosa spinosissima L. subsp. pimpinellifolia 

(L.) SOÓ (313-402 m): Bánhorváti: Damasa-hegy 
délkeleti oldalában, homokkőpados melegkedvelő 
tölgyes tisztásán, sziklás erodált talajon négy 
sarjtelep [7788.4], Rózsás déli oldalának tetején 
szintén melegkedvelő tölgyes tisztásán egy erősen 
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vadrágott sarjtelep [7788.4]. 
685. Rosa gallica L. (178-410 m): Száraz 

tölgyesekben, erdőszegélyekben, félszáraz 
gyepekben viszonylag gyakori. — Bánhorváti: 
Ágy-hegy, Damasa-hegy, Juh-kosár, Kurittyán, 
Rózsás [7788.4], Somlyó, Somlyó-tető, TSZ-legelő 
[7789.3]; Nagybarca: Barcai-tető [7789.3], Cigány-
hegy [7789.1], Csiga-tető [7789.3], Eresztvény, 
Kurittyán, Kurittyán-tető, Liget-hegy [7789.1], 
Peres-erdő (7788.4 és 7789.3), Szeles-tető (7789.1 
és 7789.3), Szőke-völgy [7789.3]; Sajóvelezd: Alsó 
nyomás-hegy, Bába-szék, Bortó, Dobogó, Égett-
hegy, Liget-hegy, Magas-hegy, Mazsor, Nyugodó-
tető, Szurdok-tető [7788.2]; Vadna: Gyermek-gaz 
[7789.1]. 
690. Rosa rubiginosa L. (199-232 m): A 

bánhorváti Máli-oldal déli oldalának cserjésében 
egy jól fejlett bokor [7788.4]. 
693. Rosa hungarica (BORB.) DEGEN (289 m): 

FACSAR (1993) FACSAR ap. KERÉNYI (2010) az 
Északi-középhegységből csak a Zemplénből 
„Sárospatak” és a Cserhátból „Acsa” jelzi. A 
területen a bánhorváti Rózsás meredek déli 
oldalában, melegkedvelő tölgyes tisztásán került 
elő három kisméretű bokra [7788.4]. 
711. Sanguisorba officinalis L. (289-301 m): 

Csak a sajóvelezdi Mazsor Molinia arundinacea-s 
gyepjének üde foltjaiban 170 tő [7788.2]. 
720. Potentilla alba L. (213-354 m): Mészkerülő 

félszáraz gyepekben, erdőszegélyekben. — 
Bánhorváti: Somlyó-tető északkeleti gerincének 
Danthonia-s gyepjében [7789.3]; Sajóvelezd: Alsó 
nyomás-hegy északnyugati és a Mazsor Molinia 
arundinacea-s félszáraz gyepjében [7788.2]. 
761. Sorbus domestica L. (193-344 m): Száraz 

tölgyesekben és felhagyott gyümölcsösökben a 
terület több pontján is előfordul, de többnyire csak 
50-120 cm magas fiatal fácskák. — Bánhorváti: 
Damasa-hegy déli oldalában, beerdősült egykori 
gyümölcsöben egy 20 cm törzsátmérőjű fa és 3 
fiatal sarj [7788.4], Rózsás meredek déli oldalának 
melegkedvelő tölgyesében két fiatal fa és számos 
sarj [7788.4], Somlyó-tető keleti oldalának 
felhagyott szőlőjében egy idős fa és körülötte 18 
fiatal gyökérsarj [7789.3]; Nagybarca: Eresztvény 
déli oldalában xerotherm tölgyesben három 
juvenilis növény [7789.1]; Sajóvelezd: Alsó 
nyomás-hegy keleti aljában egy 50 cm 
törzsátmérőjű, szép habitusú fa, felhagyott 
gyümölcsösben [7788.2], Bába-szék mogyoró-
cserjésében egy fiatal fácska [7788.2]. 
821. Cerasus fruticosa (PALL.) WORONOW (185-

427 m): Félszáraz gyepekben, erdős-sztyepprétek 
és száraz tölgyesek szegélyében szórványos, 
helyenként keskeny cserjesávot alkot. — 
Bánhorváti: Rózsás melegkedvelő tölgyeseiben 

[7788.4], Somlyó-tető gerincén [7789.3]; 
Nagybarca: Csiga-tető északi lábánál alkot 
cserjeszegélyt [7789.3], Szeles-tető déli oldalának 
egykori mezsgyéin (7789.1 és 7789.3), Szőlő-szer 
erdős-sztyepprétjén [7789.1]; Sajóvelezd: Bába-
szék ÉK-i gerincén, Mazsor délkeleti oldalában, 
Nyugodó-tető délnyugati oldalában [7788.2]. 
821.1 Cerasus x mohacsyana (KÁRP.) JANCHEN 

(233 m): A nagybarcai Szeles-tető akácosodó 
erdős-sztyepprétjének szegélyében, egykori 
felhagyott gyümölcsös mellett egy nagyobb 
kiterjedésű sarjtelep [7789.3]. 
841. Chamaecytisus albus (HACQ.) ROTHM. (179-

426 m): Melegkedvelő tölgyesekben, 
erdőszegélyekben, de főleg az egykori szőlők és 
gyümölcsösök helyén kialakult félszáraz gyepekben 
általánosan elterjedt faj. A vidékre jellemző tavaszi 
avartüzekhez is jól alkalmazkodott, azok nem 
veszélyeztetik populációit. — Bánhorváti: Ágy-
hegy [7788.4], Barci-patak-völgye [7789.3], 
Damasa-hegy, Kurittyán, Rózsás [7788.4], Somlyó, 
Somlyó-tető [7789.3]; Nagybarca: Cigány-hegy 
[7789.1], Csiga-tető, Földhányás, Kurittyán, 
Kurittyán-tető, Liget-hegy, Madarász, Péntek-oldal, 
Szeles-tető, Szőlő-szer, Tunya-domb [7789.1]; 
Sajóvelezd: Bába-szék, Dobogó, Égett-hegy, 
Gönci, Magas-hegy, Mazsor, Mester-hegy, 
Nyugodó-tető [7788.2]; Vadna: Felső-hegy 
[7789.1]. 
848. Genista germanica L. (185-425 m): 

Mészkerülő gyepekben szórványos. — Bánhorváti: 
Somlyó, TSZ-legelő; Nagybarca: Csiga-tető, 
Szőke-völgy [7789.3]; Sajóvelezd: Szurdok-tető 
[7788.2]. 
861. Colutea arborescens L. (187-329 m): 

