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1999. június 4-én, a Putnoki-dombság florisztikai kutatása során a Szuha-patak Szuhafőtől északra eső 

részén, a patakot kísérő égerligetben a trianoni Magyarországon eddig vadon még nem észlelt patakparti 
gyömbérgyökér (Geum rivale L.) erős populációjára bukkantunk. 

A Geum rivale L. európai, nyugat-ázsiai, észak-amerikai elterjedésű faj (esetleg fajkomplex). Areája 
kiterjed a meridionális, szubmeridionális, mérsékelt, boreális éghajlatú területekre egyaránt, jóllehet az első 
két éghajlati övben a montán régiókra korlátozódik (MEUSEL et al., 1965). Vertikális elterjedés tekintetében 
széles skálán mozgó faj. Szlovákiában, a Garam menti Zseliznél 130 m tengerszint feletti magasságban 
tenyészik (CHRTEK et al., 1992), a Radnai-havasokban 2000 m fölé, Amerikában (Colorado) pedig 3000 m-ig 
is felhúzódik (MEUSEL et al., 1965). 

Régiónkban elsősorban a Kárpátokban és Horvátország nyugati hegyvidékein fordul elő (JÁVORKA, 
1924–1925). A Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának herbáriuma (Andreánszky G., 1939; 
Kárpáti Z., 1939; Lengyel G., 1940; Hulják J., 1941 – BP), a vonatkozó hazai szakirodalom (HULJÁK, 1942) 
és a szlovák flóramű (CHRTEK et al., 1992) alapján a faj – eddigi ismereteink szerint – Szuhafőhöz 
legközelebb légvonalban mintegy 25–30 km-re, Rozsnyó környékén fordul elő. 

A régi magyar munkák szerint „az alhavasi és felső erdő tájon nedves helyeken” (HAZSLINSZKY, 1872), 
„havas vidékek patakai s csermelyei mentén a hegyi tájtól a havasi tájig” (SIMONKAI, 1886), „nedves erdők 
szélén, patakok mentén a Kárpátok minden magasabb hegyvidékén” (HOFFMANN–WAGNER, 1903) terem. 
JÁVORKA alapmunkája (1924–1925) is hasonlóan fogalmaz: „főleg havasvidékek forrásos helyein, nedves 
réteken, nyirkos erdőkben”. SOÓ (1930) szerint a Fátra bükköseiben sporadikus elem. Erdélyben, a Hargitán, 
SOÓ (1940) a hegyi patakok égerligeteinek ritkább, jellemző fajának tekinti. A Lucsmelléken tőzegmohás-
áfonyás lucosban, Borszék környékén láp- és mocsárréteken (SOÓ, 1944a), míg a Radnai-havasokban 
lucelegyes bükkösben és forráslápokon is előfordul (SOÓ, 1944b). COLDEA (1997) a Románia 
növénytársulásait feldolgozó újabb keletű sorozat első kötetében a zsombékosok és magassásrétek 
(Magnocaricion), láprétek (Caricion lasiocarpae, Caricion fuscae, Caricion davallianae), továbbá nálunk 
hiányzó montán-szubalpin vegetációegységek (Adenostylion alliariae, Calamagrostion villosae) egyes 
társulásaiban jelzi. A kötet az erdős társulásokat nem tárgyalja, s a gyeptársulások közül sem mindegyiket 
(pl. Molinio-Arrhenatheretea) tartalmazza. A szlovák flóramű a faj fitocönológiai jellemzésénél a különböző 
mocsári, magaskórós társulásokat (Calthion, Chrysanthemion rotundifolii, Delphinion elati), a hegyvidéki 
réteket (Polygono-Trisetion), a fás társulásegységek közül az Alno-Ulmion asszociációcsoportot jelöli meg 
(CHRTEK et al., 1992). Ez utóbbi egy viszonylag régebben használt és igen tág kategória, Európa mérsékelt 
éghajlatú területeinek összes ligeterdejét magába foglalja, tehát nemcsak a patakparti égerligeteket, hanem a 
folyóparti füzeseket és keményfaligeteket is (vö. OBERDORFER, 1953). 

