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A Kitaibel-varfű taxonómiai megítélése 
 

SZABÓ (1911) Knautia monográfiájában a Knautia arvensis  változataként és annak molyhos alakjaként 
[Knautia arvensis (L.) Coult. var. kitaibelii (Schultes) Szabó f. tomentella Szabó.] írta le a tárgyalt faj 
Magyarországon előforduló alakját. A Magyar Flóra Knautia határozókulcsában, amelyet átnézett SZABÓ is, 
JÁVORKA (1924–25) a Knautia arvensis-t a történelmi Magyarországról három faj alatti taxonra bontja, 
amelyeket később alfajként értelmeznek. Ezek egyike a subsp. kitaibelii (Schultes) Szabó apud Jávorka. 
Ebben az összefüggésben a tomentella alakkörről említés sem történik. JÁVORKA – CSAPODY (1975) művéből 
is hiányzik az említett taxon rajza. Ez a növény későbbi felismerését is megnehezítette. Jelenlegi elfogadott 
rendszertani besorolását BAKSAY (1956) végezte el. 
 

Korábban ismert lelőhelyei, természetvédelmi helyzete 
 

Amíg a Knautia kitaibelii típusa Kelet- és Közép-Európában él, azon belül is a Kárpátok vonulatához 
kötődik, addig a hazai alfaj korábban is csak viszonylag szűk területen volt ismert a Pilis–Budai-hegységben, 
elsősorban dolomiton kialakult vegetációban (ZÓLYOMI 1958, PÉNZES 1958, EHRENDORFER 1962, SOÓ 1966). 
BORBÁS (1879) Knautia carpatica Heuff. néven említi a “Gellérten szálonként” (ő maga azonban nem látta). 
A század elejétől ismert volt Piliscsaba (Bükköskúti-árok) és Pilisszántó területéről, amit herbáriumi 
példányok is bizonyítanak. JÁVORKA (1924–25) is a Pilis-hegyet jelöli meg a taxon előfordulásaként. 
JÁVORKA–SOÓ (1951) észak-kárpáti endemizmusként még a Knautia arvensis subsp. kitaibelii-t említi a 
Pilisről és a Nagyszénásról, tehát a Budai-hegységből. SOÓ (1966) is csak a Budai-hegység szerepel, több 
lelőhellyel (Nagyszénás: Egyeskő, Csillebérc, Csiki-hegyek). SOÓ–KÁRPÁTI (1968) már a mai felfogásban 
közli a taxont, de csak a Budai-hegységből, pilisi lelőhelyéről nem történik említés. Hasonló a termőhely 
megjelölése SIMON (1992) határozókulcsában is, ahol annak endemikus és reliktum jellegét is hangsúlyozza. 

Ismert lelőhelyei az MTM Növénytárának Carpato–Pannonicum gyűjteményében őrzött herbáriumi lapok 
alapján: Budaörs és Csillebérc között, Sorrento és Pilisszentiván,  Nagyszénás, a Pilis-hegy alatt, Pilisszántó 
és Pilisszentkereszt (Gyűjtők: Vajda L. 1932, Pénzes, Bartha, Kárpáti Z. 1933). 

A Knautia kitaibelii hazai adatai a MTM Növénytára (BP) gyűjteménye alapján: Rákos † (Borbás), 
Hódmezővásárhely? (JÁVORKA 1925), a Budai-hg.-ben: Piliscsaba, Bükkös-kúti-árok (Disznófő-kopárok) 
(SZABÓ 1906), Nagy-Szénás (-oldal) †?, Sashegy †, Gellérthegy † (BORBÁS 1879),  Csillebérc †? (Jávorka), a 
Pilisben: Pilisszántó  †? (Bartha), Pilisszentkereszt, Pilis-oldal (Vajda, Kárpáti, Pénzes, Bartha, Bőhm–Facsar 
1997, Bőhm 1999). 

A fokozottan védett fajok listáján szerepel a faj (természetvédelmi értéke 30 ezer forint), annak ellenére, 
hogy az utóbbi években senki sem látta egyetlen ismert lelőhelyén sem.  

Az ELTE Botanikus Kertjében élő állománya  javarészt a Knautia arvensis-szel alkotott hibridekből áll. 
A Vörös Könyvben NÉMETH (1989) a fehér varfüvet potenciáliasan veszélyeztetett fajként veszi számba, 
ugyanakkor  megjegyzi: “kiveszett?” 

Az eltűnt, illetőleg szem elől tévesztett populációk közül a Pilis-hegy keleti lábán, az ún. Pilis-oldal alatti 
földeken 1997-ben rábukkantunk egy fehér virágú varfű populációra. 

Megjegyezzük, hogy sem SCHULTES, sem BORBÁS, sem SZABÓ, sem BAKSAY, sem a Flora Europaea 
szerint sem egyértelműek elkülönítő bélyegei a Knautia arvensis (L.) Coult. színváltozataitól, valójában az 
egész hazai Knautia genus alapos taxonómiai revízióra szorulna.  
 

A pilisszentkereszti állomány újrafelfedezése 
 

1997. június végén, a Pilis-oldal Helleborus-ainak tanulmányozása során figyeltünk fel az éppen virágzó 
Knautia-állományra.  A Knautia arvensis (L.) Coult. sok színváltozatban, tömegesen fordul elő a területen, de 
mellette nagy számban megtalálhatók krémszínű virágzatú példányok is. Utóbbiak közül begyűjtött 
példányainkat összehasonlítottuk az MTM Növénytárában őrzött példányokkal és megállapítottuk, hogy a 
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Knautia kitaibelii subsp. tomentella Pilis-hegy alatti lelőhelyét találtuk meg újra.  Az átmeneti színű 
példányok alapján feltételezhető a két faj hibridjének előfordulása is. 

