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Hazánk florisztikailag legrégebben kutatott területei között a Balaton-felvidék igen előkelő helyet foglal el. E 
régóta vizsgált területen - különleges florisztikai gazdagsága és változatossága folytán - még ma is sokan és 
szívesen végeznek botanikai feltáró munkákat. Balaton-felvidék flóráját feltáró első nagyobb összefoglaló 
munkát BORBÁS Vince készítette el (BORBÁS 1900). BORBÁSt követően SOÓ (1928-1933) munkái és RÉDL 

(1942) monográfiája igazán jelentős mozzanat a Balaton-felvidék flórakutatásában. Ezt követően számos 
cönológiai tanulmány és publikáció született (KOVÁCS-FELFÖLDY 1958,1960, DEBRECZY 1973, TAKÁCS-
KOVÁCS J. 1995, PENKSZA-KÁDER-BENYOVSZKY 1996). A Bakony és a Balaton-felvidék első általános 
növényföldrajzi jellemzése FEKETE (1964) nevéhez fűződik. A florisztikai kutatás az utóbbi években újra 
jelentősebb szerepet kapott (FACSAR 1980,1987, MOLNÁR-SULYOK 1996, ALMÁDI 1998).  
Jelen közleményben főként a Balaton-felvidék egy florisztikai szempontból kevésbé ismert területén, 
Pécselyi-medencében és peremhegyein észlelt fontosabb adatainkat adjuk közre, de néhány egyéb érdekes 
adat is közlésre kerül (Tihanyi-félszigetről, Szent György-hegyről, stb.). A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
megalakulását megalapozó tanulmányok közül némelyik foglalkozik e területtel és sok értékes információt 
tartalmaz.  
A listában megadtuk az előfordulási helyek gyakrabban használt földrajzi neveit. Egyes - főként a védett - 
taxonok esetén megbecsültük a megtalált populációk egyedszámát. Az adatok jelentős része újdonság a 
Pécselyi-medencéből, de külön jelzéssel csak a Balaton-felvidékre nézve új taxonokat láttuk el. A felsorolás a 
„Flóra adatbázis 1.2” (HORVÁTH és mtsai.) nevezéktanát és számozását követi. 
 
8035.09  Ceterach officinarum agg.: A Kis-Gella (Balatonszőlős) zártkerti területén, szárazon rakott kőfalon 

került elő néhány töve, kb. 240 m tengerszint feletti magasságban. 
8046.00 Polystichum aculeatum (L.) Roth.: A Nagy-vár-tető (Vászoly) pompás bükkösében 230-250 m-es 

tengerszint feletti magasságban, főként sziklás, ÉNy-ias kitettségű részeken él kisebb populációja. Másik 
lelőhelye a Mencshelytől délre található Halom-hegy. A hajdani bazaltbányában, északias kitettségben kb. 
380 m-es tengerszint feletti magasságban telepedett meg néhány töve. 

5.00 Helleborus dumetorum W. et K. ex Willd: A Pogány-pince (Pécsely) lábánál gyertyános-tölgyesben 
találtuk kisebb állományát. 

8.00 Eranthis hyemalis (L.) Salisb.: Jól ismert aszófői populációja szerény becslések szerint is több százezer 
tőre tehető. A populáció az Aszófői-séd mentén található kisebb-nagyobb foltokban. Legnagyobb 
összefüggő állománya az aszófői kempingtől nem messze él, közvetlenül a patak mentén. A patakot 
mintegy 20-25 m-es szélességben követi a völgytalpon, majd a domborzat emelkedése és a gyengébb 
vízellátottság miatt eltűnik. A populáció egy része a kempingtől D-re is hosszan követhető. Északi irányban 
a patak mentén még két kisebb kiterjedésű területen jelennek meg sárgálló foltjai. A lapos völgytalpon élő 
sűrű cserjeszintű (főként Sambucus nigra), kissé rontott gyertyános tölgyesben láthatóan jól érzi magát ez a 
mediterrán növény. A völgy beszűkülésével a Pogány-pince nevű hegy lábánál - még a faluhatárt jelző karó 
előtt - megszűnik jelenléte.  

18.00 Aconitum vulparia Rchb.: Eddig csak a Pogány-pince (Pécsely) észak-keleti lejtőjén találtuk, itt néhány 
ezer töves állománya él.   

21.00 Pulsatilla grandis Wender: A Pécselyi-medence környékén található sztyepprétek viszonylag gyakori 
növénye. Több tízezer töves populációit a Derék-hegyről (Pécsely), Zádori-hegyről (Pécsely), Hideg-
hegyről (Pécsely), Öreg-hegyről (Pécsely), Bogomáról (Pécsely) ismerjük. Kisebb számban jelenik meg a 
vászolyi  Öreg-hegyen, a Keresztfa-tetőn a Bab-völgyben a barnagi Akol-dombon és Ciceri-dombon, a 
tihanyi Óváron valamint a Szent Balázs-hegyen (Balatoncsicsó). 