Xerotherm tölgyesekben, erdőszegélyekben, 
cserjésekben elterjedt. — Bánhorváti: Kurittyán 
[7788.4], Nagy-szőlő [7789.3], Rózsás [7788.4], 
Somlyó, Somlyó-tető [7789.3]; Nagybarca: 
Cigány-hegy [7789.1], Csiga-tető [7789.3], 
Földhányás, Kis-erdő, Kurittyán, Kurittyán-tető, 
Liget-hegy, Madarász, Péntek-oldal, Szeles-tető, 
Szőlő-szer [7789.1]; Sajóvelezd: Bába-szék, 
Magas-hegy, Nyugodó-tető [7788.2]. 
891. Vicia pisiformis L. (187-341 m): Xerotherm 

tölgyesek felnyíló foltjaiban, erdőszegélyekben, 
cserjések szélében szórványos. A területen csak 
szálanként fordult elő. — Bánhorváti: Somlyó-tető 
északkeleti lábánál felhagyott szőlő 
szegélycserjésében 4 tő [7789.3]; Nagybarca: 
Eresztvény déli oldalában Ligustrum vulgare-s 
cseres-tölgyes nyíltabb részén egy növény [7789.1]; 
Sajóvelezd: Bortó gerincén, gyertyános-tölgyes 
szegélyében az erdészeti feltáróút rézsűjében három 
egyed [7788.2], Égett-hegy nyugati lábának 
felhagyott gyümölcsösében három tő [7788.2], 
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Liget-hegy északi oldalgerincének tetején lévő 
Melica uniflora-s cseres-tölgyesben egy tő 
[7789.1], Mazsor keleti oldalának ritkás 
tölgyesében 6 növény [7788.2], Nyugodó-tető 
nyugati lábánál felhagyott gyümölcsös szélében 
kettő tő [7788.2]; Vadna: Gyermek-gaz gerincén 
húzódó keskeny tölgyes szegélyében egy nagyobb 
állomány 45 egyede [7789.1]. 
999. Hippocrepis comosa L. (209-311 m): Nyílt 

félszáraz gyepekben, homokos, löszös, málladékos 
talajon szórványos. — Bánhorváti: Kurittyán, 
Rózsás [7788.4], Somlyó, Somlyó-tető; 
Nagybarca: Csiga-tető [7789.3]. 
1030. Linum flavum L. (181-343 m): Félszáraz 

gyepekben, frissen felhagyott szőlőkben. — 
Bánhorváti: Damasa-hegy déli gerincének kis 
tisztásán 51 tő, Kurittyán erősen cserjésedő egykori 
szőlőjében 6 tő, az előző lelőhelyhez közel, Rózsás 
keleti vége meredek oldalának félszáraz gyepjében 
49 tő [7788.4]; Nagybarca: Cigány-hegy déli 
oldalának kis tisztásán 38 tő, Földhányás nyugati 
oldalában, frissen felhagyott szőlőben, félszáraz 
gyepekben 740 egyed, Kurittyán déli gerincének 
melegkedvelő tölgyesében 2 tő, Szeles-tető tetején 
343 tő [7789.1]; Sajóvelezd: Bába-szék keleti 
oldalában elszórva több, mint 660 tő [7788.2]. 
1031. Linum tenuifolium L. (181-322 m): 

Meredek homokkő oldalak eróziós lejtőinek 
félszáraz gyepjeiben helyenként gyakori. — 
Bánhorváti: Kurittyán, Rózsás [7788.4], Somlyó-
tető; Nagybarca: Csiga-tető [7789.3], Szeles-tető 
(7789.1 és 7789.3); Sajóvelezd: Bába-szék, 
Dobogó, Magas-hegy, Nyugodó-tető [7788.2]; 
Vadna: Felső-hegy [7789.1]. 
1032.1 Linum hirsutum L. subsp. hirsutum L. 

(186-298 m): Szálkaperjés gyepek kiritkuló 
foltjainak, parlagok zavart gyepjének jellemző és 
évről évre igen ingadozó egyedszámban megjelenő 
növénye. — Nagybarca: Csiga-tető [7789.3], 
Földhányás, Szeles-tető [7789.1]; Sajóvelezd: 
Bába-szék, Magas-hegy [7788.2]. 
1034. Linum austriacum L. (238-280 m): Csak a 

nagybarcai Kurittyán-tető délnyugati oldalában 12 
tő [7789.1]. 
1052. Euphorbia epithymoides L. (202-308 m): 

Melegkedvelő tölgyesek, száraz erdőszegélyek 
szórványos faja. — Nagybarca: Kurittyán déli 
gerincén két foltban 65 tő, Kurittyán-tető nyugati 
oldalának molyhos tölgyesében 5 tő [7789.1]; 
Sajóvelezd: Lapos-kő és Vár-erdő délkeleti 
oldalának száraz tölgyeseiben, Nyugodó-tető 
andezittufa törmelékes melegkedvelő tölgyesében 
15 tő [7788.2]. 
1070. Dictamnus albus L. (226-339 m): 

Melegkedvelő tölgyesek jellemző faja, de 
szórványosan előfordul erdőszegélyekben, 

ritkábban félszáraz gyepekben is. — Bánhorváti: 
Ágy-hegy déli oldalának akácosodó melegkedvelő 
tölgyesében 150 tő, Rózsás déli oldalának 
melegkedvelő tölgyesében 639 tő [7788.4]; 
Nagybarca: Barci-patak-völgyének középső 
szakaszán egy kis oldalgerinc Ligustrum vulgare-s 
cseres-tölgyesében 4 tő [7789.3], Eresztvény déli 
oldalában szintén Ligustrum vulgare-s cseresben 
két ponton egy és 43 egyed, Kurittyán 
melegkedvelő tölgyeseiben és azok szegélyében 
236 tő, Kurittyán-tető nyugati szegélyében lévő 
molyhos tölgyesben 306 egyed [7789.1], Peres-erdő 
kissé degradált melegkedvelő tölgyesében egy tő 
[7788.4], Szőlő-szer és a vadnai Gyermek-gaz 
közös gerincének száraz tölgyesében 285 növény 
[7789.1]; Sajóvelezd: Égett-hegy délnyugati 
oldalának andezittufa törmelékes xerotherm 
tölgyesében 130 tő, a Nyugodó-tető délnyugati 
oldalában lévő félszáraz gyepek szegélyében 5 tő, 
valamint a hegy déli gerincének Ligustrum-os 
cseres-tölgyesében 151 tő [7788.2]. 
1073. Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE (182-

265 m): Egyelőre még csak négy lokális foltban 
előforduló özönnövényünk. — Bánhorváti: 
Somlyó-tető déli lábánál több, mint 500 db 1-3 
méter magasságú hajtásokkal rendelkező sarjtelep a 
temető szélében, valamint a hegy déli és nyugati 
gerincén két kisebb sarjtelep. [7789.3]; Sajóvelezd: 
Bortó gerincének keleti oldalában erdészeti 
feltáróút szegélyében, gyertyános-tölgyesben egy 
idős fa és tíz alászorult sarj [7788.2]. Terjedőben! 
1074. Polygala major JACQ. (157-352 m): 

