
  43 53

 
 

Adatok az Aggteleki-karszt és a Galyaság flórájához II. 
 

SZMORAD Ferenc 
 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, H–3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. 
 

Bevezetés 
 

Jelen közleményemben az Aggteleki-karszt és a déli irányból szomszédos Galyaság területéről 1998 és 1999 
során gyűjtött florisztikai adataimat adom közre. A korábbi közléshez (SZMORAD 1999) hasonlóan a 
karsztvidéki adatok elsősorban az Alsó-hegy fennsíkjáról származnak, s főként montán jellegű, hűvös-párás 
mikroklímájú élőhelyek fajaira (Sorbus aucuparia, Ribes alpinum, Sambucus racemosa, Rosa pendulina, 
Phyllitis scolopendrium, Lunaria rediviva, Polygonatum verticillatum, Pimpinella major, Festuca altissima) 
vonatkoznak. 
A florisztikai szempontból gyakorlatilag fehér foltnak számító Galyaság területén a kutatásokat főként a 
szőlőhegyek felhagyott parcelláin, s a nagy kiterjedésű sztyeppréteken, félszáraz és száraz gyepekben 
végeztem. E területen kiemelhető eredmény a Colutea arborescens legészakibb hazai előfordulásának, 
valamint a térségből csak hiányosan ismert Rosa tomentosa, Cerasus fruticosa, Scutellaria hastifolia, 
Glyceria nemoralis, Orchis militaris újabb lelőhelyeinek felfedezése. További érdekesség a Frangula alnus 
és a Viburnum opulus nem „szokásos” ökológiai és cönológiai környezetben (mészkő alapkőzetű xerotherm 
élőhelyen) való előkerülése. 
A taxonok egy részének (pl. Senecio nemorensis subsp. fuschsii, Prenanthes purpurea, Hordelymus 
europaeus, Daphne mezereum, Adonis vernalis, Rosa gallica, Orchis morio, Orchis tridentata, Echium 
russicum, Gentiana crutiata, Polygala major, Linum flavum) térségbeli előfordulásáról, jelentőségéről a 
cikksorozat első részében már áttekintést adtam, így ezeknél most külön értékelés nélkül csak az új adatokat 
sorolom fel. A többi növénynél az új adatok közlése mellett összefoglalom az eddig ismert előfordulásokat, s 
ehhez (pl. a Hesperis sylvestris, Sambucus racemosa, Festuca altissima esetében) a szakirodalom 
tanulmányozása mellett – az MTM Növénytár „Herbarium Carpato-Pannonicum” gyűjteménye (BP), 
valamint a JPTE Növénytani Tanszéke herbáriuma (herb. JPTE) alapján – régebbi herbáriumi adatokat is 
felhasználok. 
A florisztikai eredmények felsorolásánál SOÓ (1980) nevezéktanát és sorszámait alkalmazom, az egyes 
lelőhelyeket pedig községhatárok szerint adom meg. A földrajzi nevek a terület 1966-os kiadású, Gauss-
Krüger vetületű, 1:10 000-es méretarányú topográfiai térképe alapján kerültek feljegyzésre. A községhatárok 
szerint összeállított adatsorok végén – szögletes zárójelben – a közép-európai flóratérképezés 
raszterhálójának (NIKLFELD 1971) kvadrátszámai olvashatók. 
 

Florisztikai eredmények 
 

P. 7. Equisetum telmateia Ehrh. – Szögliget: a Tetves-forrás alatti égeresben nagy tömegben (ugyanitt később 
VOJTKÓ András is megtalálta) [7489/4]. Ez a növény harmadik ismert előfordulása a karsztvidékről (vö. 
SZMORAD 1999). 

P. 11. Equisetum palustre L. – Szin: Csemer-völgy, völgyalji mocsárréten jelentősebb állomány [7490/3]. A 
völgyalji nedves gyepekben egyébként vélhetően gyakori növénynek kevés publikált adata van a térségből. 
JAKUCS (1952) a Jósva-völgyből, valamint a Perkupa és Szalonna közötti Bódva-szakaszról említi; 
PENKSZA (1998) a Bódva-völgy felső szakaszának több pontján találta. 

P. 27. Phyllitis scolopendrium (L.) Newman – Az Alsó-hegy karsztplatóján (Bódvaszilas felett), a Banán-
zsomboly töbrétől mintegy 400 m-re nyugatra („Nagy-Vecsem-Bükk”), szép töböralji szurdokerdőben 90-
100 életerős tő, Lunaria rediviva és Sambucus racemosa társaságában [7490/1]. A karsztvidéken ez a 
gímpáfrány hetedik ismert előfordulása (vö. SZMORAD 1999). 