22.01 Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans (Störck) Zamels: Több ezer töves populációi kerültek 
elő a Szent Balázs-hegyről (Balatoncsicsó), a Bogomáról (Pécsely),és az Öreg-hegyről (Aszófő). Kisebb 
előfordulásai a Pécselyi-medence peremhegyein gyakoriak pl: Kopasztető (Vászoly), Tizenkéthold 
(Vászoly), Róka-hegy (Barnag), Akol-domb (Barnag), Ciceri-domb (Barnag), Kis-erdő (Barnag), Tüskés 
(Barnag), Cina-völgy (Pécsely), Kakas-hegy (Vászoly), Mogyoró-hegy (Vászoly), Öreg-hegy (Vászoly). 
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25.00 Hepatica nobilis Mill .: A Pécselyi-medence völgyalji gyertyános tölgyeseiből vannak előfordulási 
adatai. Legerősebb populációját a Kis-Gella K-i lejtőjén a Halyagos-völgyből (Balatonszőlős ) ismerjük. 
Itteni populációját néhány ezer tőre becsüljük. Megtalálható még kisebb számban a Malomvölgyi-séd 
mentén, és az aszófői "téltemetős erdőtől" északra a Pogány-pince lábánál, valamint a Herendi-kúttól 
(Balatoncsicsó) Ny-ra lévő erdőfoltban. 

26.00 Anemone sylvestris L.: A Pécselyi-medence területén sok helyen megjelenik, jól láthatóan otthon érzi 
magát. Elsősorban mészkedvelő tölgyesek tisztásain, erdőszéleken jelenik meg. Néhány száz töves 
állományai élnek a Kő-hegyen (Dörgicse), a Derék-hegyen, (Pécsely) a Zádori-hegyen, (Pécsely), az Öreg-
hegyen (Pécsely), a Bogomán (Pécsely) és a Hideg-hegyen, (Pécsely) valamint a Tekenye-dűlőtől É-ra a 
Kis-erdőben (Pécsely). A Tói-hegyen (Balatonszőlős) és a Kakas-hegyen (Vászoly) is előkerült két kisebb 
populációja. 

32.00 Clematis integrifolia L.: A Tihanyi-félsziget északi (nyaki) részén a Felső-lápon (Tihany, Aszófő) él 
néhány száz töves állománya. E Balaton-felvidéken rendkívül ritka növényfaj egy Solidago gigantea 
invázióval erősen  súlytott, degradált láprét folton jelenik meg. 

40.00 Batrachium trichophyllum (Chaix) van den Bosch: A Nyelőnél (Vászoly) nyár végén kiszáradó 
tocsogóban tömegesen jelentkezik.  

55.10 Ranunculus cassubicus L.: A Halom-hegy (Mencshely) keleti lejtőjén, gyertyános-tölgyesben találtuk. 
59.00 Ranunculus illyricus L.: Gyakori, de kevés helyen tömeges előfordulású faj. Legnagyobb számban 

(1000 tő feletti populációk) a Tizenkét hold (Vászoly) nevű helyen és ettől északra a felhagyott 
dolomitfeltárások környékén, a Bogomán (Pécsely) és a vászolyi Öreg-hegy tetején figyeltük meg. 
Előfordul még az Ágas-magason, a Kopasz-tetőn (Vászoly), a Róka-hegyen (Barnag), Szent-Balázs-hegyen 
(Balatoncsicsó) és a dörgicsei Kő-hegyen. 

61.00 Thalictrum aquilegifolium L.: Alig néhány helyről ismerjük ezt a pompás rózsaszín virágú erdei 
növényt. Kis (50 tő körüli) populációi élnek a Zádor-vár környékén (Pécsely), a Nagy-Gellán 
(Balatonszőlős) gyertyános-tölgyesben. 

67.00 Adonis vernalis L.: Közepesen erős populációi élnek vizsgált területünkön. Legnépesebb, ezer tő körüli 
állománya az aszófői Öreg-hegy délies kitettségű gyepjeiben él. Szép számmal él a Róka-hegy (Barnag)és a 
Felső-erdő tisztásain, a Cina-völgyben (Pécsely), a Bogomán (Pécsely), a Kakas-hegyen (Vászoly), a 
vászolyi Öreg-hegyen, a Pusztai-dombtól kissé délre, a Csengő-hegytől nyugatra, a Gyugyor-hegy, a Tói-
hegy a Dobogó (Balatonszőlős), az Akol-domb a Kis-erdő, a Tüskés (Barnag), az Ágas-magas (Pécsely), a 
dörgicsei Kő-hegy száraz gyepjeiben, és a Szent Balázs-hegyen (Balatoncsicsó).  

82.00 Cotoneaster niger Fries: A Pécselyi-medencét észak felől határoló peremhegyeken jelenik meg. Hűvös, 
északias kitettségű, meredek sziklafalak tetején találtuk egyik szép polikormonját a Zádorvártól északra 
(Pécsely) 30-40 tő. Másik általunk ismert előfordulása a Derék-hegyen (Pécsely) található. 

87.00 Sorbus domestica L.: Pécsely, Vászoly, Balatonszőlős és Dörgicse községhatárokban a zártkerti 
területeken több, mint harminc idősebb (35-70 cm törzsátmérőjű) háziberkenye fa található, melyeket  
egykoron jóízű  gyümölcséért ültettek. A Zádor-kút vagy más néven Kemence-kút (Pécsely) alatt az egykori 
vízimalom mellett található a környék legnagyobb Sorbus domestica példánya, melynek termése alma alakú 
(var. maliformis). Az összes többi általunk ismert fa termése körte alakú ( var. pyriformis).  

91.99 Sorbus danubialis (Jáv.) Kárp.: A Zádor-vártól (Pécsely) északra, meredek sziklafal tövében, hűvös, 
északias törmelékes lejtőn, és a Nagy-vár-tető (Vászoly) - kettős csúcsa közül a keletin - hasonló élőhelyen 
találtuk néhány példányát.  

177.00 Potentilla micrantha Ram.: A dörgicsei Nagy-erdő keleti lejtőjén, cseres-tölgyesben a Nyelő 
közelében találtuk meg a faj néhány egyedét. A Balaton-felvidékre új! 

