
  37 

 
 

Adatok a Karancs és a Medves flórájához 
 

CSIKY János 
 

Janus Pannonius Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, H-7601 Pécs, Ifjuság u. 6. 
 

Az alábbi dolgozat a Karancs és a Medves magyarországi és szlovákiai oldalán  (Cerová Vrchovina, azaz 
Cseres-hegység) 1998 során, a szerző és a területen kutató kollégák által megfigyelt legfontosabb és 
legértékesebb florisztikai eredményeket összegzi. Az adatok jó része a Szlovák oldalról származik, ennek 
ellenére a határ közelsége, a hasonló élőhelyek magyarországi megléte és a feltehetőleg azonos – politikai 
okokból különböző (vö. SOÓ 1964-1980, DOSTÁL-CERVENKA 1991) – flórajárás mind indokolják a 
megfigyelések hazai ismertetését is. Említésre méltó, hogy a legújabb kutatások eredményeként a Karancs, a 
Medves és a szlovákiai Cseres-hegység (az egykori Nógrád-gömöri bazaltvidék) SOÓ (1937) szerint fajban, 
montán elemekben különösen szegény flórája (a mátrai flóraműben kb. 700 faj) mára 1200 körülire bővült. A 
feltűnő különbség abból adódik, hogy a flóramű megírásakor az Agriense flórajárásban gondolkodó SOÓ 
(1937) csak a magyar oldalt vizsgálta és azt is igen rövid idő alatt járta be. Talán éppen ezért olyan fajok is 
elkerülték a figyelmét, melyek kihangsúlyozzák a terület montán jellegét is (pl. Dryopteris dilatata, D. 
assimilis, Polystichum aculeatum, Equisetum sylvaticum, Diphasium complanatum, Prenanthes purpurea, 
Petasites albus, Dentaria glandulosa, Orthilia secunda, Pyrola minor, Pyrola rotundifolia stb.). Számos 
Fagetalia faj plakor helyzetű bükkösökben való (olykor kizárólagos) előfordulása arra utal, hogy a Medves-
magosa környékén és a plató peremein zonális szubmontán bükkösök léteztek, melyekből mára (néhány 
hektáron, egymástól elszigetelten) csak hírmondó maradt. E hipotézis azonban ellentmond néhány eddigi 
eredménynek (vö. ZÓLYOMI 1:1500000 potenciális vegetációtérképe 1967 és FANCSIK 1989), melyek e 
területen csupán gyertyános-kocsánytalan tölgyes zónát feltételeztek, ugyanakkor összevethető a szlovákiai 
oldalról készült 1:200000 potenciális vegetációtérképpel (MICHALKO  1987). 
A fenti fajszám a jövőben valószínüleg nőni fog, hiszen a terület gyomflórája még nem eléggé kikutatott. 

 

Anyag és módszer 
 

A florisztikai adatok nagyobb része a vizsgálati terület aktuális vegetációtérképezése során került elő, kisebb 
részét a BRAUN-BLANQUET (1951) féle klasszikus cönológiai módszerekkel (1995-1999-ben) készült 
felvételeiből emelte ki a szerző. Néhány igen fontos adat VARGA Ferenc, LANGA József, DREXLER Szilárd és 
BALÁZS Pál útmutatásai alapján vált ismerté. A dolgozatban feltüntetett földrajzi nevek többsége a vizsgálati 
területet ábrázoló, Magyarországon is beszerezhető (1:100000 méretaránynál jobb felbontású) térképeken 
szerepelnek. 
A szöveg áttekinthetősége végett a gyakran ismétlődő "Magyarország" földrajzi nevet az Mo, míg a 
"Szlovákiát" az Sl rövidítések helyettesítik. Az adatokat HORVÁTH és mtsai (1995) sorszámai szerinti rendben 
közli a szerző. 

 

8009.00 Equisetum sylvaticum L.: Fiatal lucosban és 
gyertyános bükkös újulatban erőteljes populáció (Mo: 
Szarufa-bérc / Medves). 
8012.00 Equisetum hiemale L.: Oligocén kori homokkő 
szurdokvölgyben néhány tő (Mo: Vadókás / Medves). A 
szomszédos Gortva-völgyben tömeges. 
8028.00 Asplenium adiantum-nigrum L.: Oligocén kori 
limonitos homokkövön, agglomerátumon (Mo: 
Aranyos-hegy, Háromhatár-hegy / Karancs) 20-30 tő, 
ugyanazon limonitos homokkő rétegek szlovákiai 
folytatásán (Sl: un. Sátorosi-sziklák / Cerová 
Vrchovina) mintegy száz tő, mészkerülő tölgyesek 
sziklakibúvásain. E faj a Karancson ezidáig ismeretlen 
volt, állományai szinte kivétel nélkül délies kitettségben 
találhatók. E páfrány a helyi mészkerülő tölgyesek 
lokális karakterfajának tekinthető. A bazaltvidéken csak 
antropogén hatásra keletkezett féltermészetes 
élőhelyeken bukkan fel (CSIKY 1997). Korábban csak a  

