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Néhány újabb adat a Zempléni-hegység dendroflórájának ismeretéhez  
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E rövid összeállítás néhány új és érdekes előfordulással bővíti a Zempléni-hegység dendroflóráját. Az 
alábbiakban szereplő adatok az 1993-96 közötti időszakban a hegység északi részén tett botanikai 
kirándulásaim említést érdemlő gyűjtéseit tartalmazzák. 
 

FLORISZTIKAI ADATOK 
 
Clematis alpina L.: A Zempléni-hegység magyar oldalára nézve teljesen új adat. A hegység szlovákiai 

részén ismert (FUTÁK 1982); jelzett előfordulási helye légvonalban kb. 45 km-re északra található a 
Hosszúbérctől. E jégkorszaki reliktumfaj eddig  csak a Bükk-hegységből és a Mátrából volt  ismert. 1993 
nyarán találtam rá Hollóháza felett a Hosszúbérc  oldalában, egy mészkerülő bükkös üdébb, montán jellegű 
foltjának lágyszárú szintjében Vaccinium vitis-idaea, Rosa pendulina és Rubus saxatilis  társaságában. A 
montán-dealpin havasi iszalag itt riolit alapkőzeten kialakult sekély termőrétegű, savanyú talajon él. A 
mintegy 100 tő egészséges, rendszeresen virágzik és hoz termést. 

Rubus saxatilis L.: A Clematis alpina előbb részletezett élőhelyéről került elő nem sokkal később. Biztosan 
eddig a Bükk-hegységből és a Bakonyból jelezték; a Tornai-Karsztról származó régebbi adata évtizedek óta 
megerősítésre vár. A Zempléni-hegység flórájára részben új adat, ugyanis HAZSLINSZKY Frigyesre 
hivatkozva  SOÓ Rezső már közölte Telkibányáról e fajt, amit azonban ő maga is régi és kétes 
előfordulásként kezelt (SOÓ 1958), a legújabb határozókönyvben pedig (SIMON 1992) már nem is szerepel. 
A populáció stabil, nagyobb egyedszámú és virágzik, termést azonban nem hoz. 1994-ben egy második 
populáció is előkerült: Rostalló (Pálháza) felett egy Aconitum moldavicum-os kicsiny hegyi réten találta meg 
PELLES Gábor, meglepő módon déli kitettségben. Ez utóbbi populáció is törmelékes riolit alapkőzeten 
képződött sekély talajon él. 

Betula pubescens Ehrh.: Századunk derekán egyetlen biztos lelőhelye volt a hegységben ennek a fajnak: 
Pálháza és Telkibánya között, a Mátyás király kútjánál (CSAPODY 1954). A kedvező mikroklímájú élőhelyen 
jelenleg is élnek  montán-kárpáti jellegű fajok: Ribes alpinum, Rosa pendulina, Aconitum variegatum ssp. 
gracile és Dentaria glandulosa. A molyhos nyír azonban  ma már nem található meg itt; előkerült viszont a 
fokozottan védett Komlóska-völgyi tőzegmohás lápból. A láp növényzetéről először megtalálója közölt 
adatokat (SOÓ 1938); a későbbiekben  pedig részletes  kutatások  folytak e területen (SIMON 1977, VOJTKÓ - 
MARSCHALL 1995), ám a néhány Betula pubescens fácska eddig elkerülte a botanikusok figyelmét. 1995 
nyarán figyeltem fel rá a tőzegmohás láp még el nem égeresedett részén. 