216.00 Rosa spinosissima L.: A Derék-hegy (Pécsely) Ny-i részén pusztafüves lejtősztyeppréten találtuk. A 
Kis- és Nagy-Gellán (Balatonszőlős) a több évtizede felhagyott szőlőkben gyakori. Néhány sarjtelepe 
előfordul a balatoncsicsói Szent Balázs-hegyen is. 

235.00 Cerasus fruticosa Pall.: A Bogomán (Pécsely) és az Óváron (Tihany) kerültek elő e Balaton-
felvidéken igen ritka faj több száz töves állományai. Néhány egyede megtalálható a barnagi Tüskés északi 
részén, a tapolcai út mellett. 

252.00 Jovibarba hirta (Jusl.) Opiz.: Az aszófői Öreg-hegy jól aprózódó dolomitján és a Derék-hegy 
(Pécsely) sziklás lejtőin él néhány száz töve, melyből csak kevés virágzik. 

297.00 Medicago rigidula (L.) All .: Tihanyi előfordulása régóta ismert. Állományai elsősorban legeltetett 
területekre koncentrálódnak, de megtalálhatók zavartabb, turisták által taposott gyepekben is. Élőhelyei a 
Tihanyi-félszigeten: Kiserdő-tető, Apáti-hegy, Vadparlag, Ráta. E helyeken több száz töves állományai 
találhatók. 

334.00 Lotus borbasii Ujh.: A Csengő-hegytől nyugatra degradált száraz gyepből került elő.  
355.00 Coronilla emerus L.: A Pécselyi-medence peremhegyeinek mészkedvelő tölgyeseiben, karsztbokor- 
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erdeiben helyenként tömeges. Érdekesség, hogy a Nagy-vár-tető és a Hűvös-völgy (Vászoly) szubmontán 
bükkösében, valamint elegyes karszterdeiben is nagy állományai vannak. Jelentős (több ezer töves) 
populációi élnek a Keresztfa-tetőn (Vászoly), Nagy-vár-tetőn (Vászoly), Öreg-hegyen (Vászoly), Ágas-
magason, Szurdok-völgyben (Pécsely), de szép számmal él a Csite-hegyen, Nyerges-hegyen 
(Balatonszőlős), Hűvös-völgyben (Vászoly), Tói-hegyen, Malom-völgyben (Balatonszőlős), Csengő-
hegyen, Meggy-hegyen, Kis-erdőben (Pécsely), Mogyoró-hegyen (Pécsely), és a Zádor-várnál (Pécsely).  

358.00 Coronilla coronata Nath.: A legerősebb - néhány ezer töves állománya - a Derék-hegyről (Pécsely), 
karsztbokorerdőből ismert. Ezen kívül megfigyelhető a Zádor-várnál (Pécsely), az Új-hegyen (Pécsely), a 
vászolyi Alsó-erdőben, a dörgicsei Öcs-hegyen, az aszófői Öreg-hegyen, és a balatoncsicsói Szent Balázs-
hegyen. 

367.00 Vicia sparsiflora Ten.: A mészkedvelő tölgyesek eme ritka pannon-balkáni elterjedésű karakterfaját 
egyedül a Csengő-hegy (Pécsely) észak-nyugatias lejtőjén figyeltük meg. Állománya néhány ezer tőre 
tehető. 

385.00 Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf .: Szép számmal él a Nagy-vár-tető (Vászoly) bükköseiben. 
388.02 Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. collinus (Ortm.) Soó: Az egész Pécselyi-medence 

területén több ezer töves populációja élhet. Kisebb számban fellelhető az Akol-dombon (Barnag), a Kis-
erdőben(Pécsely), Meggy-hegyen (Pécsely) és a Csengő-hegyen (Pécsely), jelentősebb állományát a 
Bogomán (Pécsely) és a Szent Balázs-hegyen (Balatoncsicsó) találtuk meg. 

399.00 Lathyrus sphaericus Retz: A Pécselyi-medencétől délnyugatra a Kakas-hegy (Vászoly) 
lejtősztyeppjein jelenik meg kisebb populációja. A fajt megtaláltuk a Szent György-hegy bazaltján is, délies 
kitettségű lejtősztyepben, valamint az Apáti-hegyen (Tihany) keleties kitettségű száraz gyepben.  

400.00 Pisum elatius Stev.: A Gurbicza-tető (Tihany) meleg, délnyugati kitettségű, nitrofil aljnövényzetű 
erdejében találtuk néhány tövét.  

426.00 Epilobium dodonaei (Vill.) Holub: Az örvényesi dolomitbányában találta közös kirándulásunkon 
MOLNÁR V. Attila. A bányában a faj mintegy ötven töves állománya található. A környékről Pécsely 
helymegjelöléssel korábban NÉMETH (1979) közölte. 

436.00 Dictamnus albus L.: A Pécselyi-medencében és peremhegyein mindenütt megtalálható. Erősebb 
állományai: Öreg-hegy (Aszófő), Kő-hegy (Dörgicse), Derék-hegy (Pécsely), Bogoma (Pécsely), Szent 
Balázs-hegy (Balatoncsicsó), Hangyás-tető (Szentantalfa), Felsőerdő (Pécsely), stb.  

438.00 Polygala major Jacq.: Az aszófői Öreg-hegyen a tető közelében és a Bogomán (Pécsely) él két szép, 
több ezer töves populáció. 