szlovák oldal egy másik pontjáról jelezték (FUTÁK-
BERTOVÁ 1966-1988). 
Legközelebb Tar mellett, andeziten (bokorerdőben) 
található néhány tő, az Agriense Ny-i határán. A 
Mátrából ez az első természetes élőhelyről közölt adata 
(VOJTKÓ 1998). 
8029.00 Asplenium ruta-muraria (L.) Hoffm.: A 
területen meglehetősen ritka páfrány egyetlen töve 
oligocén kori glaukonitos homokkő szubsztrátról, 
molyhos tölgyes bokorerdő árnyas sziklájáról került elő 
(Sl: Lazy / Cerová Vrchovina). A várhegy bazaltjába 
(tömör láva) vágott egykori kútban (Sl: Sőreg / Cerová 
Vrchovina), az un. Bagolyvár csúcsán, nehezen 
hozzáférhető helyen 4-5 tő található. Szlovákiai adatok 
korábban a Szárkőről említették (FUTÁK-BERTOVÁ 
1964-1988), ahonnét többszöri vizsgálatunk ellenére 
sem került elő. Sőregi előfordulása bazalton unikális. 
8030.00 Asplenium septentrionale L.: Amfibol biotit 
gránátos  andezit  sziklakibúvásokon  (Mo:  Macskakő /  
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Karancs), molyhos tölgyes bokorerdőkben, valamint 
bazalton xerofil és mezofil tölgyesekben, periglaciális 
kőtengereken (Sl: Macskalyuk, Medves K-i 
peremletörése / Cerová Vrchovina) elterjedt. Andeziten 
egyébként helyileg ritka (CSIKY 1998). 
8046.00 Polystichum aculeatum (L.) Roth: A Gortva-
patak allúviumán (Mo: Gortva-völgy / Medves), 
gyertyános égerligetben 1 tő, gyertyános kocsánytalan 
tölgyesben 2 tő, valamint árnyas bazalt sziklaletörésen 
(Sl: Monosza, Medves K-i peremletörése / Cerová 
Vrchovina) sziklai bükkösben 5 tő. A vizsgálati terület 
8 lelőhelyén alig több, mint húsz tő él. További két 
szlovákiai lelőhelyéről (FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988) 
újabban nem került elő. SRAMKÓ Gábor az Ickóskút 
forrásvidékén találta egy tövét szubmontán bükkösben 
(Mo: Ickóskút / Medves). 
8052.00 Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs: 
Telepített fenyvesekben (Mo: Pécskő, Zsombékos-
Medves-laposa / Medves; Sl: Medves-Pogányvár / 
Cerová Vrchovina). A terület mezofil erdeiben, patakok 
mentén és sziklai bükkösökben nem ritka, néhol 
tömeges (CSIKY 1997, 1998). 
8053.00 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray: A 
Medves-fennsík telepített erdeifenyveseiben (Mo: 
Zsombékos, Medves-laposa / Medves) 6 tő, allúviumon 
(Mo: Gortva-völgy, Somoskői-patak / Medves) 
gyertyános égerligetben 1-1 tő. Minden bizonnyal az 
Agrienseben is elterjedtebb (KIRÁLY -KIRÁLY  1998), 
mintahogy azt a Tar melletti, 1998-ban felfedezett 
legközelebbi előfordulás is bizonyítja (SRAMKÓ Gábor 
felfedezése a Mátrára új adat). 
8054.00 Dryopteris assimilis S. Walker: A Gortva-
patak allúviumán (Mo: Gortva-völgy / Medves), 
gyertyános égerligetben 3 tő (ugyanezen a töveket 
találta SRAMKÓ G. (ex. verb.) a szerzővel egyidőben). 
Hasonló élőhe-lyen (Mo: Várberek-patak, Eresztvény-
alsó bányatelep / Medves) 3 tő, törmelékes talajú 
bükkösben 2 tő (Mo: Ickóskút / Medves). Egy gortva-
pataki préselt példány határozását Vida Gábor és Pintér 
István megerősítették. 
22.01 Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans 
(Störck) Zamels: Andeziten  fejlődő molyhos tölgyesben 
(Mo: Málnás-tető / Karancs), bazalton száraz tölgyes 
szegélyben (Sl: Pogányvár, Medves ÉK-i letörés / 
Cerová Vrchovina). Több korábbi munka is említi: 
Baglyasaljáról (DORNYAI 1925), Karancslapujtőről, 
Vizslásról DORNYAI alapján SOÓ (1937), FANCSIK 

(1989), és a szlovák oldalról is (FUTÁK-BERTOVÁ 
1966-1988). 
28.00 Anemone ranunculoides L.: Az ujjas keltikéhez 
hasonlóan valamivel elterjedtebb, kevésbé tömeges kora 
tavaszi faj. Populációi azonban meglehetősen 
elszigeteltek (Mo: Medves-magosa, Leégett-medves, 
Szilváskő, Pécskő, Salgó, Várberek-patak, Nagykő, 
Zagyva forrásvidéke, Somoskői-patak / Medves; 
Kercseg-szurdok, Kápolna-hegy-Karancs, Lesői-völgy, 
Csakta / Karancs; Sl: Pogányvár, Medves peremein, 
Somoskői-patak / Cerová Vrchovina). Sziklacsúcsok, 
gerincek környékén, völgyaljakban, nyergekben, 
platókon (főleg a peremein), mezofil, xero-mezofil, 
humuszban gazdag élőhelyeken. Korábban a Karancsról 