21. Pulsatilla grandis Wenderoth – A sztyeppréteken, félszáraz-száraz gyepekben és ritkás tölgyesekben 
gyakori növény (vö. JAKUCS 1951, V. SIPOS – VARGA 1997, VARGA et al. 1998) 1999-ben felfedezett 
előfordulásai a következők. Szin–Szögliget: Arany-hegy, félszáraz gyepekben többszáz tő [7490/3]; 
Bódvaszilas: Andreház-tető déli oldala, cserjésedő szárazgyepben néhány tő [7490/3]; Szőlősardó: 
Parasztnyica-dűlő északi része, száraz gyepben 150-200 tő, Farkasakasztó-hegy DNY-i letörése, félszáraz 
gyepekben, felhagyott gyümölcsösökben ezernél is több tő [7589/4]. 

26. Anemone sylvestris L. – A Galyaságban sokfelé megtalálható (vö. SZMORAD 1999) faj elterjedési térképe 
új adatokkal gyarapodott. Varbóc: Borház-tető, felhagyott gyümölcsösökben és félszáraz gyepekben ezres 

KITAIBELIA V. évf. 1. szám pp.: 53-59. Debrecen  2000



KITAIBELIA 5 (1): 53–59.; 2000. 54 

nagyságrendben [7589/2]; Perkupa: Őr-hegy, félszáraz gyepekben, felhagyott gyümölcsösökben többezer 
tő [7590/1]; Szőlősardó: Farkasakasztó-hegy DNY-i letörése, félszáraz gyepekben, felhagyott 
gyümölcsösökben mintegy száz tő [7589/4]. 

67. Adonis vernalis L. – A Galyaságban az előző fajhoz hasonlóan gyakori növény; 1999-ben talált adatai a 
következők. Varbóc: Bokány-tető, 500-nál több tő [7589/2]; Szőlősardó: Farkasakasztó-hegy DNY-i 
letörése, félszáraz gyepekben, felhagyott gyümölcsösökben ezernél is több tő [7589/4]. 

87. Sorbus domestica L. – A hazánkban vitatott őshonosságú berkenyefaj a karsztvidék és a Galyaság számos 
pontján megtalálható (vö. KÁRPÁTI 1960, KÉZDY 1997, VOJTKÓ ex verb.), főleg gyertyános- és cseres-
tölgyesekben, szőlőhegyi gyümölcsösökben. A helybéli lakosság régóta termeszti, helyi elnevezése az 
„uckuruc”, vagy „uszkurusz”. Szögliget: Ménes-völgy (Busa-tető déli oldala), cseres-tölgyesben [7489/4]; 
Jósvafő: Szőlőhegy, gyümölcsösben [7589/2]; Szinpetri: Magas-Galya, cseres-tölgyesben [7589/2]; 
Varbóc: Borház-tető, felhagyott gyümölcsösökben és az azok közötti molyhostölgyes erdőfoltokban 
[7589/2]; Perkupa: Almafa-tető, régi gyümölcsösben és fás legelőn (utóbbi helyen egy hatalmas – mintegy 
50 cm átmérőjű – példány) [7590/1]. A szögligeti Ménes-völgy és a perkupai Almafa-tető területére eső 
előfordulások BARTHA – MÁTYÁS (1995) könyvéhez új adatok. 

88. Sorbus aucuparia L. – A karsztvidéken nem túl gyakori fafaj, sokáig csak a szlovákiai oldalról (Szádelői-
völgy, Áji-völgy) volt ismert (KÁRPÁTI 1960). VOJTKÓ et al. (1998) a Fertős-tetőn és a Lókosár területén, 
SZ. TÓTH Erika (ex verb.) a Ménes-völgyben (a Medvekerti-forrással szemközti oldalban) találta, újabb 
adatai pedig az Alsó-hegyről származnak. Bódvaszilas (Alsó-hegy): Banán-zsomboly töbre, bükkelegyes 
erdőben, a töböralj sziklás részén egy középkorú sarjcsokor (és többfelé magoncok), Szobolya-szék, 
magaskórós jellegű növényzettel fedett nyitott töböroldalban, sziklás-törmelékes lejtőn néhány magonc, 
Körte-zsombolytól mintegy 200 m-re nyugatra, gyertyános-tölgyesben elszórtan magoncok [7490/1]. 
BARTHA-MÁTYÁS (1995) könyvéhez VOJTKÓ et al (1998), SZ. TÓTH Erika (ex verb.) adatai és az alsó-hegyi 
adatok egyaránt újak. 

215. Rosa pendulina L. – A karsztfennsíkok montán jellegű élőhelyein többfelé megtalálható (vö. HULJÁK 
1937, JAKUCS 1954, SOMLYAY – LŐKÖS 1999, SZMORAD 1999) cserjefaj újabb adatai a Banán-zsombolytól 
északnyugatra levő mély töbör magaskórós növényzettel fedett oldalából, valamint a Körte-zsombolytól 
nyugatra fekvő kisebb töbrök sziklás gyertyános-tölgyeseiből kerültek elő [7490/1]. Az előfordulások 
néhány kisebb sarjtelepet ölelnek fel; virágzó és/vagy termő példányokat idén sem sikerült találni. 