445.00 Acer tataricum L.: A Meggy-hegy (Pécsely) déli részén cseres-tölgyesben fordul elő. 
501.00 Trinia ramosissima (Fisch.) Rchb: Az aszófői Öreg-hegy meredek délkeleti lejtőjén sziklafüves 

lejtősztyeppben valamint a  Csengő-hegytől (Pécsely) nyugatra lévő zavart, száraz gyepfoltban találtuk 
néhány száz töves állományát.  

517.00 Libanotis pyrenaica (L.) Bourg.: Erős állományai találhatók a balatoncsicsói Szent Balázs-hegy, 
valamint a pécselyi Derék-hegy bokorerdeiben. 

542.00 Laser trilobum (L.) Borkh.: Szórványosan fordul elő a vizsgált területen. Megtaláltuk a Zádor-vártól 
(Pécsely) és a Nagy-vár-tetőn (Vászoly) elegyes karszterdőben, valamint Felsőerdőben (Pécsely) a Kis-
Gellán (Balatonszőlős) és az Ágas-magason (Pécsely) és a Szent Balázs-hegyen (Balatoncsicsó) mészkerülő 
tölgyesben. 

586.00 Adoxa moschatellina L.: Az Aszófői-séd völgyében gyertyános tölgyesben található egy nagy, több 
ezer töves állománya. 

607.00 Knautia drymeia Heuf.: Szubmontán bükkösben a Keresztfa-tető (Vászoly) északi lejtőjén, a Nagy-
vár-tető (Vászoly) északi lejtőjén és a Hűvös-völgyben (Vászoly) fordul elő. 

628.00 Linum flavum L.: A Pécselyi-medence területén sok helyütt felbukkan. Nagyon szép számmal (több 
száz tő) él a Derék-hegyen (Pécsely), a Bogomán (Pécsely) és ezek környékén, de megvan az Új-hegyen 
(Pécsely), a Cina-völgyben (Pécsely), a Kakas-hegyen (Vászoly) és a vászolyi Öreg-hegyen is. 

632.00 Linum tenuifolium L.: Az aszófői Öreg-hegy dolomitján tömeges, de a környék száraz gyepeiben 
mindenütt gyakori. 

708.00 Vinca herbacea W. et K.: Nagyobb számban (1000 tő) a vászolyi Öreg-hegy száraz gyepjeiből, kisebb 
számban az aszófői Öreg-hegy hegylábi részeiről ismerjük. 

717.00 Convolvulus cantabrica L.: A terület száraz sziklagyepeiben sok helyütt megtalálható. Kiemelést 
érdemel, hogy az aszófői Öreg-hegy antropogén hatásra kialakuló dolomitmurvás felszínein (utak mentén, 
kőrakásokon, tűzpásztában) helyenként tömegessé válik.  

734.00 Anchusa azurea Mill .: A Nagy Les-hegytől (Dörgicse) északra kiritkított erdei fenyvesben, út mellett 
találtuk néhány tövét. 

754.00 Onosma arenarium W. et K.: Az aszófői Öreg-hegy dolomitján találtuk néhány tövét. 
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768.00 Teucrium botrys L.: A dörgicsei Kő-hegy északi részén, a felhagyott kőfejtő, alsó bányaudvarának 
mészkőtörmelékén néhány 100 tövét, míg az aszófői Öreg-hegyen egy tűzpásztában több ezer töves 
állományát találtunk. 

783.00 Prunella grandiflora (L.) Scholler: A Balaton-felvidéken eddig bizonytalan előfordulású taxon 
(SIMON 1992) 1998-as terepbejárásaink alkalmával előkerült. Eddig csak a Derék-hegy (Pécsely) 
lejtősztyepprétjein találtuk néhány 100 tövét.  

785.20 Prunella × bicolor Beck. (Prunella grandiflora × P. laciniata): Előfordulása szintén újdonság a 
Balaton-felvidékről. Kis populációja a Derék-hegy (Pécsely) ugyanazon lejtősztyeppjeiről került elő, 
ahonnan az előző növény, hisz itt együtt él a két szülőfaj. 

882.00 Gratiola officinalis L.: A Nyelőkénél (Vászoly) magassásos szegélyen találtuk kisebb populációját. 
969.00 Plantago argentea Chaix: A Derék-hegy (Pécsely) és az aszófői Öreg-hegy lejtősztyepprétjein még 

foltokban tömeges, de megjelenik még a Bogomán (Pécsely), az Új-hegyen (Pécsely) és a balatoncsicsói 
Szent Balázs-hegyen is. 

1089.01 Erysimum odoratum Ehr.: Változatos helyeken (cserjésekben, sziklákon, bokorerdőben, száraz 
gyepekben, erdei utak mentén) szinte mindenütt rábukkanhatunk a Pécselyi-medence környékén is.  

1022.00 Aethionema saxatile (L.) R. Br.: Az aszófői Öreg-hegy jól aprózódó dolomitján különösen a 
délkeleti lejtőn, valamint tűzpásztában még gyakori (~10000 tő). Megtalálható még az örvényesi 
murvabányában, az Imer-tető (Dörgicse), valamint a Pántlikamajor feletti fás legelő (Balatonakali) 
sziklafüves lejtősztyepp fragmentumaiban is. 

1192.00 Aster amellus L.: Legjelentősebb lelőhelyei a néhány évtizede felhagyott szőlők helyén kialakult 
száraz gyepek és cserjések. Nagy állományai találhatók a pécselyi Bogomán, a Derék-hegyen (Pécsely) az 
Öreg-hegyen (Pécsely), Hideg-hegyen (Pécsely), a Kis- és Nagy-Gellán (Balatonszőlős), a Kakas-hegyen 
(Vászoly), a Szent Balázs-hegyen (Balatoncsicsó) és a tihanyi Óváron. 

