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2. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 
 

„Vannak vidékek, gyönyörű tájak, 
ahol a keserű számban édessé ízesül  

vannak vidékek legbelül, 
szavak sarjadnak rétjein, gyopárként 
sziklás bércein, szavak kapaszkodnak 

szavak, véremmel rokon a patak...” 
(Kányádi Sándor) 

Hazánk természetvédelmi térképén az Észak-magyarországi-középhegységben kevés fehér 
foltot találunk: mindössze néhány kistáj, illetve kistájcsoport nem rendelkezik viszonylag nagy, 
természetvédelmi oltalom alatt álló területtel. A Natura 2000 területek kijelöléséig közéjük tartozott 
a Borsodi-dombság kistájcsoport is, amely két kistáj: a Sajó-völgy és a Putnoki-dombság szerves 
együttese. E táj finom átmenetet alkot az Alföld síkja és a hegyek bércei között. Szelíd, lankás dombjai 
virághímes rétekkel, csöndes ligetekkel váltakoznak és Tompa Mihály verseinek hangulatát idézik. 

E térség botanikai értékeinek kutatását kezdtem meg a környezet- és természetvédő 
társadalmi szervezetek körében megismert miskolci Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért 
Alapítvány gömörszőlősi oktatóközpontja meglátogatását követően 1999 tavaszán. Már az első 
kiszállás alkalmával feltűnt e mozaikos táj változatos élőhelyeinek fajgazdagsága, ami minél nagyobb 
terület feltárására ösztönzött. Ehhez az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság is segítséget nyújtott. 

A környéken korábban kutató botanikusok (Fábry, Szontagh, Budai, Thaisz, Boros, Hulják, 
Zólyomi, Soó, Czenthe) figyelmüket elsősorban a keleméri Mohos-tavak felé fordították. A terület többi 
részének élővilágáról – jelentőségéhez képest – kevés irodalmi adat és herbáriumi gyűjtés áll 
rendelkezésre. Néprajzi, településtörténeti viszonyai ugyanakkor alaposan kutatottak az 1980-as évek óta. 

A botanikai értékek kutatásában 1999 tavasza óta veszek részt (Malatinszky 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004a, 2004b, 2005, 2006, Penksza és Malatinszky 2001, Malatinszky és Penksza 
2002, 2004a, 2004b, Centeri és Malatinszky 2005), figyelmet szentelve nemcsak a helyileg vagy 
akár országosan is kuriózumnak számító florisztikai adatoknak, hanem a különböző természetközeli 
élőhelytípusoknak, valamint a régi és a mai gazdálkodási formáknak is — hiszen az ismertté váló 
fajok csak eredeti élőhelyükön, az esetek többségében évszázadokon keresztül alkalmazott 
legeltetés, kaszálás vagy extenzív szántóföldi művelés fenntartásával, azaz in situ őrizhetők meg a 
jövő generációknak. A terület talajviszonyainak megismerése, a talajok állapotának felmérése is 
fontos feladat, hiszen az antropogén folyamatok hatására a víz- és szélerózió az utóbbi évtizedek 
folyamán több területen felerősödött, ugyanakkor a teljes nemzeti vagyon mintegy 20 százalékát a 
termőföld értéke szolgáltatja (Ángyán 2001). A tájvédelem, a talajok hosszú távú fenntartása és 
védelme csak a rajtuk kialakult élővilág diverzitásának megőrzésével együtt lehetséges. 

Ahhoz, hogy egy területről a természetvédelem céljainak megvalósítását szolgáló részletes 
és gyakorlatias kezelési tervek készüljenek, előfeltétel a terület különböző élőhelyeinek, művelési 
módjainak és növénytani értékeinek ismerete. Mindezek alapján munkám fő céljai a következők: 

• a lokálisan, illetve nagyobb területre új fajként előkerült botanikai értékek – 
herbáriumi adataikkal és irodalmi hivatkozásaikkal kiegészített – feltárásán túlmenően 

• a fajgazdag élőhelyek és az azokat veszélyeztető tényezők megismertetése és 

• néprajzi jellegű forrásmunkák tájökológiai szemléletű elemzésével feltárva a 
hagyományos tájgazdálkodási formákat és az azok alapját képező talajviszonyokat, 

• kiindulási alap nyújtása az élőhelyek természeti értékeit megőrző kezeléshez.  

 A terület teljes körű megismeréséhez elengedhetetlen a kultúrtörténeti emlékek, az épített 
környezet értékeinek – köztük a gazdálkodáshoz kapcsolódó épületek – megismerése is. 
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 A táji léptékű vizsgálatok során és a tájvédelemben megkülönbözetett figyelmet kell 
szentelnünk az ember tájformáló hatásának, a természeti környezet társadalmi hasznosíthatóságának 
(Barczi és Centeri 1999, Csorba 2000, 2003, Farina 1998, Jung 2000, Mander et al. 2001, Naveh és 
Liebermann 1994, Richling 1998, Zonneveld és Forman 1990). Ebben a folyamatban a tájhasznosítás 
határozza meg a legtöbb táj szerkezetét, funkcióját. A tájak dinamikus természete a népességnövekedéssel 
járó tájhasználat-változás korában nyilvánvaló (Andersen 1997, Collinge 1996, Csató és Mezősi 
2003, Forman és Collinge 1997, Moss 1987). A táj hasznosításának megváltozását elsősorban 
gazdasági–társadalmi erők irányítják, ezért a táj mai állapota és jövőbeni alakulása megértésének 
folyamatába integrálni kell a társadalomföldrajzi ismereteket. A gazdasági tevékenységet, a 
klímaváltozást és a tájhasználat által indukált hosszú távú tájváltozásokat is vizsgálni szükséges 
(Bastian és Bernhardt 1993, Csató és Mezősi 2003, Lundberg és Handegard 1996, Nassauer 1995). 

A „hazai” tájak megőrzését sokan igen fontosnak tartják, és ennek ösztönzését több európai 
szervezet is célul tűzte ki (Arnesen 2001, Bätzig 1991, Giorgis 1995, Fry 2000, Wascher 2000). Az 
Európa Tanács 2001 októberében kiadta az „Európai Tájkonvenció” című dokumentumot, aminek 
fő gondolata, hogy az európai állampolgárok identitástudatát nagymértékben erősíti a kontinens 
tájaihoz való kötődés (European Landscape Convention 2000). 

A megőrzés során a mezőgazdasági tájnak természetvédelmi szerepet is be kell töltenie. A 
Föld felszínének döntő részén kialakított mező- és erdőgazdasági tájak, termelő funkciójuk mellett, 
optimális esetben megőriztek valamit ökológiai szabályozó szerepükből, ezért természetvédelmi, 
társadalmi és kulturális jelentőségük is van (Bastian és Schreiber 1999). A mezőgazdaság és a 
természetvédelem egymásra utaltságát kiválóan jelzi az a tény, hogy Közép-Európában a 
veszélyeztetett növény- és állatfajok több mint fele antropogén ökoszisztémák lakója (Harrach 1992). 
A védett területek mellett pedig egyre jobban hangsúlyozzák a természetközeli állapotú élőhelyek 
jelentőségét is (Bodnár et al. 2000). Ha azonban kizárólagossá válik a nagyüzemi gazdálkodás, az 
elemeiben „elszegényedett” táj nem lesz képes megfelelni a funkciók széles körének (Lóczy 2003).  

A biológiai sokféleség védelméről szóló ENSZ egyezmény (Nechay és Faragó 1992) hazánk 
mezőgazdaságára is komoly feladatokat ró. Magyarország korszerű földhasználatának kialakítására 
olyan koncepciók születtek (Harrach 1992, Ángyán 1998), amelyekben feltételként szerepel, hogy 
az agrártáj − alapvető termelő feladata mellett − ökológiai funkciókat is képes legyen ellátni. A 
biotóphálózatok elvén (Jedicke 1994) alapuló elképzelés szerint (Ángyán és Menyhért 1997) ehhez 
az agrártáj legalább 8–12 százalékát természeteshez közeli állapotú biotópok alkossák. 

Az élőhelyek feldarabolódását és elszigetelődését az elmúlt évtizedekben nem sikerült 
megszüntetni. Ennek kivédésére gyakran ökológiai hálózatokat (Moskovits és Tímár 1998, Brose et al. 
2005, Boere és Taylor 2004, Rehackova és Pauditsova 2003), zöld- és ökológiai folyosókat terveznek 
(Barczi et al. 2003, Jongman, Kulvik és Kristiansen 2004), élőhely-fragmentumokat elemeznek 
(Vasas et al. 2005), hogy a már szétszabdalt élőhelyfoltokat valahogyan összekapcsolják. 

Ma már viszonylag nagy bizonyossággal elmondhatjuk, hogy szinte nem találunk olyan 
területet hazánkban, amelyet soha nem bolygattak. Jellemző folyamat a felhagyott területek 
regenerálódása is. Az így kialakuló természetközeli élőhelyek általában eltérnek az eredeti 
természetes vegetációtól. A felhagyott mezőgazdasági területek regenerálódásának iránya számos 
természet- és környezetvédelmi jellegű problémára is ráirányítja figyelmünket (Mariott et al. 2002, 
Rupp et al. 2004, Centeri és Pataki 2005). Ez annyiban hasonló az élőhelyek fragmentációjának 
kutatásához (Báldi 1996), hogy a jelenség elterjedtségéhez képest kevesen foglalkoznak a témával. 

A fenntarthatóság felé vezető folyamat során kulcsfontosságú, hogy globalizálódó világunk 
homogenizáló tendenciáival szemben bátran támaszkodjunk a belső természetüknél fogva sokszínű, 
adaptív és kreatív helyi hagyományokra (Csillag 2005). A természeti értékek megőrzését biztosító 
jellegük mellett kultúrtörténeti, hagyományőrző céllal mutatom be a kutatási területemnek egykor 
oly sokszínű és máig fennmaradt maradványaiban is szemet gyönyörködtető tájhasználati módjait. 
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3. TÁJJELLEMZÉS 
 

„Tűnődve nézek a tájon véges-végig; 
Távol halmok s hegyek láncolatja kéklik 

S innen rajta zölden, 
A szép Sajó völgye nyájas nyílt arcával 

Tárul ki előttem… 
 (Tompa Mihály) 

„Gömör „Magyarország kicsinyben” vallották elődeink, s mindazok, akik bejárták a 
történeti Magyarország egyik legnagyobb megyéjének a tájait, a Kárpátoknak nyúló hegyeit és a 
Sajóba futó patakocskák völgyeit. S ha leértek Putnokra, ahol a monda szerint Mátyás király a 
szőlőhegyen megkapáltatta az urakat, kegyelettel álltak meg a Dienes-völgyből eredő patak partján 
a történelmi múltat idéző korok, korszakok zivatarának ellenálló, megyehatárt jelző, golyóktól 
sebzett kőoszlop mellett” Ujváry (1985). 
 
3.1. Természetföldrajzi viszonyok 

A Putnoki-dombság kistáj az Észak-magyarországi-középhegység nagytáj Észak-
magyarországi-medencék középtájának Borsodi-dombság kistájcsoportjában fekvő feltöltött, 200-
400 méter tengerszint feletti átlagmagasságú medence (1-2. ábra). Északról a Gömör–Tornai-karszt 
déli nyúlványa határolja, kapcsolatot teremtve a Kárpátok koszorújával. Déli határa a Sajó völgye, 
amely szintén önálló kistáj a Borsodi-dombságon belül. Közigazgatásilag a Putnoki-dombság 
nyugati része a történelmi Gömör-, 1803-tól Gömör–Kis-Hont törvényesen egyesült vármegyéhez, 
keleti fele a történelmi Borsod vármegyéhez, északi szegélye pedig Abaúj-, majd Abaúj-Torna 
vármegyéhez tartozott, 1950-től pedig teljes egészében Borsod-Abaúj-Zemplén megye része. A 
kutatási terület egyetlen városa a Sajó völgyében fekvő Putnok, amelynek közigazgatási területe 
egyaránt érinti a Putnoki-dombság és a Sajó-völgy kistájakat (Marosi és Somogyi 1990, Mezősi 1998). 

3.1.1. Domborzati és földtani viszonyok 

A Putnoki-dombság az Aggtelek–Rudabányai-hegység mezozoos és az Upponyi-hegység 
paleozoos keletkezésű hegységrögei között fekszik. Felszíne több mint kétharmadát pliocén 
agyagos, homokos üledékek, valamint pleisztocén vályog fedik, a nyugati, délnyugati részen 
oligocén homokkő, márga, délen kis kiterjedésben miocén vulkáni andezittufa és helyenként 
löszszerű üledék található. A kistáj egyes részein gyakoriak a tömegmozgásos folyamatok. 
Délkeleti részének mélyén nagy mennyiségű barnakőszén található (Gondár 1989, Peregi 1986a). 
Ásványtani kuriózumnak számítanak az Imolán, a templom mögötti domb szürke agyagjában 
fellelhető szép gipszkristályok.  

A Putnoki-dombság felszínének mintegy 20-20 százaléka többnyire laza üledékekből 
felépülő tetőfelszín, völgyközi hát, vagy folyóártér, nagyjából 5 százaléka teraszfelszín, 55 százaléka 
pedig hegy- és domblábi lejtő (Marosi és Somogyi 1990 és Stefanovits 1993). Szerkezeti és 
geomorfológiai értelemben fiatal hegységközi eróziós–deráziós medence-dombság, amely 
nyugati irányban nyitott és szervesen kapcsolódik a Rimaszombati-medencéhez. Felszínfejlődésére 
fontos hatással van a körülvevő tönkösödött alacsony középhegységi gyűrű (Mezősi 1984). 
Domborzata a harmad- és negyedidőszak határán a belső erők által aktivált folyamatok hatására 
kezdett formálódni, mégpedig úgy, hogy az Aggtelek–Teresztenye vonaltól északra fekvő 
nyíltkarsztos felszín hegységgé, míg az ettől délre eső terület dombsággá alakult (Dobány 2004). 

A vizsgált terület tengerszint feletti magassága 190–444 méter között változik, legmagasabb 
pontja a Kormos-verő (444 m) Kelemér és Putnok között. Az átlagos relatív relief 68 m/km2, az 
átlagos völgysűrűség 2,5 km/km2 (Dobány 2004). A környező magasabb térszínekhez pliocén kori 
hegylábfelszínekkel kapcsolódik, amelyeket a pleisztocén eróziós folyamatai alacsony völgyközi 
hátakra tagoltak (Mezősi 1985). Az andezittufát és agglomerátumot produkált vulkáni tevékenység 
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nyomai Putnok és Szuhakálló között fedezhetők fel a felszínen. Az észak felé lejtő dombtető helyzetű 
üledékrétegek Felsőnyárádnál buknak a pannon formáció alá. Több helyen szarmata–pannóniai 
kvarc és kristályospala kavicsokat találunk a felszínen, amelyek eredete még nem teljesen tisztázott, 
és felvetik az Ős-Sajó egy ágának a Szuha-völgy irányában való lefutását is (Mezősi 1984). 

1. ábra: A Putnoki-dombság és környezetének térképe (Forrás: http://lazarus.elte.hu) 

 

2.ábra: A kutatási terület térképe (Aggtelek és Rudabánya viszonyítási pontként szerepel) 

A Putnoki-dombságot délről a Sajó-völgy határolja, amely szerkezeti árokban kialakult, 
aszimmetrikus, teraszos folyóvölgy. A 123–260 méter közötti tengerszint feletti magasságú terület 
részben ártér, részben pedig közepes magasságú tagolt síkság. Az átlagos relatív relief alig haladja 
meg a 30 m/km2-t. A völgy alapkőzetei a harmadidőszakban keletkeztek (márga, homok, homokkő, 
barnaszéntelepes lajtamészkő), a felszínen folyóvízi homok, kavics, teraszkavics, lösz és 
löszderivátum, valamint glaciális vályog a legjellemzőbb (Marosi és Somogyi 1990, Mezősi 1985). 
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3.1.2. Éghajlat 

 A Putnoki-dombság vizsgált részének éghajlata Magyarország Nemzeti Atlasza (1989) 
szerint mérsékelten meleg, a tenyészidőszakban elégtelen nedvességű, mérsékelten száraz 
(megközelíti a mérsékelten nedves éghajlati típust), hideg telű. A napsugárzás évi összege 4300 
MJ/m2 alatti, ami hazai viszonylatban igen alacsonynak számít. A januári globális sugárzás itt a 
legalacsonyabb az országban, mindössze 100-105 MJ/m2. A júliusi értéktől (640-660 MJ/m2) csak 
az Alpokalján mérnek alacsonyabbat (összehasonlításul: a Duna–Tisza-közén helyenként 700 
MJ/m2 fölötti ez az érték). A napfénytartam évi összege is itt az egyik legalacsonyabb az 
országban, 1900 óra alatt marad (összehasonlításul: Szeged környékén 2102 óra). Putnokon az évi 
napfénytartam 1850 óra körüli, amely telente a gyakori ködök miatt 150 óra körüli (Boldogh 
2001a). Januárban átlagos időjárás mellett 50-55 órán keresztül süt a Nap, de ha tartós köd üli meg 
a völgyeket, akkor ez az érték lényegesen kevesebb is lehet. Júliusban területünkön mintegy 30 
órával (kb. 10 %-kal) marad el a napsütéses órák száma az országban mérhető legmagasabb 
értéktől. Ezen alacsony értékeket a kistáj északi fekvése és az a tény határozza meg, hogy az évi 
átlagos felhőzet 64-66%, ami hazai viszonylatban igen soknak számít. A borult napok száma is sok 
(110-120 napon a felhőzet aránya meghaladja a 80%-ot). A derült napok száma 60-70. A 
leghosszabb derült időszak augusztusra jellemző, a legborultabb decemberre. Az uralkodó szélirány 
általában északnyugati, nyugati. A legszelesebb hónap az április (átlagos szélsebesség 2,6 m/s), a 
legnyugodtabb az október (átlagos szélsebesség 1,9 m/s). Évente 25-75 viharos napot (a 
szélsebesség maximuma 15 m/s feletti) rögzítenek (Dobány 2004). 

 Az évi középhőmérséklet 8-9 oC (pl. Putnokon 8,9 oC). A hasonló tengerszint feletti 
magasságú területek közül itt mérhető hazánkban a legalacsonyabb januári középhőmérséklet (-3,5 
oC). A júliusi középhőmérséklet a kistáj középső részén 19,5 oC, a Sajó-völgyben 19,5-20 oC. Az 
eddigi leghidegebb regisztrált év Putnokon 1965 volt (7,7 °C), míg a legmelegebb 1947 (10,5 °C). 
A regisztrált adatok alapján az eddigi leghidegebb hónap 1942 januárja volt (-12,3 °C), míg a 
legforróbb nyarakat 1946-ban és 1950-1952 között mérték (22 °C). Putnok városában a leghidegebb 
nap 1940. február 18-a volt (-33,6 °C), a legmelegebb pedig 1950. július 1-je (39,5 °C) (Boldogh 
2001a). A kalászosok tenyészidőszakának (március-június) középhőmérséklete mindössze 11-
11,5 oC, ez kedvezőtlen a legtöbb gabonaféle számára. A kapásnövények áprilistól szeptember 
végéig tartó tenyészidőszakának középhőmérséklete 15-15,5 oC. A hőmérséklet évi ingása 21-23 
oC. A fagyos napok száma 110-120. Az első fagyos nap Bánréve térségében általában október 10. 
körül köszönt be, a többi területen néhány nappal később. Április 25-ig számíthatnak a gazdák 
fagyra, azonban talajmenti fagyok néha még májusban is előfordulnak. A fagymentes időszak 
átlagos hossza 160-170 nap. A nyári napok (a maximális hőmérséklet eléri a 25 oC-t) száma 60-70, a 
hőségnapoké (amikor ez 30 oC) 8-16. Országos viszonylatban ezek alacsony értékek (Dobány 2004).  

 A csapadék évi összege északról dél felé haladva 650 mm-ről 600 mm alá csökken. 
Putnokon az évi átlagos csapadékösszeg 582 mm. Putnokon 1942. és 1976. között meteorológiai 
állomás működött, azonban 1976. óta csak csapadékadatokat mérnek. A putnoki meteorológiai 
mérőállomás üzemelése óta mért legnagyobb csapadékösszeg az 1937-es 923 mm volt. A 
legcsapadékosabb hónap 1955. augusztusa volt, amikor a lehullott csapadék mennyisége (272 mm) 
megközelítette a legszárazabb év adatát (326 mm 1992-ben). A napi csapadékrekordot 1958. május 
22-én mérték, ekkor egy nap alatt több mint 100 mm eső esett (Boldogh 2001a). Legkevesebb a téli-
tavaszi időszak csapadéka (1953. márciusában például nem regisztráltak csapadékot), míg a június-
július-augusztus a legcsapadékosabb periódus. Szeptember és október szárazabb időszak, majd 
novemberben és decemberben ismét növekszik a csapadék mennyisége. A kalászos növények 
tenyészidőszakában lehullott csapadék mennyisége általában 225-250 mm, a kapásnövények 
hosszabb tenyészidőszakának átlagos csapadéka 350-400 m. Hazai viszonylatban sok zivatarral (évi 
40-60 napon) számolhatunk a Putnoki-dombságban. Évente 25-40 (az alacsonyabb fekvésű tájakon 
20-30) napon lehet számítani havazásra. A lehullott hó átlagosan 45-60 napig marad meg (Dobány 
2004). A hótakaró maximális vastagsága Putnokon általában 20 cm körüli (Boldogh 2001a). 
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 Az éghajlati vízhiány nyári félévi összege 150-200 mm, évi összege 50-150 mm 
(összehasonlításul: a Duna–Tisza-közén 350 mm). A tényleges párolgás évi összege 450-475 mm, 
tehát a kistáj nagyobb részén a vízháztartás mérlege éves viszonylatban kedvező (Dobány 2004). 

3.1.3. Vízrajz 

A kistáj a Sajó vízgyűjtő területéhez tartozik. A Sajó a Gömör-Szepesi-érchegységben több 
forráságból ered. Teljes hossza 229,4 km, magyarországi szakasza 130 km. Vízgyűjtő területe 
12 708 km2, ebből az országhatáron belüli 4203,5 km2. Magyarországi szakaszán vízgyűjtőjének 
peremén, szerkezeti árokban folyik, a bal és jobb oldali vízgyűjtőterület emiatt aszimmetrikus. 
Szakaszjellege Múcsony térségéig (a vizsgálati terület délkeleti sarkáig) kanyarogva feltöltő, míg 
Múcsonytól intenzíven építi hordalékkúpját. Vízjárásával kapcsolatos adatokat a kutatási területhez 
legközelebb Bánrévén és Sajópüspökin gyűjtenek. Bánrévénél mért legkisebb vízszintje -37 cm, a 
legnagyobb 450 cm volt. Közepes vízhozama a vizsgált térség mentén 21-23 m3/s (szélsőértékei 
Bánrévénél 0,78 m3/s, illetve 480 m3/s). Rendkívül szélsőséges vízjárás jellemző a folyóra. Áradás 
általában tavasszal, illetve nyár elején jellemző, az alsó szakaszon (a betorkolló patakok miatt) 
gyakran egy második árhullám is előfordulhat. Néha még ősszel is levonul egy-egy árhullám. A 
folyó csak részben szabályozott, Putnoktól délre ma is igen kanyargós (Dobány 2004). A Sajó 
gyakran kilépett medréből, ezért – az 1926-os nagy árvizet követően – jelentős árvízmentesítési 
munkálatok eredményeként 1930-1934. között a Hét–Putnok–Dubicsány vonalon mintegy 17 km 
hosszúságban árvízvédelmi töltés épült. Az 1937-es, 1959-es és 1968-as szabályozási munkálatok a 
legnagyobb folyókanyarulatokat napjainkra lefűzték. A holtágakként megmaradt szakaszok így már 
csak nagyobb árvizek alkalmával juthatnak vízutánpótláshoz (Boldogh 2001a). Az 1930-as évekbeli 
szabályozása előtt évente kétszer, ritkábban háromszor is termékeny iszappal öntötte el a völgy 
szántóit és rétjeit, az árvizekkel meghatározva a gazdálkodás rendjét, ezáltal jól példázva a 
természet és gazdálkodás, ezen keresztül táj és település szoros kapcsolatát (Mendöl 1949). 

A Sajó széles völgyében a XIX. század közepéig kiterjedt mocsárvilág volt. A korábbi 
nyíltvizű tavakat nádasok, fűz- és égerligetek szegélyezték. A Putnok környéki mocsarakat a 
Keleméri-, a Szörnyű-völgyi-, a Deák-völgyi- és a Fancsal-völgyi-patak vize, illetve a Sajó 
évenkénti áradása táplálta. A lecsapolások következtében e vízivilág mára teljesen eltűnt. A Sajó-
mentére épült malom védelme érdekében gróf Serényi László 1846-ban malomcsatornát ásatott, 
amelynek központi szerepe lett a mocsarak és tavak lecsapolásában (Boldogh 2001a).  

A Sajó élővilága a folyót az 1950-es évektől kezdődően terhelő jelentős mennyiségű ipari 
szennyezés következtében az 1960-as évekre gyakorlatilag kipusztult, és egészen a rendszerváltásig 
hazánk egyik legszennyezettebb folyójaként tartották számon. A hazai és a szlovákiai ipari üzemek 
termelésének visszaesése, különösen a gömörhorkai papírgyár leállása eredményeként az 1990-es 
évek elejétől kezdve a vízminőség javulásnak indult, így napjainkban Putnok környékén a szerves- 
és szervetlen mikroszennyezők több mint 30 paramétere alapján I. és II. osztály között változik. A 
kommunális eredetű szennyvizek hatása azonban megmutatkozik a vízminőségen (Boldogh 2001a). 

 A Sajó bal parti patakjai széles, enyhén lejtő völgyoldalú, talpas völgyeikben szeszélyes 
vízjárásúak. A fajlagos lefolyás 64-96 mm/év, vagyis 2-3 l/s/km2, a magasabban fekvő térszíneken 
1-2 l/s/km2. Szárazabb időjárású években a medrek egyes szakaszain nem folyik víz a felszínen. 
Leghosszabb mellékvize a Szuha-patak (40 km), amellyel Felsőnyárádnál egyesül a Csörgős-patak 
(17,1 km). Együttes vízgyűjtő területük 212 km2. A Szuha-patak Szuhakállónál mért legkisebb 
vízszintje 18 cm, a legnagyobb 294 cm, legkisebb vízhozama 0,02 m3/s, a legnagyobb 58 m3/s volt 
(Mezősi 1985). Vizsgált területünkön a Sajóba torkollik a Keleméri-, a Szörnyű-völgyi- és a 
Zsuponyó-patak, míg a Szuha-patak vízgyűjtő területéhez tartozik az említett Csörgős-patak mellett 
az Imola-, a Korlát-, a Bakóc- és a Varcsó-patak is. A Szörnyű-völgyi-patak teljes vízgyűjtő területe 
17 km2, heves esőzéseket követően és a tavaszi hóolvadás idején jelentős vízmennyiségeket szállít, 
az év jelentős részében azonban kiszárad (Boldogh 2001a). Az első katonai felmérés során készült 
térkép tanúsága szerint duzzasztott vize malmot is hajtott Putnokon. A patakok egy részének 
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vízminősége rossz, amelynek oka a települések egy részének csatornázatlansága (2006-ig). 
Természetes eredetű állóvizek a suvadással keletkezett keleméri Mohos-tavak, amelyek nyílt 
vízfelülete nem számottevő, azonban jelentős botanikai értéket képviselnek. A dombvidéki 
térségnek egyetlen mesterségesen kialakított tava van: a Szörnyű-völgyi-patak felduzzasztásával a 
XX. század elején halastavat hoztak létre a völgy Kelemérhez tartozó szakaszán. 

 A Putnoki-dombság és a Sajó-völgy felszíne alatt rétegvíz is található, amely egyes 
területeken szulfátos és kemény (30 nko feletti), minősége általában II. osztályú. A Sajó-völgy 
átlagosan 2-4 m mélységben található talajvizének mennyisége jelentős, azonban a víz szennyezett. 
A Putnoki-dombság talajvize is a völgytalpakon, 2-4 m mélységben található (Marosi és Somogyi 
1990, Stefanovits 1993 és Magyarország Nemzeti Atlasza). 

A Szuha-völgyet Száraz-völgynek is nevezik, azt sejtetve, hogy vízszegény területről van 
szó (Pesty 1864: „Szárazvölgynek neveztetvén e táj, bizonyosan azért, mivel folyó vize nincsen 
egyéb, mint egy kis tsergedező patak, melly a nyári hőség idején rendszerint kiszárad…”), és tény, 
hogy a Szuha-völgy Dél-Gömör vízben legszegényebb része, bár pl. Alsószuha határában több 
bővizű forrás is található (Imolay Lenkey 1992), majdnem minden határrészben van egy-egy 
forráskút. Nem hordozzák magukon a kút lényeges jegyeit, nincs emelőszerkezetük, közvetlenül 
lehet belőlük meríteni. A határrészről, az ott földdel, szőlővel, kaszálóval rendelkező gazdáról, vagy 
a víz ízéről kapták nevüket (pl. Büdöskút a Szarvas-völgyben kénes vizéről kapta a nevét, kővel 
kirakott forráskút; a Bakóc-völgy betongyűrűs forráskútja a Bakóc-kút) (Lenkey 1991). 

3.1.4. Talajok 

 A Putnoki-dombság talajainak döntő hányada vályog vagy agyagos vályog fizikai féleségű 
(Mezősi 1985). A felszínt döntően agyagbemosódásos barna erdőtalaj foglalja el, amelynek 
átlagos talajérték száma mindössze 30-40 (VII. minőségi osztály), kémhatása gyengén vagy 
közepesen savanyú. Gyenge vízvezetés és erős víztartás jellemzi. Szélsőséges vízgazdálkodás 
jellemző rá azokon a részeken, ahol csak vékony termőréteggel rendelkezik és jelentősebb az 
agyagfrakció aránya. Kisebb arányban a kedvezőbb termőképességű, nagy szénsavmész-tartalmú 
csernozjom barna erdőtalaj is megjelenik (Putnoktól nyugatra és Serényfalva környékén), 
talajértékszáma 40-60 közötti (V. minőségi osztály). A Szuha-völgytől délre (Dubicsány, 
Alsószuha, Dövény, Jákfalva, Sajókaza környékén) és Trizs határának délies kitettségű, melegebb, 
szárazabb felszínein jellemző a Ramann-féle barna erdőtalaj (barnaföld), amelynek átlagos 
talajértékszáma 40-50 (VI. minőségi osztály) (Dobány 2004). Szuhafő, Zádorfalva, Alsószuha, 
Dubicsány és Imola térségében gyakoriak az ún. csonka barna erdőtalajok, vagyis olyan 
agyagbemosódásos és podzolos barna erdőtalajok, amelyek „A” szintje már legalább a „B” szintig 
erodálódott a lejtők középső és alsó részén, ahol a geológiai vagy az antropogén erózió 
számottevően átalakította a felszínt (Mezősi 1985).  

A Szuha- és a Csörgős-patak völgytalpain és a Sajó-völgyben gyenge minőségű, közepes és 
mély humuszrétegű öntés eredetű talajok (öntésen kialakult mezőségi talaj, öntés eredetű réti talaj, 
nyers öntéstalaj) jellemzőek. Átlagos talajértékszámuk 20-40 (VII-VIII. minőségi osztály). A 
nyers öntéstalaj általában agyagos vályog mechanikai összetételű, gyenge vízvezető, vízraktározó és 
erős víztartó képességű. Az öntés eredetű réti talajok talajértékszáma 40-50 (VI. minőségi osztály), 
szervesanyag-tartalmuk már jelentősebb (Dobány 2004). A teraszokon és részben az eróziómentes 
ártéri szinteken Putnok környékén, valamint Dubicsány és Sajókaza között a jó minőségű 
csernozjomosodott réti talajok is megjelennek (Mezősi 1985). 

 Összességében jelentős a völgytalpakon és völgyoldali lejtők alsó részén foltszerűen 
előbukkanó, a barna erdőtalajok lepusztulása révén kialakult lejtőhordalék talajok borítása is. A 
felhalmozódó, humusztartalmú szintek vastagsága helyenként (pl. a deráziós völgytalpakon) akár a 
2-2,5 méteres vastagságot is meghaladja (Mezősi 1985). Emellett néhány helyen az erdőirtásokat 
követő erózió nyomán kedvezőtlen víz- és tápanyag-gazdálkodású, mezőgazdasági művelésre 
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alkalmatlan köves és földes kopárok is előfordulnak (Marosi és Somogyi 1990). A kutatási terület 
északi határán, Trizs és Aggtelek között kavicsos váztalaj-foltok is megjelennek (Zámbó 1998). 

A kutatott térség felszínének mintegy 80 százaléka lejtős terület (a fennmaradó 20 
százalék ártér), s ennek is több, mint egyharmada 25 százaléknál meredekebb – 
összehasonlításul: hazánk mezőgazdaságilag művelt területeinek 30 százaléka eróziónak kitett és 5 
százalékosnál nagyobb lejtésű (Dobrossy-Fügedi 1983). Az eróziós hatás elsősorban a nagytáblás 
művelés alatt állt/álló területeken, valamint a völgyközi hátakon és a hegylábi lejtőkön számottevő. 
A kutatási terület délnyugati részének (Dubicsány, Putnok, Serényfalva környéke) lejtősebb, az 
erdőirtást követően mezőgazdaságilag hasznosított térszínei erózió által erősen sújtott területeknek 
minősülnek: az eredeti termőrétegnek már több mint 70 %-a erodálódott. Közepes mértékű erózió 
jellemzi Serényfalva, Kelemér, Ragály, Jákfalva és Dövény lejtős térszíneit (Dobány 2004). A 
lehordott talaj nagyrészt a völgytalpakon halmozódott fel (lejtőhordalék-talajok). A talajerózió 
különösen intenzív a déli kitettségű lejtőkön és völgyfőkön (Stefanovits 1993). Helyenként az erdők 
talajára is kiterjed az erózió (Mezősi 1985). A lejtős tömegmozgások közül a deráziós talajpusztulás 
Ragály és Szuhafő környékének jelentős térszíneit érinti. A medence lösztelenségének oka lehet a 
változatos deráziós formakincs, illetve az, hogy a negyedkori intenzív lejtőfolyamatok 
megakadályozták a vastagabb lösztakaró kialakulását, ugyanakkor lösszerű üledék, löszderivátum 
a hegylábfelszíneken többfelé megjelenik (Mezősi 1984).  
 
3.2. Élővilág 

Változatos földtani és felszínalaktani jellemzői mellett az előforduló állat- és növényfajok 
sokszínűsége is arra utal, hogy a Putnoki-dombság különleges természeti adottságokkal bír. 
Földrajzi elhelyezkedésének eredményeként gyakran egymástól jelentősen különböző ökológiai 
mutatókkal rendelkező fajok találják meg életfeltételeiket egymás közelében: a hűvösebb völgyek, 
égerligetek klímája a Kárpátok közelségét idézi, bennük a magasabb hegyvidékekre jellemző, 
kárpáti jelleget hordozó, hegyvidéki fajok fordulnak elő, míg a déli oldalakon és a medencékben 
pannon hatást tükröző melegkedvelő, pontuszi-mediterrán elterjedésű élőlények tenyésznek. Több 
állat- és növényfaj itt és a szomszédos Aggteleki-karszt területén éri el elterjedésének határát (vö. 
www.terra.hu). A változatos természeti adottságok eredményeként kialakult élővilág képét tovább 
színesítik a több évszázados emberi jelenlét eredményeként kialakult másodlagos élőhelyek 
(kaszálók, legelők, gyümölcsösök), amelyek gyakran a természetes élőhelyfoltokkal mozaikosan 
váltakozva, a nagyüzemi gazdálkodás közepette is napjainkig megőrizték kiemelkedő értékeiket.  

3.2.1. Növényzet 

 „A hazai virány általános viszonyaihoz képest Gömör megye érdekes változatosságot mutat. 
(…) mig a magasabb hegyek kopár tetői a legdúsabb viránynyal csak a nyár kezdetével 
büszkélkednek, addig a csendes völgy ölében még késő őszszel is költögeti Flóra istennő szende 
gyermekeit; s míg fönt az ormokon a tavaszi szelek a csillogó havat széthordják, majd 
összehalmozzák, addig itt alant a pelyhes leány-kökörcsin nyilt szemekkel kandikál a melegítő nap 
felé, vagy az illatos viola a takaró avaron áttörve, büszkén emeli kis virágbimbaját” (Fábry 1867). 

 Növényföldrajzilag a terület a Pannóniai flóratartomány (Eupannonicum) Északi-
középhegység flóravidékének (Matricum) Tornai-karszt (Tornense) flórajárásába tartozik és a 
terület a Kárpáti flóratartomány (Carpathicum) Gömör-Szepesi flórajárásával (Scepusiense) 
határos, tulajdonképpen a két nagy biogeográfiai egység, az Eupannonicum és a Carpathicum 
peremén helyezkedik el. A Putnoki-dombság felszínformáiban, alapkőzetében, kialakult talajaiban, 
éghajlati adottságaiban és növényzetében is eltér a Gömör–Tornai-karszttól, emellett talajtani–
mezőgazdasági szempontból is külön kistájat képez. Klímazonálisan a kistáj a lombos erdők övéhez 
sorolható, ezen belül a tölgyes erdők öve a jellegadó. Az ökológiai adottságok sajátosságai azonban 
a klímazónákon belül változatos közösségek kialakulását eredményezték. Az Alföld és a Kárpátok 
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koszorúja között átmenetet jelentő tájat egyaránt érik pannon, kárpáti, szubmediterrán és déli 
kontinentális hatások, s ez természetesen kihat a flóra, a vegetáció és a fauna sokszínűségére is. 

 A Putnoki-dombság klímazonális erdőtársulása valószínűleg a cseres–tölgyes (Quercetum 
petraeae–cerris), extrazonális társulása pedig a hűvösebb oldalakon a gyertyános–kocsánytalan 
tölgyes (Querco petraeae–Carpinetum, Carici pilosae–Carpinetum) volt. Az északi kitettségben 
korábban valószínűleg elterjedtebb középhegységi bükkösök (Melittio-Fagetum) állományai 
napjainkra jelentősen megfogyatkoztak. A patakvölgyek felső szakaszán valószínűleg kiterjedt 
szubmontán égerligetek (Carici elongatae–Alnetum) díszlettek, míg a síksági szakaszokon 
bokorfüzesek (Salicetum triandrae, Salicetum purpureae), puhafaligetek (Salicetum albae–fragilis) 
és a napjainkra hírmondó nélkül maradt tölgy–kőris–szil ligetek (Fraxino pannonicae–Ulmetum) 
szegélyezték a vízfolyásokat, hínárosokkal (Myriophylletum spicati, Nymphaeetum albo-luteae) és 
nádasokkal (Phragmitetum communis) váltakozva. A keleméri Mohosok tőzegmohás átmeneti és 
dagadóláp (Carici lasiocarpae–Sphagnetum, Eriophoro vaginati–Sphagnetum recurvi) foltjai 
növelték az élőhelyek változatosságát. A legmelegebb déli oldalakat borító szubkontinentális 
xerotherm tölgyeseknek (Corno–Quercetum pubescentis) napjainkra csak kis foltjai maradtak fenn 
(Boldogh 2001b, Marosi és Somogyi 1990). 

3.2.2. Állatvilág 

A térség állatföldrajzilag az Eumatricum (Börzsöny–Mátra–Bükk vonulat) része.  

A Putnoktól északra elterülő erdőtömb a Fontos Madárvédelmi Területek (IBA) rendszerébe 
tartozik, mint a császármadár (Bonasa bonasia) előfordulási helye. A Szuha-völgy Natura 2000 
listás állatfajai: Petényi-márna (Barbus meridionalis), vágócsík (Cobitis taenia), réticsík 
(Misgurnus fossilis), vöröshasú unka (Bombina bombina), díszes légivadász (Coenagrion ornatum), 
díszes tarkalepke (Hypodryas maturna), piros szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), nagy tűzlepke 
(Lycaena dispar), vérfűboglárka (Maculinea teleius), közönséges denevér (Myotis myotis), 
hegyesorrú denevér (Myotis blythi), nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum), kis 
patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros). A legértékesebb madárfajok közül a haris (Crex crex) 
és a fekete gólya (Ciconia nigra) is fészkel a területen.  

Az erdőségekben jelentős értéket képvisel a darázs- (Pernis apivorus) és egerészölyv (Buteo 
buteo), a héja (Accipiter gentilis) és a karvaly (Accipiter nisus). A baglyok közül a nagy számban 
fészkelő macskabagoly (Strix aluco) (hangját többször is hallottam), a délies elterjedésű füleskuvik 
(Otus scops) és az egyre délebbre húzódó uráli bagoly (Strix uralensis) a legfontosabb, amely 
utóbbival magam is találkoztam a keleméri Mohosok közelében 2004. őszén. Az itt lakók uhu 
(Bubo bubo) előfordulásáról is beszámoltak (Sztari ex verb.). Öreg erdőkben gyakori a fekete 
harkály (Dryocopus martius) és a zöld küllő (Picus viridis), valamint a holló (Corvus corax) is. A 
Putnoki-dombság erdei vadban gazdagok. A nagyobb vadak közül otthont talál itt a róka (Vulpes 
vulpes), az őz (Capreolus capreolus), a vaddisznó (Sus scrofa), a gímszarvas (Cervus elaphus). 
Idősebb tölgyesekben fejlődik a szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy hőscincér (Cerambyx 
cerdo). Homokbányákban költ a gyurgyalag (Merops apiaster). Az extenzív gyümölcsösök öreg fái 
is védett rovarfajok számára nyújtanak életteret. 

Az erdőterületek értékes kisemlőse az igen ritka erdei pele (Dryomys nitedula) (az 
alsószuhai Bakóc-völgy oldalában 2003. nyarán találkoztam vele egy vadlesen), valamint a mókus 
(Sciurus vulgaris) és a rejtett életmódú nyuszt (Martes martes) és borz (Meles meles). A 
környékbeliek vadmacskáról (Felis sylvestris) is beszámoltak (Molnár ex verb.). 1995. környékén 
az alsószuhai Hideg-kút-völgy fölötti ősbükkösben egy környékbeli vadász hiúzt (Lynx lynx) lőtt 
(Sztari ex verb. és Bodnár 2001). 1986-ban pedig egy barna medve (Ursus arctos) jelent meg a 
keleméri Mohos-tavaknál (Lehotay 1986). A helybeliek elmondása szerint mintegy 60 évvel ezelőtt 
vidra (Lutra lutra) is élt a Bakóc-patakban (Sztari ex verb.). Az Alsószuha–Dövény vonaltól 
délnyugatra elterülő erdőtömbben (amelynek jelentős része a XX. század első felében legelő volt, és 
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a legeltetés hatására dominánssá vált benne a nyír) 60-70 éve nyírfajd (Tetrao terix) is élt (Sztari ex 
verb.). A nyírfajd legutolsó hitelesített megfigyelési adata Magyarországon: Dövény (1933). 

A száraz és félszáraz gyepekben gyakran találkozhatunk imádkozó sáskával (Mantis 
religiosa). E gyepterületek jellemző lepkéi a szemeslepkék (Satyridae), így például gyakori a 
sakktábla-lepke (Melanargia galathea). A csigák közül tömeges a zebracsiga (Zebrina detrita), a 
kórócsiga (Helicella obvia), a háromfogú csiga (Isognomostoma isognomostoma) és a pannon csiga 
(Cepea vindobonensis). A hüllők közül leggyakrabban fürge gyíkkal (Lacerta agilis), zöld gyíkkal 
(Lacerta viridis) és rézsiklóval (Coronella austriaca) találkozhatunk. Az énekesmadarak közül 
cigány-csaláncsúcsra (Saxicola torquata), fürjre (Coturnix coturnix), citromsármányra (Emberiza 
citrinella) és tövisszúró gébicsre (Lanius collurio) számíthatunk. Üde kaszálók érdekessége a 
rozsdás csaláncsúcs (Saxicola rubetra) és a réti tücsökmadár (Locustella naevia) (www.terra.hu). A 
fokozottan védett haris (Crex crex) napjainkban is költ a Szuha-patak menti réteken, ahol 20-30 éve 
hemzsegett a bíbic (Vanellus vanellus). A ligetes facsoportok környékén és a kisparcellás 
földművelés térségeiben gyakori a fácán (Phasianus colchicus) és a fogoly (Perdix perdix). 

Bél (1749) monográfiájának írása idején a Sajóban angolnák, csukák, galócák, ritkábban 
pontyok, harcsák, a mocsaras helyeken mocsári teknősök éltek. Napjainkra a halállomány mind a 
Sajóban, mind a Szuha-patakban szegényesebbé vált. A patakokban gyakran találkozhatunk kérész- 
(Ephemeroptera) és álkérészfajok (Plecoptera) lárváival, a vízszennyezésre érzékeny kövi rákkal 
(Austropotamobius torrentium), a halak közül fenékjáró küllővel (Gobio gobio). Nagyobb 
állóvizeket alig találunk, jobbára azok is mesterséges eredetűek, leginkább kétéltű faunájuk jelentős. 
Szinte minden tavacskában, erdei pocsolyában találkozhatunk pettyes gőtével (Triturus vulgaris) 
vagy sárgahasú unkával (Bombina variegata). Szaporodási időszakban az erdei- (Rana dalmatina) 
és a gyepi béka (Rana temporaria) is felkeresi az állóvizeket. A völgyek nedves élőhelyeire jellemző 
a kecskebéka (Rana esculenta), a hüllők közül pedig a vízisikló (Natrix natrix) (www.terra.hu). Az 
emberi településeken az épületekben előforduló denevérek, valamint a gyöngybagoly (Tyto alba) és 
a fehér gólya (Ciconia ciconia) állománya képvisel jelentős értéket. 
 
3.3. Területi védelem 

 A kistáj területén fekvő országos jelentőségű, fokozottan védett természeti terület a 
Keleméri Mohos-tavak Természetvédelmi Terület.  

Helyi védelmet élvez a Ragály és Zubogy közötti erdőben hagyásfaként álló 25 méter 
magas, 650 cm törzskerületű kocsányos tölgy, valamint a Zádorfalváról Ragályba vezető út mentén 
díszlő fasor (Tardy 1996). Putnok Város Önkormányzata nemrégiben nyilvánította helyi jelentőségű 
természetvédelmi területté a putnoki Fehérlovas területén fekvő Ősbükkös szubmontán bükkösét. 

 A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint a Putnoki-dombság (kódja: 
HUAN10002) különleges madárvédelmi terület (SPA), a Szuha-völgy (HUAN20005) és a Sajó-
völgy (HUAN20006) egy részét pedig kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési 
területnek (PSCI) jelölték. A kutatási terület központi részén fekvő Natura 2000 jelölt terület (Felső-
Szuha-völgyi SPA) a következő községek határában terül el: Alsószuha, Dövény, Felsőkelecsény, 
Felsőnyárád, Gömörszőlős, Izsófalva, Jákfalva, Kelemér, Kurityán, Múcsony, Ragály, Szuhafő, 
Trizs, Zádorfalva, Zubogy (www.kvvm.hu honlapról letöltött helyrajziszám-lista alapján).  

 A Putnoktól északra elterülő erdőtömb Fontos Madárvédelmi Terület (IBA). 

 Ex lege védett lápokat a dövényi Alsó- és Felső-réten, az Alsószuha és Kelemér közötti 
Hideg-kút-völgyben, valamint Gömörszőlős északi határában találunk. 

 A Putnoki-dombság ESA (Érzékeny Természeti Terület) besorolása: II. (fontos) kategória. 

A Putnoktól északra elterülő erdőtömb mesterséges pótlásokkal kialakított típusos állományait 
a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum (magterülete 71,9 ha, védőzónája 256,8 ha) őrzi. 
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4. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

4.1. Botanikai kutatások áttekintése 

A térség kutatásának első művelőit Fábry (1867) művéből vett idézettel mutatom be: 

„Nem túlzott ez állítás, hogy Gömör megye Magyarország kicsinyben. Természetadta 
kincseit az okszerű ipar jókor sietett kiaknázni és értékesíteni, ámde a tudomány nem tett még 
annyit, hogy e megye természeti viszonyait a kor kivánalmaihoz képest felderítette volna. Tény, 
hogy főleg virányunk kevés különleges figyelemre méltattatott, holott megyénk akár hegy- és 
földtani viszonyainál, akár vízrendszerénél fogva a természetbúvár vizsgálódásának mindenesetre 
érdekes teréűl szolgálhat. Innen van azon föltünő különbség, mely szerint több megye füvészetileg 
át meg átvizsgáltatván, egész növénytani irodalmat képes fölmutatni, míg megyénk virányára csakis 
a következő művek vonatkoznak: 

 Ludov. Bartholomaeides „Historia prirozenj s tabulkami wlastnj rukan rytumi.” Buda 1708. 
8-adrét. 

 Ugyancsak Bartholomaeides: „Comitatus Gömöriensis notitia, etc.” Leutschoviaeb 1806-
1807. 4-edrét (Pars I. cap III. sect. 1. §§. 13-25.) 

 Kubinyi Ágoston „Kirándulás Pohorelláról a Királyhegyre jul. 28-án 1842 némi földismei s 
füvészeti tekintetben.” (A magy. orv. és term. vizsg. III. n. gyül.) 

 Dr. Bernh. Müller „Elenchus plantarum in Comitatus Gömöriensis territorio Murányensi 
observatorum.” 1843. 

 Dr. Gustav Reuss „Kvetna slovenská.” Selmecz. 1853 LXXV. És 496 l. 8-adrét 

 Fábry János „Rimaszombat viránya” (a rszomb. egyesült prot. gymnasium 1858-59. évi 
értesítvényeiben.) 

 Szontagh Miklós „Adatok Gömör megye éjszaknyugati részeinek természetrajzi viszonyaira, 
különös tekintettel virányára.” Olvastatott a magy. orv. és term. vizsg. IX-dik n. gyülésén 
Pozsonyban 

 Ide számítandó még: 

Hazslinszky Frigyes „Éjszaki Magyarhon viránya.” Kassa 1864.” 

 

Amellett, hogy a területen részletes botanikai adatgyűjtés nem volt, szórvány adatok 
előfordulnak. Már a XX. század elején is készültek a vizsgált és a környező (Tornense) területre 
vonatkozó florisztikai adatközlések, ezt megelőzően Gömör–Kis-Hont vármegye flórájára és 
vegetációjára vonatkozó összegzést találunk Borovszky (1903) művében, illetve Fábry (1867) 
tollából.  

Budai (1913, 1914) Borsod vármegye flórájára vonatkozóan közölt adatokat (Genista germanica: 
Dövény, Dubicsány, Felsőnyárád, Sajógalgóc, Sajókaza, Vadna; Saxifraga bulbifera: Dövény, 
Felsőnyárád, Sajókaza). Emellett számos herbáriumi gyűjtése van a környékről (Clematis 
integrifolia, Cytisus ratisbonensis, Hippocrepis comosa stb., részletesen a 6.5.1.1. (Az új és védett 
fajok területi előfordulása) fejezetben található hivatkozásként). Ezeket kiegészítik a Soó (1943) 
cikkben közölt érdekesebb adatai: Dövény megjelöléssel Potentilla alba, Potentilla × matrensis, 
Callitriche palustris; Dubicsány határából Cyperus fuscus, Fumaria rostellata, Draba nemorosa, 
Potentilla × matrensis, Euphorbia epithymoides, Selinum carvifolia, Galeopsis ladanum; 
Felsőnyárád mellől Lythrum hyssopifolia, Misopates orontium, Senecio sarracenicus, Centaurea 
macroptilon subsp. oxylepis, Centaurea × fleischeri, Centaurea × casureperta; Sajókazáról 
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Potentilla heptaphylla, Hypericum tetrapterum, Thladiantha dubia, Centaurea macroptilon subsp. 
oxylepis, Centaurea × javorkae. Soó (1943) cikkében Imola-Aggtelek megjelöléssel Aira 
elegantissima és Ventenata dubia, Imoláról Potentilla rupestris, Potentilla leucopolitana, Pyrola 
rotundifolia, Calluna vulgaris, Orobanche purpurea, Hieracium pilosella előfordulását közli.  

Részletes gyűjtéseket Abaúj-Torna vármegye területén Thaisz (1908, 1910, 1911) végzett. A 
putnoki Nagy-kőről Centaurea × nyárádyana adatot jelez (Thaisz 1910). Számos adatát közölte is, 
de ezen felül a MTM Növénytár Herbáriumában több fajról található olyan gyűjtött lap, amely 
nyomtatásban nem jelent meg (pl. Euphorbia salicifolia, Viola elatior; a nem közölt herbáriumi 
adatait szintén a 6.5.1.1. (Az új és védett fajok területi előfordulása) fejezetben adom közre).  

Boros Ádám környékünkön elsősorban a Bükkben gyűjtött, de néhány napot a Putnoki-
dombságban (ill. az általa „Gömör megye” néven nevezett térségben) is eltöltött, elsősorban a 
keleméri Mohosok területén. A tágabb környékről közölt adatai között található pl. Conringia 
orientalis (Uppony). A Putnoki-dombság peremterületeiről mohaadatokon (Boros 1922, 1924, 
1937) kívül a Bánréve és Lénártfalva közötti mocsarakban Acorus calamus és Hottonia palustris 
(Boros 1938), Kelemér határából (a Mohos-tavakon kívüli területről) pedig Cephalanthera rubra, 
Vicia cassubica és Ventenata dubia (Boros 1953) előfordulást jelez. 

A keleméri Mohosok növényzetével korábban Boros (1924) és Zólyomi (1931), később 
Czenthe (1985) foglalkozott. A Kismohos és Nagymohos vegetációjának változásait 1990 és 1999 
között Matus et al. (1999) figyelte meg. A terület újabb vegetációtérképét is Matus et al. (1998) 
készítette el.  

Abaúj-Torna, Borsod és Gömör-Kis-Hont vármegyékben készített florisztikai felmérést 
Hulják (1926, 1933, 1938, 1941, 1942), amelyekben számos adattal egészítette ki a Putnoki-
dombság flóráját, emellett sok herbáriumi lapot gyűjtött a területről. Ezek az adatok is 
felsorolásra kerülnek a továbbiakban. A Tornai-karszt rendszeres látogatója volt Jakucs Pál 
(1952, 1954).  

Az utóbbi évtizedben a Tornense flórajárás területéről a Putnoki-dombságból és a Sajó-
völgyből Szentgyörgyi (1994, 1996a, 1996b, 1996c) és Endes (1996a, 1996b) publikáltak 
florisztikai adatokat. Ezekben a publikációkban a szerzők csak 1-2, elsősorban védett faj 
előfordulását említik; egy-egy területre vonatkozó ritka fajok adatait, a területek részletesebb 
fajlistáit mellőzik. Tóth és Boldogh (1994) a putnoki Kányás-tetőről Pulsatilla előfordulást 
közöltek, pontos tanonnév nélkül. Virók et al. (2004) a kutatási területről több taxon előfordulását 
is jelzi, amelyeket a 6.5.1.1. (Az új és védett fajok területi előfordulása) fejezetben hivatkozásként 
szintén ismertetek. 

A környékre vonatkozó adatokat a Hernád mentéről Farkas (1996), a Cserehátból Penksza és 
Salamon (1997a, 1997b), a Tornai-karsztnak a vizsgált területtel határos részéből és a Galyaságból 
Vojtkó és Marschall (1997), Vojtkó et al. (1998), Tóth (1997, 1998), Somlyay és Lőkös (1999) 
közöltek. Utóbbiak mellett Somlyay (2000) és Szmorad (1999, 2000) az Aggtelektől délre eső 
terület kisparcelláinak fajgazdag gyomflórájára is felhívták a figyelmet. Az Ökológiai Intézet a 
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány munkatársai (Hudák et al. 1998) is végeztek korábban 
florisztikai kutatásokat a területen. Putnok környékének természeti viszonyairól Boldogh (2001b) írt 
összefoglalóan. A Geum rivale előfordulását Penksza et al. (1999/2000) jelezte, cönológiai 
viszonyairól Penksza és Somlyay (1999) írt, egyéb jelentős botanikai adatokat Malatinszky (2000, 
2001, 2002, 2004b), Penksza és Malatinszky (2001), Malatinszky és Penksza (2002) közöltek. A 
növényzet és tájgazdálkodás kapcsolatrendszeréről Malatinszky (2003, 2004a, 2005) és 
Malatinszky és Penksza (2004a, 2004b), mindezek talajtani háttérrel és eróziós folyamatokkal 
kibővített vizsgálatok eredményeiről Centeri és Malatinszky (2005) és Malatinszky (2006) 
számoltak be.  
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4.2. Néprajzi és történeti kutatások áttekintése 

A néprajzi irodalom gazdag: bőséges település-néprajzi és gazdálkodás-történeti irodalom 
áll rendelkezésünkre a kisnemesi és a paraszti élet szinte minden részletéről a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének gondozásában (a gömöri, héti születésű Ujváry 
Zoltán tanszékvezető szerkesztésében) 1985 óta megjelenő Gömör Néprajza kiadványsorozat (a dél-
gömöri térségről, azon belül is legtöbbször a Szuha-völgy falvairól és Putnok városáról), a miskolci 
Herman Ottó Múzeum Évkönyvei és Közleményei (Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a jogelőd 
vármegyék területéről), a Borsodi Kismonográfiák (elsősorban egy-egy településről), a Studia 
Folkloristica et Ethnographica (az Északi-középhegység nagytáj viszonylatában) sorozatok, 
valamint számos önálló kiadvány formájában.  

 Gömör megye történetét először Bodó Mátyás ügyvéd foglalta össze latin nyelven a XVIII. 
században (kéziratát az Országos Széchényi Könyvtár őrzi). A térség természeti és települési 
viszonyait először Bél Mátyás (1749) mutatta be részletesen. Az 1780-as évek állapotáról 
tájékoztatnak az első katonai felméréshez tartozó leírások, amelyeket Csorba (1993) adott közre. A 
borsodi részek történetéről Pesty (1864) és Csorba (1990) műveiből tájékozódhatunk. 
Bartholomaeides László fentebb már említett történeti–geográfiai–statisztikai leírása Lőcsén jelent 
meg 1806-1808 között, latin nyelven (in: Csorba 1985). Fényes (1851) országleírása térségünk 
falvairól is sok értékes adatot szolgáltat. Hunfalvy János szerkesztésében 1867-ben jelent meg 
Gömör és Kishont leírása. A millenniumi Magyarország vármegyéi és városai sorozatban 
(Borovszky 1903) sajnos Gömör–Kis-Hont vármegye leírása mellett Borsod vármegyéé nem jelent 
meg. A kutatási területnek a honfoglalástól 1773-ig tartó történelmére vonatkozó legteljesebb, és 
országos viszonylatban is kiemelkedő részletességű és értékű összegzést Ila (1944–1976) ötkötetes 
művében találjuk.  

 A vidék településeiről, néprajzáról, történetéről Balassa (1997), Bodnár (2001), B. Kovács 
(2000), Cseri (1987), Csorba (1985), Dám (1998), Dénes (1998), Dobosy (1982, 1984), Györffy és 
Zólyomi (1994), Imolay Lenkey (1992), Kalas (1965), Kádár (1943), Lenkey (1991), Leszik (1941), 
Módy (1969), Nováki és Vastagh (1963), Paládi-Kovács (1988), Pintér (1986), Révész és Wolf 
(1988), Szuhay (1998), Ujváry (1985, 1991), Viga (1996) és Zoltay (1966) művei tájékoztatnak. A 
térség falvainak tipizálását Beluszky (1979a, 1979b) végezte.  

 

4.3. A terület gazdálkodására vonatkozó kutatások áttekintése 

Az egyes mező- és erdőhasznosítási, -gazdálkodási tevékenységekről, a közbirtokosságok, 
legeltetési társulatok és szőlőbirtokosságok működéséről részletes feldolgozásokat találunk Deli 
(1984), Dobosy (1978-1979), Dobrossy és Fügedi (1983), Faggyas (1981, 1986a, 1986b, 1990), 
Greiner (1867), Hudák (1999, 2001), Járási (1998), Magyari (1990), Mendöl (1949), Nagy Molnár 
(1990, 1992), Selmeczi Kovács (1976), Szabadfalvi (1984), Szuhay (1982), Tarr (1989), Ujváry 
(1991), Viga (1990) és Zsupos (1987) munkáiban. A helyi viszonyok szervesen illeszkednek az 
Északi-középhegység paraszti erdőhasználatába, amelynek XVIII-XX. századi formáit Petercsák 
(1992) tekinti át. Az „erdei emberek” életviszonyairól Dobosy (1982) és É. Kovács (1990) 
tájékoztatnak. A hazai természetes gyepterületek természetvédelmi kezelésének problémáival 
Kelemen (1997) foglalkozik, azonban e gyűjteményes kötetben nem szerepelnek a vizsgálataim 
alapján leginkább körültekintően kezelendő középhegységi, dombvidéki nedves rétek. 
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4.4. Földrajzi jellegű kutatások áttekintése 

Térségünk az elmúlt évtizedekben számos átfogó természet- és társadalomföldrajzi kutatás 
célpontja volt. A földtani kutatások az 1860-as években kezdődtek a széntelepek és 
ércelőfordulások feltárásával összefüggésben (Aggteleki-karszt, Rudabányai-hegység és Putnoki-
dombság széntelepeket rejtő vidékei). A bányászat és kohászat múltját Zoltay (1966) és Leszik 
(1941) mutatták be. Mezősi (1984) és Frisnyák (1990, 2001) a természetföldrajzi adottságokat 
foglalták össze. A természeti környezet potenciáljának komplex értékelését Mezősi (1985) adta a 
Sajó–Bódva-köze kistájainak területén. Putnok környékének földtani viszonyairól Boldogh és 
Peregi (2001), Schréter (1945), illetve Gondár (1989), Kelemér környékéről Peregi (1986a, 1986b) 
tudósítottak. A térség talajairól Zámbó (1998), míg talajeróziós vizsgálatok eredményeiről Centeri 
és Császár (2005) számoltak be. A társadalomföldrajzi vizsgálatok közül Barta (1975) 
mikrogeográfiai vizsgálata (Trizs községben) és a társadalmi térfolyamatokat komplexen bemutató 
Barta et al. (1975) munkái érdemelnek figyelmet. A Sajó–Bódva-közére vonatkozó természet- és 
társadalomföldrajzi munkákat Dobány (2004) összegezte. 
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5. ANYAG ÉS MÓDSZER 

  

 A terület botanikai feltárását 1999. tavaszától 2006. tavaszáig, tájgazdálkodási viszonyainak, 
tájtörténetének és talajtani adottságainak vizsgálatát 2002. és 2006. között végeztem, évente 15-20 
kiszállással, évente 50-60 (összesen mintegy 360-380) terepnapot töltve a területen. A vizsgálatok a 
Putnoki-dombság nyugati és középső részét, valamint az érintkező sajó-völgyi zónát ölelik fel. A 
kutatási terület déli határának a Sajó folyót, északi határának pedig az Aggteleki Nemzeti Park fő 
tömbjének déli határát tekintettem. 

 A kutatások az alábbi 18 település közigazgatási területén zajlottak (zárójelben a település 
közigazgatási területe hektárban): 

• Alsószuha (2242),  
• Dövény (1165),  
• Dubicsány (1300), 
• Felsőkelecsény (799),  
• Felsőnyárád (1167),  
• Gömörszőlős (877),  
• Imola (1811),  
• Jákfalva (906),  
• Kelemér (1880),  
• Putnok (3473),  
• Ragály (1555),  
• Sajógalgóc (1012),  
• Sajókaza (3068),  
• Serényfalva (1963),  
• Szuhafő (1604),  
• Trizs (1025),  
• Zádorfalva (1375) és  
• Zubogy (1143).  

 

A vizsgált terület nagysága: 28.365 ha (a 18 település közigazgatási határa összesen) 

A vizsgált terület népessége (2001. évben): 18.882 fő 

A vizsgált terület népsűrűsége: 66 fő/km2   (Forrás: www.nepszamlalas.hu) 

 

 A florisztikai adatoknál (6.5.1.1. fejezet) az egyes területek kiemelkedő jelentőségű 
fajelőfordulásait sorolom fel, köztük minden védett és a Natura 2000 program szempontjából is 
fontos taxon adatát közlöm. A kutatási területen 1999. és 2006. között összeírt edényes növényfajok 
listája az M2. mellékletben található. A növénytaxonok megnevezése Simon (2000) nómenklatúrája 
(egy eltéréssel: a Crataegus × media esetében Rothmaler et al. (2002) volt az irányadó), a 
gombataxonoké (6.2.6. fejezet) Simon (1991), az állatfajok megnevezése, valamint a törvényes 
védettség és eszmei érték megállapítása a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (módosította a 21/2001. 
(IX. 28.) KöM rendelet és a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet) alapján, a növénytaxonok 
rendezése a 6.5.1.1. fejezetben (Az új és védett fajok területi előfordulása) Simon (2000) sorszáma 
alapján történt. A társulásnevek használatában Borhidi (2003) cönoszisztematikai rendszere szolgált 
alapul.  
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A földrajzi nevek, az egyes taxonok lelőhelyei a Magyar Honvédség Kartográfiai Üzeme 
által kiadott, 1:10 000 méretarányú térkép alapján kerültek feljegyzésre.  

A vegetáció alapján elkülönítendő élőhelytípusok megnevezésekor a kétszer módosított Á–
NÉR (Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer) kategóriákat vettem alapul. Azért 
döntöttem az ún. mmÁ–NÉR használata mellett a klasszikus Á–NÉR (Fekete et al. 1997) helyett, 
mert a 2003–2005. között lezajlott Magyaroszág Természetes Növényzeti Örökségének 
Feltérképezése (MÉTA) program során az élőhelyeket térképező mintegy 180 botanikus egységesen 
ezt a rendszert használta, és a program kezdetén elvégzett próbatérképezések alapján alakult ki, így 
a gyakorlatban bizonnyal hatékonyan alkalmazható rendszer. A dolgozatban bemutatott 
élőhelytípusokat több (minimum 4) alkalommal, különböző aspektusokban, a vegetációs időszak 
különböző fázisaiban felkerestem. 

A vizsgált terület központi részén (Szuha-völgy Dövény, Jákfalva, Sajógalcóc, Sajókaza 
közötti területe) élőhelytérképet (M3. melléklet) készítettünk témavezetőmmel a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében, 1:10 000 méretarányú EOV térképen, az 
egyes élőhelyfoltok határainak pontos jelölésével, Á-NÉR kategóriák megadásával1. A vizsgált 
területen az egyes elkülönített foltokat a fajlistával tartalmazza az M3. melléklet. Számos esetben, 
amikor az élőhelyfolt olyan kicsi volt, hogy a térképen nem lehetett ábrázolni, vagy több élőhely 
rendívül mozaikos megjelenése volt jellemző, akkor egy-egy folthoz több élőhelyet is felsoroltam. 

 A legértékesebb élőhelyek jellemzésére azok tipikus növényzeti foltjain cönológiai 
felvételeket készítettem (az esetek többségében témavezetőm segítségével) Braun–Blanquet (1964) 
módszerét követve. A borítási értékeket százalékban adom meg. A felvételek elkészítéséhez szikla- 
és száraz gyepben 2x2 m-es, réten 2x2, illetve 4x4 m-es kvadrátméret, míg erdőben 20x20 m-es 
került alkalmazásra. A cönológiai felvételeket az ún. „elegáns táblázat” stílusban adom közre. 

 A Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára Herbarium Carpato-Pannonicum 
Gyűjteményének lapjait a kutatásaim során megtalált összes ritka, illetve védett faj esetében 
végignéztem. Ennek és a 4.1. (Botanikai kutatások áttekintése) fejezetben felsorolt irodalmi 
források áttekintésének eredményei az Eredmények fejezet 6.5.1.1. alfejezetében (Az új és védett 
fajok területi előfordulása) hivatkozásként megtalálhatók, mint az adott faj általam megtalált 
lelőhelyeihez legközelebb eső irodalmi adat vagy herbáriumi gyűjtés. A herbáriumi példányok 
esetében a gyűjtő neve és a gyűjtés éve után álló “BP” kód az említett gyűjteményben megtalálható 
lapokra utal. Az engedéllyel begyűjtött példányokat (Pulsatilla pratensis subsp. zimmermannii, 
Geum rivale, Scilla kladnii) is ott helyeztem el. 

A Putnoki-dombságban előforduló élőhelycsoportok általános jellemzését és a legértékesebb 
élőhelytípusok jellemzését követően, egy-egy kiemelt mintaterület bemutatása során (6.7. fejezet) 
a botanikai értékek, a vegetáció és a gazdálkodási viszonyok mellett kitérek a talajtani 
sajátosságokra és a mezőgazdasági művelést nagyban befolyásoló eróziós viszonyokra, valamint a 
veszélyeztető tényezőkre is.  

A talajtani (és ehhez kapcsolódóan eróziós) vizsgálatokat 2003., 2004. és 2005 folyamán, a 
vegetációs időszakban (elsősorban májustól szeptemberig) végeztem a botanikai vizsgálatok alapján 
legértékesebbnek bizonyult élőhelytípusok egyes foltjain, illetve az extenzív tájhasználat 
(kisparcellás szántóföldi gazdálkodás, kaszált gyep, illetve szőlőhegy) mintaterületein, a Szent 
István Egyetem Tájökológiai és Természetvédelmi tanszékei munkatársainak segítségével.  

A vizsgálati területek a következők voltak: 

• a dövényi Alsó- és Felső-rét mocsárrétjei és magaskórós állományai, 

                                                
1 Ezen élőhelytérképezés végzésekor a mmÁ-NÉR rendszer még kialakítás alatt volt, ezért (és az NBMR követelményei 
miatt) az Á-NÉR kódokat használtam az M3. melléklet térképéhez tartozó táblázatokban. 
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• az alsószuhai Alsó-rét láposodó élőhelye, 

• a Keleméri-patak-menti lápszem Gömörszőlőstől északra, 

• a zádorfalvi Iván-tető régen felhagyott szőlői helyén kialakult sztyepprét, 

• a szuhafői Ragyás-szőlő öreg szőlői és kaszált gyepű gyümölcsösei, 

• az alsószuhai Bakóc-völgy aljának gyertyános-kocsánytalan tölgyese és égerligete, 

• az alsószuhai Lengyel–oldal keleti lejtőjének három különböző növényborítottságú 
területe a lejtő felső, középső és alsó harmadában (220-270 méter közötti tengerszint 
feletti magasságban; lejtőszög: a lejtő alsó részén 12-17%, felső részén 17-25%), 

• a Gömörszőlős melletti Cuda területének erodált szántóján a lejtő felső, középső és alsó 
harmada (a lejtő felső része 12-17%-os, az alsó 5-12%-os lejtésű). 

 A terepi vizsgálatokat részben Pürckhauer-féle szúróbotos mintavevővel (Finnern 1994), 
részben teljes talajszelvények feltárásával végeztük (Stefanovits 1992). A vizsgálatok eredményeit 
bemutató táblázatokban a következő mutatók kerülnek ismertetésre: felvétel sorszáma (Ssz), 
talajréteg vertikális elhelyezkedése (cm), talajszint (szt), szín, textúra (A: agyag, AV: agyagos 
vályog, HV: homokos vályog, V: vályog, kav.: kavics, kavtö: kavicsos törmelék), mésztartalom 
(sósavval megcseppentve észlelt pezsgés intenzitása alapján: +, ++ vagy +++), erózió előfordulása, 
talajtípus, felszínborítás, a talaj szervesanyag-tartalma (SZA), egyéb. A lejtő jellegét a táblázatok 
megfelelő oszlopában LFH (lejtő felső harmada), LKH (lejtő középső harmada) vagy LAH (lejtő 
alsó harmada) betűszók jelzik. A talajtani eredményeket „rácsos táblázat” stílusban adom közre. 

A fontosabb – és növényökológiai szempontból is jelentős – talajtulajdonságokat (kémhatás, 
mészállapot, szervesanyag- és tápanyagállapot, vízgazdálkodási jellemzők) Buzás (1988, 1993) 
talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyvei alapján vizsgáltuk a begyűjtött mintákon a SzIE 
MKK Talajtani és Agrokémiai Tanszék laboratóriumában. A vizsgált mutatók: pH/H2O, pH/KCl, 
humusz % (Tyurin-módszerrel), összes szerves anyag % (izzítási veszteséggel), CaCO3 %, Al-P2O5, 
Al-K2O. 

 A gazdálkodás történeti formáinak és jelenlegi módjainak részletes vizsgálata során – a 
nagytáj (Észak-magyarországi-középhegység) és azon belül a keleti palócok jellegzetes 
gazdálkodási módjainak áttekintése mellett – elsősorban a kutatási terület központi részét képező, 
jól lehatárolható, Dél-Gömör adottságait és viszonyait jól tükröző egységre, a Szuha-völgyre 
(Alsószuha, Dövény, Szuhafő és Zádorfalva közigazgatási területére), valamint – a fenntartható 
gazdálkodást elősegítő alapítványi program és a falu történetének különösen részletes irodalmi 
háttere miatt – Gömörszőlős környékére fókuszáltam.  