216. Rosa spinosissima L. em. Soó – A karsztvidék területéről közölt adata csak a Béke-barlang mellől 
(JAKUCS 1952), az Esztramosról (BAKALÁRNÉ et al. 1987) és Nagy-oldalról (JAKUCS 1952, 1954) van; 
utóbbi helyen ma is biztosan megtalálható. Bódvaszilas: Akasztó-part keleti oldala, cserjésben nagyobb 
sarjtelep [7490/3]; Aggtelek (Haragistya): a Pásztor-völgytől nyugatra fekvő száraz tölgyes erdőben kisebb 
sarjtelep [7489/3]. 

217. Rosa gallica L. – Szin: Csemer-völgy, a szőlőparcellák feletti félszáraz gyepekben sokfelé [7489/4]; 
Szin-Szögliget: „Biátus”, félszáraz gyepekben [7490/3]; Perkupa: Őr-hegy, félszáraz gyepekben, felhagyott 
gyümölcsösökben elszórtan [7590/1]; Szőlősardó: Parasztnyica-dűlő északi részén levő magaslat, száraz 
gyepben kisebb sarjtelep [7589/4]. 

235. Cerasus fruticosa Pall. – TÓTH (1997) listája említi, közölt adata azonban nincs sem a karsztvidékről, 
sem a Galyaságból. Aggtelek (Haragistya): Pásztor-völgytől délre húzódó tisztás szegélyében, illetve a 
völgytől nyugatra fekvő száraz tölgyes erdőben több helyen [7489/3]; Bódvaszilas: Andreház-tető déli 
oldala, félszáraz gyepek között összefüggő cserjések [7490/3]; Szin: Csemer-völgy, cserjésekben, 
felhagyott gyümölcsösök szegélyén többfelé [7489/4]; Szin-Szögliget: „Biátus”, cserjésekben néhány tő 
[7490/3]; Varbóc: Borház-tető, felhagyott gyümölcsösökben és félszáraz gyepekben több helyen 200-300 
m2-es sarjtelepek, Bokány-tető, néhány cserje[7589/2]; Varbóc: Éger-völgy (Lászi-tanyától délre), 
sziklaszoros délre néző száraz cserjésében néhány bokor [7589/4]; Szőlősardó: Farkasakasztó-hegy, 
félszáraz gyepekben és cserjésekben elszórtan, Farkasakasztó-hegy DNY-i letörése, félszáraz gyepekben és 
felhagyott gyümölcsösökben többszáz tő [7589/4]. 

261. Ribes alpinum L. – A karsztvidék hazai oldalán 1998-ban felfedezett (vö. SZMORAD 1999) növénynek 
1999-ben újabb alsó-hegyi (Vecsembükk környéki) előfordulásai váltak ismertté. Bódvaszilas (Alsó-hegy): 
a Banán-zsomboly töbrétől DNY-ra eső kisebb töbörben egyetlen rágott (0,5 m-es) példány a déli 
töbörperemen, a Banán-zsomboly töbrétől K-re eső kisebb töbör NY-i peremén (sziklás részen, 
törmeléklejtő-erdőben) 2 kisebb magonc [7490/1]. A havasi ribiszke további előfordulásai várhatók az 
Alsó-hegy hazai oldalának leginkább montán jellegű, Vecsembükk –- Szobolya-szék – Szabó-parlag – 
Nagy-Kopasz-galy – Vecsembükk közé eső részén, valamint a Körte- és Kilátó-zsomboly környékén. 

276. Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. –A hazánkban csak az északkeleti országrész néhány 
tájegységében (lásd FARKAS 1999) élő növény a karsztvidékhez hasonlóan (vö. JAKUCS 1951) a 
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Galyaságban is meglehetősen gyakori. Bódvaszilas: Akasztó-part, félszáraz, gyomosodó gyepben és 
cserjésben min. 1000 tő, Andreház-tető déli oldala, cserjésedő félszáraz gyepben többszáz tő [7490/3]; 
Szin: Verem-tető, félszáraz gyepekben elszórtan [7489/4]; Szin-Szögliget: Arany-hegy, félszáraz 
gyepekben sokfelé [7490/3]; Varbóc: Borház-tető, felhagyott gyümölcsösökben és félszáraz gyepekben, 
ezres nagyságrendben [7589/2]; Perkupa: Almafa-tető, félszáraz gyepekben néhány száz tő, Őr-hegy, 
félszáraz gyepekben, felhagyott gyümölcsösökben 300-500 tő [7590/1]; Szőlősardó: Farkasakasztó-hegy, 
félszáraz gyepekben ezres nagyságrendben, Farkasakasztó-hegy DNY-i letörése, félszáraz gyepekben, 
felhagyott gyümölcsösökben ezernél is több tő, Parasztnyica-dűlő, a dűlő északi részén levő magaslat 
száraz gyepjében 100-200 tő [7489/4]. 

