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Bevezetés 

 

Salgótarján környékének nagyobb tömegben előforduló és felszínre is bukkanó alapkőzete a medvesi bazalt 
és karancsi andezit mellett, a mindenütt megtalálható oligocén kori homokkő. A dolgozat szerzői 1997 óta 
vizsgálják a Sóshartyán, Kishartyán, Zagyvapálfalva, Inaszó-puszta, Bárna, Cered, Somoskő településekkel 
körülhatárolható területet. E vizsgálati terület egy része a Cserháthoz, nagyobb része a Karancs-Medves 
hegységhez, míg kisebb része a megyeszékhelytől K-re elterülő Heves-Borsodi-dombsághoz tartozik. 
Növényföldrajzi szempontok alapján a magyar flóratartomány (Pannonicum), ősmátra flóravidékének 
(Matricum), Agriense, Neogradense és Borsodense flórajárásához sorolható. 
E változatos összetételű kőzet flórája és vegetációja meglehetősen egységes, mely elsősorban olyan 
élőhelyeken tűnik szembe, ahol az alapkőzet a felszínre bukkan, illetve csak sekély talajréteg borítja 
(sziklagyepek, lejtősztyeppek, bokorerdők, szurdokerdők). Az oligocén kori homokkő flórája észak felé 
Szlovákiába is átnyúlik (bár nem képez nagyobb sziklakibúvásokat, így flórája itt kevésbé sajátos). 
 

Abiotikus adottságok és antropogén hatások 
 

A vizsgált terület geológiájával, geomorfológiai adottságaival, tájtörténetével számos tanulmányban 
foglalkoztak (SZENTES 1943, LÁNG 1967, LEÉL-ŐSSY 1975, SZÉKELY 1977, HORVÁTH 1991, KARANCSI 1994-
1995). 
A rendkívül változatos összetételű oligocén kori üledékek botanikai szempontból is fontos tényezők alapján 
két típusra oszthatók: a savanyú (ált. limonitos, tufitos) és a meszes (CaCO3 cementálódású) kőzetekre. Ezen 
belül a cementáltság mértéke és a szemcsenagyság is kiemelhető, mert ez az alapkőzet mállékonyságát 
nagyban befolyásolja, és ennek következményeként a nagyon laza apoka, márga és agyag önmagában eleve 
nem képezhet sziklafelületeket. A tengerparti üledék keletkezésekor az egykori környezet változékonyságának 
hatására a savanyú és meszes, finom és durvább szemcsés üledéksorok (váltakozva) egymást keresztező 
vékonyabb-vastagabb rétegekben halmozódtak fel. Így előfordul, hogy mészkerülő és mészkedvelő fajok 
(társulások) az egymásba ékelődő sziklákon együttesen, egymás szomszédságában fordulnak elő (pl. 
Zagyvapálfalva). E különböző sziklafelületek elsősorban zuzmó és moha közösségeikben mutatnak 
szembetűnő különbségeket (mind minőségi, mind mennyiségi szempontból). Tengerszint feletti magasság 
tekintetében a terület általában a domb- és középhegységi régióba (200-500 m tszf. m.) esik. 
A térszín mai képének kialakulásában jelentős szerepet játszottak a periglaciális aprózódási és 
tömegmozgásos folyamatok, de újabban az antropogén hatások is (HORVÁTH 1991). Az igen jelentős mértékű 
lepusztulás a völgyhálózat sűrűségéből (4,67 km/km2) is jól lemérhető (SZÉKELY 1977, HORVÁTH 1991, 
HORVÁTH és mtsai. 1997). 
Salgótarján környékén dominálnak a meredek lejtők (15o felett) és csak kisebb arányban fordulnak elő 
közepes meredekségű (5-15o) és enyhe lejtők (0-5o). A dombsági térszíneken a jelenleg nyugalomban lévő 
instabil lejtők vannak túlsúlyban. A lejtőtípusok és felszíni formák között szoros az összefüggés, így pl. a 
fiatal, mély vízmosások a meredek lejtőkön fejlődnek ki igen meredek és mobilis oldalakkal (LEÉL-ŐSSY 
1975). 
Salgótarján környékén az exogén jelenségek közül a deráziós és eróziós folyamatok a leggyakoribbak. A 
felszínmozgások közül leginkább a csuszamlások és vízmosások jellemzőek. A gyér növényzetű meredek 
lejtőkön, szűk és meredek oldalú, nagy esésű és mélyre bevágódott, gyorsan növekvő árkokat hoznak létre, 
melyek többnyire szárazak (LEÉL-ŐSSY 1975). Erre utal DORNYAI (1936) megállapítása is a növényzeti és 
geológiai adottságokra vonatkozóan, miszerint „legszegényebb a miocén homok- és agyagdombok, vagyis az 
ún. apokás területek flórája, ami azután ezek elárkosodását is jobban lehetővé teszi”. 
Az omladozó partfalú, aktív vízmosásokat méreteik és mélységük alapján két alcsoportba osztják a 
mérnökgeomorfológiai vizsgálatok (LEÉL-ŐSSY 1975). A vegetáció szempontjából a nagyobb, ún. eróziós 
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szakadékvölgyek (10 méternél mélyebbek) érdemesek említésre ui. itt alakultak ki a területre jellemző 
szurdokerdő állományok, melyek reliktum jellegű montán fajokat (Dryopteris dilatata, Polystichum 
aculeatum, Petasites albus, Primula elatior, Prenanthes purpurea, Senecio nemorensis ssp. fuchsii, Dentaria 
glandulosa) őriztek meg. A montán elemek reliktum jellege a dombvidéki elhelyezkedésből és az alacsony 
tengerszint felletti magsságból adódik (ui. ezen szurdokerdő állományok és fajaik a cseres-tölgyes zónában, 
átlagosan 250-300 méter tfsz. magasságban találhatóak.). Sajnos a helytelen erdőgazdálkodás következtében 
ezen állományok nagy részében jelentős változások következtek be, emiatt a szurdokerdő jellegre csak 
következtetni lehet néhány túlélő faj alapján (pl. Heves-Borsodi-dombság). 
A meredek lejtők felszínét a talajlemosás (felületi erózió, talajerózió) is erősen pusztítja, ami a termőréteg 
lehordása miatt erős hatással van a vegetációra és a mezoklimatikus adottságok mellett ez is magyarázza pl. a 
(kis kiterjedésű konkáv domborzati régiókba szorult) kora tavaszi geofiton aszpektus általános hiányát is. 
A homokkő sziklakibúvásoknak csak egy része természetes keletkezésű, „ősi” sziklafelület (KOVÁCS-MÁTHÉ 