 A térség régi gazdálkodási formáinak, tájtörténetének kutatása, a gazdálkodás-felhagyás 
hatásainak vizsgálata során a következő forrásokat használtam fel:  

• a helyi lakosság tagjainak (a településenkénti adatközlők listáját lásd alább) és a tájjal 
foglalkozó miskolci Ökológiai Intézet, a gömörszőlősi oktatóközpont, illetve az 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak elbeszéléseit,  

• a katonai felmérések térképeit (amelyek alapján a területhasználat változásai jól nyomon 
követhetők), 

• az első katonai felméréshez kapcsolódó leírásokat (Csorba 1993) (mivel a leírást végző 
cseh származású tisztek hallás után rögzítették német nyelven a magyar helyneveket, 
sok helyen hibás névalakokkal találkozunk, így fenntartással kezeltem ezeket), 
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• a dél-gömöri térség vonatkozásában rendelkezésre álló bőséges néprajzi és 
termelőszövetkezet-történeti irodalmat (felsorolása a 4.2., 4.3. és 4.4. fejezetben, 
bemutatásuk a 6. fejezetben),  

• ideértve a putnoki Gömöri Múzeum könyvtári állományának teljes feldolgozását 
(felsorolása a 4. fejezetben, bemutatásuk a 6. fejezetben), 

• illetve a térségbeli falvak közül Gömörszőlősön (a Tompa Mihály Emlékkönyvtárban) 
fellelhető falutörténeti gyűjtéseket.  

 

A 6. fejezet (Eredmények) 6.1. és 6.2. alfejezete az irodalmi feldolgozások és személyes 
interjúk eredményeit összegzi, míg a 6.3. résztől kezdve a terepi kiszállások és a laboratóriumi 
vizsgálatok eredményeit mutatom be. 

 

Adatközlő személyek településenként: 

• Ablonczy Lászlóné (Alsószuha) 

• Nagy László (Alsószuha) 

• Sztari György (Alsószuha) 

• Dudásné Fóris Ilona (Dövény) 

• Dudásné B. Anikó (Dövény) 

• Huhák Imre polgármester (Dövény) 

• Molnár Pál (Dövény) 

• É. Kovács László korábbi polgármester (Gömörszőlős) 

• É. Kovács Lászlóné népi iparművész (Gömörszőlős) 

• Dr. Gyulai Iván intézetigazgató (Gömörszőlős, Szuhafő) 

• Vrastyák Mónika kht.-igazgató (Gömörszőlős) 

• Jóczik Barnabásné (Imola) 

• Ilonka néni (Imola) 

• Virók Viktor (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő) 

• Hudák Katalin kertészmérnök (Ökológiai Intézet, Miskolc) 

• Gömöri Múzeum munkatársai (Putnok) 

• Marika néni (Ragály) 

• Nagy Dezső tájtörténet-kutató (Szuhafő) 

• Fodor György (Zádorfalva) 

• Jakab Gábor (Zádorfalva) 

• Borbély János református tiszteletes (Zubogy) 
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6. EREDMÉNYEK 
 
6.1. Történet, népesség-, település- és gazdaságföldrajz 
 

„Őrizzük emlékeinket,  
gyűjtsük össze töredékeinket,  

nehogy végleg elvesszenek,  
ez által is üresebb legyen a múlt,  

szegényebb a jelen s kevesebb a jövő!”  
(Ipolyi Arnold) 

A település egy meghatározott tájban, társadalmi közegben létező sajátságos hatású és 
belsőségű szerves egészt alkotó egységes rendszer, ennek megfelelően település és táj 
elválaszthatatlan fogalmak (Mendöl 1949). Az emberi munka, az emberi tevékenység lényege a táji 
környezettel való állandó szoros kapcsolat. A Putnoki-dombság településnéprajzi viszonyainak 
kialakulásában fontos tényező volt a táji környezet (Pintér 1986). 

 A régészeti leletek tanúsága szerint évezredek óta él ember a vizsgált területen. 6600-6500 
évvel ezelőtt már produktív gazdálkodást folytattak a területen (Bodnár 2001). Az aggteleki 
Baradla-barlang neolitikumi, Dövény és Kurityán bronzkori, Szuhakálló vaskori és a népvándorlás 
korából származó leletek többsége a fémművességhez kapcsolható. Az Imola, Trizs, Ragály és 
Szuhafő környéki ásatások (salaklelőhelyek, „Imola-típusú” vasolvasztó kohók maradványai, cserép 
fúvócsőtöredékek, a korabeli szénégetés nyomai stb.) arra derítettek fényt, hogy a térségben a IX-
XII. századig érckitermelés és vasművesség folyt, melynek telephelyei közelében állandó 
települések is lehettek, ám ezek pontos helyéről, lakóinak számáról nincsenek pontos adataink. 
Szuhafő esetében feltételezik, hogy a település elődjét a honfoglalás után fejedelmi, illetve királyi 
vastermelő szolgálónépek lakták (Dénes 1998). Trizs és Imola határában X-XI. századi vasolvasztó 
kemencék (vas-buca leletek, ún. nyitott mellű olvasztókemencék) kerültek elő. Az észak-borsodi 
korai vasművesség a XII-XIII. század után megszűnt (Zoltay 1966), a fémfeldolgozás későbbi 
nyomai a Bebekek csorbakővári rézfeldolgozása (hamispénzverés) kapcsán kerültek elő (Leszik 
1941). Pesty (1864) tudósít róla (és a ma élő helybeliek is megerősítik ezt), hogy az alsószuhai 
Bakóc-völgyben egykor vasművesség folyt: „Bakóber völgy régi időben több vas öntők és 
kovácsok helye, kiknek nagy kalapácsáról vette a bakos nevet, mely később bakóczra változott.” Az 
1930-as években mintegy két vagonnyi salakot hordtak el a Bakóc-völgyből a diósgyőri vasgyárba 
vasolvasztás végett, míg Felsőkelecsényben a falu lakosai a Tó-völgyből salakkal és hamuval kevert 
földet hordtak házalapba és kerti utakhoz. E salakmaradványok rudabányai eredetű ércek 
olvasztásából származnak (Nováki és Vastagh 1963). A Trizs melletti vörös-sári salaklelőhelyen 
két, domboldalba épített kohót tártak föl (Révész és Wolf 1988). 

 A VII-IX. században Borsod megye területének tölgyesekkel borított dombvidékein (így a 
vizsgálat tárgyát képező térségben is) szlávok telepedtek le. A 750-től 900-ig tartó szárazság 
következtében az erdőssztyepp zóna legelői kiszáradtak, az állatállomány elpusztult, a földművelés 
megszűnt és éhhalál jelentkezett. A honfoglalás korában az immár másfél évszázad óta tartó 
szárazság megszűnt. A csapadékosabb éghajlat kedvező feltételeket biztosított az állattenyésztő és 
földművelő tevékenységhez (Györffy és Zólyomi 1994).  

A térség a honfoglalást követő évszázad során népesült be. Gömör legalacsonyabban fekvő, 
így földművelésre legalkalmasabb részeit, a tölgyerdő övezetét zömmel magyarok, a 
kézművességnek és ipari termelésnek otthont adó területeket, a bükkerdők zónáját inkább a 
szlovákság és a németek, míg a fenyvesek uralta részeket, ahol a pásztorkodás vált meghatározóvá, 
a rutének lakták (B. Kovács 2000). Ez beleillik abba a tendenciába, amely szerint a Kárpát-
medencében a lomberdőzóna és a tűlevelű zóna határvonala lényegében egybeesik a magyarság és a 
szlovákság etnikai, illetve nyelvhatárával (Kádár 1943). Az alsó Sajó-völgy egészen a Bükk 



 24 

hegység széléig a magyarság legrégibb szállásterületei közé tartozott. A honfoglalók Gömör déli 
harmadát, vagyis a megye síkvidéki, illetve dombos részeit szállták meg. Szent István idejében 
Gömör határmegye volt, az ún. „gömörőrök” védték. A vármegyének nevet adó vár a Sajó mellett, 
Sajógömör határában épült. A kutatások valószínűsítik, hogy Gömört elsősorban a Keszi és Kér 
törzsek telepítették be. Rajtuk kívül török és besenyő töredékek is otthonra találtak itt (Csorba 1985). 

A magyarság délről észak felé haladva először a határoló folyóvölgyeket szállta meg, majd a 
belső területek patakvölgyei következtek. Némelyik település szűk patakvölgyben jött létre (pl. 
Imola az Imola-patak völgyében), mások tágas völgytalpakon (pl. Felsőnyárád a Szuha- és a 
Csörgős-patak által feltöltött térszínen), vagy a Sajó bal partján folyóteraszokon (pl. Putnok) 
alakultak ki. A völgyek fekvése, vízrajzi és talajtani adottságai alapvetően meghatározták a 
települések alaprajzát és a racionálisan művelhető földterületek nagyságát. Térségünk adottságai 
többnyire a törpe- és aprófalvas településhálózat kialakulásának kedveztek, nagyobb lélekszámú 
települések kialakulására a folyóvölgyek kiszélesedő völgyperemein, teraszain nyílt lehetőség 
(Putnok, Sajókaza). Putnok felemelkedését előnyös közlekedés-földrajzi helyzete mellett 
elősegítette, hogy határában az északi végvárrendszer tagjaként stratégiai fontosságú vár állott 
1578-tól a XVIII. század elejéig (Dobány 2004).  

A magyarság három fázisban népesítette be a vizsgált területet: először a Sajó völgyét 
szállták meg egészen Pelsőcig, majd az Aggtelek–Teresztenye vonaltól délre eső vidéken telepedtek 
meg, végül az ettől északra eső térség (Jósva-völgy, főkarszt) benépesítése következett. E folyamat 
a XIII. század első felében fejeződött be (Módy 1969). A XI. században a királyi udvari gazdaság 
hívta életre első falvainkat (Ila 1976). A zárt települési forma Ila (1976) szerint a XII. századra 
uralkodó lett. A XIII. század folyamán Gömör területén is kialakult a nemesi vármegye (Csorba 
1985). A falvak létesítése és a termőterületek kialakítása erdőirtással történt. Míg Nyugat-
Európában korábban lezárult az „Urbarmachung” nagy korszaka, Magyarországon még a XV. 
századot követően is mindennapos volt az irtás (Pintér 1986).  

 A falvakra vonatkozó első írásos emlékek a XIII-XIV. századból maradtak fenn. A XIV-
XV. századi egyházi iratok már egyes települések népességére vonatkozó adatokat is közölnek. 
1330-ból származó egyházi források szerint pl. Felsőnyárád és Sajókaza lakói jelentős pápai tizedet 
fizettek, így valószínűsíthető, hogy e települések lakossága viszonylag jelentős volt. Putnok 
területén a XV. században vámszedő hely és királyi sókamara működött, ez a település regionális 
szerepkörére utalhat (Dobány 2004). A XIII. századi fejlődést befolyásolta az a körülmény, hogy a 
birtoktestek nem aprózódtak szét, így még a XIV. század folyamán is egyre sűrűsödött a 
településhálózat. A XV. századtól azonban a lakosság és a települések általános pusztulása indult 
meg. A XVI. század eleji adatok alapján jól nyomon követhető a falvak pusztásodása, 
elnéptelenedése, a népességhullámzás. A térség történelmének legsúlyosabb korszaka a XVII. 
század és a XVIII. század első fele: a török előretörése, a felkelésekkel járó haditerhek, a gyakori 
járványok (pl. a Rákóczi-szabadságharc végén pusztító pestitjárvány), az erősödő ellenreformáció 
és a majorsági gazdálkodás kiteljesedése, ezzel a második jobbágyság intézményének megjelenése, 
a földesúri robot növekedése nehezítette a lakosság életét (Pintér 1986). A mezőgazdaságot a 
XVIII. század első felében gyakori pusztító erejű elemi csapások rázták meg, a gyakori 
állatjárványok a jószágállományt tizedelték (Csorba 1985). 

 Mindezen folyamatok oda vezettek, hogy a XVIII. század elejére a falvak egy része 
elnéptelenedett (pl. Imola, Aggtelek). 1682 és 1700 között Serényfalva (akkor még Málé), Putnok, 
Trizs, Szuhafő jobbágynépessége kihalt vagy elköltözött, a falvak a helybéli nemesekre szálltak 
(Pintér 1986). Az elnéptelenedett falvak újratelepítése többségében magyarokkal történt, 
vidékünkön csak néhányba kerültek szlovákok (Jákfalva, Serényfalva). A XVIII. század utolsó 
harmadában (1784/87) végrehajtott népszámlálás adatai alapján a falvak átlagnépessége nem érte el 
az 500 főt. Ezt követően a népességszámban – a járványok (pl. az 1831-es kolerajárvány) és az 
1848/49-es évek eseményeinek ellenére – lassú növekedés következett. A kiegyezést követő 
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nyugodt évtizedek nem eredményeztek jelentős népességgyarapodást. A XVIII. század végének 
adataihoz képest csak 1941-re duplázódott meg a térség összlakossága, azonban a kisebb falvakban 
jóval kisebb arányú volt a növekedés, mint a nagyobb településeken (sőt pl. Imolán csökkent). 
Azokon a településeken növekedett legnagyobb mértékben a lakosság, ahol a bányászati (ipari) 
tevékenység jelentőssé vált (a térségben és szélein Kurityán, Rudabánya, Sajókaza, Putnok). A 
XVIII. század végi átlagos népsűrűség megfelelt a korabeli országos átlagnak. A Szuha-völgyben 
Zádorfalva és Felsőnyárád, a szomszédos völgyben Ragály és Felsőkelecsény, míg a Sajó 
völgyében Putnok és Sajókaza rendelkezett a legnagyobb népsűrűséggel. A népsűrűség alakulása a 
népességszám változásának fényében 1850-ben már elmaradt az országos átlagtól, s ez így maradt a 
későbbiekben is. A Szuha-völgy déli szakasza maradt továbbra is a legsűrűbben lakott terület. 1941-
ben a térség átlagos népsűrűsége már csak 60%-a volt az akkori országos átlagnak (Dobány 2004). 
A XVIII. században „a levegő egyedülállóan egészséges mind a hegyek között, mind pedig ott, ahol 
azok leereszkednek a síkságokra. (...) Ennélfogva azt látjuk, hogy a vármegye lakosai részint jó 
erőben és egészségben vannak, részint pedig (...) sokáig élnek és várakozáson felüli öregkort élnek 
meg” (Bél 1749). 

 A Putnoki-dombság területén a XIX. század elejére kialakult a mezőgazdaság 
népességeltartó képességének és a népesség számának optimális aránya. A falvak önmaguk 
akadályozták meg saját túlnépesedésüket, a mezőgazdasági népesség elszegényedését, a 
birtokaprózódást. Ennek egyik megnyilvánulási formája az volt, amikor a mesterségeket elsajátító 
falubeliek kénytelenek voltak távolabbi mezővárosban munkát vállalni, hogy ezzel is csökkentsék a 
birtokaprózódást (Szuhay 1998).  

 Egyesek szerint az 1880-as évekbeli filoxéravész is hatással volt az elvándorlásra, hiszen a 
szőlő- és bortermelés a gazdaságok fontos bevételi forrása volt pl. Ragályban és Putnokon. Az 
elvándorlás másik oka a Rozsnyó környéki vaskohók többségének bezárása lehetett a XX. század 
első évtizedében, amely hátrányosan érintette a falusi szénégetőket és fuvarosokat (Paládi-Kovács 
1988). Rudabányán, Szuhakállón és Sajókazán a szénbánya bocsátott el munkásokat. Az 1920-as 
években egyes környékbeli falvakból (pl. Kánóból, Szuhakállóból) sokan kivándoroltak Kanadába, 
illetve elvándoroltak más településekre (Dobány 2004). Az 1904-1905-ös években az alig 200 
lakosú Gömörszőlősről 38 személy vándorolt ki Amerikába (Dobosy 1982).  

 1900-ban az aktív keresők mintegy 75 %-a élt mezőgazdaságból, azonban ez az arány 
korábban lényegesen nagyobb lehetett, hiszen az 1880-as évektől megnyíló bányák biztosította 
munkalehetőségek már 1900-ra foglalkozási átrétegződéshez vezettek a falvak többségében. A 
legtöbb településen azonban a mezőgazdaság maradt az egyetlen kenyéradó. Sok faluban a 
mezőgazdaságból élők aránya még a XX. század elején is meghaladta a 90 %-ot (pl. 
Gömörszőlősön 92,6 %, Szuhakállón 92,5 % 1900-ban) (Dobány 2004). Alsószuhán 1900-ban a 
lakosság 82 %-a, Zádorfalván 78 %-a, Szuhafőn pedig 87 %-a élt a mezőgazdaságból. A 
termelőszövetkezeti átalakulással, illetve az iparba áramlással összefüggésben 1960-ban már csak 
49 % – 37 % – 31 % ez az arány. A századfordulón a birtokmegoszlásra jellemző volt a nagy számú 
0–5 holdas gazdaság, ami a szegényparaszti lakosság (a birtokosok 60–68 %-a) számára nyújtott 
szűkös életlehetőséget. A nemesek aránya ugyan kisebb volt a birtokosok között (30–40 %), de 10–
100 holdas gazdaságaik az összes megművelhető földterületek nagyobb részét foglalták magukba 
(70–80 %). A földnélküli réteg aránya az 1940-es évek végéig folyamatosan növekedett (Cseri 1987). 

A meredek hegyoldalakon fekvő, gyenge minőségű szántóföldek önmagukban nem 
biztosították a lakosság megélhetését, ezért a munkabíró férfiak a család jövedelmét kiegészítő 
foglalkozást kerestek. Gyakran vállaltak erdőkivágást, kéreghántásos tarvágást vagy tűzifa-
vágásos erdőirtást. A fogattal rendelkező gazdák olykor fuvarozásra szerződtek. Az erdőkitermelést 
nemcsak a gyalog, vagy baltás emberek, hanem a lovasgazdák is szívesebben vállalták, mint a 
fuvarozást, mert azt jobban megfizették és a lovaikat is jobban kímélte. Általában szeptembertől (a 
termény betakarítását követően) az állandó hó leeséséig végeztek fakitermelő munkát, míg tavasszal 



 26 

(a szántás-vetés után, június közepéig) cserhántásra szerződtek el. Ezalatt az otthoni munkát az 
öregebbek végezték az aratás kezdetéig. 1945-ig a környék legkedveltebb favágói, erdei emberei a 
gömörszőlősiek voltak. Az erdei munkások életmódjára jellemző volt, hogy – ha a környékbeli 
falvak erdeiben dolgoztak – hétfőn indultak el és szombaton mentek haza, a szükséges élelmet 
magukkal vitték (szerdánként az asszonyok meleg ételt vittek nekik), és vagy a munkahelyhez 
legközelebb eső faluban béreltek szállást, vagy éjszakára is kint maradtak az erdőben. Ez esetben 
kunyhót építettek maguknak (Dobosy 1982).  

Sokan szerződtek el aratási munkára is, néhányan pedig szénégetéssel keresték kenyerüket. 
Az 1920-as években csempészkedéssel is foglalkoztak a határszélen lakók, szinte minden 
gömörszőlősinek volt csehszlovák csempészpartnere. Az élelmiszer nálunk olcsóbb volt, az 
iparcikkek viszont a határ túloldalán, ahol magas árat fizettek a lóért és a szarvasmarháért, így 
gyorsan megindult az áruk és az állatállomány illegális cseréje (Dobosy 1982).  

 Az alapvetően városhiányos, aprófalvas településszerkezetű, forgalmi árnyékban fekvő 
térség társadalma kevéssé differenciálódott, különösen a kisnemesi falvakban (pl. Zádorfalva, 
Szuhafő, Alsószuha, Imola, Ragály, Zubogy). Egyes településeket (pl. Imola) hosszú időn át nemesi 
közbirtokosság igazgatott. A feudális kori jogállás emlékét az egykori köznemesség még a XX. 
század első felében is makacsul őrizte. A vagyon, a felekezeti hovatartozás, a származástudat 
alapvetően meghatározta a társadalmi kapcsolatokat (Paládi-Kovács 1988). 

 A Sajó-völgyben haladó útvonalak településfejlesztő hatása a vasútvonalak kiépítését 
követően különösen jelentőssé vált. E kedvező hatás a belső területen fekvő falvakat érintetlenül 
hagyta, nem alakult ki olyan település, amely az ipar, kereskedelem, közlekedés, közigazgatás stb. 
tekintetében vonzáskörzettel rendelkező centrumként funkcionálhatott volna (Dobány 2004).  

A Sajóba futó folyócskák (a Csermosnya, a Csetnek, a Murány, a Túróc, a Rima) és 
természetesen a Sajó völgyében lakó magyarokat azonban nemcsak a hosszú történelmi múlt szálai 
kötötték össze, hanem a hasonló gazdasági, történelmi állapotok, kulturális hagyományok (az 
etnográfusok a palócok északi csoportjának tekintik a gömöri magyarokat) és az egymással 
folytatott keresekedelem is (Ujváry 1985). A Sajó volt Gömör vármegye „ütőere”, amely összeköti 
a dús gabonát termő síkságot a szőlőt érlelő szelíd lankákkal és az erdőborította, méhükben vasat és 
más ércet rejtegető hegyekkel (Csorba 1985).  

 Dél-Gömör nemesi eredetű településeit a rendszertelen, szeges építkezés (pl. Dapsy-szög 
stb. nevű településrészek elnevezése mindmáig fennmaradt) és telekelosztási forma, míg a jobbágyi 
eredetű falvakat a soros, hosszú udvaros, a lakóportán egymás mögé való építkezés jellemezte 
(Selmeczi Kovács 1976). A falvak településrendszere egytelkű jellegű volt, vagyis a belsőségen 
(belterületen) álltak az egymással érintkező belső telkek, míg a faluhatár (a külsőség) alkotta a 
megélhetést biztosító munkák helyszíneit (szántó, egyes falvakban szőlő, rét, legelő, erdő). A falvak 
térszerkezeti képének alapvető meghatározói voltak az ún. szalagtelkek. Az egykori irtásterületeken 
ún. erdőtelkes települések jöttek létre (pl. Imola). A nemesi öröklési rend lehetővé tette a telkek 
felosztását, így a telekaprózódás következtében – elsősorban a kisnemesi falvakban – keskeny 
szalagtelkek alakultak ki. A kisnemesi falvak tehetősebb gazdáinál gyakoriak voltak a keresztcsűrös 
hármas osztatú szalagtelkek, amelyek gazdasági (lakó-) udvarra, a csűr mögötti rakodókertre és a 
kiskertre tagolódtak. A módosabb parasztok telkei (paraszttelek) is hasonló tagolásúak. A házas 
zsellérek által lakott ún. zsellértelek rövid és tagolatlan volt, periférikus helyzetet foglalt el. 
Falvainkban a telkek leglátványosabb gazdasági épülete a csűr. A két- vagy háromosztatú, egy- 
vagy kétfiókos, gerendavázas, zsúp- vagy nyeregtetős csűr elsősorban a szálasgabona tároló- és 
cséplőhelye volt, s ez kiegészülhetett állattartó funkciókkal is (istállóscsűr) (Pintér 1986). 

 A házépítési technika és a felhasznált építőanyagok a felvidéki és az alföldi hatásokat 
egyaránt tükrözték. Településeink két legfontosabb építőanyaga a fa és a föld volt, a kő csak 
alárendelt szerepet játszott még ott is, ahol egyébként bőven rendelkezésre állt. A XVIII. század 



 27 

végén a templomokon kívül csak vendégfogadók, nemesi udvarházak, illetve Putnok néhány 
módosabb épülete állt kőből. Évszázadokon keresztül uralkodó volt az ún. talpas-vázas építésmód, 
amelynek során a zsilipelt fal vázszerkezetét fából (főleg tölgyfából) építették, a befejező 
munkálatokhoz pedig földet és meszet is használtak. Egyes falvakban sövény- vagy paticsfalakat és 
favázas vertfalakat is készítettek – ezek esetében jóval kevesebb faanyagra volt szükség (É. Kovács 
és É. Kovács 1997). Az egyre csökkenő kiterjedésű erdők védelmében azonban már a XVIII. 
század végén olyan rendeleteket hoztak (Gömör vármegyében pl. 1772-ben), amelyek korlátozták, 
illetve engedélyhez kötötték a házak építéséhez szükséges faanyag kitermelését, így csak ott nem 
csökkent a fa jelentősége, ahol a faluközösség, illetve közbirtokosság tulajdonában nagyobb 
erdőterület volt (Dobány 2004). A fát a XIX. század közepétől előbb a Sajó-, majd a Szuha-
völgyben is egyre inkább felváltotta a vályog, míg a faanyagból készülő (elsősorban a favázas 
vertfalas) házak már csak néhány településre koncentrálódtak, azonban a faépítkezés a közelmúltig 
fennmaradt térségünkben: az Aggteleki-karszt legtöbb falujában az 1950-es évekig építettek 
gazdasági épületeket (csűr, istálló, rakodó) fából, zsilipelt faltechnikával, míg zsilipelt falazatú 
házak Trizsben, Kánón és Gömörszőlősön az 1980-as évekig álltak (Paládi-Kovács 1988). Emellett 
a kő szerepe is felértékelődött (Balassa 1997). A kisnemesi falvak építkezéseihez az Aggteleki-
karszt kőbányáiból szállították a mészkövet. Imolán (ahol a házak fagerenda vázba rakott téglából 
épültek) a XIX. század elejétől az 1920-as évekig tégla- és cserépgyár működött, a környező 
falvakat is ellátva tetőfedő anyaggal (Borbély és Ilonka néni ex verb.). A Miskolctól északra fekvő 
Bódva, Sajó vagy Hangony vidéki palóc vagy barkó építésmód, bár alaprajzilag hasonló (középen 
pitvar vagy itteni nevén pitar, ennek hátsó felében főzőfülke, jobb és bal oldalán pedig egy-egy 
helyiség), több tekintetben is elüt a dél-borsoditól: a tornácok sűrűbb oszlopállásúak, mellvéddel 
korlátoltak, zártabbak (Kalas 1965). 

 A Putnoki-dombsággal északnyugatról érintkező gömöri hegy- és dombvidék a XVIII. 
században Magyarország egyik legfontosabb vasipari körzete volt (pl. az Andrássyak dernői 
üzemében készültek a pest-budai Lánchíd láncai), a XIX. századtól jelentős bőripar és 
gyapjúfeldolgozó ipar is kiépült, sőt a Kárpát-medence legjelentősebb agyagipari körzete is itt 
alakult ki: a fazekas termékeken kívül tető-, kályha- és iparicserepet, téglát is készítettek. A 
nagyobb méretű cserepeket térségünk lakói korábban Fazekaszsaluzsányból vagy Poltárról, az 
országhatár megvonása után pedig Imoláról, később Serényfalváról vásárolták (Dobosy 1982). A 
vármegye határain túlléptek a sonkolyosok, viaszolvasztók, kalaposok, kékfestők, kötélgyártók, 
mézeskalácsosok, asztalosok és kocsigyártók is (Paládi-Kovács 1988). Gömörben és a kutatási 
területtől délre fekvő Bükk hegységben is nagy jelentőséggel bírt a papírgyártás. Ebbe a sajátos 
térszerkezetbe illeszkedett be a Putnoki-dombság, mint mező- és erdőgazdálkodást (egyes 
településeken szőlő- és bortermelést) folytató vidék, számottevő ipar nélkül (Dobány 2004), 
azonban még a megye északabbra fekvő részének ipari fejlődése sem volt összességében olyan 
mértékű, hogy nagyvárosokat hozzon létre (Csorba 1985). 

 A kutatási területen a nyersanyagok és energiahordozók közül a barnaszén előfordulása 
érdemel említést: Sajókazán az 1860-as évek elején, Felsőnyárádon az 1880-as évektől indult meg a 
szén bányászata. A kézműipar a nagyobb településeken összpontosult, termékeivel a környékbeli 
falvak alapellátását igyekezett biztosítani. Kelemér lakóiról tudjuk például, hogy a XVIII. 
században többnyire bodnárok voltak (Dobány 2004). A kender feldolgozásának eszközeit 
Szuhafőn egy tót ember, a kosarat és a szakajtót pedig zádorfalvi cigányok készítették. A kaszát, 
villát és kapákat a putnoki vaskereskedő zsidótól vásárolták a környékbeliek (Dobosy 1982). 
Fényes (1851) országleírásában is csak elvétve fordul elő a kézműiparra vonatkozó érdemi 
információ, így például Sajókaza esetében 32 mesterembert jelez a településen. A kis falvak 
kedvezőtlen ökológiai adottságú földterületein gazdálkodók különösebb szakismeretet nem igénylő 
kiegészítő háziipari tevékenységeket folytattak, amely sokszor önálló üzemágat képviselt a paraszti 
gazdaságon belül. Felsőnyárádon például kanalat, orsót, létrát, favillát, gereblyét, botot, 
kaszanyelet, szekérlőcsöt és ostornyelet gyártottak (Viga 1990). Aggteleken és Égerszögön a mész- 
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és szénégetésnek voltak hagyományai. Imola és Serényfalva tégla- és cserépgyártása szintén 
helyben található nyersanyagot dolgozott fel, emellett háziipari tevékenységként több faluban is 
foglalkoztak az ún. cigánytégla égetésével. A térségben kevés (kezdetben vízi-, majd gőzhajtású) 
malmot, illetve fűrészmalmot találunk. A XIX. század második feléig sörfőzés és szeszgyártás is 
folyt néhány településen (pl. Putnokon), később azonban megszűnt (Dobány 2004). Nagy lökést 
adott a fejlődésnek az 1870-es években a vasútvonalak kiépülése (Csorba 1985). 

 Az úthálózatról először az I. katonai felmérés térképeiről tájékozódhatunk. Ez alapján a 
falvak lakossága hazánk más területeihez hasonló szekérutakon és ugyanolyan közlekedési 
eszközökkel tudott utazni és szállítani. Térségünk kereskedelmének meghatározó tényezője az 
önellátáshoz nélkülözhetetlen termékek beszerzése volt, mert az itt előállított termékekből nem 
termelődött komolyabb piaci mennyiség. Az ily módon folytatott kereskedelem további csökkenését 
idézte elő a korábbi piaci kapcsolatok nagy részének megszűnése Trianon után (amikor a 
századfordulón létezett 281 településből mindössze 21-et hagytak Magyarországhoz csatolva).  

A Putnoki-dombság aprófalvas településszerkezetében nem épült ki helyi ellátást biztosító 
intézményhálózat, és a műszaki infrastruktúra is elégtelen volt (pl. Gömörszőlősre csak 1950-
ben vezették be a villanyt, Trizsben még 1960-ban sem volt villanyvilágítás). Csak Putnok helyzete 
volt kedvezőbb, amely rövid ideig a töredékére zsugorodott Gömör–Kis-Hont központjaként is 
funkcionált. Itt már a XIX. században is kőházak álltak, kisdedóvó és elemi iskola mellett saját 
malma volt, országos- és heti vásárokat tartott, működött benne pálinka- és sörház, lóváltást is 
lebonyolító postaállomása a vasút megjelenéséig fontos szerepet töltött be. A kiépülő bányászati 
infrastruktúra és a téglagyár szintén elősegítette urbanizálódását (Dobány 2004). A többi település 
helyzete azonban nem javult, sőt még kilátástalanabbá vált: az első világháború után megvont 
határok elvágták az alapvetően északi irányú kapcsolataikat, az országhatárral hosszában 
kettévágott peremtáj marginális jellege fokozódott, a falvak fekvése mind országos, mind pedig 
megyei viszonylatban periférikussá vált. A Borsodhoz csatolt falvak városi központ nélkül 
maradtak, s az ipar vonzását is csak az 1960-as évektől kezdték érezni (Paládi-Kovács 1988). E 
megváltozott körülményekhez alkalmazkodva az 1920-as évektől a települések földrajzi 
kapcsolatainak alapvető iránya dél felé, Ózd, Kazincbarcika és Miskolc felé fordult, azonban ez 
nem tudta pótolni a korábbi, évszázados északi (Tornalja, Rimaszombat, Pelsőc, Rozsnyó) 
orientációt (Mendöl 1949).  

Jól példázza a gazdasági és társadalmi kapcsolatok átrendeződését Gömörszőlős esete. E 
falucska (1906-ig Poszoba néven) egykor Gömör, majd Gömör–Kis-Hont vármegye tornaljai 
járásához tartozott, Naprággyal (Neporadza) és Kelemérrel képezett egy közjegyzőséget, és minden 
kapcsolata (közigazgatás, párválasztás, terményértékesítés, vásárlás) Naprágyon és Hubón 
(Hubovo) keresztül Tornalja (Tornal’a) környékére terjedt ki. Az országhatár megvonása után 
Borsod megyéhez kapcsolták és a putnoki járáshoz tartozott, Putnok és Miskolc irányába kellett 
kiépíteni kapcsolatait, később az ózdi járásba sorolták (Dobosy 1984). 

Az 1960–80-as évek kedvezőtlen vidékpolitikája következtében a periféria helyzetből és az 
aprófalvas településszerkezetből adódó kedvezőtlen hatások tovább erősödtek. A 
rendszerváltást követően ezt az állapotot tovább súlyosbította az energetikai- és ipari szektor, 
valamint a mezőgazdaság drasztikus leépítése. Mindezek következményeként a települések 
népességmegtartó képessége tovább csökkent. Az elmúlt két évtizedben 15 %-kal csökkent a 
Sajó–Bódva-köze népessége. Egyes falvakban még nagyobb népességfogyás mutatható ki 
(Gömörszőlős: 39%) (Dobány 2004). A terület népsűrűsége (66 fő/km2) az országos népsűrűséghez 
(108,9) viszonyítva rendkívül alacsony, mert a kis lélekszámú apró- és törpefalvakhoz is nagy 
külterület tartozik. A vizsgált terület az ország tudatosan nem fejlesztett térségei közé tartozott, 
ezáltal sok probléma ma halmozottan jelentkezik. Községeiben alig van munkalehetőség. 
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6.2. Tájhasználat, tájgazdálkodás 
 

„A múlt ismerete nélkül 
lehetetlen megérteni a jelent 

és képtelenség előre látni 
a jövőt” 

(Hero van Urk) 

„(...) lejebb a szűk völgyek tágulván, a hegyek halmokká törpülvén, a földmüvelés nyer 
nagyobb és nagyobb tért. Hol a sikerdús buza, a kukoricza, a szőlő, sőt a repcze elég gazdagon 
terem, ott más földtani s égalji viszonyokra vonhatunk következtetést. Ceres és Bachus 
adományaikat a Rima és Sajó alsóbb vidékeinek nem érdemtelenűl nyújtják” (Fábry 1867). 

 Területünk az Alföld síkja és a Felvidék hegyei között fekszik mint polikultúrás 
gazdálkodást folytató dombsági táj. A lakosság elbeszélései, az üzemtervi térképek és saját terepi 
vizsgálataim alapján megállapítható, hogy a vizsgált tájegység ökológiai adottságai kedveznek az 
erdő- és a rét-, illetve legelőgazdálkodásnak, a kedvezőbb talajféleségű és jobb talajállapotú 
részeken a szántóföldi növénytermesztésnek, valamint a kevésbé hőigényes és nem fagyérzékeny 
kertészeti kultúráknak. A Putnoki-dombság változatos élőhelyein az évezredes mezőgazdasági 
művelés sajátos szerkezetű tájmozaikokat eredményezett. Napjainkban a szántókon főként őszi 
búzát, zabot, árpát, kukoricát, burgonyát, káposztaféléket, babot, helyenként olajtököt termesztenek. 
A megfelelő vetésszerkezet a biológiai és tájképi változatosság mellett a talajerő megtartása és az 
erózió elkerülése végett is fontos. A térség földhasználatát jelenleg leginkább a gyep és az erdő 
művelésmódok jellemzik. A szántott területek napjainkban átlagosan 10 százalékot tesznek ki, 
helyenként ennél is kevesebbet. A terület döntő része (arányában 80 százalék felett) természetes 
vagy természetközeli állapotokra utal.  

 A települések megjelenésével és fejlődésével a terület erdőségeinek kiterjedése csökkent, és 
fokozatosan átalakult a növénytermesztés, állattenyésztés, rét- és legelőgazdálkodás terévé, s ezáltal 
az eredeti vegetáció fragmentálódott. E folyamat azonban lehetővé tette újabb társulások 
kialakulását és a sokszínűség növekedését is. A manapság már sokszor a természetes vegetáció 
utolsó élőhelyeinek számító üde kaszálórétek, lejtősztyeppek és a – ma már sok helyütt felhagyott – 
szőlők és gyümölcsösök is mind az emberi tevékenységek révén alakultak ki. A Putnoki-dombság 
változatos élőhelyein az évezredes mezőgazdasági művelés sajátos szerkezetű tájmozaikokat 
eredményezett. Tájökológiai szempontból a mozaikos tájak lényeges tulajdonsága a γ-diverzitás, az 
élőhelyeknek az ökotópok heterogenitásából fakadó sokfélesége (Primack 1993, Margóczi 1998), 
amely az emberi tevékenység hatására igen különböző mértékben maradt fenn. 

A kultúrtáj kialakulása előtt a Putnoki-dombság túlnyomó részét a korábban említett 
kiterjedt erdőségek borították. Ezeket a terület lakói nyersanyagként, illetve energiaforrásként 
használták. A honfoglalást követő évszázadokban, különösen a kora Árpád-kori vasművesség 
idején, egyre nagyobb méreteket öltött az erdők irtása, egyrészt a kohók energiaszükségletének 
biztosítása, másrészt a megnövekedett népesség élelemigényeinek kielégítéséhez szükséges  
szántóparcellák kialakítása érdekében. Európa többi részéhez hasonlóan a mezőgazdaság 
előretörése térségünkben is egybeesett az erdőségek visszaszorulásával (Frisnyák 1990). Térségünk 
településeinek döntő része ugyanis erdőirtások révén jutott szántóföldhöz és réthez, sőt rendszerint 
maguk a falvak is irtásokon települtek, ennek emlékét őrzik az Irtás, Ortás, Csonkás dűlőnevek. A 
XVIII. század közepéig a földesurak nem kötötték engedélyhez erdejüknek termőfölddé való 
átalakítását, sőt örültek, ha a jobbágyok és zsellérek dézsmaköteles irtványt alakítottak ki az addig 
számukra sokszor hasznavehetetlen cserjésből. A földesúri majorsági üzemek földigényének 
növekedésével már engedélyhez kötötték a további irtást, ugyanakkor mind gyakrabban 
alkalmazták az irtásföldek visszaváltását, illetve a jogszokás ellenére azok térítés nélküli elvételét 
(Petercsák 1992). 
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A XVIII. század második felében a népesség ismét növekedésnek indult, és ellátásához a 
meglévő szántóföldek már nem bizonyultak elegendőnek. Emiatt újabb erdőterületek estek 
áldozatul a földéhségnek, s a völgytalpak szárazabb, némileg környezetük fölé magasodó 
térszíneinek feltörése is megkezdődött. Az erdőirtással nyert területeket kezdetben legelőként 
(kisebb részüket kaszálóként) hasznosították, majd idővel szántónak törték fel. Ez a XVIII-XIX. 
századi gyakorlat az eredeti élőhelyek jelentős átalakulását, illetve eltűnését, és a vidék agrártájjá 
alakulását eredményezte. Érdekes momentum azonban, hogy míg a hasonló ökológiai 
adottságokkal és településszerkezettel jellemezhető Csereháton az irtások révén nyert szántóterület 
hasznosítása folyamatos volt a későbbiekben, addig a Putnoki-dombság több falvának határában is 
az erdő néhány évtized alatt visszahódította korábban elvesztett területét (Dobány 2004 és a 
katonai felmérések térképei alapján). Magyarországon regionális szinten először a XVIII. század 
közepén került szembe egymással az ember termelő tevékenysége, tájformáló szerepe és a 
természeti környezet regenerálódó képessége  (Viga 1996).  

 A XVIII. század végén a kistáj településeinek többségében az erdő volt a jellegadó. Egyes 
falvakban (pl. Dövény) az erdő aránya a 60-70 %-ot is meghaladta, ugyanakkor viszonylag nagy 
összefüggő szántók terültek el Felsőkelecsény, Ragály, Zádorfalva és Zubogy határában. 
Összességében a falvak mezőgazdasági területének mintegy 30 %-át szántóként, minimális részét 
szőlőként, ötödét gyepként és közel felét erdőként hasznosították. Az I. katonai felmérés 
térképszelvényeinek tanúsága szerint a Szuha-völgyben a szántók a völgyek aljának keskeny 
sávjában húzódtak a patakok menti gyepsáv és a kiterjedt erdők között, rendszerint közvetlenül 
érintkeztek az erdővel, sőt akár az erdőkbe ágyazódtak. Gömörszőlőstől Szuhafőig azonban 220 
évvel ezelőtt összefüggő szántóterület húzódott a mai, erdőfoltokkal, gyümölcsösökkel, mocsár- és 
láprétfoltokkal mozaikoló kisparcellák helyén, amelybe csak a szuhafői – ma Pincék Alja nevet 
viselő – öreg szőlők ékelődtek be.  

A Sajó-völgyi síkság népének mindig is igazodnia kellett az évente kétszer-háromszor 
visszatérő árvízhez, ami elvitte az ártéren talált szénát, beiszapolta a réteket, néhány napig 
elborította a szántókat is, mindeközben javította a talaj termőképességét, és végeredményben 
megszabta a gazdálkodás rendjét, évi időbeosztását. Putnok körzetében csupán az 1930-as években 
szabályozták a Sajót. A széles ártér füves rétjeit, legelőit helyenként megszakítja a holtágak körül 
növő magassásos és nádas, egy-egy facsoport, illetve a rövid tenyészidejű kultúrák számára feltört 
szántó. A lefűződő holtmedrek, tavak a legjobb halászó vizek voltak, a fövenyes szigetek pedig a 
vízigényes kertkultúrák helyei (Paládi-Kovács 1988). A vadászat mellett a halászat is tilalmak 
között, a XIX. században már törvényileg szabályozott keretekben működött (Viga 1996). 

A völgytalp árvizek által kevésbé veszélyeztetett térszíneit (Dubicsány és Sajókaza között) 
már a XVIII. század második felében művelésbe vonták, így szántóparcellák ágyazódtak a folyó bal 
partján összefüggő sávot alkotó, ártéri ligeterdőfoltokkal tarkított gyepterületbe. Már Bél (1749) 
közléseiből tudjuk, hogy a Sajó völgye gabonatermő földekkel és termékeny rétekkel gazdagon 
ellátott terület, s hacsak a medrükből kilépő folyók áradásukkal nem teszik tönkre azt, mindenütt 
kiváló búzát, rozst és árpát terem. A XVIII. századi Serényfalva gömöri viszonylatban kövér és 
tágas határú, amelynek lakosai kiváló földművelők. Erdőségeik és kaszáló rétjeik eléggé jó 
adottságúak (Bél i.m.). A Sajó- és Szuha-völgy mellett a Csörgő-, az Imola- és a Keleméri-patak 
völgytalpát és mellékvölgyeiket is összefüggő, kaszálónak és legelőnek kiválóan alkalmas 
gyepvegetáció borította. Lényegében majdnem minden patakvölgy hasonló képet mutatott a XVIII. 
század második felében (Dobány 2004). 

 Fontos értéket képviseltek a XVIII. századi falvak körüli domboldalak déli, délkeleti 
kitettségű, 15-30o-nál nem meredekebb és 200-300 méternél nem magasabb térszínein kialakított 
szőlőskertek Putnokon, Ragályban, Sajókazán, Serényfalván és Szuhafőn (Dobány 2004). Bél 
(1749) Trizst, Ragályt, Zubogyot, Kelemért és Poszobát (Gömörszőlős) említi Gömörben 
bortermelő községként, hozzátéve, hogy a borért jó árat fizetnek a bányavárosok. Trizs „kiváló 



 31 

alkalmatosságokal bír, akár gabonatermő szántóföldjeit, akár kaszáló rétjeit, akár pedig erdőségeit 
tekintjük. Az itteni korcsmároltatás gazdag jövelemezőségű, mivel a falu a királyi út mellett fekszik 
és szokás szerint nemes bort terem itt, amelyet tehát szivesen elfogadnak az utasemberek” (Bél i.m.). 

A tájhasználatot a természeti adottságok által meghatározott racionalitás jellemezte, 
amit az tett lehetővé, hogy az antropogén tájformálás hosszú évszázadai során az egyes 
földhasznosítási formákat a felszín makro- és mikroreliefjéhez igazodva alakították ki, összhangban 
a természet biztosította lehetőségekkel. A XIX. század első felében a szántók területe összességében 
csak kis mértékben növekedett. Némileg csökkent az erdők kiterjedése, míg a gyepek és szőlők 
területe lényegében változatlan maradt (Dobány 2004). 

6.2.1. Közbirtokosságok, legeltetési társulatok és szőlőbirtokosságok 

Az állattartást és szőlőművelést a közbirtokosság, a legeltetési társulat és a szőlőbirtokosság 
irányította. A közbirtokosság olyan szervezet, amelynek tagjai ingatlanukat vagy annak részeit 
többen közösben bírták, akár csupán mint birtokosok, akár mint tulajdonosok meghatározott 
arányok szerint, de ezen felül némely közös haszonvételre is közösségben álltak (Deli 1984).  

 A közbirtokosságok legfőbb célja az volt, hogy az osztatlan közös birtokok, az erdők és 
legelők használatát szabályozza, igazgassa, kezelje. Az erdő és legelő együttes használatával fontos 
gazdasági funkciót töltöttek be. Kezelték az osztatlan közös tulajdont képező erdőket és legelőket, 
gondoskodtak azok ápolásáról, felfogadták a közösségi alkalmazottakat, biztosították a falu 
állatainak legeltetését, tenyésztését, valamint a közös erdő évenként kitermelhető fájának a tagok 
közötti elosztását. Működésüket a XIX. századig nem szabályozták törvények. Szervezeti 
formájukra, vagyonkezelésükre, képviseletükre a szokásjog volt az irányadó, a legtöbb helyen nem 
is készült „alapokmány”, hanem az érdekeltek öt-tíz évenként meghatároztak bizonyos szabályokat, 
amelyeket önkéntesen kötelezően betartottak. Amellett, hogy a közös birtokok használatát 
szabályozta, a közbirtokosság egyben közigazgatási feladatokat is ellátott. A kisnemesi falvakban a 
kegyúri jogot is a közbirtokosság gyakorolta, templomokat, kápolnákat, iskolákat építtetett stb. 
(Deli 1984). A tagok közgyűlése döntött a legelő rendtartásáról, a favágás rendjéről, a pásztorok 
fogadásáról és felügyeletéről, a közmunkák szabályozásáról stb. Ezek a testületek általában a 
termelőszövetkezetek megalakulásáig léteztek (Cseri 1987), de a közbirtokosságok működése 
idején kialakult hagyományok, például a pásztorok megajándékozása, tovább éltek. Az erdő- és 
legelőügyek közös szervezése jól példázza, hogy a régiónkban meghatározó állattartási ágazat 
érdekeinek rendelték alá az erdő használatát. A közös erdővásárlásokra sokszor kimondottan az 
új legelőterületek biztosítása miatt került sor (Petercsák 1992).  

 A közbirtokosságok legelőhasználatával először az 1836. évi IV. tc. foglalkozott, nagyobb 
hatása pedig az 1894. XII. tc.-nek volt, amely kimondta, hogy az osztatlan közös tulajdont képező 
legelőknél az érdekelt közbirtokosok közgyűlése állapítja meg a legelő rendtartását, a legeltetés, 
állattenyésztés, apaállattartás módozatait, a határozatokat pedig a választott vezetőség (elnök, 
pénztáros, hitesek) ellenőrzésével hajtják végre. Az 1913. évi X. tc. kimondta, hogy a 
közbirtokosság legeltetésben érdekelt tagjaiból legeltetési társulatot kell szervezni, megalakításuk 
azonban az első világháború kitörése miatt elhúzódott, s csak a konszolidáció idején kezdődött meg 
(Deli 1984).  

 A kutatási terület szívét jelentő szuha-völgyi falvakban a legeltetési társulatok megalakítása 
sok nehézségbe ütközött. A zádorfalviak a legelő feltörése után az alsószuhai határban lévő erdős 
legelőben legeltettek, amely a zádorfalvi közbirtokosság tulajdonát képezte. A szuhafői 
közbirtokosságnak viszont a zádorfalvi határban volt közös fás legelője. Az alsószuhai 
közbirtokosságnak 139 holdnyi legelője volt, amelyet közösen használtak, de egyéni tulajdonban 
volt. A közbirtokosságok tulajdonában levő erdőterületek azonban nem képezhették a 
megalakítandó legeltetési társulatok tulajdonát. 1931-ben került sor a legeltetési társulatok 
megalakítására Szuhafőn és Zádorfalván, azonban sem a társulat alapszabályzata, sem a 
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legelőrendtartás nem került elő. Alsószuhán pedig (ahol a nemesek és az úrbéresek különálló 
társulatot alkottak) a nemesi közbirtokosság legeltetési társulata viták miatt végül nem alakulhatott 
meg, az úrbéres birtokosság pedig kimondta, hogy „legeltetési társulattá nem alakul, mert 
közlegelője nincsen”. Az alsószuhai legelőrendtartás szerint „A sertések részére a gazdatanács 
köteles évenként a sertéslegelőt kijelölni, de a pataknak a nagyerdő felőli oldalára sertést ráhajtani 
nem szabad. Közlegelőn juhot tartani nem szabad (...)”. Azokban a falvakban, ahol a legeltetési 
társulat nem alakult meg, továbbra is a közbirtokosság hatáskörébe tartozott a legeltetés 
megszervezése, szabályozása (Deli 1984). 

 A legeltetési társulat vezetőségének feladata volt a pásztorok (kondás, gulyás, csordás, jó 
makkterméses években makkoskondás) felfogadása, munkájuk ellenőrzése, a jószágok összeírása és 
a fűbér beszedése, amit azok fizettek, akik nem voltak a társulat tagjai, vagy több állatot hajtottak ki, 
mint amennyi legelőilletőségük volt. Minden tavasszal gondoskodni kellett a legelő kitisztításáról, 
amit a gazdák asszonyaikkal és gyermekeikkel közösen végeztek: összeszedték és elégették a 
gallyakat és a tüskés bokrokat, rendbehozták a legelőn levő kutakat. A legeltetési társulat feladata 
volt a továbbtenyésztéshez szükséges apaállatok beszerzése is. 60 tehénre számítottak egy bikát és 30 
kocára egy kant. Az apaállatok gondozása a kondás és a csordás feladata volt. A szálas takarmányt a 
bikarét biztosította, ami a falu legjobb minőségű rétje volt, kaszálása közmunkában történt, az 
abraktakarmányt pedig tehenenként szedték össze a gazdáktól (Deli 1984).  

Kelemérben 1928-ig a község közösségi gazdálkodását a Közbirtokosság, más néven a Volt 
Úrbéri Gazdaközösség folytatta, amelynek tagjai az egykori Úrbéres Gazdák utódai voltak. Nem 
szerepeltek a soraiban zsellérek, akik bérlet híján földhöz nem jutottak, így legelőjogot nem kaptak. 
Megváltozott a helyzet 1928-ban, amikor a zsellérek a gróf Serényi birtok Lomova nevű határrészét 
az államtól legeltetés céljára megkapták. Tagjaiból megalakult a Lomovai Legeltetési Társulat, 
tehén és sertés tartására. A közbirtokossági legelőre csak tehenek jártak s néhány üsző, általában 
május elsejétől a téli bekötésig, András napjáig. Az aratás végeztével, a sarjú behordása és a 
kukoricatörés után szabaddá vált a határ, megnövekedett a legelőterület. A kondás a fagy beálltáig a 
nagyobb távolságra levő Lomova nevű legelőn (amelyet jelenleg fenyves borít) őrizte a sertéseket, 
télen pedig a közeli falusi legelőre hajtotta ki a jószágot. A jószágok szabad levegőn való tartása 
volt a feladata, mivel az akkoriban tartott mangalica sertések nehezen tűrték az ólban tartást. Az 
angol hússertések tartásának megindulásával azonban megszűnt a sertéslegeltetés a községben, így 
a kondás alkalmazása is (Faggyas 1986b). 

 Alsószuhán a szőlőbirtokosok hegyközségi közösséget képeztek. Évenként egyszer 
közgyűlést tartottak, esetenként pedig rendkívüli ülést hívtak össze. A „Szőllőgyülési könyv”-ben 
őrizték a közgyűlési jegyzőkönyveket, amelyek meghatározták a gazdák feladatait és a határozatok 
ellen vétők bírságolásának összegét, s az így befolyt pénzösszegek felhasználását. A szabályozás 
részletességének bemutatására példaként álljon itt Alsószuha esete, ahol 1909. és 1950. között 
többek között az alábbi pontok voltak érvényben:  

„Minden szőllőbirtokos szőllőjének felső és alsó kerítését tartozik minden év tavaszán 
rendesen becsinálni, hogy azon semmiféle állat át ne gázolhasson. A szőllőhegy két oldalán 
levő kerítést pedig a szőllősgazdák tartoznak a tavaszi gyűlés előtt a kijelölt napon a fenti 
okból közösen rendbe hozni.” 

„A szőllőpásztor köteleztetik a kijelölt helyeken kaput csinálni s azt rendben tartani. A 
szőllőbirtokosok csakis ezen a kapun járhatnak ki és be.” 

„A szőllőhegyen keresztül vezető szekérutat, mindazon birtokosok, akiknek szőllőjük 
mellett, vagy alatta, vagy felette húzódik, tartoznak 2 (két) öles szélességben minden évben 
megcsinálni s jó karban tartani.” 

„Akit a szőllőpásztor vagy szőllőbirtokos – legyen az szintén szőllőbirtokos, vagy más 
idegen, vagy gyermek – gyümölcs, vagy fű lopáson megfog, tartozik a kár megtérítésén felül 
még 5 (öt) kor. pénzbírságot fizetni.” 
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„A más szőllőjébe a tulajdonos beleegyezése nélkül, úgy a szüret előtt, mint a szüret 
után, szóval bármely időszak alatt senkinek belépni nem szabad. (...)” 

„Ha valakit, akár a szőllőpásztor, akár a szőllőtulajdonos vagy más idegen szőllőkaró 
lopáson fog meg, a hiányzó karókat darabonként 1 (egy) koronájával tartozik megtéríteni.” 

„A szőllősgazdák a szőllőtőkéket a határmesgyétől mindkét oldalán a birtoknak csakis 
75 (hetvenöt) cm. ültethetik, ellenesetben a közelebb ültetett tőkék törvényes eljárással 
eltávolíttatnak. Úgyszintén azon gazdák is, kik szőllőt ugyan nem ültettek, de a hegyen 
birtokuk van, bármilyen fát csak mindkét oldalon 2 (két) méter távolságra ültethetnek a szőllő 
mellé.” 

„Úgy a szőllőpásztornak, mint a gazdáknak, vagy idegennek kutyát a szőllőbe vinni soha 
sem szabad.” 

„Az előjáróság által behajtott büntetés díjak felerészben az alsószuhai ref. egyház javára; 
felerészben pedig a szőllőbirtokosok közköltségére fordíttatik.”  

 1909-ben a szőlőbíró és hitesek kötelezettségeit így határozták meg: „tartoznak a hegynek 
jólétét rendben tartani, a kártevőket törvény szerint megbüntetni” (Dobosy 1978-1979). 

A földhasznosításról az első teljes körű statisztika 1865-ben jelent meg (1. táblázat). 

1. táblázat: Az egyes települések határterületeinek művelésági megoszlása 1865-ben (ha) 
(Forrás: Dobány 2004) 

 szántó szőlő rét legelő erdő egyéb összesen 

Alsószuha 552,5 18,4 176,1 0 1448 43,2 2238,2 

Dövény 217,5 0 80,6 0 765,3 13,2 1106,6 

Dubicsány 192,2 25,3 129,5 29,9 767,7 72,5 1217,1 

Felsőkelecsény 326,3 12,7 122,6 12,7 282 31,1 787,4 

Felsőnyárád 583,3 27,6 143,3 11,5 408,6 57,6 1231,9 

Gömörszőlős 336,1 15 73,7 84,6 314,2 25,9 849,5 

Imola 423 0 84 61 1164,2 64,4 1796,6 

Jákfalva 282 9,8 69 0 509,3 36,5 896,6 

Kelemér 347,6 29,3 151,9 54,7 771,2 39,1 1393,8 

Putnok 545,6 79,4 338,9 38 1031,3 190,5 2223,7 

Ragály 562,3 27,6 163,4 19,6 718,8 45,5 1537,2 

Sajógalgóc 165,2 14,9 184,2 25,9 511,6 78,3 980,1 

Sajókaza 679,1 141,6 471,9 100,1 1498 174,9 3065,6 

Serényfalva 681,4 0 113,4 157,1 582,4 76,5 1610,8 

Szuhafő 431 13,8 89,8 146,2 636,5 32,2 1349,5 

Trizs 248 2,9 101,9 32,2 628,4 17,8 1031,2 

Zádorfalva 717,1 29,3 130,6 40,9 411,5 25,9 1355,3 

Zubogy 424,1 0 142,7 19 509,3 46 1141,1 

 E statisztikai forrás szerint a szántók részesedése 1865-ben összességében lényegesen 
alacsonyabb érték volt az akkori országos átlagnál (40,4 %), azt csak Zádorfalva, Felsőnyárád, 
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Serényfalva és Felsőkelecsény esetében haladta meg, illetve megközelítette Gömörszőlős, Ragály és 
Zubogy területén. Legkisebb a szántók aránya Dubicsány, Sajógalgóc és Dövény határában. 

 Az 1860-as években a szőlő országosan 2,2 %-kal részesedett a földterületből, Borsod 
vármegyében 2,5 %-kal. Falvaink közül Sajókaza és Putnok esetében haladja meg az országos és a 
megyei arányt a szőlők részesedése az összes földterületből, míg Alsószuhán és Trizsben aránya 
minimális, Dövényben, Imolán, Serényfalván és Zubogyon pedig egyáltalán nem jegyeztek fel szőlőt. 

 A filoxéravész következtében térségünk szőlőinek túlnyomó része elpusztult az 1880-as 
években. A következő években megkezdődött az újratelepítés, de az új szőlők aránya meg sem 
közelítette a múltbeli kiterjedését. A gyepterület (rét és legelő) aránya országosan 29,4 % volt az 
1860-as években, térségünk összes településén részesedése ennél jóval alacsonyabb, a Szuha-
völgy falvaiban és Imolán minimális (a falvakhoz tartozó nagy kiterjedésű erdőségek és az ehhez 
képest viszonylag keskeny völgytalpak miatt, amelyeken a gyepterületeknek a szántókkal kellett 
osztozniuk), míg a Csörgős-patak mentén és a Sajó-völgyben nagyobb a rétek aránya, de még itt is 
az országos átlag alatti. Számottevő legelőket csak Szuhafő és Serényfalva határában jeleznek. 

 Az erdőborítottság a XIX. század közepén Borsodban 32,4 %, Gömörben 49,8 %, Tornában 
50 % volt, ezeket meghaladta Dövény 70 % feletti, valamint Dubicsány, Alsószuha, Imola és Trizs 
60 % feletti erdőaránya, emellett még Kelemér, Jákfalva és Sajógalgóc határának is több, mint felét 
borította erdő, és részaránya a kutatási területen sehol nem csökkent 30 % alá. A falvak összes 
területének mindössze mintegy 5 %-át nem hasznosították, szemben a 11,6 %-os országos átlaggal. 

 A XIX. század második felének gabonakonjunktúrája csak mérsékelten hatott ki térségünk 
falvainak földhasználatára. Ennek legfontosabb oka az lehetett, hogy a kedvezőtlen természeti 
adottságok nem tették lehetővé a szántóterület nagyobb mértékű növelését. A gazdálkodók 
tisztában voltak földterületeik termőképességével és a termelés gazdaságosságával, így csak olyan 
mértékben növelték a szántók kiterjedését, amilyen mértékben az önellátás igényei azt 
megkövetelték. Egyes településeken (Jákfalva, Sajókaza, Sajógalóc, Putnok) azonban jelentős (40-
70 % közötti mértékű) növekedést tapasztalhatunk a szántóterület kiterjedésében. Az új parcellákat 
többnyire erdőirtással alakították ki, helyenként azonban a gyepterületek egy részét is művelésbe 
vonták. Dövényben például úgy nőtt a szántó területe közel duplájára, hogy a rét kiterjedése 30 %-
kal, az erdőé pedig 43 %-kal csökkent (Dobány 2004). A rét művelési ág kiterjedése a XIX. század 
végén a szántóval ellentétben csökkenő tendenciát mutatott. A legelők részaránya ugyanakkor sok 
településen növekedett, helyenként (pl. Felsőnyárádon) az eredeti méretének tízszeresére. A nemesi 
eredetű lakosság ugyanakkor szívesebben foglalkozott állattenyésztéssel, mint földműveléssel. 
A növénytermesztés az önellátást biztosította, míg az erdőből és az állattenyésztésből vagyont is 
gyűjthettek, s ez tette lehetővé számukra az anyagi és szellemi kultúra területén egyaránt 
megfigyelhető elkülönülést (Selmeczi Kovács 1976). 

 A XX. század elején továbbra is az a tendencia érvényesült, hogy a lassan gyarapodó 
népesség ellátása érdekében csak annyira növelték meg a szántók területét, amennyire az 
feltétlenül indokolt volt. Emiatt 1895. és 1935. között csak kismértékben növekedett a szántó 
aránya a Putnoki-dombság településein (2. táblázat). A többi művelési ág közül csökkent a szőlő, a 
rét és az erdő kiterjedése, míg a kert művelési ág aránya megduplázódott. A legelő részaránya 
nem mutatott lényegi változást. Az erdők kiterjedése nagyjából olyan ütemben csökkent, mint 
amilyen mértékben a szántók gyarapodtak, ez azonban nem jelenti azt, hogy az erdők helyén 
mindenütt szántókat hoztak volna létre. Az 1895-ös szántóterülethez viszonyítva Keleméren közel 
duplájára nőtt a szántó aránya és Serényfalván is 50 % körüli volt a növekedés mértéke. A legelők 
aránya Keleméren ötszörösére nőtt. Az erdőterület kiterjedésében Szuhafőn következett be 
mérsékelt növekedés. A szántók részaránya az országos mértéktől kisebb arányban növekedett. Az 
erdő viszont – az irtás ellenére – továbbra is jellegadó maradt a vidék nagyobbik részén. A 
filoxéravész után a szőlő már nem tudta visszanyerni korábbi viszonylagos jelentőségét a térség 
művelési ágai között, s az egykori szőlőparcellákban gyümölcsösöket alakítottak ki (elsősorban 
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szilva- és almafák telepítésével), vagy a felhagyott szőlőket visszahódította a természet. Csak a 
gyepterület változásai mutattak az országos átlaghoz hasonló arányokat (Dobány 2004).  

2. táblázat: Az egyes települések határterületeinek művelésági megoszlása 1935-ben (ha) 
(Forrás: Dobány 2004) 

 szántó kert szőlő rét legelő erdő egyéb összesen 

Alsószuha 694 23 0 138,1 424,1 912,2 54 2245,4 

Dövény 431,6 9,8 0 63,9 187 442,6 27 1161,9 

Dubicsány 254,4 19,6 1,7 82,3 76,5 736,6 26,4 1197,5 

Felsőkelecsény 395,7 10,4 0 50,6 31 308,5 15 775,2 

Felsőnyárád 703,8 36,8 2,3 134,7 105,9 237,7 55,3 1276,5 

Gömörszőlős 425,9 21,3 0 56,4 160 151,4 39,7 854,7 

Imola 480 8 0 68,5 164,6 1025,5 45 1791,6 

Jákfalva 475,4 17,8 1,1 45,5 168,6 120,9 25,3 854,6 

Kelemér 904,7 28,2 2,3 130,6 91,5 691,7 35,1 1884,1 

Putnok 926 79,4 66,2 243,4 148,5 1652,3 249,2 3365 

Ragály 690,6 37,4 23 75,4 146,8 493,2 70,8 1537,2 

Sajógalgóc 280,3 18,4 6,3 61,6 35,1 530,6 29,9 962,2 

Sajókaza 1100,9 70,2 38,6 336,7 323,4 1143,5 120,3 3133,6 

Serényfalva 1155 21,3 11 91,5 156 535,2 65,6 2035,6 

Szuhafő 474,2 22,4 11,5 81,7 143,3 785 67,3 1585,4 

Trizs 285,4 4,6 0 70,8 47,8 594,5 18,4 1021,5 

Zádorfalva 802,2 23 0 111,6 104,7 279,7 50,6 1371,8 

Zubogy 467,9 24,4 0 119 14,4 496,7 30 1152,4 

 A természetföldrajzi adottságokat és társadalmi–gazdasági folyamatokat elemző, a térség 
hátrányos helyzetének fő tényezőit feltáró vizsgálatok (Barta et al. 1975) szerint a nagyüzemi 
mezőgazdálkodás számára kedvezőtlenek az ökológiai adottságok, a helyi intézményhálózat és 
a műszaki infrastruktúra többnyire nem megfelelő kiépítettségű és napjainkban erőteljes elvándorlás 
tapasztalható, amely a kisebb falvakban elöregedéssel és elnéptelenedéssel fenyeget. A Kelemér–
Jákfalva–Szalonna–Ziliz–Alsóvadász–Fancsal–Hernádszurdok vonal és az országhatár között 
alakult ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb összefüggő területű, kedvezőtlen helyzetű 
körzete. A Szuha-völgy mezőgazdasága a tőle északabbra fekvő területeknél kedvezőbb természeti 
adottságokkal rendelkezik, emellett az ipari agglomeráció közelsége könnyebb termékértékesítést és 
egyenletesebb foglalkoztatást biztosít. A mezőgazdasági termelés színvonala a megyei átlag alatt 
van, amely az egységnyi földterületre jutó halmozott termelési értékben és az árbevételben egyaránt 
kifejezésre jut. Ezzel szemben a családok átlagjövedelme alig marad el a megyei átlagtól, mert 
többségük kettős foglalkozású. A kétlaki életmód a térség falvainak egyik fő jellemzőjévé vált. A 
foglalkoztatás terén kedvező feltételeket biztosít az agglomeráció közelsége: a lakosság jelentős 
része ingázó. 1975-ben Jákfalváról a keresők kb. 70, Trizsből 60, Felsőkelecsényből 55, Ragályból és 
Dövényből 50 százaléka az ipari agglomeráció üzemeiben dolgozott. Tehát a Sajó-völgyi 
agglomeráció külső lakóövezete kiterjed térségünkre is (Barta et al. 1975). 
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A vizsgált községeket alacsony aranykorona-értékű szántóföldek övezik, emellett a 
szántó művelési ág aránya a XX. század közepén már sehol nem haladta meg az 50 százalékot, a 
falvak többségében 30 százalék körüli volt. A dél-gömöri térség történelmi kisnemesi falvaiban a 
XX. század első feléig jellemző volt az állattenyésztés és ehhez kapcsolódóan a legelők, illetve 
részben a rétek nagy aránya. A földosztást (1949) követően a földbirtokkal rendelkezők száma 
emelkedett, jelentősebb birtokméreti változás azonban nem következett be (uralkodó a 10-20 kh-as 
birtokméret), s ez nehezen biztosította a megélhetést az egyébként hagyományosan mezőgazdasági 
népesség számára (Dobrossy és Fügedi 1983), így a bányanyitások és az ózdi, kazincbarcikai 
iparosítás hatására sokan hagytak fel a gazdálkodással, megtartva a háztáji állattenyésztést.  

 A termelőszövetkezetek 1950-es megszervezése a szántóföldi gazdálkodásra legalacsonyabb 
potenciállal rendelkező Imola, Szuhafő és Gömörszőlős kivételével (ahol az 1956. tavaszi 
megalakulás után rövidesen, a forradalom idején felbomlott a téesz) a vizsgált terület összes falvát 
érintette. Az edelényi járásban összesen 14 községben nem alakult termelőszövetkezet (az 1960-as 
évek elején sikertelenül próbálkoztak megszervezésükkel). A termékeny folyó- és patakvölgyektől 
távol fekvő falvak rossz mezőgazdasági adottságai miatt reménytelennek látszott a jövőben 
gazdaságosan termelő szövetkezetek létrehozása, ezért a megye és a járás vezetői lemondtak e 
terület kollektivizálásáról. A rossz adottságú, viszonylag kis területű földeken – az elemi gépesítést 
is nélkülözve – elsősorban az állattartáshoz szükséges takarmányt és a saját fogyasztásra 
kerülő burgonyát és zöldséget termesztették az 1970-es években (Barta 1975). A régi földesúri 
nagytáblák több évtizeden keresztül a lakosság művelése alatt álltak, 1950-től állami tartalékföldek 
lettek, megmunkálatlanul juhlegelőként funkcionáltak, vagy az erdőgazdaság befásította őket 
(Dobosy 1984). Több település földjeinek egy részét a Bábolnai Állami Gazdaság szendrői üzeme 
legeltetéses állattartásra és takarmánytermesztésre használta. Napjainkban már nem folytatnak 
termelő tevékenységet, földjeik évek óta parlagon állnak. A földterület jelentős része ugyanakkor 
magántulajdonban maradt (vagy a kárpótlással és privatizációval került újra magántulajdonba) és a 
megélhetés fő-, vagy az ingázás melletti kiegészítő forrását jelentette. 

Ekkortól kezdve jellemző az állatállomány csökkenésének máig tartó folyamata, a nagy 
hagyományokkal rendelkező juhászat kivételével. A nagyüzemi gazdálkodás erősödésével a 
kevésbé túlhasznált erdőségek és a patak menti keskeny égerliget-sávok mellett a völgytalpi 
kaszálórétek, a kisparaszti szőlők és a kaszált gyepű gyümölcsösök jelentettek viszonylagos 
állandóságot a természetes flóra- és faunaelemek számára. A nagytáblás szántók mellett jellemzővé 
váltak a – jó néhány ritka gyomfajnak menedéket adó – háztájiba kapott kisparcellák és a legelők 
becserjésedésének akkor még elejét vevő juhászatok (Gömörszőlős kivételével minden faluban).  

 Az 1970-es évektől kezdődően különösen jellemző és napjainkban is tartó tendencia a 
szántóterületek felhagyása. Az 1980-as évekre már csak a belterületekhez közelebb eső földeket 
művelték meg. Az állatállomány drasztikus csökkenéséig az állami tartalékföldeket kaszálóként, 
vagy még inkább juhlegelőként hasznosították. A felhagyott szántók a felhagyás óta eltelt időtől 
függően a szukcesszió különböző stádiumában vannak: az erdőszélek cserjésednek, bizonyos részek 
spontán beerdősülnek. A patak menti nedves réteken özönnövények terjednek. A művelt és a 
viszonylag érintetlen élőhelyek mozaikos elhelyezkedése elősegítette a természetes növénytakaró 
újbóli térhódítását a felhagyott területen, és a visszagyepesedés eredményeként értékes fajokat rejtő 
másodlagos lejtősztyeppek jöttek létre. Emellett a szórványos, illetve ritka szántóföldi gyomok is 
megmaradhatnak, mint pl. a herbicidérzékeny archaeophyton konkoly (Agrostemma githago). 
Helyenként a cseres–kocsánytalan tölgyesekben a cser, a gyertyános–kocsánytalan tölgyesekben a 
gyertyán vált majdnem egyeduralkodó fafajjá. Sajnálatos módon egyes helyeken megjelentek a 
telepített erdei-, feketefenyő- és vörös tölgy állományok, valamint spontán akácosok is. 

Mindezek ellenére a vizsgált terület természetességi állapota nem romlott olyan 
mértékben, mint hazánk más vidékeié. A táj kultúrtájjá alakítása megtörtént ugyan, de a művi 
környezet viszonylag harmonikusan illeszkedett a természetes táji elemek keretébe. Ez alól csak 
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az intenzív bányászatnak teret adó, a vizsgált terület déli és délkeleti szélén fekvő települések egyes 
részei képeznek kivételt. Az aprófalvas településszerkezet, az ipar hiánya és falvaink agrártermelő 
jellege, a művelésre alkalmas földek gyenge termőképessége, az új termelési technológiákat 
megvalósító tőkeerős paraszti réteg hiánya, s ezáltal a hagyományos, extenzív, a természeti 
adottságokhoz igazodó földhasználat megőrződése, a térség periférikus fekvése és a nagy 
forgalmú közutak hiánya, elősegítették a természeti környezet számos értékének, jó természetességi 
állapotú élőhelyeinek és mozaikos, diverz kultúr- és félkultúr tájainak fennmaradását. A 
hagyományos termelői és fogyasztói mintázatok máig fennmaradtak a településeken. A 
földhasználat és a helyi erőforrásokra épülő, egyes falvakban még fellelhető kismesterségek illenek 
a fenntartható fejlődés gondolatához. A népesség helyben tartásához hozzájárulhat az ökológiai 
adottságokhoz igazodó termelés mellett a feldolgozás különböző módjainak kiépítése, amelyre jó 
példa a gömörszőlősi gyapjúkártoló üzem és a dövényi biogyümölcs-feldolgozó.  