340. Colutea arborescens L. – A karsztvidék és a Galyaság területéről korábban nem ismert cserjefajnak (vö. 
BARTHA-MÁTYÁS 1995) a Varbóc feletti Borház-tető molyhostölgyesekkel váltakozó felhagyott 
gyümölcsösében került elő egy jól fejlett példánya [7589/2]. Az egyébként szubmediterrán flóraelemként 
számontartott növénynek hazánk területén ez a jelenleg ismert legészakibb előfordulása. Szlovákia 
szomszédos területein mindössze egyetlen régi, Tornai-várhegyről származó adata ismert, azonban a 
növényt itt behurcoltnak tartják (HOLUB in HENDRYCH 1968). A varbóci előfordulásról így elmondható, 
hogy az a faj északkeleti areahatárára vagy annak közvetlen közelébe esik. 

403. Daphne mezereum L. – Bódvaszilas (Alsó-hegy): Nagy-Kopasz-galy északi oldala, „Nagy-Vecsem-
Bükk” számos töbre (Banán-zsomboly töbre és annak környéke), bükkösökben [7490/1]; Komjáti (Alsó-
hegy): Körte-zsomboly töbre, elegyes bükkösben [7490/1]; Komjáti (Alsó-hegy): Rót-kút-töbör, 
lucfenyvesben [7490/2]. 

438. Polygala major Jacq. – Szin-Szögliget: „Biátus”, Arany-hegy, félszáraz gyepekben néhány száz tő 
[7490/3]; Varbóc: Borház-tető, felhagyott gyümölcsösökben és félszáraz gyepekben ezres nagyságrendben 
[7589/2]; Perkupa: Almafa-tető, félszáraz gyepekben többezer tő, Őr-hegy, félszáraz gyepekben, felhagyott 
gyümölcsösökben ezres nagyságrendben [7590/1]. 

506. Frangula alnus Mill. – A kutyabenge a karsztvidék kavicstakaróval – s egyben kötöttebb, savanyú 
kémhatású talajokkal – fedett délnyugati részén (az ún. fedett karszton) gyakorinak mondható (vö. például 
BUDAY 1979). A nyílt karszt peremvidékén és a Galyaságban regisztrált előfordulásai annyiban számítanak 
érdekességnek, hogy azok Szini Márga és Szinpetri Mészkő alapkőzeten kialakult száraz, xerotherm jellegű 
élőhelyekre (!) esnek (az előfordulásokat vö. LESS 1998 földtani térképével). Bódvaszilas: Akasztó-part, 
száraz cserjésben néhány példány [7490/3]; Perkupa: Őr-hegy, felhagyott gyümölcsösökben és a köztük 
levő mesgyékben elszórtan többfelé [7590/1]; Szőlősardó: Farkasakasztó-hegy, száraz cserjésekben 
elszórtan [7589/4]. 

506. Pimpinella major (L.) HUDS. – VOJTKÓ et al. (1998) ritka, montán jellegű fajként kezelik, s csak néhány 
előfordulását közlik a karsztvidék hazai oldalának nyugati részéről. A növény néhány példánya 1999-ben a 
Bódvaszilas feletti Alsó-hegyen, a Vecsembükki-zsombolytól délre, nagyrészt rezgőnyárral fedett egykori 
töböralji szénégetőhelyen is előkerült [7490/1]. 

580. Sambucus racemosa L. – Bódvaszilas (Alsó-hegy): a Banán-zsomboly töbrétől mintegy 400 m-re 
nyugatra („Nagy-Vecsem-Bükk”), töböralji szurdokerdőben (Lunaria rediviva és Phyllitis scolopendrium 
mellett) 10-12 db kisebb – nem termő korú – cserje, illetve a Vecsembükki-zsombolytól délre (mintegy 500 
m-re), sziklás töbörperemen két kisebb cserje [7490/1]. HULJÁK az Alsó-hegyen (Vecsembükk-forrás, 
tebrekben – 1933, herb. BP.), VÖRÖSS Aggtelek mellett (Aggtelek, sziklaerdőben – 1969, herb. JPTE) 
gyűjtötte, JAKUCS (1967) a Kecső- és a Jósva-völgyből (szurdokerdőkből), SOMLYAY – LŐKÖS (1999) a 
Dusa-oldalból (sziklaerdőből), illetve a Lókosárból (lucfenyvesből) közölték. A szerző korábbi 
megfigyelései (SZMORAD 1999) az Alsó-hegy Szabó-parlag és „Kis-Vecsem-Bükk” környéki bükköseiből 
valók. 