Brachypodium pinnatum, ritkábban Danthonia 
alpina dominálta félszáraz gyepek jellemző és 
gyakori növénye. — Bánhorváti: Damasa-hegy, 
Kurittyán [7788.4], Nagy-szőlő [7789.3], Rózsás 
[7788.4], Somlyó-tető; Nagybarca: Barcai-tető, 
Csiga-tető [7789.3], Eresztvény, Földhányás, 
Kurittyán, Kurittyán-tető, Szeles-tető [7789.1], 
Szőke-völgy [7789.3], Szőlő-szer [7789.1]; 
Sajóvelezd: Alsó nyomás-hegy, Bába-szék, 
sajóvelezdi temetőben régi sírokon és a sírok 
közötti gyepekben, Bortó-gödre, Dobogó, Égett-
hegy, Gönci, Magas-hegy, Mazsor, Mester-hegy, 
Mile-alja, Nyugodó-tető, Sípos-forrás, Szurdok-tető 
[7788.2]; Vadna: Felső-hegy [7789.1]. 
1083. Acer tataricum L. (194-377 m): Cseres- és 

melegkedvelő tölgyesekben szórványosan 
megjelenő fafaj, amelynek a területen nagyrészt 
csak cserjeméretű példányait találtam. Az Upponyi-
hegyhátból BERÁNEK (2008) jelzi az upponyi 
Három-kőről. — Bánhorváti: Damasa-hegy, Juh-
kosár [7788.4]; Nagybarca: Barcai-tető [7789.3], 
Eresztvény, Liget-hegy [7789.1]; Sajóvelezd: 
Mazsor [7788.2]. 
1090. Impatiens parviflora DC. (175-331 m): A 
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térképezett területen főleg gyertyános-tölgyesekben 
és bükkösökben megtelepedett özönnövényünk, 
amelynek terjedését a térség túltartott vadállománya 
által okozott taposás nagymértékben elősegíti. — 
Nagybarca: Barcai-tető cseres-tölgyesben több, 
mint 200 tő [7789.3]; Sajóvelezd: Bába-szék északi 
oldalában gyertyános-tölgyesben 40 növény 
[7788.2], Cigány-bérc és Liget-erdő üde 
gyertyános-tölgyeseiben nagy, több tíz vagy 
néhány 100 m2-es foltokban, míg a Liget-hegy 
északi oldalának szubmontán bükkösében több 
hektáron típusalkotó; Vadna: Cigány-bérc [7789.1]. 
1121. Lavathera thuringiaca L. (286-299 m): 

Löszös talajú parlagokon, útszéleken. — 
Nagybarca: Kurittyán, Kurittyán-tető [7789.1]. 
1135. Thymelaea passerina (L.) COSS. et GERM. 

(218-225 m): Csak a sajóvelezdi Mester-hegy keleti 
oldalában, egy tehenek által erősen taposott és 
erodálódó félszáraz gyepfoltban 40 tő [7788.2]. 
1147. Hypericum montanum L. (311-312 m): A 

sajóvelezdi Cigány-bérc és Liget-hegy közötti 
völgy bükkösében 2 tő [7789.1], Nyugodó-liget-alja 
északkeleti gerincén 1 tő [7788.2]. 
1260. Pimpinella major (L.) HUDS. (182-344 m): 

Üde gyertyános-tölgyesek illetve azok szegélyében 
lévő mezofil irtásrétek, valamint völgytalpi 
extenzív gyömülcsösök szórványosan előforduló 
növénye. — Sajóvelezd: Alsó nyomás-hegy északi 
vízmosásának középső részén 24 tő, Bába-völgy 
végében lévő gyömölcsös patakparti kaszált 
gyepjében közel 50 tő, Gönci északkeleti oldalának 
üde gyertyános-tölgyesében 62 tő, Mile-alja 
északkeleti és nyugati oldalában 6 és kettő egyed, 
Nyugodó-tető vízszivárgásos tölgyesében 6 tő, 
Szurdok északi végében lévő gyömölcsösben 4 tő 
[7788.2]. 
1266. Libanotis pyrenaica (L.) BOURG. (169-275 

m): Száraz és félszáraz gyepekben, meleg 
erdőszegélyekben szórványosan. — Bánhorváti: 
TSZ-legelő [7789.3]; Nagybarca: Szőlő-szer 
[7789.1]; Sajóvelezd: Bába-szék, sajóvelezdi 
temető, Dobogó, Magas-hegy [7788.2]. 
1302. Selinum carvifolia L. (222-233 m): Üde 

franciaperjés kaszálórétek, üde erdőszegélyek ritka 
faja. — Sajóvelezd: Alsó nyomás-hegy gerincének 
északkeleti oldalában, Mazsor keleti oldalában 
[7788.2]. 
1309. Peucedanum carvifolia VILL. (217-221 m): 

Enyhén mészkerülő, félszáraz gyepekben a 
sajóvelezdi Mazsor keleti oldalának 
erdőszegélyében 45 tő, és a Mile-alja északkeleti 
oldalában 15 tő [7788.2]. 
1384. Gentiana cruciata L. (174-220 m): A 

területen csak két helyen a sajóvelezdi Bába-szék 
nyugati oldalának felhagyott szőlőjében találtam 23 
és az északkeleti gerincén 2 tövét. 

1385. Gentiana pneumonanthe L. (235-369 m): 
Kavicson kialakult mezofil, Brachypodium 
pinnatum, Carex montana, Molinia arundinacea 
fajösszetételű erdőszéli gyepekben szórványos 
előfordulású. — Bánhorváti: Lapác felső részének 
horpadásában egészen száraz gyepfoltokban is 1333 
tő SCHMOTZER ined. [7788.4], Somlyó északkeleti 
oldalában 404 tő és a vele érintkező TSZ-legelőn 8 
tő [7789.3]; Sajóvelezd: Mazsor délkeleti sarkában 
346 tő, Szurdok-tető keleti laposán átvezető dűlőút 
melletti gyepekben 33 tő [7788.2]. 
1387. Gentianopsis ciliata (L.) MA (220–269 m): 

Brachypodium és Danthonia dominálta, enyhén 
mészkerülő erdőszéli gyepekben a sajóvelezdi 
Bába-szék 3 tő, és a Dobogó nyugati oldalában 35 
tő [7788.2]. 
1393. Vinca minor L. (202-354 m): Üde 

lomberdőkben nem ritka, helyenként több száz 
négyzetméteres foltokat alkot. — Nagybarca: 
Cigány-hegy, Liget-hegy [7789.1]; Sajóvelezd: 
Bába-szék, Dobogó, Kukucs-völgy [7788.2], Liget-
erdő, Liget-hegy [7789.1], Nyugodó-tető, Széles-
bérc [7788.2]; Vadna: Cigány-bérc [7789.1]. 
1395. Asclepias syriaca L. (188-269 m): Laza 

talajú bolygatott szegélyek mentén a nagybarcai 
Csiga-tető keleti lábánál frissen felhagyott szőlőben 
64 m2-es folt [7789.3]; Sajóvelezd: Nyerges-tető 
nyugati oldalában erdészeti út rézsűjében 13 hajtás 
[7788.2]. 
1412. Lithospermum officinale L. (193-274 m): 

Kissé löszös, homokos talajokon, molyhos tölgyes 
erdőfoltok szegélyében a nagybarcai Szeles-tető 
[7789.3], és a Szőlő-szer déli oldalában [7789.1]. 
1413. Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. 