1964). Jelentékeny része emberi beavatkozások révén keletkezett. Feltűnő, hogy a sziklafelületek a lakott 
települések közvetlen szomszédságában a legkiterjedtebbek (pl. Kishartyán, Zagyvapálfalva, Inaszó, Bárna 
stb.), aminek magyarázata lehet a napjainkban is megfigyelhető legelőgazdálkodás. 
A lakott területek közvetlen környezetében kiirtott erdőket, a meredek oldalakon is legeltették. Az állatok 
(főleg szarvasmarhák és juhok) mindennapos ki és behajtásakor a jószágok patái feltörték a gyepet és 
párhuzamos sávokban kitaposták az egyébként is sekély talajt. Az erdőirtás és az állandó, naponta megújuló 
zavarás nyomán beinduló erózió egyre növekvő sziklafoltokkal tarkított gyepfelületet alakított ki, melyek 
meredekségük és a homokkő gyors fizikai és kémiai mállása miatt már nem erdősülhettek vissza. E jelenség 
különböző fázisai napjainkban is tanulmányozhatók Bárna környékén, illetve nyomokban az egykori 
legelőkön (pl. Somoskőújfalu, Rónafalu, Zagyvaróna). 
A homokkő formakincs sajátos és érdekes megnyilvánulása figyelhető meg a Sóshartyánhoz tartozó Hencse-
hegyen, ahol 15-25o lejtőszögű hegyoldalban, a legelő állat okozta sávos kitaposást elősegítette az alapkőzet 
vízszintes rétegződése is. A homokkőrétegek eltérő mértékű cementálódása, és mállékonysága, a talajeróziót 
követően részben emberi hatásra, részben természetes úton, a homokkő „pados” kifejlődéséhez vezetett. Ez a 
fajta morfológiai képződmény kisebb kiterjedésben feltehetőleg már igen régóta létezik. Mikroklimatikus, 
erózió-morfológiai adottságai a fajok fennmaradásának jobban kedveznek, ezért fajgazdagságát tekintve 
messze meghaladja a terület homokkő sziklagyepjeiét. Külön kiemelkedik a szubmediterrán fajok jelenléte és 
magas aránya. 
Meg kell jegyezni, hogy a lépcsőzetes homokkő képződmények máshol is előfordulnak, de többnyire 
meredekek, ezért a padokon csak kis kiterjedésben alakulhatott ki növényzet, mivel az eróziós hatás igen erős. 
A meszes homokkövön a sziklagyepek és molyhos tölgyes bokorerdők kialakulása (elsősorban a tölgyesek 
nagyobb kiterjedése és kisebb sziklagyepfoltok mellett) a holocén mogyoró- és tölgy fázisában képzelhető el, 
míg ezt követően a bükk fázisban ezen élőhelyek, s velük a „pusztai és szubmediterrán” elemek tekintélyes 
visszaszorulása is feltételezhető (ZÓLYOMI 1952, SOÓ 1959). 
A legtöbb homokkő sziklafal növényzete ezért meglehetősen fiatal, néhány száz, néhány ezer éves. 
Ezt látszik alátámasztani a meglehetősen speciális környezetnek (az aprózódásból adódó intenzív stressznek) 
megfelelően elvárható endemikus fajok hiánya. Amennyiben több ezer év óta folytonosan létező (maihoz 
hasonló kiterjedésű és mindvégig erdőtlen) élőhelyről lenne szó, várható lenne a Duna-Tisza közi hátság 
homoki flórájához hasonló bennszülött fajok töredékének jelenléte. Ilyet azonban itt nem találunk, hanem 
ehelyett a meszes szubsztrátok és homoki élőhelyek meglehetősen szelektált flórájának közös elemeit 
figyelhetjük csak meg. Minthogy a szomszédos bazaltszikláknak sem ismert endémizmusa, létük 
folytonossága viszont feltételezhető a pleisztocén óta, nem elképzelhetetlen az sem, hogy e homokkőfelszínek 
ősibbek és specialitásuk e fajhiány, illetve elkülönülésük a többi szubsztráttól éppen a hiányzó fajok alapján 
történik (RÉDEI-ASZALÓS 1997). 
A fenti megállapítások azonban egyáltalán nem tűnnek egyedinek és meglepőnek a Pannonicumban. Igen 
könnyen felismerhető e sziklagyepek keletkezésével és az alföldi pusztagyepek kialakulásával kapcsolatban is 
egy párhuzam (BORBÁS 1900, RAPAICS 1918, SOÓ 1931, BOROS 1958, SOÓ 1959). Természetesen az 
erdőirtások utáni legeltetés mellett itt nem a szél, hanem az erózió és derázió gátolja a zárt erdők felújulását. 
Azt is feltételezzük, hogy a jellegzetes homoki gyepekkel közös fajok e területen másodlagosak és a „hegyről 
füvesedéssel” szemben nem innét vándoroltak a Mátra és a Cserháton keresztül a Duna-Tisza közi 
homokhátakra, hanem jelen esetben pont fordítva, és e terjedésben az antropogén hatások játszották a 
főszerepet (pl. Gypsophila paniculata, Silene conica, Minuartia glomerata, Salsola kali, Thesium arvense, de 
egyéb évelő fajok esetében sem tartjuk elképzelhetetlennek e terjedést, pl. Festuca vaginata, Fumana 
procumbens, Onosma arenaria). BORHIDI véleménye szerint a fent említett folyamat napjainkban is 
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tanulmányozható példája lehet az „Ősmátra elmélet” kapcsán megfogalmazott, ún. „hegyre torlódás” 
elméletének (BORHIDI 1997). Mindezekkel szemben „ősi elemnek” tartjuk a melegkedvelő tölgyesekkel közös 
fajokat, mint a Carex humilis, Chrysopogon gryllus, Silene otites stb., hiszen egyéb meszes alapkőzetekhez 
hasonlóan e fajok itt is a „kiirtott erdők helyén” a „másodlagos sztyepprétek” (SOÓ 1959) kialakulásával 
terjedhettek el. 
Meglepő e területen néhány szubmediterrán növény megjelenése is, melyek elsősorban a középdunai 
flóraválasztótól nyugatra fordulnak elő (pl. Allium moschatum, Ononis pusilla, Scabiosa canescens, Seseli 
hippomarathrum) és az előbbi fajokkal együtt kirajzolják a flóravándorlás főbb irányait (Dunántúli-
középhegység és Naszályon keresztül: szubmediterrán elemek, Gödöllői-dombvidékről: homoki flóra, 
Kárpátok felől: montán és kárpáti elemek). 
A viszonylag alacsony átlagos évi csapadékmennyiségnek és az oligocén kori rétegek tektonikai 
adottságainak (többszörösen töredezett rétegek) köszönhetően a terület vízfolyásai meglehetősen szélsőséges 
vízhozamúak (LEÉL-ŐSSY 1975). A magasabb csúcsok alatt hirtelen kimélyülő, keskeny szurdokvölgyek (pl. 
Buda-völgy, Széphegy, Kiskő, Tatár-árok) jellegzetességei az 5-20 méteres homokkőfalak oldalában szivárgó 
vizek forrásmészkő kiválásai, melynek képzésében elsődleges szerepet a Conocephalum conicum (L.) LINDB. 
májmoha faj összefüggő, nagy telepei játszanak. Kiterjedésük általában néhány m2-es foltra korlátozódik. A 
magas páratartalom hatására a laza üledékes kőzet falai folyamatosan omladoznak és a szurdokvölgyek alsó 
felében jellegzetes martokat képeznek (homokos, agyagos nyers váztalajok). E partoldalak növényei 
határozzák meg leginkább a vidék szurdokerdeinek karakterét (pl. magaskórós fajok). 
A terület szántóföldi művelése szinte kizárólag a feltöltődő patakvölgyekre és az alacsonyabb régiók 
lankásabb D-i és DNy-i széleire szorítkoznak. A mezőgazdasági területek kiterjesztésével, a bányászat és az 
üzemi építkezések kísérőjeként nagy területek váltak erdőtlenné, illetve tájidegen fajokat telepítettek helyükre 
(Pinus sylvestris, Robinia pseudo-acacia). 
 