581. Viburnum opulus L. – Patakmenti ligeterdőkben és egyéb nedves élőhelyeken a karsztvidéken és a 
Galyaság területén is sokfelé megtalálható a kányabangita. Az előfordulások egy része azonban nem a 
szakirodalomból ismert (vö. például SIMON 1992, GENCSI – VANCSURA 1992) láp- és ligeterdei élőhelyeken, 
hanem Szinpetri Mészkő és Szinpetri Márga alapkőzetű, a dolomitkopárokhoz hasonló geomorfológiát és 
talajtani viszonyokat mutató dombtetőkön, dombhátakon található. Bódvaszilas: Akasztó-part, cserjésekben 
számos cserje [7490/3]; Varbóc: Borház-tető, felhagyott gyümölcsösökben és mesgyékben elszórtan 
sokfelé [7589/2]; Perkupa: Almafa-tető, száraz tölgyes erdőfoltokban és cserjésekben többfelé [7590/1]; 
Szőlősardó: Farkasakasztó-hegy, cserjésekben elszórtan [7589/4]. Mivel ennek a cserjefajnak már korábban 
is találkoztam meglepő előfordulásaival (pl. a bükk-hegységi Jávor-hegy északi dolomitletörésén), 
megkockáztatható a kijelentés, hogy a kányabangita is a kevéssé ismert ökológiai igényű (s merőben 
különböző élőhelyeket benépesítő) növényeink közé tartozik.  

628. Linum flavum L. –  Szin-Szögliget:  „Biátus” [7490/3];  Szögliget:  „Várgyó” [7490/3].  Mindkét  helyen  
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Brachypodium pinnatum uralta felszáraz gyepekben, néhány száz példány. 
631. Linum hirsutum L. – A karsztvidék félszáraz gyepjeiben gyakori faj (V. SIPOS – VARGA 1997, 1998). 

Szin: Verem-tető, Csemer-völgy [7489/4]; Szin-Szögliget: „Biátus”, Arany-hegy [7490/3]. Félszáraz 
gyepekben, lelőhelyenként 100-200 példány. 

632. Linum tenuifolium L. – Varbóc: Bokány-tető, felszakadozó sztyeppréteken elszórtan [7589/2]; Szin-
Szögliget: Arany-hegy, félszáraz gyepben néhány tíz tő [7490/3]. A karsztvidék félszáraz gyepjeiben 
sokfelé megtalálható (vö. V. SIPOS – VARGA 1997, 1998) növény a Galyaságból mindeddig nem volt ismert. 

638. Geranium phaeum L. – Aggtelek (Haragistya): a régi haragistyai erdészháztól délkeletre, töböralji 
gyertyános-tölgyesben többszáz töves állomány [7489/3]; Varbóc: az Éger-völgyön, a Lászi-tanyától délre 
fekvő sziklaszoros üde, törmelékes talajú gyertyános-tölgyesében 300-400 tő [7589/4]. A térségben nem túl 
gyakori növény (régies nevén: a „fodros gerely”) eddig a Telekes-völgy (BOROS 1953, SOMLYAY – LŐKÖS 
1999), a perkupai Falu-völgy, a Szőlősardó melletti Lászi-puszta területéről, valamint az Alsó-hegy 
Tornanádaska feletti szakaszáról (SZMORAD 1999) volt ismert. JAKUCS a Cserehátban Rakacaszend mellett 
(Nagykopasz-tető, Ördögárok-szakadék, 1952, herb. BP.) is gyűjtötte. 

688. Fraxinus ornus L. – A térség kopárfásítása keretében többfelé is ültetett fafajnak a karsztvidékről 
vannak újabb adatai. Jósvafő: a Jósva-völgy délre néző – zömmel melegkedvelő tölgyesek által fedett – 
oldalán több helyen (az Almás-torokkal szemben, illetve attól Jósvafő felé) [7589/1-2]; Szinpetriben a falu 
feletti feketefenyves alatt elszórtan [7589/2]. Az újonnan talált előfordulási helyeken a virágos kőrisnek 
virágzó/termést hozó példányai élnek. 

698. Gentiana cruciata L. – Komjáti (Alsó-hegy): a Jég-zsombolytól északkeletre fekvő egykori borókás-
cserjés legelőn néhány tő [7490/1]; Bódvaszilas: az Andreház-tető keleti oldalának gyomosodó-cserjésedő 
gyepjében néhány tő [7490/3]; Szin: Gecs-kút-völgy, birkalegelőn elszórtan [7589/2]; Varbóc: Bokány-tető 
északi lábánál, üde réten néhány tő [7589/4]; Szőlősardó: a Parasztnyica-dűlő északi részén levő magaslat 
száraz gyepjében néhány tő [7589/4]. 

758. Echium russicum J. F. Gmel. – A növény újabb galyasági adata a Szőlősardó melletti Farkasakasztó-
hegy délnyugati letöréséről, félszáraz gyepekből és felhagyott gyümölcsösökből származik (7 tő) [7589/4]. 