JOHNST. (197-384 m): Melegkedvelő tölgyesek és 
cseres-tölgyesek viszonylag gyakori növénye, 
amely mindig déli, délnyugati kitettségben jelenik 
meg. — Bánhorváti: Ágy-hegy, Damasa-hegy, 
Mile-bérc, Rózsás [7788.4], Somlyó-tető; 
Nagybarca: Barcai-tető, Barci-patak-völgye 
[7789.3], Cigány-hegy [7789.1], Csiga-tető 
[7789.3], Eresztvény, Kis-Havas, Kurittyán, 
Kurittyán-tető, Liget-hegy [7789.1], Peres-erdő 
(7788.4 és 7789.3); Sajóvelezd: Égett-hegy, Lapos-
kő, Nyugodó-tető [7788.2]. 
1422. Echium maculatum L. (187-368 m): Löszös 

talajú félszáraz és száraz gyepekben, ritkábban 
nyíltabb xerotherm tölgyesekben. A virágzó 
egyedek aránya egyik előfordulás esetében sem 
haladja meg a 30 %-ot. —  Bánhorváti: Lapác 
délkeleti gerincén 29 tő, Nagy-oldal déli és keleti 
oldalában három foltban összesen 325 tő 2009-ben 
(SCHMOTZER ined.) [7788.4], Nagy-szőlő gerincén 3 
tő, Somlyó északi oldalában 5 tő; Nagybarca: 
Csiga-tető vízmosások közötti, déli gerincének 
tetején 124 tő [7789.3], Kurittyán déli gerincein 68 
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tő, Kurittyán-tető déli oldalában 2 tő, Liget-hegy 
délkeleti gerincének déli oldalában lévő gyepekben 
és xerotherm tölgyesekben 492 tő, Madarász keleti 
oldalának egyik felhagyott szőlőjében 17 tő 
[7789.1], Szeles-tető tetején 19 tő [7789.1] és a déli 
lába molyhos tölgyesének erdős-sztyepp rétjeiben 
197 tő [7789.3]; Sajóvelezd: Lapos-kő Czimer-
tanyához közelebbi sziklakibúvása melletti 
tölgyesben 2009-ben 318 tő [7788.2]. 
1513. Stachys germanica L. (162 m): A vadnai 

Gyertyános keleti szélén lévő völgyben, a 
gázvezeték nyomvonalán 15 tő [7789.1]. 
1517. Nepeta cataria L. (199 m): A nagybarcai 

Szeles-tető déli lábának molyhos tölgyesében két tő 
[7789.3]. 
1524. Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER (156-

324 m): Üdébb szálkaperjés gyepek szórványos 
növénye. —  Bánhorváti: Kurittyán és Rózsás 
határán lévő gyepfoltban 13 polikormon [7788.4]; 
Sajóvelezd: Bába-szék északkeleti gerincén és 
nyugati oldalában 1280 polikormon, Dobogó 
Nyugodó-tető felőli erdőszéli gyepfoltjaiban 773 
polikormon, Magas-hegy északkeleti lejtőjén 180 
polikormon, Nyugodó-tető nyugati 
erdőszegélyében 27 polikormon [7788.2]. 
1524.1 Prunella x bicolor BECK (315 m): A 

bánhorváti Rózsás nyugati szélén lévő gyepfoltban, 
a szülőfajokkal együtt 1 polikormon [7788.4]. 
157. Asarum europaeum L. (203-269 m): 

Bükkösök és elgyertyánosodott állományaik 
szórványosan megjelenő faja. — Sajóvelezd: Alsó 
nyomás-hegy északi vízmosásának peremén 
[7788.2], Mile-alja üde gyertyános-tölgyesében a 
pincék fölött [7788.2], Mile-hegy északi gerincének 
aljában [7788.2], Nyugodó-tető nyugati oldalában 
másodlagos gyertyánososdó mezofil cserjésben 
[7788.2], Szurdok oldalában a Boglyos-tető északi 
lábánál [7788.2]. 
1572. Physalis alkekengi L. (231–309 m): A 

nagybarcai Liget-hegy keleti gerincének keleti 
oldalában gyertyános-tölgyesben, valamint a vadnai 
Gyermek-gaz északi szélében lévő pincék fölött 
akácosban [7789.1] kisebb sarjtelepek. 
1605. Scrophularia vernalis L. (320 m): A 

sajóvelezdi Nyugodó-tető északi gerincén, erősen 
vadjárta gyertyános-tölgyesben 6 tő [7788.2]. 
1694. Orobanche alba STEPH. (191–246 m): A 

nagybarcai Kurittyán-tető [7789.1] és Szeles-tető 
déli kitettségű erősen erodált, száraz gyepjeiben 
néhány tő [7789.3]. 
1723. Galium boreale L. (278 m): A nagybarcai 

Kurittyán nyergének siskásodó szálkaperjés rétjén 
16 m2 kiterjedésű folt [7789.1]. 
1788. Succisa pratensis MÖNCH (210–353 m): 

Molinia arundinacea-val vegyes üde 
szálkaperjerétek jellegzetes növénye. — 

Bánhorváti: Somlyó északkeleti oldalában 
[7789.3]; Sajóvelezd: Alsó nyomás-hegy, Mazsor, 
Mile-alja, Szurdok-tető [7788.2]. 
1799. Campanula cervicaria L. (218–233 m): 