Korábbi kutatások 
 

A jellemzett terület diffúz kiterjedése miatt nehéz összefoglalni az ide vonatkozó botanikai adatokat és 
publikációkat. Az egyik legkorosabb karancs-medvesi adatközlés, a Salsola kali (Karancslapujtő) is minden 
bizonnyal homokkő felszínről való (KUNSZT 1878). Szórványos adatközlések (KUNSZT 1878, HULJÁK 1933, 
DORNYAI 1936, ZSÁK 1941) mellett két nagyobb terjedelmű mű is született (SOÓ 1937, HULJÁK 1941), 
melyben említésre kerül e terület. Igen, találó feljegyzéseket olvashatunk BOROS Ádám 1936-os utinaplójában 
a sajátos homokkő vegetációról. Az itt megtalálható adatokat SOÓ (1937) a mátrai flóraművébe már 
beolvasztotta. 
A későbbiekben, cönológiai felvételek közlése mellett az oligocén homokkő sziklagyepjeinek rövid 
jellemzését találjuk KOVÁCS-MÁTHÉ (1964) vegetáció tanulmányában. A hasonló alapkőzetű szomszédos 
területekről napjainkban is olvashatunk újabb adatokat (BARTHA 1997), melyek alapján következtethetünk e 
sajátos vegetáció nagyobb területi kiterjedésére (Sóshartyántól Ózdig). 
Számos jelentős adatra lelhetünk helyi amatőr botanikusok publikációiban (FANCSIK 1987,1989, MÁRTON 
1989), illetve a terület vegetációjáról rövid összefoglalót olvashatunk CSIKY (1997) munkájában. 
Az alábbi fajokat HORVÁTH F. és mtsai. (1995) sorszámai és az ott alkalmazott nomenklatúra szerint 
közöljük. 
 