A Geum rivale L. általunk felfedezett lelőhelyén a kísérő fajok (A–D-értékkel) a következők (dátum: 
1999.06.04.; hely: Szuha-patak menti égerliget, a Kastély-bérc alatt; UTM: DU 56; tszf. m.: kb. 270–280 m; 
méret: 20 × 20 m): 
 

A-szint: borítás (85–90%): 
 

Alnus glutinosa  4 
 

 
Quercus robur  1 
 

B-szint (borítás: 5%): 
 

Acer tataricum  + 
Carpinus betulus  + 
Corylus avellana  + 
Crataegus sp.  + 
Frangula alnus  + 
Malus sylvestris  +–1 
 

 
Padus avium  + 
Prunus spinosa  + 
Pyrus pyraster  + 
Quercus robur  + 
Rubus idaeus  + 
Viburnum opulus  + 
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C-szint (borítás: 95%): 
 

Acer tataricum  + 
Aegopodium podagraria  + 
Ajuga genevensis  + 
Angelica sylvestris  + 
Asarum europaeum  + 
Athyrium filix-femina  2 
Caltha laeta  +–1 
Cardamine amara  1–2 
Carex elongata  +–1 
Carex remota  +–1 
Carpinus betulus  + 
Cirsium oleraceum  + 
Cirsium palustre  + 
Corylus avellana  + 
Deschampsia caespitosa  2 
Dryopteris carthusiana  + 
Euonymus europaeus  + 
Festuca gigantea  + 
Filipendula ulmaria  +–1 
Fragaria vesca  + 
Galeobdolon luteum  +–1 
Galeopsis sp.  + 
Galium aparine  + 
Galium palustre  + 
Geum rivale  1–2 
Geum urbanum  + 

 
Glechoma hederacea  + 
Impatiens noli-tangere  2 
Juncus effusus  + 
Lapsana communis  + 
Lychnis flos-cuculi  + 
Lycopus europaeus  + 
Lysimachia nummularia  + 
Lysimachia vulgaris  + 
Lythrum salicaria  + 
Myosotis palustris  +–1 
Oenanthe banatica  + 
Oxalis acetosella  +–1 
Poa trivialis  +–1 
Polygonum hydropiper  + 
Quercus robur  + 
Ranunculus auricomus  + 
Ranunculus repens  + 
Rubus sp.  1 
Rumex acetosa  + 
Scrophularia nodosa  + 
Solanum dulcamara  + 
Stachys sylvatica  +–1 
Stellaria holostea  +–1 
Urtica dioica  + 
Veronica chamaedrys  + 
Viburnum opulus  + 

 

A számos, lokálisan értékes növényelőfordulásból ki kell emelnünk a kelet-balkáni-dácikus Oenanthe 
banatica Heuffel-t, amely hazánkban a Szatmár–Beregi-sík kivételével (vö. FINTHA, 1994) florisztikai kurió-
zumnak számít. Érdekes, hogy ez a faj Szlovákiában szinte kizárólag a történelmi Zemplén és Ung várme-
gyék területén fordul elő (vö. MARGITTAI, 1938), egyetlen izolált lelőhelye Szuhafőtől légvonalban kb. 5–6 
km-re, Domica mellett ismert, utóbbi adat 1937-ből származik (BERTOVÁ, 1984). 