DORNYAI (1925), Pécskőről SOÓ (1937), majd FANCSIK 

(1989) említi. 
75.00 Asarum europaeum L.: Néhány élőhelyén erős 
populációi élnek (Mo: Medves-magosa, Csoma-patak 
forrásvidéke, Somoskői-patak, Ickóskút, Nagyvölgyi-
forrás fölötti bükkös / Medves) középhegységi 
bükkösben, gyertyános tölgyesekben, gyertyános 
égerligetekeben úgy tűnik terjeszkedőben. Korábban 
csak FANCSIK (1989) jelzi. Gortva-völgyi kicsiny 
populációi (CSIKY 1997) bizonyosan telepítettek 
(VARGA Ferenc ex verb.). 
78.00 Spiraea media Fr. Schm.: Sziklai cserjésekben a 
nagyobb bazaltkúpok és fennsíkok sziklaperemein (Mo: 
Salgó, Boszorkánykő, Szilváskő / Medves; Sl: Bénai-
hegy, Pogányvár, Szárkő / Cerová Vrchovina). 
Meglehetősen ritka előfordulású, reliktum jellegű cserje. 
A sziklai cserjések a vizsgálati területen csak a 
bazaltvidékre korlátozódnak, e társulás a hasonló 
mezoklíma ellenére a Karancsról teljesen hiányzik. 
Ennek okai az andezitsziklák kicsiny kiterjedésében, 
gyorsabb kémiai mállásában ill. a területen szintén 
megtalálható homokkövek gyors fizikai aprózódásában 
keresendők, melyek így a viszonylag nagyobb 
sziklafelületeken sem képeznek stabil 
sziklahasadékokat. Ezzel szemben a bazalt fizikai 
aprózódásának dinamikája, a sziklahasadékok állandó 
megújulása és nagy felülete (a területen természetes 
állapotban fennmaradt sziklák esetében durván 10 km * 
10 m), mind kedveznek a tölgykori reliktum cserjések 
fennmaradásának. Korábbi források a Salgóról (SOÓ 