Eredmények 
 

8012.00 Equisetum hiemale L.: szurdokvölgyben (Kiskő-Vadicsa-puszta/Bárna) nagy tömegben. 

8014.00 Equisetum ramosissimum Desf.: zavart homoki gyepekben és lejtősztyeppekben, legelőkön 
(Somoskőújfalu, Szerkő/Bárna, Hencse-hegy (Sóshartyán)), de vasúti töltések mentén, kertekben is 
Salgótarjánban. Korábbi művek csak a szlovák oldalról említik (FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988). 

8046.00 Polystichum aculeatum (L.) Roth: a Széphegy (Bárna) DK-i irányban lefutó szurdokvölgyében 2 tő. 
Hasonló szubsztrátról csak BARTHA (1997) jelzi, illetve feltehetőleg a szlovákiai Tilic melletti adata is ilyen 
élőhelyről való (FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988), de hasonló kőzettani környezetben láttuk a Keserű-völgyben 
(Arló) és a Futyó-völgyben (Tarnalelesz). Mindkét esetben szurdokerdő romtársulásában fordul elő. 

21.00 Pulsatilla grandis Wender.: a Hegyeske (Bárna) délies oldalain, legelőkön tömeges. Erről az élőhelyről 
már FANCSIK ( 1989) is beszámol. Néhány tövét találtuk még a Hencse-hegy (Sóshartyán) gerincén. 

22.01 Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans (Störck) Zamels: a Hegyeske (Bárna) délies oldalain 
tömeges. Erről a területről jelzi FANCSIK (1989) is. 
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67.00 Adonis vernalis L.: legelőkön könnyen elszaporodó növény a Kerékkötő-hegy, Piliske (Sóshartyán) 
cserjésedő lejtősztyepprétjeiben tömeges. 

217.00 Rosa gallica L.: a Hencse-hegy (Sóshartyán) déli bokros lejtőin és a Bárna körüli molyhos 
tölgyesekben fordul elő szálanként. Homokkövön ritka. 

250.00 Sempervivum tectorum L.: feltehetőleg kivadult, igen jól fejlett, dúsan virágzó tövek, a kishartyáni 
Kőlyukoldal homokkő sziklagyepjeiben, több ponton. 

282.00 Ononis pusilla L.: meszes homokon, sziklafalak alsó szegélyében: Kőlyukoldal (Kishartyán), Hencse-
hegy, Kerékkötő-hegy, Farkas-hegy (Sóshartyán). Mészjelző. 

288.00 Trigonella monspeliaca L.: e kis termetű szubmediterrán növénynek néhány egyedét találtuk a 
Hencse-hegy (Sóshartyán) homokkő sziklagyepjében. Az Északi-középhegységben ritka. 

340.00 Colutea arborescens L.: a helyi molyhos tölgyes bokorerdők konstans faja: Rónafalu, Inaszó-puszta, 
Széphegy, Szerkő, Hegyeske, Hencse-hegy, Kerékkötő-hegy (Sóshartyán). Mészjelző. Magyar oldalon a 
Karancs környékéről (SOÓ 1937), illetve Szlovákiából a Sátorosról is említik (HULJÁK 1941, DOSTÁL-
CERVENKA 1991). 

345.00 Astragalus excapus L.: egykori homoki legelőn, lejtősztyeppben, a sziklafal fölött nagy számban 
[Kőlyukoldal (Kishartyán)]. Dornyai megfigyelései alapján SOÓ (1937) Etesről, FANCSIK (1989) már erről a 
területről jelzi. Legnagyobb állományát a Sóshartyán melletti Hencse-hegy-Farkas-hegy vonulaton találjuk, 
ahol mérsékelten záródott Carex humilis-(Festuca pallens)-Festuca rupicola dominanciájú gyepekben 
fordul elő. Egyedszámát mintegy 30-40 ezer tőre becsüljük. A termőhelyi sajátosságok érzékeltetése 
érdekében közöljük az alábbi cönológiai felvételt: 

Kitettség: DNy, Lejtőszög: 15o, Gyepszint átl. magassága: 15 cm, borítása: 50 %. Kvadrátméret: 2 × 2 m. 

Carex humilis 2, Potentilla arenaria 1, Teucrium chamaedrys 1, Stachys recta +-1, Linum tenuifolium +, 
Dorycnium germanicum 1-2, Salvia pratensis +-1, Acinos arvensis +, Festuca pallens 2, Anthericum 
ramosum +-1, Poa compressa +-1, Koeleria cristata +, Alyssum alyssoides +, Astragalus onobrychis 1, 
Astragalus excapus 1, Asperula cynanchica +, Agropyron intermedium +, Silene otites +, Teucrium 
montanum +, Seseli osseum +, Achillea pannonica +, Jurinea mollis +-1, Campanula sibirica +, Artemisia 
campestris +-1, Chamaecytisus ratisbonensis +, Ononis pusilla +, Thesium linophyllon +, Helianthemum 
ovatum +, Andropogon ischaemum +, Thymus praecox 1, Hieracium bauhinii +. 

346.00 Astragalus cicer L.: felhagyott legelőn (Rónafalu, Zagyvaróna), viszonylag ritka. Korábbi adatai a 
szlovák oldalról valók (FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988). 

