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A magyarországi flóra KEVEY Balázsnak (1999) köszönhetően legújabban felfedezett montán reliktuma – 

a Ranunculus nemorosus – újabb három bakonyi előfordulásáról számolunk be. 
BAUER 1998. májusában egy érdekes Ranunculus-ra figyelt fel a hajmáskéri Tobán-hegy meredek, északi 

lejtőjén. A begyűjtött példány egyértelmű meghatározása – a korai fenofázisból fakadóan – nem volt 
lehetséges. A herbáriumi lapot később – KEVEY (1999) cikkének megjelenését követően – KEVEY Balázs 
részére is eljuttatta, aki már ekkor valószínűnek tartotta, hogy a növény azonos a R. nemorosus-szal. Az 
elképzelés helyessége mellett szólt a növény élőhelyének nagy hasonlósága az Esztergáli-völgyi 
termőhellyel. A tobán-hegyi populációt BAUER és MÉSZÁROS 2000. év májusában – többek között az 
előfordulás igazolása érdekében – több alkalommal is felkeresték, s a Ranunculus nemorosus mintegy 100 
töves állományára bukkantak. 

BAUER és MÉSZÁROS a Viola collina Bess. cönológiai viszonyainak vizsgálata során, a Burok-völgyben, a 
Bükkös-árok betorkolása közelében is rábukkant egy Ranunculus nemorosus populációra. A faj itt is elegyes-
karszterdő és sziklai bükkös állományokban fordul elő. Itteni populációja tűnik a legerősebb ismert hazai 
állománynak. 

 

KEVEY (1999) cikke nyomán GALAMBOS revideálta a 
Bakonyi Természettudományi Múzeum Ranunculus-
anyagát, célzottan a habitusában hasonló Ranunculus 
lanuginosus példányokat, s megállapította, hogy gyapjas 
boglárkának határozva a R. nemorosus-t már 1975-ben 
gyűjtötte az Esztergáli-völgy területén. KEVEY felfedezé-
sét külön dicséri, hogy a völgyben – miután RÉDL Rezső 
(1928)  Primula auricula L.-t itt felfedezte – számos 
botanikus megfordult, s gyűjtött. A GALAMBOS által 
gyűjtött herbáriumi példány lelőhelycédula-szövege a 
következő: „Comit. Veszprém. In silvis angustiis super 
clivum septemtrionalem vallis Esztergáli-völgy, prope 
pag. Hárskút… 23. V. 1975.” Ismerve a völgy 
geomorfológiáját, bizonyos, hogy a növényt a medvefül 
kankalinos szikla feletti gerincen gyűjtötte, hiszen az 
ÉNy-DK irányban futó völgy csak rövid szakaszon fordul 
keleti irányba, s válik oldala északi kitettségűvé, ott ahol a 
sziklákon a Primula auricula is megjelenik. Ezt 
megerősíti, hogy ugyanezen napon gyűjtött  Allium 
victorialis-t is, mely a völgyből ekkor még csak egyetlen 
helyről volt ismert, a medvefül kankalint rejtő sziklák 
alatti völgytalp közeli lejtőről. A lelőhely mintegy 1250 m 
távolságra van a KEVEY Balázs által gyűjtött példányok 

helyétől. 
A szóban forgó herbáriumi példányon egy terméses hajtás is volt, azt feláztatva, s az aszmagtermések egy 

részét eltávolítva, jól látható a termésvacok szőrössége, amely fontos megkülönböztető bélyeg a lanuginosus 
– acris – strigulosus valamint a nemorosus – polyanthemos csoportok között. Figyelemmel a ma 
hozzáférhető, általánosan használt növényhatározóra (SIMON 1992), az alábbiakban kiegészítjük annak 
Ranunculus kulcsát, felhasználva JÁVORKA (1924–25) határozóját, olyan módon, hogy SIMON szövegében a 
lehető legkevesebb változtatást eszközöljük. Ezért a 26a. ágat lerövidítettük és kiegészítettük a kulcsot egy 
29a. b. ággal. A javasolt változtatások a következők: 
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1. ábra. Az Esztergáli-völgy és mellékvölgyei 
1. A Kevey-féle Ranunculus nemorosus-

lelőhely (Hárskút határában); ugyanitt Allium 
victorialis  és  Corallorhiza trifida (leg. 

GALAMBOS) 
 2. A Ranunculus nemorosus DC. újabb 

lelőhelye az 1975-ös gyűjtés alapján 
(községhatár: Márkó). 
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26a. A terméses vacok szőrös, a terméses kocsány erősen barázdált, a levelek 3–5 szeletre szeldeltek, vagy 
középen túl osztottak …...........................................................................................................................… 29  

29a. Az aszmag csőre rövid (0,5 mm), + egyenes. A levelek 5, ritkábban 3 szeletűek, a szeletek hármasan 
hasítottak, a cimpák szálasak vagy szálas-lándzsásak, vagy szélesebbek és csak karéjosak, felül 
bevagdaltan fogasak. A szirmok 7-14 mm hosszúak, a következő fajhoz viszonyítva világosabb sárgák. A 
szár alul elálló, felül rásimuló szőrű, a szőrök színe gyakran aranybarna. Xerotherm jellegű faj, erdős-
sztyep társulásokban elég gyakori. Máj- szept. 