1937, FANCSIK 1989), és a szlovákiai Szárkőről  
(HULJÁK 1941) jelzik. 
175.00 Potentilla rupestris L.: A bazalt fennsík 
sziklaletörésein (Sl: Pogányvár / Cerová Vrchovina), az 
"Ördög János" nevű sziklatorony környékén, 
sziklagyepekben, cserjésekben. Korábban a szlovákiai 
Sőregről volt ismert (HULJÁK 1941). 
176.00 Potentilla alba L.: Telepített erdei fenyvesben 
(főleg az út mentén) kisebb telepeket alkot. A vizsgálati 
területen meglehetősen ritka (Mo: Zsombékos / 
Medves). Korábbi közlése FANCSIK-tól (1989) 
származik. 
177.00 Potentilla micrantha Ram.: Cseres- és 
gyertyános-kocsánytalan tölgyesekben kiterjedt 
állomány (Mo: Pécskő / Medves). A területen reliktum 
jellegű fajnak tekinthető, ezzel együtt három publikált 
előfordulása van (SOÓ 1937, CSIKY 1998). DORNYAI 
adatait átvéve említi SOÓ (1937) Gyurtyánospusztáról. 
195.00 Waldsteinia geoides Wild.: A Pogányvár (Sl: 
Cerová Vrchovina) K-i peremletörésein. Ezen kívül 
csak a Pécskő és a Salgó bazaltkúpjairól ismert a 
magyar oldalon. 
215.00 Rosa pendulina L.: Periglaciális kőtengerek 
peremcserjéseiben, a kőtengereket kísérő 
sziklaperemeken elterjedt (Sl: Pogányvár, Medves 
peremletörésein / Cerová Vrchovina), törmeléklejtő 
erdőkben, sziklai bükkösökben, sziklai cserjésekben. 
Bükk I. kori reliktum jellegű faj, mely általában 400-
550 m tszfm-ban fordul elő. BORBÁS és HAZSLINSZKY 
adatait átvéve említi SOÓ (1937) a Sátorosról és 
Salgóról. 
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216.00 Rosa spinosissima L.: Sziklai cserjésekben (Mo: 
Salgó, Szilváskő / Medves; Sl: Pogányvár / Cerová 
Vrchovina) élnek stabil populációi a bazaltvidéken. A 
Karancson andezit sziklakibúvásos molyhos-tölgyesben 
(Mo: Málnás-tető D-i oldalában / Karancs) található 
egyetlen erős állománya. A vizsgálati területen 
mindössze öt populációját ismerem. Ennek alapján 
ritka, tölgykori reliktum jellegű, védendő fajnak tartom. 
Korábbi adatai a Salgóra vonatkoztak (SOÓ 1937). 
235.00 Cerasus fruticosa Pall.: Sziklahasadékokban és 
sziklai cserjésekben mindig D-ies kitettségben (Mo: 
Boszorkánykő / Medves; Sl: Monosza, Pogányvár, 
Szárkő / Cerová Vrchovina) fordul elő. FANCSIK (1989) 
adatai a Salgóra vonatkoznak. Szlovákiai élőhelyeinek 
egy részét már korábban is ismerték (BALÁZS Pál ex 
verb.). 
251.00 Sempervivum marmoreum Gris.: mindössze két 
populációját sikerült megtalálni a vizsgálati területen, 
bazalt sziklaletöréseken (Sl: Monosza, Bagolyvár 
Sőregnél / Cerová Vrchovina). Mindkét helyről jelzi a 
szlovák flóramű (FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988). 
340.00 Colutea arborescens L.: Molyhos-tölgyes 
bokorerdőkben, szárazabb cseres-kocsánytalan 
tölgyesekben igen elterjedt, mind a bazalt (Mo: Kiskő, 
Nagykő, Hegyeske, Medves D-i perem / Medves; Sl: 
Szárkő / Cerová Vrchovina), mind az andezit (Mo: 
Málnás-tető, Macskakő / Karancs; Sl: Sátoros / Cerová 
Vrchovina), mind pedig az oligocén kori homokkő (Mo: 
Aranyos-hegy / Karancs; Sl: Lazy, Sátorosi-sziklák / 
Cerová Vrchovina) alapkőzeten. A Karancsról már SOÓ 
(1937), a Sátorosról pedig HULJÁK (1941) is említi. 
456.00 Staphylea pinnata L.: Bazalton 
szurdokerdőkben (Mo: Medves K-i permletörése), 
törmeléklejtő erdőkben (Mo: Szilváskő, Nagykő / 
Medves; Sl: Monosza / Cerová Vrchovina), cseres-
kocsánytalan tölgyesben (Mo: Pécskő / Medves), de 
andeziten (Mo: Málnás-tető, Csakta / Karancs) 
törmeléklejtő erdőkben is. A vizsgálati területen 
meglehetősen ritka (a fentiekkel 10 publikált élőhely, 
FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988, CSIKY 1998), 2 m-es 
nagyságot csak nagyon ritkán ér el (Nagykő, Pécskő). 
580.00 Sambucus racemosa L.: Periglaciális 
kőtengereken, főleg a szegélyben és sziklafalakon 
elsősorban az árnyasabb alsó félben, akár D-i 
kitettségben is, valamint gyertyános égerligetben (Sl: 
Pogányvár, Medves peremletörései, Somoskői-patak / 
Cerová Vrchovina). A kilométer hosszan elterülő Ny-, 
K-, É-ias kitettségű kőtengereken hatalmas bokrok 
fejlődnek (10-20 cm-es törzsátmérő), míg a D-i 
kitettségű sziklákon letörpülnek és a túl száraz helyeken 
nem is érlelnek termést (pl. "Ördög János szikla", 
Medves-magosa / Cerová Vrchovina). Magyarországon 
törmelékes bükkösökben, gyertyános égeresekben, 
gyertyános tölgyesekben kevesebb, mint 100 tővel 
képviselt montán faj (Mo: Lőrinc-oldaltól Domonkos-
tetőig, Zsombékos / Medves). E cserjék alig öt 
százaléka terem. A tarvágások az 500 m tszfm-ban élő 
"reliktum jellegű" populációknak nem kedveznek. Csak 
szálaló vágások után marad meg, sőt ilyenkor 
elszaporodik. 
584.00 Lonicera xylosteum L.: Sziklai bükkösökben, 
periglaciális kőtengereken (Sl: Medves É-i 