1211.00 Helychrysum arenarium (L.) Mönch: Az örvényesi felhagyott dolomitbányából ismerjük 
előfordulását. 

1218.00  Inula germanica L.: A Csengő-hegytől nyugatra fekvő száraz gyepfoltban (Pécsely) található erős 
állománya. 

1220.00 Inula oculus-christi L.: Szinte minden száraz gyepben, erdőszegélyben megtalálhatjuk. Néhány 
jelentősebb lelőhelye: Öreg-hegy (Aszófő), Kő-hegy (Dörgicse), Öcs-hegy (Dörgicse), Bogoma, Derék-
hegy, Kakas-hegy, Tizenkét-hold stb. 

1312.00  Jurinea mollis (L.) Rchb.: Eddig alig néhány helyen találtuk meg ezt a sziklás lejtőket kedvelő fajt. 
Előfordul néhány töve a vászolyi Öreg-hegyen és a dörgicsei Kis-Les-hegyen, a balatoncsicsói Szent 
Balázs-hegyen, a tihanyi Óváron és Kiserdő-tetőn, de szebb állományát (néhány 1000 tő) csak az aszófői 
Öreg-hegyen figyeltük meg. 

1326.00 Cirsium pannonicum  (L. f.) Link.: A Derék-hegy (Pécsely) lejtősztyeppjein találtuk több száz töves 
populációját. A balatonszőlősi  Nyerges-hegyen is előkerült kb. 30 töve. A Balaton-felvidékre új adat. 

1327.00 Cirsium rivulare (Jacq.) All.: A Sötét-rét (Balatonszőlős) északi részén még nádasodó részeken is 
elég gyakori, de megtalálható a Kemence-kútnál kialakult szittyós forráslápon is. 

1331.00 Crupina vulgaris Pers.:  Az örvényesi murvabánya környékén száraz gyepekben és a tihanyi Csúcs-
hegyen és Nyereg-hegyen vannak szép állományai. 

1338.01 Centaurea triumfettii All.  subsp. aligera (Gugl.) Dostál: Az alfaj fehér színváltozatát is sikerült 
megfigyelni a Zádor-vártól (Pécsely) néhány 100 m-re ÉNy-i irányban. Több helyen is előfordulnak néhány 
száz töves állományai, melyek közül elsőként a Derék-hegy (Pécsely), Bogoma (Pécsely), Imer-tető 
(Dörgicse) gyepjeit kell kiemelni. 

1344.00 Centaurea sadlerana Janka: A Pécselyi-medence peremhegyein szép populációkkal van jelen. 
Erőteljes tövei jelzik, hogy igen jól érzi magát a meszes alapkőzeten kialakult rendzinán, főként zárt 
lejtősztyeppréteken. Legszebben a Derék-hegyen (Pécsely), az Új-hegyen (Pécsely), a pécselyi Öreg-
hegyen, a Kakas-hegyen és a vászolyi Öreg-hegy tetején van meg. 

1438.00 Agrostemma githago L.: Eddig csak néhány vadföldből került elő. Megfigyeltük a Imer-tetőtől 
északi irányban elhelyezkedő vadföldben és a vászolyi Felső-erdő egy vadföldjében. Még csak kis számban 
(max. 100 tő) találtuk. További előfordulásai, ill. terjedése lehetséges. 

1440.00 Lychnis coronaria (L.) Desr.: Megjelenése mindenképp figyelemre méltó, hisz a Balaton-felvidéken 
inkább homokköveken jellemző, hisz a kissé savanyú vagy semleges talajt kedveli. Egyedül a Keresztfa-
tetőn (Vászoly), a csúcs közelében találtuk 80-100 tövét, meszes alapkőzeten. Jelenléte  valószínűsíthetően 
a régen idetelepített fekete fenyőnek köszönhető. A hosszú idő óta felhalmozódó nagy mennyiségű fenyőtű 
a talajt némileg kisavanyította. Az erdő nemrég történt ritkítása, ill. részbeni levágása folytán kialakult 
irtásrétek kitűnő feltételeket teremtettek a faj megtelepedéséhez.  

1521.00 Paronychia cephalotes (M.B.) Bess.: A Pécselyi-medence peremhegyei közül csak az aszófői Öreg-
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hegy dolomitján találtuk meg, de itt igen szép számmal. Több 1000 tőre tehető populációjának egy jelentős 
hányada másodlagosan "felnyílt" dolomitfelszínen, az erdő (fenyő) szélén húzódó tűzpásztában talált 
megfelelő élőhelyet. Az Öreg-hegytől délre Aszófő községhatárban a vízmű kerítése mellett és bejárata 
előtti dolomit sziklagyepben is tömeges előfordulású. Az örvényesi dolomitmurva-bánya feletti erodált 
térszínen és az ezt körülvevő gyepek sziklás részein is nagy számban figyeltük meg. Megvan még a 
dörgicsei Becce-hegyen, a pécselyi Hideg-hegyen és a tihanyi Nyereg-hegy gejziritjén is. 

1716.00 Gagea bohemica (Zauscher) R et Sch.: Az Apáti-hegyen (Tihany) és a Kiserdő-tetőn (Tihany) 
ismerjük két kisebb (40-50 töves) állományát. Mindkét helyen bazalttufán jelenik meg. 

1722.00 Allium ursinum L.: A vizsgált területen igen ritka, csak a Hosszú-völgy (Pécsely) déli részén 
gyertyános-tölgyesben találtuk nagyobb, néhány ezer töves populációját. 