349.00 Astragalus onobrychis L.: legeltetett és erodálódó homokkő felszínek gyepjeiben általánosan elterjedt, 
tömeges növény. Bárna környékén a helyi lakosság a háztáji jószágok táplálására nagy tömegben gyűjti 
(Somoskőújfalu környéke, Zagyvapálfalva, Zagyvaróna környéke, Kis- és Sóshartyán környéke, Bárna 
környéke, Inaszó-puszta, Karancs délies hegylábain). Korábbi adatai Zagyvarónáról, Bárnáról (SOÓ 1937) és 
Ajnácskőről valók (HULJÁK 1941). 

360.00 Hippocrepis comosa L.: meszes cementálódású oligocén kori homokkő sziklagyepek szubkonstans 
faja, mely erodált legelőkön is megtalálható (Kishartyán, Sóshartyán, Somoskőújfalu, Zagyvapálfalva, 
Szerkő, Hegyeske). Mészjelző. A Karancsról már SOÓ (1937) közli, a szlovák oldalról HULJÁK ( 1941 ) és ez 
alapján FUTÁK-BERTOVÁ (1966-1988) is. A homokkővidéket járva egészen Sajópüspökiig megtaláltuk. 

401.00 Thymelaea passerina (L) COSS. et GERM.: meszes homokkő málladékán, a Kőlyukoldal 
sziklagyepjében néhány tő. Az Északi-középhegységben igen ritka. A szlovák flóramű több pontról is jelzi 
(FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988). 

512.00 Seseli hippomarathrum L.: meszes homokkő málladékán néhány tő, a Hencse-hegy (Sóshartyán) 
oldalában. Az Északi-középhegységre új! 

596.00 Valeriana dioica L.: üde lápréten néhány virágzó töve a ságújfalui Árnyék-alján. 

608.00 Scabiosa canescens W. et K.: homokos talajon kialakult lejtősztyeppekben a sóshartyáni Hencse-, -
Kerékkötő-hegyen. Egyedszáma becslésünk szerint megközelíti a 30 ezret. KOVÁCS-PRISZTER (1956) 
Nógrádmegyer mellől közli a fajt. 

631.02 Linum hirsutum L. subsp. glabrescens (Rochel) Soó: lejtősztyeppekben, felhagyott legelőkön 
(Zagyvaróna, Rónafalu). Korábbi források a típus fajt DORNYAI alapján Baglyasaljáról, MÁTHÉ alapján 
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Somoskőújfaluról (SOÓ 1937), és a szlovák oldalról említik (FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988), de újabban több 
helyről is előkerült (Szerkő, Hegyeske). 

632.00 Linum tenuifolium L.: nyílt homokkő gyepekben, legelők erodálódott felszínein (Sóshartyán, 
Kishartyán, Zagyvapálfalva, Somoskőújfalu, Zagyvaróna, Rónafalu, Szerkő, Hegyeske). Korábbi adatai 
Dornyai alapján Baglyasaljáról (Soó 1937), illetve Somoskőújfaluról és Szárkőaljáról (Szlovákia) 
származnak (HULJÁK 1941, FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988). 

754.00 Onosma arenarium W. et K.: meszes cementálódású oligocén kori homokkő málladékán kialakult 
záródó és zárt gyepekben: Bárna vidékén (Szerkő, Nagykő, Hegyeske). Néhol tömeges. Bárna környékéről 
már FANCSIK (1989) is említi. 

767.00 Teucrium montanum L.: homokkő sziklagyepek és nyílt gyepű legelők meszes szubsztrátot jelző 
növénye (Sóshartyán, Kishartyán, Zagyvaróna, Szerkő, Hegyeske). HULJÁK (1933) már Frigyesaknáról, 
később (HULJÁK 1941) pedig Szárkőaljáról említi. 

777.00 Sideritis montana L.: felhagyott legelőkön, molyhos tölgyes bokorerdőkben (Rónafalu, Zagyvaróna, 
Hegyeske (Bárna)). Ritka. Fülekről, Somoskőről, Ajnácskőről és Sőregről (szlovák területről) már HULJÁK 
(1941) említi. 

943.00 Orobanche purpurea Jacq.: homokkő málladékon fejlődő nyílt gyepben (Szerkő/Bárna). DORNYAI 
alapján (Salgótarján „Veremoldal”) SOÓ (1937) már a mátrai flóraművében említi. 

946.00 Orobanche alba Stephan: homokkőfalak alatti nyílt gyepekben (Szerkő, Nagykő/Bárna, Kishartyán, 
Hencse-hegy/Sóshartyán). Szerkőről már FANCSIK (1989) is jelzi. 

1040.03 Alyssum montanum L. subsp. gmelinii (Jord.) E. Schmid: nyílt, meszes homokfelületeken, 
sziklagyepekben, legelőkön. A záródó, stresszmentes gyepekből eltűnik (Kishartyán, Zagyvapálfalva, 
Somoskőújfalu, Zagyvaróna, Rónafalu, Szerkő, Hegyeske). Soó (1937) DORNYAI alapján már Vizslásról, 
illetve a Nagysalgóról említi. 

1114.00 Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr.: e szubmediterrán növény tipikus és állandó kísérője a 
meszes cementálódású oligocén kori sziklagyepeknek. A laza málladékon, nyílt felszíneken válik tömegessé. 
Ezek az élőhelyek leginkább a D-T közi meszes homokpusztai évelő gyepek (Festucetum vaginatae) 
fumanetosum szubasszociációjához állnak közel. A hasonlóság, a szinte azonos szubsztrátot kihasználó, 
hasonló növekedésű és életformájú fajokból adódó, hasonló mintázaton mérhető le (Sóshartyán, Kishartyán, 
Szerkő, Hegyeske, Zagyvapálfalva). Mészjelző. 