Enyhén mészkerülő félszáraz gyepekben a 
sajóvelezdi Alsó nyomás-hegy északkeleti gerincén 
és a Mile-alja északkeleti oldalában [7788.2]. 
1824. Solidago canadensis L. (154–323 m): A 

félszáraz gyepek legveszedelmesebb özönnövénye 
a térségben, amely az elmúlt húsz év alatt 
látványosan elszaporodott. Előnyben részesíti a 
kissé zavart, vagy bolygatott élőhelyeket, frissen 
felhagyott szőlőket és parlagokat. — Bánhorváti: 
Ágy-hegy 1 polikormon, Rózsás út menti 
gyepekben, szegélyeken 110 polikormon [7788.4], 
Somlyó-tető aljában 58 polikormon; Nagybarca: 
Csiga-tető déli oldalában 74 polikormon [7789.3], 
Földhányás felhagyott szőlőben 25 polikormon, 
Kis-erdő telepített fekete fenyvesben 35 
polikormon, Kurittyán-tető nyugati oldalában 
felhagyott szőlőben 71 polikormon, Madarász 
keleti oldalában felhagyott szőlőben 8 polikormon, 
Péntek-oldal félszáraz gyepejében egy polikormon, 
Szeles-tető felhagyott szőlőiben 321 polikormon 
[7789.3]; Sajóvelezd: Alsó nyomás-hegy déli 
szegélyében, zavart gyepben 17 polikormon, Bába-
szék északi lábánál felhagyott gyümölcsösben 50 
polikormon, Bortó keleti völgyének rontott és 
túlbontott gyertyános-tölgyesében 9 polikormon, 
Magas-hegy északkeleti völgyében 4 polikormon, 
Mile-alja gerincén 12 polikormon [7788.2]; Vadna: 
Gyertyános északi gerincén, a gázvezeték nyiladéka 
mellett 40 polikormon [7789.1]. 
1828. Aster linosyris (L.) BERNH. (177-424 m): 

Száraz gyepekben, szálkaperjés rétek Inula 
ensifolia-s típusában szórványos. — Bánhorváti: 
Juh-kosár, Rózsás [7788.4], Somlyó, TSZ-legelő; 
Nagybarca: Barcai-tető, Csiga-tető [7789.3]; 
Sajóvelezd: Bába-szék, Égett-hegy, Lapos-kő, 
Lapos-kő alja, Mazsor, Nyugodó-tető, Szurdok-tető 
[7788.2]. 
1831. Aster amellus L. (178-354 m): Száraz és 

félszáraz gyepek nyílt, erodált részein, frissen 
felhagyott szőlőkben, melegkedvelő tölgyesek 
nyíltabb részein helyenként tömegesen. — 
Bánhorváti: Ágy-hegy, Damasa-hegy, Kurittyán, 
Rózsás [7788.4], Somlyó, Somlyó-tető [7789.3], 
Nagybarca: Cigány-hegy, Földhányás, Kurittyán, 
Kurittyán-tető, Péntek-oldal, Szeles-tető, Szőlő-szer 
[7789.1]; Sajóvelezd: Bába-szék, Dobogó, Égett-
hegy, Magas-hegy, Mazsor, Nyugodó-tető [7788.2]. 
1851. Inula helenium L. (186-193 m): A 

nagybarcai Tunya-domb felső részén néhány éves 
parlagon 84 tő [7789.1]. 
1853. Inula hirta L. (188-338 m): Jobb állapotú 

félszáraz gyepekben, száraz tölgyesekben erdős-
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sztyepréteken. — Bánhorváti: Somlyó északi 
oldalában 10 tő [7789.3]; Nagybarca: Csiga-tető 
település felőli letörésének peremén 3 tő [7789.3], 
Eresztvény keleti vízmosásának peremén cseres-
tölgyesben 1 tő, Földhányás nyugati lejtőjén 10 tő, 
Kurittyán déli gerinceinek erdős-sztyepprétjein 17 
tő, Kurittyán-tető gerincének déli oldalában 1 tő, 
Szőlő-szer tetején erdős-sztyepréten 10 tő [7789.1]; 
Sajóvelezd: Lapos-kő Czimer-tanyához közelebbi 
sziklakibúvása melletti tölgyesben 11 tő, Nyugodó-
tető délnyugati vízmosásának déli peremén 100 tő 
[7788.2]. 
1929. Artemisia pontica L. (207-429 m): Száraz és 

félszáraz gyepekben, erdőszegélyekben, száraz 
tölgyesekben. — Bánhorváti: Kurittyán déli 
gerincén [7788.4]; Nagybarca: Eresztvény keleti 
gerincének peremén cseres-tölgyesben, Kurittyán 
déli gerincén út mellett, Liget-hegy délkeleti 
gerincén [7789.1], Peres-erdő melegkedvelő 
tölgyesében [7788.4], Szeles-tető délnyugati 
gerincének aljában [7789.3]; Sajóvelezd: Égett-
hegy délnyugati oldalában, Mazsor déli nyergében, 
Nyugodó-tető déli gerincének tisztásán, Vár-erdő 
keleti csúcsának déli oldalában [7788.2]. 
1938. Erechtites hieracifolia (L.) RAF. ex DC. 

(234-380 m): Üde lomberdők vágásterületein a 
vágásnövényzet ideiglenes tagjaként, szórványos 
alkalmi megtelepedő. — Nagybarca: Barcai-oldal 
[7789.3]; Sajóvelezd: Cigány-bérc, Liget-erdő 
[7789.1], Mester-hegy, Töviskes [7788.2]. 
1987. Cirsium pannonicum (L. f.) LINK (180–319 

m): Szálkaperjés gyepek és erdős-sztyeprétek 
jellegzetes növénye. — Bánhorváti: Kurittyán, 
Rózsás közötti völgyben [7788.4], Somlyó északi 
oldalában, Somlyó-tető gerincén; Nagybarca: 
Csiga-tető déli oldalának vízmosásai közötti háton 
[7789.3], Földhányás nyugati oldalában, Kis-erdő 
telepített feketefenyvesében egy polikormon, 
Kurittyán déli gerincén, Kurittyán-tető délnyugati 
oldalában jelentős egyedszámban, Péntek-oldal 
tetején [7789.1]; Sajóvelezd: Alsó nyomás-hegy 
gerincén, Bába-szék gyepjeiben tömeges, Dobogó 
nyugati lábának gyepjeiben, Égett-hegy délnyugati 
oldalában, Gönci északi lábánál, Magas-hegy és 
Mazsor keleti oldalában, Mile-alja nyugati 
oldalában, Nyugodó-tető délnyugati oldalában 
[7788.2]; Vadna: Gyermek-gaz gerincén egyetlen 
polikormon [7789.1]. 
2000. Centaurea indurata JANKA (213–357 m): 

Erdőszegélyek, mezofil tölgyesek, ritkán üde 
félszáraz gyepek szálanként előforduló faja. —  
Nagybarca: Cigány-hegy nyugati csúcsának 
erdőszegélyében egy nagyobb 60 töves állomány, 
Kis-erdő feketefenyvesében 3 tő, Kurittyán-tető 
gerincének ÉK-i oldalában 3 tő, Szeles-tető 
nyergében felhagyott gyümölcsös szegélyében 2 tő 