1729.00 Allium carinatum L.: A pécselyi Barta-réten található több ezer töves állománya.  
1734.00 Allium sphaerocephalon L.: Sehol sem jelenik meg nagyobb tömegben, de számos gyepben 

előfordul néhány tővel ez a jellegzetes hagyma. Megtaláltuk a Keresztfa-tető DK-i részén 
lejtősztyeppekben, az aszófői Öreg-hegyen a Derék-hegy (Pécsely) környéki gyepekben.   

1738.00 Lilium martagon L.: Üdébb és sziklás erdőkben a Pécselyi-medence környékén is sokfelé 
megtalálható. Elsőként emelendő ki a Zádor-vártól (Pécsely) északi irányban elhelyezkedő gyertyános 
tölgyes és elegyes karszterdőre emlékeztető állomány, ahol több száz tövét találtuk. Szintén hasonlóan 
jelentős a Nagy-vár-tető (Vászoly) É-i lejtőjén, és a Szurdik nevű helyen (Pécsely) megfigyelt állománya. 
Sok helyen fordul még elő szórványosan. Ilyenek: Róka-hegy (Barnag), Felső-erdő (Pécsely), Derék-hegy 
(Pécsely), Horog-völgy (Dörgicse), Halyagos-völgy, Nagy-Gella (Balatonszőlős), Kápolna-dombi dülő 
(Barnag), első és hátsó Ragonya (Vöröstó) stb. 

1743.00 Scilla autumnalis L.: Xerotherm gyepek ritka, szubmediterrán növénye. Szép számmal él az aszófői 
Öreg-hegyen (~1000 tő) és Balatonszőlős községhatárban a Gyugyor nevű helyen. Megtalálható még a 
Dobogón (Balatoszőlős) és a Kis-erdő (Pécsely) mellett is.  

1746.00 Ornithogalum pyramidale L.: A Pécselyi-medence és környékének egész területén gyakori növény. 
Sehol sem tömeges, de sok száraz gyepben, erdővágásban, út mentén fellelhető. Megvan pl: a Meggy-
hegyen (Pécsely), Kakas-hegyen, Nagy-réten és másutt is. 

1747.00 Ornithogalum sphaerocarpum Kern.: Ragonyán és a Nemesmezőn (Vöröstó) található kb. 50 töves 
állománya cserjésedő száraz gyepben. 

1769.00 Sternbergia colchiciflora W. et K.: A Pécselyi-medencében és környékén viszonylag gyakorinak 
számít. Nagy állományai találhatók a Pántlikamajor feletti fás legelőn (Balatonakali), a Dongómezőn 
(Balatonudvari), a fövenyesi kemping (Balatonudvari) területén, a Nyáló-hegyen (Pécsely) a Kis-erdő 
(Pécsely) környékén, a Becce-hegyen (Dörgicse), a Berek alján (Dörgicse), a Szénégető-hegyen 
(Balatonszőlős),a Dobogón és a vászolyi Öreg-hegyen. 

1771.00 Tamus communis L.: A balatoncsicsói Buda-völgy szubmontán bükkösében található mintegy 100 
töves állománya. Néhány töve a Fenyves-hegy délkeleti lejtőjéről, mészkedvelő tölgyesből került elő.  

1778.00 Iris pumila L.: Nagy, több ezer töves állományai a balatoncsicsói Szent-Balázs-hegyen, a barnagi 
Akol-dombon és Ciceri-dombon, valamint a balatonszőlősi Szénégető-hegyen találhatók. A Gyugyor-
hegyen és a balatonszőlősi Dobogó pusztafüves lejtősztyeppjeiben és az aszófői Öreg-hegyen jelent még 
meg. Ezek néhány 100 töves állományok.  

1786.00 Iris variegata L.: Jóval gyakoribb mint az apró nőszirom és sok helyütt erős (több 100 ill. 1000) 
töves populációit ismerjük. Még a zavartabb - közvetlen víkendházak ill. szőlők feletti - gyepekből, 
bokorerdőkből sem hiányzik. Szép számmal él a Keresztfa-tetőn (Vászoly), Derék-hegyen (Pécsely), 
Zádori-hegyen (Pécsely), Öcs-hegyen (Dörgicse), Kakas-hegyen, Csengő-hegyen (Pécsely, Balatonszőlős), 
Ágas-magason, (Pécsely) Kis-Gellán (Balatonszőlős), Bogomán (Pécsely), Nyerges-hegyen 
(Balatonszőlős), Szent Balázs-hegyen (Balatoncsicsó), Hangyás-tetőn (Szentantalfa).  

1786.00 Iris graminea L.: Igen erős populációi élnek a Pécselyi-medencében és peremhegyein. Főként 
mészkedvelő tölgyesekben, cseres-tölgyesekben, irtásréteken találhatunk rá erős polikormonjaira. Szép 
számmal él a Kis-erdőben (Pécsely) (~5000 tő), a Csengő-hegyen (~10000 tő), a Meggy-hegyen (Pécsely) 
és környékén (~10000 tő). Ugyancsak jelen van a Kakas-hegyen (Vászoly), Szent Balázs-hegyen 
(Balatoncsicsó), Hangyás-tetőn (Szentantalfa), Csite-hegyen, Nyerges-hegyen, Tói-hegyen (Balatonszőlős) 
stb. (itt kisebb állományok). 

1803.00 Luzula forsteri (Sm.) DC.: A Nagy-vár-tető (Vászoly) bükkösében és az Ágas-magas (Pécsely ) 
nyugati lejtőjén gyertyános-tölgyesben találtuk. 