1121.00 Viola ambigua W. et K.: homokkő zárt sziklagyepjében szórványosan a Kerékkötő-hegy délnyugati 
oldalán. A Cserhátra új! 

1123.00 Viola mirabilis L.: DK-i irányban lefutó szurdokvölgyben (Széphegy/Bárna), néhány tő. 

1161.02 Monotropa hypopytis L. subsp. hypophaega (Wallr.) Holmboe: molyhostölgyes bokorerdőkben: 
Széphegy, Szerkő (Bárna) több pontján, ritka (KIRÁLY -KIRÁLY  1998), általában Carex humilis-es laza 
gyepben. E növény hazánkban elsősorban, mint mészkerülő erdei, súlypontosan Fagetalia faj ismert. A helyi 
molyhos tölgyes bokorerdők sajátja, hogy kb. 6 %-ban Carpino-Fagetea fajokat is tartalmaznak. Ennek egyik 
oka, hogy a vidéken jellemző a hőmérsékleti inverzióból adódó ködképződés, másrészt a laza kőzet erodált, 
sűrűn barázdált felszínén a makroklíma hatásaként még megtelepedhetnek, bár az edafikus viszonyok miatt 
törpe növekedésűek a Fagus sylvatica, Carpinus betulus egyedek, melyek gyökérzónája, lombozata egyéb 
Fagetalia fajok élőhelyi feltételeit is megteremtik. Korábbi források mind a magyar (FANCSIK 1989), mind a 
szlovák oldalról jelzik (FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988), de nem molyhos tölgyesekből. 

1166.00 Campanula glomerata L.: felhagyott félszáraz legelőkön néhány tő (Széphegy, Szerkő felé eső 
lábánál/Bárna). A vidéken meglehetősen ritka. Korábbi adatai a Salgóról jelzik (SOÓ 1937, FANCSIK 1989). 

1169.00 Campanula sibirica L.: molyhos tölgyes bokorerdőkben és szegélyeikben (Szerkő, Inaszó-puszta, 
Somoskőújfalu, Hegyeske), valamint homokkő sziklagyepekben (Hencse-hegy, Kerékkötő-hegy 
(Sóshartyán) szórványos. Korábban a Nagysalgóról SOÓ (1937), Sőregről (Szlovákia) pedig HULJÁK (1941) 
említi. 

1276.00 Petasites hybridus (L.) G.M. Sch.: a Bárna-patak mentén, Bárna település környékén tömeges, 
magaskórósokban, Aegopodio-Alnetumokban. Jelenlétéről már FANCSIK (1989) tudósít. 
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1277.00 Petasites albus (L.) Gaertn.: keleties lefutású szurdokvölgy északi kitettségű oldalainak friss 
(homokos-agyagos) omladékán százas-ezres nagyságrendű állományai élnek e klonális növénynek 
(Széphegy/Bárna). Egyéb szurdokvölgyek hasonló omladékain ezt az életteret a Tussilago farfara foglalja 
el. Korábbról csak FANCSIK (1989) jelzi karancs-medvesi jelenlétét. 

1312.00 Jurinea mollis (L.) Rchb.: felhagyott legelőkön, meszes homokon, a Zagyvarónáról Ceredre vezető 
út mentén. Mészjelző. Bárna környékéről már FANCSIK (1989) is említi. Sóshartyáni Hencse-hegy-Farkas-
hegy vonulat meszes homokján mintegy 20 ezer tő. 

1371.00 Scorzonera purpurea L.: molyhos tölgyes bokorerdőkben ritka (Szerkő, Hegyeske, Hencse-
hegy/Sóshartyán). A Hencse-hegyen Chrysopogon gryllus-Stipa capillata zárt gyepjében szórványos. 
Elsőként HULJÁK (1941) jelzi Sőregről (Szlovákia). 

1373.00 Scorzonera austriaca Willd.: meszes homokkő sziklagyepekben szórványos a Hencse- és Kerékkötő-
hegy (Sóshartyán) délnyugati oldalain. A Cserhátra új! 

1381.00 Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.: nyílt gyepekben (Bárna környékén, Kishartyán). A környék 
egyéb sziklagyepeiben nem ritka, mégis a korábbi források csak egyetlen helyről említik, a Nagysalgóról 
(SOÓ 1937). 

1432.00 Thesium arvense Horvátovszky: meszes cementálódású homokkő sziklagyepekben és málladékon 
(Szerkő, Zagyvaróna). Korábbról csak Szlovákiából jelzik (FUTÁK-BERTOVÁ 1966-1988). 

1431.00 Thesium linophyllon L.: meszes homokkövön kialakult zárt sziklagyepekben ritka (Sóshartyán: 
Hencse-hegy, Kerékkötő-hegy). 

1440.00 Lychnis coronaria (L.) Desr.: meglehetősen gyakori a környék tölgyeseiben, és irtásokon (Széphegy, 
Szerkő, Bárna, Hegyeske stb.) Korábban DORNYAI (1925), SOÓ (1937) és FANCSIK (1989) említi a Salgóról, 
Karancsról, Zagyvarónáról és Bárnáról. Az oligocén homokkő tölgyeseinek konstans faja, amely általánosan 
elterjedt a Heves-Borsodi-dombvidéken. 