[7789.1]; Sajóvelezd: Magas-hegy keleti oldala 
dűlőútjának szegélyében egy tő, Nyugodó-tető 
nyugati oldalában, másodlagos gyertyánosban 15 
tő, Sípos-forrás közelében, felhagyott 
gyümölcsösben 25 tő [7788.2]. 
2002. Centaurea stenolepis KERN. (192-300 m): 

Félszáraz és zavart gyepek, erdőszegélyek 
szórványos előfordulású növénye. — Sajóvelezd: 
Alsó nyomás-hegy, Dobogó, Magas-hegy, Mazsor 
[7788.2]. 
2005.1 Centaurea triumfetti ALL. subsp. stricta 

(W. et K.) DOSTÁL (265-324 m): Szálkaperjés és 
erdős-sztyeprétek ritka növénye, amely csak a 
sajóvelezdi Mazsor keleti oldalában (3 tő) és a 
Sípos-forrás déli peremén húzódó földút mellett (2 
tő) található meg. [7788.2]. A legközelebbi 
előfordulása Uppony: Cibróka BERÁNEK (2008). 
2016. Hypochoeris maculata L. (182-351 m): 

Erdős-sztyeppréteken, enyhén mészkerülő félszáraz 
gyepekben és száraz tölgyesekben. — Bánhorváti: 
Kurittyán [7788.4], Nagy-szőlő, Somlyó, Somlyó-
tető [7789.3]; Nagybarca: Cigány-hegy [7789.1], 
Csiga-tető [7789.3], Földhányás, Kurittyán, 
Kurittyán-tető [7789.1], Szeles-tető (7789.1 és 
7789.3), Szőke-völgy [7789.3]; Sajóvelezd: Égett-
hegy, Mazsor, Nyugodó-tető [7788.2]; Vadna: 
Gyermek-gaz [7789.1]. 
2026. Scorzonera purpurea L. (259-284 m): Kissé 

löszös talajon erdős-sztyeppréteken, sztyepréteken. 
— Nagybarca: Földhányás tetején 14 tő 2009-ben, 
Kurittyán-tető gerincén négy foltban összesen 74 tő 
2009-ben, Szeles-tető tetejének nyugati szélén 
2009-ben 22 tő [7789.1]. 
2028. Scorzonera austriaca WILLD. (181-288 m): 

Felnyíló löszös, homokos talajú Carex humilis-es 
száraz gyepekben, molyhos tölgyesek tisztásain. — 
Nagybarca: Csiga-tető délnyugati gerincén 13 tő 
[7789.3], Földhányás délnyugati gerincén 3 tő, 
Kurittyán délnyugati oldalában 40 tő, Kurittyán-
tető gerincén 64 tő, Liget-hegy déli gerinceinek 
molyhos tölgyeseiben 7 tő, Madarász keleti 
oldalában 140 tő [7789.1], Szeles-tető délkeleti 
oldalának erdős-sztyepprétjén 119 tő és a hegy déli 
lábánál, a pincék fölötti molyhos tölgyes tisztásain 
155 tő [7789.3]. 
2058. Crepis praemorsa (L.) TAUSCH (194-283 

m): Enyhén mészkerülő félszáraz gyepekben, 
erdőszegélyek mentén szórványos. — Nagybarca: 
Kurittyán-tető gerincén és északkeleti oldalában, 
Szeles-tető északnyugati oldalában [7789.1]; 
Sajóvelezd: Bába-szék keleti oldalában cserjés 
szegélyében, Dobogó nyugati oldalában 
erdőszegélyben, Gönci északi gerincének végében, 
Magas-hegy Bába-szék felőli hajlatában [7788.2]. 
 



KITAIBELIA 15(1–2): 133–144.; (2010) 2011. 142

MONOCOTYLEDONOPSIDA 
 

2155. Ornithogalum brevistylum WOLFNER (197-
298 m): Zavart franciaperjés, és félszáraz 
gyepekben. — Bánhorváti: Rózsás délnyugati 
lábánál 11 tő [7788.4]; Nagybarca: Csiga-tető 
délnyugati oldalában 17 tő [7789.3], Liget-hegy 
délkeleti gerincének déli lápájában 56 tő [7789.1]. 
2175.2 Allium rotundum L. subsp. waldsteinii (G. 

DON) STEARN (197-296 m): Hegylábperemi zavart, 
löszös talajú gyepekben, melegkedvelő tölgyes 
tisztásán. — Bánhorváti: Csom-pataka, Kurittyán, 
Rózsás [7788.4], Somlyó-tető; Nagybarca: Csiga-
tető [7789.3], Földhányás [7789.1]. 
2187. Allium lusitanicum LAM. (241-353 m): A 

nagybarcai Eresztvény keleti vízmosásába belógó 
gerinc homokkőpadjának peremén, cseres-
tölgyesben egy polikormon [7789.1] és a  
sajóvelezdi Boglyos-tető nyugati oldalában lévő két 
andezittufa kibúvás ritkás tölgyeseiben 71 
polikormon [7788.4]. 
2188. Allium oleraceum L. (212 m): A sajóvelezdi 

Alsó nyomás-hegy dűlőútjának rézsűjében egyetlen 
tő [7788.2]. 
2235. Lilium martagon L. (202-384 m): A terület 

gyertyános-tölgyeseiben és bükköseiben nem ritka, 
de mindenhol csak maximum egy-két tucatnyi 
egyede található. – Bánhorváti-Nagybarca: Barci-
patak-völgye [7788.4]; Sajóvelezd: Bába-szék, 
Boglyos-tető, Damasa-hegy, Égett-hegy, 
Eresztvény, Gönci [7788.2], Liget-erdő, Liget-hegy 
[7789.1], Magas-hegy, Mile-alja [7788.2], Mile-
hegy (7788.2 és 7788.4), Töviskes [7788.2]. 
2258. Iris x germanica L. (236-349 m): 

Felhagyott szőlőkben és gyümölcsösökben 
kivadulva. — Bánhorváti: Somlyó-tető [7789.3]; 
Sajóvelezd: Égett-hegy [7788.2]. 
2259. Iris aphylla L. subsp. hungarica (W. et K.) 