peremletörése / Cerová Vrchovina), a területen ritkának 
mondható. 
688.00 Fraxinus ornus L.: Molyhos tölgyes 
bokorerdőben a lombkoronában, mészkerülő tölgyesben 
csak a cserjeszintben (Mo: Aranyos-hegy / Karancs) 
található meg. A területet DNy-i irányból, a Cserhát 
felől még eléri a virágos kőris, az aranyos-hegyi 
bokorerdőkben még tömeges, de a Karancs gerincétől 
ÉK-re már eltűnik, a bazaltvidékről csak egyetlen 
szlovákiai adata van (FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988). 
Általában CaCO3 tartalmú alapkőzeten, oligocén-, 
miocén  kori homokkövön. 
774.00 Scutellaria altissima L.: Törmeléklejtőkőn (Mo: 
Karancs, Málnás-tető, Csakta / Karancs), (Mo: Pécskő, 
Nagykő, Hagyeske / Medves), cseres-kocsánytalan 
tölgyesekben igen szórványos, de helyileg tömeges. SOÓ 
(1937) Baglyaskővárról és a Karancsról említi. 
878.00 Scrophularia vernalis L.: Törmelékes talajú 
szubmontán bükkös természetes nyiladékaiban, mintegy 
tíz tő (Sl: Medves K-i peremletörés / Cerová 
Vrchovina).  
891.00 Veronica montana L.: Igen ritkának tűnik a 
vizsgálati területen, egyetlen eddig felfedezett élőhelyén 
(Mo: Újbánya / Medves), Dentaria glandulosás 
gyertyános bükkösben. 
983.00 Corydalis cava (L.) Schw.: A vizsgálati terület 
mezofil erdői koratavaszi geofitonokban meglehetősen 
szegényesek. E tipikus kora tavaszi geofiton fajnak 
mindössze két populációját sikerült megtalálnom (Mo: 
Szilváskő / Medves, Kápolna-hegy – Karancs / 
Karancs). Mindkét helyen a domborzat konkáv 
régióiban lévő (csúcsok közti nyeregben, enyhe lejtésű 
oldalak aljában) gyertyános bükkösökben és gyertyános 
kocsánytalan tölgyesekben. Korábbi adatai a Pécskőről, 
Szilváskőről (DORNYAI 1925), a Salgóról és Karancsról 
(SOÓ 1937) valók, de FANCSIK (1989) is említi. Pécskői 
és Salgói adatai megkérdőjelezendők, mivel 
napjainkban a faj innét nem került elő. 
984.00 Corydalis solida (L.) Clairv.: Lényegesen 
elterjedtebb a sziklacsúcsok környékén (Mo.: 
Somoskői-patak, Salgó, Boszorkánykő, Szilváskő, 
Pécskő, Nagykő, Kiskő / Medves; Kápolna-hegy, 
Karancs / Karancs; Sl: Pogányvár, Somoskői-patak, 
Medves K-i peremletörés / Cerová Vrchovina), xerofil 
és mezofil élőhelyeken (sziklagyepektől a gyertyános-
kocsánytalan tölgyesekig), meglehetősen elszigetelt 
populációkkal. Korábbi adatai a Pécskőről, Szilváskőről 
(DORNYAI 1925), a Salgóról és Karancsról (SOÓ 1937) 
valók, de FANCSIK (1989) is megemlíti e növényt. A 
kora tavaszi geofitonok szórványos elterjedésüket 
nemcsak a kedvezőtlen klíma- (száraz fagyos tavasz) és 
talajviszonyoknak (kötött, agyagos talaj), hanem az 
antropogén hatásoknak (erdőirtások, legeltetés, egykori 
makkoltatás) is köszönhetik. A legtöbb populáció 
ember és állat szamára egyaránt nehezen 
megközelíthető helyeken maradt fenn. 
1044.00 Alyssum saxatile L.: A bazalt sziklahasadék 
társulásoknak e „karakterfaja” a területről már régóta 
ismert (DORNYAI 1936, SOÓ 1937, KOVÁCS-MÁTHÉ 
1964). Bazaltláván (Mo: Nagykő / Medves) 3 fejlett tő 
él, bazalttufán (Mo: Pécskő / Medves) százas  
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nagyságrendben fejlődik. Bazaltláva bányafalon 
szőnyegszerű borításban több ezer tő (Mo: Pécskő / 
Medves). 
1063.00 Dentaria glandulosa W. et K.: A Medves-
fennsík pereméről korábban is ismert volt (FANCSIK 
1989, CSIKY 1997). Újabban került elő több 
populációja a fennsíkról szubmontán bükkösből (Mo: 
Újbánya / Medves), gyertyános égerligetekből és 
maradvány állományaikból (Mo: Várberek-patak 
Eresztvény alatti medre mentén Somoskőújfaluig, 
Somoskői-patak, Zsombékos / Medves) ezres, tízezres 
nagyságrendben. Legközelebb Szlovákiából jelzik 
Losonc mellől (DOSTÁL-CERVENKA 1991), illetve egy 
Karancsról lefutó patak völgyében (BALÁZS Pál ex 
verb.), de megtaláltuk a Medves és Monosza (Sl: Cerová 
Vrchovina) közti patak mentén is két populációját. A 
hazai oldalon a Heves-Borsodi dombság felé, Zabarnál 
találjuk meg legközelebb, szintén allúviumon (DREXLER 

Szilárd ex verb.). A tapasztalatok szerint a gyertyános 
égerligetekben a Paris quadrifolia mutat hasonló 
ökológiai igényt. Az erdőirtásokat igen nehezen vészeli 
át, ilyen helyeken csak hagyásfák (Fagus sylvatica, 
Carpinus betulus, Alnus glutinosa, Populus tremula) 
alatt, északias partfalakon, sterilis állapotban jelenik 
meg. 
1087.00 Erysimum crepidifolium Rchb.: Mészkerülő 
tölgyesekben, molyhos tölgyes bokorerdőkben, szilikát 
lejtősztyeppekben, kőtörmelékes erdőszegélyekben, 
erdei utak mentén erős populációi élnek, de csak kis 
hányaduk virágzik (Sl: Sátorosi-sziklák, Lazy, Sátoros / 
Cerová Vrchovina). Általában déli lejtőkön, oligocén 
kori limonitos, ill. CaCO3 tartalmú homokkövön és 
murvásan széteső andeziten. Ugyanezek az alapkőzetek 
folytatásként a magyarországi oldalon is előfordulnak, 
azonban nem képeznek sziklafalakat, nagyobb 
sziklafelszíneket (zárt erdőkkel borítottak), így e faj 
nálunk nem található meg. Korábban csak a Sátorosról 
említették (BORBÁS alapján SOÓ 1937, HULJÁK 1941). 
Legközelebbi biztos élőhelyei a Börzsönyben találhatók 
(NAGY 1998). 
1089.00 Erysimum odoratum Ehrh.: Molyhos 
tölgyesekben (Mo: Ivánka-Málnás-tető / Karancs). 
Korábban DORNYAI (1936) említi. 
1156.00 Orthilia secunda (L.) Hause: A Medves-
fennsík keleti peremletörésein Populus tremula, Betula 
pendula, Carpinus betulus lombkoronával megújuló 
fiatal, napfényes erdőkben, és telepített lucosokban, 
vörösfenyvesekben (pl. Mo: Szilváskő – Szarufa-völgy, 
Gortva-völgy – Medves-magosa), valamint mészkerülő 
bükkösökben (Mo: Széphegy, Szarufa-völgy / Medves). 
SOÓ (1937) a Karancsról jelzi. 
1159.00 Pyrola minor L.: Hasonló élőhelyeken, de erdei 
fenyvesekben, lucosokban és felújuló gyertyános 
tölgyesekben, bányaudvarokban (Mo: pl. Szilváskő – 
Szarufa-völgy, Gortva-völgy, Újbánya, Zsombékos / 
Medves; Sl: Medves É-i peremletörése / Cerová 
Vrchovina), és sokszor utak mentén is. 
1183.00 Jasione montana L.: Mészkerülő tölgyesekben, 
cseres-tölgyes irtásokon, szilikát lejtősztyeppben (Mo: 
Széphegy / Medves), (Sl: Sátorosi-sziklák, Sátoros /  