1451.00 Silene otites (L.) Wibel: homoki (nyílt és záródó) gyepekben általánosan elterjedt (Zagyvaróna; 
Rónafalu, Somoskőújfalu, Inaszó-puszta, Bárna és környéke, Zagyvapálfalva, Kishartyán, Sóshartyán). 
Bárnáról és a Karancsról már SOÓ (1937) is jelzi és FANCSIK ( 1989) is megemlíti. 

1458.00 Silene conica L.: homokkősziklák alatti laposabb, homokos részeken, nyílt gyepekben ritka (Nádas-
völgy/Bárna, Kőlyukoldal/Kishartyán). 

1462.00 Gypsophila paniculata L.: homokkő sziklák alatti nyílt homoki gyepben (Nádas- völgy/Bárna). 
Ritka. Erről az élőhelyéről csak BOROS Ádám 1936-os utinaplójában találunk utalást. 

1466.02 Dianthus collinus W. et K. subsp. glabriusculus (Kit.) Soó: a Hencse-hegy (Sóshartyán) gerincén 
lévő cserjésedő zárt sztyeppréten mintegy 20 tő. 

1502.00 Minuartia glomerata (M.B.) Deg.: meszes homokkőfalak pionír, ritka, kis egyedszámban fellépő 
növénye: Szerkő (Bárna), Hegyeske (Bárna), Kőlyukoldal (Kishartyán), Hencse-hegy (Sóshartyán). 
Mészjelző. 

1653.00 Quercus pubescens Willd.: állományban csak Széphegy, Szerkő, Hegyeske, Ceredi-itató (Bárna), 
pontszerűen Zagyvapálfalva, Zagyvaróna, Rónafalu. Salgótarján környékéről csak DORNYAI alapján SOÓ 
(1937) és KÁRPÁTI (1952) számol be. 

1728.00 Allium moschatum L.: a Kerékkötő-hegy (Sóshartyán) homokkő sziklagyepében néhány szál. Az 
Északi-középhegységből eddig csak a Gödöllői-dombvidékről (Fót – KOVÁCS-PRISZTER 1956) és a medvesi 
bazaltvidékről (Salgó, Boszorkánykő, Szilváskő – FANCSIK 1989) volt ismert. Cserhátra új! 

1734.00 Allium sphaerocephalon L.: meszes cementálódású homokkő málladékán (Kőlyukoldal/Kishartyán, 
Hencse-hegy, Kerékkötő-hegy/Sóshatyán). Utóbbi helyeken nagy egyedszámban sztyeppréteken és 
sziklagyepekben egyaránt. 

1781.00 Iris variegata L.: az Inaszó-puszta melletti, csemetekert fölötti homokkő sziklafalakon, és a Ceredi-
itató homokkő falán Festuca pallens, Cleistogenes serotina társaságában nagy telepeket alkot. A környéken 
ezidáig csak bazaltról volt ismert (FANCSIK 1989). 

1815.00 Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.: molyhos tölgyes bokorerdők eróziós barázdáiban, 
szurdokerdőkben, horhosokban, általában nyers talajon, ültetett fenyőelegyes tölgyesben: Széphegy, Szerkő, 
Hegyeske. Korábbi források a Karancsról és a Sátorosról említik (DORNYAI 1936, SOÓ 1937). 
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1845.02 Orchis laxiflora Lam. subsp. elegans (Heuff.) Soó: Carex distans dominanciájú láposodó 
mocsárréten 5 tő (Kotrocópuszta). 

1859.00 Blysmus compressus (L.) Panzer: Lápréten (Árnyék-alja/Ságújfalu). A faj igen megritkult, jelenleg 
még egy biztos élő előfordulása ismert az Északi-középhegységben Nekézseny közelében. 

1878.00 Eriophorum latifolium Hoppe: A ságújfalui lápréten mintegy 100 tő (Árnyék-alja). A homokkő 
mállásából képződő sokszor meszes homoktalajok magas talajvíz vagy friss szivárgó rétegvíz mellett 
kedveznek a lápképződésnek, de az elmúlt évtizedek vízrendezési munkálatai, erőltetett szántóföldi 
mezőgazdálkodása a völgyaljak növényzetét gyakorlatilag megsemmisítette. Ezért a terület vízfolyásai és 
forrásai mentén igen kevés helyen találunk jó állapotban megmaradt mocsári vagy lápi növényzetet. A 
ságújfalui láprét is erősen veszélyeztetett kis kiterjedése és a közút közelsége miatt. 

1879.00 Eriophorum angustifolium Honckeny: A ságújfalui lápréten E. latifoliummal együtt (Árnyék-alja) 
közel 400 tő. 

1927.00 Carex liparicarpos Gaud.: homokkő sziklafalak alatti lejtősztyeppekben (Szerkő/Bárna). Erdei 
fenyővel beültetett molyhostölgyes bokorerdő maradványában Hencse-hegy (Sóshartyán). 

1931.00 Carex humilis Leyss.: bokorerdőkben és lejtősztyeppekben Chrysopogon gryllus társaságában, de 
nyílt homoki gyepekben is (Zagyvapálfalva, Somoskőújfalu, Zagyvaróna, Szerkő, Hegyeske, Sóshartyán). 

1934.00 Carex hordeistichos Vill. : a kotrocópusztai Kányás-völgyben, a Ponka-hegy lábánál fakadó forrás 
iszapján 2 tő. 

1945.00 Carex panicea L.: Lápréten (Árnyék-alja/Ságújfalu) és mocsárréten (Somoskőújfalu). 

1956.00 Bromus erectus Huds.: molyhos tölgyes helyére telepített erdeifenyves és felhagyott legelő határán, 
meszes cementálódású homokkövön (Somoskőújfalu). 