6.2.2. Szántóföldi növénytermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés 

A települések körüli művelt földek az Árpád-korban még nem voltak állandóak. A parlagoló 
vagy szántó–legelőváltó, az erdős dombságokon szántó–erdőváltó földművelési módszer 
alkalmazásával a határnak csak egy darabját hasznosították, majd annak kimerülése után más 
területrészt vontak be a művelésbe. A XII–XIII. század fordulójától – a középkori agrárforradalom 
hatásaként – áttértek a két- és háromnyomásos rendszerre (Frisnyák 2001). A középkorban az ún. 
aszók, az erdőközi ligetes tisztások jelentették a legjobb földet. A talajjavítás érdekében végzett 
trágyázásról pedig már a XIV. századból vannak adataink (Ila 1976).  

Községeink szántóterületeinek tulajdonviszonyai alapján a XVIII. században a következő 
típusok különíthetők el: a földesúri majorsági, allodiális földeken kívül nemesi eredetű szabad vagy 
örökös földek, nemesi telek- vagy osztásföldek, jobbágyi telek-, hely- vagy hányadföldek és 
irtványok („ortványok”). A javadalmas területekhez is gyakran tartoztak szőlős, gyümölcsös- és 
veteményeskertek. A gyümölcs és a kerti vetemények nagyobb része nem esett dézsma alá, ezért 
lehetőség és szorgalom függvényében sok helyen kiterjesztették a kapás kultúrát a jobb földekre. A 
határ nyomás szerinti változásakor külön határrészekben jelölték ki a veteményes-, a káposztás-, a 
dinnye- és a kenderföldeket. Az ebben az időszakban még hiányzó burgonyát a lencse, a borsó 
(Gömörszőlősön még a XIX. században is jellemző volt a termesztése) és a káposzta (elsősorban 
Serényfalva és Hét településeken) helyettesítette. A térség egyetlen ipari növénye ebben a 
korszakban a kender volt, termesztésének korai emléke minden község határnevei között felbukkan. 
A rostlen termesztése jelentéktelen volt (Pintér 1986). 

A XVIII. század második felében a legtöbb községhatár földjeit három nyomásban 
művelték, ez alól kivételt képezett Sajógalgóc és Gömörszőlős, mely utóbbiban az ősi kétnyomásos 
gazdálkodást csak az 1790-es években váltotta fel a háromnyomásos (Dobosy 1984). A falvak 
többségének szántói a domboldalakra is felhúzódtak, így művelésük az akkori technikákkal 
körülményes lehetett, emellett a fellazított lejtős térszíneken még kedvező időjárású években is 
megindulhatott erózió, amely jelentősen nehezítette a gazdálkodást és rontotta a terméseredményt 
is. E gyenge termőképességű, erózió által súlytott szántók tápanyag utánpótlását évente biztosítani 
kellett, a trágyázás azonban a legtöbb településen komoly gondot okozott az extenzív állattartási 
gyakorlat miatti trágyahiány következtében (Dobány 2004). „Sajnálattal kell (...) tapasztalni, hogy a 
visszapótlásra használt anyagok kezelésénél (...) nagy indolencziát találunk; trágyatelepek 
készítésére, azok kezelésére, keverék-trágya (komposzt) előállítására nagyon kevés gond 
fordíttatik” (Borovszky 1903). 

Az évente kiosztásra kerülő, de nem egy tagban, hanem néha egymástól igen messze fekvő 
szántók művelése a jelentős távolság miatt idő- és energiaigényes volt, s ugyanez vonatkozott a 
kaszálók hasznosítására is. Az 1870-es években végrehajtott tagosítás előtt a dűlőket parcellákba 
tagoltan hasznosították. A falvakhoz közelebb eső régebbi dűlők tagoltsága a legnagyobb. A 
legkeskenyebb parcellákat a völgyek legjobb talajú részein, a kenderföldeken találjuk. A tagosítást 
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követően vált kötelező érvényűvé a háromnyomásos földhasználat. A falvak határát rendszerint 
három járásra (helyenként vetőre) osztották fel, s minden harmadik évben ugaron hagytak egy-egy 
járást. Az ugart általában legelőnek, néha kaszálónak használták. A másik két járásban vetették az 
őszi és tavaszi gabonaféléket, amelyek termesztési munkálatait mindenkinek azonos időben kellett 
végeznie, és a nyomáson belüli táblákban mindenkinek ugyanazt a növényt kellett vetni. A 
nyomáskényszert a szuha-völgyi gazdák általában egészen a két világháború közötti időszakig, 
a hagyományos kisparaszti gazdálkodás felbomlásáig betartották. A Sajó-völgy egyes részein 
ekkor már évtizedek óta vetésforgóban művelték a határt (Pintér 1986).  

A XIX. és XX. század fordulóján a Szuha-völgyi falvak határának első nyomásába, a jól 
előkészített, trágyázott, megpihent földbe őszi búzát, a második nyomásba tavaszi gabonát (zab, 
árpa) vetettek (az árpa alá pedig lóhere került, ez azonban csak a nyomásrendszer felbomlásának 
idején vált általánossá), míg a harmadik nyomás ugaron maradt, egy év alatt háromszor 
megszántották, meg is trágyázták, a jobb talajadottságú parcellákba lóherét, kukoricát vettek (fekete 
ugar). A kukoricatörést követő szántás után őszi gabona került a parcellába. A XIX. század végétől 
kezdve egyre nagyobb földdarabokat vontak ki a nyomásokból a burgonya és a kukorica számára 
(utóbbival köztesként tököt termesztettek) (Pintér 1986). Fényes (1851) Imoláról többek közt 
feljegyezte: „szántóföldje jó mívelés után megtermi a tiszta búzát is”. Alsószuha, Kelemér, Ragály, 
Trizs és Zádorfalva szántóit úgy jellemezte, hogy minden megterem rajta. Sajókazán és Zubogyon a 
rozs, zab, búza, kukorica és árpa termelése volt az elsődleges. A Putnok körüli szántók közel felét 
búza és kukorica foglalta el, kevésbé jelentős volt a tönköly, rozs és árpa termesztése, míg 
Tornalján köles és zab is előfordult (Fábry 1867). A Felvidéken legfontosabb gabonaféleként 
termelt rozs a XIX. század második felétől már nem játszott olyan fontos szerepet térségünkben, 
mint a búza (Dobány 2004). 

A nyomáskényszerből kimaradt földeken (kenderföld, káposztás, a belsőségek kertjei) 
elsősorban zöldségféléket, kendert, burgonyát és kukoricát termesztettek. Jelentős volt a káposzta 
termesztése Serényfalván, a dinnyéé Putnokon. A háromnyomásos rendszer a XIX. században is 
fennmaradt, egyes településeken csak a XX. század első felében szűnt meg, s vette át helyét a 
vetésforgó. A kender nem tartozott a régi nyomásos gazdálkodásmód művelési kényszere alá, mivel 
talajigénye speciális: a humuszban gazdag, nem túlságosan mélyfekvésű, laza kötésű talajt kedveli 
(szikes, sovány földben vagy homokon nem nő meg, a túlságosan kövér földben pedig durva lesz a 
rostja). Ragályban például a vetésforgón kívül, közvetlenül a falu alatt a legjobb minőségű talajon, 
egymás mellett terültek el az 50-150 négyszögöles kenderföldek. A jobbágyoknak, a zselléreknek, 
sőt még az uradalmi cselédeknek is járt innen földdarab, amin a családjaik számára szükséges 
kendermennyiséget megtermelhették. A kenderföldeket leányok is örökölhették, hiszen a kenderrel 
kapcsolatos munkák 80 %-át nők végezték el (Tarr 1989). 

Az erdők irtásával és a vízjárások megszüntetésével egyidejűleg a legelők feltörése 
szűkítette az extenzív állattartás lehetőségeit, ám mivel a megmaradó rétek és a vetett 
takarmányok a XIX-XX. században nem tudták fedezni az állatállomány istállón való tartását, a 
jobbágyfelszabadítást követően egészében átalakult a gazdálkodás struktúrája (Viga 1996). 
Ahogy az extenzív állattartást fokozatosan felváltotta az istállózó állattenyésztés, a takarmányszükséglet 
biztosítására már nem volt elegendő a nyomáskényszeren kívüli földeken termesztett takarmány és 
a kaszálókról begyűjtött széna, emiatt a nyomáskényszer alatt lévő földekből egyre nagyobb 
területeket vontak ki kukorica, takarmányrépa és pillangós növények termesztésére. 

Az 1930-as években a Sajó–Bódva-közén (a vizsgált terület tágabb környezetében) a búza a 
teljes szántóterület 35,3 %-át, a rozs 6,1 %-át, az árpa 10,9 %-át, a zab 8,4 %-át, a kukorica 9,4 %-át 
és a burgonya 5,6 %-át foglalta el. Az összes többi szántóföldi növény termesztése a maradék 21,5 
%-on kapott helyet. A takarmánynövényeket ekkoriban már nagyrészt a szántókon termesztették: 
1936-ban a lucerna a szántók 3,6 %-át, a vöröshere 5,2 %-át, a zabosbükköny 1,8 %-át, a 
takarmányrépa 2,8 %-át foglalta el. A szántóföldeken a köztes- és szegélynövények vetése is 
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elterjedt volt, legjelentősebbek közülük a bab, a tök, a fejeskáposzta, a napraforgó, a mák és a 
seprűcirok. Néhány falu esetében a hüvelyesek termesztése önmagukban is (nem köztes- vagy 
szegélynövényként) folyt a szántókon. Az ipari növények közül olajlent csak Felsőkelecsényben és 
Zubogyon, cukorrépát Serényfalván, dohányt pedig Kurityánban termesztettek. A mák elterjedtebb 
volt térségünk falvaiban. A korábban fontos szerepet betöltő és minden faluban termesztőterülettel 
bíró rostkender egyre inkább elveszítette jelentőségét, de a falvak többségében az 1960-as évekig 
még termesztették. A szántóföldi növénytermesztés szinte kizárólag az önellátás kereteit 
szolgálta (Dobány 2004). A XX. század közepén a gabonák közül főként búzát termesztettek, ezt 
követte a Sajó-völgyben inkább az árpa, a Szuha-völgyben inkább a zab, valamint kisebb mértékben 
a köles. A rozstermesztés nem volt jellemző, de a kukorica és a burgonya igen. A len termesztése 
térségünkben nem volt számottevő, aránya a kenderhez képest kevesebb, mintegy 10 % volt. 
Gömörszőlősön, Imolán, Szuhafőn és Zádorfalván is termesztettek lent, nagyjából 1950-ig. Nem 
igényelt olyan jó minőségű talajt, mint a kender, és szebb, jobb fonalat adott. A XX. században már 
nem házilag dolgozták fel, hanem egyenesen a lenfonóba került, s onnan a fonalat visszaküldték (É. 
Kovács ex verb.). Imolán a Fekete-völgy elején, a Rózsás-oldalon termesztettek kendert és lent a 
XX. század első felében, utóbbit csak két család. A 130 lelkes falu földjeit napjainkban már csak 
három család szántja (főként búzát és zabot termesztenek) (Ilonka néni ex verb.). 

A szőlőművelés az előzőekhez képest lényegesen nagyobb szakértelmet és munkaráfordítást 
igényelt, viszont kedvező években a belőle származó haszon is többszöröse lehetett a szántóföldi 
növénytermesztésből adódónak. A XVIII. századi, valamint a XIX-XX. század fordulójáról 
fennmaradt iratok és egyházi jegyzőkönyvek tudósítanak a régi és az újraéledő szőlőművelésről. 
Hunfalvy (1867) monográfiája a putnoki és a ragályi borokat dicsérte, a Szuha-völgyiről nem tett 
említést, pedig ott is voltak kisebb – 200-600 négyszögöles – parcellák. A szőlő- és 
gyümölcskultúra azonban lényegesen fejlettebb volt a szomszédos borsodi és tornai falvakban, mint 
Gömör keleti peremén (Paládi-Kovács 1988). Térségünk szőlőinek kiterjedése az 1880-as évek 
elejére érte el maximumát. Bár a már említett filoxéravészt követő újratelepítés gyorsan megindult, 
a falvak egy részében parlagon maradtak vagy gyümölcsösökre cserélődtek a szőlőhegyek parcellái, 
ahol pedig újratelepítették a szőlőt, ott a nemesebb fajták helyét elsősorban a direkttermő fajták 
foglalták el (Dobány 2004). Az ugaros gazdálkodású termelési mód megszűnését követően, a 
változatosabb növénytermesztés kialakulásával a szőlők gondozására már nem fektettek súlyt a 
gazdák. Csak annyi területet hagytak meg szőlővel beültetve, hogy annak termése biztosítsa a 
család szükségletét (Faggyas 1986b). 

1945. után a földosztás és a termelőszövetkezetek megalakulásának problémái elterelték 
ugyan a figyelmet e művelési ágról, mégis a szőlő volt az a földterület, ahol kétkezi munkával 
megkezdődhetett a föld hasznosítása. A háború után igavonó jószág alig maradt a falvakban, 
ugyanakkor a paraszti birtokok területe a földosztás után megnövekedett, a bevetett területek 
viszont megművelés hiányában lecsökkentek. Az új gazdák jószágaikat összefogva kezdtek hozzá a 
szántóvető munkához. A parlagon maradt szőlőket (pl. Kelemér határában) felosztották, azonban 
sokszor csak kaszálóként hasznosították, illetve a gyümölcsöt gyűjtötték össze. A hegyközségi élet 
az 1940-es évek végén újra megindult falvaink szőlőhegyein, azonban sok helyen nem újították fel 
a szőlőket, helyüket inkább gyümölcsfákkal telepítették be (Faggyas 1986b). 

Térségünk szőlőhegyein és a belsőségek kertjeiben elsősorban a kevés gondozást igénylő, 
illetve vadon is termő gyümölcsfák (főként vadkörte és vadalma) terjedtek el a XVIII. század folyamán. 
Bél (1749) gyümölcsösökben és főzeléknövényeket termő kertekben gazdag településekről számol 
be, így megemlíti például, hogy a tölgyes erdők között megbúvó Ragály szőlőinek lábánál fekvő 
gyümölcsöskertekben gazdagon terem az alma, körte és szilva. A XIX. század közepétől kezdve 
egyre több településen hoztak létre gyümölcsöskerteket. Ezek fajösszetétele egyoldalú volt, 1895-
ben pl. a szilvafélék az összes gyümölcsfa mintegy 70 %-át tették ki (3. táblázat). Kiemelkedő 
Kelemér és a Szuha-völgyi települések szilvafa állománya (Dobány 2004). A gömöri 
gyümölcsfaállomány emelkedéséről Fábry (1867) is említést tesz: „Tenyészt e vidék a berkenyétől 
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egész a mandoláig, de mégis leginkább szilvát (szesznek s kifőttnek – lekvár –), almát, körtét és 
cseresznyét, s ezeket részint frissében (...), részint aszalva a kereskedésbe bocsátja” (Fábry 1867).  

A következő évtizedekben jelentősen (Keleméren drasztikusan) csökkent a 
gyümölcsfaállomány. Legnagyobb arányban a szilvaállomány fogyatkozott meg, de jelentősen 
csökkent a cseresznye- és meggyfák száma is. A szilvafák pusztulását elsősorban a koronapenész és 
a szilvafamoly kártétele okozta. Az alma jelentősége növekedett, s még ezután is minden második 
fa szilva volt. Néhány nagybirtokon nagyüzemi körülmények között történt a gyümölcstermesztés, a 
legtöbb gyümölcsfa azonban még mindig a kisebb gazdaságok tulajdonát képezte (Dobány 2004). 

3. táblázat: A települések gyümölcsfaállománya 1895-ben (darab) (Forrás: Dobány 2004) 

 alma   körte cse-
resznye 

 meggy őszi- 

barack 

kajszi- 

barack 

szilva dió man-
dula 

gesz-
tenye 

eper összesen 

Alsószuha 223 200 122 97 44 52 2510 108 1 7 72 3436 

Dövény 159 114 15 64 4 26 2476 5 2  71 2936 

Dubicsány 59 60 70 41 40 2 850 59 4  29 1214 

Felsőkelecsény  74 103 26 79 58 5 794 43   23 1205 

Felsőnyárád 220 199 302 90 79 8 3444 91 1 5 34 4476 

Gömörszőlős 139 102 117 49 28 55 2167 40   58 2755 

Imola 179 194 5 1  3 1199 9   58 1648 

Jákfalva 124 81 1342 52 7 34 2014 85 13  75 3827 

Kelemér 639 395 190 500 90 92 10388 194  6 87 12581 

Putnok 1268 991 1118 625 582 407 4797 489 43 3 155 10478 

Ragály 477 403 205 30 47 74 2965 240  1 51 4493 

Sajógalgóc 237 158 23 22 108 3 4703 79 2 1 157 5493 

Sajókaza 1631 896 542 319 338 250 4189 398 107 3 376 9049 

Serényfalva 67 38 3 75 1 30 1290 23 10 1 137 1675 

Szuhafő 311 260 218 129 67 42 5008 183 1  101 6320 

Trizs 72 28     456    3 559 

Zádorfalva 436 414 172 144 98 35 3092 241 4 4 65 4705 

Zubogy 80 123 1 17 1 54 3838 40 2 11 27 4194 

A szántóföldi növénytermesztés, a szőlő- és gyümölcstermesztés évszázados gyakorlata 
a falvak többségében alig változott: a kedvezőtlen ökológiai adottságok, a krónikus tőkehiány, a 
tradicionális szemléletmód és a bőségesen rendelkezésre álló élőmunkaerő gátolták a modern 
technológiák elterjedését és elősegítették az extenzív gazdálkodás megőrződését. A nyomásos 
gazdálkodás átalakulását hátráltatta a tagosítás lassúsága is. Térségünk falvaiban leginkább a dűlős 
tagosítást valósították meg, ami csak dűlőnkénti parcellaösszevonást eredményezett, így nem hozott 
érdemleges változást, csak a gazdálkodás kötöttségei lazultak (Pintér 1986). A legnagyobb 
probléma azonban nem is a tagosítás késedelmes volta volt, hanem a gazdaságok tőkeszegénysége: 
a falvak többségében nem alakult ki tőkeerős közép- és nagybirtokos réteg a jobbágyfelszabadítást 
követően. Az 1930-as években az 5 katasztrális holdnál kisebb földterületen gazdálkodók aránya 
magas volt: Sajókazán 83,8 %, Ragályban 83 % és Putnokon 81,2 % (Dobány 2004). 



 41 

A XX. század közepére a hagyományos mezőgazdasági eszközök száma jelentősen 
megnőtt, mégis, a termelés intenzívebbé tételéhez szükséges termelőeszközökből továbbra is kevés 
volt a területen: alig akadt trágyázógép, hiány volt vető- és kapálógépekből, s az arató és 
termésbetakarító gépek száma sem érte el a kívánatos szintet. Takarmányelőkészítőgép elegendő 
számban állt rendelkezésre, viszont alig volt tejgazdasági gép. A gyümölcstermesztést szolgáló 
gépek száma is elenyésző volt. A közlekedés és szállítás feladatait még 1935-ben is szekerekkel 
oldották meg. A lófogatok 90 %-át két ló vontatta, és a kettős ökörfogatok aránya is nagy volt a 
falvakban. A legszegényebb gazdaságokban csak tehénfogatokkal tudták végezni a talajművelés és 
szállítás feladatait. A talajművelés színvonala a gépek számának növekedése ellenére elmaradt a 
kívánatostól. A törpe- és kisbirtokok többsége nem végzett mélyszántást és az aratás után 
tarlóhántást. A talajelőkészítés hiányosságai, a talajutánpótlás elégtelensége és az időjárás 
viszontagságai miatt a termésátlagok továbbra is alacsonyak és ingadozóak maradtak (Dobány 
2004). A szántóföldi termelés gépesítésének, a vegyszerhasználat általánossá válásának, a célratörő 
kiválasztásnak nemcsak gyomnövények estek áldozatul, hanem olyan régi kultúrnövények is, 
amelyek termesztése a mai viszonyok között nem volt gazdaságos (Faggyas 1990). 

Azokon a településeken, ahol termelőszövetkezet nem működött, a hagyományos 
magángazdaságok napjainkig fennmaradtak. A családi kisgazdaságok önellátásra termelnek, és 
általában 5 ha alattiak. Napjaink legfontosabb termesztett növényei a kukorica, búza, tritikálé, 
vöröshere, lucerna, valamint a burgonya. A porták ma is nagy gyümölcsöskertekben végződnek, a 
külterületi szőlőket és hozzá kapcsolódó gyümölcsösöket azonban már csak elvétve művelik. 

6.2.3. Állattenyésztés 

A Putnoki-dombság északi részén és a Szuha-völgyben a lakosság hagyományosan 
elsősorban állattenyésztésből élt. Aggteleken, Trizsben és környékén már a XVI. században 
nagyarányú juhászat folyt. Később a kecsketartás is növekedett. A XIX. századi források Imola, 
Kánó és más falvak szarvasmarha- és juhtenyésztését emelik ki. Tölgyes erdeikben sertéskondákat, 
juhnyájakat és szarvasmarhákat egyaránt makkoltattak (Paládi-Kovács 1988). A juhászat mellett a 
gömöri sertéstenyésztés is nagy múlttal rendelkezik (Ujváry 1985). A Sajó-menti lapály állattartását 
a XIX. század derekán a környező dombvidéktől eltérően a lótartás nagy aránya, az istállózó 
marhatartás, a házi sertéshízlalás, a baromfitartás jelentős és a juhtartás csekély részaránya 
jellemezte (Paládi-Kovács 1988). 

A települések XVIII. századi állatállományáról nem állnak rendelkezésre olyan adatok, 
amelyek segítségével pontos képet alkothatnánk az állattartás gyakorlatáról és sajátosságairól. 
Annyi bizonyos, hogy az állattartás egészen a XIX. század végéig extenzív módon zajlott, s azt 
követően is csak lassan változott a belterjesebb tartás irányába. Bél (1749) monográfiája szerint 
Gömör vármegye állattenyésztése középszerű, de nem megvetendő. A XVIII. században a 
szarvasmarhák termete a szepességi és az alföldi magyar marhák közötti átmenetet képviselt. A 
megye déli részén, vagyis térségünkben, magyar juhokból álltak a nyájak (Bél i.m.). A XVIII-XIX. 
századi extenzív állattenyésztés lehetőségeit nagymértékben meghatározták a gyakran elvizesedő 
rétek gyenge minőségű és sokszor alacsony szénahozamai, az erdei legelők szűkössége (vagy 
hiánya), a hótakarós napok nagy száma és a vízhiányos térségek kiterjedése. Az állatállomány 
többsége a kisebb gazdaságok tulajdonában volt, azok gazdasági potenciálja alapvetően 
meghatározta az állattenyésztésen belüli lehetőségeket. Az állatok értékesítésére, illetve 
beszerzésére Putnok és Rudabánya állatvásárai biztosítottak lehetőséget (Viga 1990).  

A XVIII. században a telekhányad helyett fokozatosan az igaerő válik a fő értékmérővé, a 
lábasjószág a vagyonosodás mértékévé válik. Ez pedig magával vonta a takarmányozás 
jelentőségének növekedését, a szénatermő területek felértékelődését. Egyes kedvezőtlen termőhelyi 
adottságú települések ekkoriban kezdtek áttérni a juhászatra (Pintér 1986). A XVIII. századi 
számosállat-tartás a falvak határának megfelelő térszínein (legelő, erdei legelő, ugarföld) zajlott, az 
állatok élelmezését szinte teljes egészében a természetben talált fűfélék és az erdőalkotó fák fiatal 
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hajtásai, makkja, illetve egyéb erdei termékek szolgálták (Járási 1998). Az erdei legelőkről Fábry 
(1867) is említést tesz. 

Térségünkben az extenzív állattartás fő problémája a rét- és legelőterületek korlátozott 
eltartóképessége volt. A nyomásos gazdálkodás a takarmánynövények szántóföldi termesztését 
nem tette lehetővé, így az állatállomány takarmánybázisa igencsak szűkös volt. Ha a kedvező 
időjárásnak és vízjárásnak köszönhetően lehetőség volt sarjú kaszálására is, a legtöbb falu környékén 
még akkor sem takaríthattak be nagyobb állatállomány ellátását biztosító szénamennyiséget. Az 
állatállomány ellátását emellett szervesen kiegészítette a makkoltatás (Dobány 2004). Bél (1749) 
Putnok bemutatása során szőlőskertjei mellett kiemeli, hogy tágas és termékeny határa megtermi a 
nemesebb gabonaféléket és „nincs híjával a kaszáló réteknek sem, amelyek gazdagon termik a 
szénát, ha kedvez az esztendő”. A XVIII. században Alsószuha szénatermő rétjei is gazdagok 
voltak, sertéstartása mellett a méhészkedést és a gyümölcstermesztést emeli ki Bél (i.m.). 

Fényesnek (1851) az egyes településekhez fűzött megjegyzései sajnos nem arra utalnak, 
hogy az adott faluban van-e említésre érdemes állattenyésztés, csupán arról ír, hogy van-e rét és 
legelő, illetve az milyen minőségű. Alig van olyan község, amelynél az állattenyésztés jelenlétére 
vagy kiemelkedő voltára utalna. Imolán a szarvasmarha- és juhtenyésztést, Gömörszőlősön és 
Serényfalán a szarvasmarha-tenyésztést azért megemlíti. Sajátosan fogalmazott Sajókaza állattartási 
gyakorlatával kapcsolatban: „az állattenyésztés itt kevéssé halad elő, sertéseket mindazonáltal igen 
jó fajtákat tartanak.” 

A nehezen művelhető terepviszonyokkal és az időjárási szélsőségekkel magyarázható, hogy 
Dél-Gömörben az állattenyésztés akkor sem veszítette el jelentőségét, amikor már a 
növénytermesztés biztosította a megélhetést. A patakok és mellékcsermelyeik völgyét jobb idő 
esetén évente akár háromszor is kaszálták, az erdei tisztásokat és az ugarföldeket pedig legeltették, 
emellett számottevő volt a makkoltatás. A hízlaló makkot termő tölgyesek különösen nagy értéket 
jelentettek, az irtások is elkerülték őket. A pillangósok közül vidékünkön a bükköny (zabra vetve), a 
vörös here (árpával vetve) és a lucerna (szőlők aljában, kertekben, gyümölcsösökben) terjedt el, 
intenzívebbé téve a takarmánygazdálkodást és csökkentve a kaszálók jelentőségét, illetve egyre 
belterjesebbé téve az állattenyésztést, ami a fajtaváltásban nyilvánult meg legszemléletesebben (a 
magyar szürke marha és a mangalica eltűnése). E folyamat hozadékaként pl. Alsószuhán a 
legelőterület kiterjedése az 1895-ös 758 kat. holdról 1966-ra 251 kat. holdra csökkent (a rét 
esetében ez 237-ről 181-re csökkent), miközben az erdő részaránya jelentősen emelkedett. 
Zádorfalván ugyanakkor jelentősen megnőtt a legelő részaránya a rét és a szántó rovására 
ugyanezen időszakban, míg Szuhafőn a rét kisebb-, az erdő és a legelő nagyobb arányú növekedése 
figyelhető meg a szántó rovására (Pintér 1986). 

A legeltetésre alkalmas területekkel rendelkező gazdaságok nagy számban tartottak juhot. 
Elsősorban a középtermetű merinót és cigáját tenyésztették, amelyeknek bőséges táplálékot 
nyújtottak az erdei tisztások, parlagok, ugaron hagyott földek, majd a tarlók, kaszálás után a rétek és 
törés után a kukoricások. A hótakarós időszakban a juhász a búzaszalmát a juhok fekvőhelyére 
almozta, ennek vékonyabb szálait és a gyomnövényeket a juhok kiszálalták, a többi részt 
folyamatosan maguk alá tiporták a trágyába, amelynek révén a szalmástrágya hamar éretté vált, 
alkalmas lett a földekre való kiszállításra. Nyaranta a delelő idejére és éjszakára a nyájat korlátok 
közé zárták a megtrágyázandó területen (Faggyas 1986b). 

Vidékünk falvainak XIX. század elejei juhtenyésztése – a gyapjúkonjunktúra következtében 
– vetekedett a szarvasmarha-tenyésztés jelentőségével (Pintér 1986). Az 1890-es években egyes 100 
katasztrális holdnál nagyobb gazdaságokban jelentős juhállományt tartottak. Ez különösen annak 
fényében érdekes, hogy a hazai juhtenyésztés az ausztrál gyapjú konkurenciája miatt az 1870-es 
évektől jelentősen visszaesett. Nagy juhállományok voltak Dövényben (1950 db), Ragályban (2256 
db) és Sajókazán (2711 db). Néhány gazdaságban a szarvasmarha-állomány volt kiemelkedő, mint 
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pl. Putnokon, ahol Serényi Béla grófnak 663 szarvasmarhája (és 382 sertése) igen nagy értéket 
képviselt (Dobány 2004) (4. táblázat). 

4. táblázat: A Sajó-Bódva köze településeinek állatállománya a jelzett időpontokban (db) 
(Forrás: Dobány 2004) 

 szarvasmarha ló juh sertés 

 1895 1935 1942 1895 1935 1942 1895 1935 1942 1895 1935 1942 

Alsószuha 252 251 424 80 124 76 821 271 381 246 228 370 

Dövény 264 187 331 90 81 65 1950  565 351 200 212 

Dubicsány 129 146 192 50 55 57 920  163 469 418 206 

Felsőkelecsény 197 192 269 78 54 41 1368  223 598 367 287 

Felsőnyárád 339 267 419 97 75 89 673  41 453 937 553 

Gömörszőlős 129 170 249 91 62 71   28 119 171 340 

Imola 203 202 254 64 54 34 913 145  199 210 50 

Jákfalva 147 129 199 23 37 29 580 425 160 178 128 197 

Kelemér 262 180 220 95 144 91 1161 1244 749 459 795 532 

Putnok 716 282 383 261 260 215 14  102 1305 758 857 

Ragály 309 222 278 73 61 70 1779 1250 1349 578 124 357 

Sajógalgóc 187 124 157 39 62 49 718 264 349 371 161 104 

Sajókaza 560 535 621 202 286 182 2711 1 247 1183 1059 477 

Serényfalva 615 390 568 73 131 88 12  7 396 305 997 

Szuhafő 310 170 251 103 93 87 820  741 297 249 211 

Trizs 137 149 247 42 61 71 232   110 173 193 

Zádorfalva 188 249 321 128 163 127 1469 160 724 458 413 331 

Zubogy 224 196 271 85 86 96 764  689 272 164 328 

 1895-ben a 100 hektár szántóra jutó szarvasmarha az országos átlagtól lényegesen elmaradt. 
Kifejezetten kis állatsűrűség volt jellemző Alsószuhán, Gömörszőlősön, Imolán és Zádorfalván. 
Ugyanakkor a juhállomány Dövény, Dubicsány, Felsőkelecsény, Sajógalgóc, Ragály, Kelemér és 
Sajókaza településeken kiemelkedő volt. Putnok, Dubicsány és Sajógalgóc sertésállománya mind a 
helyi, mind pedig az országos viszonyokhoz képest jelentősnek mondható, ugyanakkor a községek 
harmadában alacsony állatsűrűség mutatható ki. A települések összességében a 100 hektár 
szántóra jutó számosállat átlaga is elmaradt az országostól. A legkisebb értékek Jákfalvát, 
Alsószuhát, Gömörszőlőst és Imolát jellemzik (Dobány 2004).  

Az 1935-ös állatsűrűségi adatok az ország egészét érintő kedvezőtlen hatások (az I. 
világháború, a forradalmak, a trianoni határ kijelölése, a gazdasági válság stb.) miatt egészen más 
állapotokat tükröznek. A szarvasmarhák száma csak kisebb mértékben csökkent, mint országos 
szinten, azonban a Putnoki-dombság településeinek zömében még a helyi viszonyokhoz képest is 
alacsony volt az egységnyi területre számított szarvasmarhák száma. Regionális szinten jelentős 
lóállománya volt Putnok és Sajókaza gazdaságainak. A juhállomány országosan és vidékünkön is 
drasztikusan csökkent 1895-höz viszonyítva. Ennek ellenére az átlagos állatsűrűség még mindig 
meghaladta az országos értéket, viszonylag nagy volt Ragályban és Keleméren. A sertésállomány 
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elmaradt az országos átlagtól. A 100 hektárra jutó számosállat átlaga a Putnoki-dombság 
településeinek többségében feleakkora volt, mint az Aggteleki-karsztvidék falvaiban (Dobány 2004). 

Térségünkben megkésve és vontatottan zajlott a fajtaváltás a XX. század első 
évtizedeiben. Az extenzív tartást jól tűrő fajtákat fokozatosan a nagyobb szakértelmet és 
körültekintőbb gondoskodást igénylő fajták váltották fel. A rideg tartású magyar szarvasmarha a jól 
tejelő pirostarka és szimentáli fajtákkal szemben egyre inkább háttérbe szorult. Gömörszőlősön 
például az 1910-es években tértek át a pirostarka fajtákra (Dobosy 1984). Az új fajták 
takarmányigényének kielégítése érdekében növelték a lucerna, a vöröshere, a bükköny, a 
takarmányrépa, a zab és a kukorica vetésterületét. A sertéstenyésztésben nem történt fajtaváltás 
ezen időszakban, az állomány döntő részét továbbra is zsírsertések alkották, a hússertések száma 
csak néhány településen növekedett (Felsőnyárád, Kelemér, Putnok). Az ágazat jelentőségének 
csökkenése ellenére térségünk juhászatában is megtörtént a fajtaváltás (Gömörszőlősön pl. 1911-
ben még a racka juh volt jellemző): a fésűs merinó dominanciája mellett jelentős volt a 
posztógyapjas merinó aránya is. Fésűs gyapjas merinó fajtából csak Keleméren és Putnokon 
alakítottak ki nagyobb juhászatot (Dobány 2004).  

A térség baromfitartása is az önellátást szolgálta, a tyúkfélék dominanciája mellett a ludak és 
kacsák töltöttek be fontos szerepet, míg a pulykatartás nem volt jellemző, a házigalamb 
tenyésztésére pedig néhány faluban található példa (Dobány 2004). Gyöngytyúkot egészen kis 
mennyiségben, de több gazdaságban tartottak és tartanak ma is. A tyúkfélék közül a két világháború 
közötti időszakig általános volt a magyar fajta tenyésztése. Az újabban behozott különböző 
hibridekkel szemben gyakori kifogás, hogy bár sokat tojnak, nem lehet őket „megültetni”. A 
tyúkfélék mellett vidékünkön még a lúdtartásnak vannak nagyobb hagyományai. A ludat elsősorban 
tolláért tartották. A vizsgált terület központi részét jelentő Szuha-völgy baromfitartására vonatkozó 
XIX. század végi adatok (1895-ben pl. Alsószuhán 298 gazdaságban 1070 darab baromfit tartottak, 
a 182 szuhafői gazdaságban 1382-t, míg Zádorfalván 191 gazdaságban 1024-et) a korabeli hasonló 
nagyságú falvak adataihoz viszonyítva közepesek, nem utalnak jelentősebb piacra való termelésre. 
Az 1935-ös statisztikai adatfelvétel szerint Alsószuhán összesen 1079 darab baromfit tartottak, 
ebből 978 volt a tyúkféle, a többi lúd. Pulykát, kacsát és galambot egyáltalán nem tenyésztettek. 
Szuhafőn a 2446-os baromfiállomány legnagyobb hányada tyúkféléből állt, 1923 darab, emellett 12 
pulykát, 388 ludat és 123 kacsát is tartottak itt. Zádorfalván 4026 darab baromfi volt, ebből 2895 
tyúkféle, 773 lúd, 306 kacsa, 42 pulyka és 10 galamb. A baromfitartás méreteit kialakító tényezők 
között a földművelés szerkezetének, a termelhető szemes termény mennyiségének elsődleges 
szerepe volt. A kukorica mennyiségének elégtelensége miatt általános gyakorlat volt, hogy a hízóba 
fogott állatot árpával, vagy kockára vágott burgonyával tömték. A libatartás egyéb vonatkozásban is 
kapcsolódott a növénytermesztés éves ciklusához: aratásig több faluban is községi libapásztor őrizte 
a ludakat, nehogy kárt tegyenek a bevetett határban. Aratás után a libák összeszedegették az 
elhullott magvakat a tarlón (Magyari 1990). Napjainkra a háztáji gazdaságokban csak a család 
szükségletének kielégítésére elegendő baromfiállományt gondoznak, piacra nemigen jut belőle.  

Az 1930-as években sok gazdaságban foglalkoztak nyúltenyésztéssel is. A vidékünkön nagy 
hagyományokkal bíró méhészet mesterségét főként a nemesi eredetű családok űzték. A korábbi 
évszázadokban a méz- és viaszkereskedelem központja a közeli Rozsnyó volt (Dobány 2004).  

Összességében megállapítható, hogy a Putnoki-dombságban az állattenyésztés szervesen 
kiegészítette a földművelést és az erdőgazdálkodást, és elsősorban az élelmiszerrel és 
igavonóerővel történő önellátást szolgálta, eladásra csak a nagyobb értékű használati eszközök 
beszerzése érdekében termelt (Dobány 2004).  

A hagyományosan jelentős állattartással rendelkező vidéken az állattenyésztés mára erősen 
visszaesett, csak az önellátást szolgálja. A legeltetéses állattartás feltételei továbbra is jók lennének, 
de a legelők kihasználatlanok. A családok mintegy fele tart baromfit, sertéstartással hasonló 
mértékben találkozhatunk, emellett említésre méltó a nyúltartás. Szarvasmarhatartással a vizsgált 



 45 

településeken kevesen foglalkoznak, egyes falvakban nincs, vagy csak egy-két tehén van (Dövény, 
Gömörszőlős, Szuhafő). A tehénállomány megfogyatkozásnak fő oka a tejfelvásárlási árak 
csökkenése volt. A tejfölösleget napjainkban (a tejbegyűjtés megszűnése óta) a gazdák helyben 
értékesítik (pl. a Szuha-völgy falvaiban kétnaponta jár végig a jákfalvi csorda gazdája), valamint 
házisajt formájában a kazincbarcikai és putnoki piacra hordják. Lovat csak elvétve tartanak. A 
juhászatok egy része ma is működik, így a Szuha-völgy falvaiban Zádorfalván, Alsószuhán (kettő 
is), Rónyapusztán és Dövényben. A kecsketartók száma növekszik. A térségben hagyományos 
méhtartással többen is foglalkoznak ipari munkájuk mellett, jobbára helyi kereskedelmi 
mennyiségben. Térségünk jó adottságokkal rendelkezik a méhészkedéshez (vegyszermentes 
gazdálkodást folytató gazdaságok túlsúlya, kedvező éghajlati tényezők, diverz természetes 
növénytakaró). Minden településen jellemző a gomba erdei gyűjtése (elsősorban vargánya és 
rókagomba). Felvásárlása szervezetten történik. 

A térségbeli állattenyésztés helyzetét jól példázza Imola. A falu kondása az 1960-as évekig 
makkoltatott mangalicákat az erdőben. A kaszálók az Imola-patak menti Zúgó-völgyben húzódtak 
szarvasmarha takarmányozása céljára, emellett legelt is itt a gulya. Mindezek mellett sok juh is volt 
a faluban a XX. század derekán, a kiterjedt legelőkön tartották őket. A legelők helyén az 1960-as 
években fenyvest ültettek, illetve spontán becserjésedtek (Ilonka néni ex verb.). Tehene csak a 
földműveléssel foglalkozó három családnak van. Egy háznál tartanak kecskéket, a kecskesajtot a 
kazincbarcikai piacra hordja a termelő (Jóczikné ex verb.). A valamikori gazdagságot jelző, a dús 
füvű rétek szénájának tárolására szolgáló hatalmas csűrök üresen tátonganak az udvarokban.  

6.2.4. Erdőhasználat, erdőgazdálkodás 

„A vidék [ti. Gömör] mindenfelé hegyes-völgyes, elsősorban észak és nyugat felé, ahol 
szinte összefüggő havasokkal nyúlik a magasba: és jóllehet kelet és dél felé, sőt középső részén is 
hegyekkel van teli a megye, ezek azonban alacsonyabbak és rendkívül sok erdő borítja őket – ebből 
a dologból pedig mindenfelé sok alkalmatosság származik” (Bél 1749). 

A Putnoki-dombság erdőségeinek jelentős hányada a XI-XIII. században a tornai 
erdőispánsághoz tartozott, mint királyi birtok. IV. Béla a tornai erdőuradalmat főuraknak 
ajándékozta, az erdőóvóknak nemeslevelet adott (Járási 1998). A birtokadományozások miatti 
birtokaprózódások hatására a XVIII-XIX. századra sajátos birtokszerkezet alakult ki. Ez az 
erdőhasználat gyakorlatát is meghatározta: ahol a falunak külön kezelt, községi erdeje volt, ott az 
erdő hasznosítását a közösség együttesen szabályozta, ugyanakkor a földbirtokos erdejét a falu 
jobbágyai csak engedéllyel használhatták (faizás). „(...) Imolán, hol igen sok szenet égetnek, csert 
hántanak – mi ott fölér egyegy aratással, – az erdők rendetlenűl vágatnak; vagy pedig, mint 
Aggtelken, a sok mészégetés folytán csaknem kipusztultak már: éppoly örvendetes azon okszerü 
erdőkezelés, melyben rendszeresen ápolt s gondviselt erdőségeivel főleg a nagyobb birtokos osztály 
magát általában kitünteti” – írja Fábry (1867). 

Az erdővel rendelkező falvak ingyen, vagy készpénzfizetés ellenében biztosították tűzifa és 
épületfa (szerszámfa) beszerzésének lehetőségét. A kidőlt fák egy részét el is adhatták, amivel némi 
pénzt kereshettek (Dobány 2004). Imolán az erdő pótolta anyagi javakban mindazt, amit a 
termőföld nem adott meg. A XX. század elején olyan helyekre is telepítettek erdőt, amelyeket nem 
tudtak megművelni (Nagy Molnár 1990). Az erdők minőségéről az I. katonai felméréshez tartozó 
leírásokból alkothatunk – nem túl nagy mélységű – képet. Ezekből tudjuk, hogy Gömörszőlős, 
Kelemér, Trizs és Szuhafő erdei ritkásak voltak, szegényes cserjeszinttel. Kiterjedt, idős 
tölgyállományok alkották az erdőt többek között Kánó és Imola határában (Csorba 1990). Béltől 
(1749) tudjuk, hogy a Szuha-völgyet a XVIII. század derekán tölgyesek borították. 
Gömörszőlős, Kelemér, Szuhafő, Trizs, Zádorfalva, Zubogy, Alsószuha, Dövény és Imola erdei 
magas törzsűek és bokrokkal olyan sűrűn benőttek voltak a XVIII. század végén, hogy az utakon 
kívül nem lehetett átkelni rajtuk (katonai csapatokkal legalábbis), a falvakat övező magaslatok nagy 
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része is sűrűn benőtt (némelyikük tar). Putnok környékét a XVIII. század végén más fajokkal 
vegyes magas törzsű bükkből álló, nagyon sűrű erdő borította (Csorba 1993). 

 Régiónk erdőhasználatát Petercsák (1992) az alábbi korszakokra különíti el annak módjai, 
intenzitása alapján: 

• a XVIII. század közepéig terjedő időszak, 
• a XVIII. század közepétől a jobbágyfelszabadításig, 
• a jobbágyfelszabadítástól a második világháború végéig, 
• 1945-től a termelőszövetkezetek megalakulásáig. 

A korai oklevelek tanúsága szerint Dél-Gömör erdős jellegű táj volt, de nem borította 
megszakítatlan erdőség (Ila 1976). A korai középkori Magyarországon az erdő használatához való 
jog a telek tartozéka volt, az erdőt a földesúr és a jobbágyok közösen birtokolták. Ez a teljes 
birtokközösség a XVI. században (Werbőczi 1514. évi törvénye nyomán) megváltozott. Ekkortól az 
erdők használatát a földesurak külön megfizettették a jobbágyokkal. A földesúri erdőben rendszerint 
engedélyezték a jobbágyoknak a fakitermelést (faizást), az állatállomány makkoltatását és legeltetését 
és erdő egyéb hasznainak kiélését (gyűjtögetés, faszénégetés, mészégetés stb.), s mindezekért 
különféle szolgáltatásokkal (változó mértékű robottal, makkoltatás esetén sertéstizeddel) tartoztak. 
Ekkor még szinte korlátozás nélkül irthattak a jobbágyok szántóföldi művelésre alkalmas területeket, 
hiszen ezek dézsmakötelesek voltak, így növelték a földesúr jövedelmeit (Petercsák 1992). 

 A XVIII. század közepén kezdődött a jobbágyok erdőhasználatának korlátozása az allodiális 
gazdálkodás megerősödése, a földesúri jövedelmek fokozása és a központi erdővédő intézkedések 
miatt. A Mária Terézia-féle úrbérrendezés az erdőkre a földesurak kizárólagos birtokjogát ismerte el 
és egységes keretbe foglalta a jobbágyok és zsellérek erdővel kapcsolatos tevékenységét. A faizást 
bizonyos mennyiségre, illetve meghatározott napokra korlátozta, amelyért a zsellérek fakitermeléssel, 
a jobbágyok fafuvarozással tartoztak. A földesúri majorságok földigényének növekedésével az irtást 
előzetes engedélyhez kötötték (Petercsák 1992). 

Térségünk községeiben nagyszámú közép- és kisnemesnek volt erdeje, és a 
jobbágyfalvakban is általában több földesúr rendelkezett tulajdonjogokkal. Az ilyen falvakban a 
földbirtokosok a már említett közbirtokosságban éltek egymással. A nemesi belsőség és tartozékai 
sohasem váltak a közbirtokosság részévé, viszont a többi ingatlan (legelő, erdő, rét) és az ún. kisebb 
haszonvételek mindig annak vagyonát alkották. A nemesi közbirtokosság szervezte és szabályozta a 
közös tulajdonban lévő erdő használatát. Szervezeti és belső rendjük mutatott példát a 
jobbágyfelszabadítás után megalakuló úrbéri közbirtokosságoknak (Petercsák 1992).  

Az 1848-as jobbágyfelszabadítás alapjaiban megváltoztatta a termelési viszonyokat: 
megszüntette az úrbériséget és a jobbágy az addig általa művelt földnek szabad tulajdonosává vált. 
A jobbágyfelszabadítás azonban több új problémát is felvetett a falusi közösségek életében. Ha a 
faluban az úrbéres földek el is voltak választva az allodiális földektől, az erdőhasználat (faizás) 
többnyire a földesúr erdejében folyt, a legeltetés pedig a legtöbb helyen közös legelőkön történt. A 
földesúritól különválasztott erdőt és legelőt nem osztották szét a volt jobbágyok és zsellérek között, 
hanem közös kezelésben maradtak és osztatlanul birtokolták, közbirtokosság jött létre. A 
közbirtokosság tagjai a közös erdőből az erdőjog alapján részesedtek, ami eredetileg a 
szántóföldhöz, a telki állományhoz kapcsolódott, vagyis a gazda birtoka után járó erdőterületnek a 
közösből rá eső eszmei értékét jelentette. Térségünkben általában egynyolcad telek után kaptak egy 
erdőjogot. A közös erdő legfontosabb hasznából, az évenként kitermelt fából a tagok joguk arányában 
részesedtek, emellett a közös erdei legelők az állattenyésztés érdekeit szolgálták. A XX. század 
elejéig a közbirtokosság együtt intézte a közös legelő és erdő ügyeit, majd központi rendelkezések 
nyomán a legtöbb községben külön legeltetési társulatok alakultak, ezek különválasztása azonban 
nem ment zökkenőmentesen, hiszen a két terület (erdő és legelő) sok szállal kötődött egymáshoz. A 
kutatási terület falvaiban paraszti magánerdőbirtokok is voltak, amelyek rendszeres jövedelmet 
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biztosítottak tulajdonosaiknak, akik kímélték, óvták ezeket az erdőket, mert biztonsági tartaléknak 
tekintették (Petercsák 1992). Zubogy határában a Rudabánya felé eső erdőből mindenki anyagi 
körülményeinek megfelelően vásárolhatott részt, ezért részvényes-erdőnek is nevezték. Imolán, 
Alsószuhán, Ragályban és Zubogyban az egyház is rendelkezett erdőterületekkel, amelyekben az 
egyházközség tagjai végezték a munkát, innen származott a pap téli tüzelője. A vágást vagy 
közösen, vagy beosztás szerint végezték. Az egyházi tölgyesekben szokás volt a cserhántásra 
alkalmas fát lábon eladni a kereskedőnek. Vizsgált falvainkban az erdők a közbirtokosságok 
tulajdonában voltak a XX. század közepéig (Nagy Molnár 1990).  

A XIX. század második feléig csak erdőhasználat volt jellemző a vidék falvaiban, 
erdőgazdálkodásról nem beszélhetünk. Az erdőhasználat alatt értjük, hogy a népesség csak az erdő 
termékeinek gyűjtését végezte, és csak annyira használta ki az erdő nyújtotta javakat, amennyire 
pillanatnyi igényei indokolták, az egyéb haszonvételeket pedig gyakorta figyelmen kívül hagyta. A 
kivágott fák helyére nem telepített újakat és nem fordított figyelmet az erdő állagának fenntartására 
sem. A favágás, az erdőrészek kitermelése az alábbi módok valamelyikén folyt (Paládi-Kovács 
1988): tarvágás, helyi megnevezéssel „tallóra vágás”; szálalás; ritkítás. 

A kapitalizmus időszakában az erdő fő haszonvétele a fa volt, a korábban meghatározó erdei 
gyűjtögetés és állattartás jelentősége fokozatosan elveszítette jelentőségét, illetve kiegészítő 
tevékenységgé vált. A közbirtokosság feladata volt az erdő fáinak védelme és a fahaszon szétosztása. 
A közbirtokosságok erdői állami felügyelet alatt álltak, az évenként kivágható területet a járási 
erdőfelügyelőségek engedélyezték, és azt a vágási ütemtervnek megfelelően az erdész jelölte ki, de 
az elosztásban ősi földközösségi hagyományok öröklődtek (nyilas osztás). A közbirtokosságok 
összterületétől és az erdő állapotától függött, hogy adott település környékén évente mennyi fát 
vághattak ki. Az alkalmazható letermelési módról, illetve a tűzifa és a szerfa arányáról az erdész 
döntött. A közbirtokossági erdőkben a leggyakoribb a szálalás (ritkítás, tisztítás) volt, amikor a 
növendék fákat, gyérítéskor pedig a beteg, fejlődésben elmaradt fákat vágták ki. A közbirtokossági 
erdők újratelepítésével, pótlásával a XIX. század végi országos törvények, rendeletek ellenére sok 
probléma volt. A közös erdőkben nem ültettek csemetéket. Tarvágás (tallóra vágás) után 40-50 
méterenként hagyásfákat, magfákat, anyafákat hagytak, és 5-6 évig nem legeltették, hogy mielőbb 
újrasarjadjon az erdő. A XIX. század végétől a közbirtokossági erdőkben az erdészeti hatóságok 
már megkövetelték a favágás utáni felújítást, csemetézést, amit közmunkában végeztek. Az 
uradalmi erdőkben a tervszerű, magról történő felújítás a XX. század elejétől jellemző (Petercsák 1992).  

 A fakitermelésen kívül az alábbi haszonvételi formák fordultak elő a vidék erdeiben: 
• cserhántás: elsősorban a zsellérek idényszerű kereseti lehetősége volt, a kérget bőrcserzésre 

és festékgyártásra használták. A tavaszi szántási, vetési munkákat követően, április végén – 
május elején kezdődött és a szénakaszálásig, esetleg aratásig tartott. Vidékünk 
faállományából csak a kocsánytalan tölgy és a cser került hántásra. A cserfát csak azért 
kérgelték, mert így tüzelőként kalóriadúsabb lett (É. Kovács 1990). 

• szénégetés: hagyományos erdei munka volt ez is, a kitermelt erdőkben végezték például 
Imola határában. A szénégetők egy-egy „milére” való faszén előállításával kéthetes, gyakran 
egyhónapos erdei életmódra kényszerültek. A szénégetés vidékünkön mintegy hatvan éve 
megszűnt, így ma már kevés olyan ember él, aki valaha e mesterséget űzte. A legtovább 
működött gömörszőlősi Repka Lajos a dövényi, hubai, keleméri, hosszúszói, várgedei, 
rimaszécsi, sajógalgóci, borsznoki és gömörszőlősi erdőben égetett szenet (É. Kovács 1990). 

• fuvarozás: a favágás és a cserhántás termését a községek parasztságának minden rétegéből 
kikerülő lovas vagy szekeres gazdák szállították a cégek telephelyeire (É. Kovács 1990). 

 Az 1945-ös államosítás a 10 kat. holdon felüli magántulajdonú és mezővárosi erdőket 
érintette, ugyanakkor új erdőközösségek jöttek létre a legszegényebbek részére a földosztáskor a 
szántóföld mellett vagy helyett juttatott erdők közös használatára. Gömörszőlős például az erdők 
államosításakor, 1946-ban 45 hold közös községi erdőt kapott, ebből biztosították a lakosság 
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tüzifáját és az építéshez szükséges szerfa anyagot (Dobosy 1984). Az új erdőbirtokossági társulatok 
a volt úrbéres birtokosságokhoz hasonlóan közösen kezelték az erdőket. Ezzel párhuzamos folyamat, 
hogy a XX. század elejétől több faluban a lakosok közösen vásároltak erdőt a falu határában 
birtokos uradalmaktól. Az erdőn kívül többször jelentős legelőterületekhez és szántóföldhöz is 
jutottak, sok esetben pedig kifejezetten a legelő növelése miatt vették meg a területet. A vásárolt 
erdőket, legelőket közösen kezelték, az erdő hasznából a vásárlás arányában részesedtek. Az 1950-
es évektől az állami erdőgazdaságok felügyelik a közös erdők felújítását, több helyen ők 
gondoskodnak a szakszerű kezelésről, amelyért a közbirtokosságok járulékot fizetnek (Petercsák 1992). 

 A különféle közbirtokosságok a mezőgazdaság kollektivizálásának időszakában, főként 
1961. és 1964. között szűntek meg. Az erdőbirtokossági társulatok megszüntetését kimondó 1961. 
évi VII. törvény értelmében erdőik részben állami tulajdonba, részben a termelőszövetkezetek 
használatába kerültek (Petercsák 1992). 

 Az erdők mára kicsúsztak a mezőgazdasági kultúra termelési együtteséből, s mindjobban az 
iparfejlődés igényeinek megfelelő nyersanyagok termelésére szorítkoznak (Faggyas 1990). 
Napjainkban az erdőket erdészeti üzemtervek alapján művelik rövid távú gazdasági érdekeket szem 
előtt tartva, sokszor látni tarvágásos felújító vágást vagy véghasználatot, emellett jelen vannak a 
magánerdő-tulajdonosok kevéssé átgondolt telepítései (pl. patakmenti égerliget helyére 
nemesnyáras), a valamikor faizásnak nevezett jelenség pedig napjaink növekvő tűzifaárai mellett 
aktuálisabb probléma, mint valaha.  

6.2.4.1. A vizsgált terület erdeinek haszna az állattartásban 

 Vidékünk erdei az alábbi funkciókat töltötték be az állattartásban (Petercsák 1992): 
a) nyári legeltetés az erdei tisztásokon, fák között 
b) sertések és juhok erdei teleltetése, makkoltatása és az erdő termékeinek (lombtakarmány, 

makk, erdei füvek) felhasználása az istállózó takarmányozásban 
c) falevéllel történő almozás. 

 Az erdőnek a legutóbbi időkig kitüntetett szerep jutott az állattartásban. Ila (1976) szerint a 
tölgyek, illetve főleg a sertéstáplálékul szolgáló makk, nagy gazdasági jelentősége már az 1696-os 
összeírásból is kitűnik. A XVIII. században széles körben elterjedt területünkön a makkoltatás. A 
Sajó és a Szuha völgye közötti vízválasztót borító erdőtömb hajdanán a messze földön ismert és 
rettegett ún. botos emberek, azaz a télen-nyáron erdőt járó sertéskondák pásztorainak egyik 
legnevezetesebb helye volt Gömörben (B. Kovács 2000). Fényes (1837) is azt írja, hogy Gömör 
vármegyében a rengeteg bükk és tölgyes erdő előmozdítja a sertéstartást. A legjobb makkos erdőket 
a földesúr a maga számára tartotta fenn, a makkoltatás lehetőségéért a jobbágyok tizedet fizettek. A 
kondás októberben hajtotta ki a sertéseket az erdőbe, és december közepe táján hajtották be, kint is 
háltak az erdőben. Szükség esetén a sertés a hó alól is kikaparta a makkot. Bő két hónap leforgása 
alatt 120-130 kilóra hizlalták fel. A tölgy- és bükkmakkot szerette a legjobban, bár a csermakkot is 
megette, és elfogyasztotta a vadkörtét is. A későbbiekben hajnalban kihajtották, este pedig 
hazahajtották a sertéseket. A szarvasmarhákat is kihajották makkolni, az erdőben a fák által sűrűn 
körülvett tisztáson aludtak. A makk mellett a bükkfák lombját legelték szívesen, de a mogyorót is 
megették. A juhok a csermakkot fogyasztották. A Szuha-völgyben a parasztok nagy részének saját 
erdeje volt, abban szedték a makkot. Otthon az udvaron kiterítették száradni, azután a padláson 
tárolták. Négy-öt mázsát tettek el belőle télire. Leggyakrabban a kocsánytalan tölgy (Quercus 
petraea) makkját gyűjtötték, s azt mondták, hogy jobban hízik tőle a sertés, mint a kukoricától. A 
kocsányos tölgy (mocsárfa) (Quercus robur) makkját is gyűjtötték, de ennek nem tulajdonítottak 
akkora hízlalóhatást (Zsupos 1987). Az imolaiak ősszel, amikor a tölgyesekben hullani kezdett a 
makk, nem engedték be a makkos erdőkbe a gazdákat, megtiltották a favágást és a gallyszedést is. 
Csak a legelőtársulat tagjai mehettek be az erdőkbe, megállapították, hogy a termett makk mennyi ideig 
lesz képes az állatokat eltartani és meghatározták, hogy egy-egy gazda mennyi sertést hajthat ki (Nagy 
Molnár 1992). Dél-Gömörben a XIX. század közepétől a makkoltató sertéstartásról fokozatosan 
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áttértek az otthoni hizlalásra (Petercsák 1992), de helyenként egészen a II. világháborút megelőző 
időszakig elterjedt volt a tölgyes és bükkös erdőkben való makkoltatás (Nagy Molnár 1992). 

A szükséges gyeplegelő hiányában térségünk tölgyesei is megfelelő legelőterületet 
biztosítottak. Az erdőbirtokos földesurak már a XVI. századtól igyekeztek korlátozni az erdei 
legeltetést, mert a legelő állatok, elsősorban a kecskék sok kárt tettek a fiatal hajtásokban, ezért a 
XVIII. századtól fokozatosan különválasztották a legeltetéstől tilalmazott vágáserdőt és sarjerdőt 
az ún. legelőerdőtől, ahol megengedték a jobbágyok számára a közös csordában és gulyában 
történő legeltetést. Bél (1749) megemlíti, hogy a tölgyes erdők között fekvő Kelemér és Poszoba 
(ma Gömörszőlős) sertéstartása is az erdők makktermésére alapozódott. Zubogy erdőkkel nem 
rendelkezett, ezért a sertéseket a szomszédos falvak erdeiben makkoltatták. Fényes (1851) a legtöbb 
keleti-palóc községnél megjegyzi, hogy „az erdő közösen használtatik legelőnek”. Falvaink 
birtokosai és közbirtokosságai a jobbágyfelszabadítás után is legeltették erdeiket. Az erdei tisztások 
nemcsak a kint háló gulyáknak és méneseknek biztosítottak legelőt, de az igavonó állatokat és a 
fejős teheneket egyénileg is gyakran legeltették itt. Az erdei juhászat egészen az 1950-es évekig 
fennmaradt. A juhok erdei legeltetését a XIX. század második felében lezajlott tagosítások is 
indokolták, ugyanis a volt földesúri és úrbéri legelők elkülönítése után a szegényebbek gyakran 
feltörték a legelőt, és művelni próbálták a nekik jutó részt, így a legelőterület lecsökkent, s ez 
egyrészt a juhtenyésztés korlátozásával járt, illetve a juhnyájak még inkább az erdőre szorultak. A 
juhok tavasztól aratás végéig járták az erdőt, és az erdei tisztások füvét is lelegelték: a fakitermelés 
utáni vágásokban kitűnő legelőt talált a nyáj. De a kecskék erdei legeltetését már a XVI. századtól 
tiltották az erdőtulajdonosok, mert azok sok kárt okoztak (Petercsák 1992).  

Az állatállomány teleltetésében, illetve téli takarmányozásában is fontos szerepet játszott az 
erdő. A szántóföldi takarmánytermesztés elterjedéséig az állatok téli táplálékát a magasra nőtt, 
lábon megszárított fű, az avar mellett a falomb és az erdei gyümölcsök, valamint a fák termése, 
főként a makk szolgáltatta. A juhot akár egész télen át az erdőn tartották, sokszor az anyajuhot is 
csak január elején hajtották haza. A palóc nagycsaládok juhászai a tarló legeltetése után, ősszel 
hajtottak vissza az erdőre, ahol különféle vadgyümölcsöket (vadkörte, vadalma) talált a nyáj. A juh 
télen kikaparta a hó alól is az avarlevelet, felszedegette a fáról lehulló mohát és rágcsálta az előző 
évi hajtásokat. Erre azonban csak szegény makktermő években szorult a juhnyáj (Petercsák 1992). 
A juhok erdei legeltetése és makkoltatása elterjedt volt Dövény, Jákfalva, Sajógalgóc, Felsőnyárád, 
Trizs, Gömörszőlős és Ragály határában, egy hagyományos pásztorkodási forma továbbéléseként. 
Még az 1930-as években is makkoltattak uradalmi és községi juhokat és sertéseket. Szeptember 
elején hajtották ki őket az erdőbe és addig kint voltak, míg az időjárás be nem szorította őket a 
faluba. Az Alföldről felhajott sertéseket is makkoltattak a vidék erdeiben, s a makkoló állatoknak 
csupán vizet adtak. Ha kevés takarmány termett, még a közelmúltban is szedtek makkot a hizlaláshoz 
(Gömörszőlősön 1961-ben még gyűjtöttek makkot). A makkon történő juhhízlalás háttérbe szorulása 
az erdő- és legelőelkülönülés korában kezdődött, majd az erdészet megszervezése szorította vissza 
igazán. Emiatt a juhmakkoltatás jobban megmaradt a káptalani és földesúri (majorsági) gazdálkodás 
kereteiben, a falvak lakói esetében pedig a makkgyűjtés került előtérbe (Szabadfalvi 1984).  

 A külterjes tartásformák visszaszorulásának egyik fő oka a tervszerű erdőgazdálkodás 
megjelenése lehetett, amely a XVIII. század végétől elsősorban a kecskéket és a juhokat igyekezett 
kiszorítani az erdőből. A vágás utáni sarjerdőkben mindenféle állat legeltetését tiltották. A XX. 
század elején az erdők őrzését biztosító hivatásos erdészek már nem engedték meg a makkoltatást, 
korlátozták az erdei legeltetést. Ugyanakkor a XIX. század második felében sok helyen feltörték és 
művelés alá vonták a legelőket, így még inkább az erdőre szorultak az állatok, és a tiltás ellenére 
titokban is legeltették az erdőket (Petercsák 1992). Még a XX. század derekán is beszámolnak a 
„mértéktelenül űzött” legeltetés erdőpusztító hatásáról (Nováki és Vastagh 1963).  

Az erdőalkotó fák fiatal hajtásainak, makkjának nagymértékű feletetése kedvezőtlenül 
befolyásolta az erdőállományt (Járási 1998). Emellett az erdei legeltetés is kedvezőtlenül hatott 
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az állományösszetételre, mert gátolta az őshonos fajok felújulását és elősegítette a gyertyán 
arányának növekedését, tölgyeseink elgyertyánosodását. Gömörszőlősön még a XIX. század végén 
is szokás volt a tölgyek fiatal ágait tavasszal levágni és szecskázni a hiányzó szálastakarmány 
pótlásaként (Dobosy 1984). A bükk és a kocsánytalan tölgy sok helyen visszaszorult, de a 
komolyabb állományromlásnak további okai is voltak. A vasipar XVIII. századi növekedésével a 
környékbeli vasolvasztókban, hámorokban megnőtt az igény a gömöri faszén iránt, amelynek egy 
részét vidékünk erdeinek fáiból égették. A paraszti szénégetés a helyi tradíciók szerint folyt, a régi 
háziipari keretekben. Gömör vastermelése a kapitalizmus korában olyan ütemben növekedett, hogy 
faszén iránti igényét a megye szénégetői már nem tudták kielégíteni. Fényes (1851) utal az erdők 
megfogyatkozására, különösen a betléri, csetneki és murányi uradalomban „hol az a számos 
hámorok miatt meglehetősen kiritkult, s innen fabeli szükségleteiket kénytelenek a Cselény (Putnok 
és Aggtelek közti) erdejéből pótolni”. Sok fát igényeltek a XIX. század végén megnyíló szénbányák 
is. Korábban a fakitermelés gyakorlata az volt, hogy ha fára volt szükség, akkor a célnak legjobban 
megfelelő fát megkeresték és kivágták. A faszén előállításához nagyobb erdőterületet kellett 
kiirtani, de magfákat hagytak az erdő természetes újulásához (Dobány 2004, Paládi-Kovács 1988).  

Az erdők komolyabb mértékű leromlásához végül is az ún. sarjaztatás elterjedése vezetett, 
ami a cserkéreg-termeléssel függött össze. Mivel az 1870-es évektől a kohászat energiaforrását 
már a kőszén biztosította, a faszén jelentősége csökkent. Ezután a közeli gömöri bőrfeldolgozó 
üzemekben jelentős igény jelentkezett a cserkéreg (a bőrcserzéshez szükséges tannint tartalmazó 
tölgykéreg) iránt, amihez a 15-20 éves fák biztosították a legjobb minőségű alapanyagot. A 
kéregnyerés céljából kiirtott erdők fiatalítására kezdték széles körben alkalmazni a sarjaztatást. Az 
I. világháború idején a hadsereg bőrtermékek iránti növekvő igénye tovább növelte a cserhántók 
tevékenységét, ami tovább rontotta az erdők minőségét. Hiába hoztak erdőtörvényeket már a XIX. 
században (pl. az 1807. évi XXI. tc., az 1879. évi, majd az 1898. évi erdőtörvény), a 
magántulajdonú erdőkre alig lehetett azokat alkalmazni. 1935-ben az erdőterületnek csupán 
harmada volt szálerdő, a többi sarjerdőként szerepelt a nyilvántartásban. Zubogyon egyáltalán nem 
volt szálerdő. A statisztika szerint tágabb térségünkben az erdőnek csupán 3 %-át hasznosították, 
ennek is több mint 90 %-át tűzifaként értékesítették, a sokkal nagyobb értéket jelentő műszaki fa 
aránya elenyésző volt (Dobány 2004). 

6.2.5. Rétgazdálkodás 

Az első katonai felméréshez tartozó leírások  szerint a putnoki rétek évente víz alá kerülnek 
és sohasem száradnak ki, míg Alsószuhán, Szuhafőn és Zádorfalván a mezők ingoványosak (in: 
Csorba 1993). Fényes (1851) jelentős mennyiségű és jó minőségű szénát szolgáltató kaszálórétekről 
számol be Alsószuha és Zádorfalva kapcsán. Szuhafőről a következőket jegyezte fel: „(...) 
Szántófölde hegyes, még is jó munkálat mellett a tiszta búzát is megtermi, a keresztül utazó az 
egész határt silánynak gyanítja, mivel sokan parlagon hevertetik. Rétje jó és sok takarmányt ad, de 
sokszor a helységen keresztül vonuló patakcsa által beiszapoltatik. Legelője sok és középszerű”. 

Kelemérben a kaszálási munkálatokat a gazdaságok részesaratókkal végeztették el, ők a 
széna egyötödét kapták meg a rétek és a termesztett szálastakarmány-növények betakarításáért, 
sarjúvágásnál pedig minden negyedik boglya volt a fizetség. A patakpartokon savanyú, csupán 
lovaknak való szénát kaszáltak, és a sarjút is ezekről a területekről takarították be. Tavasszal a 
fűfakadás előtt a gazdák kiigazították a határjelző földhantcsíkokat a réteken, és elegyengették a 
hangyabolyokat, vakondtúrásokat. 

A pillangósok termesztésével a takarmányt adó területek a XX. század elejétől 
megnövekedtek. Az 1930-as években elterjedt egy rövid időre a szudánifű (Sorghum sudanense) 
termesztése, amely tömegével és többszöri kaszálással elegendő takarmányt biztosított a tejelő 
tehenek számára, azonban már egy éves tenyészidőszak alatt kiélte a talaj termőerejét, ezért később 
megszűnt a termesztése. A lekaszált, megszáradt takarmányt villával vagy gereblyével hurkákba 
gyűjtötték össze, s ezután következett a boglyázás (Faggyas 1986b).  
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 Az állatállomány téli istállózó takarmányozásának alapja a XX. század elejéig elsősorban a 
réteken, kaszálókon gyűjtött széna volt. A vetéskényszerrel összekapcsolt nyomásos gazdálkodás 
gátolta a szálas- és kapástakarmányok meghonosodását, a takarmánynövények termesztése a XVIII. 
század első felétől az ugaron hagyott területeken indult meg. A jobbágyfelszabadítást (1848) követő 
új gazdasági viszonyok folytán – az ugarterületek csökkenésével párhuzamosan – lendült fel a 
takarmánynövények termesztése. Térségünkben a szálastakarmányok viszonylag későn, a XIX-XX. 
század fordulóján terjedtek el, így itt különösen jelentős szerepe volt a rétek és erdei kaszálók 
(tisztásokon, vágásokban) szénájának (Petercsák 1992). Az ősi gazdálkodási formát az erdőn kívül a 
szántók, kaszálók stb. teljes birtokközössége jellemezte (Nagy Molnár 1990).  

 Az állattartás koncentrálódásával, a szántóföldi takarmánytermesztés elterjedésével a rétek 
gazdasági jelentősége csökkent, a vízrendezések pedig a természetes élőhelytípusok eltűnéséhez 
vezettek. Visszaalakulásukra kistájunkban jó esély van a propagulumforrás közeli rendelkezésre 
állásának köszönhetően, így a nedves rétek helyén kialakított szántóföldek a szántó/gyep 
művelésiág-váltás célterületei lehetnek (Ángyán et al. 2003). 

6.2.6. Gyűjtögető gazdálkodás 

 Térségünk falvainak lakossága a történelmi idők óta ismerte és használta a falvak 
környékének gyepjeiben és erdeiben előforduló ehető- és gyógynövényeket, fákat és cserjéket, 
megélhetési lehetőségeik jelentős része a határban elterülő erdőkhöz kapcsolódott. A gyűjtögető 
életmód közelebb hozta az embereket a természethez, annak alaposabb megismeréséhez. A 
természet ínséges időkben éléskamraként szolgált, de egyúttal a gyógyítószerek egész tárházát is 
kínálta. Az erdők–mezők növényeinek alkalmazása az utóbbi években – nagyrészt a fajokra és 
alkalmazhatóságukra vonatkozó ismeretek feledésbe merülése miatt – visszaszorulóban van.  

