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Adatok a Mátra-hegység flórájához 

BÁNKUTI Károly 
Mátra Múzeum, Gyöngyös 

ABSTRACT: (Data to the flora of the Mátra Mountain) The author writes about the 
more interesting data of his two years collection work in the Mátra Mountain. Out 
of these the discovery of a newer habitat of Poa remota Forselles is remarkable. The 
author deals on it more detailed. 

1982-ben és 1983-ban kb 50 alkalommal folytattam gyűjtést és meg
figyeléseket a Mátra területén, többnyire egyedül, néhány alkalommal 
VARGA ANDRÁSsal és GOTTHÁRD DÉNESsel közösen. Jelen közlemé
nyemben az érdekesebb adatokat ismertetem. Ezek többsége a hegység 
adott pontjára új adat, melyek közül kiemelkedik a Poa remota újabb ter
mőhelyének megtalálása. Az alább közölt fajokból a feltüntetett lelőhelyek 
nagy részéről van herbáriumi anyag is, ez a Mátra Múzeum gyűjteményé
ben található. Az adatok egy része VARGA ANDRÁS és Dr. NAGY 
GYULA gyűjtéseiből származik, ezt az adott növénynél zárójelben tünte
tem fel. 

Asplenium septentrionale |L.) HOFFM.: GyöngyÖssolymos, a Kis-hegy D-i oldalán lévő 
barlang körüli sziklahasadékokban. 
Equisetum telmateja EHRH.: Parádsasvár, a Rudolf-tanyához vezető út mellett van szép 
állománya. Néhány példánynál a meddőszárak csúcsán termőfüzér van. 
Equisetum silvaticum L.: Parádsasvár, a Rudolf-tanyához vezető út mellett van kisebb 
állománya, valamint ettől ÉNY-ra, az Áldozó-patak forrásánál. 
Isopyium thalictwides L. : Mátraszentistván, Csörgő-völgy; GyöngyÖssolymos É-ra, a pa
tak melleit; Szurdokpüspöki, Diós-patak völgye. 
Anemone nemoiosa L. : Gyöngyössolymostól É-ra, a patak mellett. Anemone ranuncu-
loidessel együtt nő. 
Sidexitis montana L.: Gyöngyös, a Sár-hegy DK-i oldalán, sziklagyepben. 
Prunella laciniata NATH.: Gyöngyössolymoson a Kis-hegy alatt kanyarodó zöld 4 tu
ristajelzés mellett. 
Phlomis tuberosa L.: Gyöngyös szélén, a gyöngyössolymosi víztároló műút felőli oldalán 
nő néhány szál, a bokrok tövében. 
Lamium galeobdolon (L.) NATH.: Mátrafüred, Kis-hidas-folyás, valamint Gyöngyössoly
mostól É-ra, a patak mellett több helyen. 
Scopolia carniolica JACQ.: Parádsasvár, Mogyorós-orom K-i oldalán, a Mátraalmásra ve
zető út mellett él pár példány. 
Veronica beccabunga L.: Parádsasvár, Rudolf-tanya: a Fekete-tó égerlápjában. 
Melampyrum cristatum L.: Mátrafüred, Remete-bérc, Bene-hát. 
Aster linosyris (L.) BERNH.: GyöngyÖssolymos, a Kis-hegy zöld 4- turistajelzése mellett 
végig. 
Senecio rivularis (W. et К.) D C : Galyatető É-i oldalán, egy forrásmocsárban nő néhány 
darab. 
Xeranthemum foetidum MÖNCH.: Gyöngyössolymostól É-ra, a piros és sárga turistajel
zés közti területen szép állomány. 
Cucubalus baccifer L. GyöngyÖssolymos, Kis-hegy, a szeméttároló körül. 
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Stellana alsine GRIMM.: Parádsasvár, Rudolf-tanya, Fekete-tó: a lápban elszórtan. 
Primula elatior (L.) SCHREB.: Mátraszentistván, Csörgő-völgyben 4 db-ot találtam; Galya
tető, Málnás-réten sok van, innen Dr. NAGY GYULA gyűjtött 6 példányt. 
Androsace elongata L.: Mátraháza, Nyerges-tető; Gyöngyöshalászon a patak holtágainál. 
Myosuius minimus L.: Gyöngyöshalászon, a holtágaknál szikes folton él kisebb állomá
nya, az itteni példányok egy része nagyon apró (f. peipusillus HUTH.): Adács (VARGA 
ANDRÁS); Atkár, Tass-puszta, ördög-oldal (VARGA ANDRÁS). 
Ceratocephalus testiculatus (CR.) ROTH.: Gyöngyöshalász, a futtballpálya és a szeméttá
roló környékén nagy foltokban (VARGA ANDRÁS). 
Adonis vemalis L.: Gyöngyöspata, Mész-part. 
Ceiatophyllum submeisum L.: Gyöngyöshalász, víztároló. 
Thymelaea passeiina (L.) COSS. et GERM.: Gyöngyössotymost É-ra alig elhagyva, telepí
tett feketefenyvessel szemben, az út jobb oldalán él kisebb populációja. 
Daphne mezeieum L. : Mátraszentistván, Csörgő-völgyben 3 példányt találtam; Galyatető, 
Málnás-rétről 1 példány (Dr. NAGY GYULA); Fallóskút—Csörgő-völgy közötti zöld jelzé
sű turistaút mellett, a Som-tető DNY-i odalán lévő fiatalosban igen sok van. 
Bifoia radians M. В.: Gyöngyöshalász, a holtágaknál (VARGA ANDRÁS). 