HEGI (246-277 m): Erdős-sztyepprétek és azokkal 
érintkező molyhos tölgyesek ritka faja. — 
Nagybarca: Kurittyán és Kurittyán-tető határán 
lévő molyhos-tölgyesben és azzal érintkező erdős-
sztyeppréten 234 polikormon, a Szeles-tető nyugati 
oldalában Stipa pennata-Brachypodium pinnatum 
gyepben egyetlen polikormon 2008-ban, amelyet a 
következő évi tavaszi avartűz elpusztított. A hegy 
tetejének keleti letörésén cserjésedő és akácosodó 
erdős-sztyeppréten 4 polikormon [7789.1]; 
SULYOK-SCHMOTZER (1999) Iris pumila-ként „Uh 
— Királd: Vár-tető” közölt növényről évek után 
bebizonyosodott, hogy valójában Iris aphylla 
subsp. hungarica. A gyengén fejlett növények (10 
polikormon) a sajóvelezdi Lapos-kő, Czimer-
tanyához közelebbi sziklakibúvásának száraz 
gyepjében élnek, ahol hosszú évek után 2009-ben 
találtam egy virágzó hajtást [7788.2]. Az 
előfordulások részletes jellemzését és cönológiai 

viszonyaikat, a BERÁNEK Ábel által talált 
előfordulással együtt, egy közös cikkben később 
kívánjuk bemutatni. 
2260. Iris variegata L. (179-341 m): Félszáraz 

gyepekben, erdőszegélyekben, ritkábban 
melegkedvelő és cseres-tölgyesekben. — 
Bánhorváti: Ágy-hegy délnyugati oldalának 
akácosodó gyepjében 150 polikormon, Kurittyán 
egykori szőlőinek és gyümölcsöseinek szálkaperjés 
gyepjeiben 191 polikormon, Rózsás nyugati szélén 
lévő völgyelés akácosának szegélyében 1 
polikormon [7788.4], Somlyó délnyugati lábának 
gyümölcsösei közötti zavart gyepben egy 
polikormon, Somlyó-tető északkeleti gerincén 
egyetlen polikormon [7789.3]; Nagybarca: Cigány-
hegy déli oldalában, cseres-tölgyes szegélyében 2 
polikormon, Kurittyán déli gerincén cseres-
tölgyesben és szegélyében 71 polikormon [7789.1]; 
Sajóvelezd: Bába-szék csúcsán 4, északkeleti 
gerincének végében 55, keleti oldalában 48 
polikormon, Magas-hegy keleti oldalában elszórva 
59 polikormon [7788.2]. 
2475. Stipa tirsa STEV. (220-359 m): A 

sajóvelezdi Alsó nyomás-hegy keleti oldalában, 
felhagyott szőlőben 11 tő és a Mazsor csúcsának 
délkeleti oldalában tölgyes tisztásán 42 tő, valamint 
a Mazsor nyergének peremén 94 tő [7788.2]. 
2477. Stipa pennata L. (181-341 m): Száraz és 

félszáraz gyepekben, erdős-sztyeppréteken 
helyenként gyepalkotó. — Bánhorváti: Nagy-szőlő 
[7789.3]; Nagybarca: Cigány-hegy [7789.1], 
Csiga-tető [7789.3], Földhányás, Kurittyán, 
Kurittyán-tető, Liget-hegy, Madarász, Péntek-oldal 
[7789.1], Szeles-tető [7789.1 és 7789.3], Szőlő-szer 
[7789.1]; Sajóvelezd: Dobogó [7788.2]. 
2479. Stipa pulcherrima C. KOCH (184–332 m): 

Félszáraz gyepek erodált foltjaiban, löszös, 
kőtörmelékes talajon, erdős-sztyeppréteken 
helyenként gyepalkotó. — Nagybarca: Cigány-
hegy, Földhányás, Kurittyán, Kurittyán-tető, Liget-
hegy, Madarász [7789.1], Szeles-tető gyepjeiben 
tömeges [7789.1 és 7789.3], Szőlő-szer [7789.1]; 
Sajóvelezd: Bába-szék, Nyugodó-tető [7788.2]; 
2485. Molinia arundinacea SCHRANK (199-297 

m): Savanyú kavicsos talajú, változó 
vízgazdálkodású félszáraz gyepek felső szintjében. 
— Nagybarca: Kurittyán-tető gerincének északi 
oldalán [7789.1]; Sajóvelezd: Bába-szék 
északkeleti gerincén, Égett-hegy északnyugati 
gerincén cseres-tölgyesben, Magas-hegy 
északkeleti oldalában két foltban, Mazsor keleti 
oldalában elszórtan [7788.2]. 
2487. Cleistogenes serotina (L.) KENG (214-393 

m): Homokkőpadok, erodált oldalak száraz felnyíló 
gyepjében szórványos. — Bánhorváti: Damasa-
hegy és Rózsás melegkedvelő tölgyesének 
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homokkőpadjain [7788.4]; Nagybarca: Kurittyán 
déli oldalának kőtörmelékes erdőszegélyében, 
Kurittyán-tető molyhos tölgyesének sziklapadján, 
Liget-hegy délkeleti gerincének molyhos 
tölgyeseinek tisztásain [7789.1], Peres-erdő 
közepén egy kőzetmálladékos tölgyes tisztásán 
[7788.4]. 
2657. Cypripedium calceolus L. (211 m): A 

sajóvelezdi Bába-szék oldalában, egy spontán 
erdősülő folt cserjésében öt tő [7788.2]. 
Legközelebbi előfordulásai szintén új adatok: 
Sajómercse: Ágazat-völgyben 83 tő, Mercse-ágazat 
gyertyános-tölgyesben két tő [7788.4]. 
2658. Epipactis palustris (L.) CR. (221-222 m): A 

nagybarcai Földhányás nyugati oldalában, frissen 
felhagyott szőlő mellett, tavasszal szivárgóvizes 
nyílt szálkaperjés gyepben 227 hajtás [7789.1]. 
2659. Epipactis microphylla (EHRH.) SW. (223-

337 m): Melegkedvelő tölgyesek, ritkábban cseres-
tölgyesek kőtörmelékes talajú foltjaiban 
szórványos. A területről BUDAI (1914) 
Bánhorvátiból közli közelebbi helymegjelölés 
nélkül. — Nagybarca: Cigány-hegy déli oldalában 
6 tő, Eresztvény déli oldalában 10 tő, Kurittyán 
kőgörgeteges molyhos tölgyeseiben 68 tő, Liget-
hegy délkeleti gerincének déli oldalában száraz 
tölgyesekben 203 tő [7789.1]. 
2671. Epipactis muelleri GODFRERY (254-309 m): 

Az előző fajjal azonos élőhelyen együtt fordul elő. 
— Nagybarca: Cigány-hegy déli oldalában, moly-
hos tölgyesben 5 tő, Eresztvény déli oldalában egy 
tő, Liget-hegy délkeleti gerincének déli 
oldalgerincein 29 tő [7789.1]. 
2672. Epipactis atrorubens (HOFFM.) BESS. (245-

305 m): A sajóvelezdi Bába-szék nyugati oldalában 
telepített feketefenyves szegélyében homokos, 
márgás talajon 12 tő [7788.2]. 
2673. Epipactis helleborine (L.) CR. (220-325 m): 