A boróka (Juniperus communis) gyűjtése általános volt. Gallyát lehajtották és az aláterített 
lepedőre rázták le tobozbogyóit. Forróvízben megfőzve köhögésre használták, illetve 
borókapálinkát főztek belőle, amelynek tetejét leszűrve gyógyszerként használták. Vadkörte (Pyrus 
pyraster) cefréjébe kevertek belőle ízesítőnek, de tették más gyümölcs cefréjébe is. A bükk (Fagus 
sylvatica) álmakkjának fogyasztása területünkön szórványosan fordult elő. A kocsánytalan tölgy 
(Quercus petraea) makkjának belét kiszedték, megpörkölték és vízben megfőzték, majd a főzetet 
tejjel keverve és mézzel ízesítve mint tejeskávét fogyasztották. A legelőkön dúsan növő gyepűrózsa 
(Rosa canina) áltermését manapság is teának aszalják, de lekvár és (a Szuha-völgyben) bor is 
készül belőle. A megőrölt csipkebogyó egykoron ínségeledel volt a faháncsból és makklisztből 
kevert kenyérrel együtt. A málna (Rubus idaeus) is nagyon kedvelt bogyósgyümölcs, a Szuha-
völgyben bor is készül belőle. A kökény terméséből (Prunus spinosa) a távolabbi Csermosnya-
völgyben szintén bort készítettek. A kökény egy részét aszalták és eltették télire, mert fonáskor 
„nyálitónak” használták. A mogyorót (Corylus avellana) főleg gyermekek gyűjtötték. A húsos 
somból (Cornus mas) befőttet, lekvárt vagy pálinkát főznek, emellett ezt is ették a fonóban. Az 
erdei szamócából (Fragaria vesca) kompótot és lekvárt főztek. A szeder (Rubus caesius) lekvár és 
bor alapanyaga volt. A vadalmát (Malus sylvestris) legtöbben a káposztába tették. Zádorfalván 
cikkekre vágták, és aszalókosárban vagy kemencében megaszalták. A Csermosnya-völgyben 
„almavíznek” is nevezett vadalmabort és ecetet is készítenek a vadalmából. A vadkörtét általában 
aszalták. A fekete bodza (Sambucus nigra) virágát teának gyűjtik, régebben pálinkát is főztek 
belőle. Bogyóját nyersen ették, néhol lekvárt főztek belőle, amelyet kimondottan orvosságként 
fogyasztottak tüdőbetegségben, asztmában és léghurutban szenvedők. A kelemériek a földi bodza 
(Sambucus ebulus) gyümölcsét szedték lekvárfőzéshez és pálinkát is főztek belőle (Faggyas 1986b, 
Zsupos 1987, Nagy Molnár 1992).  

A csicsóka (Helianthus tuberosus) földből kiásott gumóját a gyerekek rágcsálták. A 
földimogyorónak is nevezett mogyorós ledneknek (Lathyrus tuberosus) már csak az emléke él az 
idős nemzedéknél, mert az őszi mélyszántással nagyon megritkult. „Olyan volt, mint egy kisebb 
dió, az öregek ásogatták a földet, hogy mogyorót leljenek” (Ujváry 1991). Az akác (Robinia 
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pseudo-acacia) virágait a gyermekek fogyasztják, emellett a Szuha-völgyben bort is készítenek 
belőle. A bakszakáll (Tragopogon pratensis subsp. orientalis) levelét is gyermekek ették. A bükk 
(Fagus sylvatica) levelét kora tavasszal ették a gyermekek. A nagy csalán (Urtica dioica) levelét 
Alsószuhán fogyasztották, a tejes fazekat pedig az ötvenes évekig a csalán leforrázott levével 
öblítették ki. A hársak (Tilia cordata, T. platyphyllos) gyógyhatású virágzatának gyűjtése általános. 
A mezei sóska (Rumex acetosa) és az erdei madársóska (Oxalis acetosella) levelét is szívesen ették 
tavasszal. A papsajtmályva (Malva neglecta) gumónak, kalácsnak nevezett termését a gyerekek 
eszik a Szuha-völgyben. Medvesalján az erdőt járó emberek itala volt a „nyírfa virics”. Tavasszal, 
rügyfakadás előtt a görbe nyírfa (Betula pendula) törzsét fejszével bevágták, vagy lyukat vágtak 
rajta, majd az alá tett üvegbe csepegtették a „viricset”, vagy a bevágott lyuk mélyedéséből 
szalmaszállal szívták ki (Zsupos 1987, Ujváry 1991, Nagy Molnár 1992).  

Az erdők makkoltatásban betöltött szerepét fentebb már említettem. A falevelet (helyi nevén 
harasztot) alomnak hordták az állatok alá: akinek nem volt szalmája aljazni, az ősszel az erdőben 
gyűjtötte a tölgyek, a bükk és a gyertyán (Carpinus betulus) levelét (Zsupos 1987).  

Az árvacsalánt (Lamium spp.) a Szuha-völgyben a pulykának adták. A nagy csalánt libának, 
kacsának, csirkének adták apróra felvágva, darával összekeverve, a sertésnek pedig forrázva, 
felmagzás előtt (a felmagzott csalántól a sertés felpuffadt és elpusztult) (Zsupos 1987). 

 A táplálékul szolgáló növények közül kitüntetett szerepet kaptak a gombák, amelyeket 
napjainkban általában azonnali fogyasztásra vagy eladásra szednek, korábban azonban télire is 
eltették, tartósították napon vagy kemencében való szárítás, aszalás útján (Nagy Molnár 1992). 
Vidékünkön a következő gombákat gyűjtik: a sárga rókagombát (Cantharellus cibarius), az ízletes 
vargányát (Boletus edulis), a harmatgombát (Stropharia aeruginosa), a galambgombákat (Russula 
spp.), az ízletes rizikét (Lactarius delicious) és a kerti csiperkét (Agaricus campester) (Ujváry 1991). 

Gyógynövényeket a legtöbb háznál tartottak. Gyűjtésük és szárításuk az öregek feladata 
volt. A térségben rendszeresen gyűjtött gyógynövények köre a következő fajokat ölelte fel: 
Agrimonia eupatoria, Lamium spp., Equisetum arvense, Hyosciamus niger (fogfájásra), Sambucus 
nigra, S. ebulus, Verbascum spp., Juniperus communis, Chelidonium majus, Centaurium minus, 
Urtica dioica, Datura stramonium (sebre, asztmára), Aristolochia clematitis, Tussilago farfara, 
Symphytum officinale, Mentha aquatica, Crataegus monogyna, Taraxacum officinale, Convallaria 
majalis (szívre), Thymus spp., Cichorium intybus, Viburnum opulus, Euonymus spp., Allium 
scorodoprasum, Sempervivum spp., Calendula officinalis, Polygonum lapathifolium, Atropa bella-
donna („rontásra”), Betula pendula, Hypericum perforatum, Eryngium campestre, Malva neglecta, 
Marrubium peregrinum, Consolida regalis, Rubus caesius, Euphrasia spp., Stachys recta, Plantago 
lanceolata, Agrostemma githago (sebre), Althaea officinalis (Zsupos 1987).  

Az erdőkből faizáskor kitermelt fák közül az akácfát tartották a legerősebbnek, ebből 
készítették a tartós eszközöket. A bükkfából általában bútor, asztal, szekrény, szerszámnyél készült. 
A Szuha-völgyben a tölgyet emlegetik a legnemesebb faként: építkezéshez, gerendának és bútornak 
alkalmazták. Egy zádorfalvi cigány tavasszal szedett fiatal tölgyháncsból készített kosarakat (a 
gömörszőlősi ökofaluban ma is kaphatók a környéken készült háncskosarak). A gyertyánból 
szarufa, csákány- és baltanyél, kanál, nyújtófa, guzsaly, rokka készült, a suszter ebből csinálta a 
faszeget. Füstöléshez a Szuha-völgyben a kocsánytalan tölgyet és a gyertyánt használják a 
borókával együtt. A cserfa (Quercus cerris) igen becses volt régen, a Szuha-völgyben ebből készült 
a kocsikerék, de a lőcs készítéséhez is jó volt, emellett az istállóba a hídlást is ebből csinálták, mert 
sokáig tartott. Kérgét bőrcserzéshez és ruhafestéshez hántották. Régen általánosan elterjedt volt, 
hogy a kocsánytalan tölgy és a csertölgy hamujából készült lúgban mostak (Zsupos 1987). A 
„suskának” hívott tölgygubacsot is gyűjtötték, ez volt a tímárok cserzője, de festéknek is használták. 
A falusi kocsmárosok, boltosok vették meg, majd tőlük a Tornalján élő nagykereskedők, akik 
tovább adták külföldre, vagy a hazai cserző tímároknak (Ujváry 1991). 
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A fekete bodza ágaiból a pásztorok furulyát készítettek, az asszonyok pedig szádfának 
használták, erre csőrölték, hajtották rá a fonalat, illetve bogyóival ruhát festettek. Alsószuhán a 
cseresznyefából és vadcseresznyefából (Prunus avium) szerszámnyél és bútor készült. Az égerfát 
(Alnus glutinosa) a Szuha-völgyben épülethez, bútornak és szerszám készítésére használták. A 
fagyal (Ligustrum vulgare) gallyát a Szuha-völgyben seprűnek szedték, bogyóiból Alsószuhán 
cipőpasztát készítettek. A füzek (Salix spp.) vesszejéből kézi-, háti-, krumpliásó-, szeméthordó- és 
fahordó kosarat fontak. Alsószuhán ilyen kosárral fogták a halat a Szuhában, emellett kast fontak 
belőle a szekérre. Tyúkketrec készítésére és kerítésnek is használták, ahogy Szuhafőn mondták, 
„vesszejével kerítkeztek.” A Szuha-völgyben a fakanalat régen fűzfából faragták. Juharból (Acer 
spp.) főleg fakanalat készítettek. A magas kőrisből (Fraxinus exelsior) Zádorfalván csákánynyél és 
kerítésléc készült, a mogyoróból pedig gereblye-, villa-, ásó-, kapa-, seprű- és meszelőnyél. A 
nyárfából (Populus spp.) dagasztóteknőt és gyúróteknőt faragtak a cigányok. A nyírfa gallyaiból 
seprűt kötöttek. A húsos som fáját kalapács- és ásónyélnek gyűjtötték. A zsindelyt a Szuha 
völgyében régen lucfenyőből (Picea abies) készítették. Vadalmából, vadkörtéből és 
vadcseresznyéből faragták botjukat a pásztorok. A vadkörtéből a XIX-XX. század fordulóján 
gyakran készültek asztalok (Ujváry 1991). A veresgyűrű som (Cornus sanguinea) gallyait 
Zádorfalván seprűnek szedik, de kalapács- és lapátnyélnek is jó. A széleslevelű gyékényből (Typha 
latifolia) lábtörlőt, kosarat, szatyrot készítettek. A Szuha völgyében siskának, mosófűnek nevezett 
élesmosófű (Chrysopogon gryllus) gyökeréből gyökérkefe készült (Zsupos 1987). 

6.3 Tájtípusok 

 A Putnoki-dombság döntő része az „eróziós dombságok, uralkodóan mező-, illetve 
erdőgazdasági – lokálisan ipari – jellegű” tájtípusok közé tartozó „eróziós-deráziós völgyekkel 
tagolt hegylábfelszínek és dombságok, mérsékelten hűvös és száraz szubkontinentális éghajlati 
hatás alatt álló, szőlő-gyümölcsös, illetve cseres-tölgyerdő-mozaikos kultúrsztyepp, mély 
talajvízállással” típus, erősen tagolt dombság agyagbemosódásos barna erdőtalajjal, túlnyomóan 
cseres–kocsánytalan tölgyesekkel, a magasabb dombhátakon gyertyános–kocsánytalan tölgyesekkel. 

A vizsgált terület délnyugati része (Serényfalva, Putnok és Dubicsány térsége) a 
„mérsékelten kontinentális síkság, uralkodóan mezőgazdaságilag hasznosított” főtípusba, ezen belül 
a „medenceperemi hordalékkúp-síkság sűrű vízhálózatú, mozaikosan cseres-tölgyerdő-
maradványos, mezőségi és erdőtalajú kutúrsztyepp” típus „hegységelőteri hordalékkúp-síkság, 
csernozjom barna erdőtalajjal, közepes vízállással” altípusába tartozik. 

A sajátos tájtípusnak számító völgytalpak (a Szuha- és a Csörgős-patak, illetve a Sajó 
mentén) a „jelentősebb völgyek különböző dombsági és hegységi tájtípusokon belül” elnevezésű 
típusba „nem karbonátos kőzetű hegységek, dombságok tágas, teraszos völgyszakaszai” altípusába 
tartoznak (Magyarország Nemzeti Atlasza nyomán).  

Az embert körülvevő táji környezet adottságai egyrészt külső megjelenésük, másrészt belső 
tartalmuk, azaz működésük alapján minősíthetők a társadalom számára előnyösnek vagy hátrányosnak. 
A Putnoki-dombság természeti adottságai jók, emellett a táj eredetiségére utal a lineáris műszaki 
elemek – utak, vasút, csatornák, elektromos vezetékek – kis aránya is (Csemez 1996, Csorba 2003). 

6.4. Agroökológiai potenciál 

 A mezőgazdasági hasznosíthatóság szerinti osztályozás (Mezősi 1985) alapján a kutatási 
terület legtöbb kedvező ökológiai adottsággal rendelkező térségei a Sajó völgyében (Putnok 
határában) és a Szuha-patak mentén (Felsőnyárád, Jákfalva, Dövény, Alsószuha, Zádorfalva 
határának egyes részein) találhatók. E területek korlátozott mértékben alkalmasak 
mezőgazdálkodásra (pl. gabonatermesztésre, zöldség- és gyümölcstermesztésre). A Putnoki-
dombság nagyobbik része már csak viszonylag kedvező ökológiai adottságú, s egyes részein 
(elsősorban a kisebb patakvölgyekben) kedvezőtlen, illetve szűkös ökológiai adottságok vannak, így 
a mezőgazdasági hasznosíthatóság szempontjából tartalékterületek.  
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6.5. Florisztikai eredmények 

 Kutatásaim során összesen 807 taxont írtam össze, ezek listáját az M2. melléklet tartalmazza. 

6.5.1. Az új védett, illetve ritka taxonok előfordulási adatai 

 A vizsgált községhatárokból előkerült 64 védett taxont, valamint további 80, ritkaságánál 
vagy a térségre nézve új adat jellegénél fogva említést érdemlő taxont tartalmazza az 5. táblázat. Az 
utolsó oszlopban a taxon természetvédelmi eszmei értéke látható ezer forintban. (Abban az esetben, 
ha az adott taxon nem részesül törvényes oltalomban, ez a cella üres.) 

 5. táblázat: A vizsgált községhatárokból előkerült védett, illetve ritka taxonok 
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Acorus calamus             +      2 

Agrostemma githago   +   +              2 

Agrostis gigantea             +        

Alchemilla cf. micans               +    2 

Anemone sylvestris      +     +       +  2 

Aquilegia vulgaris         +       +    10 

Artemisia pontica  + +          +   +     

Aster amellus      +    + +  +   +  +  2 

Bidens frondosus   +     + +  + + +       

Bifora radians      +            +   

Brachypodium rup. subsp. rup.         +   +        

Calluna vulgaris       +          +    

Cardamine amara  +              + +    

Cardamine glanduligera +                  10 

Carex buekii  + + +   + + +  +  +  + + + + + 2 

Carex cespitosa  +                + 2 

Carex elongata                + +    

Carex nigra      +            +  

Carex vesicaria    +   +         +  + +  

Carlina acaulis          +      + +  2 

Centaurea indurata  +       +           

Cephalanthera damasonium     +  +  +   +   +  +  5 

Cephalanthera longifolia + +             +    5 

Cerastium dubium         +            



 55 

 

A
ls

ós
zu

ha
 

D
öv

én
y 

 

D
ub

ic
sá

ny
 

Fe
ls
ő

ke
le

cs
én

y 

G
öm

ör
sz
ő

lő
s 

Im
ol

a 

Já
kf

al
va

 

K
el

em
ér

 

Pu
tn

ok
 

R
ag

ál
y 

Sa
jó

ga
lg

óc
 

Sa
jó

ka
za

 

Sa
jó

ve
le

zd
 

Se
ré

ny
fa

lv
a 

Sz
uh

af
ő

 

T
ri

zs
 

Z
ád

or
fa

lv
a 

Z
ub

og
y 

V
éd

et
ts

ég
 

Ceratophyllum submersum        +            

Chamaecytisus albus     +   + +   +    + +  2 

Chamaecytisus ratisbonensis     +   + +      +  +   

Cirsium oleraceum         +   +     +   

Cirsium palustre               +     

Cirsium pannonicum     +            +   

Clematis integrifolia             +       2 

Colutea arborescens            +        

Conringia orientalis     +               

Crataegus × media       +             

Crepis praemorsa     +          +     

Dactylorhiza inc. subsp. inc.  +   +            +  10 

Dactylorhiza majalis   +                 10 

Dianthus collinus         +  + +       5 

Dianthus deltoides + +  +  + +   +  +   + + +  5 

Dictamnus albus            +       5 

Dryopteris carthusiana + +     + + +  + +   + +   5 

Dryopteris dilatata + +    +             5 

Echium maculatum         +   +       10 

Elodea canadensis             +        

Elymus caninus            +        

Epipactis albensis +                  10 

Equisetum ramosissimum               +     

Eriophorum angustifolium  +   +            +  5 

Eriophorum latifolium     +            + + 5 

Eryngium planum   +        + +        

Euphorbia salicifolia +    +       +  +   +   

Festuca javorkae            +        

Festuca vojtkoi            +        

Galega officinalis        +    +        

Galinsoga quadriradiata   +        +  +       
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Galium uliginosum  +                  

Genista germanica + +    +   +      + +    

Gentiana cruciata     +          + + +  10 

Gentianopsis ciliata                 +  10 

Geranium phaeum +                   

Geranium sanguineum +    +    +   +        

Geranium palustre +     +           +   

Geum rivale               +    5 

Glyceria declinata +              +     

Gratiola officinalis   +                 

Gymnadenia odoratissima     +              5 

Gymnadenia conopsea                 +  5 

Helianthus decapetalus  + +      +  + + +       

Hippocrepis comosa     + +      +   + + +   

Hordeum murinum subsp. lep.             +       

Humulus scandens   +      +  + + +       

Inula helenium +    +   +      +   +  5 

Iris aphylla subsp. hungarica     +    +          100 

Iris pumila            +       5 

Iris sibirica  +     +            10 

Iris variegata +        +   +       5 

Iva xanthiifolia            +        

Juncus atratus         +           

Juncus tenuis   +                 

Jurinea mollis               + +   2 

Leersia oryzoides            +        

Leucojum aestivum   +                2 

Lilium martagon +    +          +  +  2 

Linum austriacum                 +   

Linum flavum +    +   +    +    + +  5 

Linum hirsutum +    +            +  5 
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Linum tenuifolium     +   + + +  +   +  +  5 

Listera ovata      +             5 

Lycopodium clavatum      +             10 

Mentha pulegium         +   +        

Monotropa hypopitys                 +   

Myosotis nemorosa  +                  

Neottia nidus-avis  + +  + + + +  +      + +   5 

Nuphar lutea            +        

Oenanthe aquatica   +         + +       

Oenanthe banatica               +   +  

Orchis laxiflora subsp. elegans  +     +            10 

Orchis militaris     +          +    10 

Orchis morio + +    + +  + +     + + +  10 

Orchis purpurea     +     +  +  + + + +  10 

Orchis tridentata     +       +   +  +  10 

Orchis ustulata subsp. ustulata                 +  10 

Ornithogalum pyramidale + +   + + + +         +  2 

Orobanche lutea         +      + +    

Paris quadrifolia +    + +         +     

Peplis portula      +              

Plantago major subsp. interm.            +        

Platanthera bifolia + +  + + + +  +  +    + + +  2 

Polygala major +    +   + + +  +   +  +  5 

Polygonum neglectum            +        

Potamogeton berchtoldii            + +       

Potamogeton lucens             +       

Potentilla alba         +      +  +   

Potentilla rupestris          +     +  +  2 

Primula elatior +                  10 

Prunella grandiflora     +            +  5 



 58 

 

A
ls

ós
zu

ha
 

D
öv

én
y 

 

D
ub

ic
sá

ny
 

Fe
ls
ő

ke
le

cs
én

y 

G
öm

ör
sz
ő

lő
s 

Im
ol

a 

Já
kf

al
va

 

K
el

em
ér

 

Pu
tn

ok
 

R
ag

ál
y 

Sa
jó

ga
lg

óc
 

Sa
jó

ka
za

 

Sa
jó

ve
le

zd
 

Se
ré

ny
fa

lv
a 

Sz
uh

af
ő

 

T
ri

zs
 

Z
ád

or
fa

lv
a 

Z
ub

og
y 

V
éd

et
ts

ég
 

Pulsatilla grandis     +   + +     + +  +  10 

Pulsatilla prat. subsp. nigricans            +       5 

Pulsatilla prat. subsp. zimm. +        +          10 

Ranunculus sardous         +  + +        

Rapistrum perenne +    +          +  +   

Ribes uva-crispa + +             +     

Rudbeckia laciniata             +       

Scilla kladnii +                  5 

Scutellaria hastifolia + +    +              

Senecio aquaticus +                  2 

Senecio erucifolius  +        +     + + + +  

Senecio hercynicus  + +            +     

Sicyos angulatus            +        

Sonchus palustris  +   + +  +  + + + + + +  +  2 

Stipa dasyphylla            +       5 

Stipa pennata +                +  5 

Trifolium angulatum            +        

Trifolium dubium                +    

Trifolium fragiferum            + +       

Valerianella rimosa  +                  

Ventenata dubia +                   

Veronica scutellata         +           

Vicia cassubica    +                

Vicia pannonica subsp. striata              +      

Viola elatior   +    +  +          +  

Xeranthemum cylindraceum     +               
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6.5.1.1. Az új és védett fajok területi előfordulása: 

P. 5. Lycopodium clavatum L. – Imola: a Tobóka tetején, az Aggtelekre vezető földúttól (Bérci út) 
délre. Somlyay–Lőkös (1999) az aggteleki Fekete-tó-völgyből, valamint a Szuhafő feletti 
Hármashatár közeléből jelzi. 
P. 13. Equisetum ramosissimum Desf. – Szuhafő, Centu-hegy. Simon (2000) szerint az Északi-
középhegységben ritka. Vojtkó (2001) bükki flóraműve szerint „vizsgálandó”. 
P. 50. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – Alsószuha: a Jegenye-völgyben, a Hideg-kút-
völgyben és a Bakóc-völgyben láposodó égeresben több ponton; Dövény: Kavacs-domb, Pencs-
tető; Dövény és Jákfalva között a Nagy-Varcsó-völgy mellékvölgyeiben, valamint a Kötél-föld 
bozótos szilvásában; Dövény és Sajógalgóc közötti erdőtömb több pontján; Kelemér és Zádorfalva 
között a Gyámol-völgy bejáratánál; Putnok: Zsuponyó-völgy több pontján; Sajókaza: Nagy-erdő és 
Hegyes-tető több pontján; Szuhafő felett a Szuha-patak égeresében; Trizs felett a Csörgős-patak 
égerligetében. A keleméri Mohos-tavakról Czenthe (1985) közölte. 
P. 52. Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray – Alsószuha: Bakóc-völgy, Hideg-kút-völgy, Kocka-
lápa-bérc és a Határ-völgy nyugati oldalában; Dövény: a Varcsó-völgy égerligetében; Imola felett a 
Tó berke égeresében. 
20. Anemone sylvestris L. – Gömörszőlős felett felhagyott gyümölcsösben; Ragály: a Gerenda-oldal 
tetején, kaszált gyepű szilvások között két folt (2004. október 5-én másodvirágzás is volt); 
Zádorfalva: Ragyás-szőlő és Iván-tető területén több folt. Az Aggteleki-karszt és a Galyaság több 
pontján ismert (Tóth 1998, Szmorad 2000). Szentgyörgyi (1996c) a zádorfalvi Iván-tetőről közli. 
26. Pulsatilla grandis Wender. – Gömörszőlőstől keletre fekvő dombokon, a temető környékén, és 
a Szőlő-hegy déli részének több pontján felhagyott gyümölcsösök közötti félszáraz gyepekben és a 
kaszált gyepű gyümölcsösben vezető úton; Kelemér és Gömörszőlős közötti Kijáró délnyugati 
orrán; Putnok: Hegyes-tető; Serényfalva és Kelemér között a Nagy-rét feletti dombokon; 
Zádorfalva: Latrány területén, a Ragyás-szőlő felhagyott parcelláin, az Iván-tető teraszain és a 
Nagy-Szőlő-tetőn. Irodalmi adata nincs a Putnoki-dombságból. Zólyomi a sajóvelezdi Vár-tetőn 
(1928, BP) és a putnoki Hegyes-tető déli fekvésű, füves hegyoldalában gyűjtötte (1926, BP). 
27/a. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans (Störck) Zamels – Sajókaza: a Ráró-hegy és a 
Szár-hegy gerincének gyepjében. A Tornense területéről eddig nem volt adata.  
28. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. zimmermannii Soó – Alsószuha: Őr-hegy déli orrán; 
Putnok felett a Hegyes-tető domboldalainak félszáraz gyepjeiben több ezres állomány. Herbáriumi 
gyűjtése a környéken: Szin, Szelcepuszta (Szujkó-Lacza 1983, BP). Zólyomi (1928) Pulsatilla 
australis (Heuff.) Simk. (syn. P. pratensis (L.) Mill. subsp. zimmermannii Soó) előfordulást jelez a 
putnoki Hegyes-tetőn, ahonnan gyűjtötte is (Zólyomi 1928, BP, a herbáriumi lapon az eredeti P. 
nigricans felirat áthúzva, javítva P. autralisra, majd P. zimmermannii taxonnévre), emellett 
ugyanezen taxonnak a Putnok melletti Nagy-kőről is van adata (Boros 1937) és gyűjtése (Boros 
1937, BP). A vitatott helyzetű (vö. Borhidi 2001, Somlyay 2000b és 2001) taxont Szentpéteri L. 
József volt szíves meghatározni. Az alsószuhai és a putnoki lelőhelyről engedéllyel begyűjtött 
példányokat az MTM Növénytárában helyeztem el. A Tornense területéről eddig nem volt pontos 
közölt adata (Tóth és Boldogh 1994 jeleztek Pulsatilla előfordulást a putnoki Kányás-tetőről, de 
pontos fajnév nélkül).  
29. Clematis integrifolia L. – Sajókaza: a Ráró-hegytől délkeletre, szőlők között vezető földút 
mellett. A Tornai-karsztról, a Galyaságból és a Putnoki-dombságból eddig nem közölték. A 
Cserehátban ismert (Farkas 1996). MTM Herbáriumi gyűjtései: Miskolc, Diósgyőr, Felsőzsolca 
(Budai 1897, 1906, 1909, BP), Bábonyi bérc (Kiss 1907, BP), Csobád (Thaisz 1910, BP). 
58. Ranunculus sardous Cr. – Putnok környékén, Sajókaza szélén és a 26-os főút sajógalgóci 
elágazásánál. Mindenütt felhagyott szántók nedves területein. Hazai előfordulásai a szikes, nedves 
rétekhez, legelőkhöz kötöttek (Simon 2000). Vojtkó (2001) szerint a Bükkben jelenleg nincs ismert 
előfordulása. Legközelebbi herbáriumi gyűjtései: Miskolc, Ágazat és Bábonyi-bérc között (Budai 
1905, BP), Miskolctapolca (Budai 1904, BP), Szirma (Budai 1914, BP), Komjáti (Thaisz 1909, BP).  
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70. Aquilegia vulgaris L. – Kelemér és Gömörszőlős közötti Kijáró dombtetői felhagyott 
gyümölcsösében, bizonyosan kivadulás. Szuhafő: a templom közelében kaszált gyepű 
gyümölcsösben. Virók et al. (2004) a szuhafői Tőkésről közli.  
78. Nuphar lutea (L.) Sibth. – Sajókaza: a Sajó holtágában. Simon (2000) szerint a Középhegység 
szélein szórványos. „A Sajó vizein” megjelöléssel (ma Szlovákiához tartozó szakaszon) közli 
Szontagh (1865). Farkas (1996) a Cserehát déli részén, a Kis-Sajóban (Boldva és Arnót között), 
valamint a Hernád mentén (Ócsanálosnál és Ináncsnál) jelzi. Vojtkó (2001) szerint „vizsgálandó”. 
Herbáriumi gyűjtései a környéken: Bánréve (Fábry 1875, BP), Miskolc Holt-Sajó (Budai 1907, BP). 
79. Ceratophyllum submersum L. – Kelemér, Szörnyű-völgy halastavában. Simon (2000) a 
Középhegység széleiről, mint ritka fajt jelzi. Vojtkó (2001) szerint „vizsgálandó”. Legközelebbi 
MTM herbáriumi gyűjtései a Bodrogközből származnak (Boros 1920 és 1926, BP, Pelles 1997, BP). 
Crataegus × media Bechst. (C. monogyna × C. oxyacantha) – Dövény és Jákfalva közötti 
dombsoron. 
141. Potentilla rupestris L. – Ragály: a Baglyos alatt, erdőszéli felhagyott szőlőben; Szuhafő: 
Petőháza; Zádorfalva: Ragyás-szőlő. Simon (2000) szerint a Középhegységben nem gyakori (a 
Zempléni-hegység és a Mátra között jelzi). Soó (1943) Imola megjelöléssel közli. 
142. Potentilla alba L. – Putnok: Hegyes-tető; Szuhafő: Petőháza; Zádorfalva: Ragyás-szőlő. Simon 
(2000) szerint a Középhegységben gyakori. Budai in Soó (1943) Dövény mellől közöl adatot. 
Geum rivale L. – A bókoló vagy patakparti gyömbérgyökér fajt, amely új előfordulás az ország 
flórájára, 1999. június 4-én a Szuha-patak Szuhafőtől északra eső részén, a patakot kísérő 
égerligetben találtuk meg témavezetőmmel Somlyay Lajos társaságában. A megtalálását a 
Botanikai Szakosztály ülésén is jeleztük (Penksza et al. 1999), cönológiai viszonyait pedig Penksza 
és Somlyay (1999) közölte. 
17?. Alchemilla sp. – A micanshoz közel álló egyedek (Farkas Sándor véleménye begyűjött példány 
alapján); a biztos faji azonosításhoz további megfigyelés szükséges. Szuhafő felett, a Szuha-patak 
forrásvidékétől északkeletre fekvő erdőségben, erdei úton bukkantam rá. 
214. Prunus fruticosa Pall. – Felhagyott szőlők és gyümölcsösök szegélyén több helyen 
megtaláltam, így Gömörszőlős és Trizs feletti félszáraz gyepekben, cserjésekben, a dövényi Pencs-
oldalon, valamint a sajókazai Ráró-hegyen és Szár-hegyen. Simon (2000): a Középhegységben 
„nem gyakori, helyenként ritka”. Szmorad (2000) az Aggteleki-karszt és a Galyaság több pontjáról 
közli. Endes (1996a) a Szendrői-rögvidéken Meszesnél találta.  
230. Ribes uva-crispa L. – Alsószuha: Virágos-oldal északi részén; Dövény: Tukó-hegy és Pencs-
tető környéke; Szuhafő: Petőháza. Simon (2000) az Északi-középhegységben gyakorinak tartja. 
243. Genista germanica L. – Alsószuha: a Jegenye-völgy felett; Dövény: a Határ-völgy bejáratánál; 
Imolától nyugatra az Avas-oldalon; Putnok felett a Hegyes-tetőn és a Piroska-tetőtől nyugatra; 
Szuhafő: Virág-domb és Tuboka; Trizs feletti gyepekben. Simon (2000) is jelzi a Tornai-hegységtől 
a Mátráig. Budai (1914) „Sajó-Vadna, legelőkön, Felső-Nyárád, Dubicsány, Galgócz, Kurittyán, 
Dövény és Sajó-Kaza erdeiben, szórványosan” jelzi. 
253. Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. – A Putnoki-dombság több pontján is előkerült, így 
Gömörszőlős: Pozsok, Pozsár, Akasztó-tető, Szőlő-hegy, a Vadmacskás-völgy felett és a temető 
mellett; Gömörszőlős és Kelemér között a Kijáró délnyugati orrán; Kelemér: a Bakos-völgy 
oldalában; Putnok: Kányás és Hegyes-tető; Sajókaza: Ráró-hegy és Szár-hegy; Trizs feletti 
félszáraz gyepekben; Zádorfalva: a Ragyás-szőlő felhagyott parcelláin, az Iván-tető több pontján, 
Latrány területén, a Rakottyás-tetőn, a Nagy-Szőlő-tetőn és környékén több helyen. Már Fábry 
(1867) is említi Putnok megjelöléssel. Szentgyörgyi (1994 és 1996c) a felsőnyárádi Kővágó és 
Radvány-tető területéről, valamint Izsófalva, Kurityán és Ormosbánya környékéről jelzi. Hulják 
(1926) a putnoki Lepénkéről és Hegyes-tetőről, Boros (1937) a Nagy-kőről közölte.  
256. Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. – Gömörszőlős: a Pozsok és a Szőlő-hegy 
környékének félszáraz gyepjeiben, a Vadmacskás-völgy felett, a Zánkó-hegy északnyugati lejtőjén, 
a Gyöngyös-tető alján és a temető mellett; Gömörszőlős és Naprágy (Neporadza, Szlovákia) között 
a határsáv több pontján; Putnok: Hegyes-tető; Serényfalva és Kelemér közötti dombsor; Szuhafő: 
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Petőháza; Zádorfalva: a Ragyás-szőlő felhagyott parcelláin, a Rakottyás-tetőn, az Iván-tetőn, 
valamint a Kasza-hegyen. Simon (2000) műve szerint a Középhegységben szórványos. Jakucs 
(1952, BP) a Cserehátban Rakaca mellől gyűjtötte. 
283. Trifolium fragiferum L. – Sajókaza és Sajóvelezd ártéri területein. Simon (2000) szerint a 
Középhegység szélein, ártéri és szikes réteken, legelőkön. Jakucs (1954) a csereháti Homrogdról 
közli. Legközelebb Miskolcról (Budai 1904, BP) és Komjátiból (Thaisz 1909, BP) van herbáriumi 
gyűjtése.  
288. Trifolium dubium Sibth. – Trizs feletti dombokon. Simon (2000) is említi a Tornai-hegységből. 
Legközelebbi herbáriumi gyűjtései Kassa mellől (Thaisz, 1908, BP), illetve a Miskolc melletti 
Alsóhámor, Diósgyőr és Lyukó környékéről (Budai, 1908, BP) származnak.  
293. Trifolium angulatum W. et K. – Sajókaza, a településtől nyugatra az ártéren. Hazai előfordulási 
adatai csak alföldi régiókra vonatkoznak (Simon 2000). A Tornensében herbáriumi gyűjtése csak a 
Hernád-parti Csobádról van (Thaisz 1910, BP). Budai (1914) Mezőcsát, Gelej, Tiszaeszlár és 
Tiszapalkonya környékéről jelzi. 
317. Galega officinalis L. – Kelemér és Zádorfalva között húzódó műúttól keletre, a Gyámol-völgy 
közelében és Sajókazától északra a műút mellett. Simon (2000) szerint a Középhegységben csak a 
széleken fordul elő. Somlyay és Lőkös (1999) az Esztramosról közli. Legközelebbi herbáriumi 
gyűjtése Edelény mellől származik (Budai, 1906, BP). A Cserehátban Tomor és Homrogd között 
gyűjtötték (Jakucs, 1953, BP).  
319. Colutea arborescens L. – Sajókazától északkeletre, a – részben felhagyott – szőlőkkel borított 
Ráró-hegyen. Ettől északabbra hazánkban csak Varbócnál (Szmorad 2000) és Szin mellett (Virók et 
al. 2004) ismert. Herbáriumi gyűjtései: Alsóhámor (Budai 1907 és Kiss 1911, BP), Hámor (Károlyi 
1961, BP), Szilvásvárad-Gerennavár (Vegetációtérképezők 1954, BP). 
338. Hippocrepis comosa L. – Gömörszőlős, Imola, Sajókaza, Szuhafő, Trizs és Zádorfalva 
környéki gyepekben. Hulják (1938) Perkupa és Jósvafő (ez utóbbit megerősíti Szerdahelyi gyűjtése, 
1989, BP), Boros (1937) Putnok (Nagy-kő), Budai (1913) Vadna („Sajóvadna. A falu feletti 
dombokon.”), Budai (1914) pedig Szendrő és Szendrőlád mellől jelzi.  
347. Vicia cassubica L. – Felsőkelecsény: Rózsás-tető. Simon (2000) a Matricum területén a 
Zempléni- és a Budai-hegységből jelzi. Vojtkó (2001) a Bükkben elterjedtnek tartja. Legközelebbi 
MTM herbáriumi gyűjtései a Bükkből származnak (Bartha 1932, BP, Gergely 1981, BP, Lengyel 
1948, 1953 és 1955, BP, Pócs 1953, BP). 
355. Vicia pannonica Cr. subsp. striata (M. B.) Nym. – Serényfalva és Kelemér között a Nagy-
réten. Simon (2000) szerint a főfajnál (Vicia pannonica Cr.) ritkább. 
386. Peplis portula L. – Imola: a Fekete-völgyben vezető földúton régi keréknyomban Pintér Balázs 
találta közös terepmunkánk (2005. június 5.) alkalmával. Legközelebbi előfordulását Somlyay és 
Lőkös (1999) jelezte Aggtelek mellől. 
419. Dictamnus albus L. – Sajókazától északkeletre, a Ráró-hegy és a Szár-hegy gerincén százas 
állományai találhatók felhagyott szőlők szélén, sztyeppcserjésben. Szentgyörgyi (1994) az 
ormosbányai Ormos-oldalról, Virók et al. (2004) Edelény mellől jelzi. Az MTM Növénytárában 
„Bánvölgye Dédes után” (Vegetációtérképezők 1953, BP) megnevezéssel, illetve Rakacaszendről 
(Budai 1909, BP) származnak a Sajókazához legközelebbi gyűjtések.  
421. Polygala major Jacq. – Alsószuha (Virágos-oldal) és Gömörszőlős (Szőlő-hegy) környéki 
felhagyott és kaszált sorközű, tág térállású gyümölcsösökben és régen felhagyott szőlőkben és a 
Szuhafő feletti félszáraz gyepekben több ponton; Kelemér és Gömörszőlős közötti Kijáró dombtetői 
felhagyott gyümölcsösében; a putnoki Hegyes-tető gyepjeiben több helyen; Ragály: az Ortvány-kert 
felhagyott szőlőiben; Sajókaza: a Ráró-hegy és a Szár-hegy félszáraz gyepjeiben; Szuhafő: Pincék 
Alja több pontján; Zádorfalva: Latrány területén, a Ragyás-szőlő felhagyott parcelláin, a Kis-erdő-
tetőn, a Rakottyás-tetőn és környékén, a Nagy-Szőlő-tető és az Iván-tető több pontján felhagyott 
szőlőkben. Szentgyörgyi (1994 és 1996c) a felsőnyárádi Kővágó és Radvány-tető területéről, 
valamint Kurityán mellől jelzi előfordulását. 
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451. Eryngium planum L. – Dubicsány mellett és a 26-os főút sajógalgóci elágazásánál, valamint 
Sajókaza felett, szőlők között vezető földúton és környékén. Simon (2000) művében a 
„Középhegység szélein” szerepel. Farkas (1996) a Hernád közelében jelzi (Szikszónál).  
470. Bifora radians M. B. – Zádorfalvától délnyugatra a Bors-völgyben, Gömörszőlőstől északra 
(Cuda) extenzív művelésű parcellán (lásd Somlyay 2000 is). Simon (2000) szerint a Magyar-
középhegységben szórványos. Sulyok és Schmotzer (1999) az Upponyi-hegyhátról (Csokvaomány), 
Somlyay és Lőkös (1999) Aggtelektől délre jelzi. Boros (1922, BP) Jósvafőnél gyűjtötte. 
500. Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Dubicsány, Sajókaza és Sajóvelezd környékén. Simon (2000) 
szerint a hegyvidék szélein. Vojtkó (2001): Miskolc–Tapolca. 
503. Oenanthe banatica Heuff. – Szuhafőtől északra, a Geum rivale L. termőhelyén; Zubogy és 
Rudabánya között észak-déli irányban húzódó Zúgó-völgy alsó részén. Simon (2000) az Északi-
középhegységből nem említi. Észlelése óta Aggtelek mellől is előkerült (Virók et al. 2004). A 
Szlovák-karsztról Holub (1987) közölte Domica mellől. A Matricumból egyetlen korábbi 
herbáriumi adata van, Ipolylitke mellől (Borbás, 1879, BP).  
550. Galium uliginosum L. – Dövény: Varcsó-völgy feletti forráslápon. Simon (2000) a környéken 
a Tornai-hegységből jelzi. 
572. Valerianella rimosa Bast. – Dövény, Pencs-oldal felhagyott szőlőjében. Simon (2000) szerint 
nem gyakori. 
614. Linum flavum L. – Alsószuha: Virágos-oldal több pontján; Gömörszőlős: Akasztó-tető, Kasza-
hegy, Szőlő-hegy és Zánkó-hegy környékén és a temető mellett; Kelemér és Gömörszőlős közötti 
Kijáró délnyugati orrán; Sajókaza feletti Ráró-hegyen és Szár-hegyen; Trizstől északra fekvő 
dombokon; Zádorfalva: a Ragyás-szőlő felhagyott parcelláin, az Iván-tető több pontján, a 
Rakottyás-tetőn és a Nagy-Szőlő-tetőn és a közöttük fekvő dombokon több helyen. Szentgyörgyi 
(1994 és 1996c) a felsőnyárádi Kővágó és Radvány-tető területéről jelzi előfordulását. 
615. Linum hirsutum L. – Alsószuha: a Lengyel-oldal mezőgazdálkodás alól felhagyott területein; 
Gömörszőlőstől keletre fekvő dombokon, a Zánkó-hegyen, a Gyöngyös-tető alján és a Vadmacskás-
völgy felett; Zádorfalva: az Iván-tető több pontján, a Ragyás-szőlő felhagyott parcelláin, a 
Rakottyás-tetőn és a Nagy-Szőlő-tetőn és a közöttük fekvő dombok több pontján. Simon (2000) 
szerint az Északi-középhegységben elég gyakori. Szentgyörgyi (1996c) is jelzi a Putnoki-
dombságból (közelebbi helymegjelölés nélkül). 
616. Linum tenuifolium L. – Gömörszőlős: Zánkó-hegy, Akasztó-tető, Vadmacskás-völgy, Pozsár 
és Csató-bérc környékén; Gömörszőlős és Naprágy (Neporadza, Szlovákia) között a határsávban; 
Kelemér és Gömörszőlős közötti Kijáró délnyugati orrán; Kelemér: Nagy-avas és Bakos-völgy 
oldalában; Putnok feletti Hegyes-tetőn; Ragály: az Ortvány-kert felhagyott szőlőiben; Sajókaza: a 
Ráró-hegy és a Szár-hegy felhagyott szőlőinek, gyümölcsöseinek gyepfoltjaiban; Szuhafő: Centu-
hegyen; Zádorfalva: a Bors-völgyben, a Ragyás-szőlő felhagyott parcelláin, az Iván-tető több 
pontján, a Rakottyás-tetőn és a Nagy-Szőlő-tető felhagyott szőlőiben és a közöttük fekvő 
dombokon, illetve Latrány területén. Szentgyörgyi (1994 és 1996c) a felsőnyárádi Kővágón és a 
sajókazai Szár-hegyen jelzi előfordulását.  
617. Linum austriacum L. – A zádorfalvi Bors-völgy oldalában öreg szilvafák között, valamint a 
Nagy-Szőlő-tető felhagyott szőlőjében és környékén több helyen. Simon (2000) a Tornai-
hegységből közli. 
623. Geranium phaeum L. – Alsószuha: Bakóc-völgy több pontján. Tóth (1997) listájából hiányzik, 
pedig a Telekes-völgyből már Boros (1953) jelezte (Somlyay-Lőkös 1999 cikkében). Virók et al. 
(2004) a serényfalvi Putnoki-halastó mellől, a putnoki Poducsom-völgyből és Felsőkelecsény 
mellől jelzi. 
635. Geranium sanguineum L. – Alsószuha: Virágos-oldal; Gömörszőlős: Szőlő-hegy déli része; 
Putnok: Kányás és Hegyes-tető; Sajókazától északkeletre fekvő dombok. Simon (2000) zavartalan 
helyeken gyakorinak tartja. 
636. Geranium palustre Torn. – Alsószuha: Alsó-rét és Bakóc-völgy; Imola: Fekete-völgy; 
Zádorfalva: Iván-tető alján. 
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662. Euphorbia salicifolia Host – Alsószuha: Virágos-oldal, Lengyel-oldal és Vad-répás; 
Gömörszőlős felett a Pozsok oldalában; Serényfalva környékén több ponton; Sajókaza felett a Ráró-
hegyen és a Szár-hegyen; Zádorfalva: Iván-tető és Ragyás-szőlő. Simon (2000) szerint a 
Középhegységben szórványos. Az Aggteleki Nemzeti Park területén ismert (Tóth 1997), Szmorad a 
Galyaságban találta (ex litt.). A Tornense területén Szendrőlád (1914, BP), Halmaj (BP) és Csobád 
(BP) mellől van herbáriumi gyűjtése.  
682. Gentiana cruciata L. – Gömörszőlős: a Szőlő-hegy északi oldalán; Szuhafőtől keletre a Centu-
hegy oldalának gyepjében; Trizstől északra fekvő dombok cserjésedő gyepjében; Zádorfalva: a 
Rakottyás-tető több pontján, a Cseres-völgytől nyugatra húzódó gerincen, Latrány területén, a 
Ragyás-szőlő felhagyott parcelláin és az Iván-tetőn. Az Aggteleki-karszt (Tóth 1998) és a Cserehát 
(Farkas 1996) több pontján ismert.  
685. Gentianopsis ciliata (L.) Ma. – Zádorfalva: Iván-tető északnyugati lábánál. Az Aggteleki-
karszton (Tóth 1998) ismert. 
729. Myosotis nemorosa Bess. – Dövény, Bakóc-völgy déli oldalának kisavanyodó foltján. Simon 
(2000) szerint az Északi-középhegység területén a Zempléni-hegységben és a Bükkben fordul elő, 
azonban Vojtkó (2001) bükki flóraművében csak ötven évnél nem fiatalabb irodalmi és herbáriumi 
adatokat közöl. 
746. Echium maculatum L. – Putnok: Hegyes-tető; Sajókazától északnyugatra fekvő domb félszáraz 
gyepjében és az északkeleti Ráró-hegyen. Az Aggteleki-karszton (Tóth 1998) és a Cserehátban 
(Farkas 1996) ismert. 
758. Scutellaria hastifolia L. – Alsószuha: Lengyel-oldal; Dövény: Alsó-rét, Felső-rét, Kötél-föld, 
Varcsó-völgy környéke; Imola: a temető szélén és az Avas-oldalon. Szmorad (2000) Szőlősardó, 
Somlyay és Lőkös (1999) pedig Trizs mellől jelzi előfordulását. 
772. Prunella grandiflora (L.) Scholler – Gömörszőlős: Zánkó-hegy északnyugati lejtője, Szőlő-
hegy, Akasztó-tető, a Vadmacskás-völgy felett és a temető mellett; Gömörszőlős és Naprágy 
(Neporadza, Szlovákia) közötti határsáv több pontján; Zádorfalva: Iván-tető több pontján és Latrány 
területén. Az Aggteleki-karszton ismert (Tóth 1998). Az Iván-tetőről Szentgyörgyi (1996c) is közli. 
822. Mentha pulegium L. – Sajókaza és Putnok mellett az ártéren. Simon (2000) szerint a 
Középhegység szélein szórványos. Vojtkó (2001) bükki flóraműve Miskolc–Lillafüred: Teknős-
völgyből jelzi előfordulását. Herbáriumi gyűjtései a környékről: Diósgyőr (Hulják 1905 és 1916, 
BP), Miskolctapolca (Budai 1907, BP), Miskolc, Sajó bal part (Budai 1905, BP), Hejőcsaba (Kiss 
1911, BP), Miskolc, Sajó iszapos partja (Kiss 1910, BP). Hulják (1938) a M. p. L. ssp. erecta Huds. 
f. anodonta Top.-t „Szalonna, Dunnaitető” megjelöléssel közölte és gyűjtötte (1937, BP).  
865. Gratiola officinalis L. – Dubicsány, ártéren. Simon (2000) szerint szórványos a 
Középhegységben. Jakucs (1952) Bódvaszilas és Komjáti környékét említi, hozzátéve: „a Bódva 
ártéri laposain talált növény legközelebb a Matricumban csak a Sátorhegység- és a Mátrából 
ismert.” Farkas (1996) Szikszónál, a Hernád mentén jelzi. Somlyay és Lőkös (1999) a bódvarákói 
Zsombékosból közli. Herbáriumi gyűjtései a Sajó mentén: Kazincbarcika mellett „in fossis ad 
Bárcika” megjelöléssel (Kárpáti 1929, BP); „Miskolc – Szirma között a Sajó partján” (Kiss 1910, 
BP); Szirma (Budai 1905, BP). 
868. Veronica scutellata L. – Putnok melletti ártéri területeken. A Középhegységben szórványos 
(Simon 2000). Boros (1922) a Bódva mentén (Komjáti és Bódvaszilas között) közli. Budai 
Miskolcon (1903, BP) és Diósgyőrben (1906, BP), Jakucs pedig Aggtelek és Égerszög között, a 
Nagy-völgy vízválasztó gerincén lévő kis láptavakban (1953, BP) gyűjtötte. 
936. Orobanche lutea Baumg. – Putnok: Hegyes-tető; Szuhafő felett a Szuha-völgyben; Trizstől 
északra fekvő dombokon. Simon (2000) a Tornense területéről a Cserehátból közli. Legközelebbi 
herbáriumi adata: Miskolc: Isten-hegy (Budai, 1910, BP). A Cserehátban Rakacaszendnél ismert 
(Penksza és Salamon 1997a). 
956. Plantago major L. subsp. intermedia (DC.) Arc. – Sajókaza, a településtől nyugatra a Sajó 
partján. Simon (2000) szerint a Dunántúlon és az Alföldön fordul elő. 
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987. Rapistrum perenne (L.) All. – Alsószuha: Lengyel-oldal és Virágos-oldal mezőgazdálkodás 
alól felhagyott területein. Gömörszőlős: a Vadmacskás-völgy felett és a falutól északra fekvő 
dombokon, a Csató-bérc környékén több helyen, illetve extenzív művelésű kisparcellák között. 
Szuhafő: Petőháza; Zádorfalva: Rakottyás-tetőn és tágabb környezetében, Latrány területén. Utóbbi 
helyeken a hagyományos gazdálkodás eredményeként fajgazdag gyomflórát találunk: Agrostemma 
githago L., Bifora radians M. B., Conringia orientalis (L.) Andrz., Galium tricornutum Dandy, 
Neslea paniculata (L.) Desf. is előfordul. Simon (2000) szerint e faj az Északi-középhegységben 
szórványos, a Tornai-hegységből és a Mátrából hiányzik. Az Upponyi-hegyháton és a Bükk-háton 
ismert (Sulyok és Schmotzer 1999). Budai (1914) legközelebb Miskolc, Diósgyőr és Szalonna 
megjelöléssel közli. MTM herbáriumi gyűjtései: Felsőzsolca (Budai 1907, BP), Halmaj és Csobád 
(Thaisz 1910, BP), Szirma (Budai 1914, BP), Uppony (Budai 1910, BP), Diósgyőr (Lyka 1914, BP). 
988. Conringia orientalis (L.) Andrz. – Gömörszőlőstől északra (pl. Cuda), extenzív művelésű 
dombháti kisparcellákon. Simon (2000) szerint Bükk–Mátra szélein. Budai (1914) „Szilvás-Várad, 
a vasúti töltés mentén” jelzi. Legközelebbi herbáriumi gyűjtése: Uppony (Boros 1934, BP). 
1039. Cardamine amara L. – Alsószuha: a Bakóc-völgy égeresében Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H. P. Fuchs társaságában. Szuhafő (Szuha-patak égerligete) és Trizs (lásd még Somlyay 2000) 
környéki égeresekben is. Tóth (1997) listájában szerepel, mint az Aggteleki Nemzeti Park 
flórájának tagja. Legközelebbi herbáriumi gyűjtése Szádelőről származik (Hulják 1897, BP).  
1042. Cardamine glanduligera O. Schwartz. – Az Alsószuha és Dövény közötti Bakóc-völgy patak 
menti égeresében kis folt, emellett a patakkal párhuzamosan közel egy kilométer hosszan több ezer 
tő borítja az erdő alját. Társaságában Anemone ranunculoides L., Geranium phaeum L., Paris 
quadrifolia L., helyenként Scilla kladnii Schur stb. fordul elő. Legközelebb a Tornai-karszton 
ismert (Jakucs 1952). Hazánkban csak a Zempléni-hegység, Tornai-karszt, Ózdi-dombvidék, 
Medves-vidék (Farkas 1999) és Tarna-vidék (Rédei ex verb.) területén fordul elő. Minden 
bizonnyal e Bakóc-völgyi lelőhelye a legalacsonyabban (205-210 méteres tszf. magasságban) fekvő 
előfordulása hazánkban (a Nógrád-gömöri-bazaltvidéken legalacsonyabb telepe 280 méteren 
fekszik (Gortva-völgy), bár korábban ez alatti magasságban is létezhettek telepei, amelyek az 
erdőirtások miatt elpusztultak (Csiky ex litt.)). 
1114. Viola elatior Fr. – A dövényi Alsó-rét mocsárrétjén; Imola: a község keleti szélének kertjei 
felett és az Avas-oldalon; Serényfalva és Kelemér között a Nagy-réten, valamint Zubogy és Ragály 
közötti réten. Az Aggteleki-karszton ismert (Tóth 1997). Herbáriumi gyűjtései: Csobád, Komjáti 
(Thaisz 1909 és 1910, BP), Büttös és Litka között a V. e. ssp. jordani (Jakucs 1952, BP).  
Sicyos angulatus L. – E ritka adventív fajt Simon (2000) az Északi-középhegység területén csak 
Miskolcról említi. Sajókaza felett találtuk meg. Budai (1909, BP) „Miskolc: Hejeőcsaba felé, 
Szőlők mezsgyéjén” gyűjtötte. 
1165. Aster amellus L. – Gömörszőlőstől északra és keletre fekvő dombok több pontján; Putnok: 
Kányás és a Hegyes-tető környékének felhagyott szőlőiben; Ragály: Ortvány-kert felhagyott 
szőlőteraszain; Sajókaza felett a keletre és nyugatra fekvő dombokon, felhagyott és jelenleg is 
művelt szőlők között egyaránt előkerült; Szuhafő: Centu-hegy; Zádorfalva: Iván-tető, Rakottyás-
tető, Nagy-Szőlő-tető és Latrány területén. Szentgyörgyi (1996c) is jelzi a Putnoki-dombságból 
(közelebbi helymegjelölés nélkül). 
1181. Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hill. et Burtt. – Sajóvelezdtől északra, ártéren. Simon 
(2000) műve szerint szórványos a Középhegységben. Vojtkó (2001) bükki adatként a cserépfalui 
Harangláb-hegyet nevezi meg. 
1184. Inula helenium L. – Alsószuha: a Felső-rét magaskórósaiban és a Dobos-dűlő alján; a 
Keleméri-patak mentén Kelemér és Gömörszőlős között, valamint Gömörszőlőstől északra; 
Gömörszőlős: a Csató-bérc környékén, a Gyöngyös-tető alján, a Szőlő-hegyen, a Vadmacskás-
völgy felett és a falu belterületén a biogazdaságban; Kelemér és Gömörszőlős közötti Kijáró és 
Zánkó-hegy; Serényfalva és Kelemér közötti Nagy-réten; zádorfalvi Bors-völgy, Latrány-völgy, 
Mocsolyás-völgy, Rakottyás-völgy, Rakottyás-kút, Rakottyás-tető és környékük több pontján, 
valamint a Ragyás-szőlő alján. Szentgyörgyi (1996a) Zádorfalva: rakottyás-völgyi Telekia speciosa 
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közlése erre a fajra vonatkozik. Budai (1914) Szendrőlád környékén jelzi előfordulását. Virók et al. 
(2004) Kelemér környékén a Buda-völgyből, a Kijáróról, a Cserje-oldalról, a zádorfalvi műút 
mellől, a gömörszőlősi Gyöngyös-tetőről, az alsószuhai Gyámol-völgyből, Zádorfalva mellett a 
Bors-völgyből és Alsószuha felé a Szuha-patak mellől, a szuhafői Latrány-völgyből és a ragály–
zubogyi műút mellől közli. 
1200. Iva xanthiifolia Nutt. – Sajókaza közelében. A térségben eddig Miskolcon Priszter (1962), 
Abaújszántón pedig Terpó (1993) jelezte előfordulását.  
1205. Rudbeckia laciniata L. – Sajóvelezd. Kivadulás eredményeként Simon (2000) szerint a 
Középhegységben szórványosan előfordul. Pénzes (1946) az Északi-középhegységben Erdőkövesd 
mellől jelzi.  
1207. Helianthus decapetalus L. – A Sajó mentén végig előfordul. Dövény: Alsó-rét. Simon (2000) 
az Északi-középhegységben „Zemplén, Tornai-hegység, Bükk, Börzsöny” megjelöléssel jelzi. 
Vojtkó (2001) „Miskolc, Diósgyőr (Priszter 1960)” helymegjelöléssel közli. 
1209. Bidens frondosus L. – Serényfalva és Kelemér között a Nagy-réten 1999 tavaszán találtam 
meg ezt az adventív fajt. Azóta több helyről előkerült, a Sajó mentén pedig végig tömeges. A 
Matricum területéről eddig csak Harmos és Sramkó (2000) közölte (Mátraháza mellől). Simon 
(2000) „új jövevény”-ként a Matricum területéről nem említi. Az utóbbi évek florisztikai kutatásai 
szerint „hazánkban a Tisza középső és alsó szakaszán a leggyakoribb Bidens-faj, közönséges. A 
hullámtérben tömeges megjelenésű, de a belvizes részeken a mentett oldalon is megtalálható. 
Napjainkban már az ország nagy részén él” (Molnár et al. 2000). Herbáriumi gyűjtései a 
Dunántúlon és a Duna-menti-síkságon kívül Bodrogolaszi, Vámosújfalu és Viss környékéről (a 
Holt-Bodrogtól) származnak, az 1990-es évekből (Felföldy, BP). 
1211. Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. – Sajóvelezd, Dubicsány és Sajógalgóc határában a 
Sajó mentén egyaránt előkerült. Simon (2000) nem jelzi a Matricumból. Valószínűleg sokkal 
gyakoribb faj, mint közölt adatai jelzik. Molnár V. et al. (2000) Jósvafőről közölte. A Bükk 
hegységben Miskolc–Ómassa: Garadna-völgyben Vojtkó (2001) műve jelzi. 
1246. Artemisia pontica L. – Alsószuha: Virágos-oldal felhagyott kisparcelláin; Dövény: Pencs-
oldal és Tukó-hegy felhagyott kisparcellás szántóin, gyümölcsöseiben, szőlőiben; Sajókazától 
északnyugatra és északkeletre fekvő dombokon, részben felhagyott szőlők között; Szuhafő: 
Petőháza környékének szőlőiben. Simon (2000) szerint az Északi-középhegységben szórványos. 
Prodán (1909) a Bükkből közli, de Torna mellől (Thaisz, 1908, BP) és Sajóbábony környékéről 
(Kiss, 1907, BP) is van herbáriumi gyűjtése. Sulyok és Schmotzer (1999) az Upponyi-hegyhátról 
(Királd) és a Bükk-hátról (Dédestapolcsány, Hevesaranyos, Szilvásvárad), Vojtkó és Marschall 
(1997) a Cserehátból (Meszes) jelzi.  
1267. Senecio erucifolius L. – Dövény környékén több helyen; Ragály és Zubogy között a Csörgős-
patak mentén; Szuhafő felett a Szuha-völgyben, illetve a Pincék Alja szőlői közt; Trizstől északra 
húzódó patakvölgyben; Zádorfalva: a Ragyás-szőlőben. Simon (2000) nem említi a Tornense 
flórajárásból. A Tornense területéről herbáriumi gyűjtései Bódvaszilas és Perkupa (Hulják, 1935, 
BP), valamint Boldva (Budai, 1906, BP) mellől származnak.  
1269. Senecio aquaticus Hill. – Alsószuha, Alsó-rét. Simon (2000) a Matricum területén csak a 
Zempléni-hegységből említi. 
1273. Senecio hercynicus Herborg – Dövény, Varcsó-völgy égerligete; Dubicsány: Vaskapu-tető; 
Szuhafő: Petőháza. Simon (2000) is jelzi a Zempléni-hegységtől a Mátráig. 
1280. Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm. – Gömörszőlős: Meleg-oldal. Simon (2000) is jelzi 
(a Zempléni-hegységtől a Cserhátig). 
1282. Carlina acaulis L. – A Putnoki-dombság területén viszonylag kevés lelőhelye van: Ragály: az 
Ortvány-kert felhagyott szőlőiben; Trizstől északra fekvő dombokon félszáraz gyepben; Zádorfalva 
felett, a Rakottyás-tetőn több száz példánya él, és előfordul a Cseres-völgy nyugati oldalában, 
valamint az Iván-tetőn is. Zólyomi (1928) a putnoki Hegyes-tetőn jelzi. Szentgyörgyi (1996c) a 
zádorfalvi Rakottyás-tetőn és Iván-tetőn, valamint a ragályi Ortvány-kertben jelzi előfordulását. 
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1290. Jurinea mollis (L.) Rchb. – Szuhafő: Centu-hegy és Pincék Alja; Trizstől északra fekvő 
dombokon; Zádorfalva: Iván-tető. Szentgyörgyi (1996c) a szuhafői Tőkésről és Virág-dombról 
közli. A Tornai-karszt több pontján ismert (Jakucs 1952). 
1302. Cirsium palustre (L.) Scop. – Szuhafő felett, a Szuha-patak égerligetében. Simon (2000) is 
jelzi a Tornai-hegységben. Jakucs (1952, BP) a Ménes-völgyben (Szögliget) gyűjtötte és publikálta 
(Jakucs 1952).  
1304. Cirsium pannonicum (L. f.) Link – Gömörszőlős: Szőlő-hegy; Zádorfalva: Ragyás-szőlő és 
Iván-tető. Simon (2000) mint az Északi-középhegység gyakori faját említi, Szmorad (2000) a 
Tornai-karszt félszáraz gyepjei jellemző fajának tartja és a Galyaság több pontjáról közli. 
1306. Cirsium oleraceum (L.) Scop. – Kelemér és Putnok között a Szörnyű-völgyben; Sajókazától 
északra; Zádorfalva: Iván-tető alján és Latrány területén. Simon (2000) szerint az Északi-
középhegységben nem gyakori. Vojtkó (2001) flóraműve a Bükk több pontjáról jelzi. Környékbeli 
herbáriumi adatai a következők: Hámor (Budai 1904), Tapolca (Budai 1905), Diósgyőr (Budai 
1906, Jávorka 1907), Garadna-völgy (Vajda 1936). 
1320. Centaurea indurata Janka – Dövény környéki szántókon; Putnok: Hegyes-tető. Simon (2000) 
nem jelzi a Tornenséből. Boros (1937) Bódvaszilas mellől közli e faj és a C. pannonica (Heuff.) 
Simk. hibridjét. Herbáriumi példánya van „Putnok, a Forrás-völgy jobb oldali részén, a Borókással 
szemben, vágásban” (Hulják, 1930, BP), valamint „Bánréve szélén a Holtág jobb partján” (Hulják, 
1939, BP), és „Tohonya-völgy felső részén (Jósvafő)” (Hulják 1938) megjelöléssel. Hulják (1941) a 
Szádelői-völgyből közli e fajnak a C. pannonicával képzett hibridjét (C.× szőllősii). 
1365. Sonchus palustris L. – Dövény: Alsó- és Felső-rét; Gömörszőlőstől délre a Keleméri-patak 
mentén; Imola: Leléte-völgy; Ragály: a Csörgős-patak mentén; Sajógalgóc: Vár-völgy; Sajókazától 
északra a patak mentén; Sajóvelezd mellett ártéren; Serényfalva és Kelemér között a Nagy-réten; 
Szuhafőtől délkeletre a Korlát-patak mentén; Zádorfalva: Bors-völgy; Iván-tető aljának patak menti 
magaskórósában; Latrány-völgy. A Középhegység szélein található meg elsősorban; Simon (2000) 
a Tornenséből nem jelzi. Somlyay és Lőkös (1999) a Tornai-karszton (Aggtelek–Trizs, Jósvafő 
megjelöléssel), Bánkuti (1994) Ragály és Zubogy között, a Csörgős-patak völgyében, Bánkuti és 
Vojtkó (1995) emellett Kelemér, Serényfalva, Trizs és Zádorfalva határában jelzi előfordulását. 
1381. Crepis praemorsa (L.) Tausch – Gömörszőlős: Szőlő-hegy; Szuhafő: a Pincék Alja öreg 
szőlőiben. Simon (2000) „ritkulóban” jelzővel illeti ezt az erdőssztyepp fajt. Somlyay és Lőkös 
(1999), valamint Boros (1953) a Tornai-karsztról jelzik előfordulását. 
1414. Monotropa hypopitys L. – Zádorfalva: Galyagos-hegy. Simon (2000) is jelzi a Zempléni-
hegységtől a Cserhátig. 
1418. Calluna vulgaris (L.) Hull – Imola: a Tobóka tetején, az Aggtelekre vezető földúttól (Bérci 
út) délre; Trizstől északra a Kerek-erdő déli részén. A Tornai-hegység több pontján ismert (Simon 
2000). Hulják (1938) cikkében a következőket jegyzi meg: „A Kárpátok keletfelé eső részén 
elterjedése gyérül. Csonkamagyarországban a Dunántúl nyugati részén (és Somogyban?) fordul elő. 
A praenorikum szélső határát a Calluna seregei jelzik (Gáyer). A Középduna flóravidékén, a 
Bakonyban, Devecser, Sümeg, Tapolca, Révfülöp között fordul elő; a Hegyalján és Aggteleknél 
(Aggtelek és Imola közt) igen ritka.” Cikkében Hulják (1938) Aggtelektől légvonalban kb. 13 km 
távolságban, Szin vasútállomás (ma Aggtelek–Jósvafő vá.) melletti Vizesvég-hegy (Kalakács-tető) 
északkeleti részén jelez új előfordulást. Soó (1943) Imola megjelöléssel közli. 
1428. Agrostemma githago L. – Dövény: Alsó-rét szántóin; Gömörszőlős környéki vetésekben 
(Cuda, Csató-bérc). Szentgyörgyi (1996b) Gömörszőlőstől északkeletre a Pozsokról jelzi. 
1462. Dianthus deltoides L. – Alsószuha: Bakóc-völgy oldalában és a Jegenye-völgy felett; 
Dövény: Alsó-rét, Felső-rét, Kötél-föld, Varcsó-völgy környéki szőlők, Akácos és Háromszög-dűlő 
több pontján cserjésedő területeken gyakori; Felsőkelecsény: Őrfa-tető és Rózsás-tető; Imola: a 
község keleti szélének kertjei felett, a temető szélén, az Avas-oldalon, a Leléte-völgy környéki 
erdők és a Bakbán tisztásain; Jákfalva: a falu és a Szuha-patak közötti, valamint a Borcsog-föld, a 
Németh-tag és a Nagy-Varcsó-völgy környéki gyepekben; Ragálytól délre a Csörgős-patak felett; 
Sajókaza: Nagy-erdő és Nagy-István-tető; Szuhafő: Centu-hegy; Trizstől északra fekvő dombokon; 
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Zádorfalvától délnyugatra a Mocsolyás-völgyben, valamint az Iván-tető alján. Boros (1924) 
Serényfalva környékén (Rabina-pusztáról a keleméri Mohoshoz menet) említi. Szentgyörgyi (1994 
és 1996c) a Putnoki-dombság több pontjáról közli: Felsőnyárád: Kővágó, Közép-hegy, Radvány-
tető, Rózsás-tető; Jákfalva: Gyökér-kút; Izsófalva, Kurityán és Ormosbánya környéke. 
1469. Dianthus collinus W. et K. – Putnok felett a Hegyes-tetőn; Sajógalgóc: a Peres-bérc 
környékén; Sajókaza: a Ráró-hegyen és a Szár-hegyen, felhagyott szőlők közötti gyepben. Boros 
(1960) a keleméri Kismohos melletti erdőszélről közli. Tóth (1998) nem említi az Aggteleki-
karsztról. Már Fábry (1867) is említi Putnok megjelöléssel. Szentgyörgyi (1994) a Putnoki-
dombság több pontján jelzi. A közelből van herbáriumi gyűjtése: „Putnok. Malomsziget. A Sajó 
melléki réteken.” (Zólyomi, 1927, BP). Farkas (1996) a Cserehát több pontján jelzi, itt már Thaisz 
is gyűjtötte (1909, BP) Csobádnál a D. c. subsp. glabriusculus (Kit.) Thsz. alfaját.  
1483. Cerastium dubium (Bast.) Guépin – Kelemér és Serényfalva között a Nagy-réten. Simon 
(2000) a környékről nem jelzi. Legközelebbi herbáriumi gyűjtései Szendrőből és Miskolcról 
származnak (1914/1916, BP). 
1574. Primula elatior (L.) Grufbg. – Alsószuha és Dövény között a Bakóc-völgy égeres és 
gyertyános–kocsánytalan tölgyes érintkező zónájában található meg Cardamine glanduligera O. 
Schwartz. és Scilla kladnii Schur társaságában. Vojtkó et al. (1998) a Tornai-karszt új fajaként közli 
a Csiszár-nyilasból. A Bükk több pontján ismert (Vojtkó 2001). Legközelebbi MTM herbáriumi 
gyűjtései a Kassa melletti Csermely-völgyből (Thaisz 1908, BP) származnak. 
1612. Polygonum neglectum Bess. – Sajókaza határában, ártéren. 
1625. Humulus scandens (Lour.) Merrill – A Sajó mentén végig előfordul. Simon (2000) műve a 
Matricum területén csak a Mátrából közli. Dancza herbáriumában is szerepel egy sajókazai lap. 
1677. Elodea canadensis L. C. Rich. ex Michx. – Sajókaza melletti holtágakban. Simon (2000) 
művében északi-középhegységi adata nincs. Legközelebbi herbáriumi gyűjtései: Viss, Vámosújfalu 
(Felföldy 1993, BP), Sárospatak (Pelles 1997, BP). 
1687. Potamogeton berchtoldii Fieber – Sajóvelezd, Sajókaza melletti holtágakban. Simon (2000) 
művében a Zempléni-hegység, a Bükk és a Gödöllői-dombvidék szerepel a Matricumban. 
Legközelebbi herbáriumi gyűjtése Miskolc–Görömbölytapolca mellől, a Hejő-patakból származik 
(Boros és Papp 1947, BP). 
1694. Potamogeton lucens L. – Sajóvelezd melletti holtágban. Simon (2000) szerint a Matricum 
területén a Bükkben (Lillafüred), a Cserhátban és a Gödöllői-dombvidéken fordul elő. A Miskolc 
melletti Hámori-tóból Budai (1904, BP), Kümmerle (1904, BP), Soó (1929 és 1930, BP) és Károlyi 
(1961, BP) gyűjtötte. 
1737. Lilium martagon L. – Alsószuha: Bakóc-völgy; Gömörszőlős: a Szőlő-hegy több pontján; 
Szuhafő: Pincék Alja erdőfoltjában; Zádorfalva: a Rakottyás-tetőn. Szentgyörgyi (1994 és 1996c) a 
felsőnyárádi Radvány-tetőről és a szuhafői Tőkésről közli. 
1742. Scilla kladnii Schur – Alsószuha: a Bakóc-völgyben több ponton, ezres nagyságrendű 
állomány a patak menti égeresben és gyertyános–kocsánytalan tölgyes alján. A Penksza–
Malatinszky (2001) cikkben, az akkor rendelkezésre állt források alapján, Scilla drunensisként 
szerepel. Azóta Kereszty Z. útmutatása alapján a meghatározást revideáltam. Farkas (1999) és 
Simon (2000) a Matricum területén csak a Zempléni-hegységből jelzik előfordulását. Szentgyörgyi 
(1994) Scilla bifolia néven közli Putnok és Kelemér közötti területekről. Kereszty (1988) cikkében 
közölt térképen a Sajótól keletre (nagyjából a Szuha-völgy vonaláig) a S. drunensis előfordulását 
jelzi, a S. kladnii elterjedését pedig a Hernádtól keletre fekvő területeken mutatja. Kereszty (1993) 
cikkében az Észak-Börzsönytől egészen a Sajótól keletre fekvő területekig jelöli meg a Scilla 
drunensis subsp. buekkensis előfordulási területét, míg a S. kladnii elterjedési területét a Zempléni-
hegységtől az Észak-Alföldig és a Nyírségig számítja. Somlyay és Lőkös (1999) a Rudabányai-
hegységből (Telekes-völgy) jelzik a S. kladnii Tornensebeli megjelenését, ezt Kereszty Z. (ex verb.) 
megerősítette. Az MTM Növénytárában található egy Serényfalva és Kelemér közötti területről („In 
fruticetis ad „Robina puszta” inter pagos Málé et Kelemér.”) gyűjtött herbáriumi lap (Boros 1924, 
BP), amit Kereszty Scilla drunensis subsp. buekkensis taxonra revideált (Kereszty 1993). E 
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cikkében a bükki adatok felsorolása között található még egy növénytári hivatkozás a Tornenséből, 
Szendrő mellől (Jakucs és Pócs 1953, BP). 
1749. Ornithogalum pyramidale L. – Alsószuha: Vad-répás, Rónya-puszta; Dövénytől északkeletre 
fekvő felhagyott szőlőkben; Gömörszőlőstől északra fekvő Szőlő-hegy, Pozsok (vetett zab között), 
Pozsár, Akasztó-tető, Zánkó-hegy és Csató-bérc környékén sok helyen, a déli Hosszú franciaperjés 
gyepjében, a Meleg-oldalon, a Vadmacskás-völgy felett és a temető mellett; Imola: Leléte-völgy; 
Jákfalva: Szőlő-bérc, Tövises-völgy és a Süveges-oldal alján, elsősorban másodlagos, illetve zavart 
gyepekben; Kelemér és Gömörszőlős közötti Kijáró több pontján; Kelemér: a Bakos-völgy 
oldalának több pontján, a Nagy-Avason és a Szilas-tetőn; Zádorfalvától délnyugatra fekvő Bors- és 
Mocsolyás-völgyben és a Rakottyás-tető több pontján. Simon (2000) szerint a Tornai-hegységben 
és a Bükktől a Budai-hegységig fordul elő. Az Aggteleki Nemzeti Parkban ismert (Tóth 1997). 
Szentgyörgyi (1994 és 1996c) a Putnoki-dombság több pontjáról is közli: Felsőnyárád: Kővágó, 
Radvány-tető és Rózsás-tető; Sajókaza: Szár-hegy; Izsófalva, Kurityán, Ormosbánya környéke. 
1767. Paris quadrifolia L. – Alsószuha: a Bakóc-völgyben; Gömörszőlős felett a Szőlő-hegy 
északkeleti oldalán; Imolától északra fekvő patakvölgyekben; Szuhafő felett, a Szuha-patak 
égerligetében. Virók et al. (2004) Serényfalva mellől a Szörnyű-völgyből és a trizsi Bagoly-
vágásból közli, a Putnoki-dombság területén üde erdőkben szórványos előfordulásúnak tartja. 
1770. Leucojum aestivum L. – Dubicsány melletti holtágban. Farkas (1996) a Hernád mellett jelzi 
(Szikszónál). Farkas (1999) is csak innen közli a Tornense területén. Budai (1914) Szederkény 
mellől jelzi. A Tornenséből származó MTM herbáriumi gyűjtése nincs. Legközelebbi gyűjtése: 
Gávavencsellő, Marót-zugi Holt-Tisza (Felföldy 1990, BP).  
1780. Iris sibirica L. – A dövényi Felső-réten két folt, Dövény és Jákfalva között az Alsó-rét egy 
részén tömeges (30–40 polikormon); előfordul Dövény sportpályája környékén, valamint Jákfalva 
nyugati része és a Szuha-patak között is. Szentgyörgyi (1994) egy polikormont jelez a dövényi 
Felső-réten (1991-es és 1994-es megfigyelésként). Farkas (1996) a Cserehát több pontjáról közli. 
Az Aggteleki Nemzeti Parkban is előfordul (Tóth 1998).  
1783. Iris pumila L. – Sajókazától északkeletre fekvő Ráró-hegyen és Szár-hegyen, Stipa 
dasyphylla Czern. társaságában. 
1784. Iris aphylla L. subsp. hungarica (W. et K.) Hegi – Gömörszőlős: Szőlő-hegy felhagyott 
gyümölcsösei és szőlői között több polikormon. A putnoki Hegyes-tető középső részén erdőszélen, 
földút mellett egy polikormonját találtuk meg témavezetőmmel. A legközelebb Szendrőlád mellett 
ismert (Budai 1914 publikáció és Budai 1914, BP gyűjtés). Budai (1914) Szendrőládnál az általunk 
megtalálthoz hasonló élőhelyen, „szőlők szélein és parlagain, meszes, köves helyeken” találta. 
Endes (1996b) Meszes és Rakaca mellől jelzi. Gyulai (ex verb.) szerint a gömörszőlősi szőlő-hegyi 
állománya északkelet felé terjed a dombon. 
1785. Iris variegata L. – Alsószuha: Virágos-oldal szőlői között; Putnok: Hegyes-tető; Sajókaza: a 
Ráró-hegyen, Szár-hegyen és környékükön összesen négy helyen. A putnoki Hegyes-tetőről Hulják 
(1926) közli, a sajókazai Szár-hegyen Szentgyörgyi (1994) találta egy polikormonját. 
1794. Juncus tenuis Willd. – Dubicsány mellett a Sajó közelében. Zemplén, Tornai-hegység, Mátra, 
Börzsöny–Pilis Simon (2000) szerint. A Csereháton Tornaszentjakabnál ismert (Penksza és 
Salamon 1997b). A Tornai-karszton Somlyay és Lőkös (1999) jelzi (Aggtelek: Nagy-völgy). 
1801. Juncus atratus Krock. – Putnoktól délre, a Sajó bal partján, összefüggő vizenyős, a szántó 
területéből kihagyott foltban. A Hernád mentén Csobádnál ismert (Thaisz 1911). Az Aggteleki-
karsztról Somlyay és Lőkös (1999) közölte (Aggtelek: Kender-tó).  
1812. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – Gömörszőlőstől keletre fekvő erdőfoltban; 
Jákfalva: Kaszálós-bérc; Putnok: a Hegyes-tető erdeiben; Sajókaza: Nagy-erdő; Szuhafő: Égés-tető; 
Zádorfalva: Iván-tető alján. Mindenütt gyertyános–kocsánytalan tölgyesben. Szentgyörgyi (1994) 
az ormosbányai Ormos-oldalról közli. Farkas (1999) a Tornai-karszton, Szmorad (2000) a 
Galyaságból is jelzi. 
1813. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – Alsószuha: Kocka-lápa-bérc; Dövény: a Pencs-tetőn 
és a Határ-völgy nyugati oldalában; Szuhafő: Gyertyános. Farkas (1999) a Tornai-karszton jelzi. 
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1821. Epipactis albensis Nováková et Rydlo – Alsószuha és Dövény között a Bakóc-völgy 
gyertyános–kocsánytalan tölgyesében, a Cardamine glanduligera O. Schwartz. előfordulási helyén 
találtam meg. Meghatározásáért Molnár V. Attilát illeti köszönet. A Matricum területén a 
Börzsönyben (Farkas 1999, Simon 2000) és a Cserhátban (Simon 2000) fordul elő. A Zempléni-
hegységben a füzéri Várhegyen is megtalálták korábban, azonban a vár felújítása során a törmelék 
ráhordása miatt onnan kipusztult (Molnár V. ex verb.). 
1828. Listera ovata (L.) R. Br. – Imolától nyugatra, a Fekete-völgy középső szakaszán, jó 
vízellátottságú cserjésben. A Tornense területéről Vojtkó (1997) és Somlyay és Lőkös (1999) jelezte.  
1829. Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Alsószuha: a Hideg-kút-völgy és a Feneketlen-tető környékén; 
Dövény és Alsószuha közötti erdőkben, a Jegenye-völgy, Szil-pataki-völgy, Bakóc-völgy, Pencs-
tető és Határ-völgy környékének több pontján; Felsőkelecsény: Őrfa-tető és Rózsás-tető környéke; 
Gömörszőlős feletti erdőkben több helyen; Imola: a Leléte-völgy környéki erdőkben, a Bakbán 
területén; Jákfalva: Hegyes-tető környéke; Putnok: a Hegyes-tető erdeiben; Szuhafőtől északra a 
Szuha-völgy feletti erdőkben és délre Petőháza erdejében; Trizstől északkeletre fekvő erdőkben. 
Simon (2000) a Középhegység gyakori fajaként említi. Szentgyörgyi (1994) az ormosbányai 
Ormos-oldalról közli. 
1834. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Alsószuha: Bakóc-völgy oldalában és a Jegenye-völgy felett; 
Dövény: a Tukó-hegyen és Varcsó-völgy környékén több ponton; Felsőkelecsény: Őrfa-tető és 
Rózsás-tető erdeiben, cserjésedő száraz gyepjeiben; Gömörszőlős: Szőlő-hegy több pontján; Imola: 
a község keleti szélének kertjei felett, a Leléte-völgy környéki erdőkben, a Bakbán területén és az 
Avas-oldalon; Jákfalva: Borcsog-föld; Putnok: a Hegyes-tető erdeiben; Sajógalgóctól északra fekvő 
erdőkben; Szuhafőtől északra a Szuha-völgy feletti erdőkben a magyar–szlovák határsávig sok 
helyen; Trizstől északkeletre fekvő erdőkben; Zádorfalva: Iván-tető, Rakottyás-tető, Nagy-Szőlő-
tető és Kis-erdő-tető. Szentgyörgyi (1994 és 1996c) Aggtelek, Jákfalva és Kurityán környékéről, 
valamint az alsószuhai Virág-oldalról, a Bakóc-völgy és Jegenye-völgy közötti borókás hegyi rétről, 
a ragályi Ortvány-kertből és a Batyik-völgy feletti területről, a zádorfalvi Rakottyás-tetőről és a 
szuhafői Virág-dombról közli. 
1837. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Zádorfalva: Ragyás-szőlő. Szentgyörgyi (1996c) a 
zádorfalvi Rakottyás-tetőn jelzi előfordulását. 
1838. Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. – Gömörszőlős, Szőlő-hegy déli részén. Simon (2000) is 
említi innen.  
1845. Orchis morio L. – Alsószuha: a Virágos-oldal gyümölcsösében és a Bakóc-völgy borókás 
legelőjén; Dövény és Jákfalva között a Varcsó-völgy környékének másodlagos felhagyott 
mezőgazdasági területen kialakult gyepjeiben; Imola: Fekete-völgy; Putnok felett a Hegyes-tető 
délnyugati letörésén; Ragálytól délre a Nyolcrendestanya feletti juhlegelőn; Szuhafő: Virág-domb 
és Tuboka területén ezres állomány, valamint a Pincék Alja öreg szőlőiben; Trizs felett a Veres-sár 
déli letörésén; Zádorfalva: Rókalyuk dombján. Szentgyörgyi (1994 és 1996c) a felsőnyárádi 
Kővágón és Radvány-tetőn, a felsőkelecsényi Rózsás-tetőn, a ragályi Ortvány-kertben és a 
zádorfalvi Cseres-alján, valamint Izsófalva, Kurityán, Ormosbánya és Rudolftelep környékén jelzi. 
1847. Orchis tridentata Scop. – Gömörszőlős: a Szőlő-hegyen és környékén felhagyott 
gyümölcsösök több pontján; Sajókazától északkeletre a Ráró-hegy és a Szár-hegy félszáraz 
gyepjeiben; Szuhafő: Virág-domb, Tuboka és a Pincék Alja több pontján; Zádorfalva: a Ragyás-
szőlő felhagyott parcelláin 2005-ben nagy tömegben, az Iván-tető több pontján, a Rakottyás-tetőn és 
a Nagy-Szőlő-tető felhagyott szőlőiben. Szentgyörgyi (1996c) a szuhafői Virág-dombon, valamint a 
zádorfalvi Iván-tetőn, Nagy-Szőlő-tetőn és Rakottyás-tetőn, illetve az utóbbiak közötti két kis 
dombon jelzi előfordulását. Az Aggteleki-karszton és a Cserehátban ismert (Farkas 1999). A 
környékről Simon (2000) nem említi, a területről nincs gyűjtése az MTM Növénytár herbáriumában.  
1848. Orchis ustulata L. subsp. ustulata – Zádorfalva: Rakottyás-tető több pontján (kb. 10 virágzó 
tő 2004-ben) és Iván-tető északi oldalán (kb. 25 virágzó tő 2004-ben). Farkas (1999) Aggtelekről 
közli. Szentgyörgyi (1996c) a zádorfalvi Iván-tetőn 2, a Rakottyás-tetőn 50 feletti példányszámot 
jelez 1996-ból. 
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1849. Orchis purpurea Huds. – Gömörszőlős felett a Kasza-hegy és a Szőlő-hegy környékén 
felhagyott és jelenleg is kaszált gyepű extenzív gyümölcsösök több pontján; Ragály: a Gerenda-
oldal tetején, kaszált gyepű szilvásokban és az Ortvány-kert felhagyott szőlőiben; Sajókazától 
északkeletre a Ráró-hegy és a Szár-hegy félszáraz gyepjeiben; Serényfalvától északra, a falu 
szőlőhegyén fekvő extenzíven művelt gyümölcsösök, szőlők, illetve gazdálkodás alól felhagyott 
területek több pontján; Szuhafő: Petőháza és Pincék Alja több pontján, valamint a templom 
közelében felhagyott gyümölcsösben; Trizstől északkeletre fekvő gyertyános-tölgyes erdőkben; 
Zádorfalva: a Ragyás-szőlő felhagyott parcelláin 2005-ben nagy tömegben, az Iván-tető több 
pontján, Latrány területén, a Rakottyás-tetőn, a Nagy-Szőlő-tető felhagyott szőlőiben, az Elő-
hegyen, a Ragályra vezető műút mentén és a Kis-erdő-tetőn. Szentgyörgyi (1994 és 1996c) a 
Putnoki-dombság több pontjáról közli: Alsószuha: Lánc-oldal; Felsőnyárád: Kővágó; Gömörszőlős: 
Karu-fészke-tető, Kasza-hegy és Zánkó-hegy; Kurityán: Szőlők feletti erdő; Ragály: Ortvány-kert 
és a Batyik-völgy felett; Szuhafő: Petőháza; Zádorfalva: Bakó, Elő-hegy, Iván-tető, Rakottyás-tető. 
1850. Orchis militaris L. – Gömörszőlős felett a Szőlő-hegyen, felhagyott gyümölcsösben; 
Szuhafőtől délnyugatra a Pincék Alja felhagyott szőlői mellett. A közelmúltig nem volt sem 
irodalmi adata, sem MTM herbáriumi gyűjtése a Tornense területéről. Szmorad (2000) a Tornai-
karszt és a Galyaság több pontjáról közli. 
1853/a. Orchis laxiflora Lam. subsp. elegans (Heuff.) Soó – A dövényi Alsó-rét és Felső-rét 
mocsárrétjein 2003-ban közel 200 tő, 2005-ben mintegy 600 tő virágzott; előfordul Jákfalva nyugati 
része és a Szuha-patak között is. Szentgyörgyi (1994 és 1996c) a dövényi Felső-réten egy virágzó 
példányt jelez, emellett Felsőnyárád (Kelecsényi-úton-felüli-dűlő) és Kánó (Zálogos) mellől is közli. 
1857. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata – A dövényi Alsó-rét és Felső-rét 
mocsárrétjein 2003-ban 6-700 tő virágzott; Gömörszőlőstől északra a Keleméri-patak menti 
lápszemben; Zádorfalva: Bors-völgy. Az Aggteleki-karszton ismert (Tóth 1998). Legközelebbi 
herbáriumi gyűjtése Szalonna mellől származik (Felföldy 1996, BP). 
1858. Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerh. – A dövényi Alsó-réten 2003-ban 3 tő 
virágzott. A Cserehátban ismert (Farkas 1999). 
1878. Eriophorum angustifolium Honckeny – Dövény: Alsó-rét (2005-ben már csak 3 tő); 
Gömörszőlőstől északra a Keleméri-patak mellett; Zádorfalvától délnyugatra a Bors-völgyben. 
Farkas (1999) a Keleméri Mohosokról említi. Szentgyörgyi (1996b) is közli a gömörszőlősi 
Pozsokon, a Keleméri-patak melletti lápszemben. 
1879. Eriophorum latifolium Hoppe – Dövény: Alsó-rét; Gömörszőlőstől északra a Keleméri-patak 
mellett; Zádorfalvától délnyugatra a Bors-völgyben; Zubogytól északra a Csörgős-patak mellett. 
Jakucs (1952) mindkét Eriophorum fajt jelzi a Tornai-karszton. Virók et al. (2004) a dövényi Alsó-
rét több pontjáról, a felsőnyárádi Kelecsényi-úton-aluli-dűlőből, a jákfalvai Nagy-föld-dűlőből és 
Szuhafő mellől a Korlát-patak-völgyéből közli. 
1911. Carex buekii Wimm. – A Putnoki-dombság magassásrétjeinek jellegzetes faja. A Szuha-patak 
menti mocsárréteken Alsószuha és Dövény között jelentős állományok díszlenek (különösen a 
dövényi Alsó-réten, valamint Jákfalva nyugati része és a Szuha-patak között); Imola: Fekete-völgy; 
Kelemér és Zádorfalva között a Gyámol-völgy kezdetén; a Keleméri-patak mentén Serényfalva és 
Kelemér között; Ragálytól délkeletre a Csörgős-patak mellett; a Sajó-völgyben Dubicsány és 
Sajókaza mellett; Szuhafő felett a Szuha-patak égerligetében; Trizs feletti égeresben; Zádorfalvától 
nyugatra fekvő Bors-völgyben, az Iván-tető aljában és a Mocsolyás-völgyben; Zubogytól keletre a 
Zúgó-völgyben. Az Aggteleki Nemzeti Parkban (Tóth 1997) és a Cserehátban (Penksza és Salamon 
1997a) is előfordul. Legközelebbi herbáriumi gyűjtése Diósgyőrből származik (1906, BP).  
1920. Carex elongata L. – Szuhafő felett a Szuha-patak égerligetében; Trizs feletti égeresben. 
Zólyomi (1928 és 1960, BP) a keleméri Mohosokon gyűjtötte, Boros (1924) és Simon (2000) is 
innen jelzi legközelebb. 
1927. Carex cespitosa L. – Dövény: a Felső-réten kis folt. Zubogytól északnyugatra a Csörgős-
patak mellett nagy egyedszámú állománya található (a Sulyok és Schmotzer (1999) cikkében 
említett, Vidéki R., Molnár V. A. és Matus G. által megtalált zubogyi előfordulás megerősítése). 
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1930. Carex nigra (L.) Reichh. – Imola: Fekete-völgy és Leléte-völgy; Zubogytól északnyugatra a 
Csörgős-patak mentén. Simon (2000) jelzi a Zempléni-hegységtől a Börzsönyig. 
1967. Carex vesicaria L. – Imola: Fekete-völgy és Leléte-völgy; Szuhafőtől északra a Szuha-patak 
menti égeresben, Zádorfalvától nyugatra fekvő Bors-völgyben, valamint Zubogytól északnyugatra. 
A Sajó-völgyben Dubicsány mellett. Tóth (1997) listájában szerepel az Aggteleki Nemzeti Parkban. 
Herbáriumi adata van Kelemérről (BP). Budai (1914) Szendrő és Miskolc környékén jelzi. 
Festuca javorkae Majovszky – Sajókazától északkeletre, a Ráró-hegyen és a Szár-hegyen. 
Magyarországon eddig csak Penksza (2000a, 2000b) jelezte a Duna-Tisza-közéről és a Tiszántúlról. 
Festuca vojtkoi Penksza – Sajókaza: a Ráró-hegyen és a Szár-hegyen. Az eredetileg F. wagnerinek 
meghatározott taxonról annak mátrai (világos-hegyi) megtalálását követően derült ki, hogy ezt az 
állományt is e faj alkotja (2003. évi megfigyeléseink témavezetőmmel). 
2008. Brachypodium rupestre (Host) Roem. et Schult. subsp. rupestre (Host) Schübler et Martens – 
Putnok: Hegyes-tető; Sajókazától északkeletre fekvő Szár-hegy és Ráró-hegy. A taxont több 
európai flóramű önálló fajként (Brachypodium rupestre) tárgyalja. Simon (2000) a Matricum 
területén csak a Bükkből közli. 
2011. Glyceria declinata Bréb. – Az alsószuhai Bakóc-völgyben vezető földúton; Szuhafő: a Szuha-
patakot kísérő égeres szélén, régi keréknyomban. Simon (2000) Aggtelekről jelzi. 
2063. Elymus caninus (L.) L. – A Sajó-völgyben Sajókaza mellett. Simon (2000) szerint a 
Középhegységben nem gyakori. 
2068. Hordeum murinum L. subsp. leporium (Link) Arc. – A Sajó-völgyben Sajóvelezd közelében. 
Simon (2000) szerint csak a Tiszántúlon és Győrben.  
2091. Ventenata dubia (Leers) Coss. – Alsószuha: a Bakóc-völgyben, kavicstakaró földútján. 
Simon (2000) szerint a Magyar-középhegységben nem gyakori. Hulják (1933) Tállyáról, Hulják 
(1941) Ajnácskőről (ma Szlovákia), Prodán (1909) Egerbakta környékéről közli. Penksza és 
Salamon (1997b) Rakaca és Rakacaszend között említi. Boros (1953) Kelemér mellől, Soó (1943) 
Imola–Aggtelek, Budai (1914) „Miskolcz, Bábony, utak mellett” megnevezéssel jelzi. 
Legközelebbi herbáriumi gyűjtései Bánhorváti és Sajóbábony (Budai, 1910, BP), valamint 
Kazincbarcika (Boros 1931, BP) környékéről, az Aggtelek és Imola közötti területről (Soó 1910, 
BP), emellett a Bódva-völgy északi részéből, Zsarnó (ma Szlovákia) mellől származnak (Thaisz 
1912, BP).  
2112. Agrostis gigantea Roth – A Sajó-völgyben Sajókaza mellett. Hazai előfordulását Penksza és 
Szerdahelyi (1999) jelezte. Penksza és Salamon (1997a) Bódvalenke mellett jelzi. 
2137. Stipa dasyphylla Czern. – Sajókazától északkeletre a Szár- és Ráró-hegyen, Festuca vojtkoi 
Penksza, Iris pumila L., Orchis purpurea Huds. és Orchis tridentata Scop. társaságában. Simon 
(2000) igen, Tóth (1998) és Farkas (1999) nem jelzi a Tornense területén. Az MTM Növénytárában 
a Zempléni-hegység nyugati előteréből származnak legközelebbi adatai (Abaújszántó: Jávorka – 
Csapody 1954, BP; Boldogkőváralja: Hulják 1938, BP; Tállya: Boros 1952, BP stb.). 
2138. Stipa pennata L. – Alsószuha, Virágos-oldal szőlői közötti gyepfoltban; Zádorfalva: 
Rakottyás-tető több pontján, a Nagy-Szőlő-tető felhagyott szőlőjében és tőle délnyugatra fekvő 
kisebb dombokon. Simon (2000) a Középhegység gyakori fajaként említi. Szentgyörgyi (1994) a 
felsőnyárádi Kővágón jelzi előfordulását. 
2152. Leersia oryzoides (L.) Sw. – A Sajó-völgyben Sajókaza mellett. Simon (2000) szerint a 
Középhegység szélein szórványos előfordulású. 
2169. Acorus calamus L. – A Sajó-völgyben Sajóvelezd mellett. Simon (2000) előfordulásnak a 
Matricumból csak a Cserhátot és a Gödöllői-dombvidéket adja meg. Farkas (1999) ezek mellett az 
Ipoly-vidéket is jelzi. Boros (1938) „Bánréve és Lénártfalva között mocsárban”, illetve (1928) 
„közvetlen Bánréve melett a község széleinél lévő patak mocsarában” említi. Herbáriumi gyűjtései: 
„Bánréve, Sajólénártfalva felé” (Boros 1928, BP) és „Bánréve, a lénárti országút jobb oldala 
melletti legelő mocsaras helyén” (Hulják 1939, BP); nem tudni, hogy e terület az államhatár magyar 
vagy szlovák oldalán fekszik-e. 
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6.5.1.2.Új fajok 