1810.00 Cephalanthera rubra (L.) Rich.: A Pécselyi-medence területén elég ritka, néhány erdőszegélyben, 
mészkedvelő tölgyesben találtunk rá. Megvan a Kopasztetőn (Vászoly), a Nyerges-hegyen (Balatonszőlős), 
a Gyugyornál (Balatonszőlős), és a Horog-völgyben (Dörgicse). 

1811.00 Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce: Az előző fajnál  gyakoribb. Megvan a Horog-völgyben, 
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az Örvényesi-séd mentén, a Körtvélyesen, az Ágas-magason (Pécsely), a Zádor-várnál (Pécsely), a Cina-
völgyben (Pécsely), a Kopasz-tetőn (Vászoly), a Keresztfa-tetőn, (Vászoly) a Hűvös-völgyben(Vászoly), a 
Nyerges-hegyen (Balatonszőlős), Szent Balázs-hegyen (Balatoncsicsó) és bizonnyal máshol is.  

1812.00  Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch:  A balatoncsicsói Szent Balázs-hegyen találtuk meg 
néhány tövét. 

1813.00 Epipactis palustris (L.) Cr.: Jól ismert termőhelye a Sötét-rét, de az örvényesi dolomitbányában is 
megtalálható több száz töves állománya. 

1815.00 Epipactis microphylla (Ehr.) Sw.: Szép számmal fordul elő a balatoncsicsói Szent Balázs-hegyen, a 
szentantalfai Hangyás-tetőn, a Nagy-vár-tető (Vászoly) északi lejtőjén, közvetlenül a patak mentén és a 
Nyerges-hegyen (Balatonszőlős) is többszáz töves populációja él. 

1817.00 Epipactis helleborine (L.) Cr.: A Horog-völgy (Dörgicse) és Nyerges-hegy (Balatonszőlős) területén 
találtuk. 

1817.10 Epipactis muelleri Godfery: A Pécselyi-medence környékén több lelőhelye is ismert. Először a 
Balatonszőlős melletti Nyerges-hegyen mutatták ki jelenlétét (MOLNÁR-SULYOK 1996). Itt néhány száz töve 
él. Megtalálható még a szomszédos Csite-hegyen (Balatonszőlős) is. Az Öcs-hegy (Dörgicse) keleti oldalán 
25-30 töves állománya él. A balatoncsicsói Szent Balázs-hegy bokorerdeiben nagy állományát, míg a Buda-
völgy szubmontán bükkösében  30-40 tövét találtuk. 

1818.00 Limodorum abortivum (L.) Sw.: A Pécselyi-medencét délről határoló peremhegyekről került elő. Kis 
(100 tő alatti) populációját az aszófői Öreg-hegyen találjuk, s néhány példányt az Ágas-magas (Pécsely), a 
Körtvélyes (Pécsely), Hangyástető (Szentantalfa) nevű hegyeken is megfigyeltünk. 

1819.00 Listera ovata (L.) R.Br.: A növény eddig csak két helyről került elő a vizsgált területről. Néhány 
tövét találtuk a Keresztfa-tetőn (Vászoly), rontott (fenyőelegyes) cseres-tölgyesben, és az Alsó-erdőben 
(Pécsely). 

1820.00 Neottia nidus-avis (L.) Rich.: Sokfelé megjelenhet szálanként, nagyobb számban a Nagy-vár-tető 
(Vászoly) északi lábánál a nedvesebb, patakhoz közeli részeken került elő. Megvan még a Horog-völgyben 
(Dörgicse), Malom-völgyben (Balatonszőlős), Hűvös-völgyben (Vászoly) és a Szurdok-völgyben (Pécsely). 

1821.00 Spiranthes spiralis (L.) Chevall.: A balatonakali Pántlikamajor feletti nagy kiterjedésű, fás legelő 
sziklafüves lejtősztyepprétjein találtuk több ezer töves állományát. A dörgicsei Berek-alján kb. 50 töve, míg 
a balatonfüredi Nagy-mező sziklafüves lejtősztyeppjein több száz töve él. 

1832.00 Ophrys sphegodes Mill .: A Balatoncsicsó melletti Szent-Balázs-hegyen találtuk néhány tövét. 
1836.00 Orchis morio L.: A Pécselyi-medence környékén nem túl gyakori. Megvan az aszófői Öreg-hegy déli 

gyepjeiben, a Kis-Les-hegyen , a dörgicsei Berek-alján, a Pántlikamajor feletti fás legelőn (10.000 tő) és a 
Derék-hegyen (Pécsely).  

1838.00 Orchis ustulata L.: A Derék-hegy nyugati részén került elő kicsiny (mintegy 200 tő) populációja, de 
a Hangyástetőn (Szentantalfa) is megtalálható, néhány töve. 

1839.00 Orchis tridentata Scop.: A Kis-Les-hegy, (Dörgicse), a Berek-alja (Dörgicse), a Pántlikamajor 
(Balatonakali) feletti fás legelő és a barnagi Ciceri-domb néhány lejtősztyepp fragmentumában élnek kisebb 
állományai (max. 500 tő). 

1841.00 Orchis militaris L.: A Pécselyi-medence környékéről nagyobb populációi is ismertek, de a 
szűkebben vett vizsgált területek közül csak a Zádor-vártól (Pécsely) kissé északnyugati irányban fekvő 
erdőszegélyből és a Hangyás-tetőről (Szentantalfa) ismerjük néhány tövét.  