Cerová Vrchovina). Somoskőújfaluról, Baglyasaljáról, 
Ceredről, Karancsról és Salgóról jelzi SOÓ (1937). 
1277.00 Petasites albus (L.) Gartn.: A Várberek-patak 
magyarországi alsó szakaszán, meredek parttal 
leszakadó gyertyános égeresben néhány tő. Legkorábbi 
adatát FANCSIK (1989) közli. 
1298.02 Senecio nemorensis L. subsp. fuchsii (C. C. 
Gmel.) Celak: (újabban S. ovatus (G. Gartn. et al.) 
Wild.) Gyertyános-tölgyesben, erdeifenyvesben, 
törmelékes bükkösben (Mo: Zsombékos, Domonkos-
tető / Medves) nem gyakori (CSIKY 1997, 1998). A S. n. 
subsp. nemorensis (újabban S. hercynicus Herborg) 
(vö.: BORHIDI 1998) szurdokerdőkben (Mo: Széphegy, 
Vadókás, Kiskő, Buda-völgy / Medves; Sl: Medves E-i 
peremletores / Cerova Vrchovina), valójában oligocén 
kori rétegek omladékain. 
1329.00 Cirsium oleraceum (L.) Scop.: Gyertyános 
égerliget magaskórós szegélyében (Mo: Szarufa-völgy-
Gortva-völgy / Medves). A vizsgálati területen 
meglehetősen ritka (CSIKY 1998). 
1471.00 Dianthus deltoides L.: Egykori legelőkön, 
kaszálókon, savanyú gyepekben általánosan elterjedt 