771. Scutellaria hastifolia L. – Szőlősardó: Farkasakasztó-hegy DNY-i lába, völgyalji üde réten néhány tucat 
tő [7589/4]. SOÓ (1968) szerint Magyarországon gyakori, a térségből azonban csak a Trizs melletti 
Hidegvíz-völgyből (SOMLYAY – LŐKÖS 1999) és a Bódva-völgy Szalonna-Hídvégardó közötti szakaszáról 
(PENKSZA 1998) volt ismert. 

783. Prunella grandiflora (L.) Scholler – A karsztvidék félszáraz gyepjeiben rendszeresen megjelenő (vö. V. 
SIPOS – VARGA 1997, VARGA et al. 1998) növényt a Galyaságban a Szőlősardó melletti Farkasakasztó-
hegyen – szintén félszáraz gyepekben – találtuk, ezres nagyságrendben [7589/4]. 

1037. Lunaria rediviva L. –Bódvaszilas (Alsó-hegy): a Banán-zsomboly töbrétől mintegy 400 m-re nyugatra 
(„Nagy-Vecsem-Bükk”), meredek, sziklás letörésekkel tarkított szurdokerdőben többszáz tő (mintegy 500 
m2-es folton összefüggően, a sziklás töbörperem felé elszórtan) [7490/1]. A növény eddig a Ménes-
völgyből (BOROS 1953, SOMLYAY – LŐKÖS 1999), a Kecső-völgyből (JAKUCS 1951, 1967, SOMLYAY – 
LŐKÖS 1999) és a Jósva-völgyből (JAKUCS 1967) volt ismert. 

1084. Hesperis sylvestris Cr. – SOÓ (1968) és SIMON (1992) szerint az Északi-középhegységben nem ritka, a 
térségből (a hazai oldalról) azonban csak Szögligetről és Szőlősardóról van szakirodalmi közlése (HULJÁK 
1938). Herbáriumi és kéziratos forrásokból további régebbi adatai ismertek Szin mellett (In fruticetis ad 
Szin – BOROS, 1928, herb. BP.; Szin: cserjés sz. az út m. a község előtt – BOROS 1928), valamint Derenknél 
(Derenk, a „382” jelzésű hegy alján, egy út menti földek széli cserjésben – HULJÁK, 1929, herb. BP.), 
egyetlen újabb adata pedig 1997-ben került elő a Galyaság területéről. Varbóc: a Lászi-tanyától északra 
húzódó völgyben, gyertyános alatt 20-30 tő [7589/2]. A karsztvidék szlovákiai oldaláról számos további 
helyről ismert (vö. például PAX, MARGITTAI, LENGYEL és BOROS gyűjtései in herb. BP.). 

1161. Monotropa hypopitys L. – Aggtelek (Haragistya): a Juh-lápa közelében, gyertyános-tölgyes állomány 
szegélyében néhány tő [7489/3]. 

1298. Senecio nemorensis L. subsp. fuchsii (C. C. Gmel.) Čelak. – Bódvaszilas (Alsó-hegy): a „Nagy-
Vecsem-Bükk” számos töbrében (a Banán-zsomboly töbrében és az attól délnyugatra levő töbrökben), a 
Vecsembükki-zsomboly töbrében, törmeléklejtő-erdőkben és gyertyános-tölgyesekben [7490/1]; Komjáti 
(Alsó-hegy): a Jég-zsombolytól északkeletre (a 48/3-as határkő közvetlen közelében, határnyiladékon) 
[7490/1]. A Vecsembükk mellől és a szögligeti Ménes-völgyből már JAKUCS (1951) is közölte. 

1306. Carlina acaulis L. – Szögliget: „Várgyó” (az Arany-hegy közelében), Polygalo-Brachypodietum 
társulásban 20-30 tő [7490/3]; Varbóc: Borház-tető, felhagyott gyümölcsösökben és félszáraz gyepekben  
mintegy 50 tő [7589/3]. 
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1326. Cirsium pannonicum L. – A karsztvidék félszáraz (Brachypodium pinnatum dominanciájú) gyepjeire 
mindenütt jellemző (vö. VARGA-SIPOS – VARGA 1997, 1998) növény a Galyaságban is megtalálható. 
Perkupa: Almafa-tető, félszáraz gyepekben többszáz tő, Őr-hegy, félszáraz gyepekben többszáz tő 
[7590/1]; Szőlősardó: Farkasakasztó-hegy, félszáraz gyepekben, néhány száz tő [7589/4]. 

1371. Scorzonera purpurea L. – A karsztvidék félszáraz gyepjeiben gyakori (VARGA et al. 1998) faj 1999-
ben a Galyaságban is több helyütt előkerült. Varbóc: Borház-tető, felhagyott gyümölcsösökben és félszáraz 
gyepekben, a torony körül, többszáz tő [7589/2]; Szőlősardó: Henc-völgy menti dombokon többszáz tő 
[7589/4]; Perkupa: Almafa-tető, félszáraz gyepekben 300-500 tő [7590/1]. 