Impatiens parviflora DC.: Adventiv növény, mely a Mátrában igen gyors ütemben terjed, 
főleg a települések és üdülőterületek környékén, tápanyagban dús, jó vízellátottságú ta
lajon. Kékestetőn a buszmegálló mellett nő néhány példány; a mátrafüredi parkokban, 
ösvények, turistautak mentén közönséges; Gyöngyössolymostól É-ra, a patak mellett is 
gyakori. 
Bupleurum longifolium L.: Párád, a Sor-köveknél gyűjtöttem egyetlen példányt, sziklás 
erdő szélén. 
Cűrum caivi L.: Parádsasvár, Rudolf-tanya : a Fekete-tó körüli füves helyeken nő néhány. 
Aethusa cynapium L.: Mátraszentistván, Csörgő-völgy. 
Selinum carvifolia L.: Gyöngyös, Sár-hegy. 
Sambucus iacemosa L. : Mátraszentistván, Csörgő-völgyben láttam pár darabot. Nem vol
tak teljesen egészségesek, főleg a fiatalabb hajtások nagyrészt elszáradtak. 
Colchicum autumnale L.: Gyöngyös, a Sár-hegy NY-i oldalán lévő nagy tölgyirtáson; 
Gyöngyössolymos, a Kis-hegy déli oldalán; Mátraszentistván, Kis-kő, a kék turistajelzés 
mellett. 
Cvperus fuscus L.: Gyöngyössolymos, a falutól Ê-ra, a patak mellett él néhány tő. 
Scirpus silvaticus L.: Parádsasvár, Rudolf-tanya, a Fekete-tó közepén nagyobb foltban. 
Caiex elongata L. : Parádsasvár, Rudolf-tanya, a Fekete-tó közepén nagyobb foltban. 
Poa iemota FORSELLES: e növényünknek eddig egyetlen hazai populációja volt ismert, 
ugyancsak a Mátrában, a Kőris-mocsárban. 1982-ben bukkantunk rá újabb állományára 
VARGA ANDRÁSsal. Az újabb lelőhely: Fekete-tó, valamint a Galyatető É-i oldalán fek
vő mocsár. A Kőris-mocsárban lévő állományt a mellette létesített feltáró út veszélyez
tetheti, a most felfedezett populáció ezzel szemben nehezen megközelíthető helyen van, 
legfeljebb a Fekete-tó lápjában élő példányok károsodhatnak a műút közelsége, valamint 
amiatt, hogy közvetlen környezetükben jónéhány fát kivágtak. Ezt a növényt a kirándu
lóktól, alkalmi virágszedőktől félteni nem kell, szinte kizárólag az erdészeken és bota
nikusokon múlik, hogy tagja marad-e flóránknak. A Fekete-tó égerlápja néhány kuriózu
mot még e növényen kívül is rejt, ezért közlöm az 1983. május 25-én készült fajlistát, 
mely a láp és közvetlen környezetének fajait tartalmazza. 
Acei pseudo-platanus, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Alliaiia petiolata, Alnus 
glutinosa, Alopecuius pratensis, Атит maculatum, Astragulus glycyphyllus, Athyiium 
filix-femina, Atropa bella-donna, Caltha palustris, Cardamine amara, Cardamine impati
ens, Carex elongata, Carex pilosa, Carex remota, Carex silvatica, Carpinus betulus, Chry-
sosplenium alternifolium, Cirsium palustre, Clematis vitaiba, Colchicum autumnale, Co-
rylus avellana, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Dactylis glomerata, Denta-
ria bulbifera, Dryopteris carthusiana, Dryopteris filis-mas, Equisetum arvense, Equisetum 
silvaticum, Euphorbia amygdaloides, Euphorbia cyparissias, Fagus silvatica, Fragaria ves-
ca, Fraxinus excelsior, Galium aparine, Galium mollugo, Galium odoratum, Galium 
schultesii, Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma hirsuta, Impatiens noli-
tangere. /uncus inflexus, Lemna minor, Lycopus europaeus, Milium effusum, Mycelis 
muralis, Myosotis palustris, Neottia nidus-avis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Poa pra
tensis, Poa remota, Primula veris, Pulmonaria officinalis, Ranunculus repens, Ribes uva-
crispa, Rumex acetosa, Salvia glutinosa, Scirpus silvaticus, Scrophularia nodosa, Scro-
phularia umbrosa, Senecio nemorensis, Solanum dulcamara, Stachys silvatica, Stellaria 
alsine, Tussilago farfara, Urtica dioica, Valeriana officinalis, Veronica beccabunga, Vero
nica chamaedrys, Veronica officinalis. Vicia sepium. 
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Aegilops cylindiica HOST.: Gyöngyössolymos, 
mellett. 
Tragus iacemosus (L.) ALL.: Szurdokpüspöki, 
Phalaris canaríensis L.: Gyöngyös, Szurdok-part 

Érkezett: 1984. III. 10. 

a Zemanek kisvasúti megállónál, a sínek 

Szurdok-völgy (VARGA ANDRÁS). 
(VARGA ANDRÁS). 
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