 Az 1999. tavasza óta a területen folytatott kutatásaim során megtalált taxonok közül az 
irodalmi hivatkozások áttekintése után a következő taxonok bizonyultak újnak a magyar flórára, 
illetve a Matricum flóravidékre, a Tornense flórajárásra és a Putnoki-dombság kistáj területére nézve. 

 Az előkerült ritka taxonok listájából a magyar flórára nézve új Geum rivale L. (bókoló 
(patakparti) gyömbérgyökér) érdemel leginkább említést. Állományát 1999. június 4-én találtuk 
meg témavezetőm és Somlyay Lajos társaságában Szuhafő felett, a Szuha-patak égerligetében, a 
Kastély-bérc közelében, a Szarvas-dombtól keletre.  

 A Geum rivale áreája a meridionális, szubmeridionális, mérsékelt öv montán régiójára és a 
boreális éghajlatú területekre terjed ki (Meusel et al. 1965). Vertikális elterjedése széles: 
Szlovákiában, a Garam menti Zseliznél 130 méter tengerszint feletti magasságban (Chrtek et al. 
1992), a Radnai-havasokban 2000 méter fölött is, Amerikában (Colorado) pedig 3000 méterig 
található meg (Meusel el al. 1965). Környezetünkben a Kárpátokban és Horvátország nyugati 
hegyvidékein fordul elő (Jávorka 1924-1925). A Magyar Természettudományi Múzeum 
Növénytárának herbáriuma (Andreánszky 1939; Kárpáti 1939; Lengyel 1940; Hulják 1941 - BP), 
Hulják (1942) publikációja és a szlovák flóramű (Chrtek et al. 1992) alapján a faj Szuhafőhöz 
legközelebb Rozsnyó környékén fordul elő, ami légvonalban mintegy 25-30 kilométer. Vlastimil 
Mikolas, a kassai botanikus kertből elektronikus levélben közölte, hogy a növényfajt korábban a 
Kassa melletti Csermely-völgyből is jelezték, ám ő alapos vizsgálatok ellenére sem találta meg. 

 Hazslinszky (1872) szerint „az alhavasi és felső erdő tájon nedves helyeken”, Simonkai 
(1886) alapján „havas vidékek patakai s csermelyei mentén a hegyi tájtól a havasi tájig”, Hoffmann 
– Wagner (1903) véleménye szerint pedig „nedves erdők szélén, patakok mentén a Kárpátok 
minden magasabb hegyvidékén” megtalálható. Jávorka (1924-1925) is hasonlót ír: „főleg 
havasvidékek forrásos helyein, nedves réteken, nyirkos erdőkben”. Soó (1930) a Fátra bükköseiben 
sporadikus elemnek tekinti. Erdélyben, a Hargitán Soó (1940) a hegyi patakok égerligeteinek 
ritkább, jellemző fajának tartja. 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) zsombékosok és magassásrétek 
(Magnocaricion), láprétek (Caricion lasiocarpae, Caricion davallianae), és a nálunk hiányzó 
montán-szubalpin vegetációegységek (Adenostylion alliariae, Calamagrostion villosae) egyes 
társulásaiban jelzi. A kötet az erdős társulásokat nem tárgyalja. A szlovák flóramű (Chrtek et al. 
1992) 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. Ez tág kategória, Európa 
mérsékelt éghajlatú területeinek összes ligeterdejét magában foglalja, a patakparti égerligeteket, a 
folyóparti füzeseket és a keményfaligeteket is (vö. Oberdorfer 1953). 

 A lista következő legfontosabbnak tekinthető tagja a fokozottan védett magyar nőszirom 
(Iris aphylla subsp. hungarica). Új előfordulását a Putnok felett található Hegyes-tetőn fedeztük fel 
témavezetőmmel, a már korábban ismert Iris variegata előfordulástól elkülönülve. Első alkalommal 
április végén láttuk, amikor már kipattanóban voltak a bimbói. A következő látogatásra már 
elvirágzott és termést nem hozott, ami egyértelműen elkülönítette volna a tarka nősziromtól. A 
levelek epidermiszének vizsgálata sem különítette el jól a két fajt, azonban 2000. májusában 
virágzás idején felkeresve megbizonyosodtunk a feltételezés helyességéről: valóban e fokozottan 
védett endemizmus egy polikormonját sikerült felfedezni. A gömörszőlősi Szőlő-hegy (Bikás-tető) 
felhagyott gyümölcsösében, elvadult szilvafákból kialakult cserjésben tenyésző állománya már 
korábban is ismert volt, ennek örvendetes terjedése figyelhető meg az utóbbi években. 
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A Matricum flóravidékre nézve új fajok (3 faj):  
• Bidens frondosus 
• Festuca javorkae 
• Oenanthe banatica  

 A Bidens frondosus napjainkban terjedő özönnövény, amelynek Serényfalva és Kelemér 
közötti — és azóta, sajnálatos módon, a Putnoki-dombság több helyéről való — megtalálása előtt 
sem irodalmi adata, sem herbáriumi gyűjtése nem volt az Észak-magyarországi-középhegységben. 
A Festuca javorkae fajt az országban eddig csak Penksza et al. (1998) és Penksza (1998) jelezte a 
Duna-Tisza közéről. A kelet-balkáni-dácikus Oenanthe banatica hazánkban a Szatmár-Beregi-sík 
kivételével (vö. Fintha 1994) florisztikai kuriózumnak számít. Érdekes, hogy ez a faj Szlovákiában 
szinte kizárólag a történelmi Zemplén és Ung vármegyék területén fordul elő (vö. Margittai 1938), 
egyetlen izolált lelőhelye Szuhafőtől légvonalban kb. 5-6 km-re, Domica mellett ismert, bár az adat 
1937-ből származik (Bertová 1984).  

 A Tornense flórajárásra új taxonok (25 taxon):  
• Pulsatilla pratensis subsp. nigricans 
• Ceratophyllum submersum 
• Trifolium angulatum (herbáriumi gyűjtése van) 
• Vicia cassubica 
• Myosotis nemorosa 
• Plantago major subsp. intermedia 
• Rapistrum perenne 
• Conringia orientalis 
• Sicyos angulatus 
• Iva xanthiifolia 
• Senecio erucifolius (herbáriumi gyűjtése van) 
• Senecio aquaticus 
• Centaurea indurata (herbáriumi gyűjtése van) 
• Cerastium dubium (herbáriumi gyűjtése van) 
• Polygonum neglectum 
• Humulus scandens (herbáriumi gyűjtése van) 
• Elodea canadensis 
• Potamogeton berchtoldii 
• Potamogeton lucens 
• Epipactis albensis 
• Orchis militaris 
• Festuca vojtkoi 
• Brachypodium rupestre subsp. rupestre 
• Hordeum murinum subsp. leporinum 
• Acorus calamus 

 A Putnoki-dombságra  nézve új taxonok (a Sajó-völgyben előfordulók is) (55 taxon):  
• Equisetum ramosissimum 
• Dryopteris dilatata 
• Pulsatilla grandis (herbáriumi gyűjtése van) 
• Clematis integrifolia 
• Ranunculus sardous 
• Aquilegia vulgaris 
• Prunus fruticosa 
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• Chamaecytisus ratisbonensis 
• Trifolium fragiferum 
• Galega officinalis 
• Colutea arborescens 
• Peplis portula 
• Eryngium planum 
• Bifora radians 
• Oenanthe aquatica 
• Galium uliginosum 
• Geranium phaeum 
• Geranium palustre 
• Euphorbia salicifolia 
• Gentiana cruciata 
• Gentianopsis ciliata 
• Echium maculatum 
• Mentha pulegium 
• Gratiola officinalis 
• Veronica scutellata 
• Orobanche lutea 
• Cardamine amara 
• Cardamine glanduligera 
• Viola elatior 
• Pseudognaphalium luteo-album 
• Inula helenium 
• Rudbeckia laciniata 
• Galinsoga quadriradiata 
• Artemisia pontica 
• Cirsium palustre 
• Cirsium oleraceum 
• Crepis praemorsa 
• Primula elatior 
• Paris quadrifolia 
• Leucojum aestivum 
• Iris pumila 
• Juncus tenuis 
• Juncus atratus 
• Cephalanthera longifolia 
• Listera ovata 
• Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata 
• Dactylorhiza majalis 
• Eriophorum latifolium 
• Carex buekii 
• Carex vesicaria (herbáriumi gyűjtése van) 
• Glyceria declinata 
• Agrostis gigantea 
• Stipa dasyphylla 
• Leersia oryzoides 
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6.5.2. A Putnoki-dombságban vizsgálataim során feljegyzett özönnövények (invázív fajok) 

Robinia pseudo-acacia: nagyon sok helyen megtalálható, helyenként összefüggő erdőrészleteket 
alkot, az ország más területeihez viszonyítva azonban összborítása még nem számottevő. 

Syringa vulgaris: csak egy foltban fordul elő (Sajógalgóc térségében), ami egy volt bányaterület, 
terjedésével a jövőben különösebben nem kell számolni. 

Solidago canadensis: a terület leginkább veszélyes faja. A felhagyott parlagokon, különösen, ha 
üdébb területen található, óriási állományokat is képez. A jövőben feltehetően tovább fog terjedni. 

Fallopia japonica: mindössze egy kisebb foltban jelenik meg a Szuha-patak mentén. A Sajó mentén 
elterjedt, további terjedésére számítani kell a Putnoki-dombság más részein is. 

Helianthus decapetalus: csak egy területen, felhagyott szántón került elő a Sajó-völgyben. 
Terjedésére számítani kell. 

Impatiens parviflora: üdébb erdők vízközeli régiójában több helyen megtalálható. Terjedőben. 

Xanthium italicum: a területen kevés példánya fordul elő, minden esetben vadjárta szórókon, ahová 
a vadgazdák által kiöntött etetőanyaggal kerülhetett. 

Ambrosia artemisiifolia: a terület szerencsére alig fertőzött parlagfűvel, ahol előfordul is, csak kis 
egyedszámmal. A szerbtövishez hasonlóan a vadászat során kiöntött etetőanyaggal jelent meg a 
területen. Az utóbbi két évben terjedőben. 

Impatiens noli-tangere: üdébb erdők vízközeli régiójában több helyen megtalálható. Terjedőben. 

Impatiens grandiflora: csak egy kisebb foltban találtam meg a Szuha-patak mentén. 

Bidens frondosus: kisebb foltban jelenik meg a Szuha-völgyben és a Keleméri-patak mentén, 
terjedésére számítani kell. 

Amorpha fruticosa: Felsőkelecsény és Dövény közelében fordul elő kis foltban. 

Ailanthus altissima: a ragályi Ortvány-kert szélén találtam meg kis állományát. 

 

6.6. A terület élőhelytípusai 

 A vizsgált területen az eddigi kutatások alapján a következő élőhelytípusokat jegyeztem fel 
(mmÁ-NÉR kóddal jelölve; az Egyéb élőhelyek esetében mmÁ-NÉR kódok hiányában az Á-NÉR 
kód szerepel egyszerűsítve): 

Nádasok és mocsarak 
B2 Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet 
B3 Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak 
B4  Lápi zsombékosok 
B5  Nem zsombékoló magassásrétek 

Forrásgyepek és tőzegmohás lápok 
C1  Forrásgyepek 
C23  Tőzegmohás átmeneti lápok és tőzegmohalápok 

Nedves gyepek és magaskórósok 
D2  Kékperjés rétek 
D34  Mocsárrétek 
D5 Patakparti és lápi magaskórósok 

Domb- és hegyvidéki gyepek 
E1  Franciaperjés rétek  
E2  Veres csenkeszes hegyi rétek 
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E34 Hegy-dombvidéki sovány gyepek és szőrfűgyepek 

Zárt száraz, félszáraz gyepek  
H3a  Lejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten 
H4 Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyepprétek   
H5a  Kötött talajú sztyepprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák)    

Egyéb fátlan élőhelyek 
OB  Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok  
OC  Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok 

Cserjések és szegélyek 
J1a  Fűzlápok, lápcserjések 
P2a  Üde cserjések   
P2b  Galagonyás-kökényes-borókás cserjések  
M8      Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek 

Láp- és ligeterdők 
J5  Égerligetek 

Üde lomboserdők 
K2  Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek 
K5 Bükkösök 

Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok 
L1  Mész- és melegkedvelő tölgyesek 
L2a  Cseres-kocsánytalan tölgyesek  
L2b  Cseres-kocsányos tölgyesek 

Egyéb erdők és fás élőhelyek 
RA Őshonos fajú, elszórva álló fák csoportja vagy egy egyed szélességű, erdővé még nem 
záródott „fasorok” 
RB  Puhafás pionír és jellegtelen erdők 
RC  Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők 
RD  Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények 
P45  Fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott legelőerdők, gesztenyeligetek 
P7 Ősi fajtájú, gyepes és / vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök 

Egyéb élőhelyek 
S  Telepített erdészeti faültetvények és származékaik 
T  Agrár élőhelyek 
U  Egyéb élőhelyek 

 

6.7. A természetközeli élőhelytípusok botanikai és talajtani jellemzése és értékelése 

6.7.1. Nádasok és mocsarak 

Élőhelyfoltok természetessége:  
A fennmaradt élőhelyfoltok természetessége magas fokú. A foltokban található társulások 

állományai mozaikos elhelyezkedésűek. Egymáshoz való viszonyukat főként a talajvíz szintjének 
mértéke befolyásolja. Az egyes állományok fajgazdagok, bennük sok karakter- és kísérő faj is jelen 
van. Védett taxonok gazdagítják. A gyomfajok száma aránylag csekély. 

Veszélyeztető tényezők:  
A legnagyobb veszélyt a patakrendezés (lecsapolások) és a gyomosodás, az özönfajok 

terjedése jelenti.  

Jelenlegi gazdálkodási formák:  
A területeken üzemtervezett gazdálkodást nem folytatnak, egyes gyepeken kaszálás folyik. 
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A fennmaradást biztosító gazdálkodási formák és egyéb javaslatok:  
A nem védett élőhelyek helyi védelem alá vonása javasolt. A magassásrétek rendszeres (évi 

egy alkalommal történő) kaszálása és az optimális vízellátás biztosítása javasolt. 

Legjelentősebb élőhelytípus: Magassásos állományok (Magnocaricion elatae (Br.–Bl. 
1925) Koch 1926 asszociációcsoport):  
 Állandóan jó vízellátottságú helyeken alakulnak ki. A patakvölgyekben a potenciális 
vegetációt az égerligetek jelentik; a magassásos – magaskórós – bokorfüzes komplexumok ezek felé 
mutató szukcessziós átmenetnek tekinthetőek, mozaikolva egymással. A vizsgált terület 
magassásosai jelentős természetvédelmi értéket képviselnek, elsősorban társulásösszetételük miatt, 
védett fajok előfordulásaival (pl. Carex buekii). Állományaikat leginkább a beerdősülés fenyegeti, 
melynek első fázisaként megjelennek a Salix fajok, majd az Alnus glutinosa. A sásnövényzet 
fenntartása érdekében szükséges ezek kivágása, mivel a záródott cserjés visszaalakítása már jóval 
több időt venne igénybe, s eközben a borítást nem tűrő lágyszárúak tartósan eltűnhetnek. A magassásosok 
kaszálása a velük szomszédos mezofil rétekkel együttesen javasolt, megakadályozandó azok 
gyomosodását és cserjésedését. Azok az állományok, amelyek többnyire keskeny, szántók által határolt 
patak menti sávban, égeresek szélén találhatóak, nehezen védhetőek (a cserjésedésen kívül pl. a 
szemétlerakás ellen, bár ez még nem jellemző). Megőrzésük érdekében legfontosabb feladat az 
optimális vízellátás biztosítása, a legeltetés mellőzése, taposás elkerülése, beerdősülés megakadályozása. 

Ritka, védett, szórványos fajaik: Carex cespitosa, Carex buekii. 

 Kiemelkedő jelentőségű a Carex cespitosa dövényi és zubogyi előfordulása. Utóbbi helyen 
cönológiai felvételt készítettünk témavezetőmmel (6. táblázat) Zubogytól ÉNY-ra, a Csörgős-patak 
mentén 1999. július 5-én (méret: 4x4 m). 

 6. táblázat: Cönológiai felvétel a Carex cespitosa zubogyi lelőhelyén 

Faj neve % 
Carex cespitosa 65 
Angelica sylvestris 5 
Caltha palustris 5 
Carex acutiformis 30 
Cirsium canum + 
Equisetum palustre + 
Galium palustre + 

Lychnis flos-cuculi + 
Lythrum salicaria 1 
Poa palustris + 
Ranunculus acris + 
Salix cinerea 6 
Sonchus palustris 1 
Symphytum officinale 1 

 Harmatkásás vízparti növényzetben fordul elő a hazánkban igen ritka Glyceria declinata. Az 
előfordulási területekre jellemző a zavartság: keréknyomokban, időszakos vízállású helyeken 
található meg a Szuha-patak forrásvidéke környékén és az alsószuhai Bakóc-völgyben vezető 
földúton, ahol a 7. táblázatban bemutatott, témavezetőmmel közösen készített felvétel készült 
(1999. július 4-én, méret: 2x2 m). A felvételben is elsősorban zavart helyeket jelző fajok, illetve 
gyomok fordulnak elő (pl. Bidens tripartita, Plantago major, Trifolium repens). 

7. táblázat: A Glyceria declinata alsószuhai lelőhelyének felvétele 
Faj neve % 
Glyceria declinata 35 
Bidens tripartita 1 
Eleocharis palustris 10 
Festuca pratensis 2 
Juncus articulatus 2 
Juncus tenuis 3 
Plantago major 3 

Polygonum aviculare + 
Polygonum hydropiper 10 
Potentilla anserina 2 
Potentilla reptans 1 
Ranunculus repens 2 
Trifolium pratense 2-3 
Trifolium repens 2 



6.7.2. Forrásgyepek2 
 A dövényi és az alsószuhai Alsó-réten és a gömörszőlősi Keleméri-patak mentén fekvő 
forrásláp-foltok (C1) kicsik, de fajgazdagok, sok karakter- és kísérő fajjal. A védett fajok száma és 
mennyisége is kiemelkedő. A gyomfajok száma aránylag csekély. 

Élőhelyfoltok természetessége:  
A fennmaradt C1 élőhelyfoltok természetessége rendkívül magas fokú. Ez az élőhelytípus a 

területen csak foltokban jelenik meg, de jelentősége annál nagyobb, hiszen ritka, védett fajokat rejt. 

Veszélyeztető tényezők:  
Égetés, özönövények, cserjésedés, kis foltméret, vízellátottság csökkenése, felszántás.  

Jelenlegi gazdálkodási formák:   
Nincs. 

A fennmaradást biztosító gazdálkodási formák és egyéb javaslatok:  
A területek helyi védelem alá vonása és a cserjésedés megakadályozása (kaszálás néhány 

évenként) javasolt. 

 Az alsószuhai Alsó-rét lápfoltján végzett talajmintavételeink eredményei a 8. táblázatban 
tanulmányozhatók (2004. június 3.). 

8. táblázat: Az alsószuhai Alsó-rét lápfoltján végzett talajmintavételek eredményei  

Ssz cm szt szín text mész erózió talajtíp felszín egyéb 

34 0-20 A1 fekete tőzeg -  

 20-50 A2 világosbarna tőzeg -  

 

 50-80 C1 vörösbarna A -  

 80- C2 szürkéssárga A -  

láptalaj magassásos – 
magaskórós 
ingólápfolt 

kavicsos, glejes 

35 0-20 A barnás tőzeg -   

 20- C szürke A -  

ua. ua. 

benne kavics 

 A Gömörszőlőstől északra, a Keleméri-patak menti lápszem (Eriophorum angustifolium, E. 
latifolium és Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata élőhelye) területén végzett talajvizsgálataink 
eredményeit a 9. táblázat tartalmazza (2004. június 3.). 

9. táblázat: A Keleméri-patak menti lápszemen végzett talajmintavétel eredményei 

Ssz cm szt szín text mész erózió talajtíp felszín egyéb 

45 0-10 A barna tőzeg ++ text.: nyers tőzeg 

 10- C szürke A ++ 

- sekély 
láptalaj 

B4 láp; Eriophorum, 
Dactyl. incarn., Poa palustr. 

 
 
6.7.3. Nedves gyepek és magaskórósok 

 A foltokban található mocsárrétek és kékperjés kiszáradó láprétek viszonylag nagy 
kiterjedésűek, a magaskórós állományok kis foltok. Elhelyezkedésükre szintén jellemző a mozaikos 
megjelenés. Egymáshoz való viszonyukat a vízellátottság nagymértékben befolyásolja. Az egyes 
állományok fajgazdagok, bennük sok karakter- és kísérő faj van. Az Iris sibirica nagy állományait 
őrzik, emellett sok, köztük több ritka sásfajt is tartalmaznak. 

Élőhelyfoltok természetessége:  
A fennmaradt élőhelyfoltok természetessége viszonylag magas fokú.  

Veszélyeztető tényezők:  

                                                
2 A C23 élőhelytípus jellemzésétől a keleméri Mohos-tavakra vonatkozó irodalmak bőségessége miatt eltekintek. 
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A legnagyobb veszélyt a felszántás és a talajvíz süllyedése jelentheti. Az Iris sibirica 
begyűjtésére, kertekbe telepítésére is találunk példát. 

Jelenlegi gazdálkodási formák:  
A területeken üzemtervezett gazdálkodást nem folytatnak, alkalomszerű kaszálás folyik az 

egyes gyepeken. 

A fennmaradást biztosító gazdálkodási formák és egyéb javaslatok:  
Védelem alá vonás. A megfelelő vízellátás biztosítása és a területek rendszeres kaszálása 

fontos a fajdiverzitás fenntartása, a cserjésedés elkerülése és az özönfajok távoltartása miatt.  

Legjelentősebb élőhelytípus 1.: Legyezőfüves magaskórósok (Filipendulo–Petasition Br.–
Bl. 1947 asszociációcsoport társulásainak állományai):  
 A magaskórósok a vizsgált területeken is patakok mentén, a bokorfüzesekkel, 
magassásosokkal, égerligetekkel mozaikolva fordulnak elő. A nagy tömegben megjelenő 
Eupatorium cannabinumnak és Filipendula ulmarianak köszönhetően kitűnő „lepkelegelők” (védett 
fajok tápnövényei). Bolygatott helyeken átmenetet képeznek a mocsári gyomnövényzettel. Az 
egykori rétek, kaszálók helyén kialakult magaskórósok helyenként már kezdenek beerdősülni, 
másutt a régebbi kaszálás hatásaként több pázsitfű- és sásfajt találunk. A területen előforduló lápi 
magaskórósok fennmaradásához helyre kellene állítani az optimális vízellátást és biztosítani a 
zavartalanságot. Ritka, védett, szórványos fajaik: Inula helenium, Sonchus palutris. 

 Legjelentősebb élőhelytípus 2.: Sík- és dombvidéki mocsárrétek, láprétek, forráslápok 
(Cnidion, Molinion coeruleae W. Koch 1926, Agrostion albae Soó 1933 társuláscsoportok): 
 A Szuha-patak menti réti csenkeszes nedves kaszálórétek és ecsetpázsitos mocsárrétek 
megvédése szintén a vízellátás biztosításával, a vizsgált területeken is a feltörés és a legeltetés 
megakadályozásával érhető el. A Molinia coerulea dominanciájú láprétfoltok a terület ritka kincsei 
több védett fajjal.  

Ezeket az élőhelyeket a hagyományos kaszálás tartja fenn, amely nem tömöríti a talajt és 
lehetővé teszi a növények generatív szaporodását is. A rendszeres kaszálás felhagyása esetén 
néhány évtized alatt visszaerdősülnének, elveszítve legfőbb természetvédelmi értékeiket. 
Veszélyeztető tényezők még a taposás, a legeltetés, a feltörés, a kiszárítás, a trágyázás hatásai és a 
szennyezések. Elsődleges feladat tehát a rendszeres kaszálás, amely hivatott a gyomosodás és a 
beerdősülési folyamatok megelőzésére. Fontos, hogy a kaszálás érintse a rétfoltokon kívül a 
degradált, csalános-aranyvesszős területeket is. Fontos a megfelelő időzítés: a védendő növényfajok 
virágzását és magszórását követően kell kaszálni, ellenkező esetben a csak maggal szaporodó fajok 
állománya jelentősen csökken. A nedves területeken csak kézi kaszálás javasolt. A lekaszált széna 
nem maradhat a területen, mert további gyomosodást okoz.  

 Ritka, védett, szórványos fajaik: Scutellaria hastifolia, Senecio erucifolius, Iris sibirica, 
Orchis laxiflora subsp. elegans, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza majalis, 
Eriophorum angustifolium, Eriophorum latifolium. 

A Putnoki-dombság kaszálórétjeinek kialakításában is az emberi tevékenység játszott 
elsődleges szerepet. Virágpompájuk és a ritka, védett fajok nagy gazdagsága azt a látszatot kelti, 
hogy ezek természetes társulások. Ennek oka, hogy több évszázaddal ezelőtt alakították ki őket 
(erdőirtással), és azóta folyamatosan kaszálják, így mára a növényzetük állandósult. A 
környékbeliek elbeszélései szerint néhány évtizede még szép nedves rétek húzódtak a Putnoki-
dombság legfőbb vízfolyása, a Szuha-patak és mellékvizei mentén. Ezeket a környező falvak 
lakossága rendszeresen kaszálta a téli szálastakarmány (széna) megtermelése érdekében. A 
vízelvezető árkok ásása és a gyepek feltörése azonban megtörte ezt az évszázados harmóniát. A 
legértékesebb nedves réteket ma a Szuha-patak jobb partján, a patak és a szuhafő–felsőnyárádi 
közút között találjuk. A terület egy részén jelenleg is művelt vagy felhagyott, nagyrészt kisparcellás 
szántók fekszenek.  
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Kiemelkedő jelentőségű az Iris sibirica állománya a dövényi Alsó- és Felső-réten. A Felső-
rét legnagyobb Iris sibirica foltjának cönológiai viszonyait a 10. táblázatban mutatom be (2003. 
május 11., méret: 5 × 5 m). 

10. táblázat: Cönológiai felvétel a dövényi Felső- rét Iris sibirica foltjában 
Faj neve % 
Achillea collina  1 

Alopecurus pratensis  1 

Carex buekii 8 

Carex tomentosa 3 

Centaurea sp.  1 

Cirsium canum  1 

Colchicum autumnale  1 

Deschampsia caespitosa 10 

Festuca rupicola 2 

Galium boreale  60 
Galium verum  1 

Iris sibirica  15 

Lathyrus pratensis  1 

Potentilla reptans  1 

Ranunculus repens  2 

Ranunculus acris  1 

Serratula tinctoria  3 

Silaum silaus  2 

Thalictrum lucidum  1 

Viola sp.  1 

A nedves gyepterületeken készült cönológiai felvételeket (10. táblázat) elemezve 
megállapítható, hogy a növényfajok többsége a lomberdőöv klímájának megfelelő, nagy részük az 
üde, nedves élőhelyeknek megfelelő fajok közül kerül ki, azonban magas a száraz, illetve 
mérsékelten száraz termőhelyet jelző fajok aránya is, ezek a fajok a vízelvezetések és az ezt követő 
mezőgazdasági művelés hatására jelenhettek meg. A megtalált védett fajok is kimondottan a nedves 
rétekhez kötődnek. 

 Kiemelt mintaterület: A Szuha-völgy Szuha-patak menti völgytalpi részeit jelöltem ki 
Alsószuha és Jákfalva községek között, konkrétan a dövényi Alsó- és Felső-rétet. Az élőhelytípus 
ezen foltja kiemelkedő értéket képvisel, hiszen védett fajok nagy egyedszámú állományait őrzi. 

� Védett növényfajok: Orchis laxiflora subsp. elegans (150 tő 2003-ban), Dactylorhiza incarnata 
subsp. incarnata (620 tő 2003-ban), Dactylorhiza majalis (3 tő 2003-ban), Eriophorum latifolium 
(nagyon kis állomány), Iris sibirica (20-50 polikormon), Dianthus deltoides (gyakori), Carex buekii 
(óriási állomány), C. cespitosa (egy kisebb zsombékos folt); a nem védett Sanguisorba officinalis 
nagy állománya (fokozottan védett Maculinea teleius (vérfű boglárka) lepkefaj tápnövénye), Viola 
elatior (szórványos), Sonchus palustris (gyakori). 

� Talajtani jellemzés a 11. táblázat alapján – Alsó-rét (a felvételezés ideje: 2004. június 1.): 
többnyire agyag, részben pedig agyagos vályog fizikai féleségű nyers öntés, típusos öntés, 
humuszos öntés és lápos öntés talajokkal találkoztunk a terepi vizsgálatok során. Az öntésanyag 
leggyakrabban 70 cm-nél vastagabb volt, de előfordultak sekély, 30 cm-nél sekélyebb öntéstalajok 
is. Kalcium-karbonátban az egész szelvény jellemzően szegény, pH-ja gyengén savanyú. A vizsgált 
szelvények vízzel jellemzően jól ellátottak, gyakran előfordult felszíni vízborítás is. A vízhatást 
jelzi a jelentős szervesanyag-tartalom, és a sok rozsda- és glejfolt is. A terület vegetációjára talajtani 
szempontból a kalcium-karbonát hiánya és az erős vízhatás fejti ki a legjelentősebb hatást. 

� Talajtani jellemzés a 12. táblázat alapján – Felső-rét (a felvételezés ideje: 2004. június 1.): a 
talajok kalcium-karbonáttól mentes réti öntéstalajok, a mélyebben fekvő területeken típusos réti és 
rétláp talajokkal. Jelentősen különbözik az Alsó-réttől abban, hogy itt kisebb a vízhatás, ugyanakkor 
hasonlít rá abban, hogy a talajok kalcium-karbonáttól mentesek. A Felső-réten talált öntéstalajok 
már nem a típusos-, nyers- vagy humuszos öntéstalajokhoz tartoznak, hanem a réti öntésekhez. 
Ezek mellett a típusos réti és a rétláp talajok jellemzőek a mélyebben fekvő területeken. A 
domboldalakon erodált agyagbemosódásos barna erdőtalajokat, a domblábi területeken pedig ezek 
kolluviumait, illetve öntésanyaggal való keveredését felvételeztük. 
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� Tájképi érték: fajgazdag, szép magassásosok, őszi vérfüves üde völgytalpi kaszálórétek és 
legyezőfüves mocsárrétek. 

� Ökológiai hálózat elemei: megszakított ökológiai folyosó (a patak mentén). 

� Területi védelem: Natura 2000 jelölt terület (Felső-Szuha-völgyi SPA); ex lege védett láp. 

� ESA (Érzékeny Természeti Terület) besorolás: II. (fontos) kategória. 

11. táblázat: Talajtani vizsgálatok eredményei a dövényi Alsó-réten 
Ssz cm szt szín text mész erózió talajtíp felszín egyéb 

18 0-20 A barnásszürke A - nyers növényi maradv 

 20-50 B1 barnásszürke A - glejes, növ.m, vasborsó

 50-90 B2 barnásszürke A - glejes, vasborsó 

 90- BC sárgásszürke A - 

- lápos 
öntés 

forrásláp, D34 
mocsárrét, 
Orchis elegans, 
Dactylorhiza 
incarnata víz végig áll3 

19 0-25 A barna AV - 

 25- R4 fehéressárgás kav. - 

- öntés 
(sekély) 

uott, szárazabb 
rész, Fest. pseu. 

sekély termőrétegű 

20 0-30 A barna AV - 

 30- R fehéressárgás kav. - 

- öntés 
(sekély) 

az előző mellett 
ez is Festucás 

sekély termőrétegű 

21 0-15 A szürkésbarna AV - sok gyökér 

 15-27 B szürkésbarna A - 10 cm-től rozsdás, glej 

 27-80 BC ua., szürkésebb A - kevert 

 80-86 C sárgásbarna, vöröses A -  

 86- R ua., vörösessárga kavtö - 

- öntés; 
10 cm-
től 
rozsdás
-glejes 

előzőek közötti 
mikrovölgy5, ez 
is vízjárta; 
Orchis spp.; 
gyep sová-
nyabb; égetik kavics 

22 0-8 A sötétbarna (fekete) AV - sötétebb, morzsásabb 

 8-30 B vörösbarna A - rozsdafoltok 

 30- R vörös kav. - 

- humu-
szos 
öntés6 

Polygala, 
Colchicum, 
Fest., Lychnis 
flos-c; kaszálták 

23 0-12 A sötétbarna AV - 

 12-20 AB világosbarna AV - 

 20-42 B1 sárgás-vörösbarna A - 

 42-47 B2 sötétbarn-sárga-vörös AV - 

 47- R sárga-vörös kav. - 

- öntés, 
kevert 
lejtő-
horda-
lékos 

Festucás – 
Colchicum 
autumnalés, 
Campanula 
patula, Lychnis 
flos-cuculi 

a felszínen nagyobb 
kavicsok 
végig rozsdafoltos 
B2-ben több humusz 
+ vas 

24 0-5 A1 sötétbarna rozsdás AV - rozsdás, humuszos 

 5-50 A2 barna rozsdás A - rozsdás, kevés gyökér 

 50- A3 szürke A - 

- típusos 
öntés 

Ranunc. acris, 
Carex sp., 
Lychnis flos-c. 

 

25 0-25 A1 szürkésbarna A - 

 25- A2 szürkésvörös A - 

- öntés D34, sok Ran. 
acris, Lychn. f-c. 

végig rozsdafoltos, 
erősen glejes 25 alatt 

26 0-25 A1 szürkésbarna A - 

 25- A2 szürkésvörös A - 

- öntés szántó a Szuha 
közelében 

agyagos, glejes, 
vöröses 

27 0-70 A világosbarna AV - 

 70-87 AC kevert A/AV- 

- öntés legyezőfüves 
mocsárrét a 
Szuha mellett 

 

                                                
3 BC: erősen kevert rétegek (90 környékén) 
4 R(C): ágyazati kőzet; kavicsos üledék 
5 A 19. és 20. pont Festucás szárazabb része közötti vízjárta, kicsit alacsonyabban fekvő mikrovölgy, végig a Szuháig lefut.  
6 A 21. pontihoz hasonló, humuszos öntéstalaj, kevésbé zavart; humuszosodás jellemzőbb; humuszosabb, morzsásabb 
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 87- C szürke A - 

28 0-12 A1 sötétszürke-barna AV - 

 12-70 A2 rozsdásszürke A - 

 70- A3 (rozsdás) szürke A - 

- öntés őszi vérfüves 
mocsárrét, Iris 
sibirica 

 
rozsdás 12-től, 
végig glejes 12-től 

29 0-10 A1 sötétbarna AV - 

 10-30 A2 világosbarna A - 

 30-70 A3 szürkésbarna A - 

 70-82 AC kevert A - 

 82- C sárga A - 

- öntés felhagyott 
szántó a 
forráslápnál az 
út túloldalán; 
Elymus repens 

rozsdafoltok 10 alatt, 
glejes 30 cm alatt 

 

12. táblázat: Talajtani vizsgálatok eredményei a dövényi Felső-réten 

Ssz cm szt szín text mész erózió talajtíp felszín egyéb 

1 0-5 Ao sötétbarna V - 

 5-30 A barna V - 

 30-70 B1 barna AV nyom 

 70-90 B2 barna AV nyom 

 90- C rozsdafoltos, gyengén 
glejesedő 

A - 

kollu-
vium 

Antro-
pogén 
kolluv., 
erdőtal. 
horda-
lékán 

Szárazabb, 
kevésbé jó 
mocsárrét a 
Carex buekii 
közelében, 
Ranunc. acris, 
Campanula pat. 

B1: törmelékkel, 
antropogén 
anyagokkal kevert 

2 0-20 Ao sötétbarna V - nem antropogén 

 20-60 B1 vörösesbarna AV - rozsdafoltok 

 60- B2 vörösesbarna AV - 

 kollu-
vium 

C. buekii 
magassásos 

rozsdafolt, euglejes 

3 0-20 A barna A - gyengén tőzeges 

 20- C rozsdafoltos A - 

 rétláp-
talaj 

C. elatás, Calthás 
vizenyős víztelít., glej, rozsd. 

4 0-25 A szürkésbarna A -  

 25-50 B1 rozsdás, sárgásbarna A - vasszeplők 

 50-70 B1/B2 kevert A - eltemetett 

 70- B2 fekete A - 

felhal-
mozó-
dás 

réti 
öntés 

előzőekhez 
hasonló; 
Senecio 
erucifolius 

rozsdás 

5 0-24 A világosbarna A - 

 24-29 AC kevert A - 

 29-49 C1 kevert A - 

 49- C2 vöröses A - 

erős  

(70 % 
feletti) 

erodált 
ABET 

birkalegelő 
domb Festuca 
pseudovina, F. 
valesiaca 

minden szintben 
apró kavicsok; alul 
limonit; glejes volt, 
mikor homokként 
kiülepedett 

6 0-60 A szürkésbarna A - 

 60- AC ua., kicsit sárgás A - 

- réti kékperjés láprét 
Iris sib. mellett 

végig rozsdás 

7 0-30 A1 világosbarna A - 

 30-75 A2 sötétbarna A - 

 75- B fekete A - 

felhal-
mozó-
dás 

réti 
öntés 

felhagyott 
szántó Elymus, 
Raphanus 

vas + glej 50-től 
(főként 70-től) 

8 0-30 A1 vil.barna A - 

 30-75 A2 sötétbarna A - 

 75- B fekete A - 

 réti 
öntés 

E1, E2 
Arrhenatherum, 
Festuca rubra 

minden ua., mint a 
7. pontnál – E1 a 
felhagyott szántón 

� Gazdálkodás a közelmúltban: A dövényi Felső- és Alsó-rét magassásosát 2003-ban kora 
tavasszal leégették. Az Alsó-réten 1999-ben még nagy Eriophorumos folt díszlett, és Dactylorhiza 
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majalisból is 15-20 tő élt. A Dövény környéki réteket 1990. után nem kaszálták, majd 2002-ben újra 
elkezdték (Szentgyörgyi ex verb.). 

� Jelenlegi kezelés az Alsó-réten: évekig nem kaszálták (2005-ben újra igen, géppel); kora 
tavasszal gyújtogatók több évben leégették; kisebb részét évente kétszer (széna és sarjú) kaszálja az 
egyik falubeli. 

� Jelenlegi kezelés a Felső-réten: a mocsárréteket átlagosan évente egyszer géppel kaszálják 
(korábban évekig nem volt rétgazdálkodás), a magassásosok egy részét szintén; a patakhoz közeli 
részét juhok legelik. 

� Veszélyeztető tényezők az Alsó-réten: nádasodás; mezőgazdasági gépek átjárása a területen; 
tavaszi felégetés (homogenizál). 

� Veszélyeztető tényezők a Felső-réten: juhlegeltetés; tavaszi felégetés (homogenizál), beerdősülés. 

� Javasolt természetvédelmi kezelés: évi rendszeres nyári kaszálás; feltörés, lecsapolás 
megakadályozása. 
 
6.7.4. Domb- és hegyvidéki gyepek 

 Ezek az élőhelytípusok mezőgazdasági művelés alól felhagyott részeken, illetve erdők 
helyén jelennek meg. Foltjaikban helyenként néhány tő Nardus strictat is találtam, ami a Putnoki-
dombságban nem gyakori. 

 Élőhelyfoltok természetessége:  
Természetvédelmi szempontból értékesek, sok karakterfaj, természetes területek jellemző 

faja tudott már megtelepedni. Egyes foltokban ugyanakkor a zavarástűrő fajok borítása is jelentős. 
Nagyon értékesek a hegyi legelők fajait is tartalmazó sovány- és veres csenkeszes állományok.  

Veszélyeztető tényezők:  
Becserjésedés, felszántás. 

 Jelenlegi gazdálkodási formák:   
 A legtöbb területen nincs, helyenként juhlegeltetés – akár rendszeresen is – előfordul. 

A fennmaradást biztosító gazdálkodási formák és egyéb javaslatok:  
A franciaperjés kaszálóréteken a kaszálás, a veres csenkeszes hegyi réteken a legeltetés 

feltétlenül hasznos lenne, az állateltartó képesség figyelembe vételével. 

Legértékesebb élőhelytípusok: Franciaperjés kaszálórétek (Arrhenatherion elatioris Br.-
Bl. 1925) és veres csenkeszes rétek (Festuco rubrae-Cynosureretum Tx. 1940): 

A vizsgált terület franciaperjéseit a rendszeres kaszálás, míg veres csenkeszeseit és 
hegyvidéki sovány gyepjeit a legeltetés (elsősorban juh) tartotta fenn, amelyek megszűnésével 
felgyorsult a cserjésedés. A domboldalakon az erdősülésben nagyrészt Carpinus betulus, valamint 
számos cserjefaj (Crataegus spp., Rosa spp., Prunus spinosa) vesz részt, alattuk pedig sok esetben 
gyomnövényzetre cserélődik ki a gyep. E folyamat eredményeként mozaikos, változatos gyepes–
cserjés–fás komplexumok alakulhatnak ki. A legelők fenntartásához rendszeres legeltetésre van 
szükség, azonban nem mindegy, hogy milyen és mennyi állattal, mikor és mennyi ideig: a legeltetés 
módját a régi (nem a nagyüzemi, hanem a XX. század eleji) gyakorlat alapján kell kialakítani, az 
állatok legelőre hajtási útvonalának gondos kijelölésével és a taposás, a szelektív legelés és a 
trágyázás hatásainak mérlegelésével. Az állatok általi rágás, a pásztor szúrós gyomokat kiszurkáló 
botja, az évenkénti rendszeres, tavaszi legelőtisztítás (amikor a falubeliek mindannyian kivonultak a 
legelőkre és eltávolították a felnövő cserjéket, megtisztították a kutakat) és az alkalmankénti leégés 
évszázadokon át fenntartotta e gyepterületeket.  
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 Alsószuha, Dövény és Szuhafő környékén tájképileg szép borókás legelőket találunk: 
kellemetlen íze és szúrós levelei miatt az állatok rendszerint elkerülték a borókákat (Sztari ex verb.). 
A gyepek uralkodó pázsitfűfaja a Festuca rupicola, illetve szárazabb terülteken a Festuca valesiaca.  

Védett fajaik: Orchis morio, Dianthus deltoides, Carlina acaulis és Ornithogalum pyramidale. 

 A jellemző talajtípusok leírásait a 13. táblázatban foglaltam össze (Dövény, Varcsó-völgytől 
keletre, a falutól délre, a temető környékén és tőle délre, 2004. június 2.). 

13. táblázat: Legelők jellemző talajtípusai 

Ssz cm szt szín text mész erózió talajtíp felszín egyéb 

D1 0-10 A1 barna V -  

 10-30 Ae fakóbarna V -  

 30-80 B1 vörösbarna AV -  

 80- B2 vörösbarna AV - 

gyenge ABET cserjés, 
felhagyott 
szántó, 
savanyúságjel-
ző fajok; lejtés 
enyhe (kb. 7 %) agyagosabb 

D2 0-10 A1 barna V -  

 10-30 A fakóbarna V -  

 30-60 B1 vörösbarna AV - gyengén glejesedik 

 60- B2 vörösbarna A - 

gyenge ABET 
gyengén 
pseudo-
glejes 

felhagyott 
szántó 

kavicsos vasszeplők 

D3 0-100 A barna V/HV- -  ua. 90 cm gyengén gleje-
sedik, enyhe vízhatás 

D4 0-20 A szürkésbarna HV - 

 20-90 B vörösbarna HV - 

- lejtőhor
dalék, 
kolluv. 

OC gyep 
felhagyott 
szántón 

gyenge erdőtalaj-képz 
bélyegeket mutat; alsó 
20 cm víztelített 

D5 0-20 A barna V - 

 20-50 B vörösbarna V - 

 50-60 BC átmenet  - 

 60- C szürkéssárgás AV - 

 Ramann OC gyep 
felhagyott 
szántón 

60 cm-nél vízhatás, 
gyenge glej, 
rozsdafolt,  

D6 0-10 A1 barna V - 

 10-30 Ae fakóbarna V - 

 30-80 B1 vörösbarna AV - 

 80-90 B2 vörösbarna AV - 

 90- BC sárgásbarna AV - 

- ABET cserjés, felh.sz., 
kb. LKH 

 

D7 0-10 A1 barna V - 

 10-30 Ae fakóbarna V - 

 30-80 B1 vörösbarna AV - 

 80-90 B2 vörösbarna AV - 

 90- BC sárgásbarna AV - 

erősebb ABET cserjés, 
felhagyott 
szántó,  

kb. LAH 

Erodáltabb, mint a 
D6. 

Sieglingia decumbens és Danthonia alpina jellemezte hegyvidéki sovány gyepeket az 
alsószuhai Bakóc- és Jegenye-völgy között, a Dövény és Jákfalva közötti déli domboldalakon, 
valamint Felsőkelecsény és Jákfalva között találunk. Legeltetésükre Alsószuhán 2 juhászat található 
mintegy 1000 birkával, emellett Alsószuha és Dövény között, Rónyapusztán is tartanak juhokat. 
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6.7.5. Zárt száraz, félszáraz gyepek 

 A lejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten (H3a): hegylábi szőlők, gyümölcsösök helyén, 
gyakran H4 felé átmenetet képező élőhelyek. A félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és 
erdőssztyepprétek (H4): szálkaperjegyepek; Bromus erectus dominálta száraz–félszáraz fajokban 
gazdag, gyakran kevert fajkészletű gyepek. A kötött talajú sztyepprétek (lösz, agyag, nem köves 
lejtőhordalék, tufák) (H5a): hegylábi szárazgyepek kötött alapkőzeten, erdei, erdőssztyepp, illetve 
hegyvidéki elemeket is tartalmazó gyepek. A lejtősztyeppi fajok már nagyrészt visszahódították a 
korábban művelés (óparlag, legelő, szőlő, gyümölcsös) alatt állt területeket. 

 Élőhelyfoltok természetessége:  
A természetesség közepes–jó, jellemző a sok karakter- és kísérő faj. Egyes foltokban a 

gyomok és zavarástűrő fajok mennyisége viszont jelentős lehet.  

Veszélyeztető tényezők: 
Becserjésedés (jellemző folyamat), gyepfeltöréssel beszántás (ritkán találunk rá példát). 

 Jelenlegi gazdálkodási formák: 
 A legtöbb élőhelyfolton nincs. Jellemző a leégetés. 

A fennmaradást biztosító gazdálkodási formák és egyéb javaslatok:  
Kis mértékű legeltetés sok területen hasznos lehetne. 

 Kiemelt mintaterület: A Stipa dasyphylla sajókazai termőhelye 
A Stipa dasyphylla Sajókaza feletti ráró-hegyi termőhelyén 5 darab cönológiai felvételt 

készítettünk témavezetőmmel (14. táblázat) (méret: 2x2 m; a felvételezés időpontja: 2000. 05. 20.): 

 14. táblázat: A Stipa dasyphylla termőhelyén készült cönológiai felvételek 
Felvételek sorszáma 1 2 3 4 5 
Faj neve Borítás (%) 

Achillea pannonica  +    

Elymus hispidus 2 1 2 2 4 

Aster linosyris 2 2 1 2  

Bothriochloa ischaemum 3 2 5 4 3 

Brachypodium pinnatum    2 3 

Campanula bononiensis    1  

Campanula sibirica 1  1   

Carex michelii 1     

Carlina vulgaris   1   

Centaurea scabiosa  2-3 2 2 2 

Cerasus fruticosa 1 1 2   

Cornus sanguinea    1 1 

Chamaecytisus albus 4 3 3 3 3 

Dianthus pontederae 1   1-2  

Dorycnium herbaceum + 2 3 1-2 1 

Eryngium campestre 1 1  1  

Euphorbia cyparissias 1 + 1 1  

Festuca pseudovina 3 3 2 3 2 
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Festuca valesiaca 2 3    

Festuca vojtkoi  2  3  

Fragaria viridis 1-2     

Galium lucidum   1 1 2 

Galium verum  2    

Genista tinctoria    1-2  

Geranium sanguineum 10 8 10 8 3 

Inula ensifolia 7 3 5 7 5 

Inula salicina  1    

Iris pumila 7 7 3   

Koeleria cristata 1 2  2  

Medicago falcata 2     

Melampyrum arvense    1 3 

Muscari comosum 1 +    

Orchis purpurea    1 1-2 

Peucedanum alsaticum     2 

Peucedanum cervaria 1     

Poa angustifolia + +   1 

Prunus spinosa 2     

Senecio jacobea    1  

Seseli osseum    1  

Silene otites 2 1 1 1-2 2 

Stachys recta 1     

Stipa dasyphylla 13 15 20 13 15 

Teucrium chamaedrys 1 2 2   

Thymus glabrescens 2 2 1 2  

Verbascum lychnitis 2 2   2 

Veronica spicata 1     

Vicia cracca 2     

 A felvételekben több védett faj (pl. Iris pumila, Orchis purpurea, Stipa dasyphylla) is 
előfordul. Az alapkőzet kavics, amin nyílt gyep alakult ki. A felvételek alapján 
cönoszisztematikailag e társulás leginkább a Cleistogeno – Festucetum sulcatae Zólyomi 1958 
társulás Stipetosum dasyphyllae Soó 1959 szubasszociációjával rokonítható. A felvételeinkben az 
uralkodó, jellemző Festuca fajok közül nemcsak a F. valesiaca fordul elő, hanem a F. pseudovina is 
megtalálható, ugyanakkor az említett társulás uralkodó fajai közül hiányzik a F. sulcata, a F. 
rupicola és a Cleistogenes serotina. Emellett az eddig csak a Bükkből és a Mátrából ismert F. 
vojtkoi is előfordul. A fajösszetétel alapján megnevezett szubasszociációtól elkülöníthető, amit az 
Észak-magyarországi-középhegység hasonló termőhelyein készítendő, az uralkodó pázsitfűfajokat 
is revideáló felvételezések után lehet megtenni. Különleges fajösszetétele miatt indokolt e 
növényközösség új cönotaxonként való leírása. 
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6.7.6. Egyéb fátlan élőhelyek 
Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok (OB): kevert fajkészletű, zavart rétek, magaskórósok 

is jelentősek. Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok (OC) is megjelennek. 
Kevert fajkészletű, zavart felhagyott szántók, degradált legelők, illetve évelők dominálta száraz, 
jellegtelen parlagok és Calamagrostis epigeios dominálta fajszegény gyepekként jelennek meg. 