1395. Prenanthes purpurea L. – Bódvaszilas (Alsó-hegy): „Nagy-Vecsem-Bükk” számos töbrében (a Banán-
zsomboly töbrében és az attól délnyugatra levő töbrökben) [7490/1]; Jósvafő: Fertős-tető északi oldalán 
[7489/3]. Szórványosan, általában bükkösök gyepszintjében, az Alsó-hegyen egy helyütt töböralji 
szurdokerdőben. JAKUCS (1951) több pontról is jelzi, többek között a Vecsembükk környékéről. 

1760. Polygonatum verticillatum (L.) All. – Bódvaszilas (Alsó-hegy): a „Nagy-Vecsem-Bükk” számos 
töbrében (a Banán-zsomboly töbrében és az attól délnyugatra levő töbrökben) [7490/1], főként töböralji, 
elegyes bükkösök alatt. 

1810. Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Aggtelek: Lókosár, ligetes tölgyesben [7489/4]; Jósvafő: Kerek-
Gárdony-tető keleti részén, Fertős-tető északi oldalán [7489/3]. Gyertyános-tölgyesekben, mindenütt csak 
néhány tő. 

1811. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – Aggtelek: Szappanos-tető nyugati oldala, Hosszú-völgy 
északi vége, Káposztás-bérc, Hosszú-völgy közepe (sziklaszoros), Ocsisnya-tető [7489/3]. Mindenütt 
gyertyános-bükkösben és gyertyános-tölgyesben. A Galyaságból mindeddig nem ismert madársisak-faj a 
Szőlősardó melletti Farkasakasztó-hegy erdőfoltjaiban, cserjéseiben is előkerült (cca. 200 tő) [7589/4]. 

1815. Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. – Aggtelek (Haragistya): a Hosszú-völgy északi végén, elegyes-
bükkösben néhány tő [7489/3]. 

1816. Epipactis purpurata Sw. – Bódvaszilas (Alsó-hegy): Vecsembükki-zsomboly töbrében, gyertyános-
bükkösben [7490/1]. 

1819. Listera ovata (L.) R. Br. ex Ait. – A karsztvidékről sokáig nem ismert (vö. TÓTH 1997) fajt először a 
Haragistya fennsíkján – számos helyen – találták (VOJTKÓ 1997). Újabb előfordulása (9 tő) ugyanezen a 
területen (FARKAS Tündével közösen tartott terepbejárás során), az Ocsisnya-tető északnyugati lábánál, 
hegyi irtásréthez közeli, mogyorós erdőszélen került elő 1999-ben [7489/3]. 

1836. Orchis morio L. – Perkupa: Almafa-tető, felhagyott szántókon, jellegtelen gyepekben 300-500 tő 
[7590/1]; Szőlősardó: Henc-völgy menti dombok alja, üde réten 10-15 tő [7589/4]. 

1839. Orchis tridentata Scop. – A térség sztyepprétjein és üdébb gyepjeiben kisebb populációkkal többfelé is 
megtalálható növény 1999-ben néhány újabb helyen vált ismertté. Bódvaszilas: Akasztó-part, félszáraz, 
gyomosodó gyepben 300-400 tő [7490/3]; Varbóc: Borház-tető, felhagyott gyümölcsösökben és félszáraz 
gyepekben többezer tő (köztük egészen világos, sőt fehér virágú példányok is!) [7589/2]; Perkupa: Őr-
hegy, félszáraz gyepekben, felhagyott gyümölcsösökben többezer tő [7590/1]; Szőlősardó: Farkasakasztó-
hegy, félszáraz gyepekben 30-40 tő [7589/4]. 

1841. Orhis militaris L. – A növény sokáig sem a karsztvidékről, sem a Galyaságból nem volt ismert (vö. 
MOLNÁR – SULYOK – VIDÉKI 1995, TÓTH 1997, FARKAS 1999), majd 1997-ben TRUNGEL László (ex verb.) 
Varbócnál, 1999-ben VOJTKÓ András (ex verb.) pedig Aggtelek mellett találta. 1999-ben a Galyaság 
számos pontjáról előkerült, köztük a részben már ismert varbóci lelőhelyről. Varbóc: Borház-tető (a csúcs 
közelében), felhagyott gyümölcsösökben és félszáraz gyepekben min. 200-300 virágzó tő, Bokány-tető, 
sztyeppréteken min. 50 virágzó tő [7589/2]; Perkupa: Almafa-tető, félszáraz gyepekben kb. 200 virágzó tő, 
Őr-hegy, félszáraz gyepekben, felhagyott gyümölcsösökben 200-300 tő [7590/1]. 