(SOÓ 1937, FANCSIK 1989), tömeges növény (Sl és Mo 
is). 
1565.00 Salsola kali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó: A 
Medves D-i lejtőin, másodlagos homoki gyepekben 
szórványos (Mo: Zagyvaróna / Medves). Korábban csak 
a Karancsról volt ismert (KUNSZT 1878, CSIKY 1998). 
1653.00 Quercus pubescens Willd.: Melegkedvelő 
tölgyesekben, molyhos tölgyes bokorerdőkben elterjedt 
(Mo: Medves D-i peremletörése; Sl: Lazy, "Sátorosi 
sziklák" / Cerová Vrchovina). A Karancson nem ritka 
jelenség, hogy meredek sziklás élőhelyeken mészkerülő 
erdőkben is megtelepszik (pl. "Sátorosi sziklákon" 
limonitos oligocén kori savanyú homokkövön, Lazy és 
Aranyoshegyen limonitos glaukonitos homokkövön). 
Salgótarjánból már SOÓ (1937) és KÁRPÁTI (1952) is 
jelzi. 
1738.00 Lilium martagon L.: Tölgyesekben, sziklai 
bükkösökben (Mo: Málnás-tető, Macskakő, Csakta / 
Karancs; Sl: Pogányvár, Medves É-i peremletörése / 
Cerová Vrchovina). A területen meglehetősen 
szórványos, sehol sem gyakori. SOÓ (1937) a 
Karancsról, a Karancs-Medves TK-ből pedig FANCSIK 
(1989) említi. 
1742.00 Scilla drunensis Speta: Törmelékes talajú 
erdőkben (Mo: Boszorkánykő / Medves), a  Salgón 
sziklagyepekbe, sziklai cserjésekbe is áthúzódik. A 
tízezres nagyságrendű populációban szálanként albínó 
egyedek is előfordulnak. A Karancsról már DORNYAI 
(1925) említi. 
1755.00 Muscari botryoides (L.) Mill.:  A Salgó 
sziklagyepeiben, sziklai cserjéseiben kis számban 
ugyan, de elterjedtebb, mint azt korábban jeleztük 
(CSIKY 1997). A többi bazaltkúpon nem találtuk. 
1765.00 Paris quadrifolia L.: A Gortva-völgy és 
mellékvölgyének (Mo) alsó szakaszán, a határ 
közelében alluviumon, gyertyános égeres állományban 
(Sl: Medves és Monosza közti patak mentén / Cerová 
Vrchovina) erős populációk. SOÓ (1937) a Salgóról 
említi. 
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1781.00 Iris variegata L.: Sziklagyepekben, sziklai 
cserjésekben (Mo: Pécskő / Medves, Sl: Pogányvár / 
Cerová Vrchovina). Pécskői állománya már korábbról is 
ismert volt (FANCSIK 1989). 
1810.00 Cephalanthera rubra (L.) Rich.: 
Bükkösökben, cseres-kocsánytalan tölgyesekben (Mo: 
Medves-magosa, Nagykő / Medves) néhány tő. HULJÁK 
(1941) a szlovákiai Szárkőn találta, a Medvesről pedig 
már FANCSIK (1989) is jelezte. FÁBIÁN  Tamás (ex 
verb.) szerint tizes-százas nagyságrendben található a 
Széphegyen (Mo: Medves). 
1815.00 Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.: Ez az 
általában kicsiny termetű, kevésbé feltűnő nőszőfű a 
vizsgálati területen meglehetősen elterjedt (ezres 
nagyságrendben) (CSIKY 1997). Életterei közül (e 
vidéken) kiemelendő az erózióval, suvadással keletkező, 
alacsony humusztartalmú, csupasz (nyers) talajfelszín 
(kőzethatású és váztalajok), elsősorban andeziten és 
oligocén kori üledéken, ahol a leggyakoribb. 
Középhegységi- és mészkerülő bükkösökben, 
gyertyános égeresekben, szurdokerdőkben, erdei 
fenyvesekben, molyhos tölgyes bokorerdőkben, cseres-
kocsánytalan tölgyesekben, utak mentén stb. (Mo: a 
Medves Ny-i és K-i peremletörésein, Széphegy, Kiskő, 
Hegyeske / Medves; Sl: Szárkő / Cerová Vrchovina, 
Mo: Aranyoshegy, Macskakő, Málnás-tető, Vaskapu, 
Guliba-hegy, Bobonyir, Ceberna-völgy / Karancs; Sl: 
Lazy, Sátoros, "Sátorosi-sziklák" / Cerová Vrchovina). 
Korábbi források a Karancsról és a Sátorosról említik 
(DORNYAI 1936, SOÓ 1937). 
1816.00 Epipactis purpurata Sm.: Árnyas, humuszban 
gazdag talajú nudum bükkösökben és gyertyános-
kocsánytalan tölgyesekben (Mo: Újbánya / Medves, Sl: 
Bénai-hegy platóján, Medves ÉK-i peremletörésén / 
Cerová Vrchovina) ritka (százas nagyságrendben). SOÓ 

(1937) az Ökörkőről, HULJÁK (1941) a Sátoros déli 
oldalának tölgycserjéseiből jelzi. Ez utóbbi adat a faj 
helyi élőhelyeit ismerve megkérdőjelezhető. 
Megemlíthető, hogy a terület nőszőfű fajokban 
meglehetősen gazdag, gyakoriak a VIII-X. hónapban 
virágzó kisfajok is. 
1836.00 Orchis morio L.: Egykor legeltetett, ma kaszált 
savanyú gyepekben elterjedt (Mo: Szilváskő-puszta / 
Medves). TAKÁCS Sándor helyi lakos felfedezése. SOÓ 

(1937) szerint a vidéken közönséges, véleményem 
szerint napjainkban – a legelőgazdálkodás 
visszaszorulásával – már igen megfogyatkozott. 
1921.00 Carex tomentosa L.: Molyhos tölgyes 
bokorerdő dús cserjeszintű, Rosa gallicás típusában 
(Mo: Málnás-tető oldalában / Karancs). Egy felvételnyi 
helyen nagy tömegben. Ezidáig csak a Medvesről volt 
ismert (CSIKY 1997). 
1938.00 Carex michelii Host: Molyhos tölgyesekben, 
cseres-kocsánytalan tölgyesekben szórványos (Mo: 
Medves D-i peremletörése, Nagykő, Kiskő / Medves; 
Sl: Szárkő, Bénai-hegy, Monosza / Cerová Vrchovina), 
a Karancs xerotherm tölgyeseiben általánosan elterjedt 
(CSIKY 1998), D-től É felé megritkuló faj. 
1975.00 Festuca pallens Host: A bazaltvidék szikláin 
csak egyetlen helyen fordul elő (Sl: Bagolyvár Sőregnél 
/ Cerová Vrchovina), ott azonban a 87 m magas, igen  

meredek sziklafalakon tömeges, gyepalkotó, míg a 
Festuca pseudodalmatica teljesen hiányzik. A többi 
bazaltsziklán nem található meg, még akkor sem, ha 
közvetlen közelében (CaCO3 cementálódású oligocén 
kori) homokkövön tömeges, állományokat képez (pl. 
Nagykő, Szilváskő, Pécskő, Boszorkánykő stb.). A 
szlovákiai Sátorosról és a sőregi Bagolyvárról már 
HULJÁK (1941) is ismerteti. 
1991.00 Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.: Meglehetősen 
ritka faj, foltokban alkot pionír gyepeket cseres-
kocsánytalan tölgyes irtások területén, bolygatott 
másodlagos gyepekben (legelők, kaszálók) (Mo: 
Széphegy / Medves). Korábbi adatok szerint 
Salgóbánya – Ponyipusztán, Somoskőújfalun (SOÓ 