Ribes alpinum L.: Hosszú ideig két "klasszikus" előfordulással szerepelt a havasi ribiszke a Zempléni-
hegység flórájában: az előbb említett Király-kúton és Hollóháza felett, a Piszkéstető északnyugati lejtőjén 
Lonicera nigra, Vaccinium vitis-idaea és Rosa pendulina mellett volt  megtalálható (CSAPODY 1954). Hazai 
reliktum állományát ezeken kívül az Észak-Bakonyban és a Bükk-fennsíkon élő populációk alkotják. A két, 
jelenleg is meglévő zempléni populáción kívül négy új előfordulást sikerült feltérképezni az elmúlt néhány 
évben: - a Piszkéstető oldalában a CSAPODY Vera által megadott lelőhelytől néhány száz méterre, egy 
mészkerülő bükkösben; - a Nagy-Gereben (Pálháza) oldalában, egy bükkös állományban Daphne 
mezereum-mal együtt; - ez utóbbi populációtól nem messze, a Szárazkúti-völgy  szivárgóvizes oldalában  
Dentaria glandulosa és Aruncus sylvestris mellett; - végül a Nagy-patak völgytől (Gönc) nyugatra, az 
Amadé-oldal egy laza záródású mészkerülő bükkösének cserjeszintjében található néhány kisebb bokor  
Rosa pendulina, Vaccinium vitis-idaea és Daphne mezereum közelében. 
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Vaccinium vitis-idaea L.: A Telkibányától délkeletre fekvő, 500 m magas Fövenyes hegykúpjának meredek 
oldalában található egy kb. 2-300 tövet számláló populáció, mely egy gyenge növekedésű, kőtörmelékes 
talajon álló mészkerülő tölgyes gyepszintjében él. A Zempléni-hegységben a jelenleg feltérképezett vörös 
áfonya lelőhelyek száma ezzel megközelíti a harmincat (HULJÁK 1997). 

Rosa pendulina L.: Az általában egyéb montán-alhavasi növényfajokkal együtt előforduló havasalji rózsa két 
újabb lelőhelye az Amadé-oldalban (Gönc) és a Hosszúbércen (Hollóháza) található, a Ribes alpinum és a 
Clematis alpina korábban részletezett élőhelyein. Az irodalmakban szereplő lelőhelyei eddig a Macskalyuk-
erdő, Farkashegy, Gergelyhegy, Sólyomkő, Tokártető (KISS 1939) és a Mátyás király kútja (CSAPODY 1954) 
voltak. 

Daphne mezereum L.: Elszórtan a hegységnek főleg a magasabban fekvő középső tömbjében, általában 
hűvös, üde bükkösök cserjeszintjében található egy-két bokor farkasboroszlán, mint pl.:  
- a Nagy-Gereben  oldalában Ribes alpinum-mal együtt; - a már többször említett Amadé-oldalban (Gönc);  
- a Cserepes (Hollóháza)  északi lejtőjén, egy felújított bükkösben; - a Vakaróvölgy (Pálháza) bejáratánál;  
- és Újhuta fölött, a Zsidórétre vezető turistaút (Waldbott út) mentén, fiatal lucos szélén.   
KISS Árpád (1939) a farkasboroszlánt erdős helyeken, patakok mentén említi: Tekeres, Nagypatak, Labarla, 
Ördögvölgy, Tokártető, Bodnárvölgy, Nagyhangyás. 

Spiraea media Fr. Schm.: Flóraművében KISS Árpád (1939) verőfényes, sziklás hegylejtőkről jelezte e fajt a 
hegység közel 20 pontjáról. A Hosszúbérc és a Piszkéstető oldalában, elnyíresedett mészkerülő bükkös 
fátlan foltjában is található egy-egy nagyobb, sűrű sarjtelep; mindkét helyen Vaccinium vitis-idaea között.  
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Zusammenfassung 
 

Einige neuere Angaben Zur Kenntnis der Dendroflora von Zempléner Gebirge 
 

P. HULJÁK 
 
Diese kurze Zusammenstellung weitert die Dendroflora des Zempléner Gebirges mit einigen neuen und 
interessanten Vorkommen, wie Clematis alpina, Rubus saxatilis, Betula pubescens, Ribes alpinum, 
Vaccinium vitis-idaea, Rosa pendulina, Daphne mezereum und Spiraea media. 