1966.00 Bromus squarrosus L.: homokkő málladékán szórványosan a Hencse-hegy (Sóshartyán) délnyugati 
gerincén. 

1975.00 Festuca pallens Host: a helyi oligocén kori meszes cementálódású homokkő sziklagyepek 
gyepalkotó növénye. Ritkábban erodálódott, legeltetett homoki gyepekben is előfordul. A gyepek 
záródásával, a versenymentes helyzet (homokkőfal, erodálódó felszín) megszűntével azonban eltűnik: 
Somoskőújfalu, Kishartyán, Sóshartyán, Zagyvapálfalva, Zagyvaróna, Pintér-puszta, Róna-falu, Inaszó-
puszta, Bárna település és környéke (Széphegy, Nagykő, Hegyeske, Szerkő, Ceredi-itató). Korábban csak a 
Sátorosról és a sőregi Bagolyvárról (Szlovákia) jelezték, eruptív kőzetekről (HULJÁK 1941). Mészjelző. 
BOROS Ádám utinaplójában (1936), valamint SOÓ (1937) a fenti területekről (Salgóbánya, Bárna 
„Nádasvölgy”) Festuca vaginata-t ír le. A számos átmeneti alak között, elsősorban vastagabb, laza 
homokréteg esetén a Festuca vaginata jellegek tűnnek erősebbnek (Szerkő, Hegyeske, Zagyvaróna). A 
Sóshartyán melletti homokkő málladékon és homoki gyepekben mindkét faj megléte valószínűsíthető, de ez 
további vizsgálatokat igényel. 

1991.00 Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.: mészmentes homokkő sziklakibúvásokon alkot pionír gyepeket 
(Zagyvapálfalva, Salgótarján). A területről BORBÁS Vince (Somoskőújfalu) (DORNYAI 1936) és BOROS 
Ádám 1936-os utinaplója alapján (Salgóbánya, Ponyipuszta) SOÓ (1937) említi. 

2069.00 Koeleria glauca (Schkuhr) DC.: meszes homokkő málladékon (Kőlyukoldal/Kishartyán). Korábbi 
adatai alapján Somoskőújfaluról (SOÓ 1937), és a Sátorosról (Szlovákia) (HULJÁK 1941) ismert. 

2093.00 Stipa capillata L.: homokos talajon kialakult lejtősztyeppekben, felhagyott legelőkön (Széphegy, 
Szerkő, Nagykő lábainál, Hegyeske, Inaszó-puszta, Zagyvaróna, Rónafalu, Kőlyukoldal/Kishartyán, 
Kerékkötő-hegy, Hencse-hegy/Sóshartytán). 

2095.00 Stipa dasyphylla (Czern.) Trautv.: ez idáig csak a Szerkő (Bárna) molyhos tölgyes bokorerdő 
tisztásán sikerült fellelni kicsiny populációját, de bizonyosan másutt is. Homokkőről már FANCSIK (1989) is 
jelzi. 

2097.00 Stipa joannis Celak.: a Bárna-patak feletti domboldalakon szórványos (Hegyeske). Eddig elsősorban 
bazaltról volt ismert (SOÓ 1937, FANCSIK 1989). 

2100.00 Stipa pulcherrima C. Koch: Kishartyán, Sóshartyán, Szerkő, Hegyeske lejtősztyeppjeiben, 
bokorerdőkben néhol tömeges. Mészjelző. Első említését FANCSIKNÁL (1989) találjuk. 
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2111.00 Cleistogenes serotina (L.) Keng: homokos talajon, mészjelző növény. Lejtősztyeppekben, de 
sziklagyepekben is (Kishartyán, Zagyvapálfalva, Szerkő, Hegyeske, Inaszó-puszta). Fülek környékéről 
HULJÁK (1941) jelzi. 

2132.00 Chrysopogon gryllus (Torn.) Trin.: lejtősztyeppekben, molyhos tölgyes bokorerdőkben (Zagyvaróna, 
Szerkő, Hegyeske, Sóshartyán). Legközelebb SOÓ (1937) említi Kisterenyéről. A sekély talajú homokkő 
sztyepprétek egyik gyakori szubkonstans faja, főleg a Heves-Borsodi-dombság területén. 
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Summary 
 

Floristical data to the Oligocene sandstone near Salgótarján (N-Hungary) 
J. CSIKY – J. SULYOK – A. SCHMOTZER 

 

There are sandstone outcrops from the Oligocene age in the environment of the town Salgótarján attributed 
with various chemical and physical features. 
The studied area with a peculiar flora extends from Cserhát to Heves-Borsod Hills. This region lies at the 
Northern limits of the distribution of submediterranean species. The local flora has developed under the 
influence of human activities and varied surface shapes formed by erosion and derasion. 
The deep and nerrow valleys have saved some Carpathian and mountainous elements (e.g. Petasites albus, 
Prenanthes purpurea, Dentaria glandulosa), while on the southern rock outcrops and slopes 
submediterranean species (e.g. Allium moschatum, Ononis pusilla, Seseli hippomarathrum, Scabiosa 
canescens, Trigonella monspeliaca) grow. Sandstone is quickly crumbling away physically, and on its sandy 
detritus the flora similar to the arid vegetation of the Duna-Tisza Middlerange sand hills (e.g. Fumana 
procumbens, Alyssum montanum subsp. gmelinii, Onosma arenarium). 
Presumably the  rock vegetation is quite young, and its present extension is due to the influence of human 
activities. 
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