Üde és száraz lomberdőkben ritka. — Nagybarca: 
Cigány-hegy déli oldalában molyhos tölgyesben 36 
tő, Kurittyán déli gerincének erdőszegélyében egy 
egyed, Liget-hegy délkeleti gerincének déli 
oldalában molyhos tölgyesben 13 tő [7789.1]; 
Sajóvelezd: Bába-szék nyugati oldalában 
gyertyános-tölgyesben 7 tő, Dobogó délnyugati 
gerincén szintén gyertyános-tölgyesben 33 tő 
[7788.2]. 
2675. Cephalanthera rubra (L.) RICH. (271-277 

m): A nagybarcai Liget-hegy délkeleti gerincének 
déli oldalában öklömnyi, gömbölyű 
mészkőkavicsoktól törmelékes molyhos tölgyesben 
mindössze 4 tő [7789.1]. 
2676. Cephalanthera damasonium (MILL.) DRUCE 

(202-282 m): Üde lomberdőkben, molyhos 
tölgyesekben szórványos. — Nagybarca: Kis-erdő 
gyertyános tölgyesben 227 tő, Kurittyán-tető 

északkeleti vízmosásának gyertyános-tölgyesében 
egy tő, Liget-hegy délkeleti gerincének déli és 
keleti oldalában, molyhos tölgyesben 27 tő, Szőlő-
szer keleti oldalában felhagyott szőlők közötti 
mezsgye Cornus sanguinea cserjésében 61 tő 
[7789.1]; Sajóvelezd: Bába-szék mogyoró-
cserjéseiben és gyertyános-tölgyeseiben 51 tő, 
Dobogó délnyugati gerincének gyertyános-
tölgyesében 8 tő, Nyugodó-tető délnyugati 
vízmosásában 24 tő [7788.2]. 
2677. Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH (269 

m): A nagybarcai Kis-erdő északnyugati sarkában 
gyertyános-tölgyesben egyetlen tő [7789.1]. 
2680. Neottia nidus-avis (L.) RICH. (228-273 m): 

A terület erdősültségéhez képest meglepően ritka, 
csak a sajóvelezdi Magas-hegy nyugati oldalában 
és a Nyugodó-tető délnyugati vízmosásában 
gyertyános-tölgyesben három tő [7788.2]. 
2688. Gymnadenia conopsea (L.) R. BR. (174-327 

m): Üde félszáraz gyepek ritka faja. —  Sajóvelezd: 
Bába-szék gyepjeiben elszórva 600 tő, Égett-hegy 
nyugati oldalában 4 tő, Magas-hegy északkeleti 
oldalában 48 tő [7788.2]. 
2702. Orchis tridentata SCOP. (179-285 m): 

Félszáraz gyepekben. — Nagybarca: Földhányás 
nyugati oldalában 2009-ben 264 tő, Kurittyán-tető 
déli oldalában és gerincén 2009-ben 84 tő [7789.1], 
Szeles-tető délnyugati oldalában 2009-ben 378 tő 
[7789.1 és 7789.3], Szőke-völgy dűlőútjának 
rézsűjében egy egyed [7789.3]; Sajóvelezd: Bába-
szék keleti oldalában 2009-ben 13 tő [7788.2]; 
Vadna: Felső-hegy északi oldalában 2009-ben 177 
tő [7789.1]. 
2703.1 Orchis ustulata L. subsp. aestivalis 

(KÜMPEL) KÜMPEL et MRKVICKA (174-261 m): 
Félszáraz gyepekben ritka. — Nagybarca: 
Földhányás nyugati oldalában 4 tő [7789.1]; 
Sajóvelezd: Bába-szék gyepjeiben elszórva 
összesen 540 tő, Magas-hegy északkeleti oldalában 
30 tő [7788.2]; Vadna: Felső-hegy északi oldalában 
2009-ben egyetlen tő [7789.1]. 
2704. Orchis purpurea HUDS. (179-334 m): 

Félszáraz gyepekben, parlagokon, száraz tölgyesek 
szegélyében. — Bánhorváti: Ágy-hegy déli oldalá-
ban egy tő, Kurittyán déli oldalának gyepjeiben, 
felhagyott szőlőkben 2009-ben 76 tő [7788.4], 
Nagy-szőlő tetejében 99 tő [7789.3], Rózsás keleti 
szélén 226 tő 2009-ben [7788.4], Somlyó 
délnyugati oldalában 45 tő, Somlyó-tető nyugati 
gerincén egy tő; Nagybarca: Csiga-tető bánya 
fölötti gyepjében 2009-ben 239 tő [7789.3], 
Földhányás nyugati oldalában egy tő 2009-ben, 
Kurittyán déli gerincének gyepjeiben 2009-ben 124 
tő, Kurittyán-tető délnyugati oldalában 2009-ben 25 
tő [7789.1], Szeles-tető nyugati és délkeleti 
oldalában 2009-ben 53 tő [7789.1 és 7789.3], 
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Szőlő-szer keleti oldalában Cornus sanguinea 
cserjésben és tisztásain 2009-ben 100 tő [7789.1]; 
Sajóvelezd: Bába-szék gyepjeiben elszórva 
összesen 152 tő, Égett-hegy délnyugati oldalában 
12 tő, Magas-hegy keleti oldalának gyepjeiben 80 
tő, Nyugodó-tető délnyugati oldalában 51 tő 
[7788.2]; Vadna: Felső-hegy északi oldalában 
2009-ben 70 tő [7789.1]. 
2704.1 Orchis × hybrida BOEN. ex RCHB. (195 m): 

A vadnai Felső-hegy északkeleti gerincén egyetlen 

tő [7789.1]. 
2705. Orchis militaris L. (201-271 m): Félszáraz 

gyepekben szórványos. — Nagybarca: Földhányás 
nyugati oldalában 2009-ben 2 tő [7789.1], Szeles-
tető nyugati és déli oldalában összesen 12 tő 2009-
ben [7789.1 és 7789.3]; Sajóvelezd: Bába-szék 
mogyorócserjésében 2009-ben 2 tő [7788.2]; 
Vadna: Felső-hegy északkeleti gerincén 2009-ben 
394 tő [7789.1]. 
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Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot a terepi munkákhoz szükséges feltételek biztosításáért. 
 

Summary 
Data to the flora of the Uppony Ridge. (NE Hungary) 

J. SULYOK 
 

The article contains floristic data collected mainly between 2008–2009. Some of the remarkable 
occurrences are  Cypripedium calceolus, Epipactis palustris, Gentiana pneumanthe, Gentianopsis ciliata, Iris 
aphylla subsp. hungarica, Orchis ustulata subsp. aestivalis, Pimpinella major, Rosa hungarica. 
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