Növényünk Polygalo-Brachypodietum pinnati, Cleistogeni–Festucetum rupicolae, Anthyllido–
Festucetum rubrae társulásokban, többnyire erősen erodált, kőtörmelékes talajon fordul elő. Mivel felette, 
északkeleti irányban a Vaskapu-szikla kőzetanyaga dolomit, valószínű, hogy ennek aprózódása során került 
ide a törmelék. A Pilis-oldalban délnyugat-északkeleti irányban  (Éleskő–Pilis-oldal–Vaskapu-szikla) a 
feltevések szerint dolomit alapkőzetű sávok húzódnak, a triász (dachsteini) mészkő tömbjébe ágyazódva. A 
dolomit sávok kibukkannak a Kis-Szopláknál, majd a Pilisszentlélek feletti Fekete-köveknél és a Fekete-hegy 
oldalában is. A magasleseknél hárs-kőris törmeléklejtő erdő és cseres-tölgyes található, ennek fajai 
kihúzódtak az irtásrétre és a kettő közötti erodált területen él a Knautia kitaibelii (BŐHM – FACSAR 2000).  

A dolomit és a homok határán fordul elő például a piliscsabai Disznófő-kopároknál, a pilisszentiváni 
Nagy-Szénás oldalban, ott látható is a homok, itt viszont a növényzet összetétele árulkodik róla. 

A Knautia kitaibelii subsp. tomentella a Pilis-oldal alatti földekre hasonlóképpen kerülhetett, mint azt 
PÉNZES (1958) említette Pilisszentivánról (Egyeskő). A dolomit sziklákon csak kevés példány élt, ellenben 
alatta, a dolomit törmelék és a homok határán annál több. A Vaskapu-szikla esetében is erről van szó, itt a 
törmelék nem egyenesen a sziklák alatt, hanem délkeleti irányban helyezkedik el. A faj sarjtelepeit egyáltalán 
nem zavarja a rendszeres kaszálás, sőt úgy tűnik, segíti a fennmaradását. Az, hogy jelenlétét hosszú ideig 
senki sem vette észre, nemcsak a katonai terület közelsége, hanem esetleg az állandó kaszálás miatt is 
történhetett. 

A Knautia kitaibelii subsp. tomentella locus classicus-a 
 

Az eredeti, KOCSIS által megtalált klasszikus lelőhely [Piliscsaba: “Bükkös-kúti-árok”] felkutatását 
nagyon megnehezítette az a tény, hogy a Vadvédelmi Területet őrtornyokkal  és dupla kerítéssel vették körül, 
mivel kormányzati vadászterület volt évtizedekig.  Semmiféle természetvédelmi kutatásra nem volt lehetőség, 
sőt a Kis-Szénás Csabai-árok felőli részét is bekerítették. 

E kopárok nagyon sok értékes, védett fajt őriztek meg, ráadásul a telepített feketefenyők eltávolítása után 
gyorsan regenerálódnak. A gerincélen megtaláltuk a Knautia tőlevélrózsáját. 

A Disznófő-kopárokon, különösen a gerinc középső részén, homokos talajú nyeregben  Stipa cf. joannis, 
Peucedanum arenarium, Gypsophila fastigiata subsp. arenaria, Festuca vaginata populációi is élnek.  
Valószínűsíthető hogy a “Nagy-Szénás” megjelölés valójában a Disznófő-kopárokra (is) vonatkozik. 

Összevetve az eddigi terepi tapasztalatokat, mind a pilis-oldali, mind a piliscsabai lelőhelynél feltűnő, 
hogy: Bromo-Festucion faj, de körülveszik a Festuco-Brometea fajok, az, hogy a jellemző fajok mind a két 
lelőhelyen azonosak: Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla, Bromus pannonicus, Bromus erectus, Festuca 
rupicola, Asparagus officinalis, Poa angustifolia, Poa bulbosa, Hypochoeris maculata, Sedum acre, 
Chondrilla juncea stb. (BŐHM – FACSAR 2000). 

Hazánkban a Knautia kitaibelii törzsalak jelenlegi ismereteink szerint csak a pilisszentkereszti Pilis- 
-oldalban, míg a fokozottan védett Knautia kitaibelii subsp. tomentella a Budai-hegységben (Nagy-Szénás-
oldal és Disznófő-kopárok) valamint a Pilisben a pilisszentkereszti Pilis-oldalban él. A Knautia kitaibelii 
subsp. kitaibelii a mai Magyarország flórájára újnak tűnik, de ez csak a régi adatok (Pénzes, Bartha, Kárpáti 
Z. herbáriumi lapjai, 1932–1933, BP) igazolása, míg a Knautia kitaibelii subsp. tomentella pilisszentkereszti 
adata teljesen új. Mindez indokolttá teszi a terület kiemelt védelmét és a Nemzeti Park határainak bővítését. 
 

Summary 
The Knautia kitaibelii (Schultes) Borb. in Hungary 

É. I. BŐHM – G. FACSAR 
 

Taxonomical and ecological review of Knautia kitaibelii (Schult.) Borb. subsp. kitaibelii and subsp. 
tomentella (Szabó) Baksay is given. A population of Knautia kitaibelii subsp. kitaibelii was re-discovered in 
Pilis Mts. at Pilisszentkereszt. At the same locality a new population of subsp. tomentella was found. 
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