Élőhelyfoltok természetessége:  
Az élőhelyfoltok természetességének mértéke gyenge–közepes. A természetesség mértéke a 

tárgyalt élőhelytípusok esetében attól függ, hogy az illető parlagterületen milyen hosszú ideje 
hagytak fel a műveléssel, illetve a terület milyen jellegű szomszédos élőhelyekkel érintkezik. 
Számos természetes gyepi elem található itt meg.  

Veszélyeztető tényezők:  
Zavarástűrő-, gyom- és özönnövények dominánssá válása, becserjésedés. 

Jelenlegi gazdálkodási formák: 
Nincs. 

A fennmaradást biztosító gazdálkodási formák és egyéb javaslatok:  
A gyepfoltokat gyenge termőhelyi értékük miatt nem célszerű művelés alá vonni. A 

természetes visszagyepesedési folyamatoknak kell teret adni. 
 
6.7.7. Cserjések és szegélyek 

A fűzlápok, lápcserjések (J1a) és az üde cserjések (P2a) (rekettyefűzmocsarak, Salix cinerea 
foltok) ritkák a területen. Gyakoriak viszont a galagonyás-kökényes-borókás cserjések (P2b): 
töviskesek, galagonya–veresgyűrű som cserjések, és megjelennek száraz-félszáraz erdő- és cserjés 
szegélyek (M8), Prunus fruticosa dominálta sztyeppcserjések is. 

Élőhelyfoltok természetessége:  
Az élőhelytípusok természetességének mértéke közepes, gyenge. A területeken elsősorban 

őshonos, de tájidegen fafajok is megjelennek (Robinia pseudo-acacia, Pinus sylvestris), emellett 
főként az akác a környező területeket is fertőzi. Lágyszárú szintjükben a természetesebb élőhelyek 
fajai mellett nitrofil elemek is előfordulnak (Chelidonium majus, Anthriscus cerefolium, Galium 
aparine, Sambucus ebulus stb.). A fűzlápok természetességük alapján jónak mondhatók, több ritka 
növényfajjal. A patakvölgyek üde cserjései degradáltak. 

Veszélyeztető tényezők:  
Özönnövények, tájidegen fafajok.  

Jelenlegi gazdálkodási formák:  
Nincs. 

A fennmaradást biztosító gazdálkodási formák és egyéb javaslatok:  
A tájidegen fa- és cserjefajok eltávolítása, a megfelelő vízellátottság biztosítása. 

 
6.7.8. Láp- és ligeterdők 

Az égerligetek (J5): Salix fragilis dominálta patakparti ligeterdők, illetve égerligetek 
mozgóvizes résszel, vagy sásosodó égerligetek a terület patakjait kísérik. 

A széles patakvölgyek egykor kiterjedt égerligetei napjainkban jórészt csak a patakok menti 
keskeny sávban maradtak fenn: „Vizeink körött közönségesek óriási égerfáink s a fűzek 
társaságában szegélyezik a partokat” (Fábry 1867). Legszebb, kiterjedtebb (nem fasorszerű) 
állományaik Szuhafőtől északra, a Szuha forrásvidékén, Alsószuha környékén a Hideg-kút- és a 
Bakóc-völgyben, Trizs közelében a Csörgős-patak kezdeti szakaszánál, illetve Dövény és Jákfalva 
között a Varcsó-völgy mellékvölgyeiben díszlenek.  
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 A patakkísérő égerligetek szélességét, kiterjedését a geomorfológiai viszonyok mellett 
nagymértékben meghatározzák a különböző emberi hatások, amelyek eredményeként a patak menti 
égeresek helyenként fasorrá zsugorodnak. Ahol érintkeznek a gyertyános–tölgyesekkel, ott az 
átmenet folyamatos, így például ezek fajai megjelennek az égerligetekben is (pl. Alsószuha és 
Dövény között a Bakóc-völgyben). 

Élőhelyfoltok természetessége:  
A ligeterdők természetességük alapján jónak, helyenként különlegesnek mondhatók, bár az 

éger helyenként csak kisebb facsoportokként jelenik meg. Az élőhelytípus értékét növeli, hogy több 
ritka fajnak ad otthont, a forrásos, szivárgóvizes élőhelyek Carex remotás és pajzsikás–
kakukktormás állományai pedig tájképileg is gyönyörűek. 

Veszélyeztető tényezők:  
Fakivágás (Bakóc-völgy), nemesnyár-ültetvény telepítése (Bakóc-völgy), özönnövények. 

Jelenlegi gazdálkodási formák:   
Nincs. 

Kiemelt mintaterület 1.: Az alsószuhai Bakóc-völgy északkeleti végének gyertyános-
kocsánytalan tölgyese és égerligete területén témavezetőmmel cönológiai felvételeket (15. 
táblázat, 2003. május 10., méret: 20 × 20 m) készítettünk és talajmintákat (16., 17. táblázat) vettünk. 
Ezekben az erdőkben Carpinus betulus dominál, mellette felváltva Quercus cerris, Q. petraea, Q. 
robur, helyenként Tilia cordata, Acer campestre, a tetőn telepített Pinus sylvestris és Quercus rubra 
foltok. A völgytalpon a valamikori kaszálót az 1990-es évek elején nyárhibridekkel telepítette be a 
völgy védett növényfajait egyébként ismerő Sztari György alsószuhai lakos. A Bakóc-völgytől 
nyugatra, Putnok felé húzódó erdőtömb harmada–negyede valaha legelő volt, nyírligetekkel. A 
völgytől délre füzeket nem találunk, mert a szarvasmarha és juh lelegelte a tölgyet és a füzet – az 
éger és nyír megmaradt (Sztari ex verb.).  

 15. táblázat: Cönológiai felvétel a Bakóc-völgyben (K2 élőhely) 
Felvételek sorszáma 1 2 3 4 5 
Faj neve Borítás (%) 

2 A-szint      

Quercus petraea 10 15 5 20 10 

Corylus avellana 35  5   

Carpinus betulus 30 10 10 25 60 

Quercus robur 2     

Crataegus monogyna 3     

Tilia platyphyllos  20    

Quercus rubra  10 15   

Acer campestre  10 10 25 5 

Acer pseudoplatanus  15 30 15  

Cerasus avium     15 

B-szint      

Corylus avellana 5 + + 5 10 

Carpinus betulus 3 2 + 1 5 

Euonymus europaeus 2 +    

Tilia platyphyllos  + +  1 

Acer campestre  +    
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Acer pseudoplatanus  +    
Cornus sanguinea    1  

Rubus idaeus    1  

C-szint      

Scilla kladnii 10 25 15 20 20 

Cardamine glanduligera 15 10 25 15 15 

Asarum europaeum 3 5 5 3 4 

Mercurialis perennis 3 3 5 3 3 

Aegopodium podagraria 1-2 2 2 1 2 

Anemone ranunculoides 1 5 3 2 1 

Corydalis cava 3 2 1 1 15 

Isopyrum thalictroides 1 2 1 1 1 

Symphytum tuberosum 1 1    

Ranunculus ficaria 5 25 20 25 20 

Stellaria holostea 1 1 + 1 2 

Ranunculus auricomus 1 1 1 + 1 

Pulmonaria obscura 1  1 1 + 

Galeobdolon luteum 1 1 1 1 1 

Oxalis acetosella 1  1 1 1 

Actaea spicata 1 1    

Lathraea squamaria 1 +  2 + 

Cardamine bulbifera  3 3  + 

Alliaria petiolata  1  1  

Polygonatum multiflorum  2 1 1  

Melica nutans  1    

Carex pilosa  2   2 

Poa nemoralis  1   + 

Cardamine impatiens  + +   

Milium effusum   1  1 

Dryopteris filix-mas   + + 1 

Ranunculus lanuginosus   +   

Galium aparine    + + 

Paris quadrifolia    1  

Primula elatior    1 1 

Geranium phaeum    1  

Chaerophyllum aromaticum    +  

Urtica dioica    1  

Primula veris     1 

Ajuga reptans     1 

Campanula persicifolia     + 

Luzula luzuloides     1 
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Az értékes fajokat (Cardamine glanduligera, Scilla kladnii, Primula elatior, Epipactis 
albensis) rejtő terület az említett két élőhelytípus (K2 és J5) találkozásánál fekszik. A terepi 
talajtani feltárás és a laboratóriumi tápanyagtartalom-vizsgálat (2004. június 2., 16. és 17. táblázat) 
során a bolygatatlan, emberi hatás által kevésbé érintett domboldalakon Ramann-féle és 
agyagbemosódásos barna erdőtalajokat találtunk. Ezen típusok különböző mértékben erodált 
változatait fedeztük fel a nagyobb bolygatás hatása alatt álló területeken (valószínűleg az irodalmak 
által említett kora középkori vasolvasztó bakó utáni kutatások során bolygatták meg). Az erózió 
által érintett domboldalak középső és alsó harmadában megtaláltuk a felhalmozódási területeket, 
illetve a felső lejtőharmadokról érkező talajanyag bekeveredését a középső és alsó harmadok 
talajanyagába. A patak partján, a völgytalpakon, illetve a kiszélesedő területeken kolluviumot, 
valamint nyers és humuszos öntéstalajokat tártunk föl.  

16. táblázat: A Bakóc-völgy botanikai értékeket rejtő zónájának talajtani jellemzése 

Ssz cm szt szín text mész talajtíp felszín egyéb 

D9 0-20 A szürke  AV - vasszeplő 

 20-30 C1 szürkés-sárgás-vörös A   

 30-40 C2 vörös H   

 40- C3 sárga ktörm  

öntés volt patakmeder 

text.: kőzettörmelék 

D10 0-20 A barna V  

 20- C vöröses, sárgás H  

öntés J5 égeres a 
patakvölgyben 

vasborsó végig 

D11 0-10 A barna V   

 10-20 AC sárgás-barnás V  kevert 

 20- C vörösessárga V  

lejtőhorda-
lék 

lejtő közepe 

 

D12 0-20 A barna V -  

 20-40 C sárgásvörös V -  

 40-70 AC sárgásbarna V -  

 70- C vörösessárga V - 

erodált 
Ramann 

lejtő alja 

 

D13 0-30 A barna V -  

 30-50 B kevert AV -  

 50- C vörösessárga AVtö - 

lejtőhorda-
lék 

kavicsos tető a 
völgy északi 
oldalában 

kőzettörmelékes AV 

D14 0-40 A barnás Atö  kőzettörm., vasszeplő 

 40-70 B sárgásabb, glejes A  vasszeplő 

 70- C vöröses kőzettörm.-es   

Ramann Deschampsiás 
(szép) gyep 

 

D15 0-100 A sárgásbarna A  kolluvium, 
nyers öntés 

völgytalp  

D16 0-10 E fakóbarna A  pH: 4,5 

 10-55 B sárgásvörös A   

 55- C vörös, kőzettörmelék A  

ABET savanyú gerinc 

Luzula luzuloi., 
Melica uniflora 

 

D17 0-25 A világosbarna V  

 25-70 B vörösesbarna A  

 70- C vörösesbarna A  

ABET tető  
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17. táblázat: Laboratóriumi talajvizsgálataink eredményei a Bakóc-völgyben 

Ssz. KA pHKCl pHH2O humusz% CaCO3% AL-P2O5 AL-K2O 

Bakóc  (A)12 48 6,71 7,44 2,12 0,3 95,39 419 

Bakóc (C)13 37 7,07 8,05 0,78 1,2 33,99 111,85 

Kiemelt mintaterület 2.: A Geum rivale szuhafői lelőhelye  
 A Geum rivale lelőhelyén cönológiai felvételt készítettünk témavezetőmmel és Somlyay 
Lajossal (18. táblázat) (Szuha-patak égerligete, a Szarvas-dombtól K-re; tszf. m.: kb. 270-280 m; 
méret: 20x20 m; a felvételezés időpontja: 1999. 06. 04.). 

 18. táblázat: A Geum rivale lelőhelyén készített cönológiai felvétel 
Faj neve %  Faj neve %  Faj neve % 
A-szint (borítás: 85 %)  Athyrium filix-femina 8 Lapsana communis + 

Alnus glutinosa  75 Caltha palustris ssp. laeta 3 Lychnis flos-cuculi + 

Quercus robur 10 Cardamine amara 8 Lycopus europaeus 1 

  Carex elongata 4 Lysimachia nummularia 1 

B-szint (borítás: 16 %)  Carex remota  3 Lysimachia vulgaris 1 

Acer tataricum 1 Carpinus betulus 1 Lythrum salicaria + 

Carpinus betulus 1 Cirsium oleraceum 1 Myosotis palustris  4 

Corylus avellana 1 Cirsium palustre 1 Oenanthe banatica + 

Crataegus monogyna 1 Corylus avellana 1 Oxalis acetosella 3 

Frangula alnus 2 Deschampsia caespitosa 8 Poa trivialis 3 

Malus sylvestris 3 Dryopteris carthusiana 2 Polygonum hydropiper + 

Padus avium 1 Euonymus europaeus + Quercus robur + 

Prunus spinosa 1 Festuca gigantea 1 Ranunculus auricomus + 

Pyrus pyraster 1 Filipendula ulmaria 4 Ranunculus repens 1 

Quercus robur 1 Fragaria vesca 1 Rubus caesius 3 

Rubus idaeus 2 Galeobdolon luteum 4 Rumex acetosa  + 

Viburnum opulus 1 Galeopsis sp. 1 Scrophularia nodosa + 

  Galium aparine 1 Solanum dulcamara 1 

C-szint (borítás: 95 %)  Galium palustre 1 Stachys sylvatica 3 

Acer tataricum 1 Geum rivale 4 Stellaria holostea 3 

Aegopodium podagraria 1 Geum urbanum 1 Urtica dioica + 

Ajuga genevensis  1 Glechoma hederacea 1 Veronica chamaedrys + 

Angelica sylvestris 2 Impatiens noli-tangere 5 Viburnum opulus + 

Asarum europaeum 2 

 

Juncus effusus + 

 

  

 A felvétel alapján a társulás cönoszisztematikailag leginkább a podagrafüves égerligettel 
(Aegopodio-Alnetum V. Kárpáti, I. Kárpáti & Jurko 1961) rokonítható (Kárpáti et al. 1963). A 
táblázatból kitűnik, hogy a vadgyümölcsök és a mocsári, ligeterdei fajok mellett az igazi lápi fajok 
– 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. Šomšák (1961) a fajt az Alnetum incanae és az általa újonnan 



 92 

leírt Cardamino-Alnetum konstans, ill. szubkonstans elemeként tárgyalja, a középhegységi 
dombvidéki elterjedésű Aegopodio-Alnetumból nem jelzi. Ez a két társulás nem jöhet szóba, mert 
hegyvidéki jellegű fajok dominálnak lombkorona- és cserjeszintjükben: Alnus incana, Picea abies. 
Gyepszintjükben pedig montán fajok jellemzőek: Chaerophyllum hirsutum, Circaea intermedia, 
Doronicum austriacum, Petasites spp., Primula elatior stb.   

 Jurko (1961) is az Alnetum incanae és az Aegopodio-Alnetum közötti különbséget részben a 
lombkoronaszint módosulásában, a B-szint alhavasi cserjéinek (Lonicera nigra, Ribes alpinum, 
Rosa pendulina), valamint a gyepszint montán elemeinek eltűnésében, illetve visszaszorulásában 
jelöli meg. Az általa felsorolt 22 növény közül Kárpáti et al. (1963) és Vojtkó (1995) a Geranium 
phaeumot, Geum rivalet, Oxalis acetosellat, Petasites hybridust, Senecio fuchsiit nem tekinti az 
Alnetum incanae differenciális fajának. Nagy (1997) szerint néhány faj (Acer tataricum, Malus 
sylvestris stb.) az Aegopodio-Alnetum cserje- és alsó lombkoronaszintjében differenciális értékű. 
 
6.7.9. Üde lomboserdők 

A gyertyános–kocsánytalan tölgyesek (K2) esetében jellemzőek a Quercus petraea és 
Carpinus betulus dominálta, elegyfajokban szegény erdők, illetve a csaknem elegyetlen, sarjeredetű 
gyertyánosok; gazdag cserjeszintű állományaik a területen ritkák. Szubmontán bükköst, illetve a 
gyertyános–kocsánytalan tölgyes bükkelegyes típusát csak néhány kis kiterjedésű, északi kitettségű 
folton (pl. a putnoki Fehérlovas területén) találunk. Helyenként Quercus robur dominálta foltok is 
előfordulnak, alacsonyabb szegélyű zónákban, de uralkodóan a dombsági gyertyános-tölgyesek 
találhatók meg nagy kiterjedésben a vizsgált területen. 

Élőhelyfoltok természetessége: 
 Helyenként gyomosodnak, sok nitrogénkedvelő fajjal. Emellett általában sok természetes 
kísérőfajt és helyenként gazdag cserjeszintet tartalmaznak. Főként a völgyeket és az északias 
kitettségű lejtőket fedik. A Putnoki-dombságban kiterjedt erdőségeket találunk, területének több 
mint felét fás vegetáció borítja. Az erdők állapota azonban a feszített erdészeti üzemtervi 
gazdálkodás félreismerhetetlen nyomait viseli magán. 

Veszélyeztető tényezők:   
Nincs. 

Jelenlegi gazdálkodási formák:   
Üzemtervi erdőgazdálkodás. 

A fennmaradást biztosító gazdálkodási formák és egyéb javaslatok:  
A fennmaradást a jelenlegi gazdálkodási mód biztosítja, de hosszabb vágásforduló és 

természetesebb erdőszerkezet (diverzebb fafajösszetétel és korosztályszerkezet) kialakítása javasolt. 

A kutatási terület erdősültsége jóval meghaladja az országos átlagot, és Észak-
magyarországi viszonylatban is magas. Az állami erdőterületeket döntő részben az Északerdő Rt. 
kezeli, míg a privatizáció során magántulajdonba került erdőkben a gazdálkodást általában társulások 
formájában végzik. A kitermelt fa nagy része tűzifaként kerül értékesítésre helyben vagy a biomassza-
tüzelésre átállt AES Borsodi Hőerőműben. Fafeldolgozó ipar nem alakult ki vidékünk falvaiban.  

A kivágott erdők egy részét sajnos térségünkben is tájidegen fajokkal pótolták: az 
értékesebb fafajokat gyorsabban növő (így hamarabb letermelhető), de sokkal kevesebb célra 
hasznosítható, talajdegradáló fajokkal váltották fel. Általános probléma a fő állományalkotó fafajok 
arányának eltolódása, a cser, illetve a gyertyán dominanciájának növekedése, amelynek fő okai 
(sarjaztatás, makkoltatás) már említésre kerültek. További probléma a természetes elegyfajok 
arányának csökkenése, például az igen értékes bútorfának minősülő vadcseresznyefák (akár 
engedély nélküli) szálaló vágása révén. Pozitívumként említhető Gömörszőlős önkormányzatának 
erdőtelepítési törekvése, ami őshonos fafajokkal igyekszik betelepíteni a tartósan használaton 
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kívüli, kedvezőtlen mezőgazdasági adottságokkal rendelkező községi földterületeket – 
természetesen figyelmet fordítva arra, hogy ez ne az értékes gyepterületeken történjen. 

Savanyú gyertyános–kocsánytalan tölgyesbeli Hieracium lachelanii folt cönológiai 
viszonyait a 19. táblázatban mutatom be (dövényi pincék feletti erdő, 2003. május 11., méret: 20 × 
20 m). 

 19. táblázat: Cönológiai felvétel savanyú gyertyános-tölgyesben Dövénytől északra 
Faj neve % 
A-szint  

Carpinus betulus   40 

Quercus petraea   35 

  

B-szint  

Carpinus betulus   10 

Quercus robur   + 

Robinia pseudo-acacia 2 

  

C-szint  

Hieracium lachelanii   30 

 

Poa nemorosa   1 
Luzula campestre  2 

Veonica officinalis  1 

Silene nutans   1 

Sedum maximum  + 

Melica nutans   1 

Viscaria vulgaris + 

Galium cf. schultesii  1 

Campanula persicifolia  + 

Calamagrostis arundinacea 1 

Carpinus betulus  3 

Quercus petraea  1 

A gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (K2) és részben a cseres-kocsánytalan tölgyesek (L2a) 
talajtani jellemzését a Dövénytől északra a Szuhán túl elterülő erdők példáján mutatom be a 20. 
táblázatban (2004. június 1.). 

20. táblázat: Erdők talajtani jellemzése Dövénytől északra  

Ssz cm szt szín text mész erózió talajtíp felszín egyéb 

10 0-20 A világosbarna, kevert AV - 

 20- C szürkéssárga, kevert AV - 

75-80 
% 

lejtő-
hord. 
(ABET 
volt) 

pincék felett K2 
Hieraciumos 

A = B maradvány; C: 
vízmozgás nyomai; 
jóval kevesebb 
kavics; pH: kb. 5,5 

11 0-20 A sötétbarna A - 

 20-70 B világosbarna A - 

 70- C vörösessárga A - 

erős lejtő-
horda-
lék 

K2 D-DNY 
kitettségben 

B: áthalm. lejtőanyag; 

végig tele kaviccsal, 
agyaggal, kőzettörm. 

12 0-25 A barna AV - 

 25-70 B sárgásbarna AV - 

 70-90 C1 vörösessárga, kevert A - 

 90- C2 vörösessárga, kevert A - 

- laza 
Ra-
mann  

K2 ÉK 
kitettségben a 
gerinc szélén 

végig kőzettörmelék; 
C1 és C2 is márga; 
földes kopárba hajló 

13 0-25 A sötétbarna A - 

 25-50 B vörösessárga A - 

 50- C kőzettörm. vörössárga A - 

- 
(csúcs) 

típusos 
Ra-
mann 

Pencs-tető 
Dövény felé eső 
csúcsán K2/L2a 

végig kőzettörmelék 

14 0-100 A barna AV - - lejtő-
hord. 

Határ-völgy 
elejének alja K2 

végig kőzettörmelék 
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6.7.10. Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok 

A mész- és melegkedvelő tölgyesek (L1) Quercus pubescenst és Q. cerrist változó arányban 
tartalmaznak. A cseres-kocsánytalan tölgyesek (L2a) esetében a csaknem cserjeszint nélküli, füves 
cseres-tölgyesek, a csaknem elegyetlen füves cseresek és a változatos képű, Quercus cerrist és Q. 
petraeát is tartalmazó állományok egyaránt megjelennek. Cseres-kocsányos tölgyesek (L2b) 
egykori fás legelőkön alakultak ki, illetve nem változó vízellátású talajon találunk homogén 
állományokat pl. a keleméri Mohosoknál. 

Élőhelyfoltok természetessége: 
 Természetességi állapotát tekintve jónak mondható, helyenként nagy fajszámot is mutató 
erdők tartoznak ide. A különböző erdőfoltok, tagok állapota, gyomosodott helyzete, kora, az 
uralkodó fafajok aránya széles határok között mozog. Elsősorban a dombtetőkön és délies kitettségű 
lejtőkön jelennek meg. A dombtetőkön több helyen nyíltabb állományok is előfordulnak, 
amelyekben a gyepi fajok is meg tudnak telepedni.  

Veszélyeztető tényezők:   
Robinia pseudo-acacia térnyerése. 

Jelenlegi gazdálkodási formák:   
Üzemtervi erdőgazdálkodás. 

A fennmaradást biztosító gazdálkodási formák és egyéb javaslatok:  
A fennmaradást a jelenlegi gazdálkodási mód biztosítja, de hosszabb vágásforduló és 

természetesebb erdőszerkezet (diverzebb fafajösszetétel és korosztályszerkezet) kialakítása javasolt. 
 
6.7.11. Egyéb erdők és fás élőhelyek 

 Az őshonos fajú, elszórtan álló fák csoportja vagy egy egyed szélességű, erdővé még nem 
záródott „fasorok” (RA) altípusai: öreg gyümölcsfák (főként szilva- és körtefajták és Pyrus 
pyraster) néhány méteres szélességű sorai valamikori szántók (most H5a, E1, OC gyepek) között, 
eredetileg valószínűleg mezővédő erdősáv funkcióval telepítve; helyenként fűzfák és fűzbokrok 
elszórtan, illetve tölgyek, szilek és juharok elszórtan. A puhafás pionír és jellegtelen erdők (RB) 
elsősorban Populus tremula dominálta erdőfoltok. A keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb 
erdők (RC) spontán beerdősödött vagy telepített területek részben betelepült cserje- és gyepszinttel. 
A tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények (RD) esetében az eredeti élőhely 
(L2a, K2) még felismerhető, de az idegenhonos fafajok (Quercus rubra, Pinus sylvestris, Robinia 
pseudo-acacia) aránya 50 százalék feletti. Fáslegelők (P45) csak elvétve fordulnak elő a vizsgált 
térségben. Az ősi fajtájú, gyepes és/vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök (P7) és a 
felhagyott szőlők7 (P8) értékes fajoknak otthont adó és tájképileg is szép állományait rejti területünk. 

Élőhelyfoltok természetessége:  
Az RB és RC élőhelytípusok természetességének mértéke közepes, az RD típusé gyenge, az 

RA, P45 és P7 (lásd később) típusoké általában közepes–jó, a P8 típusé attól függ, hogy az illető 
parlagterületen milyen hosszú ideje hagytak fel a műveléssel, illetve a terület milyen jellegű 
szomszédos élőhelyekkel érintkezik. Utóbbiakban (P7, P8, részben RA is) számos természetes 
gyepi elem található meg. Az RB, RC és RD a vizsgált kutatási területen helyenként előforduló 
élőhelyek, amelyek időnként sűrű, szinte áthatolhatatlan területté alakulnak. A gyepekkel mozaikos 
megjelenésben vagy erdőszélen pionírként megjelenve (RB) értékes gyepi fajokat is 
tartalmazhatnak. Egyre sűrűsödő állományaik fajgazdagsága csökken. A kutatási területen, mivel 
egyre nagyobb a felhagyott területek aránya, az RB, RC és RD típusok aránya nőni fog. 

Veszélyeztető tényezők:  

                                                
7 A mmÁ-NÉR listában nem szereplő élőhelytípus. Fontosnak tartom bizonyos fokú elkülönítését a természetes gyepektől 
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RA, RB, RC, RD: özönnövények; P45, P7, P8: zavarástűrő-, gyom- és özönnövények, 
becserjésedés, erdőtelepítés. 

Jelenlegi gazdálkodási formák:   
RA: nincs; RB, RC és RD: nincs, vagy üzemtervi erdőgazdálkodás; P45: nincs, vagy 

legeltetik (szarvasmarha, juh); P7: nincs, vagy kaszálják a gyepet; P8: nincs, illetve égetés. 

A fennmaradást biztosító gazdálkodási formák és egyéb javaslatok:  
Erdősült állományok: nincs, vagy üzemtervi erdőgazdálkodás folytatása. P45: legeltetés 

folytatása; P7: évenkénti kaszálás a gyümölcsfák alatt; P8: zárt, taposásra kevésbé érzékeny 
gyepekben legeltetés, ennek hiányában és a meredek oldalakon néhány évenként szakaszos (a 
gerinctelen állatfajok miatt) égetés. 

 Legjelentősebb élőhelytípus 1.: Kaszált gyepű gyümölcsösök (P7) 
A falvak környéki szőlőhegyeken több helyen találunk – ma már részben felhagyott – 

vegyes hasznosítású gyümölcsösöket, amelyek értékét ritka növényfajaikon túl az is növeli, hogy jó 
néhány régi magyar gyümölcstájfajtát őriznek (pl. gömöri nyakas szilva, sárga besztercei-, 
cukorszilva stb.). A fák koronaalakjának és tág térállásának köszönhetően a sorközöket kaszálóként 
hasznosították, elősegítve egy erdőssztyepphez hasonló struktúrájú másodlagos gyep kialakulását. 
Az évszázados termesztés során kiszelektálódott hagyományos tájfajták jó alkalmazkodó-
képességűek, a betegségekkel szemben ellenállóak, így nem igényelnek különösebb ápolást. 
Termésük mennyisége ugyan nem éri el az intenzív termesztésben hasznosított fajtákét, ízük 
azonban felülmúlja azokét. A térségünk gyümölcsöseiben és szőlőiben fennmaradt 
agrobiodiverzitás megőrzése annál is inkább fontos feladat, hogy napjainkban még inkább 
felértékelődött e fajták genetikai jelentősége, hiszen ellenálló-képességüknél fogva az ökológiai 
gazdálkodás, biotermék-előállítás fő alanyai lehetnek. 

A gyümölcsfaállomány jelenlegi nagyságára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, 
terepi munkáim alkalmával azonban tapasztalhattam, hogy a falvak határaiban lévő gyümölcsösöket 
és szőlőket egyre kisebb arányban művelik. Legnagyobb arányban ma is szilvafák alkotják e 
gyümölcsösöket, a második helyen álló alma aránya jóval kisebb, diót több parcellában is találni, 
körtére, cseresznyére, őszibarackra, birsre, házi berkenyére és naspolyára azonban csak elvétve 
bukkanhatunk, szelídgesztenye pedig tudomásom szerint kizárólag a ragályi szőlőhegyen fordul elő, 
ott azonban bőven terem.  

A kutatási terület északi szomszédságában fekvő településeken végzett kérdőíves felmérése 
során Hudák (2001) 19 szilva, 26 alma, 20 körte, 11 cseresznye, 4 meggy, 6 dió és 32 szőlő fajtát írt 
össze 92 adatközlőtől. A szőlőfajták nagy része direkttermő. A gyümölcsöket elsősorban frissen 
fogyasztják, vagy pálinka készül belőlük, a szilva jelentős részéből pedig lekvárt főznek. A 
korábban jellemző aszalás csak igen kis mértékű, a hajdani aszalóknak pedig már nyoma sincs. 
Általános tapasztalat, hogy a gyümölcsösöket kifejezetten extenzív módon kezelik, a szőlőben 
pedig attól függően, hogy direkttermő, vagy oltványszőlőt nevelnek, az ápolási munkák – 
elsősorban a növényvédelem és a metszés – kissé módosulnak (Hudák 2001). 

A kutatási terület falvaiban szinte mindenhol termett a Sivákló, Bógyi (Bódi), Veres, 
Besztercei, Lószemű és Duránci szilva, illetve a Honti, Sóvári, Nemes sóvári, Rozmaring, Arany 
parmen és Bőralma. Szinte minden gazdának volt néhány körtefája is, a leggyakoribb fajták a 
Papkörte, Kormoskörte, Hardenpont téli vajkörte voltak. Zubogyon viszonylag sok cigánymeggy 
típusú meggyet is termesztettek (Hudák 1999). 

A szőlőparcellák alsó és felső vége mindenhol gyümölcsfákkal volt beültetve. Különösen 
kedvelték a bőtermő és pálinkafőzésre alkalmas nagy szemű Veresszilvát és a Fehérszilvát. 
Szívesen fogyasztották kenyérrel a korán érő Bódi szilvát és a magvaváló Sivákló szilvát. A nagy 
szemű ringlószilvát eladásra termelték, míg az édes, kisszemű duránci szilvát a Sivákló és 
Besztercei szilvával együtt inkább lekvárfőzésre használták fel. A szőlőtőkék közé gyakran ültettek 
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magról kelt, ritka lombozatú őszibarackot, a parcella aljára pedig diót, a szőlőhegy felső harmadába 
Ragályban szelídgesztenyét, Putnokon mogyorót, elvétve pedig házi berkenyét, naspolyát. Gyakran 
ültettek birsalmát is, mivel a téli étkezésekhez, a babfőzelék és a bableves ízesítésére használták fel. 
A ribiszke és az egres (helyi nevén büszke) a szőlőparcella középső részére került talajkötő 
növénynek. A szőlőt övező garádokba védősövénynek ültették a kökényt (vadszilvát), ennek 
közelében az igénytelenebb, de édes, kisszemű markulya (kökény-) szilvafák nőttek, amelyeket a 
beszterceivel együtt aszaltak (Faggyas 1986b).  

Alsószuha a filoxéravészig nagy szőlőtermelő falu volt, pincesorral; a szőlő aljába ültettek 
néhány szilvát is; a kaszált gyepű gyümölcsösök főként a filoxéravész után terjedtek el. A 
szilvásokban az utóbbi években két-három gazdát kivéve senki nem kaszálja a gyümölcsösök 
aljnövényzetét, az egyetlen „kezelési mód” az, amikor tizenévesek felgyújtják a gyepet, ami 
azonban árt a fáknak is. A szilvát még összegyűjtik a gazdák, azonban jelentős probléma az 
állomány öregedése és az újulat elégése a gyújtogatásokkor. Napjainkban 10-12 szőlőt művelnek 
még (Nagy ex verb.). 

A szőlőtermesztésre kevésbé alkalmas helyeken telepített gyümölcsfák alatti gyepet 
rendszeresen kaszálták, így kettős hasznosításban termelték meg a téli szálastakarmány jelentős 
tömegét és a gyümölcsöt. Míg a szőlők ápolása viszonylag intenzív műveléssel és talajmunkákkal 
járt, addig a gyümölcsösökben extenzív gazdálkodás volt jellemző, a talajt nem bolygatták. Ezzel 
elősegítették egy természetközeli erdőssztyepphez sokban hasonlító élőhely kialakulását, otthont 
adva számos védett növényfajnak, illetve ritka lepke- és szöcskefajok tápláléknövényeinek, végső 
soron lehetőséget adtak a környező élőhelyek flórájának és vegetációjának fragmentumokban való 
átmentődésére, és napjainkban fontos propagulumforrást jelentenek a felhagyott területek 
visszagyepesedési folyamatában. Az idős, odvas gyümölcsfák emellett számos énekesmadárnak, 
esetenként baglyoknak nyújtanak fészkelő- és búvóhelyet. A szőlőket és a gyümölcsösöket 
körülvevő sövények bokrai (Sambucus nigra, Rubus caesius, R. idaeus, Corylus avellana, Prunus 
spinosa, Crataegus spp., Rosa spp.) az énekesmadarak fontos táplálkozó- és búvóhelyei.  

Szinte minden településhez tartozott egy szőlőhegy, s ez a szőlőtermesztést kiegészítő 
gazdálkodási forma helyenként a mai napig fennmaradt. Sajnálatos módon, az állatállomány 
csökkenése és a falvak elnéptelenedése következtében az ilyen területek fogyatkoznak, 
cserjésednek, esetleg a régi tájfajtákat modern gyümölcsfajtákkal váltják fel a tulajdonosok. A 
mennyiségi helyett a minőségi termelés és a szelíd turizmus előtérbe kerülésével remélhetőleg e 
gazdálkodási mód népszerűsége is növekedni fog. 

A kaszált gyepű gyümölcsösök közül egy rendezett összképű, nemrég kaszált gyümölcsöst 
mutatok be a 21. táblázatban a zádorfalvi Ragyás-szőlőből (2005. szeptember 14., méret: 2 × 2 m). 

21. táblázat: Cönológiai felvétel kaszált gyepű gyümölcsösben 
Faj neve % 
Anthriscus cerefolium  2 
Arrhenatherum elatius  2 
Astragalus glycyphyllos  3 
Betonica officinalis  2 
Brachypodium pinnatum 40 
Bromus erectus  2 
Calamagrostis epigeios  5 
Campanula glomerata  1 
Campanula trachelium  2 
Cirsium eriophorum  1 
Coronilla varia  3 

Dactylis glomerata  2 
Festuca rupicola  5 
Filipendula vulgaris  1 
Heracleum sphondylium  5 
Hieracium umbellatum  3 
Lotus corniculatus  1-2 
Orchis purpurea  1 
Peucedanum alsaticum  2 
Pimpinella saxifraga  1 
Pulmonaria mollis  1 
Silene vulgaris  1 
Verbascum lychnitis  1 



A most is kaszált gyepű dövényi gyümölcsösökben Polygala comosa, Symphytum 
tuberosum, Pulmonaria mollis jellemző, egyes helyeken Cardamine pratensis subsp. matthioli is 
megjelenik. A védett fajokat rendszerint inkább a nyíltabb részeken, a valamikori szőlők helyén 
találjuk, kevésbé jellemzőek a zárt lombkoronájú gyümölcsösökben (bár Orchis purpurea ilyen 
viszonyok között is előfordul Gömörszőlős, Zádorfalva és Serényfalva szilvásaiban, Prunus 
fruticosa pedig a cseres-tölgyessel érintkező sztyeppcserjés zónában). 

A már több éve nem kaszált gyepű gyümölcsösök (öreg szilvás 1-2 dióval) egyik zádorfalvi 
(Ragyás-szőlő) állományát mutatom be a 22. táblázatban (2005. szeptember 14., méret: 2 × 2 m). 

Az extenzív gyümölcsösök talajtani jellemzése: A gömörszőlősi Szőlő-hegy délnyugati 
oldalának szilvása, illetve afölötti területen a lejtő felső harmadán karbonát-maradványos barna 
erdőtalaj (60 cm vastagságú; 60 cm-nél megtaláltuk a sárga színű alapkőzetet) jellemző. A 
talajvastagságból arra következtethetünk, hogy a területen korábban közepes, illetve erős eróziós 
tevékenység is folyhatott, amely jelenleg kismértékű. Ezt támasztják alá a lejtő alsó harmadán vett 
szúróbotos mintáink is, amelyek lejtőhordalék talajokat tártak fel (egy 10 cm-es sötétebb színű felső 
szinttől eltekintve 90 cm vastag világosbarna réteget találtunk). Alapos tehát a feltételezés, hogy a 
filoxéravészig szőlők terültek el e dombon, s a kapálás eredményezte az eróziót, majd a szőlők 
pusztulásával tág térállásban telepített szilvafák alatt a gyepet kaszálva a növényzet gátolta az eróziót. 

 22. táblázat: Cönológiai felvétel több éve nem kaszált gyepű gyümölcsösben 
Faj neve % 
Achillea collina  1 

Agrostis stolonifera  2 

Allium scorodoprasum  1 

Arrhenatherum elatius  3 

Brachypodium pinnatum  15 

Brachypodium sylvaticum  1 

Calamagrostis epigeios  40 

Campanula bononiensis  1 

Campanula trachelium  1 

Centaurea macrolepis  2 

Colchicum autumnale  1 

Dactylis glomerata  2 

Filipendula vulgaris  2 

 

Heracleum sphondylium  1 
Inula salicina  5 

Lathyrus pratensis  1 

Orchis purpurea  1 

Poa angustifolia  2 

Primula veris  2 

Prunella vulagris  1 

Pulmonaria mollis  1 

Scrophularia nodosa  1 

Sedum maximum  1 

Senecio erucifolius  1 

Serratula tinctoria  1 

Solidago virga-aurea  1 

Vicia cracca  2 

A gömörszőlősi Szőlő-hegy különböző zónáinak talajtani paramétereit a 23. táblázatban 
ismertetem (2004. június 3.). 

23. táblázat: A gömörszőlősi Szőlő-hegy délnyugati oldalának szilvása és afölötti gyep talajtani 
jellemzői 

Ssz Hely cm szt szín text mész erózió talajtíp felszín egyéb 

46 0-10 A sötétbarna V + 

 

LAH 

10- B világosbarna AV + 

felhalm lejtőhor
dalék 

P7 Polygala 
major 

 

47 0-20 A sötétbarna V + 

 20-60 B világosbarna V + 

 

LFH 

60- C sárga V + 

közepes karb. 
maradv. 
BET 

H3a gyüm felett 

Gymnad. odor., 
Polygala major 

karbonátmarad
ványos BET 
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 A gyümölcsösök gyepét a telepítést követően nem bolygatták, talajukat nem művelték, csak 
kaszálták, így ott már a felhagyás előtt is természetközeli gyepek alakultak ki, és a közeli erdők 
fajaival is gazdagodtak. A gyomosodás és az erózió pedig minimális bennük. Ezzel szemben, a 
szőlők talaját művelték (kapálták), így a másodlagos gyepek kialakulása csak a szőlőművelés 
felhagyása után indulhatott el. A (felhagyott) gyümölcsösöket megfelelő időpontban (a régi 
gyakorlat szerint augusztus második felében, hogy a lehulló gyümölcsöt össze lehessen gyűjteni; 
nagy fűhozamú években nyár elején is) kaszálva fenntarthatóak a kialakult lejtősztyeppek. Emellett 
a kiöregedett fák lecserélésével, a honos tájfajták ültetésével biztosítható az extenzív gyümölcsösök 
hosszú távú fennmaradása, és hasznot is hozhat (gyümölcseivel, a sorközökbe ültetett 
gyógynövényekkel, gombákkal, a kaszálék takarmányként és a nyesedék, sarjadék tüzelőként 
történő hasznosításával). Mivel a terepviszonyok miatt csak kézi kaszálás jöhet számításba, ez 
munkalehetőséget teremthet. Mindez a gazdálkodás hozzájárulhat a falvak elnéptelenedésének 
megállításához. A falvak közelében található régi gyümölcsösök esetében a botanikai értékek 
mellett a hagyományos műveléshez kapcsolódó tájképi, néprajzi elemek (pincék, sövények), illetve 
az ősi tájfajták megőrzése is fontos. 

Legjelentősebb élőhelytípus 2.: Felhagyott szőlők (P8) 

A dél-gömöri térség a történelem során nevezetes szőlőtermesztő vidék volt (Hunfalvy 
1867), erről tesznek tanúbizonyságot az első katonai felmérés térképei is, azonban a filoxéravészt 
követően többfelé becserjésedett, vagy legelővé alakult területeken ma már csak a valamikori 
teraszok és a nyíltabb gyepeket és alacsony tápanyagtartalmat kedvelő ritka növényfajok (Pulsatilla 
grandis, Linum flavum, Polygala major, Orchis tridentata stb.) utalnak az egykori gazdálkodási 
módra. A domboldalakon kialakult másodlagos sztyepprétszerű szárazgyepek jelentős része a 
száraz löszgyepek struktúráját idézi. A zádorfalvi Iván-tető nagyjából 200 éve felhagyott szőlőjének 
teraszain, a Gentianopsis ciliata lelőhelyén cönológiai felvételt készítettem, amely a 24. táblázatban 
található (2005. szeptember 14., méret: 2 × 2 m). 

24. táblázat: 200 éve felhagyott szőlő területén készített cönológiai felvétel 
Faj neve % 
Achillea collina  2 

Astragalus cicer  2 

Brachypodium pinnatum  28 

Briza media  1 

Calamagrostis epigeios 5 

Campanula glomerata  1 

Carex nigrescens  5 

Centaurea macrolepis  2-3 

Centaurea scabiosa  2 

Coronilla varia  3 

Dorycnium germanicum  10 

Eryngium campestre  1-2 

Euphorbia virgata  1 

Festuca rupicola  5 

Filipendula vulgaris  3 

Galium verum  2 

Genista tinctoria  2-3 

 

Gentanopsis ciliata  2 
Hieracium umbellatum  3 

Inula salicina  1-2 

Knautia arvensis  1 

Leontodon hispidus  2 

Linum falvum  5 

Lotus corniculatus  1 

Medicago falcata  2-3 

Onobrychis arenaria  1 

Ononis arvensis  1-2 

Plantago media  3 

Prunella grandiflora  5 

Salvia pratensis  1 

Salvia verticillata  1 

Seseli annuum  1 

Thesium linophyllon  1 

Viola hirta  2 



A zádorfalvi Ragyás-szőlő alsó részének felhagyott szőlőiben kialakult szálkaperjegyepek 
társulástani viszonyait a 25. táblázatban mutatom be (2005. szeptember 14., méret: 2 × 2 m). 

25. táblázat: Cönológiai felvétel a Ragyás-szőlő szálkaperjegyepjében 
Faj neve % 
Achillea collina  2 

Agrimonia eupatoria  1 

Astragalus glycyphyllos  2 

Brachypodium pinnatum  37 

Calamagrostis epigeios  18 

Chrysanthemum corymbosum  1 

Cirsium arvense  2 

Dactylis glomerata  2-3 

Dorycnium germanicum  4 

Equisetum arvense  8 

Festuca rupicola  2 

Filipendula vulgaris  2 

Galium verum  3 

 

Inula ensifolia  5 
Lathyrus tuber  1 

Leontodon hispidus  2 

Ononis arvensis  3 

Origanum vulgare  3 

Picris hieracioides  1 

Pimpinella saxifraga  1 

Plantago media  2 

Pseudolysimachion spicatum 
subsp. orchideum  

2 

Ranunculus polyanthemos  1 

Senecio erucifolius  2 

Thesium linophyllon  2 

Trifolium alpestre  2 

Viola hirta  2 

A rendszeres leégetés miatt jellegtelenné vált, jóval kisebb fajkészlettel jellemezhető a  
zádorfalvi Ragyás-szőlő felső (orri) része (26. táblázat) (2005. szeptember 14., méret: 2 × 2 m).  

26. táblázat: A Ragyás-szőlő felső részében készített cönológiai felvétel 
Faj neve % 
Bothriochloa ischaemum  23 

Asperula cynanchica  3 

Brachypodium pinnatum  28 

Campanula sibirica  1 

Carex humilis  1 

Centaurea scabiosa  2 

Chondrilla juncea  1 

Euphorbia virgata  1 

 

Festuca rupicola  3 
Filipendula vulgaris  2 

Inula ensifolia  23 

Inula salicina  2 

Knautia arvensis  2 

Plantago media  3 

Potentilla heptaphylla  1 

Stachys recta  3 

Thymus glabrescens  2 

A még művelés alatt álló kisparaszti szőlők tipikus példáit találtam meg a zádorfalvi 
szőlőhegyen (Ragyás-szőlő) (27. táblázat) (2005. szeptember 14., méret: 2 × 2 m). 

27. táblázat: Művelés alatt álló kisparaszti szőlő társulástani viszonyai 
Faj neve % 
Calamagrostis epigeios  10 

Cirsium arvense  5 

Convolvulus arvensis  2 

Digitaria sanguinalis  10 

Galinsoga parviflora  5 

Medicago lupulina  2 

 

Myosotis arvensis  5 
Setaria verticillata  5 

Stellaria media  2 

Taraxacum officinale  3 

Trifolium repens  2 

Veronica polita  2 



A valamikori tölgyeserdő-borításra utaló jel a Ragyás-szőlő felső részén, a művelt szőlők 
között megjelenő Molinia arundinacea (28. táblázat) (2005. szeptember 14., méret: 2 × 2 m). 

28. táblázat: Molinia arundinacea jellemezte szőlők közötti gyep cönológiai felvétele  
Faj neve % 
Carpinus betulus  5 

Centaurium erythraea  2 

Dorycnium germanicum  30 

Filipendula vulgaris  2 

Galium verum  2 

Hieracium bauchini  1 

Hieracium umbellatum  3 

Hypochoeris maculata  2 

Leontodon hispidus  1 

 

Molinia arundinacea  30 
Pimpinella saxifraga  1 

Rubus fruticosus  2 

Rumex acetosa  1 

Salix cinerea  2 

Serratula tinctoria  1 

Silene nutans  1 

Solidago virga-aurea  1 

Vitis vinifera  1 

A különböző időszakokkal ezelőtt felhagyott szőlőterületek védett fajai: Prunus fruticosa, 
Dictamnus albus (felhagyott szőlő szélén sztyeppcserjésben), Pulsatilla grandis, Linum tenuifolium, 
Linum flavum, Linum hirsutum, Polygala major, Gentianopsis ciliata, Aster amellus, Dianthus 
collinus, Orchis purpurea, O. tridentata, O. militaris, O. ustulata subsp. ustulata, Gymnadenia 
conopsea, G. odoratissima, Stipa pennata. 

Talajtani jellemzés — szőlőhegyek Zádorfalva környékén: A zádorfalvi felhagyott 
szőlőterületek (Iván-tető és Ragyás-szőlő) domboldalai jellemzően sekély termőrétegűek, amely 
az erős természetes eróziónak, illetve a XVIII-XIX. században (sok helyütt azóta is rendszeresen) 
végzett kapálásos művelésnek köszönhető. Vizsgálataim során gyakran már 10 cm-nél megtaláltam 
az alapkőzetet, amely jellemzően lösz vagy löszös üledék, amely méréseink szerint nagy kalcium-
karbonát tartalmú (Mezősi (1984) is említi, hogy löszszerű üledék, löszderivátum a 
hegylábfelszíneken többfelé megjelenik). A nagy kalcium-karbonát-tartalom mellett jellemző a 
rossz talajszerkezet; az erős tömődöttség; az alacsony, 1% körüli humusztartalom és az alacsony 
tápanyagtartalom (foszfor és kálium 50 ppm alatti értékekkel). Ezek a talajtani paraméterek 
alapvetően befolyásolják azon növényfajok körét, amelyek a területen előfordulhatnak. 

A szőlőhegyek lábi régióinak mélyebb termőrétegű lejtőhordalék talajain a felhagyást 
követő szukcesszió gyepesedéssel indul, ezt követi egyes cserjefajok megjelenése, ennek folyamatát 
azonban az évenkénti égetések erősen hátráltatják, a korai középkorban kiirtott erdők 
visszaalakulása pedig az erózió miatt szinte lehetetlen. A legszárazabb és legmeredekebb zónákban 
Festuca fajok, illetve a Stipa pennata válnak uralkodóvá. A kevésbé lejtős és kevésbé száraz, 
égetésnek kevésbé kitett területeken gyakran Crataegus monogyna)és Prunus spinosa dominálta 
cserjés alakul ki. A szukcessziós folyamatok a beerdősülés, a mozaikos erdőssztyepp, 
erdőspusztarét kialakulásának irányába hatnak. A felhagyás után fokozatosan emelkedik a fajszám, 
a zavarástűrő gyomnövények mellé betelepednek a környező területek társulásainak karakterfajai. A 
kezdetben csak szálanként vagy kis foltokban megjelenő sztyeppfajok egyedszáma megnő és 
átveszik a domináns szerepet a gyomfajoktól. Az idő előrehaladtával, a fajszám növekedésével 
egyidejűleg a degradációtűrő fajok aránya csökken, a parcellák természetessége (az előforduló fajok 
természetességi értékszáma) nő. 

A felhagyott szőlőkben erdőssztyepp fajok jelennek meg (pl. Linum spp., Crepis 
praemorsa), feltételezésem szerint azért, mert az erózió következtében a lösz alapkőzet felszínre 
kerül. A ritka fajok megjelenésének oka tehát egyrészt a felszínen megjelenő lösz, másrészt a 
csekély arányú borítás. 
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Gömörszőlősön a XIX. században még nemcsak a Szőlőhegyen, Úrszőlő-pallagján és a 
Szögszőlőn, hanem a Pozsár, Pesel, Szoknyás, Csodó és a Pincék-oldal dűlőben is sok szőlő termett 
(Dobosy 1984). Kelemérben a hideg északi széltől védett szőlőhegyeken a nemesebb szőlőfajták is 
jól díszlettek. Az Előhegy szőlőit a falusiak a mai napig Kutyás Szőlőnek nevezik, mert a falu 
közelsége miatt a kutyák gyakran dézsmálták meg a szőlőtermést. Emiatt a szőlőterület 1857-es 
szétosztásának idején az úrbéres gazdák nem szívesen fogadták el az e területre osztott részeket, 
csak az erőszaknak engedve váltak e szőlőterület gazdáivá, ezért kapta e dűlő ezután az Erőszak 
szőlő nevet. A távolabbi,  hegyoldalon fekvő Dobos, Dugó és Hajnal szőlőket szívesebben fogadták 
el az úrbéres gazdák, mert azok fölött már szervezettebb hegyközségi közösség működött, és jobb 
minőségű borokat is termettek ezek a hegyoldalak, mert egyrészt védte őket az északi szelektől a 
határt övező széles, karéjszerű erdősáv, másrészt magasabb fekvésüknél fogva nem voltak úgy 
kitéve a fagyveszélynek, mint a mélyebb fekvésű, nyílt szántóterületek között elterülő lankásabb 
Erőszak szőlő (Faggyas 1986b). 

A dövényi Tukó-hegy szőlőinek nagy részét 5-10 éve hagyták fel (a magasabb részeken 
régebben), néhányat ma is művelnek, többségük a becserjésedés (amelynek sajnálatos résztvevője a 
Robinia pseudo-acacia is) különböző fázisaiban van. 

A szuhafői Centu-hegyen ősrégi szőlőművelésre utaló teraszok ismerhetők fel, a rajtuk élő 
Jurinea mollis, Linum tenuifolium, Inula britannica, Hippocrepis comosa, Seseli annuum is e 
gazdálkodási múltra utal. Élőhelyükön terjedőben van a Robinia pseudo-acacia, a hegy csúcsán a 
Quercus cerris, Robinia pseudo-acacia, Pinus sylvestris és Bothriochloa ischaemum. A Centu-
hegyen a valamikori cseres-tölgyesben most Juniperus communis, Pinus sylvestris és Robinia 
pseudo-acacia él együtt, mellette vörös tölgyest és erdeifenyvest találunk. 

Az előkerült védett és ritka növényfajok alapján megállapíthatjuk, hogy a Putnoki-
dombság kisparcellás művelésű szőlőinek felhagyása természetvédelmi szempontból kedvező 
folyamatokat idéz elő, hiszen értékes növényfajok gyepesítik be a korábban bolygatott, illetve 
erodált felszínű parcellákat. A paraszti gyümölcsösök aljnövényzete kaszálásának felhagyása 
esetén ezzel szemben áthatolhatatlan szilvabozót alakul ki, és a lombozat záródásával, a sűrű 
cserjeszint kialakulásával párhuzamosan az értékes növényfajok kiszorulnak. A gyepek néhány 
évenkénti leégésének, égetésének (amelyet a fiatalabb korosztály tagjai duhajkodásból, míg az 
öregek szubjektív tájesztétikai okokból végeznek) fontos szerepe van a másodlagosan kialakult 
féltermészetes szárazgyepek záródásának, illetve cserjésedésének megelőzése, a botanikai értékek 
fennmaradása érdekében, ugyanakkor közvetlenül káros a gerinctelen faunára nézve (közvetve 
viszont, a tápnövények túlélésének biztosításával, hozzájárul ritka lepkefajok megőrzéséhez is). 
 
6.7.12. Egyéb élőhelyek 

A vizsgált terület több pontján jelennek meg telepített erdészeti faültetvények és 
származékaik (S): akácosok, nemes nyarasok, egyéb tájidegen lomboserdők, erdei- és feketefenyvesek, 
egyéb tájidegen fenyvesek, nem őshonos fajokból álló spontán erdők, cserjések, facsoportok, erdősávok 
és fasorok (fásítások). Jelentős kiterjedésűek az agrár élőhelyek (T) is (egyéves és évelő szántóföldi 
kultúrák, kistáblás mozaikok). Az egyéb élőhelyek (U): falvak, meddőhányók, folyóvizek, állóvizek. 

Élőhelyfoltok természetessége:  
S: Természetességének mértéke gyenge. A vizsgált területen sokfelé találhatók tájidegen 

fafajokat felsorakoztató foltok. Aljnövényzetük sokszor fajszegény és nitrogénkedvelő fajokban gazdag. 
T: A nagyüzemi módon művelt szántóföldi kultúrák területe természetességének mértéke 

kicsi, teljes mértékben ember által létrehozott másodlagos élőhelytípusok. Sok  adventív és 
özönnövény-jellegű fajt tartalmaznak. Az előforduló, sokszor fajszegény területen szinte csak 
gyomok találhatók meg. A kistáblás mozaikok ritka, szórványos gyomfajoknak is otthont adnak. 

U: Az élőhelyek elsősorban lakott területet fednek, ebből adódóan is a foltok 
természetességi állapota rossz. Az élőhelyfoltok másodlagosak, jelentős részük nagy százalékban 
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beépített. A legértékesebb foltokként a helyenként víztükörrel rendelkező rendkívül kicsi állóvíz 
foltok és a területet átszövő kis patakok, erek csordogáló vízhálózata említhetők. A putnoki 
(Szörnyű-völgyi) halastóban előforduló Ceratophyllum submersum színesíti a képet. 

Jelenlegi gazdálkodási formák:   
S: Erdőgazdálkodás 
T: Szántóföldi kultúrák 
U: Típustól függően többféle hasznosítási mód. 

Veszélyeztető tényezők:  
Az élőhelytípusokat jellegükből adódóan nem fenyegeti veszély. 

A fennmaradást biztosító gazdálkodási formák és egyéb javaslatok:  
A fennmaradást a jelenlegi gazdálkodási forma biztosítja.  

Nagytáblás szántó gyomviszonyait mutatom be a Rónya-pusztánál fekvő napraforgótáblában 
készült felvételben (2005. szeptember 14., méret: 5 × 5 m) (29. táblázat). Figyelemre méltó a hazánk 
napraforgóvetéseiben mindenfelé elterjedt Ambrosia artemisiifolia hiánya. 

 29. táblázat: Cönológiai viszonyok napraforgótáblán Rónya-pusztánál 
Faj neve % 
Achillea collina 5 

Chenopodium album  1 

Chenopodium polyspermum  2 

Cichorium intybus  5 

Cirsium arvense  4 

Cirsium canum  1 

Convolvulus arvensis  3 

Conyza canadensis  1 

Dactylis glomerata  5 

Daucus carota  2 

Echinochloa crus-galli  5 

 

Elymus repens  10 
Inula britannica  1 

Oxalis corniculata  1 

Plantago major  1 

Polygonum aviculare  1 

Setaria glauca  5 

Solidago canadensis  1 

Tanacetum vulgare  1 

Trifolium arvense  1 

Verbena officinalis  1 

Vicia cracca  1 

Viola arvensis  1 

 Legjelentősebb élőhelytípus: Extenzív szántók, mozaikos agrárélőhelyek 
Dél-Gömör néhány községének gyenge termőhelyi adottságú területein találhatók olyan 

növényvédőszer- és műtrágya-felhasználástól nagyrészt mentes extenzív szántók, amelyek 
természetvédelmi értéket is képviselnek több ritka, szórványos gyomnövényfaj (Agrostemma 
githago, Bifora radians, Conringia orientalis, Euphorbia salicifolia, Galium tricornutum, 
Rapistrum perenne) élőhelyeként, egyes madárfajok (pl. fogoly (Perdix perdix)) menedékeként. Az 
ún. kisparcellás művelés élőhelyein (elsősorban Gömörszőlős, Kelemér, Alsószuha, Dövény és 
Jákfalva környékén) a mezőgazdasági kártevők fogyasztóinak fajgazdagsága jóval nagyobb, mint a 
nagytáblás művelés alá eső területeken. A különböző művelésmódú területek közé felhagyott 
parcellák ékelődnek. A kis táblaméret és a mozaikos agrárélőhelyek fenntartása tehát azok 
tájképi változatosságot biztosító és kultúrtörténeti hagyományőrző jellege mellett 
természetvédelmi szempontból is fontos.  

Kiemelt mintaterületek: Kisparcellák Alsószuha és Gömörszőlős határában  
Az Alsószuha és Gömörszőlős környékén végzett botanikai, tájgazdálkodási és talajtani 

vizsgálataink — kiegészítve laboratóriumi tápanyagtartalom-vizsgálatokkal — lehetőséget adtak a 
természetes és a művelt területek talajtani és eróziós viszonyainak összehasonlítására. A szántott 
területeket gyakran meredek lejtőkön találjuk. Az itt jellemző barna erdőtalaj típusai kevésbé 
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érzékenyek az erózióra, mégis jelentős károkat szenvednek a meredek lejtőn lévő kapás kultúrák 
miatt (mert a termesztés során még a legmeredekebb részeket is rendszeresen kapálják).  

A Gömörszőlős környéki domboldalak a XX. század derekán még szántók voltak; a nagy 
legelő a falutól távol, Szuhafő felé, a gyümölcsösnél volt; sajnálták a földet legelőnek, a temetőt is 
ezért tették a legmeredekebbre; amit lehetett, megműveltek. A téesz a megalakulását követően 
viszonylag hamar felbomlott, és mindenki viszavette a földjét. Egyesek annyira szeretik a földjüket, 
hogy még 2005-ben is felszántották, bár már nem vetettek bele (2004-ben még vetettek bele babot, 
de nem tudták eladni) (É. Kovács ex verb.).  

A vizsgált alsószuhai és gömörszőlősi talajok elemzése során tanszéki talajtanos 
kollégáimmal megállapítottuk, hogy korábban intenzívebb földhasználat alatt álltak. A jelenleg 
extenzív művelés alatt álló területek ritka, értékes növényfajoknak adnak otthont. A talajtakaró 
vastagsága helyenként csupán 5-10 centiméter, és a löszös alapkőzet a humuszos szinttel keveredik. 
A növényborítás hiánya esetén az erózió hatásai könnyebben felismerhetők, hiszen az alapkőzet 
világosabb, sárgás színe a felszínen látható. 

Az alsószuhai Lengyel-oldal kisparcelláin és a szántás alól 1963-ban felhagyott területen 
(most gyep, legelő) végzett talajtani vizsgálataink adatait a 30. táblázat tartalmazza (2004. június 
3.). Az 1963-ban felhagyott részen H4, H5a gyepeket találunk, amelyeket néhány éve leégettek. Az 
1963-ban felhagyott szántó lejtője egyenes, rövidebb és meredekebb, mint a mellette lévő, szintén 
vizsgált ma is szántott, illetve az 1990-ben felhagyott és most kaszált terület lejtője (e két lejtő 
összetettebb). 

Három alsószuhai parcelláról közlök cönológiai felvételeket, amelyek a korábbi 
gazdálkodásra utalnak. A 33. táblázat az alsószuhai Templom-oldal és Lengyel-oldal kisparcellái 
növényborítottságának változatosságát, valamint a cönológiai felvételek helyszíneit mutatja be. A 
teljes vizsgált terület 1963-ig egy tagban papi/tanítói föld volt, szántóföldi művelés alatt állt, 
gabonát termesztettek rajta. 1963-ban keskeny parcellákra felosztva háztájinak kapták meg a 
falubeliek a termelőszövetkezetbe bevitt földjeikért cserébe. Jelenleg búza, kukorica, zab, burgonya, 
lucerna, kaszáló és felhagyott rész is van ugyanazon a domboldalon. 

A gabonatermesztés alól 1990-ben felhagyott terület rendszeres kaszálásának köszönhetően 
rajta nagyszámú növényfaj találja meg életfeltételeit. A hasonló fekvésű és gazdálkodás-történetű, 
azonban nem rendszeresen kaszált parcellán agresszív gyomfajok kerültek túlsúlyba. A harmadik, 
1963-ban felhagyott, majd 1990-ig legeltetett parcellán elegendő idő telt el az újranövényesedéshez, 
és egy természetközeli állapotú, másodlagos sztyepprét alakult ki. Az özönnövények mindhárom 
vizsgált területről hiányoznak. 

A lejtő meredek, a hajlásszög a felső részen 17-25%, de az alsó részen sem sokkal 
lankásabb: 12-17%. Ennek ellenére gyenge az erózió (változatos, nagyrészt kézi talajművelés, a 
tetőn lucernás). A foszfortartalom alacsony, ami a műtrágyahasználat hiányának köszönhető. A 
jelenleg művelt területen a foszfor eloszlásának vizsgálata azt mutatta, hogy a lejtő felső harmadán 
kisebb (32 mg/kg), míg az alsó harmadán nagyobb (90 mg/kg) mennyiségű foszfor található. 

Az 1990-ben felhagyott, 2004-ben kaszált (öreg lucernás, vörös herével felülvetve) területen 
a lejtő felső harmadáról származó mintákban 29 mg/kg, míg a lejtő alsó harmadáról származó 
mintákban 21 mg/kg foszfort mértünk. 

Az 1963-ban felhagyott, majd 1990-ig juhokkal legeltetett, most kezelés nélküli területen a 
lejtő felső harmadán 67 mg/kg, míg a lejtő alsó harmadáról származó mintákban 20 mg/kg foszfort 
mértünk. Uralkodó élőhelytípusai félszáraz gyepek, kötött talajú sztyepprétek. Ritka, illetve 
szórványos gyomnövényei az Euphorbia salicifolia és a Rapistrum perenne, védett fajai a Linum 
hirsutum és a Dianthus deltoides, szórványos növénye a Scutellaria hastifolia. 
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30. táblázat: Talajtani adatok az alsószuhai Lengyel-oldalról 

Ssz Hely cm szt szín text mész pH erózió talajtíp felszín egyéb 

36 LAH 0-100 A világosbarna A/AV-   kollu-
vium 

felh. szántó 
1990 óta 
kaszáló alja 

nincs 
kavics/vízhatás 
/rozsda, változó 
fizikai féleség, 
egyöntetű szín 

37 0-8 Bsz világosbarna AV -   Bsz = Bszántott 

 8-95 B világosbarna A -   

 

LKH 

95- C világos sárgásbarna A -   

ABET ua. középső 
része 

nem kavicsos, 

rozsdafolt nincs 

38 0-25 Bsz világosbarna AV -   Bsz = Bszántott 

 

LFH 

25- B világosbarna A -   

ABET ua. fent 

 

39 0-25 A világosbarna V +++  

 

LFH 

25- C sárga V +++  

> 70 % földes 
kopár 

gerinc (Vad-
répás); 
Rapistr. per., 
Eriger.acr. 

löszös; 
mészlepedék 
van benne 

40 0-20 Bsz világosbarna A -  vasszeplők 

 

LKH 

20- C sárgásbarna A -  

erős ABET 
erősen 
erodált 

uott mint 37: 
inflex. pont a 
felh. szántón 
(kaszáló) 

 

41 0-8 A sárgásbarna A/AV-  

 

LAH 

8- ABCsárgás; kevés sárga 
kavics 

A/AV-  

erős 
felhal-
mozódás 

kollu-
vium 

1963-ban 
felhagyott 

H4, H3a 

kevert 
kolluvium 

42 0-8 A sötétbarna, fekete AV -  

 8-20 B1 sötét vörösbarna AV -  

 20-27 B2 világos vörösbarna A/AV-  

 27-55 C1 márványozott A -  

 55-62 C2 világosbarna A/AV-  

 62-70 C3 rozsdás vil.sárga AV -  

 70-80 C4 sárgásbarna-vöröses A/AV-  

 80-85 C5 vöröses kav. -  

 85-95 C6 vörös/sárga/barna AV -  

 

LKH 

95- C7 sárgásbarna kav. -  

erős 
lejtő-
horda-
lék 
hatás 

lejtő-
horda-
lék 

inflexiós pont 
környéke;  

H4, H3a 

 

43 0-5 A sárgásbarna AV   

 5-35 B vörösbarna AV   

 35-55 BC kevert AV ++  

 

LFH 

55-70 C sárgásbarna AV +++  

 erodált 
ABET 

H4, H3a egy 5 cm-es 
rétegben 
meszes 
lepedékek 

44    szép, éles átmenetek       kevésbé kevert, 
mint a 43. 
Meszes lepedék 
kb. 50-től (C 
egésze). 



 105 

Érdekesség a mintaterületek különböző lejtőharmadai között fennálló különbség a kötöttség 
szempontjából. Az 1963-ban felhagyott területen legnagyobb a kötöttség, agyagos vályog 
talajféleséget találunk itt. A talajok humusszal jól ellátottak, általánosságban elmondható, hogy a 
lejtő alsó harmada felé emelkedik a humusztartalom. Ezzel ellentétben a foszfortartalom, a szántó 
kivételével, a lejtő felső harmadán nagyobb. Legkisebb foszfortartalmat a 30 éve felhagyott terület 
alsó harmadán mértünk (31. táblázat). 

31. táblázat: A feltalaj laboratóriumi jellemzői (Alsószuha) 

CaCO3 AL-P2O5 AL-K2O SZA Felszín-
borítás 

Lejtő pHKCl pHH2O KA 
(%) (mg/kg) (mg/kg) (%) 

LFH 5,41 6,50 44 0 32,41 162,68 2,55 
Szántó 

LAH 5,96 6,70 38 0 90,07 184,35 3,28 

LFH 5,32 6,30 40 0 28,67 141,86 3,01 1990-ben 
felhagyott LAH 5,25 6,16 36 0 20,85 118,72 2,37 

LFH 6,47 6,85 48 0 66,59 166,23 2,5 1963-ban 
felhagyott LAH 5,70 6,37 48 0 19,58 188,04 2,86 

A területen még mindig vastag talajtakaró fedi az alapkőzetet. A gyenge mértékű erózió 
oka egyrészt a földhasználatban keresendő: a helybeliek a mai napig kézzel végzik a talajművelési 
és növényvédelmi feladatokat. Másrészt, erózió esetén a felszínen gyorsan lefutó csapadék nem 
okoz további eróziót. A kisebb mértékű erózió harmadik oka a művelt területek feletti viszonylag 
hosszú erodálatlan gerinc, amelyet az utóbbi 6 évben lucerna borít. A laboratóriumi talajvizsgálati 
adatok (32. táblázat) alacsony fokú szervesanyag-utánpótlásra utalnak: az A, B és C1 szintek AL-
P2O5-tartalma nagyon alacsony. A talajrészecskék (lásd KA-értékek) bizonyos fokú keveredése 
fordulhatott itt elő, ugyanis az A szint felé közeledve egyre világosabb a talaj, vagyis az eke vagy 
tárcsa az alsó szintek keveredését okozta.  

32. táblázat: Az alsószuhai talajszelvény laboratóriumi vizsgálati adatai 

CaCO3 AL-P2O5 AL-K2O SZA Talaj-
szint pHKCl pHH2O KA 

(%) (mg/kg) (mg/kg) (%) 

A 6,07 7,37 48 0 24,47 127,11 1,84 

B 6,54 7,81 54 0,5 45,26 149,88 0,58 

C1 6,65 7,95 62 0,6 22,35 178,62 0,53 

C2 6,77 8,13 51 0,6 128,81 164,06 0,27 

A növényfajokat és azok borítási értékeit bemutató cönológiai felvételeim a 34-36. 
táblázatokban láthatók. Valamennyi parcellán korábban szántóföldi művelés folyt kukorica- (Zea 
mays), búza- (Triticum aestivum) vagy zabvetéssel (Avena sativa).  

A 34. táblázatban (2005. szeptember 14., méret: 2 × 2 m) szereplő fajokat a tulajdonos 
szarvasmarhái számára az 1990-es évek közepe óta rendszeresen kaszált (öreg lucernás, vörös 
herével felülvetve) területen felvételeztem. Korábban szántó volt kukorica-, búza- és zabvetéssel, 
majd lucernás. E mintaterület rejti a legtöbb növényfajt. Ennek legvalószínűbb oka a rendszeres 
kaszálás lehet, ugyanis a biomassza eltávolítása bizonyos gyomfajok megjelenését is 
eredményezheti. A parcellát vörös herével (Trifolium pratense) felülvetették. A kétszikűek 
viszonylag nagy aránya nagyjából stabil, kiegyensúlyozott gyepre utal. 