Amennyiben árnyaltabb felosztást követünk, mint JAKUCS (1981), felvételünk alapján a társulás 
cönoszisztematikailag leginkább a podagrafüves égerligettel (Aegopodio-Alnetum) rokonítható (KÁRPÁTI et 
al., 1963). Ugyanis a vadgyümölcsök és a mocsári, ligeterdei fajok jellemzőek, míg a lápi növények – a 
Carex elongata kivételével – hiányoznak. A Geum rivale előfordulása az égerliget montán-kárpáti jellegét 
erősíti, amit a faj elterjedésbeli sajátosságai mellett ŠOMšÁK (1961) és JURKO (1961) ligeterdő-felvételei is 
alátámasztanak. Előbbi szerzőnél e faj az Alnetum incanae és az általa újonnan leírt Cardamino-Alnetum 
konstans, ill. szubkonstans eleme, a középhegységi-dombvidéki elterjedésű Aegopodio-Alnetum-ból nem 
jelzi. Az előbbi két társulás esetünkben természetesen nem jöhet szóba, ezek ugyanis kimondottan hegy-
vidéki jellegűek: lombkorona- és cserjeszintjükben az Alnus incana és a Picea abies komoly szerephez jut, 
gyepszintjükben pedig számos montán faj (Chaerophyllum hirsutum, Circaea intermedia, Doronicum aus-
triacum, Petasites spp., Primula elatior stb.) jelenik meg. Hasonlóan közelíti meg a kérdést JURKO (1961) is, 
aki az Alnetum incanae és az Aegopodio-Alnetum közötti különbséget részben a lombkoronaszint mó-
dosulásában (Alnus incana és Picea abies helyett Alnus glutinosa, Fraxinus, Fagus stb.), a B-szint alhavasi 
cserjéinek (Lonicera nigra, Ribes alpinum, Rosa pendulina) valamint a gyepszint montán elemeinek 
eltűnésében ill. visszaszorulásában jelöli meg. Az általa felsorolt 22 növény közül azonban a Geranium 
phaeum-ot, Geum rivale-t, Oxalis acetosella-t, Petasites hybridus-t, Senecio fuchsii-t nem tekinthetjük az 
Alnetum incanae differenciális fajának (vö. KÁRPÁTI et al., 1963; NAGY, 1997; VOJTKÓ, 1995). 

A Szuha-patak égerligetének Kastély-bérc alatti szakasza nemcsak jellemző és ritka növényei (lásd a 
fajlistát, ill. felvételen kívül: Anemone nemorosa, Carex vesicaria, Dryopteris dilatata, Glyceria nemoralis, 
Majanthemum bifolium, Paris quadrifolia stb.), hanem a társulás szép megjelenése miatt is védelmet 
érdemelne. Ez azért is fontos, nehogy a terület az égerliget felső szakaszának sorsára jusson, amely már jóval 
kevésbé jellegzetes, fajszegényebb, az erdészeti tevékenység félreismerhetetlen nyomaival (pl. Quercus 
rubra ültetvény). Egyidejűleg javasoljuk a Geum rivale védetté nyilvánítását. 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Munkánkat az Aggteleki Nemzeti Park támogatta. Lőkös Lászlónak a kézirattal kapcsolatos hasznos 
tanácsaiért tartozunk köszönettel. 
 

Summary 
Geum rivale L. in Hungary 
K. PENKSZA – L. SOMLYAY 

 

Geum rivale L. new for the Hungarian Flora was discovered in Aegopodio-Alnetum community of Szuha-
streamlet N of Szuhafő village, NE-Hungary, near the Slovakian border. Coenosystematical affinity of the 
species in the Carpathian Basin (with regard to the latest Slovakian and Romanian literature) is discussed. 
Considering relation between Aegopodio-Alnetum and Alnetum incanae communities, on the base of 
Hungarian data, contrary to JURKO (1961) Geranium phaeum, Geum rivale, Oxalis acetosella, Petasites 
hybridus, Senecio fuchsii can not be considered as differential species of Alnetum incanae, while some 
characteristic shrubs (e.g. Acer tataricum, Malus sylvestris) seem to prefer Aegopodio-Alnetum (see 
KÁRPÁTI–KÁRPÁTI–JURKO 1963; NAGY 1997; VOJTKÓ 1995 and our relevé). 

Some coexisting characteristic species of the Aegopodio-Alnetum community of Szuha-streamlet (e.g. 
Anemone nemorosa, Cardamine amara, Carex elongata, Cirsium oleraceum, C. palustre, Dryopteris 
carthusiana, D. dilatata and especially Oenanthe banatica) are also mentioned. 
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