1842. Orchis purpurea Huds. – A karsztvidékről jól ismert kosborfaj első galyasági adatai az 1999-es év 
során kerültek elő. Varbóc: Borház-tető, felhagyott gyümölcsösökben és félszáraz gyepekben 200-300 tő, 
Bokány-tető, 40-50 virágzó tő [7589/2]; Szőlősardó: Henc-völgytől északra eső dombokon (cserjésekben) 
néhány tő, Farkasakasztó-hegy, molyhos tölgyes erdő alatt 1 tő [7589/4]; Perkupa: Almafa-tető, félszáraz 
gyepben 1 tő, Őr-hegy, felhagyott gyümölcsösben 2 tő [7590/1]. 

1989. Festuca altissima All. – Bódvaszilas (Alsó-hegy): a Banán-zsomboly töbrétől K-re eső kisebb töbör 
sziklás peremén, törmeléklejtő-erdőben cca. 50 tő [7490/1]; Komjáti (Alsó-hegy): a Jég-zsombolytól 
északkeletre (a határnyiladékon, a 48/3-as határkő közvetlen közelében) cca. 200 tő [7490/1]. Az erdei 
csenkesznek a karsztvidék területén eddig a Ménes-völgyből (In silvis vallis Ménes-völgy inter Szin et 
Szilice, alt. cca. 3-400 m. s. m. – BOROS, 1953, herb. BP.; Ménes-patak völgye ..., az egykori medve-kertben 
–  BOROS   1953),   a   Dusa-oldalból  (SOMLYAY  –  LŐKÖS  1999),  a  Baradla-tető,  a  Farkaslyuk-gerinc,  a 
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Farkaslyuk-tető, a Fertős-tető, a Somos-hegy (VOJTKÓ et al. 1998) és a „Kis-Vecsem-Bükk” (SZMORAD 
1999) területéről volt adata. A karsztvidék szlovákiai oldaláról számos további helyről ismert: vö. például 
THAISZ, LENGYEL gyűjtései in herb. BP.). 

1996. Glyceria nemoralis UECHTR. et. KOERNICKE – Varbóc: a Bokány-tető keleti lábánál húzódó völgy 
forráslápjában kisebb populáció [7589/2]. BOROS Szinpetrinél (In pratis paludosis ad fontem inter Szinpetri 
et Tornakápolna – 1953, herb. BP.) találta, SOMLYAY – LŐKÖS (1999) Tornakápolna mellett, a Vizetes-
völgy forráslápjában gyűjtötték. Az újonnan felfedezett előfordulás ezektől a lelőhelyektől mintegy 3 km-
re délnyugatra található (a térségben a megfelelő termőhelyekről a növény további előkerülése várható). 
Országhatáron belül legközelebb a Bükk és a Mátra nedves-lápos élőhelyein található (vö. például SOÓ 
1973, JÁVORKA, CSAPODY, VIDA gyűjtései in herb. BP.). 

2045. Hordelymus europaeus (L.) Jessen ex Harz – Bódvaszilas (Alsó-hegy): „Nagy-Vecsem-Bükk” számos 
töbre, Vecsembükki-zsomboly környéke, Bakk Antal töbre [7490/1]; Komjáti (Alsó-hegy): Kilátó-
zsomboly környéke [7490/1]; Aggtelek (Haragistya): Pásztor-völgy [7489/3]; Jósvafő: Lopó-Galya keleti 
oldala [7489/3]. Mindenütt gyertyános-tölgyesekben és bükkösökben. 

2107. Typhoides arundinacea (L.) Moench – A karsztvidék területéről egyébként ismert (vö. JAKUCS 1952, 
TÓTH 1997) növény mintegy 100 m2-es foltja szokatlan élőhelyen, a Bódvaszilas feletti Alsó-hegyen (a 
Banán-zsomboly déli pereménél, gyertyános-tölgyesek között fekvő száraz tisztáson) található [7490/1]. 

 

[Kiigazítás: A cikksorozat első részében két földrajzi nevet tévedésből nem a megfelelő községhatár 
feltüntetésével adtam meg. A Lászi-puszta és Bokány-tető dűlők ennek megfelelően nem Szőlősardó, hanem 
Varbóc község határába esnek.] 
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Summary 
Data to the flora of Aggtelek-karst and Galyaság region II. 

F. SZMORAD 
 

The author presents new floristical data on the territory of two regions of NE-Hungary. The most 
important data from the Aggtelek-karst (mainly from Alsó-hegy) are about the presence of montane plant 
species: e.g. Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa, Ribes alpinum, Rosa pendulina, Polygonatum 
verticillatum, Festuca altissima, Pimpinella major. Some other interesting species from the Galyaság region 
are Colutea arborescens, Rosa tomentosa, Cerasus fruticosa, Scutellaria hastifolia, Glyceria nemoralis and 
Orchis militaris. 
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