 



 
 

33. táblázat: Cönológiai felvételek helyszínei az alsószuhai Templom-oldalon és Lengyel-oldalon 
 

Templom-oldal            Lengyel-oldal 
cserj. temető  cserjés          vízmű        cserjés    cserjés 

 felhagyott ka-
száló 

szán-
tó 

felha-
gyott 

felül 
szántó, 
középen 
megszaladt 
a talaj, alul 
szántó 

felha-
gyott 

2 éve 
felha-
gyott 
(kuko-
ricakó-
rók) 

zavart 
felha-
gyott 

lucerna, 
lent 
burgo-
nya 

vadvirá-
gos  
6 éve 
kaszáló, 
előtte 
szántó 
(búza, 
zab, 
kukorica) 

szántó 
(minden 
évben 
szántják 
1963 óta is) 
(kukorica, 
kis foltban 
burgonya, 
felette 
gyomos 
tritikálé) 
(Ablonczy-
néé) 
(talajminták 
innen) 

vadvirágos rét: 
10 éve kaszáló 
(tehénnek), 
korábban 
szántó 
(kukorica, 
búza, zab) 
majd lucerna 
vetve, 
kaszálva 
 34. táblázat 

gyomo-
sabb, 
ősszel 
kaszálják 
ált., és 
elégetik 
 35. 
táblázat 

6 éve 
kaszáló, 
előtte 
szántó volt 
(búza, zab) 
(világos-
zöld gyep) 
(Ablonczy-
néé) 

1963 óta felhagyott 
(előtte szántó), juh 
legelte a tsz 
felbomlásáig (1990), 
ma gondozatlan (néha 
kaszálnak rajta), 
vadszilvásodik 
(Ablonczynéé)  
 36. táblázat 



34. táblázat: Cönológiai felvétel Alsószuhán 10 éves kaszált gyepben 
Faj neve % 
Achillea collina 5 

Agrimonia eupatoria 1 

Anagallis arvensis 1 

Artemisia vulgaris 2 

Calamagrostis epigeios 2 

Centaurea macroptilon 13 

Chrysanthemum leucanth. 1 

Cichorium intybus 4 

Convolvulus arvensis 1 

Coronilla varia 3 

Dactylis glomerata 2 

Daucus carota 3 

Hypericum perforatum 1-2 

Inula britannica 3 

Leontodon hispidus 2 

Linaria vulgaris 1-2 

 

Lotus corniculatus 2 
Medicago sativa 5 

Pastinaca sativa 4 

Picris hieracioides 1 

Plantago lanceolata 3 

Plantago media 4 

Poa angustifolia 9 

Prunella vulgaris 3 

Ranunculus polyanthemos 2 

Setaria glauca 4 

Symphytum officinale 3 

Taraxacum officinale 5 

Tragopogon orientale 2 

Trifolium pratense 12 

Trifolium repens 7 

Verbascum blattaria 1 

A 35. táblázat (2005. szeptember 14., méret: 2 × 2 m) fajait a szomszédos, a 
gabonatermesztés alól 1990-ben felhagyott, és azóta alkalmanként, rendszertelenül, nem minden 
évben kaszált, jelenleg is gyomos parcellán írtam össze. Az Elymus repens magas (40%) borítási 
értéke zavart állapotra utal és megerősíti a rendszeres kaszálás hiányának tényét. A korábbi 
gabonavetés felhagyása óta eltelt idő viszonylagos rövidsége, vagyis a környező területekről való 
újranövényesedésre rendelkezésre álló idő rövidsége, valamint a nem megfelelő gazdálkodás miatt, 
uralkodóak a gyomnövények. Az özönnövények ugyanakkor hiányoznak. Az összes fajszám is 
jóval kevesebb, mint az előző parcellán. 

35. táblázat: Cönológiai felvétel Alsószuhán 10 éve felhagyott és nem rendszeresen kaszált gyepben 

Faj neve % 

Anagallis arvensis 1 

Bromus arvensis 2 

Cichorium intybus 3 

Cirsium arvense 5 

Convolvulus arvensis 3 

Daucus carota 1-2 

Elymus repens 40 

Lathyrus tuber 1 
 

Leontodon hispidus 2 

Matricaria inodora 2 

Mentha longifolia 4 

Pastinaca sativa 2 

Setaria glauca 5 

Stenactis annua 4 

Symphytum officinale 2 

Taraxacum officinale 5 

Trifolium repens 3 

Az 1963-ban felhagyott (azelőtt szántóként művelt), majd 1990-ig (a termelőszövetkezet 
felbomlásáig) juhokkal legeltetett, jelenleg kezelés nélküli területen (36. táblázat, 2005. szeptember 
14., méret: 2 × 2 m) természetközeli állapotok uralkodnak. Vizsgálataim során az előzőnél több, 
míg a rendszeresen kaszált parcelláénál kevesebb fajt írtam össze. A Brachypodium pinnatum 
dominanciája arra utal, hogy a felhagyás óta eltelt 43 év alatt a környező természetes vegetációs 
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foltokból utánpótlódva másodlagos, viszonylag beállt, természetközeli állapotú félszáraz 
szálkaperjegyep alakult ki vadvirágfajokkal. A művelt területek gyomfajainak (Anagallis arvensis, 
Equisetum arvense, Setaria glauca) aránya alacsony, és nem fordul elő özönnövény sem. A 
cönológiai felvételek a terület legelőmúltjára utalnak. Mind a nagy takarmányértéket hordozó 
(Benyovszky et al. 1995) legelőfűfajok (Agrostis stolonifera), mind pedig a legelőgyomok 
(Eryngium campestre) a korábbi rendszeres legeltetésre utalnak. Az Achillea collina és a Galium 
verum szintén tekinthetők a legelést jelző növényeknek.  

36. táblázat: Cönológiai felvétel Alsószuhán 1963-ban felhagyott és 1990-ig legeltetett gyepben 

Faj neve % 

Achillea collina 2 

Agrimonia eupatoria 10 

Agrostis stolonifera 5 

Anagallis arvensis 1 

Brachypodium pinnatum 25 

Calamintha vulgaris 1 

Cerastium vulgatum 1 

Dorycnium germanicum 5 

Equisetum arvense 1 

Eryngium campestre 2 

Festuca rupicola 5 

Galium verum 3 

Hieracium umbellatum 3 

Knautia arvensis 2 

Leontodon hispidus 4 

Linum catharticum 2 

Lotus corniculatus 2 

Ononis arvensis 2 

Pimpinella saxifraga 2 

Plantago media 3 

Ranunculus 2 

Setaria glauca 3 

Thesium linophyllon 2 

Trifolium pratense 1 

Talajtani jellemzés — extenzív szántók, Gömörszőlős, Cuda Ny-DNy része (a falu É-i 
végétől ÉNy-ra induló völgy 2. dombja, Csató-bérccel szemben) (2004. október 1.) (37-41. 
táblázat). 

37. táblázat: Kis katéna a gömörszőlősi Cuda szántóján 

Ssz Hely cm szt szín text talajtíp egyéb 

G1 LAH 0-65 B sötétsárga A(V) ABET lehetett felette gyep van; humuszos 
szint már nincs 

kisparcellás szántó széle; 
pezseg 

  65- C világossárga A löszös márga  

G2 LKH 0-10 A sötétsárga AV  

  10- C kevert: szürkés-
vilsárga+élénksárga 

V(A) 

 

 

G3 LFH 0-8 A világosbarna AV  

  8-25 B sárgásbarna (A)V  

  25- C sárga V 

BET volt vmikor 

 

A területet sokáig szántották (a vegetáció alapján 10-20 éve hagyhatták fel). 
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 38. táblázat: A Cuda központi részének talajtani adatai  

Ssz Hely cm szt szín text talajtíp egyéb 

G4 LAH 0-30 C világosbarna A Erősen tömődött 

  30-50 CA kevert A Erősen tömődött 

  50- Ae (szürkés)fekete A 

 

földes kopár 

 Erősen tömődött; A eltem. 

G5 LKH 0-30 C1 világossárga V LKH 20 %-os, 10 %-os 

  30-60 C2 vörös V LKH infl. fölött 18,5 %-os 

  60- C3 világossárga márg 

 

földes kopár 

  

G6 LFH 0-20 C1 sötét szürkésbarna V  

  20-50 C2 világos szürkésbarna V  

  50- C3 rozsdás szürkésbarna AV 

 

földes kopár 

  

G7 LKH 0-65 A fekete A nagyon kevert 

  65-90 C sárgásbarna A nagyon kevert 

  90- A2 fekete A  

 

kolluvium 

 nagyon kevert 

39. táblázat: Szúróbotos leírás a gömörszőlősi parcelláról 

Helyszín vast. szint szín fizikai 
féleség 

talajtípus egyéb 

Gömörszőlős, 
Cuda 

0-30 C világosbarna A kolluvium lejtő alsó harmada, 
50cm-től eltemetett 
A szint 

40. táblázat: A gömörszőlősi talajszelvény laboratóriumi vizsgálatának eredményei 

CaCO3 AL-P2O5 AL-K2O SZA Talaj-
szint pHKCl pHH2O KA 

(%) (mg/kg) (mg/kg) (%) 

A 6,87 8,03 59 23,9 62,23 253,83 1,57 

C 6,86 8,26 64 23,1 37,33 147,55 0,49 

A vizsgált szántón 2005-ben tritikálé volt, az extenzív földhasználat és a növényvédőszer-
használat hiányának eredményeként ritka gyomnövényekkel (Bifora radians, Agrostemma githago). 
A lejtő felső harmada 12-17%-os, az alsó 5-12%-os lejtésű. Az erózió erős fokozatú, szinte nem 
maradt genetikus talajszint. A felső 5-15 cm-ről vett mintában a szervesanyag-tartalom még így is 
1,57%, következésképpen a legvalószínűbb, hogy a művelés és az erózió folyamatosan keverték a 
felső és az alsó talajszinteket, amíg elérte az alapkőzetet. A pH (8; 8,2) is magas mésztartalomra 
(>20%) utal. A foszfortartalom jóval nagyobb a lejtő alsó harmadában, mint a felső harmadon. A 
vizsgált parcellák közül a gömörszőlősi az erodáltabb. A parcellát övező száraz sztyepprétek 
gyomos, zavart állapotot mutattak kevés természetközeli állapotra utaló növényfajjal.  

Gömörszőlősön egy művelt terület alapvető talajtani jellemzőit hasonlítottuk össze egy 
száraz sztyepprétével (ugyanazon a lejtőn) (41. táblázat). A laboratóriumi adatokban megmutatkozó 
különbségek arra utalnak, hogy az elmúlt néhány évben gyeppel fedett terület korábban intenzív 
szántóföldi művelés alatt állt. A lejtő alsó- és felső harmadán mind a szántott parcellán, mind a 
gyepben jelentős különbségek mutatkoznak meg az AL-P2O5-tartalomban.  
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41. táblázat: A gömörszőlősi parcella és környezete feltalajának laboratóriumi vizsgálati eredményei 

CaCO3 AL-P2O5 AL-K2O SZA Felszín-
borítás 

lejtő pHKCl pHH2O KA 
(%) (mg/kg) (mg/kg)  (%) 

LFH 6,68 7,78 56 21,3 140,84 463,99 2,33 
szántó 

LAH 6,81 7,77 50 7,8 166,36 558,55 3,16 

LFH 6,71 7,33 58 19,3 110,14 483 3,91 
gyep 

LAH 6,63 7,16 58 9,7 181,6 532,2 4,45 

 

Mintaterület: Dövény és Jákfalva közötti felhagyott szántók talajtani jellemzői (42. 
táblázat) (2004. június 2.) 

42. táblázat: Felhagyott szántók talajtani jellemzői Dövény és Jákfalva között 

Ssz cm szt szín text mész erózió tal.típ. felszín egyéb 

30 0-45 A vilbarna+rozsdafoltok A -  

 45- AC feketés-rozsdás márv. A -  

öntés szántó, 
mellette 10 
éve felhagyott 
szántó is 

márványozott, 
rozsdás, A már 
nem humuszos 
(0-20 cm: szántott) 

31 0-15 A1 sötétebb barna AV - kolluv. 

 15-30 AB világosbarna AV -  

 30- C rozsdás barna A -  

kollu-
vium 
(BET) 

20 éve felh. 
szt, cserjés 
H5a (Rosa, 
Pyrus) 

„agyonszántott”, 
erodált + 
ráhordódott 

32 0-12 A sötétbarna AV - gyenge8 

 12- B vörösbarna, sárgás, 
rozsdás, feketés 

A -  

ABET ua. (Hieracium 
sok, Fest. 
pseud., F. val., 
Chrysanthem.) 

Rozsdafoltos, az 
előzőnél 
mállottabb, 
márványozott9 

33 0-85 A sötétbarna A - - 

 85- C sárga A - - 

       

öntés 
réti 

10 éve felh. 
szt, ua.(Ran, 
Lotus) felszín 
repedezt 

0-40: kihullott;  

50 alatt 
vasborsó;  

60 alatt 
márványozott 

 

                                                
8 Gyenge erózió, mert hiányzik a humuszos A szint, ez a korábbi szántásra utal. 
9 Mély a termőréteg, nem értük el az alapkőzetet (ez kedvező, jellemző az ABET-re, a szántó alatti Ramann sekélyebb). 
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6.8. A kutatásaim során megtalált, a Natura 2000 programban szereplő növénytaxonok és 
élőhelytípusok 

A kutatásaim során feljegyzett növénytaxonok közül a következők szerepelnek az 
Élőhelyvédelmi Irányelv hazai honosításaként kiadott 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 3. számú 
mellékletében: 

• Pulsatilla grandis Wender. 

• Echium maculatum L. 

• Iris aphylla L. subsp. hungarica (W. et K.) Hegi 

A kutatásaim során feljegyzett élőhelytípusok közül a következő kódok és típusok 
szerepelnek az Élőhelyvédelmi Irányelv hazai honosításaként kiadott 275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendelet 4. számú mellékletében: 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 

• 5130 Boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben 

• 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-
Brometalia) 

• 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion 
coeruleae) 

• 6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 
szegélytársulásai 

• 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 

• 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

• 7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok 

• 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 

• 91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

Kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok: 

• 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-
Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei 

• 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

• 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal 
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6.9. Új tudományos eredmények 

1. A Putnoki-dombságban 807 edényes növénytaxont jegyeztem fel. Korábban még nem 
talált növénytaxonokat is azonosítottam. A feljegyzett edényes taxonok közül egy a magyar flórára 
(Geum rivale), három a Matricum flóravidékre (Bidens frondosus, Festuca javorkae, Oenanthe 
banatica), 25 a Tornense flórajárás tekintetében (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans, 
Ceratophyllum submersum, Trifolium angulatum, Vicia cassubica, Myosotis nemorosa, Plantago 
major subsp. intermedia, Rapistrum perenne, Conringia orientalis, Sicyos angulatus, Iva 
xanthiifolia, Senecio erucifolius, Senecio aquaticus, Centaurea indurata, Cerastium dubium, 
Polygonum neglectum, Humulus scandens, Elodea canadensis, Potamogeton berchtoldii, 
Potamogeton lucens, Epipactis albensis, Orchis militaris, Festuca vojtkoi, Brachypodium rupestre 
subsp. rupestre, Hordeum murinum subsp. leporinum, Acorus calamus), míg 55 a Putnoki-
dombság, illetve a Sajó-völgy kistájra nézve új (Equisetum ramosissimum, Dryopteris dilatata, 
Pulsatilla grandis, Clematis integrifolia, Ranunculus sardous, Aquilegia vulgaris, Prunus fruticosa, 
Chamaecytisus ratisbonensis, Trifolium fragiferum, Galega officinalis, Colutea arborescens, Peplis 
portula, Eryngium planum, Bifora radians, Oenanthe aquatica, Galium uliginosum, Geranium 
phaeum, Geranium palustre, Euphorbia salicifolia, Gentiana cruciata, Gentianopsis ciliata, 
Echium maculatum, Mentha pulegium, Gratiola officinalis, Veronica scutellata, Orobanche lutea, 
Cardamine amara, Cardamine glanduligera, Viola elatior, Pseudognaphalium luteo-album, Inula 
helenium, Rudbeckia laciniata, Galinsoga quadriradiata, Artemisia pontica, Cirsium palustre, 
Cirsium oleraceum, Crepis praemorsa, Primula elatior, Paris quadrifolia, Leucojum aestivum, Iris 
pumila, Juncus tenuis, Juncus atratus, Cephalanthera longifolia, Listera ovata, Dactylorhiza 
incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza majalis, Eriophorum latifolium, Carex buekii, Carex 
vesicaria, Glyceria declinata, Agrostis gigantea, Stipa dasyphylla, Leersia oryzoides). 
 

2. Felmértem és jellemeztem a Putnoki-dombság kistáj élőhelytípusait, az azokon zajló 
hagyományos tájgazdálkodási formákat és a veszélyeztető tényezőket, ezzel adatokat szolgáltattam 
a biotópok megóvása érdekében kidolgozandó kezelési tervekhez. 
 

3. Elvégeztem a Putnoki-dombságra vonatkozó szerteágazó, különböző formákban és 
kiadványokban megjelent adatok, közlések tömör, monografikus összefoglalását, tájökológiai 
megközelítéssel és gazdálkodás-központú szemlélettel elemezve az alapvetően néprajzi és történeti 
földrajzi jellegű forrásmunkákat. 
 

4. Terepi felméréseim alapján védelemre javaslom: 1. a Szuha-menti nedves réteket 
Alsószuha és Jákfalva között, 2. a Gömörszőlőstől északra fekvő, valamint a Zádorfalva és Szuhafő 
közötti felhagyott szőlőket és extenzív gyümölcsösöket, 3. a Szuhafő feletti égerligeteket, 4. az 
Alsószuha melletti Bakóc-völgyet, 5. a putnoki Hegyes-tető és 6. a Sajókazától északra fekvő Szár-
hegy és Ráró-hegy gyepjeit, szőlőit. 
 

5. Megállapítottam, hogy a Putnoki-dombság kisparcellás művelésű szőlőinek felhagyása 
természetvédelmi szempontból kedvező folyamatokat idézett elő. Az évszázados kapálásos művelés 
és a nagy lejtőszög kiváltotta erózió miatt felszínre került a löszös alapkőzet, amelynek 
köszönhetően a felhagyást követően a hegylábi löszgyepekre jellemző védett növénytaxonok 
telepedtek meg. 
 

6. A Stipa dasyphylla sajókazai termőhelyén készített cönológiai felvételek alapján 
megállapítottam, hogy különleges fajösszetétele miatt indokolt e növényközösség új cönotaxonként 
való leírása. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

Vizsgálataim megerősítették a hajdani kutatóktól és korabeli utazóktól ismert képet, amely 
szerint Gömör–Kis-Hont vármegyét változatos természeti viszonyainak köszönhetően „kis 
Magyarországnak” tekintették. A hegyvidékekre vagy az alföldi jellegű síkokra jellemző természeti 
adottságok itt, a Putnoki-dombságban (avagy Dél-Gömörben) együttesen megtalálhatók. 

A vizsgált területek természeti képe az elmúlt évezredek emberi jelenléte alatt gyökeresen 
megváltozott. A hajdan kiterjedt erdőségek és a Sajó folyót kísérő ősi mocsárvilág helyét napjainkra 
szántók, legelők, kaszálórétek, gyümölcsösök, szőlőparcellák és beépített területek foglalták el. A 
környezet átalakulása az elmúlt évtizedekben még jobban felgyorsult: a közelbe települt nehézipar 
közvetlen és közvetett hatásaival egyrészt tovább csökentette az élőhelyek kiterjedését és 
természetességét, másrészt viszont a dolgozó népesség elvonásával elősegítette a természet újbóli 
térhódítását és a néhány évtizedig intenzív, nagytáblás műveléssel fenyegetett táj mozaikosságának 
növekedését. 

A Putnoki-dombság természeti környezete alapvetően meghatározta a gazdálkodási 
tevékenységek jellegét és intenzitását, amit a tájtörténeti áttekintés adatai is igazolnak. Népesebb 
települések csak a térség szélein, peremhelyzetben alakultak ki, belsejében nem találunk akár 
alapfokú központként említhető települést sem. Annak ellenére, hogy vidékünk déli, délkeleti 
részén bányászat folyt, említésre méltó ipar nem jött létre, falvaink kifejezetten agrártermelő 
jellegűek. A gazdálkodást alapvetően befolyásolta, hogy a művelésre alkalmas földek korlátozottan 
állnak rendelkezésre és gyenge termékenységűek, a terület eltartóképessége összességében 
alacsony, azonban a népességszám ehhez jól igazodott, emiatt a XX. század második felének 
urbanizációs folyamatai előtt csak helyenként fordult elő elvándorlás, a birtokaprózódás elkerülése 
érdekében. Mivel nem jött létre tőkeerős, az új termelési technológiákat megvalósító kis- és 
középparaszti réteg, így a hagyományos, extenzív, a természeti adottságokhoz igazodó 
földhasználat, a korábbi időszakok országosan elterjedt termelési színvonala hosszú időre 
megmaradt a térségben. A növénytermesztés és állattenyésztés csak az erdő haszonvételeivel és 
háziipari tevékenységgel kiegészülve biztosított szerény megélhetést.  

A történeti forrásmunkák alapján megállapítható, hogy a két vármegye határmezsgyéjén, 
periférikus helyzetben fekvő Putnoki-dombság falvai a belső területeket elkerülő útvonal-vezetés 
ellenére kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokat ápoltak az őket körülvevő dinamikus ipari térségekkel 
egészen az I. világháborút követő elcsatolásokig, amikor azonban a falvak többsége elveszítette 
közigazgatási, kereskedelmi és kulturális kapcsolatainak döntő hányadát, és helyzete azóta is 
folyamatosan romlik. Az infrastruktúra egyes elemeinek bővítése nem tudta ellensúlyozni más 
közszolgáltatások csökkenését, a falvak népessége, ha napjainkban már lassabb ütemben is, de 
folyamatosan fogyatkozik. Mindezek azonban elősegítették a természeti környezet rengeteg 
értékének, jó természetességi állapotú élőhelyeinek és mozaikos, diverz kultúr- és félkultúr tájainak 
fennmaradását.  

A több szempontú vizsgálati megközelítés és kutatás alapján megállapítható, hogy a táj 
szervesen beépült e vidék népességének mindennapi életébe. Amellett, hogy az ember igyekezett 
alkalmazkodni a táj szabta feltételekhez, megjelenik tudatos tájformáló és a természetet a saját 
érdekeinek alárendelő tevékenysége is: erdőirtások révén növeli a szántók és kaszálórétek, legelők 
területét, az erdőt sokoldalúan hasznosítja.  

 A Putnoki-dombság és az érintkező sajó-völgyi peremterületek kaszálórétjein és legelőin a 
természetes szukcesszió folyamataként elkezdődött, és a vizsgálati időszakban is folyamatosan 
nyomon követhető a beerdősülés. Évszázadokon keresztül a réteken legeltetés és rendszeres 
kaszálás folyt a XX. század közepéig. A rendszeres emberi és állati jelenlét miatt a szukcesszió 
folyamata nem tudott megindulni, hiszen a megjelenő fa- és cserjecsemetéket a lágyszárúakkal 
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együtt lekaszálták, illetve az állatok lelegelték, vagy letaposták. A gyepek sorsát alapvetően 
meghatározza kitettségük, a lejtő hajlásszöge (az erózió szempontjából) és a növényborítottság, 
amely befolyásolja a talaj vízháztartását. A természetvédelmi beavatkozások emiatt csakis 
egyedileg, a terület adottságainak és a megőrzendő értékeknek megfelelően történhetnek. A 
kisparcellás művelésű szőlők felhagyása esetén értékes növényfajok népesítik be a korábban 
bolygatott, illetve erodált felszínű parcellákat, a paraszti gyümölcsösökben végzett kaszálás 
felhagyása esetén azonban a bozótosodással, cserjésedéssel a ritka növényfajok fokozatosan 
kiszorulnak. A gyepek néhány évenkénti leégésének/égetésének fontos szerepe van a másodlagosan 
kialakult féltermészetes szárazgyepek záródásának, cserjésedésének megelőzése, a botanikai 
értékek fennmaradása érdekében. 

A Putnoki-dombság jelentős szerepet tölt be az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park közötti 
zöldfolyosóként. Emellett pufferzónaként is fontos a szerepe mind a nemzeti parkok felé, mind – az 
elmúlt években ismét élővé változott, megtisztult – a Sajó folyó élővilágának gazdagításában, 
illetve változatos természetközeli élőhelyekkel a Borsodi-iparvidék szomszédságában.  

 Fontos szerepük van a dombság patakvölgyeinek az ökológiai kapcsolatok, élőhelyek 
közötti hosszabb útvonalú átjárási lehetőségek biztosításában is. A Szuhafő – Zádorfalva – 
Alsószuha – Dövény – Jákfalva menti szuha-völgyi üde, nedves, a szántóföldi hasznosítás számára 
kedvezőtlen termőhelyi adottságokkal rendelkező területeken a kaszálás fenntartása, illetve 
újrakezdése lehetővé teszi az özönnövények visszaszorítását, a természetes réti vegetáció újbóli 
térhódítását és a jellegzetes tájkép megőrzését. 

 A dombság különböző élőhelyei megannyi gazdálkodási módnak adnak otthont a helyenként 
felhagyott, másutt manapság is intenzív vagy extenzív művelés alatt álló szántóktól kezdve 
kaszálókon és legelőkön át a szőlő- és gyümölcsöskertekig, s mindezeket jellegzetes lankás 
domboldalak övezik hegylábi, patakvölgyi égeresekkel és füzesekkel, s e határzónák segítségével a 
harmonikus gazdálkodás szinte észrevétlenül megy át a nagyobbrészt a természetes biotópokba. A 
különböző folyamatok, így az erdősödés, a gyomosodás, a másodlagos gyepek és lejtősztyeppek 
kialakulása, az ország más részein ritkuló növényfajok itteni újszerű megtelepedése együttesen 
tartja fenn a diverzitást, s e dinamikus változások a néhány száz lelkes kis falvak természetközeli 
életmódú, helyenként (pl. Gömörszőlősön) a fenntartható gazdálkodás és életvitel szép példáját 
nyújtó lakosságával együtt teszi vonzóvá a gömöri dombvidéket nemcsak a botanikusok, hanem az 
ingerszegényebb városi életmódból kitörni kívánó átlagember számára is. 

 Terepi felméréseim alapján védelemre kiemelten érdemes területek a Szuha-menti 
mocsárrétek elsősorban Alsószuha és Jákfalva között, a Gömörszőlőstől északra fekvő és a 
Zádorfalva és Szuhafő közötti felhagyott szőlők és extenzív gyümölcsösök, a Szuhafő feletti 
égerligetek, az Alsószuha melletti Bakóc-völgy, a putnoki Hegyes-tető, valamint a Sajókazától 
északra fekvő Szár-hegy, Ráró-hegy és környezetének gyepjei. 

A kutatás eredményei, vagyis a Putnoki-dombságban kialakult vegetációtípusok (és az 
ezeket meghatározó talajviszonyok, régi és jelenlegi gazdálkodási formák) részletes megismerése 
alapvető fontosságú a ritka, védett növényfajok megmaradását, a természetes és természetközeli 
élőhelyek fenntartását, a degradálódás elkerülését biztosító természetkímélő gazdálkodás 
(legeltetés, kaszálás, extenzív szántó-, szőlő- és gyümölcsösművelés) kialakításához, illetve 
kiterjesztéséhez. Ily módon szervezhetővé válik e fontos Érzékeny Természeti Terület agrár-
környezetvédelme. 
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A feltárt élőhelyeket természetvédelmi szempontból veszélyeztető tényezők vizsgálataim alapján a 
következők: 

• Állatállomány csökkenése 

• Falvak elnéptelenedése 

• Nedves rétek és paraszti gyümölcsösök kaszálásának megszűnése, elmaradása, cserjésedés 
megindulása, beerdősülés 

• Nem megfelelő eszközzel (kézi kasza vagy motoros fűkasza helyett nagy kaszálógépekkel) 
végzett kaszálás 

• Nem megfelelő állatfajjal (juh) vagy élőhelytípusban (kiszáradó nedves rétek) végzett legeltetés 

• Túllegeltetés 

• A túltartott nagyvadállomány kártétele 

• Nem őshonos fafajok spontán betelepülése (elsősorban Robinia pseudo-acacia) 

• Gyomosodás felerősödése, adventív fajok (özönnövények) terjedése napjainkban erősödik (a 
réteken Solidago canadensis és Helianthus decapetalus; a patakok mentén Fallopia japonica és 
Bidens frondosus; földutak mentén Ambrosia artemisiifolia) 

• A környéken megmaradt néhány nagytáblás szántóról vegyszer- és szervesanyag-lemosódás 

• Gyújtogatás (falubeli suhancok kora tavasszal): bár a cserjésedés megakadályozása 
szempontjából megfelelő lehet, ugyanakkor erősen homogenizál, a diverzitást csökkenti és a 
gerinctelenekre különösen nagy veszélyt jelent 

• Emberi taposás és virágszedés (főként a szibériai nőszirom töveinek kiásása), illegális 
hulladéklerakás (szerencsére nem jellemző). 

 

A kutatási eredmények alapján adott javaslatok a természeti értékek megóvásának érdekében: 

• A nedves talajú rétek (zsombékosok, nem zsombékoló magassásrétek, mocsárrétek, 
kékperjések) rendszeres, évente egy alkalommal (nyár végén) történő kaszálása, amely a 
gyomosodás és a cserjésedés elkerülése mellett a táj esztétikai értékét is növeli (rendezettség, 
gondozottság érzete) 

• A nedves rétek megfelelő vízellátásának biztosítása 

• A kaszálást kiegészítő, szarvasmarhával végzett extenzív legeltetés (a sarjúra hajtva) a 
mocsárréteken (nem a magassásos és magaskórós állományokban), kerülve a túllegeltetést, a 
lehető legkisebbre mérsékelve a taposást (a legelőre hajtás útvonalának helyes megválasztásával 
és folytonos változtatásával) és a trágyázást 

• A kaszálás érdekében gazdasági ösztönzők biztosítása pl. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
Érzékeny Természeti Területek Programjának Haris Élőhely-fejlesztési Programja, illetve a 
remélhetőleg mielőbb meginduló Zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása célprogram 
keretében 

• A természetes gyepterületek lecsapolásának, feltörésének, műtrágyázásának tiltása 

• A nedves rétek vízrendezésével kialakított szántóföldeken szántó/gyep művelésiág-váltás 
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• Franciaperjés kaszálórétek kaszálása, veres csenkeszes rétek és hegyvidéki sovány gyepek 
legeltetése az állateltartó képesség szem előtt tartásával – ehhez részben biztosított a 
juhállomány 

• Gyepek becserjésedésének megakadályozása legeltetés hiányában rendszeres bozótirtással 

• Monokultúrás, illetve nem őshonos fafajokkal történő erdőtelepítés tiltása (főként Robinia 
pseudo-acacia, Pinus spp., Quercus rubra esetében) 

• Természetközeli erdőgazdálkodás a fafajok természeteshez hasonló arányának és korosztály-
szerkezetének fenntartásával 

• Ritka, régi tájfajtákból álló gyümölcsösök művelésének fenntartása 

• Felhagyott szőlők és gyümölcsösök gyepjének kaszálása a beerdősödést, és a tájidegen, 
agresszív fajok megtelepedését megakadályozandó 

• A szőlőhegyek felhagyott parcellái a kultúrtáj leginkább fajgazdag területei közé tartoznak, így 
megőrzésük és védelmük (újbóli művelésbe vonásuk elkerülése) kiemelten fontos feladat 

• A kisparcellás szántóföldi művelés fenntartása annak tájképi változatossága és kultúrtörténeti 
hagyományőrző jellege mellett természetvédelmi szempontból is kívánatos 

• A szántóföldi növénytermesztés során a megfelelő vetésszerkezet a biológiai és tájképi 
változatosság mellett a talajerő megtartása és az erózió elkerülése végett is fontos 

• A fenntartási módok kialakításához szükség van a táj gazdálkodás-történetének ismeretére is. 

 

Az élőhelyek megőrzése a vizsgált területen biztosítható, és a fenntartható tájgazdálkodás 
ötvözhető a helyi termékekre, a tisztaságra és nyugalomra épülő szelíd turizmussal és a 
hagyományos falukép megőrzésével. A fenntartható fejlődés eléréséhez szükség van a gazdasági, 
társadalmi és környezeti szempontok integrálására, a szektorokon átívelő gondolkodásra, a helyi 
erőforrások multifunkcionális használatán és az eltartóképességen alapuló integrált tervezésre, a 
szerves kultúra megőrzésére, a közösség hosszú távú hasznának előtérbe helyezésére, a problémák 
okainak rendszerben történő megválaszolására és az egyes tevékenységeknek egységes vertikumba 
történő összekapcsolására. 

 

 

 

 

„Gömörmegye virányának teljes ismertetését, valamint statistikáját csupán úgy és akkor lehet majd 
adni, ha megyénk minden kiváló pontjának növénytani viszonyait megfigyelni, s átvizsgálni 
szakférfiak vállalkoznak, kiknek minden irányban kifejtett tudományos bulvárlatai alapján biztos és 
minél bővebb adatokkal rendelkezhetünk” (Fábry 1867). 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Vizsgálataim során a Putnoki-dombság természetföldrajzi kistájban és az érintkező sajó-
völgyi zónában, 18 település közigazgatási határának mintegy 28 000 hektáros területén florisztikai, 
cönológiai, talajtani és gazdálkodás-történeti adatgyűjtést végeztem 1999. és 2006. között. 

A dolgozatban a térség természetföldrajzi viszonyainak felvázolása után a botanikai értékek 
bemutatása következik, utalva a veszélyeztető tényezőkre és javaslatokat téve az élőhelyek 
természeti értékeit megőrző kezelésre, feltárva a hagyományos tájgazdálkodási formákat, 
amelyeknek fontos szerepük van a ritkaságok megőrzésében. Ismertetésre kerülnek a lokálisan, 
valamint a Tornense flórajárásra, illetve még nagyobb területre új fajként előkerült növénytaxonok 
eddigi herbáriumi adatai és irodalmi hivatkozásai, előfordulási és veszélyeztetettségi jellemzői. A 
tájgazdálkodás történetének vizsgálata során az alapvetően néprajzi és történeti földrajzi jellegű 
forrásmunkákat tájökológiai megközelítéssel és gazdálkodás-központú szemlélettel elemeztem. A 
vizsgált terület növényzeti, talajtani és gazdálkodási viszonyainak feltárásával a kezelési tervek 
kidolgozásához kívánok alapot nyújtani. 

A feljegyzett 807 taxon közül 144 jelentős védett volta (64 taxon), vagy a térségre nézve 
jelentős előfordulása (80 taxon) miatt. Közülük egy a magyar flórára, három a Matricum 
flóravidékre, 25 a Tornense flórajárás, míg 55 a Putnoki-dombság, illetve a Sajó-völgy kistájra 
nézve új. A 144 jelentős taxon általam megtalált lelőhelyeihez legközelebb eső irodalmi adatait és – 
a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára Herbarium Carpato-Pannonicum 
Gyűjteményében fellelhető – herbáriumi gyűjtéseit is közreadom a dolgozatban. Elsősorban a 
nedves, üde réteken, az égerligetekben, a kaszált gyepű gyümölcsösökben és a felhagyott szőlőkben 
kerültek elő ritka növények, illetve az extenzív hasznosítású szántókon szórványos gyomfajok. 
Legjelentősebb a Geum rivale, amely a magyar flóra új tagja. Emellett az Iris aphylla subsp. 
hungarica, Pulsatilla pratensis subsp. zimmermannii, Oenanthe banatica, Cardamine glanduligera, 
Conringia orientalis, Rapistrum perenne, Orchis tridentata, O. militaris, Epipactis albensis, Carex 
cespitosa, Festuca javorkae, Stipa dasyphylla fajok emelendők ki. 

A területen 36 élőhelytípust különítettem el a kétszer módosított Á–NÉR kategóriák alapján. 
A legértékesebb élőhelyek jellemzésére azok tipikus növényzeti foltjain 26 cönológiai felvételt 
készítettem. 

Elkészítettem a vizsgált terület központi részének (Szuha-völgy Dövény, Jákfalva, 
Sajógalcóc, Sajókaza közötti 40 km2-es területe) 1:10 000-es méretarányú élőhelytérképét, 206 
foltot különítve el, mindenhol feljegyezve az előforduló fajokat is. Ez összehasonlítási alapként 
szolgálhat, illetve segítheti a természetvédelmi beavatkozások megtervezését. 

A kutatások során feltárt 12 élőhelycsoport természetességének és veszélyeztető 
tényezőinek, jelenlegi és javasolt gazdálkodási formáinak bemutatását követően a legértékesebb 
élőhelytípusok (magassásos állományok, legyezőfüves magaskórósok, sík- és dombvidéki 
mocsárrétek, láprétek, forráslápok, franciaperjés kaszálórétek és veres csenkeszes rétek, kaszált 
gyepű gyümölcsösök és felhagyott szőlők, extenzív szántók, mozaikos agrárélőhelyek) jellemző 
előfordulásainak részletes botanikai és talajtani jellemzését nyújtom. Egy-egy kiemelt mintaterület 
bemutatása során a botanikai értékek, a vegetáció és a gazdálkodási viszonyok mellett kitérek a 
talajtani sajátosságokra és a mezőgazdasági művelést nagyban befolyásoló eróziós viszonyokra, 
valamint a veszélyeztető tényezőkre is. 

 A Putnoki-dombság ökológiai adottságai kedveznek az erdő- és a rét-, illetve 
legelőgazdálkodásnak, a kedvezőbb talajféleségű és jobb talajállapotú részeken a szántóföldi 
növénytermesztésnek, valamint a kevésbé hőigényes és nem fagyérzékeny kertészeti kultúráknak. 
Az évezredes mezőgazdasági művelés sajátos szerkezetű tájmozaikokat eredményezett.  
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A falvak létesítése és a termőterületek kialakítása erdőirtással történt. A XVIII. század 
közepéig a földesurak nem kötötték engedélyhez erdejüknek termőfölddé való átalakítását. Az 
erdők használatát az állattartási ágazat érdekeinek rendelték alá, ami a sarjaztatással együtt azok 
általános leromlásához vezetett. A XIX. század elejére kialakult a mezőgazdaság népességeltartó 
képességének és a népesség számának optimális aránya. A falvak önmaguk akadályozták meg saját 
túlnépesedésüket (elvándorlás). A szántók, rétek és legelők aránya a XIX. században lényegesen 
alacsonyabb volt az országos átlagnál. A szántóföldi növénytermesztés szinte kizárólag az önellátás 
kereteit szolgálta.  

A tájtörténeti kutatások alapján megállapítottam, hogy a vizsgált községeket alacsony 
aranykorona-értékű szántóföldek övezik. A nagyüzemi mezőgazdálkodás számára kedvezőtlenek az 
ökológiai adottságok, így a XX. század második felében elsősorban az állattartáshoz szükséges 
takarmányt és a saját fogyasztásra kerülő burgonyát és zöldséget termesztették, emellett jelentős 
maradt a juhtartás. Az 1960-as években a Borsodi-medence nehézipari fejlesztése nyomán a falvak 
lakosainak jelentős része a bánya- és ipari központokban vállalt munkát és elvándorolt vagy 
ingázóvá vált, így több területen felhagytak a szántók művelésével, az állatállomány csökkenése 
miatt pedig a kaszálók és legelők jelentős részét is felhagyták. Az 1980-as évekre már csak a 
belterületekhez közelebb eső földeket művelték meg. A korábbi juhlegelők ma jórészt 
kihasználatlanok. A felhagyott szántók a felhagyás óta eltelt időtől függően a szukcesszió 
különböző stádiumában vannak, a patak menti nedves réteken pedig özönnövények terjednek. A 
művelt és a viszonylag érintetlen élőhelyek mozaikos elhelyezkedése elősegítette a természetes 
növénytakaró újbóli térhódítását a felhagyott területeken, és a visszagyepesedés eredményeként 
értékes fajokat rejtő másodlagos lejtősztyeppek jöttek létre. Emellett ritka szántóföldi gyomok is 
megmaradhattak. A gyümölcsösök gyepjét rendszeresen kaszálták, ezzel elősegítették egy 
természetközeli erdőssztyepphez sokban hasonlító élőhely kialakulását. A felhagyott szőlők erodált 
felszínű parcelláin másodlagos sztyepprétszerű szárazgyepek alakultak ki ritka, védett 
növényfajokkal. 

A vizsgált terület természetességi állapota az elmúlt évszázadokban nem romlott olyan 
mértékben, mint hazánk más vidékeié. A tájhasználatot a természeti adottságok által meghatározott 
racionalitás jellemezte. A táj kultúrtájjá alakítása megtörtént ugyan, de a művi környezet viszonylag 
harmonikusan illeszkedett a természetes táji elemek keretébe. Az aprófalvas településszerkezet, az 
ipar hiánya és a falvak agrártermelő jellege, a művelésre alkalmas földek gyenge termőképessége, 
az új termelési technológiákat megvalósító tőkeerős paraszti réteg hiánya, s ezáltal a hagyományos, 
extenzív, a természeti adottságokhoz igazodó földhasználat megőrződése, a térség periférikus 
fekvése és a nagy forgalmú közutak hiánya, elősegítették a természeti környezet számos értékének, 
jó természetességi állapotú élőhelyeinek és mozaikos, diverz kultúr- és félkultúr tájainak 
fennmaradását. Napjainkban a térség földhasználatát a gyep és az erdő művelésmódok jellemzik. A 
szántott területek átlagosan 10 százalékot tesznek ki, helyenként ennél is kevesebbet. A terület 
döntő része (arányában 80 százalék felett) természetes vagy természetközeli állapotokra utal. A 
természetvédelmi értékkategóriák eloszlása alapján a természetes állapotokra utaló fajok borítási 
értéke viszonylag magas, de a degradációra utaló fajok százalékos aránya is több helyen jelentős. 
Ennek oka lehet a területek korábbi folyamatos művelés alá vonása, bolygatása. 
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9. SUMMARY 

 

Floristical, coenological, pedological and landscape management history investigations were 
made during my research works in the Putnok Hills microregion and the adjacent zone of Sajó 
Valley (North East Hungary), on a cca. 28000 hectares area of 18 villages, between 1999 and 2006. 

In the current dissertation, introduction to the geographical situations of the observed area is 
followed by presenting botanical values, with referring to endangering factors and giving proposals 
on maintenance of habitats, and exploring traditional landscape management methods that play a 
crucial role in conserving rare species. Literature review, herbarium data, occurrence and 
endangering factors of plant taxa new for the area are also presented. During the observation of 
landscape management history, basically ethnographical and historical geographical works are 
analyzed with a landscape ecological approach and management focused point of view. By 
exploring botanical, pedological and management characteristics of the microregion, I wish to give 
basis for the elaboration of management plans for the Aggtelek National Park Directorate. 

Among 807 taxa found, 144 can be pointed out as being nature protected (64 taxa) or 
meaning important occurrence for a broader area (80 taxa). One species was found as new for the 
Hungarian flora, 3 taxa are new for the Matricum territory (Northern Hungarian Mountain Range), 
25 are new for the Tornense (territory between the Sajó and Hernád rivers), while 55 are new for 
the Putnok Hills and/or Sajó Valley microregions. Literature and herbarium (found in the 
Herbarium Carpato-Pannonicum collection of the Botanical Collection of Hungarian Natural 
History Museum) data (closest occurrences to the spots where I found) of these 144 important taxa 
are also presented. Rare plant species were found mainly in wetlands, alder groves, extensively 
cultivated orchards and abandoned grapeyards, meanwhile rare weed species were found on 
extensively cultivated arable lands. Most significant one is Geum rivale, a new member of the 
Hungarian flora. Besides that, Iris aphylla subsp. hungarica, Pulsatilla pratensis subsp. 
zimmermannii, Oenanthe banatica, Cardamine glanduligera, Conringia orientalis, Rapistrum 
perenne, Orchis tridentata, O. militaris, Epipactis albensis, Carex cespitosa, Festuca javorkae, 
Stipa dasyphylla can be emphasized. 

36 habitat types were found in the research area based on the modified Á–NÉR (Hungarian 
General Habitat Classification System) categories. 26 coenological investigations were made on the 
typical vegetation patches of the most valuable habitat types. Habitat map of the central part of the 
research area was also prepared (40 km2 area in the Szuha Valley around Dövény, Jákfalva, 
Sajógalcóc and Sajókaza villages; scale: 1:10 000) with the list of species on 206 different patches. 

Naturalness characteristics, endangering factors, current and proposed management methods 
of the 12 habitat groups occurring are presented. Detailed botanical and pedological descriptions of 
the most valuable habitat types (large sedge communities, tall herb fringe communities, Molinia 
meadows on peaty soils, alluvial meadows and lowland hay meadows, fen meadows, 
Arrhenatherion elatioris hay meadows and Festuco rubrae–Cynosureretum grasslands, alder 
groves, extensively cultivated orchards and abandoned grapeyards, extensively cultivated arable 
lands, mosaic-situated agrarian habitats) are also presented. Meanwhile describing designated 
sample areas, botanical treasures, vegetation, management relations, soil and erosion characteristics 
(highly influencing arable land cultivation) and endangering factors are also covered. 

 Natural conditions of the observed territory are beneficial for forestry, hay meadow and 
pasture management, crop cultivation on arable lands with favorable soil conditions and less heat-
demanding, not frost-sensitive horticultures. Thousand years old agricultural activities on diverse 
habitats of the Putnok Hills resulted in specially structured landscape mosaics.  
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Establishment of villages and development of arable lands happened by deforestation. The 
lairds did not forbid the conversion of forests into arable lands until the mid-18th century. Use of 
forests was subordinated for the interest of animal husbandry, which process (together with efforts 
to grow sprouts from the trees to harvest bark) resulted in a general fail of forests. Optimal relation 
between the capacity of agriculture to support population and the number of population was realized 
for the early 19th century. Villages interferred their overpopulation on their own (with migrating 
away). Coverage rate of arable lands, hay meadows and pastures was significantly lower than the 
national average in the 19th century. Crop production on arable lands served self-sufficiency.  

The observed villages are surrounded by poorly fertile arable lands. Ecological factors are 
not beneficial for high-scale agricultural production, therefore, primarily forage for animal 
husbandry and potato and vegetables for self-sufficiency were produced in the second half of the 
20th century, meanwhile, sheep breeding remained significant. After development of heavy industry 
in the Borsod Basin in the 1960’s, a significant part of the inhabitants of villages became employed 
in mining and industrial centers and moved away from the area or started to commute, therefore the 
traditional small-parcel land use was abandoned in several areas and, because of decreasing animal 
stock, a part of the hayfields and pastures was also left. In the 1980’s, only arable lands lying close 
to villages were managed. Most of former sheep pastures are currently unused. Abandoned arable 
lands are in different stages of succession, depending on the time passed since abandonment and 
invasive weed species are spreading on some wet meadows along streams. Mosaic situation of 
arable lands and relatively intact habitats assisted the new expansion of natural vegetation on the 
abandoned lands and, as a result of becoming grassland again, secondary slope grasslands 
generated, giving home for valuable plant species. Besides that, rare weed species of arable lands 
can also survive. Lawn below fruit orchards was mowed regularly, resulting in the generation of a 
habitat similar to forest steppes in a close-to-natural condition. Eroded surfaces of abandoned 
grapeyards served the generation of secondary dry grasslands similar to steppe meadows, giving 
home for rare, nature protected plant species. 

 Naturalness characteristics did not decline on the observed area at a rate as in other parts of 
Hungary during the past centuries. Landscape use was characterized by rationality determined by 
natural conditions. Although, the landscape was converted into cultural landscape, artificial 
environment fitted into the frame of natural elements relatively harmoniously. Structure of tiny 
villages, lack of industry, agricultural character of the area, poorly fertile soils of arable lands, lack 
of farmers with capital for new production technologies, and, therefore, preservation of traditional 
extensive land use orienting to the natural conditions, peripheral condition of the region and lack of 
main roads with high traffic altogether supported the preservation of several natural values, habitats 
in good condition and mosaic-like, diverse cultural and semi-cultural landscapes. Land use of the 
territory is currently dominated by grassland and forest management methods. Arable lands realize 
an average of 10 percent of the total area, even less in some places. Determinant part of the area 
(above 80 percent) refers to natural or close-to-natural conditions. Based on the rate of nature 
conservation value categories, covering rate of species referring to natural conditions is relatively 
high, however, rate of species referring to degradation is also important in several patches. A reason 
for this phenomenon can be constant cultivation and disturbance of these areas in the past. 
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M2. A VIZSGÁLT TERÜLETEN 1999. ÉS 2006. KÖZÖTT ÖSSZEÍRT EDÉNYES 
NÖVÉNYFAJOK LISTÁJA 

Abutilon theophrasti  
Acer campestre 
Acer negundo 
Acer pesudo-platanus  
Acer tataricum 
Achillea collina 
Achillea nobilis 
Achillea pannonica 
Acinos arvensis 
Acorus calamus 
Actaea spicata 
Adonis aestivalis 
Aegopodium podagraria  
Aesculus hippocastanum  
Agrimonia eupatoria  
Elymus caninus 
Elymus hispidus 
Elymus repens 
Agrostemma githago  
Agrostis capillaris 
Agrostis gigantea  
Agrostis stolonifera  
Agrostis vinealis 
Ailanthus altissima 
Ajuga genevensis 
Ajuga reptans 
Alisma plantago-aquatica  
Alliaria petiolata 
Allium angulosum 
Allium sativum 
Allium scorodoprasum subsp. rotundum 
Allium sphaerocephalon 
Alnus glutinosa  
Alopecurus aequalis 
Alopecurus geniculatus  
Alopecurus pratensis  
Althaea officinalis 
Alyssum alyssoides 
Amaranthus chlorostachys 
Amaranthus retroflexus 
Ambrosia artemisiifolia 
Amorpha fruticosa 
Anagallis arvensis 
Anemone nemorosa 
Anemone ranunculoides 
Anemone sylvestris  
Angelica sylvestris  
Anthemis tinctoria 

Anthericum ramosum 
Anthoxanthum odoratum  
Anthriscus cerefolium 
Anthryscus sylvestris  
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla 
Apera spica venti 
Aquilegia vulgaris  
Arabidopsis thaliana 
Arctium lappa 
Arenaria serpyllifolia 
Aristolochia clematitis 
Arrhenatherum elatius  
Artemisia absinthium  
Artemisia campestris 
Artemisia pontica  
Artemisia vulgaris  
Asarum europaeum  
Asparagus officinalis 
Asperula cynanchica  
Aster amellus  
Aster lanceolatus  
Aster linosyris  
Astragalus cicer 
Astragalus glycyphyllos  
Astragalus onobrychis 
Athyrium filix-femina  
Atriplex patula 
Atriplex sagittata 
Ballota nigra 
Barbarea vulgaris  
Berteroa incana 
Berula erecta 
Stachys officinalis  
Betula pendula 
Bidens frondosus 
Bidens tripartitus 
Bifora radians  
Fallopia convolvulus 
Bolboschoenus maritimus 
Bothriochloa ischaemum 
Brachypodium pinnatum 
Brachypodium rupestre subsp. rupestre 
Brachypodium sylvaticum  
Briza media  
Bromus benekenii  
Bromus erectus 
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus  
Bromus inermis 
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Bromus japonicus 
Bromus ramosus 
Bromus squarrosus 
Bromus sterilis 
Bromus tectorum 
Buglossoides arvensis 
Buglossoides purpureo-coerulea 
Butomus umbellatus 
Calamagrostis arundinacea 
Calamagrostis epigeios  
Calamintha acinos  
Clinopodium vulgare  
Callitriche cophocarpa 
Calluna vulgaris  
Caltha palustris  
Calystegia sepium  
Campanula bononiensis  
Campanula glomerata 
Campanula patula  
Campanula persicifolia  
Campanula rapunculoides 
Campanula sibirica 
Campanula trachelium 
Cannabis sativa subsp. spontanea 
Capsella bursa-pastoris 
Cardamine amara  
Cardamine bulbifera  
Cardamine glanduligera 
Cardamine impatiens  
Cardamine pratensis subsp. matthioli  
Cardaminopsis arenosa   
Cardaria draba  
Carduus acanthoides 
Carduus crispus  
Carex acuta 
Carex acutiformis 
Carex buekii  
Carex caryophyllea 
Carex cespitosa 
Carex digitata 
Carex distans 
Carex disticha  
Carex divulsa  
Carex elata 
Carex elongata  
Carex flacca 
Carex hirta  
Carex humilis 
Carex ovalis  
Carex liparicarpos  
Carex melanostachya 

Carex michelii  
Carex montana  
Carex muricata subsp. lamprocarpa 
Carex nigra  
Carex otrubae  
Carex pallescens 
Carex panicea 
Carex pendula  
Carex pilosa  
Carex praecox  
Carex remota 
Carex riparia 
Carex sylvatica 
Carex tomentosa  
Carex vesicaria  
Carex vulpina 
Carlina acaulis 
Carlina biebersteinii subsp. brevibracteata 
Carlina vulgaris subsp. intermedia 
Carpinus betulus  
Carum carvi  
Centaurea biebersteinii subsp. biebersteinii 
Centaurea cyanus 
Centaurea indurata 
Centaurea jacea  
Centaurea macroptilon 
Centaurea montana subsp. mollis  
Centaurea pannonica  
Centaurea scabiosa 
Centaurea spinulosa  
Centaurea triumfettii subsp. stricta 
Centaurium erythraea 
Cephalanthera damasonium 
Cephalanthera longifolia 
Cephalaria transsylvanica 
Cerastium dubium  
Cerastium fontanum  
Cerasus avium  
Cerasus fruticosa 
Cerasus mahaleb 
Ceratophyllum submersum 
Cerinthe minor 
Chaerophyllum aromaticum 
Chamaecytisus albus 
Chamaecytisus ratisbonensis 
Chamaenerion angustifolium 
Chelidonium majus 
Chondrilla juncea  
Tanacetum corymbosum  
Leucanthemum vulgare 
Chrysopogon gryllus 
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Chrysosplenium alternifolium 
Cichorium intybus  
Circaea lutetiana 
Cirsium arvense  
Cirsium canum  
Cirsium eriophorum 
Cirsium oleraceum 
Cirsium palustre 
Cirsium pannonicum 
Cirsium vulgare  
Cleistogenes serotina 
Clematis integrifolia  
Clematis recta  
Clematis vitalba 
Colchicum autumnale  
Colutea arborescens 
Conium maculatum 
Conringia orientalis 
Consolida regalis 
Convallaria majalis 
Convolvulus arvensis  
Conyza canadensis 
Cornus sanguinea  
Corydalis cava  
Corylus avellana  
Crataegus × media 
Crataegus laevigata 
Crataegus monogyna  
Crepis biennis  
Crepis praemorsa 
Crepis rhoeadifolia  
Cruciata glabra 
Cucubalus baccifer 
Cuscuta campestris  
Cuscuta epithymum 
Cydonia oblonga 
Vincetoxicum hirundinaria 
Cynoglossum officinale  
Cynosurus cristatus  
Cyperus fuscus 
Cystopteris fragilis 
Dactylis glomerata  
Dactylis polygama  
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata 
Dactylorhiza majalis  
Danthonia alpina  
Datura stramonium  
Daucus carota  
Deschamspia caespitosa 
Dianthus carthusianorum 
Dianthus collinus 

Dianthus deltoides 
Dianthus giganteiformis subsp. pontederae  
Dictamnus albus 
Digitalis grandiflora  
Diplotaxis muralis 
Dipsacus laciniatus 
Dorycnium herbaceum  
Dryopteris carthusiana 
Dryopteris dilatata 
Dryopteris filix-mas 
Echinochloa crus-galli 
Echinocystis lobata 
Echinops sphaerocephalus  
Echium maculatum 
Echium vulgare  
Eleocharis palustris  
Elodea canadensis  
Epilobium tetragonum  
Epipactis albensis 
Equisetum arvense  
Equisetum fluviatile 
Equisetum palustre 
Equisetum ramosissimum 
Equisetum sylvaticum 
Equisetum telmateia 
Eragrostis minor 
Erigeron acer 
Erigeron annuus 
Eriophorum angustifolium 
Eriophorum latifolium 
Erodium cicutarium 
Erophila verna 
Eryngium campestre  
Eryngium planum 
Euonymus europaeus  
Euonymus verrucosus 
Eupatorium cannabinum 
Euphorbia amygdaloides  
Euphorbia cyparissias  
Euphorbia esula 
Euphorbia helioscopia 
Euphorbia epithymoides 
Euphorbia salicifolia 
Euphorbia virgata  
Euphrasia tatarica 
Falcaria vulgaris  
Fallopia japonica 
Festuca arundinacea  
Festuca gigantea  
Festuca heterophylla  
Festuca javorkae 
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Festuca pratensis  
Festuca pseudovina 
Festuca rubra  
Festuca rupicola  
Festuca valesiaca  
Festuca wagneri 
Fetuca gigantea  
Filago arvensis  
Filipendula ulmaria  
Filipendula vulgaris 
Fragaria vesca  
Fragaria viridis 
Frangula alnus 
Fraxinus excelsior 
Fraxinus ornus  
Fumaria schleicherii 
Gagea lutea 
Galanthus nivalis 
Galega officinalis 
Galeobdolon luteum  
Galeopsis bifida 
Galeopsis pubescens 
Galeopsis speciosa 
Galeopsis tetrahit  
Galinsoga quadriradiata 
Galium aparine 
Galium boreale 
Galium glaucum 
Galium lucidum 
Galium mollugo  
Galium palustre  
Galium schultesii 
Galium tricornutum 
Galium uliginosum 
Galium verum  
Genista germanica 
Genista pilosa 
Genista tinctoria  
Gentiana cruciata 
Gentianopsis ciliata 
Geranium columbinum  
Geranium molle 
Geranium palustre 
Geranium phaeum  
Geranium pusillum 
Geranium robertianum 
Geranium sanguineum 
Geum rivale 
Geum urbanum  
Glechoma hederacea 
Glechoma hirsuta  

Glyceria declinata 
Glyceria fluitans  
Glyceria nemoralis 
Glyceria maxima 
Glyceria notata  
Gratiola officinalis 
Gymnadenia conopsea 
Gymnadenia odoratissima 
Gypsophila muralis  
Helianthemum ovatum  
Helianthus decapetalus 
Heracleum sphondylium 
Hesperis sylvestris 
Hieracium auriculoides 
Hieracium bauhini  
Hieracium lachenalii 
Hieracium pilosella 
Hieracium sabaudum 
Hieracium murorum 
Hieracium umbellatum  
Hippocrepis comosa 
Holcus lanatus  
Holosteum umbellatum 
Hordelymus europaeus 
Hordeum murinum 
Hordeum murinum ssp. leporinum 
Humulus lupulus  
Humulus scandens 
Hypericum hirsutum 
Hypericum maculatum 
Hypericum montanum  
Hypericum perforatum 
Hypericum tetrapterum 
Hypochoeris maculata 
Hypochoeris radicata 
Impatiens noli-tangere  
Impatiens parviflora 
Inula britannica  
Inula conyza 
Inula ensifolia 
Inula helenium 
Inula hirta 
Inula salicina 
Inula salicina subsp. aspera  
Iris aphylla subsp. hungarica 
Iris pseudacorus  
Iris pumila 
Iris sibirica 
Iris variegata 
Isopyrum thalictroides  
Iva xanthiifolia 
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Juglans regia 
Juncus articulatus  
Juncus atratus 
Juncus bufonius  
Juncus compressus 
Juncus conglomeratus  
Juncus effusus 
Juncus inflexus  
Juncus tenuis 
Juniperus communis 
Jurinea mollis 
Kickxia elatine 
Knautia arvensis  
Koeleria cristata  
Lactuca perennis 
Lactuca serriola 
Lactuca viminea 
Lamium album  
Lamium amplexicaule 
Lamium maculatum  
Lamium purpureum 
Lapsana communis  
Larix decidua  
Lathraea squamaria 
Lathyrus hirsutus  
Lathyrus latifolius  
Lathyrus niger  
Lathyrus pisiformis  
Lathyrus pratensis  
Lathyrus tuberosus 
Lathyrus vernus 
Lavathera thuringiaca  
Leersia oryzoides 
Lembotropis nigricans 
Lemna minor 
Leontodon hispidus  
Leonurus cardiaca 
Leonurus marrubiastrum  
Lepidium campestre  
Leucojum aestivum 
Libanotis pyrenaica  
Ligustrum vulgare  
Lilium martagon 
Linaria genistifolia 
Linaria vulgaris  
Linum austriacum 
Linum catharticum 
Linum flavum 
Linum hirsutum 
Linum tenuifolium 
Listera ovata 

Lithospermum officinale 
Lolium perenne  
Lotus corniculatus  
Luzula campestris 
Luzula luzuloides  
Lychnis flos-cuculi  
Lychnis viscaria subsp. viscaria  
Lycopodium clavatum 
Lycopus europaeus  
Lycopus exaltatus  
Lysimachia nummularia  
Lysimachia vulgaris 
Lythrum hyssopifolia 
Lythrum salicaria  
Lythrum virgatum 
Mahonia aquifolium 
Maianthemum bifolium  
Malus domestica  
Malus sylvestris 
Malva sylvestris 
Matricaria discoidea  
Medicago falcata 
Medicago lupulina  
Medicago × varia 
Melampyrum cristatum  
Melampyrum pratense 
Silene latifolia subsp. alba 
Melica nutans  
Melica transsilvanica 
Melica uniflora  
Melilotus officinalis 
Melittis carpatica  
Mentha aquatica 
Mentha longifolia 
Mentha pulegium 
Mercurialis perennis  
Milium effusum 
Moehringia trinervia  
Molinia coerulea  
Monotropa hypopitys 
Muscari comosum  
Muscari racemosum  
Mycelis muralis  
Myosotis arvensis  
Myosotis nemorosa 
Myosotis palustris  
Myosotis sparsiflora  
Myosotis stricta  
Myosoton aquaticum 
Nardus stricta  
Neottia nidus-avis 
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Neslea paniculata 
Nigella arvensis 
Nonea pulla  
Nuphar lutea 
Odontites lutea 
Odontites rubra 
Oenanthe aquatica 
Oenanthe banatica 
Omalotheca sylvatica 
Onobrychis arenaria 
Ononis arvensis 
Ononis spinosa  
Orchis laxiflora subsp. elegans 
Orchis militaris 
Orchis morio 
Orchis purpurea 
Orchis tridentata 
Orchis ustulata subsp. ustulata 
Origanum vulgare 
Ornithogalum boucheanum 
Ornithogalum pyramidale 
Ornithogalum umbellatum 
Orobanche alba 
Orobanche lutea 
Oxalis acetosella  
Oxalis corniculata  
Prunus padus 
Papaver dubium 
Paris quadrifolia 
Pastinaca sativa subsp. pratensis 
Persicaria hydropiper 
Persicaria mitis 
Peucedanum alsaticum 
Peucedanum cervaria 
Phalaris arundinacea  
Phleum phleoides  
Phlox paniculata  
Phragmites australis 
Physalis alkekengi 
Picea abies  
Picris hieracioides  
Pimpinella saxifraga  
Pinus nigra  
Pinus sylvestris  
Plantago lanceolata  
Plantago major  
Plantago major subsp. intermedia 
Plantago media  
Platanthera bifolia 
Poa angustifolia  
Poa annua  

Poa badensis  
Poa bulbosa 
Poa compressa 
Poa humilis 
Poa nemoralis 
Poa palustris 
Poa pratensis  
Poa trivialis  
Polygala comosa  
Polygala major 
Polygala vulgaris 
Polygonatum multiflorum  
Polygonatum odoratum 
Polygonum aviculare  
Polypodium vulgare 
Populus × canadensis  
Populus nigra  
Populus tremula  
Potamogeton berchtoldii 
Potamogeton lucens 
Potentilla alba 
Potentilla anserina 
Potentilla arenaria 
Potentilla argentea  
Potentilla heptaphylla  
Potentilla impolita  
Potentilla recta 
Potentilla reptans 
Primula elatior 
Primula veris 
Prunella grandiflora 
Prunella laciniata 
Prunella vulgaris  
Prunus avium subsp. avium 
Prunus domestica 
Prunus fruticosa 
Prunus spinosa  
Pseudognaphalium luteo-album 
Pseudolysimachion spicatum 
Pseudolysimachion spicatum subsp. 
orchideum 
Pteridium aquilinum 
Pulmonaria mollis 
Pulmonaria officinalis  
Pulsatilla grandis 
Pulsatilla pratensis subsp. nigricans 
Pulsatilla pratensis subsp. zimmermannii 
Pyrus pyraster subsp. achras  
Pyrus pyraster subsp. pyraster 
Quercus cerris  
Quercus petraea  



 17 

Quercus pubescens 
Quercus robur  
Quercus rubra  
Ranunculus acris  
Ranunculus auricomus 
Ranunculus ficaria  
Ranunculus flammula 
Ranunculus lanuginosus 
Ranunculus polyanthemos  
Ranunculus repens  
Ranunculus sardous 
Raphanus raphanistrum  
Rapistrum perenne 
Reseda lutea 
Rhamnus catharticus 
Rhinanthus minor  
Ribes aureum 
Ribes rubrum 
Ribes uva-crispa 
Robinia pseudo-acacia  
Rorippa austriaca 
Rorippa sylvestris subsp. kerneri  
Rosa canina  
Rosa gallica 
Rosa livescens 
Rosa rubiginosa 
Rubus caesius  
Rubus canescens 
Rubus fruticosus agg. 
Rubus idaeus  
Rudbeckia laciniata 
Rumex acetosa  
Rumex acetosella  
Rumex confertus  
Rumex crispus 
Rumex obtusifolius 
Rumex sanguineus  
Rumex stenophyllus 
Salix alba  
Salix caprea 
Salix cinerea  
Salix fragilis  
Salix purpurea  
Salix triandra 
Salix viminalis 
Salvia austriaca 
Salvia glutinosa 
Salvia nemorosa 
Salvia pratensis  
Salvia verticillata 
Sambucus ebulus  

Sambucus nigra  
Sanguisorba minor  
Sanguisorba officinalis 
Sanicula europaea 
Saponaria officinalis  
Sarothamnus scoparius  
Scabiosa ochroleuca 
Scirpus lacustris subsp. lacustris 
Scilla kladnii 
Scirpus sylvaticus 
Scleranthus annuus subsp. polycarpos 
Scorzonera hispanica 
Scrophularia nodosa  
Scrophularia umbrosa  
Scutellaria galericulata 
Scutellaria hastifolia 
Secale cereale 
Securigera varia  
Sedum acre 
Sedum acre var. krajinae 
Sedum sexangulare 
Sedum telephium subsp. maximum 
Selinum carvifolia 
Senecio erraticus subsp. barbareifolius 
Senecio erucifolius 
Senecio ovatus  
Senecio hercynicus 
Senecio jacobea  
Senecio sylvaticus 
Serratula tinctoria  
Seseli annuum  
Seseli osseum 
Setaria pumila 
Setaria viridis 
Sicyos angulatus 
Sieglingia decumbens  
Silaum silaus  
Silene noctiflora 
Silene nutans  
Silene otites 
Silene vulgaris 
Sinapis arvensis 
Sisymbrium altissimum  
Solanum dulcamara  
Solanum nigrum 
Solidago canadensis  
Solidago gigantea 
Solidago virga-aurea  
Sonchus oleraceus 
Sonchus palustris 
Sorbus torminalis  
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Stachys germanica 
Stachys recta 
Stachys sylvestris  
Stellaria graminea  
Stellaria holostea 
Stellaria media  
Stipa capillata 
Stipa dasyphylla 
Stipa pennata 
Succisa pratensis 
Symphytum officinale 
Symphytum tuberosum 
Syringa vulgaris  
Tanacetum vulgare  
Taraxacum officinale 
Teucrium chamaedrys 
Teucrium montanum 
Thalictrum lucidum 
Thesium linophyllon  
Thlaspi arvense  
Thlaspi perfoliatum  
Thymus odoratissimus 
Thymus pulegioides  
Tilia cordata  
Tilia platyphyllos  
Torilis arvensis  
Tragopogon dubius 
Tragopogon pratensis subsp. orientalis 
Trifolium alpestre  
Trifolium angulatum 
Trifolium arvense 
Trifolium campestre 
Trifolium dubium 
Trifolium hybridum  
Trifolium medium 
Trifolium montanum 
Trifolium ochroleucum  
Trifolium pratense  
Trifolium repens  
Trifolium rubens 
Trinia glauca 
Tripleurospermum inodorum  
Triticum aestivum 
Turritis glabra 
Tussilago farfara  
Typha angustifolia 
Typha latifolia 
Ulmus glabra  
Ulmus laevis 
Ulmus minor 

Urtica dioica  
Valeriana officinalis  
Valerianella locusta  
Valerianella rimosa 
Ventenata dubia 
Verbascum blattaria 
Verbascum chaxii subsp. austriacum 
Verbascum lychnitis 
Verbascum phlomoides  
Verbascum phoeniceum 
Verbena officinalis 
Veronica anagallis-aquatica  
Veronica arvensis  
Veronica austriaca 
Veronica beccabunga  
Veronica chamaedrys  
Veronica hederifolia 
Veronica officinalis 
Veronica polita 
Veronica prostrata 
Veronica scutellata 
Veronica serpyllifolia 
Viburnum lantana 
Viburnum opulus 
Vicia angustifolia 
Vicia cassubica 
Vicia cracca 
Vicia hirsuta 
Vicia lathyroides  
Vicia pannonica subsp. striata 
Vicia sepium 
Vicia tenuifolia 
Vicia tetrasperma 
Vicia villosa 
Vinca minor 
Viola arvensis  
Viola canina  
Viola elatior  
Viola hirta 
Viola kitaibeliana  
Viola mirabilis  
Viola montana 
Viola odorata  
Viola reichenbachiana 
Viola riviniana 
Viola sylvestris  
Viola tricolor  
Vitis vinifera  
Xanthium italicum  
Xeranthemum cylindraceum 
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M3. A VIZSGÁLT TERÜLET KÖZPONTI RÉSZÉN KÉSZÜLT ÉLŐHELYTÉRKÉP ÉS 
AZ EGYES ELKÜLÖNÍTETT FOLTOK FAJLISTÁI 
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M1. ábra: A vizsgált terület központi részén (Szuha-völgy Dövény, Jákfalva, Sajógalcóc, Sajókaza 
közötti területe) témavezetőmmel közösen végzett felmérések alapján elkészített élőhelytérkép 
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M1. táblázat: Az egyes élőhelyfoltok fajlistái 

Folt 
száma 

Á-NÉR 
kód1 

Előforduló fajok Invázív 
fajok 

Védett 
fajok 

1 J3, J4, E1 Acer campestre, Acer pseudo-platanus, Anthryscus sylvestris, 
Arrhenatherum elatius, Carex hirta, Cirsium canum, Cornus 
sanguinea, Crataegus monogyna, Echinops sphaerocephalus, 
Equisetum arvense, Equisetum palustre, Euonymus europaeus, 
Eupatorium cannabinum, Galium mollugo, Glyceria fluitans, 
Humulus lupulus, Juncus effusus, Lythrum salicaria, Silene alba 
subsp. longifolia, Silene noctiflorum, Poa trivialis, Prunus spinosa, 
Pyrus pyraster, Ranunculus repens, Ranunculus sceleratus, Robinia 
pseudo-acacia, Rubus caesius, Rumex acetosa, Salix alba, Salix 
cinerea, Salix fragilis, Salix purpurea, Sambucus ebulus, Scirpus 
sylvaticus, Sonchus palustris, Symphytum officinale, Tussilago 
farfara, Viburnum opulus 

Robinia 
pseudo-
acacia 

Sonchus 
palustris 

2 E1 Alopecurus pratensis, Anthryscus sylvestris, Arrhenatherum elatius, 
Calystegia sepium, Carex hirta, Centaurea pannonica, Cichorium 
intybus, Cirsium canum, Dactylis glomerata, Dipsacus laciniatus, 
Equisetum arvense, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, 
Glechoma hederacea, Lamium album, Lychnis flos-cuculi, Pastinaca 
sativa, Phragmites australis, Poa angustifolia, Poa trivialis, Potentilla 
anserina, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Rumex confertus 

    

3 R1 Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, Prunus spinosa, Robinia 
pseudo-acacia, Rubus fruticosus, Sambucus nigra, Urtica dioica, 
Elymus repens, Arrhenatherum elatius, Ballota nigra, Rosa canina 

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

4 C1 Achillea collina, Agrostis stolonifera, Alisma plantago-aquatica, 
Bidens frondosus, Calystegia sepium, Carex hirta, Carex vulpina, 
Cirsium canum, Dactylis glomerata, Equisetum arvense, Equisetum 
palustre, Festuca arundinacea, Humulus lupulus, Juncus articulatus, 
Juncus effusus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Mentha 
aquatica, Plantago major, Potentilla anserina, Ranunculus acris, 
Ranunculus repens, Rumex acetosa, Salix cinerea, Scirpus 
sylvaticus, Sonchus palustris, Typha latifolia, Urtica dioica 

  Sonchus 
palustris 

5 R1, E1 Achillea collina, Agrimonia eupatoria, Elymus repens, 
Arrhenatherum elatius, Carex divulsa, Cichorium intybus, Cirsium 
arvense, Cirsium eriophorum, Cirsium vulgare, Colchicum 
autumnale, Crataegus monogyna, Cynoglossum officinale, Dactylis 
glomerata, Daucus carota, Dipsacus laciniatus, Conyza canadensis, 
Euphorbia cyparissias, Festuca arundinacea, Festuca valesiaca, 
Festuca rupicola, Fragaria vesca, Galium verum, Glechoma 
hederacea, Tripleurospermum inodorum, Nepeta germanica, Picris 
hieracioides, Poa angustifolia, Ranunculus polyanthemos, Rosa 
canina, Rubus caesius, Tanacetum vulgare, Urtica dioica, Verbascum 
phlomoides, Verbascum phoeniceum, Vicia lathyroides 