1842.00 Orchis purpurea Huds.: Általános elterjedésű faj a Pécselyi-medencében. A gyertyános-tölgyeseken, 
cseres-tölgyeseken, karsztbokorerdőkön keresztül a száraz gyepekig szinte mindenütt szép számmal 
előfordul. A területen élő populációja országos viszonylatban is igen jelentősnek számít. Különlegességként 
ki kell emelni, hogy a faj egy igen ritka fehér színváltozata az Orchis purpurea Huds. lus. alba is előfordul. 
E ritkaságból az aszófői Öreg-hegy déli gyepjeiben találtunk 4 tövet. A Pécselyi-medencében szerény 
becslések szerint is több tízezres nagyságrendben fordul elő, lelőhelyeinek teljes sorát értelmetlen 
felsorolni. Szinte mindenütt jelen van. Példaként a legjelentősebb előfordulások közül néhány: Ágas-magas 
(Pécsely), Körtvélyes (Pécsely), Öreg-hegy (Aszófő), Róka-hegy (Pécsely), Felső-erdő (Pécsely), Nagy-
Gella (Balatonszőlős), Bogoma, Zádori-hegy (Pécsely) stb. 

1845.01 Orchis laxiflora subsp. palustris Lam.: A faj eddig csak a Sötét-rét északi részéből ismert, itt néhány 
száz töve él.  

1848.00 Dactylorhiza incarnata (L.) Soó.: Mocsárréteken és lápréteken fordul elő. Régóta ismert a Sötét-
réteken való előfordulása. A Tói-hegy (Balatonszőlős) melletti mocsaras területen (Tói-dűlő) és a Barta-
réten is kis számban jelen van. Az örvényesi dolomitbányában több ezer töves állománya él. 

1852.00 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.: A bíboros kosborhoz hasonlóan igen elterjedt faj a Pécselyi-
medencében. Szinte minden szárazabb gyepben, erdei tisztáson megjelenhet. Előfordulása azonban 
valamivel koncentráltabb, hiszen igazán tömeges (több tízezer tő) előfordulása az aszófői Öreg-hegyen 
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jellemző. Itt a sziklafüves lejtősztyeppekben foltokban tömeges, de még ennél is nagyobb 
dominanciaértékeket ér el a felhagyott szőlők területén! Szép számmal jelentkezik még a Kis-Les-hegyen 
(Dörgicse), a Derék-hegyen (Pécsely), a Nagy-Gellán , Nyerges-hegyen (Balatonszőlős), a Zádori-hegyen 
(Pécsely), Hangyás-tetőn (Szentantalfa), Szent Balázs-hegyen (Balatoncsicsó) és az örvényesi dolomitbánya 
feletti területeken stb. 

1878.00 Eriophorum latifolium Hoppe: A Zádor-vártól (Pécsely) nem messze fekvő Kemencekút alatt 
kialakult szittyós forrásláp déli csücskében él kis populációja. 

1879.00 Eriphorum angustifolium Honckeny: Megmaradt kis populációja (mintegy 500 tő) a Sötét-rét északi 
részén található. Visszaszorulóban van, mivel az egyre sűrűbben záródó nádas korlátozza az optimális 
életfeltételeit.  

1891.00 Carex davalliana Sm.: A Kemence-kúttól (Pécsely) kissé délre, jó vízellátottságú szittyós láprét 
szegélyén és a Sötét-réten (Balatonszőlős) találtuk. 

1896.00 Carex appropinquata Schum.: A Sötét-rét (Balatonszőlős) déli nyúlványán, a Csengő-hegy lábánál 
fakadó forrásnál és a balatoncsicsói Füzeti-tónál került elő. 

1930.00 Carex hallerana Asso: A terület mészkedvelő tölgyeseinek, karsztbokorerdeinek igen gyakori 
karakterfaja. 

1933.00 Carex alba Scop.: Tömegesen a Zádor-vártól (Pécsely) északra és Nagy-vár-tető (Vászoly) északi 
lejtőjén találtuk. Mindkét helyen elegyes karszterdőben él. 

1986.00 Festuca gigantea (L.) Vill .: Megjelenése meglepő, a Nyelőtől délre közvetlenül az erdő szegélyén 
találtuk. 

1994.00 Glyceria fluitans (L.) R. Br.: A Nyelő déli részén a zsombéksásossal övezett kiszáradó tocsogó nyári 
aszpektusának jellemző faja. 

2023.00 Melica nutans L.: A Nyelőtől délre gyertyános-tölgyesből került elő 
2040.00 Aegilops cylindrica Host.: Balatonszőlőstől községhatárból, a településtől nyugatra fekvő Veken-

dülő szántószegélyéből, valamint a tihanyi Ráta út menti bolygatott gyepjéből került elő. Utóbbi helyen 
Molnár V. Attila találta meg közös kirándulásunkon. 

2097.00 Stipa joannis Čelak.: Tömeges a Derék-hegyen és a vászolyi Öreg-hegyen, de kisebb populációi 
sokfelé előfordulnak. (pl. Pusztai-domb dél-keleti nyúlványa, Kő-hegy, Öcs-hegy (Dörgicse), Öreg-hegy 
(Pécsely) stb.) 

2099.0 Stipa eriocaulis Borb. Az aszófői Öreg-hegy dolomitján, több ezer töves állománya él. 
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Summary 
Data to the flora of the Balaton-Highland (Hungary) 

N. BAUER – A. MÉSZÁROS – P. SIMON 
 

In the paper you can read about a floristicaly hardly known territory of the Balaton Highland called Pécsely-
basin. We present the more important data of the area. After the geographical names you can find the 
interesting and the rare taxa. Two taxa was new to Balaton Highland. These are the followings: Potentilla 
michrantha Ram., Cirsium pannonicum (L.f.) Link. 
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