                64. R. polyanthemos L.    Sokvirágú b. 
29b. Az aszmag csőre nyúlánk, bekunkorodott, zöldes, szegélye kiemelkedő. A levél tövig vagy majdnem 

tövig 3 (ritkán 5) szeletre szeldelt, vagy középen túl osztott, a szeletek rombos vagy ék-visszás tojásdadok, 
elől újból hasogatottak, bevagdalt fogas vagy karéjos hasábokkal. A sötétsárga szirmok 1,3-2 cm hosszúak. 
Bakony: Esztergáli-völgy, Tobán-hegy, Burok-völgy. Hegyvidéki, erdős, nyirkos helyeken, glaciális 
reliktum. Máj-júl. 

  64a. R. nemorosus DC.    Berki b. 
 

A kulcs alapján megállapítható hogy a berki 
boglárka a sokvirágú boglárkához áll legközelebb, 
melytől az aszmagtermés csőrének hossza és 
alakja, a levelek szeleteinek száma és alakja 
alapján különíthető el. Ma önálló fajnak tekintik, 
de korábban egyes szerzők a R. polyanthemos-on 
belül tárgyalták. HEGI (1912) századeleji 
flóraművében R. Breyninus (Crantz) Beck néven 
szerepel, melyről a következőket írja: „A legtöbb 
szerző újabban alfajként, s nem valódi fajként 
tekinti a R. Breyninus-t, mivel mindazok a 
tulajdonságok (levélalak, a szár szőrözöttsége, a 
terméscsúcs begörbülése) amelyek a polyanthemos-
tól megkülönböztetik, nagyon kevéssé állandóak. 
Ugyanazon egyeden gyakran találhatunk egyes 
részterméskéket begörbült, míg másokat alig 
behajló csőrrel. Virágzó állapotban csaknem kizárt 
a két alakot egymástól megkülönböztetni. 

A R. polyanthemos inkább keleti faj, főként 
síkvidéken fordul elő, míg a R. Breyninus montán, 
szubalpin elterjedésű…” (HEGI 1912, III. kötet, p. 
560.; eredetije német nyelven). 

A KEVEY (1999) által tanulmányozott Allium 
victorialis előfordulást GALAMBOS 1981. 
júniusában találta meg, s részéről mindeddig 
közöletlen volt. A kilencvenes évek végén közös 
kiszállásuk alkalmával mutatta meg e lelőhelyet 
KEVEY Balázsnak, aki a széles lapos levéllemezű 
Allium fajok kiváló ismerője. Korábban az 
Esztergáli-völgyből csak egy populációja volt 
ismert. Ezt VIDA Gábor (1954) találta a Primula 
auricula lelőhelye alatti völgyoldalban, de a 
kankalin felfedezése után. GALAMBOS az állomány 
kis egyedszáma és borítása valamint kései felfedezése miatt sokáig arra gyanakodott, hogy a medvefül 
kankalinos sziklák megközelítési útvonalába eső növényeket valamelyik tréfás botanikusunk telepítette át a 
Burok-völgyből. Az új lelőhely  megtalálása 1981-ben bizonyossá tette a VIDA által talált kicsiny folt 
eredetiségét. Az Esztergáli-völgy egyik mellékvölgyének északra néző hajlatában talált folt kiterjedése cca. 
1,5 ha, egyedszáma százezres nagyságrendű, s jelenleg a Bakony második legnagyobb ismert Allium 
victorialis populációja. 

Az Allium victorialis populációval  területileg részben átfedve az oldalban elszórva GALAMBOS az Allium 
victorialis megtalálását megelőzően több Corallorhiza trifida Chatelain példányra bukkant. Adatközlése 
alapján ez a lelőhely kerül be MOLNÁR  et al. (1995) és MOLNÁR [1999, in: FARKAS (ed.)] munkájába. 

2. ábra. Az 1975-ben gyűjtött, revideáláskor 
Ranunculus nemorosus DC.-nek bizonyult herbáriumi 

példány fénymásolata. 
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E fajok megtalálása miatt újra és egyre fokozottabban merül fel e különleges termőhelyek hatékony 
védelmének, megőrzésének kérdése.  

A bizonyító példányok a Bakonyi Természettudományi Múzeum Herbáriumában kerültek elhelyezésre. 
 

Zusammenfassung 
Neuere Vorkommen von Ranunculus nemorosus DC. im Bakony-Gebirge (W-Ungarn) 

I. GALAMBOS – N. BAUER  – A. MÉSZÁROS 
 

Autoren berichten KEVEYs (1999) Artikel nach im Laufe ihrer Geländebeobachtungen und der Revision 
des Herbariums des Bakonyer Naturwissenschaftlichen Museums über weitere drei Vorkommen von 
Ranunculus nemorosus (Tobán-Berg, Burok-Tal und ein neuer Fundort innerhalb des Esztergáli-Tales, es 
befindet sich circa 1250 m entfernt von dem KEVEYs Fundort). Über den von KEVEY publizierten Fundort des 
Esztergáli-Tales werden einige neue und interessante floristische Daten (Allium victorialis, Corallorhiza 
trifida) angegeben. 
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