1937), a szlovákiai Sátoroson és Szárkőn (HULJÁK 
1941) is megtalálható volt. 
2045.00 Hordelymus europaeus (L.) Jessen: Egyetlen 
élőhelyén elterjedtnek tűnik (Mo: Medves-magosa / 
Medves) középhegységi bükkösben. 
2048.00 Beckmannia eruciformis (L.) Host: 1996 óta 
több helyen is előkerült (CSIKY 1997), hasonló 
élőhelyeken, a fennsík évszázadok óta erdőtlen déli 
felében. E tocsogók faji összetétele jellemző. A 
legnagyobb kiterjedésű állományból klasszikus 
(BRAUN-BLANQUET 1951) módszerrel, sík domborzati 
viszonyok között készült 4m*4m-es felvétel a 
következő: (összborítás: 80%), Alopecurus geniculatus 
3, Agrostis stolonifera 2, Beckmannia eruciformis 2, 
Gnaphalium uliginosum 1, Leontodon autumnalis 1, 
Peplis portula 1, Polygonum aviculare 1, Rumex 
acetosella 1, Spergularia rubra 1, Trifolium repens 1, 
Veronica serpyllifolia 1, Alisma plantago-aquatica +, 
Achillea millefolium +, Capsella bursa-pastoris +, 
Cerastium fontanum subsp. triviale +, Daucus carota +, 
Juncus articulatus +, Juncus bufonius +, Lolium 
perenne +, Matricaria maritima subsp. inodora +, 
Plantago major subsp. major +, Poa compressa +, 
Polygonum persicaria +, Ranunculus repens +. A 
fennsík egyéb tocsogóiban, hasonló fajkombináció 
mellett a Glyceria fluitans helyettesíti. 
2050.00 Nardus stricta L.: Újabb, kisebb állománya 
került elő 1997-ben (Mo: Szilváskő-puszta / Medves). 
A területet kb. egy évszázada művelik: a II. 
világháborúig kisparcellás művelésben szántóként, majd 
a TSZ-esítés után (kb. 40 éve) tehenek legeltetésére 
használták. A gyep csak azóta létezik. A fenti adatok a 
helyi születésű GAVÁCS Sándor, 79 éves tulajdonostól 
származnak. A szőrfűt elsőként FANCSIK (1989) említi a 
területről. A Medves-laposán több helyen is gyepalkotó. 
2067.00 Sieglingia decumbens (L.) Bernh: Kőbányák 
alatti meddőhányókon, tehenek legeltetésére, itatására 
használt területen (Mo: Medves D-i peremletörése 
Rónafalunál / Medves) nagy tömegben. Helyenként 
tömeges (CSIKY 1997, 1998). 
2079.00 Calamagrostis arundinacea (L.) Roth: 
Bazaltkúpok szikláin és alatt (Mo: Széphegy / Medves; 
Sl: Pogányvár, Szárkő / Cerová Vrchovina). A 
szlovákiai részeken sokszor tömeges, fácies alkotó. Első 
említése is a szlovák oldalról történt (HULJÁK 1941). A 
Karancs mészkerülő tölgyeseiben (Mo: Ceberna-völgy) 
is tömeges lehet. 
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2097.00 Stipa joannis Celak.: A területen igen kicsiny, 
fragmentális populációi élnek (Mo: Nagykő, Kiskő / 
Medves; Sl: Bagolyvár Sőregnél / Cerová Vrchovina). 
D-ies kitettségű oldalak bazalt váztalajain. Korábbi 
adatai a Salgóra vonatkoznak (SOÓ 1937). 
2111.00 Cleistogenes serotina (L.) Keng: 
Lejtősztyeppekben, bokorerdőkben (Mo: Macskakő, 
Málnás-tető, Vaskapu / Karancs; Sl: Bagolyvár 

Sőregnél, Szárkő, Lazy / Cerová Vrchovina). Elsőként 
Fülekről jelezték (HULJÁK 1941), majd a Karancsról 
került elő (CSIKY 1998). 
2132.00 Chrysopogon gryllus (Torn.) Trin.: Zárt 
gyepekben, bokorerdők szélein (Sl: Sátoros / Cerová 
Vrchovina) murvásan széteső andeziten és bazalton 
(Mo: Nagykő / Medves). 
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Summary 
Floristical data concerning the Karancs, Medves and Cerová Vrchovina Mountains, Hungary-Slovakia 

J. CSIKY 
 

The author gives an account on floristical observations in the hills of Karancs, Medves and Cerová Vrchovina 
situated at the border of Hungary and Slovakia. Over 1200 species were identified during the  research of the 
area wandered until 1998, and the literature was checked too. Fagetalia species underline the mountainous 
character of the area, the earlier presence of a submountainous beech belt and the proximity of the 
Carpathians. Other species show the relic preserving character of the basalt rock of particular 
geomorphology. 
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