    

                                            
1 A táblázatban szereplő kódok magyarázata a táblázat végén található. 
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6 J4, E1 Acer campestre, Achillea nobilis, Alopecurus pratensis, Anthryscus 
sylvestris, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Calystegia 
sepium, Carex gracilis, Carex hirta, Centaurea pannonica, Cichorium 
intybus, Cirsium canum, Crataegus monogyna, Dactylis glomerata, 
Dipsacus laciniatus, Equisetum arvense, Conyza canadensis, Festuca 
arundinacea, Festuca pratensis, Glechoma hederacea, Lamium 
album, Lychnis flos-cuculi, Pastinaca sativa, Phragmites australis, 
Poa angustifolia, Poa trivialis, Potentilla anserina, Prunus spinosa, 
Quercus robur, Ranunculus acris, Robinia pseudo-acacia, Rubus 
caesius, Rumex acetosa, Rumex confertus, Salix cinerea, Salix 
fragilis, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Trifolium 
pratense, Veronica chamaedrys 

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

7 O11 Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Briza media, 
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, Calamagrostis epigeios, 
Carlina vulgaris, Cichorium intybus, Cirsium eriophorum, 
Convolvulus arvensis, Daucus carota, Hieracium bauhinii, 
Hieracium pilosella, Hieracium sp., Koeleria cristata, Lathyrus 
tuberosus, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Pimpinella 
saxifraga, Poa compressa, Ranunculus repens, Raphanus 
raphanistrum, Rumex acetosella, Senecio jacobaea, Solidago 
canadensis, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Trifolium 
campestre, Trifolium repens, Veronica chamaedrys, Vicia 
tetrasperma, Viola kitaibeliana, Lychnis viscaria subsp. viscaria 

Solidago 
canadensis 

 

8 H3, O7 Achillea collina, Agrimonia eupatoria, Elymus repens, Alopecurus 
pratensis, Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, Campanula patula, 
Carlina acaulis, Centaurea biebersteinii, Centaurea spinulosa, 
Leucanthemella vulgare, Cichorium intybus, Colchicum autumnale, 
Dactylis glomerata, Conyza canadensis, Festuca arundinacea, 
Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Galium verum, Hieracium 
bauhinii, Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Lotus 
corniculatus, Lychnis flos-cuculi, Medicago sativa, Melilotus 
officinalis, Myosotis arvensis, Picris hieracioides, Pimpinella 
saxifraga, Plantago media, Poa angustifolia, Prunus spinosa, 
Ranunculus polyanthemos, Rosa canina, Rumex acetosa, Tanacetum 
vulgare, Taraxacum officinale, Tragopogon pratensis subsp. 
orientalis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Veronica 
chamaedrys, Vicia villosa 

    

9 S1, U5, 
E1 

Agrimonia eupatoria, Arrhenatherum elatius, Artemisia absinthium, 
Artemisia vulgaris, Briza media, Calamagrostis epigeios, Cirsium 
arvense, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Conyza canadensis, 
Euphorbia esula, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Hieracium sp., 
Knautia arvensis, Ligustrum vulgare, Lotus corniculatus, Luzula 
campestris, Odontites rubra, Pimpinella saxifraga, Plantago media, 
Potentilla argentea, Rhinanthus minor, Robinia pseudo-acacia, 
Rubus tomentosa, Silene nutans, Syringa vulgaris, Tanacetum 
vulgare, Lychnis viscaria subsp. viscaria 

Syringa 
vulgaris, 
Robinia 
pseudo-
acacia 
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10 R1, E1, 
O13 

Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, Prunus spinosa, Robinia 
pseudo-acacia, Rubus sp., Sambucus nigra, Urtica dioica, Elymus 
repens, Arrhenatherum elatius, Ballota nigra, Rosa canina, Alsó 
rész: Alopecurus pratensis, Cirsium canum, Deshampsia caespitosa, 
Dipsacus laciniatus, Equisetum arvense, Lychnis flos-cuculi, 
Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, 
Poa pratensis, Populus alba, Ranunculus acris, Ranunculus repens, 
Salix caprea, Salix cinerea, Scirpus sylvaticus, Phalaris arundinacea, 
Tanacetum vulgare, Typha latifolia, Valeriana officinalis, 
Verbascum blattaria, Cirsium arvense, Salix fragilis, Solidago 
canadensis, Sonchus palustris, útszélek: Calamagrostis epigeios, 
Crataegus monogyna, Filago arvensis, Lythrum hyssopifolia, 
Plantago major, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus caesius, Urtica 
dioica 

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

11 P4, A1, 
B1 

Anthoxanthum odoratum, Arctium lappa, Carex pallescens, 
Cerastium fontanum, Cornus sanguinea, Fragaria vesca, Fraxinus 
excelsior, Geum urbanum, Glechoma hirsuta, Luzula campestris, 
Lysimachia nummularia, Malus domestica, Muscari comosum, Pinus 
sylvestris, Poa compressa, Populus tremula, Potentilla impolita, 
Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Quercus robur, Quercus rubra, 
Robinia pseudo-acacia, Salix alba, Salix caprea, Typha latifolia, 
Veronica officinalis 

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

12 P4, A1, 
B1 

Agrostis stolonifera, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus 
geniculatus, Alopecurus pratensis, Glyceria notata, Juncus 
articulatus, Lemna minor, Lycopus exaltatus, Ranunculus repens, 
Typha latifolia, Veronica beccabunga, Cyperus fuscus, Juncus 
effusus 

  

13 O11 Achillea collina, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, 
Arrhenatherum elatius, Carex hirta, Centaurea pannonica, Cerastium 
fontanum, Leucanthemella vulgare, Dactylis glomerata, Euphorbia 
esula, Festuca arundinacea, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, 
Filipendula vulgaris, Galium mollugo, Galium verum, Hypericum 
perforatum, Knautia arvensis, Cardaria draba, Luzula campestris, 
Lychnis flos-cuculi, Lysimachia vulgare, Poa angustifolia, Polygala 
comosa, Ranunculus acris, Ranunculus polyanthemos, Ranunculus 
repens, Rumex acetosa, Rumex confertus, Salvia pratensis, Silene 
nutans, Solidago canadensis, Symphytum officinalis, Tragopogon 
pratensis subsp. orientalis, Trifolium hybridum, Trifolium pratense, 
Trifolium repens, Veronica chamaedrys, Lychnis viscaria subsp. 
viscaria 

Solidago 
canadensis 
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14 R1, B2 Crataegus monogyna, Veronica anagallis-aquatica, Agrostis 
stolonifera, Myosotis aquatica, Glyceria notata, Alopecurus 
geniculatus, Alopecurus pratensis, Lycopus exaltatus, Ranunculus 
repens 

    

15 B5, D5 Angelica sylvestris, Caltha palustris, Calystegia sepium, Carex 
buekii, Carex cuprina, Carex elata, Carex gracilis, Carex nigra, 
Carex praecox, Carex tomentosa, Cirsium canum, Colchicum 
autumnale, Deschampsia caespitosa, Eleocharis palustris, Equisetum 
arvense, Euphorbia esula, Filipendula ulmaria, Iris pseudacorus, Iris 
sibirica, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia 
nummularia, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Ononis 
palustris, Poa trivialis, Ranunculus acris, Ranunculus repens, Rumex 
confertus, Sanguisorba minor, Stellaria graminea 

  Iris 
sibirica, 
Carex 
buekii  

16 D3,E1 Achillea collina, Elymus repens, Alopecurus pratensis, Carex 
cuprina, Carex gracilis, Carex praecox, Carex tomentosa, Cirsium 
canum, Colchicum autumnale, Convolvulus arvensis, Deschampsia 
caespitosa, Dianthus deltoides, Dianthus giganteiformis subsp. 
pontederae, Festuca pseudovina, Festuca rupicola, Filipendula 
ulmaria, Galium verum, Lathyrus pratense, Lychnis flos-cuculi, 
Orchis palustris, Plantago media, Poa trivialis, Potentilla impolita, 
Potentilla repens, Ranunculus acris, Rumex confertus, Salvia 
pratensis, Scrophularia nodosa, Trifolium alpestre, Veronica 
longifolia, Vicia cracca, Vicia pisiformis, Viola kitaibeliana, Viola 
odorata,  

  Dianthus 
deltoides, 
Orchis 
palustris 

17 J4, D5, 
B3, E1, 
D3 

Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Angelica sylvestris, 
Anthryscus sylvestris, Arrhenatherum elatius, Carduus crispus, 
Carex hirta, Carex riparia, Chaerophyllum aromatica, Dactylis 
glomerata, Equisetum arvense, Eupatorium cannabinum, Galeopsis 
sp., Galium verum, Humulus lupulus, Lamium maculatum, Lapsana 
communis, Lavathera thuringiaca, Lysimachia nummularia, Silene 
noctiflorum, Myosotis palustris, Phragmites australis, Plantago 
major, Poa trivialis, Prunus spinosa, Reynoutria japonica, Rosa 
canina, Rubus caesius, Rumex confertus, Salix alba, Salix fragilis, 
Salix purpurea, Sambucus ebulus, Saponaria officinalis, Scirpus 
sylvesticus, Symphytum officinalis, Taraxacum officinale, Trifolium 
pratense, Trifolium repens, Urtica dioica, Veronica chamaedrys, 
Vicia striata, Viola arvensis,  

Reynoutria 
japonica 

  

18 B3, E1, 
D3 

Agrimonia eupatoria, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, 
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, Campanula patula, Carex 
hirta, Carex pairei, Leucanthemella vulgarre, Cichorium intybus, 
Crataegus monogyna, Conyza canadensis, Festuca arundinacea, 
Festuca pratensis, Festuca rupicola, Festuca valeisaca, Filipendula 
vulgaris, Galium verum, Hieracium sp., Leontodon hispidus, Lotus 
corniculatus, Luzula campestris, Lychnis flos-cuculi, Myosotis 
arvensis, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Plantago media, 
Poa angustifolia, Potentilla impolita, Potentilla reptans, Ranunculus 
acris, Ranunculus polyanthemos, Rosa canina, Rumex acetosa, 
Senecio jacobaea, Symphytum officinalis, Tanacetum vulgare, 
Taraxacum officinale, Tragopogon pratensis subsp. orientalis, 
Trifolium pratense, Trifolium repens, Veronica arvensis, Veronica 
chamaedrys, Vicia hirsuta, Vicia lathyroides, Vicia tetrasperma,  
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19 E1, B5 Achillea collina, Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, 
Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Carex cuprina, 
Carex hirta, Carex leporina, Carex pallescens, Carex praecox, 
Cirsium canum, Equisetum arvense, Festuca arundinacea, Festuca 
pratensis, Galium aparine, Galium mollugo, Galium palustre, Holcus 
lanatus, Juncus compressus, Juncus tenuis, Lathyrus hirsutus, 
Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularia, Lythrum salicaria, 
Phragmites australis, Poa humilis, Poa pratensis, Potentilla repens, 
Ranunculus acris, Ranunculus repens, Rumex acetosa, Rumex 
confertus, Salix cinerea, Symphytum officinale, Trifolium hybridum, 
Trifolium pratense, Trifolium repens, Valeriana officinalis,  

    

20 B3, E1, 
D3 

Achillea collina, Alisma plantago-aquatica, Alnus glutinosa, 
Alopecurus pratensis, Calystegia sepium, Carex cuprina, Carex 
gracilis, Carex hirta, Cirsium canum, Colchicum autumnale, Dactylis 
glomerata, Deshampsia caespitosa, Eleocharis palustris, Equisetum 
arvense, Frangula alnus, Galium aparine, Galium mollugo, Galium 
palustre, Geum urbanum, Glyceria notata, Heracleum sphondylium, 
Humulus lupulus, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lamium album, 
Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, 
Myosotis sparsiflora, Poa trivialis, Populus canadensis, Prunus 
spinosa, Ranunculus acris, Ranunculus ficaria, Ranunculus repens, 
Rubus caesius, Rumex confertus, Salix alba, Salix cinerea, Salix 
fragilis, Scirpus sylvestris, Typha latifolia, Urtica dioica, Viburnum 
opulus,  

    

21 J3, J4, J5, 
S1 

Acer pseudo-platanus, Aesculus hippocastanum, Fraxinus excelsior, 
Quercus robur, Robinia pseudo-acacia,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

22 S1, H3 Falcaria vulgaris, Festuca rupicola, Polygala comosa, Galium verum, 
Hieracium bauhinii, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Luzula 
campestris, Plantago media, Poa angustifolia, Ranunculus 
polyanthemos, Rosa canina, Rumex acetosa, Senecio jacobaea, 

    

23 P2 Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, Prunus spinosa, Robinia 
pseudo-acacia, Rubus fruticosus, Sambucus nigra, Urtica dioica, 
Elymus repens, Arrhenatherum elatius, Ballota nigra, Rosa canina,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

24 O11 Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, Conyza canadensis, Solidago 
canadensis,  

Solidago 
canadensis 

  

25 J3, P2 Humulus lupulus, Prunus spinosa, Salix alba, Salix fragilis, Elymus 
repens, Arrhenatherum elatius, 
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26 E1 Agrimonia eupatoria, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, 
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, Campanula patula, Carex 
hirta, Leucanthemella vulgarre, Cichorium intybus, Conyza 
canadensis, Festuca arundinacea, Filipendula vulgaris, Galium 
verum, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Luzula campestris, 
Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Plantago media, Poa 
angustifolia, Potentilla impolita, Potentilla reptans, Ranunculus 
polyanthemos, Rosa canina, Rumex acetosa, Senecio jacobaea, 
Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Tragopogon pratensis 
subsp. orientalis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Veronica 
arvensis, Veronica chamaedrys,  

    

27 O11, H3 Agrimonia eupatoria, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, 
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, Campanula patula, Carex 
hirta, Carex pairei, Leucanthemella vulgarre, Cichorium intybus, 
Conyza canadensis, Festuca arundinacea, Festuca rupicola, Festuca 
valeisaca, Filipendula vulgaris, Galium verum, Leontodon hispidus, 
Lotus corniculatus, Myosotis arvensis, Pimpinella saxifraga, 
Plantago lanceolata, Plantago media, Poa angustifolia, Potentilla 
reptans, Ranunculus polyanthemos, Rosa canina, Rumex acetosa, 
Senecio jacobaeaTanacetum vulgare, Taraxacum officinale, 
Tragopogon pratensis subsp. orientalis, Trifolium pratense, 
Trifolium repens, Veronica arvensis, Veronica chamaedrys,  

    

28 O11 Achillea collina, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Carex 
hirta, Leucanthemella vulgare, Dactylis glomerata, Euphorbia esula, 
Festuca arundinacea, Filipendula vulgaris, Galium mollugo, Galium 
verum, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Cardaria draba, 
Luzula campestris, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia vulgare, Poa 
angustifolia, Polygala comosa, Ranunculus acris, Ranunculus 
polyanthemos, Ranunculus repens, Rumex acetosa, Rumex 
confertus, Salvia pratensis, Silene nutans, Solidago canadensis, 
Symphytum officinalis, Tragopogon pratensis subsp. orientalis, 
Trifolium hybridum, Trifolium pratense, Trifolium repens, Veronica 
chamaedrys, Lychnis viscaria subsp. viscaria,  

    

29 J4, J5 Acer campestre, Aegopodium podagraria, Alnus glutinosa, 
Anthyrium filix-femina, Anthryscus sylvestris, Arctium lappa, 
Artemisia vulgaris, Cardamine impatiens, Carex gracilis, Carex 
remota, Chelidonium majus, Crataegus monogyna, Dactylis 
glomerata, Euonymus europaeus, Festuca gigantea, Galium aparine, 
Geum urbanum, Glyceria fluitans, Humulus lupulus, Impatiens 
parviflora, Lamium maculatum, Lycopus europaeus, Moehringia 
trinerva, Myosotis sparsiflora, Padus avium, Plantago major, Poa 
annua, Poa nemoralis, Poa trivialis, Populus tremula, Pulmonaria 
officinalis, Ranunculus ficaria, Robinia pseudo-acacia, Rubus 
caesius, Salix alba, Salix fragilis, Solanum dulcamara, Stellaria 
holostea, Urtica dioica, Viola sylvestris,  

Impatiens 
parviflora, 
Robinia 
pseudo-
acacia 
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30 E1, B5, 
B3, D3 

Ajuga genevensis, Alnus glutinosa, Aristolochia clematitis, 
Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Briza media, Cardamine 
campestris, Carex buekii, Carex distachia, Carex elata, Carex nigra, 
Carex pairei, Carex panicea, Carex tomentosa, Cirsium canum, 
Soncus oleraceum, Serratula tinctoria, Dactylorhiza incarnata, 
Deschampsia caespitosa, Eleocharis palustris, Eupatorium 
cannabinum, Filipendula ulmaria, Galium boreale, Helianthus 
decapetalus, Holcus lanatus, Hypericum perforatum, Hypericum 
maculatum, Iris pseudacorus, Iris sibirica, Juncus inflexus, Libanotis 
pyreneica, Lotus corniculatus, Phragmites australis, Pimpinella 
saxifraga, Potentilla anserina, Potentilla reptans, Ranunculus 
polyanthemos, Salvia pratensis, Scrophularia umbrosa, Sonchus 
palustris, Stellaria graminea, Phalaris arundinacea, Ulmus campestre, 
Veronica longifolia, Viola odorata,  

Helianthus 
decapetalus 

Carex buekii, 
Dactylorhiza 
incarnata,  
Iris sibirica, 
Sonchus 
palustris 

31 C1, B3, 
D5 

Achillea collina, Angelica sylvestris, Caltha palustris, Calystegia 
sepium, Carex elata, Carex gracilis, Carex hirta, Carex nigra, Carex 
otrubae, Carex panicea, Carex tomentosa, Cirsium canum, 
Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza majalis, Equisetum sylvaticum, 
Eriophorum angustifolium, Festuca rupicola, Filipendula ulmaria, 
Galium aparine, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lychnis flos-cuculi, 
Lysimachia vulgaris, Orchis laxiflora, Poa pratensis, Ranunculus 
acris, Rumex acetosa, Rumex confertus, Sanguisorba officinalis, 
Serratula tictoria, Symphytum officinale, Typha latifolia, Valeriana 
officinalis, Vicia stricta, 

  Dactylorhiza 
incarnata, 
Dactylorhiza 
majalis, 
Orchis 
laxiflora, 
Eriophorum 
angustifolium

32 J3 Alopecurus pratensis, Carex acutiformis, Carex hirta, Carex otrubae, 
Cirsium canum, Deshampsia caespitosa, Dipsacus laciniatus, 
Equisetum arvense, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularia, 
Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Poa pratensis, Populus alba, 
Ranunculus acris, Ranunculus repens, Salix caprea, Salix cinerea, 
Scirpus sylvaticus, Phalaris arundinacea, Tanacetum vulgaris, Typha 
latifolia, Valeriana officinalis, Verbascum blattaria, 

    

34 O11 Carex otrubae, Conyza canadensis, Inula salicina, Lychnis flos-
cuculi, Solidago canadensis, 

Solidago 
canadensis 

  

35 K2, S4 Aegopodium podagraria, Calamagrostis epigeios, Clinopodium 
vulgare, Campanula persicifolia, Carpinus betulus, Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Cruciata glabra, Dactylis glomerata, Dactylis 
polygama, Euonymus europaeus, Festuca arundinacea, Festuca 
gigantea, Ficaria verna, Fragaria vesca, Geranium columbinum, 
Geum urbanum, Hieracium umbellatum, Ligustrum vulgare, 
Lysimachia nummularia, Melica nutans, Poa nemoralis, Populus 
tremula, Prunella vulgaris, Prunus spinosa, Pulmonaria officinalis, 
Pinus sylvestris, Quercus petraea, Quercus robur, Ranunculus 
repens, Robinia pseudo-acacia, Sambucus nigra, Stachys sylvatica, 
Stellaria holostea, Symphytum tuberosum, Urtica dioica, Verbascum 
blattaria x phoeniceum, Veronica officinalis, Vicia striata, Viola 
sylvestris,  

Robinia 
pseudo-
acacia 
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36 D5, R1 Carex divulsa, Carex pallescens, Eupatorium cannabinum, 
Euphorbia amygdaloides, Festuca gigantea, Fraxinus excelsior, 
Galium aparine, Galium verum, Geranium robertianum, Glechoma 
hederacea, Hypericum hirsutum, Fallopia convolvulus, Ranunculus 
repens, Rumex sanguineus, Symphytum tuberosum, Tilia 
platyphyllos, Vicia striata, Viola mirabilis,  

    

37 J3 Acer campestre, Caltha palustris, Viincetoxicum officinale, Cirsium 
arvense, Colchicum autumnale, Equisetum arvense, Hieracium 
subaudum, Humulus lupulus, Iris pseudacorus, Lamium maculatum, 
Lysimachia vulgaris, Prunus spinosa, Rubus caesius, Rumex 
confertus, Salix alba, Salix cinerea, Salix fragilis, Sambucus nigra, 
Scirpus sylvaticus, Tanacetum vulgare, Typha latifolia, Urtica 
dioica, Viburnum opulus, 

    

38 E1, B3 Achillea collina, Agrimonia eupatoria, Elymus repens, Ajuga 
genevensis, Alopecurus pratensis, Anthryscus sylvestris, 
Arrhenatherum elatius, Carex leporina, Campanula patula, Carex 
pallescens, Centaurea jacea, Leucanthemella vulgarre, Colchicum 
autumnale, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, 
Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Festuca rupicola, Filipendula 
vulgaris, Galium mollugo, Galium verum, Heracleum sphondylium, 
Knautia arvensis, Luzula campestris, Lychnis flos-cuculi, Melilotus 
officinalis, Myosotis arvensis, Pastinaca sativa, Plantago lanceolata, 
Poa angustifolia, Poa pratensis, Poa trivialis, Potentilla erecta, 
Ranunculus acris, Ranunculus repens, Rumex acetosa, Rumex 
confertus, Salvia pratensis, Scutellaria hastifolia, Thalictrum 
lucidum, Tragopogon pratensis subsp. orientalis, Trifolium pratense, 
Trifolium repens, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Vicia hirsuta, 
Vicia stricta,  

    

39 D2, B5 Achillea collina, Alopecurus pratensis, Briza media, Carex buekii, 
Carex disticha, Carex nigra, Carex otrubae, Carex panicea, Carex 
praecox, Carex tomentosa, Centaurea jacea, Cirsium canum, 
Colchicum autumnale, Equisetum arvense, Filipendula vulgaris, 
Galium boreale, Galium sylvaticum, Juncus conglomeratus, Lathyrus 
pratensis, Lythrum salicaria, Plantago media, Poa angustifolia, 
Potentilla erecta, Ranunculus acris, Ranunculus repens, Rumex 
acetosa, Sanguisorba officinalis, Symphytum officinale, Veronica 
chamaedrys, 

  

Carex 
buekii 

40 J3, B5 Alopecurus pratensis, Anthryscussylvestris, Arrhenatherum elatius, 
Carex hirta, Dipsacus laciniatus, Humulus lupulus, Lysimachia 
nummularia, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Silene alba 
subsp. longifolia, Phragmites australis, Poa trivialis, Populus 
canadensis, Rumex confertus, Salix alba, Salix cinerea, Salix fragilis, 
Scirpus sylvaticus, Tanacetum vulgare, Urtica dioica, 
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42 B5, E1 Alopecurus pratensis, Calystegia sepium, Carex buekii, Cirsium 
arvense, Cirsium canum, Heracleum sphondylium, Rumex confertus, 
kaszált rész: Achillea collina, Agrimonia eupatoria, Elymus repens, 
Ajuga genevensis, Alopecurus pratensis, Anthryscus sylvestris, 
Arrhenatherum elatius, Carex leporina, Campanula patula, Carex 
pallescens, Centaurea jacea, Leucanthemella vulgarre, Colchicum 
autumnale, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, 
Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Festuca rupicola, Filipendula 
vulgaris, Galium mollugo, Galium verum, Heracleum sphondylium, 
Knautia arvensis, Luzula campestris, Lychnis flos-cuculi, Melilotus 
officinalis, Myosotis arvensis, Pastinaca sativa, Plantago lanceolata, 
Poa angustifolia, Poa pratensis, Poa trivialis, Potentilla erecta, 
Ranunculus acris, Ranunculus repens, Rumex acetosa, Rumex 
confertus, Salvia pratensis, Scutellaria hastifolia, Thalictrum 
lucidum, Tragopogon pratensis subsp. orientalis, Trifolium pratense, 
Trifolium repens, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Vicia hirsuta, 
Vicia stricta,  

  Carex 
buekii 

43 J5, D5 Alopecurus pratensis, Caltha palustris, Carex acutiformis, Carex 
buekii, Carex elata, Cirsium arvense, Cirsium canum, Eupatorium 
cannabinum, Filipendula ulmaria, Galium aparine, Iris pseudacorus, 
Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Ranunculus acris, Salix 
fragilis, Symphytum officinale, Thalictrum lucidum, Vicia striata, 

  Carex 
buekii 

44 B4 Alopecurus pratensis, Caltha palustris, Carex caespitosa, Carex elata, 
Iris pseudacorus, Poa palustris, Symphytum officinale, 

  Carex 
cespitosa 

45 E1, D5 Achillea collina, Elymus repens, Carex buekii, Alopecurus pratensis, 
Carex hirta, Carex otrubae, Carex panicea, Carex praecox, Carex 
tomentosa, Leucanthemella vulgare, Cirsium canum, Deschampsia 
caespitosa, Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris, Galium 
boreale, Galium mollugo, Galium palustre, Lathyrus pratensis, 
Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria, Tripleurospermum inodorum, 
Poa pratensis, Potentilla reptans, Ranunculus acris, Ranunculus 
repens, Rumex acetosa, Rumex confertus, Sanguisorba officinalis, 
Serratula tinctoria, Silaum silaus, Symphytum officinale, Thalictrum 
lucidum, Vicia cracca,  

  Carex 
buekii 

46 D3, B5 Achillea collina, Elymus repens, Alopecurus pratensis, Carex hirta, 
Carex praecox, Carex tomentosa, Leucanthemella vulgare, Cirsium 
canum, Deschampsia caespitosa, Galium boreale, Galium mollugo, 
Galium palustre, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, Lythrum 
salicaria, Tripleurospermum inodorum, Poa pratensis, Potentilla 
reptans, Ranunculus acris, Ranunculus repens, Rumex acetosa, 
Rumex confertus, Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, 
Symphytum officinale, Vicia cracca, 

  Iris sibirica 

47 D5, D3 Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, Carduus crispus, Carex 
elata, Carex hirta, Chaerophyllum hirsutum, Chenopodium 
hybridum, Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, Equisetum 
arvense, Equisetum palustre, Eupatorium cannabinum, Filipendula 
ulmaria, Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria, Myosotis palustris, 
Poa palustris, Poa pratensis, Ranunculus acris, Sanguisorba 
officinalis, 
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48 E1, O7, 
B5, D3 

Achillea collina, Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, 
Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Briza media, 
Caltha palustris, Campanula patula, Carex cuprina, Carex elata, 
Carex hirta, Carex leporina, Carex nigra, Carex pallescens, Carex 
panicea, Carex praecox, Carex tomentosa, Centaurea pannonica, 
Cerastium fontanum, Cinosurus cristatus, Cirsium canum, 
Colchicum autumnale, Deschampsia caespitosa, Eleocharis palustris, 
Equisetum arvense, Festuca pratensis, Festuca rupicola, Galium 
mollugo, Holcus lanatus, Iris pseudacorus, Iris sibirica, Juncus 
conglomeratus, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lathyrus pratensis, 
Lotus corniculatos, Luzula campestris, Lychnis flos-cuculi, 
Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, 
Ononis arvensis, Pastinaca sativa, Poa pratensis, Potentilla anserina, 
Potentilla reptans, Rumex acetosa, Rumex confertus, Salix cinerea, 
Salix fragilis, Symphytum officinale, Trifolium hybridum, Trifolium 
pratensis, 

  Iris sibirica 

49 B3, B1, 
D5 

Arrhenatherum elatius, Cirsium canum, Serratula tinctoria, 
Deschampsia caespitosa, Eupatorium cannabinum, Filipendula 
ulmaria, Galium boreale, Holcus lanatus, Iris pseudacorus, Juncus 
inflexus, Phragmites australis, Potentilla reptans, Ranunculus repens, 
Ranunculus acris, 

Impatiens 
grandiflora 

  

50 B5, O7 Achillea collina, Alopecurus pratensis, Bromus inermis, Carex 
cuprina, Carex elata, Carex hirta, Carex pallescens, Carex praecox, 
Carex tomentosa, Chaerophyllum hirsutum, Leucanthemella vulgare, 
Cirsium arvense, Deschampsia caespitosa, Festuca pratensis, Festuca 
rupicola, Filipendula vulgaris, Galium mollugo, Galium verum, Iris 
sibirica, Juncus conglomeratus, Juncus inflexus, Knautia arvensis, 
Lathyrus pratensis, Luzula campestris, Lychnis flos-cuculi, 
Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Aegopodium 
podagraria, Ononis arvensis, Pastinaca sativa, Peucedanum 
carvifolia, Plantago media, Poa angustifolia, Polygala comosa, 
Ranunculus repens, Rhinanthus minor, Rumex acetosa, Rumex 
confertus, Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvestris, Serratula 
tinctoria, Symphytum officinale, Thalictrum lucidum, Tragopogon 
pratensis subsp. orientalis, Valeriana officinalis, Veronica arvensis, 
Veronica chamaedrys, 

    

51 K2 Acer campestre, Prunus avium, Dactylis glomerata, Hieracium 
bauhinii, Ligustrum vulgare, Poa nemoralis, Quercus cerris, Quercus 
robur, Veronica arvensis, 

    

52 L2 Agrostis capillaris, Anthoxantum odoratum, Campanula persicaria, 
Dantonia bulbifera, Galium schultesii, Euphorbia cyparissias, 
Hieracium vulgare, Luzula luzuloides, Melica nutans, Poa nemoralis, 
Quercus cerris, Quercus petraea, Sedum maximum, Silene nutans, 
Veronica officinalis, Lychnis viscaria subsp. viscaria, Vinca minor,  

    

53 L2 Acer tataricum, Carex pairei, Galium aparine, Galium schultesii, 
Ligustrum vulgare, Quercus cerris, Quercus petraea, 
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54 H3, H4 Achillea pannonica, Elymus repens, Ajuga genevensis, Bromus 
ramosus, Calamagrostis epigeios, Clinopodium vulgare, Campanula 
patula, Carex michelii, Geranium phaeum, Tanecetum corymbosum, 
Leucanthemella vulgare, Cruciata ciliata, Dactylis glomerata, 
Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Genista tinctoria, Hieracium 
bauhinii, Lathyrus niger, Poa angustifolia, Fallopia convolvulus, 
Pyrus pyraster, Ribes rubra, Rosa canina, Schrophularia nudosa, 
Sedum maximum, Silene nutans, Symphytum tuberosus, Teucrium 
chamaedrys, Trifolium montana, Verbascum nigrum, Vicia 
cassubica, Lychnis viscaria subsp. viscaria,  

  Geranium 
phaeum 

55 K2 Campanula persicifolia, Carex montana, Cephalanthera longifolia, 
Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, Cruciata glabra, 
Dryopteris dilatata, Dactylis glomerata, Dantonia bulbifera, Digitalis 
grandiflora, Euphorbia cyparissias, Galeopsis sp.,  Geranium 
phaeum, Ligustrum vulgare, Melittis carpatica, Mycelis muralis, Poa 
angustifolia, Pulmonaria officinalis, Quercus cerris, Quercus petraea, 
Rubus caesius, Sorbus torminalis, Stellaria holostea, Trifolium 
medium, Vicia cassubica,  

  Cephalanthera
longifolia, 
Dryopteris 
dilatata, 
Geranium 
phaeum 

56 L2 Acer campestre, Prunus avium, Dactylis glomerata, Hieracium 
bauhinii, Ligustrum vulgare, Poa nemoralis, Quercus cerris, Quercus 
robur, Veronica arvensis, 

    

57 L2 Astragalus glycyphyllos, Clinopodium vulgare, Carex pairei, 
Tanecetum corymbosum, Dactylis glomerata, Genista tinctoria, 
Hieracium bauhinii, Luzula luzuloides, Poa angustifolia, Quercus 
cerris, Quercus petraea, Robinia pseudo-acacia, Rosa canina, 
Stellaria holostea, Verbascum austriacum, Veronica chamaedrys, 
Veronica officinalis, Vicia cassubica, Vinca minor, 

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

58 L2, S1 Asparagus officinalis, Carex montana, Cruciata glabra, Dactylis 
polygama, Euphorbia cyparissias, Hieracium bauhinii, Lapsana 
communis, Ligustrum vulgare, Quercus cerris, Ribes uva-crispa, 
Robinia pseudo-acacia, Rosa canina, 

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

59 K2 Brachypodium pinnatum, Carpinus betulus, Chelidonium majus, 
Corylus avellana, Festuca gigantea, Galeopsis sp., Galium aparine, 
Quercus petraea, Sambucus nigra, Stachys sylvatica, Urtica dioica, 

    

60 K1 Prunus avium, Dactylis glomerata, Hieracium bauhinii, Ligustrum 
vulgare, Poa nemoralis, Quercus cerris, Quercus robur, Veronica 
arvensis, Lathyrus vernus, Platanthera bifolia, Polygonatum 
odoratum, 

  Platanthera 
bifolia 

61 L2, H3, 
R2, O12, 
S1 

Acer campestre, Achillea nobilis, Achillea pannonica, Asparagus 
officinalis, Acinos arvensis, Carex michelii, Carex praecox, 
Tanecetum corymbosum, Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, 
Cydonia oblonga, Cytisus nigricans, Dorycnium germanicum, 
Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Galium verum, Genista tinctoria, 
Inula germanica, Inula hirta, Inula salicifolia, Koeleria cristata, 
Lapsana communis, Lathyrus latifolius, Melampyrum cristatum, 
Melica transsylvanica, Origanum vulgare, Peucedanum cervaria, 
Robinia pseudo-acacia, Rosa canina, Rosa gallica, Silene vulgaris, 
Trifolium alpestre, Vicia lathyroides, Lychnis viscaria subsp. 
viscaria,  

Robinia 
pseudo-
acacia 
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62 L2 Acer campestre, Acer tataricum, Brachypodium sylvaticum, Bromus 
ramosus, Acinos arvensis, Cardamine impatiens, Cornus sanguinea, 
Cruciata glabra, Dactylis polygama, Dantonia bulbifera, Dryopteris 
carthusiana, Euphorbia cyparissias, Festuca gigantea, Fragaria vesca, 
Galeopsis sp., Galium aparine, Geum urbanum, Lapsana communis, 
Lathyrus vernus, Milium effusum, Quercus petraea, Ribes rubrum, 
Ribes uva-crispa, Stellaria media, Veronica chamaedrys, Vinca 
minor,  

  Dryopteris 
carthusiana 

63 K2 Acer campestre, Athyrium filix-femina, Carpinus betulus, Dactylis 
glomerata, Dantonia bulbifera, Dryopteris carthusiana, Dryopteris 
filix-mas, Lysimachia nummularia, Polygonatum odoratum, Quercus 
petraea, Robinia pseudo-acacia, Stachys sylvestris, Stellaria media, 
Viola sylvestris,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

Dryopteris 
carthusiana 

64 L2, S1 Artemisia vulgaris, Calamagrostis arundinacea, Campanula patula, 
Carduus nutans, Carex otrubae, Carex pallescens, Carpinus betulus, 
Dryopteris carthusiana, Epilobium sp., Galeobdolon lutea, Galium 
sp., Hypericum hirsutum, Juncus effusus, Juncus tenuis, Luzula 
pallescens, Melica nutans, Moehryngia trinerva, Mycelis muralis, 
Poa angustifolia, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, 
Persicaria mitis, Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Robinia 
pseudo-acacia, Senecio erucifolius, Stachys sylvestris, Anthryscus 
sylvestris, Urtica dioica, Veronica officinalis, Lychnis viscaria 
subsp. viscaria, 

Robinia 
pseudo-
acacia 

Dryopteris 
carthusiana 

65 L2 Acer campestre, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Alliaria 
petiolata, Athyrium felix-feminum, Campanula trachelium, Carex 
remota, Carex sp., Carpinus betulus, Circaea lutetiana, Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris filix-mas, Festuca gigantea, Galeobdolon 
luteum, Ligustrum vulgare, Mycelis muralis, Pulmonaria officinalis, 
Quercus petraea, Stachys sylvestris, Stellaria holostea, Acer 
pseudoplatanus, Elymus caninum, Alopecurus pratensis, Arctium 
lappa, Carduus crispus, Cirsium crispus, Festuca gigantea, Festuca 
heterophylla, Geranium robertianum, Geum urbanum, Milium 
effusum, Potentilla reptans, Sambucus ebulus, Stellaria media, 
Erigeron annuus, Urtica dioica,  

  Dryopteris 
carthusiana 

66 K2, S1 Alliaria petiolata, Calamagrostis epigeios, Carpinus betulus, 
Crataegus monogyna, Cruciata glabra, Euphorbia cyparissias, 
Neottia nidus-avis, Poa nemoralis, Quercus cerris, Quercus petraea, 
Ribes uva-crispa, Robinia pseudo-acacia, Tilia cordata, Acer 
campestre, Carpinus betulus, Neottia nidus-avis, 

Robinia 
pseudo-
acacia 

Neottia 
nidus-avis 

67 K2, S1 Carex pendula, Cruciata glabra, Dactylis polygama, Festuca 
heterophylla, Fragaria vesca, Hypericum montanum, Milium 
effusum, Poa nemoralis, Quercus cerris, Scrophularia nodosa, Viola 
sylvestris, 
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68 H3, R1, 
E1 

Agrimonia eupatoria, Elymus repens, Arrhenatherum elatius, 
Bromus arvensis, Calamagrostis epigeios, Carex praecox, Centaurea 
biebersteinii, Centaurea spinulosa, Securigera varia, Dianthus 
giganteiformis subsp. pontederae, Dorycnium germanicum, Echium 
vulgare, Equisetum arvense, Eryngium campestre, Euphorbia 
cyparissias, Falcaria vulgaris, Festuca arundinacea, Festuca rupicola, 
Festuca valesiaca, Fragaria viridis, Galium verum, Hypericum 
perforatum, Inula salicifolia, Knautia arvensis, Lathyrus tuberosus, 
Lolium perenne, Lotus corniculatus, Medicago falcata, Medicago 
varia, Melilotus albus, Muscari comosum, Ornithogalum pyramidale, 
Plantago lanceolata, Plantago medium, Poa compressa, Rosa gallica, 
Rubus caesius, Salvia pratensis, Sambucus ebulus, Senecio 
erucifolius, Silene vulgaris, Erigeron annuus, Tanacetum vulgare, 
Thymus odoratissimus, Tragopogon pratensis subsp. orientalis, 
Trifolium campestre, Trifolium ochroleucum, Trifolium pratense, 
Trifolium rubens, Vicia lathyroides,  

  Ornithogalum
pyramidale 

69 O11 Agrimonia eupatoria, Elymus repens, Arrhenatherum elatius, 
Calamagrostis epigeios, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, 
Deschampsia caespitosa, Conyza canadensis, Festuca arundinacea, 
Hypericum perforatum, Lathyrus tuberosus, Leontodon hispidus, Poa 
compressa, Rumex acetosa, Sambucus ebulus, Stenactys annua, 
Tanacetum vulgaris, Vicia villosa,  

    

70 H3, R2, 
O12, B5 

Agrimonia eupatoria, Elymus repens, Arrhenatherum elatius, 
Artemisia pontica, Briza media, Bromus arvensis, Calamagrostis 
epigeios, Campanula bononiensis, Carex praecox, Centaurea 
biebersteinii, Centaurea spinulosa, Securigera varia, Dianthus 
carthusiana, Dianthus giganteiformis subsp. pontederae, Dorycnium 
germanicum, Echium vulgare, Equisetum arvense, Eryngium 
campestre, Euphorbia cyparissias, Falcaria vulgaris, Festuca 
arundinacea, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Fragaria viridis, 
Galium verum, Hypericum perforatum, Inula salicifolia, Knautia 
arvensis, Lathyrus tuberosus, Lolium perenne, Lotus corniculatus, 
Medicago falcata, Medicago varia, Melampyrum arvense., Melilotus 
albus, Muscari comosum, Ornithogalum pyramidale, Peucedanum 
alsaticum, Plantago lanceolata, Plantago medium, Poa compressa, 
Rosa gallica, Rubus caesius, Salvia pratensis, Sambucus ebulus, 
Senecio erucifolius, Silene vulgaris, Stenactys annua, Tanacetum 
vulgare, Thalictrum minus, Thymus odoratissimus, Thymus 
pulegiodes, Tragopogon pratensis subsp. orientalis, Trifolium 
arvense, Trifolium campestre, Trifolium ochroleucum, Trifolium 
pratense, Trifolium rubrum, Veronica spicata subsp. orchideum,  

  Ornithogalum
pyramidale 

71 J3 Elymus repens, Festuca arundinacea, Humulus lupulus, Ranunculus 
acris, Salix caprea, Salix cinerea, Symphytum officinale, Urtica 
dioica, 

    

72 J5, E1, 
R1 

Alnus glutinosa, Alopecurus pratensis, Calystegia sepium, Carex 
cuprina, Carex gracilis, Carex hirta, Cirsium canum, Colchicum 
autumnale, Dactylis glomerata, Deshampsia caespitosa, Eleocharis 
palustris, Equisetum arvense, Galium aparine, Galium mollugo, 
Geum urbanum, Glyceria notata, Heracleum sphondylium, Humulus 
lupulus, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lycopus europaeus, 
Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Myosotis sparsiflora, 
Poa trivialis, Prunus spinosa, Ranunculus acris, Ranunculus ficaria, 
Ranunculus repens, Rubus caesius, Salix alba, Salix cinerea, Salix 
fragilis, Scirpus sylvestris, Urtica dioica, 
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73 S1 Arctium lappa, Chelidonium majus, Crataegus monogyna, Galium 
aparine, Geum urbanum, Lapsana communis, Lysimachia 
nummularia, Robinia pseudo-acacia, Stachys sylvatica, Myosoton 
aquaticum, Urtica dioica, 

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

74 L1 Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Acer tataricum, 
Brachypodium sylvaticum, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, 
Crataegus laevigata, Geum urbanum, Lapsana communis, Ligustrum 
vulgare, Malus sylvestris, Poa nemoralis, Quercus robur, Robinia 
pseudo-acacia, Salix caprea, Ulmus campestre, 

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

75 T1, R1 Alnus glutinosa, Alopecurus pratensis, Calystegia sepium, Carex 
hirta, Cirsium canum, Dactylis glomerata, Deshampsia caespitosa, 
Equisetum arvense, Galium aparine, Galium mollugo, Geum 
urbanum, Glyceria notata, Heracleum sphondylium, Humulus 
lupulus, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lycopus europaeus, 
Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Poa trivialis, Prunus 
spinosa, Ranunculus acris, Ranunculus ficaria, Ranunculus repens, 
Rubus caesius, Salix alba, Salix cinerea, Salix fragilis, Urtica dioica, 

    

76 S3 Quercus rubra, Populus tremula, Acer campestre, Acer platanus, 
Acer pseudoplatanus, Acer tatarica, Tilia cordata, Sambucus nigra, 
Urtica dioica, Viola sylvestris, 

    

77 L2 Athyrium filix-femina, Aegopodium podagraria, Carex remota, 
Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Dantonia bulbifera, Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris filix-mas, Festuca gigantea, Pulmonaria 
officinalis, Sambucus nigra, Urtica dioica, Viola sylvestris, 

   Dryopteris 
carthusiana 

78 S1, S4 Acer campestre, Acer tatarica, Ajuga reptans, Cornus sanguinea, 
Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, Hypericum perforatum, 
Ligustrum vulgare, Lysimachia nummularia, Malus sylvestris, Pinus 
sylvestris, Quercus robur, Quercus rubra, Robinia pseudo-acacia, 
Tilia cordata,  

    

79 P2 Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Anthryscus sylvestris, 
Arctium lappa, Calamagrostis epigeios, Carex hirta, Carpinus 
betulus, Cirsium eriophorum, Crataegus monogyna, Dipsacus 
laciniatus, Eupatorium cannabinum, Mentha longifolia, Populus 
tremula, Prunella vulgaris, Rubus caesius, Salix caprea, Salix 
cinerea, Sambucus ebulus, Stachys sylvestris, Erigeron annuus, 
Urtica dioica,  

    

80 T1 Elymus repens, Securigera varia, Dianthus carthusiana, Gypsophila 
muralis, Silene vulgaris, Trifolium ochroleucum, Trifolium repens,  

  Dianthus 
carthusiana 

81 L2, K1 Acer campestre, Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, 
Calamagrostis epigeios, Carex muricata, Verbascum austriacum, 
Carpinus betulus, Chelidonium majus, Cornus sanguinea, Dactylis 
polygama, Dryopteris filix-mas, Euonymus europaeus, Euphorbia 
cyparissias, Hordelymus europaeus, Ligustrum vulgare, Poa 
angustifolia, Poa nemoralis, Fallopia convolvulus, Prunus spinosa, 
Quercus cerris, Quercus petraea, Robinia pseudo-acacia, Rubus 
fruticosus, Stellaria media, Urtica dioica, Veronica chamaedrys, 

Robinia 
pseudo-
acacia 
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82 L2 Athyrium felix-femina, Calamagrostis arundinacea, Carpinus 
betulus, Circaea lutetiana, Crataegus monogyna, Dactylis glomerata, 
Dantonia bulbifera, Mycelis muralis, Quercus petraea, Schrophularia 
nodosa, Tilia cordata, Urtica dioica, Viola sylvestris, völgytalpi rész: 
Betula pendula, Carpinus betulus, Cephalanthera longifolia, 
Dantonia bulbifera, Impatiens parviflora, Quercus petraea,  

  Cephalanthera 
longifolia,  

83 L2 Elymus caninus, Brachypodium pinnatum, Circaea lutetiana, 
Crataegus monogyna, Dryopteris carthusiana, Dryopteris filix-mas, 
Fragaria vesca, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Melittis 
carpatica, Mycelis muralis, Fallopia convolvulus, Quercus petraea, 
Urtica dioica, 

  Dryopteris 
carthusiana 

85 L2, R2 Betula pendula, Carpinus betulus, Crataegus laevigata, Geranium 
robertianum, Lysimachia nummularia, Quercus petraea, Allium 
scorodoprasum, Anthryscus sylvestris, Fallopia convolvulus, Alliaria 
petiolata, Brachypodium sylvaticum, Chelidonium majus, Dactylis 
polygama, Poa angustifolia, Prunus spinosa, 

    

86 L2 Acer campestre, Betula pendula, Carpinus betulus, Potentilla 
argentea, Quercus cerris, Quercus robur, Quercus rubra, Tilia 
cordata, Fallopia convolvulus, Alliaria petiolata, Brachypodium 
sylvaticum, Calamagrostis epigeios, Carex muricata, Verbascum 
austriacum, Chelidonium majus, Dactylis polygama, Dryopteris 
filix-mas, Euonymus europaeus, Euphorbia cyparissias, Poa 
angustifolia, Poa nemoralis, Prunus spinosa, 

    

87 L1 Acer campestre, Calamagrostis epigeois, Carpinus betulus, Prunus 
avium, Clematis vitalba, Poa nemoralis, Quercus robur, Quercus 
rubra, Rubus caesius, Sambucus ebulus, Urtica dioica, Fallopia 
convolvulus, Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, 
Calamagrostis epigeios, Carex muricata, Verbascum austriacum, 
Chelidonium majus, Dactylis polygama, Dryopteris filix-mas, 
Euonymus europaeus, Euphorbia cyparissias, Poa angustifolia, Poa 
nemoralis,  

    

88 S5 Picea abies, Fallopia convolvulus, Alliaria petiolata, Brachypodium 
sylvaticum, Calamagrostis epigeios, Carex muricata, 

    

89 S3 Pinus sylvestris, Quercus rubra, Quercus cerris, Fallopia 
convolvulus, Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, 
Calamagrostis epigeios, Carex muricata, Verbascum austriacum, 
Chelidonium majus, Dactylis polygama, Dryopteris filix-mas, 
Euonymus europaeus, Euphorbia cyparissias, Poa angustifolia, Poa 
nemoralis,  

    

90 R2 Acer campestre, Acer tatarica, Carpinus betulus, Crataegus 
monogyna, Crataegus laevigata, Echium vulgare, Prunus spinosa, 
Rosa canina, 

    

91 O11 Elymus repens, Agrostis stolonifera, Chamaenerion angustifolium, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Conyza canadensis, 
Hypericum perforatum, Lactuca serriola, Poa angustifolia, Persicaria 
lapatifolium, Stachys palustris, Stellaria graminea, Erigeron annuus, 
Tanacetum vulgare, Xanthium italicum, 

Xanthium 
italicum 

  

92 J4 Acer campestre, Acer tatarica, Betula pendula, Carpinus betulus, 
Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, Echium vulgare, Prunus 
spinosa, Rosa canina, Salix cinerea, 
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93 R2 Acer pseudoplatanus, Dipsacus laciniatus, Euphorbia virgata, Prunus 
spinosa, Pyrus pyraster, Rosa canina,  

    

94 O11 Achillea collina, Agrimonia eupatoria, Arrhenatherum elatius, 
Brachypodium pinnatum, Briza media, Calamagrostis epigeios, 
Campanula patula, Centaurea pannonica, Cichorium intybus, 
Securigera varia, Crepis biennis, Dorychnium germanicum, 
Euphorbia cyparissias, Falcaria vulgaris, Festuca rupicola, Festuca 
valesiaca, Hieracium bauhinii, Hieracium sabaudum, Hypericum 
perforatum, Knautia arvensis, Lapsana communis, Lathyrus 
tuberosus, Lotus corniculatus, Melampyrum arvense, Silene alba 
subsp. longifolia, Picris hieracioides, Poa angustifolia, Prunus 
spinosa, Ranunculus polyanthemos, Rumex acetosa, Sarothamnus 
scoparius, Erigeron annuus, Tanacetum vulgare, Trifolium medium, 
Trifolium ochroleucum, Trifolium repens, Vicia cracca,  

    

95 J3 Agrostis stolonifera, Cirsium canum, Cornus sanguinea, Festuca 
arundinacea, Poa palustris, Prunus spinosa, Rosa canina, Salix 
cinerea, Symphytum officinale, Tanacetum vulgare, Trifolium 
hybridum, 

    

96 O11, H3 Agrimonia eupatoria, Elymus repens, Agrostis stolonifera, 
Anthoxanthum odoratum, Bromus arvensis, Calamagrostis epigeios, 
Carlina vulgaris, Chamaenerion angustifolium, Cichorium intybus, 
Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Convolvulus arvensis, Daucus 
carota, Echium vulgare, Conyza canadensis, Festuca arundinacea, 
Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Fragaria vesca, Galium verum, 
Hieracium bauhini, Hieracium pilosella, Hieracium sabaudum, 
Hypericum perforatum, Koeleris cristata, Lactuca serriola, Lolium 
perenne, Lotus corniculatus, Plantago major, Poa angustifolia, Poa 
compressa, Polygonum aviculare, Persicaria lapatifolium, Prunella 
vulgaris, Rosa canina, Rubus caesius, Stachys palustris, Erigeron 
annuus, Stellaria graminea, Erigeron annuus, Tanacetum vulgare, 
Vicia villosa, Xanthium italicum, 

Xanthium 
italicum 

  
97 L2, D5 Acer campestre, Acer tatarica, Ajuga reptans, Carex pallescens, 

Carpinus betulus, Prunus avium, Crataegus monogyna, Dactylis 
glomerata, Dactylis polygama, Dantonia bulbifera, Euonymus 
europaeus, Festuca gigantea, Galeopsis pubescens, Galium aparine, 
Ligustrum vulgare, Mycelis muralis, Polygonatum multiflorum, 
Fallopia convolvulus, Populus tremula, Pulmonaria officinalis, 
Quercus petraea, Sambucus nigra, Tilia cordata, Urtica dioica, Viola 
sylvestris, Veronica longifolia, Leontodon hispidus, Pastinaca sativa, 
Tragopogon pratensis subsp. orientalis, Geranium pusillum, 
Equisetum arvense, Galium verum, Dipsacus laciniatus, Lythrum 
virgatum, Galaga officinalis, Vicia hirsuta 

    

98 S1, R2 Elymus repens, Alopecurus pratensis, Humulus lupulus, Prunus 
spinosa, Robinia pseudo-acacia, Rosa canina, Rumex acetosa, 
Sambucus nigra, Tanacetum vulgare, Urtica dioica,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

99 S1, R2 Elymus repens, Alopecurus pratensis, Humulus lupulus, Prunus 
spinosa, Robinia pseudo-acacia, Rosa canina, Rumex acetosa, 
Sambucus nigra, Tanacetum vulgare, Urtica dioica 

Robinia 
pseudo-
acacia 
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100 J4 Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Artemisa vulgaris, 
Cirsium arvense, Eupatorium cannabinum, Humulus lupulus, 
Partenocissus quinquiflolia, Phragmites australis, Poa palustris, Poa 
trivialis, Prunus spinosa, Rubus caesius, Salix alba, Salix fragilis, 
Sambucus nigra, Sonchus palustris, Symphytum officinale, 
Tanacetum vulgare, Urtica dioica,  

  Sonchus 
palustris 

101 R2 Acer campestre, Acer tatarica, Carpinus betulus, Crataegus 
monogyna, Crataegus laevigata, Echium vulgare, Galega officinale, 
Galium palustre, Holcus lanatus, Juncus articulatus, Juncus 
compressus, Phelum campestre, Prunus spinosa, Rosa canina,  

    

102 R1, E1, 
H3 

Acer tataricum, Achillea collina, Agrimonia eupatoria, Agrostis 
stolonifera, Agrostis capillaris, Ajuga genevensis, Anthoxantum 
odoratum, Arrhenatherum elatius, Bromus inermis, Calamagrostis 
epigeios, Calamintha clinopodium, Campanula patula, Carex hirta, 
Centaurea pannonica, Centaurium minus, Chondrilla juncea, 
Chrysanthaemum leucanthaemum, Cirsium eriophorum, 
Convolvulus arvensis, Dianthus deltoides, Echium vulgare, 
Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Festuca arundinacea, 
Festuca pratensis, Festuca rubra, Festuca rupicola, Galium verum, 
Genista tinctoria, Gypsophila muralis, Hieracium bauhinii, 
Hieracium pilosella, Hieracium sabaudum, Hypochoeris radicata, 
Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Luzula 
campestris, Muscari comosum, Phleum phleoides, Plantago 
lanceolata, Poa angustifolia, Populus tremula, Potentilla argentea, 
Potentilla impolita, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Quercus petraea, 
Rosa canina, Rubus caesius, Rubus fruticosus, Rumex acetosella, 
Scleranthus annua, Senicio erucifolius, Solanum dulcamara, 
Solidago virga-aurea, Erigeron annuus, Tanacetum vulgare, Thymus 
pulegioides, Tragopogon dubius, Verbascum phoeniceum, Veronica 
chamaedrys, Veronica officinalis, Viola canina, Viola kitaibeliana,  

  Dianthus 
deltoides 

103 K2 Acer tataricum, Brachypodium sylvaticum, Bromus ramosus, 
Clinopodium vulgare, Prunus avium, Crataegus monogyna, 
Dryopteris filix-mas, Ligustrum vulgare, Mycelis muralis, Fallopia 
convolvulus, Prunus spinosa, Quercus petraea, Rubus fruticosa, 
Stachys sylvestris, Urtica dioica, Viburnum opulus, Viola odorata,  

    

104 H3, H4, 
P4 

Quercus petraea, Quercus robur, Robinia pseudo-acacia, Rosa 
canina, Rosa rubiginosa, Rubus caesius, Salix caprea, Acer 
campestre, Acer tataricum, Achillea collina, Antoxanthum odoratum, 
Arrhenatherum elatius, Asperula cynanchyca, Astragalus 
glycyphyllos, Brachypodium sylvaticum, Briza media, 
Calamagrostis epigeios, Carlina vulgaris, Chamaenerion 
angustifolium, Colchicum autumnale, Crataegus monogyna, 
Crataegus laevigata, Sieglingia decumbens, Dianthus deltoides, 
Dorycnium germanicum, Eryngium campestre, Festuca valesiaca, 
Fragaria viridis, Galium verum, Genista tinctoria, Hieracium 
bauhinii, Hypericum perforatum, Juniperus communis, Koeleria 
cristata, Leontodon hispidus, Ligustrum vulgare, Lotus corniculatus, 
Luzula campestris, Pastinaca sativa, Picris hieracioides, Pimpinella 
saxifraga, Poa angustifolia, Populus tremula, Prunella laciniata, 
Stellaria graminea, Thymus odoratissimus, Thymus pulegioides, 
Trifolium alpestre, Trifolium campestre, Trifolium ochroleucum, 
Trifolium pratense, Veronica chamaedrys, Viburnum opulus, Vicia 
cassubica,  

  Cephalanthera 
longifolia, 
Dianthus 
deltoides 
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105 S4, K2 Acer pseudoplatanus, Acer tatarica, Carpinus betulus, Prunus avium, 
Dianthus deltoides, Conyza canadensis, Festuca rupicola, Hypericum 
perforatum, Juniperus communis, Lolium perenne, Mycelis muralis, 
Pinus sylvestris, Plantago media, Poa angustifolia, Populus tremula, 
Prunus spinosa, Quercus petraea, Quercus rubra, Robinia pseudo-
acacia, Rosa canina, Salix caprea,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

Dianthus 
deltoides 

106 S1, K2 Dactylis glomerata, Mycelis muralis, Quercus petraea, Robinia 
pseudo-acacia, Rubus caesius,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

107 S3, L2 Achillea collina, Agrostis stolonifera, Anthryscus sylvestris, 
Brachypodium sylvaticum, Clinopodium vulgare, Carpinus betulus, 
Cerastium fontanum, Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, Epilobium tetragonum, 
Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Geum urbanum, Glechoma 
hederacea, Hypericum perforatum, Juncus effusus, Juncus tenuis, 
Juniperus communis, Lapsana communis, Ligustrum vulgaris, 
Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, Mycelis muralis, Pinus 
sylvestris, Plantago media, Poa angustifolia, Poa nemorosa, 
Persicaria mitis, Prunella vulgaris, Prunus spinosa, Quercus cerris, 
Quercus petraea, Quercus rubra, Ranunculus acris, Rubus caesius, 
Taraxacum officinale, Trifolium medium, Trifolium repens, Urtica 
dioica,  

    

108 J5, E1, 
R1 

Alnus glutinosa, Carex digitata, Carpinus betulus, Corylus avellana, 
Dryopteris filix-mas, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Quercus 
cerris,  

    

109 L2 Ajuga reptans, Carex pilosa, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, 
Dantonia bulbifera, Dryopteris filix-mas, Ligustrum vulgaris, 
Lysimachia nummularia, Populus tremula, Quercus cerris, Quercus 
petraea, Quercus robur, Stellaria holostea, Urtica dioica, Viola 
sylvetris,  

    

110 K2 Carpinus betulus, Prunus avium, Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Hieracium vulgare, Hieracium bauhinii, Luzula 
luzuloides, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum, Pyrus pyraster, 
Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus rubra,  

    

111 K2 Alliaria petiolata, Campanula glomerata, Cardamine impatiens, 
Carex pallescens, Carex pilosa, Carpinus betulus, Chamaenerion 
angustifolium, Corylus avellana, Dactylis glomerata, Galium 
schultesii, Ligustrum vulgare, Mycelis muralis, Poa angustifolia, Poa 
nemoralis, Quercus petraea, Rosa canina, Erigeron annuus,  

    

112 L2 Acer campestre, Agrostis stolonifera, Ajuga reptans, Brachypodium 
sylvaticum, Calamagrostis arundinacea, Clinopodium vulgare, Carex 
muricata, Carpinus betulus, Chelidonium majus, Circaea lutetiana, 
Convallaria majalis, Crataegus monogyna, Cruciata glabra, Dactylis 
polygama, Deschampsia caespitosa, Dryopteris chartusiana, 
Dryopteris filix-mas, Euphorbia cyparissias, Galium schultesii, 
Geum urbanum, Lathyrus niger, Ligustrum vulgare, Melica nutans, 
Melica uniflora, Melittis carpatica, Polygonum concolvulus, Quercus 
petraea, Ribes uva-crispa, Rosa canina, Stellaria holostea, Urtica 
dioica,  

  Dryopteris 
chartusiana 
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113 K2 Agrostis capillaris, Anthoxantum odoratum, Betula pendula, 
Euphorbia cyparissias, Hieracium vulgare, Luzula luzuloides, Poa 
nemoralis, Populus tremula, Quercus cerris, Quercus petraea, Silene 
nutans, Veronica officinalis, Lychnis viscaria subsp. viscaria,  

    

114 L2 Acer campestre, Acer tataricum, Crataegus monogyna, Ligustrum 
vulgaris, Padus avium, Quercus cerris, Quercus petraea, Fallopia 
convolvulus, Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, 
Chelidonium majus, Dactylis polygama, Dryopteris filix-mas, 
Euonymus europaeus, Euphorbia cyparissias, Poa angustifolia, Poa 
nemoralis, 

    

115 L2 Anthynum felix-femina, Brachypodium sylvaticum, Carpinus 
betulus, Crataegus monogyna, Dantonia bulbifera, Dryoptetis filix-
mas, Galium schultesii, Fallopia convolvulus, Pulmonaria officinalis, 
Quercus petraea, Rubus caesius, Urtica dioica, Viola sylvestris, 
Brachypodium sylvaticum, Chelidonium majus, Dactylis polygama, 
Dryopteris filix-mas, Euonymus europaeus, Euphorbia cyparissias, 
Poa angustifolia, Poa nemoralis, 

    

116 K2, J5, 
E1, R1 

Acer campestre, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Alnus 
glutinosa, Athyrium felix-femina, Carex remota, Carex sylvatica, 
Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Dantonia bulbifera, 
Dryopteris carthusiana, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon lutea, 
Geranium palustre, Geum urbanum, Glechoma hirta, Glyceria 
fluitans, Impatiens parviflora, Lamium maculatum, Mycelis muralis, 
Mylium effusum, Oxalis acetosella, Poa nemorosa, Polygonatum 
odoratum, Rorippa sylvestris, Sambucus nigra, Schrophularia 
nodosa, Stellaria holostea, Urtica dioica, Viola odorata, Allium 
schrorodoprasum, Alopecurus aequalis, Ambrisia artemisiifolia, 
Cuscuta campestris, Festuca gigantea, Galium aparine, Impatiens 
noli-tangere, Impatiens parviflora, Myosotis palustris, Poa trivialis, 
Quercus robur, Rumex sanguineus, Stachys sylvatica, Trifolium 
repens, Urtica dioica, völgytalp: Aegopodium podagraria, Ajuga 
reptans, Alliaria petiolata, Athyrium felix-femina, Betula pendula, 
Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Dantonia bulbifera, 
Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Geranium palustre, 
Geum urbanum, Impatiens parviflora, Lamium maculatum, Oxalis 
acetosella, Poa nemoralis, Quercus petraea, Sambucus nigra, 
Stellaria media, Tilia cordata, Viola sylvestris, idős állományok: 
Acer campestre, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Alliaria 
petiolata, Athyrium felix-feminum, Campanula trachelium, Carex 
remota, Carex sp., Carpinus betulus, Circaea lutetiana, Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris filix-mas, Festuca gigantea, Galeobdolon 
luteum, Ligustrum vulgare, Mycelis muralis, Pulmonaria officinalis, 
Quercus petraea, Stachys sylvestris, Stellaria holostea, Acer 
pseudoplatanus, Elymus caninum, Alopecurus pratensis, Arctium 
lappa, Carduus crispus, Cirsium crispus, Festuca gigantea, Festuca 
heterophylla, Geranium robertianum, Geum urbanum, Milium 
effusum, Potentilla reptans, Sambucus ebulus, Stellaria media, 
Erigeron annuus, Urtica dioica,  

Ambrosia 
artemisii-
folia, 
Impatiens 
noli-
tangere, 
Impatiens 
parviflora 

Dryopteris 
carthusiana 
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    Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Quercus petraea, Sambucus nigra, 
Stellaria media, Tilia cordata, Viola sylvestris, idős állományok: 
Acer campestre, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Alliaria 
petiolata, Athyrium felix-feminum, Campanula trachelium, Carex 
remota, Carex sp., Carpinus betulus, Circaea lutetiana, Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris filix-mas, Festuca gigantea, Galeobdolon 
luteum, Ligustrum vulgare, Mycelis muralis, Pulmonaria officinalis, 
Quercus petraea, Stachys sylvestris, Stellaria holostea, Acer 
pseudoplatanus, Elymus caninum, Alopecurus pratensis, Arctium 
lappa, Carduus crispus, Cirsium crispus, Festuca gigantea, Festuca 
heterophylla, Geranium robertianum, Geum urbanum, Milium 
effusum, Potentilla reptans, Sambucus ebulus, Stellaria media, 
Erigeron annuus, Urtica dioica,  

    

117 K2 Acer campestre, Acer tatarica, Allium scorodoprasum, 
Brachypodium pinnatum, Carex praecox, Carpinus betulus, 
Cynanchum vincetoxicum, Geum urbanum, Lapsana communis, 
Ligustrum vulgare, Melampyrum arvense, Mycelis muralis, Quercus 
cerris, Quercus petraea,  

    

118 B3 Ambrosia artemisiifolia, Festuca gigantea, Glyceria notata, 
Polygonum mite, Alnus glutinosa, Athyrium felix-femina, Carex 
remota, Carex sylvatica, Carpinus betulus,  

Ambrosia 
artemisii-
folia 

  

119 K2 Achillea nobilis, Apera spica-venti, Carpinus betulus, Dantonia 
bulbifera, Dryopteris filix-mas, Pulmonaria officinalis, Stellaria 
holostea, Quercus cerris,  

    

120 L2 Acer campestre, Calamagrostis epigeios, Carex remota, Carpinus 
betulus, Crataegus monogyna, Poa nemoralis, Fallopia convolvulus, 
Quercus cerris, Quercus petraea, Urtica dioica,  

    

121 R2, O11 Achillea collina, Agrimonia eupatoria, Agrostis capillaris, Allia 
schrorodoprasum, Alopecurus aequalis, Alopecurus pratensis, 
Calamgrostis epigeios, Acinos arvensis, Campanula patula, Carex 
hirta, Carex muricata, Carex praecox, Centaurea macrolepis, 
Centaurium erythraea, Leucanthemella vulgare, Cirsium arvense, 
Cirsium vulgare, Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata, Datura 
stramonium, Dianthus collinus, Elymus repens, Eqisetum arvense, 
Euphorbia virgata, Euphorbia salicifolia, Festuca gigantea, Festuca 
rubra, Filago arvensis, Galium verum, Gypsophylla muralis, Juncus 
effusus, Juncus tenuis, Linaria vulgaris, Leonurus marrubiastrum, 
Medicago lupulina, Mentha aquatica, Myosoton aquaticum Oxalis 
corniculata, Poa angustifolia, Poa annua, Poa trivialis, Persicaria 
hydropiper, Potentilla argentea, Potentilla reptans, Prunella vulgaris, 
Ranunculus polyanthemos, Ranunculus repens, Rorippa sylvestris, 
Rubus caesius, Rumex acetosa, Salvia pratensis, Schrophularia 
nodosa, Stachys sylvatica, Stellaria graminea, Erigeron annuus, 
Urtica dioica, Verbascum phlomoides, Veronica arvensis, Vicia 
tetrasperma,  

  Dianthus 
collinus 

123 L2 Calamagrostis arundinacea, Campanula persicifolia, Carex pilosa, 
Carpinus betulus, Tanecetum corymbosum, Dactylis polygama, 
Dryopteris filix-mas, Galium schultesii, Luzula luzuloides, Poa 
angustifolia, Poa nemoralis, Quercus cerris, Quercus petraea, 
Veronica officinalis,  
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124 O11 Agrimonia eupatoria, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, 
Calamagrostis epigeios, Carex hirta, Cichorium intybus, Cirsium 
vulgare, Convolvulus arvensis, Crataegus monogyna, Dactylis 
glomerata, Daucus carota, Elymus repens, Fragaria vesca, Galium 
verum, Galium mollugo, Lotus corniculatus, Pastinaca sativa, Picris 
hieracioides, Poa angustifolia, Populus nigra, Rosa canina, Rubus 
caesius, Rumex acetosa, Erigeron annuus, Urtica dioica,  

    

125 O7 Dactylis glomerata, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Quercus 
cerris, Quercus petraea, Rosa canina, Tanacetum vulgare, Tilia 
cordata,  

    

126 O11 Elymus repens, Agrostis stolonifera, Calamagrostis epigeios, 
Convolvulus arvensis, Crepis biennis, Cichorium intybus, 
Hippochoeris radicata, Tanacetum vulgare, 

    

127 O7, T1 Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, Calamagrostis epigeios, 
Convolvulus arvensis, Elymus repens, Lolium perenne, Potentilla 
argentea, Solidago canadensis, Erigeron annuus, Tanacetum vulgare,  

    

128 O12 Achillea collina, Alopecurus pratensis, Anthryscus sylvestris, 
Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Echinocloa sylvatica, 
Ranunculus repens, Symphytum officinale, Tanacetum vulgare, 
Urtica dioica,  

    

129 L2 Acer pseudoplatanus, Acinos arvensis, Carex leporina, Carex 
pallescens, Prunus avium, Clematis recta, Crataegus monogyna, 
Crepis rhoeadifolia, Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, Geum 
urbanum, Lapsana communis, Ligustrum vulgare, Lysimachia 
nummullaria, Mycelis muralis, Pinus sylvestris, Prunus spinosa, 
Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus rubra, Rubus caesius, 
Stachys sylvatica, Urtica dioica,  

    

130 L2 Acinos arvensis, Carex pallescens, Clematis recta, Crataegus 
monogyna, Crepis rhoeadifolia, Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, 
Geum urbanum, Lapsana communis, Ligustrum vulgare, Lysimachia 
nummullaria, Mycelis muralis, Pinus sylvatica, Prunus spinosa, 
Quercus cerris, Quercus petraea, Rubus caesius, Stachys sylvatica, 
Urtica dioica,  

    

131 L2, R1, 
O7 

Achillea collina, Agrostis stolonifera, Anthryscus sylvestris, 
Brachypodium sylvaticum, Clinopodium vulgare, Carpinus betulus, 
Cerastium fontanum, Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, Epilobium tetragonum, 
Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Geum urbanum, Glechoma 
hederacea, Hypericum perforatum, Juncus effusus, Juncus tenuis, 
Juniperus communis, Lapsana communis, Ligustrum vulgaris, 
Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, Mycelis muralis, Pinus 
sylvestris, Plantago media, Poa angustifolia, Poa nemorosa, 
Persicaria mitis, Prunella vulgaris, Prunus spinosa, Quercus cerris, 
Quercus petraea, Quercus rubra, Ranunculus acris, Rubus caesius, 
Taraxacum officinale, Trifolium medium, Trifolium repens, Urtica 
dioica,  

    

132 R1 Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Crataegus laevigata, Lysimachia nummularia, Populus tremula, 
Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Quercus cerris, Quercus petraea, 
Quercus robur, Silaum silaus, Urtica dioica,  

    

133 L2 Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Pinus sylvestris, Rubus 
caesius, Urtica dioica,  
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134 L2, S1 Achillea collina, Agrostis capillaris, Allium sphaerocephalum, 
Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis epigeios, Tanecetum 
corymbosum, Dactylis glomerata, Echium vulgare, Rubus caesius, 
Conyza canadensis, Euphorbia cyparissias, Galium mollugo, Galium 
verum, Gypsophila muralis, Hieracium bauhinii, Hypericum 
perforatum, Inula britannica, Melica uniflora, Muscari racemosum, 
Mycelis muralis, Plantago lanceolata, Prunus spinosa, Quercus 
cerris, Quercus petraea, Robinia pseudo-acacia, Rosa canina, Rumex 
acetosella, Veronica chamaedrys,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

135 L2, S1 Brachypodum sylvaticum, Crataegus monogyna, Dryopteris filix-
mas, Euonymus europaeus, Geum urbanum, Ligustrum vulgare, 
Polygonatum multiflorum, Quercus cerris, Stachys sylvatica, Urtica 
dioica,  

    

136 K2 Carpinus betulus, Tanecetum corymbosum, Dactylis polygama, 
Dryopteris filix-mas, Galium schultesii, Poa angustifolia, Poa 
nemoralis, Quercus cerris, Quercus petraea, Fallopia convolvulus, 
Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, 

    

137 S3 Quercus rubra, Fallopia convolvulus, Alliaria petiolata, 
Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis epigeios, Chelidonium 
majus, Dactylis polygama, Euphorbia cyparissias, Poa angustifolia, 
Poa nemoralis, 

    

138 S4, O7 Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Athyrium filix-femina, 
Calamagrostis epigeios, Carpinus betulus, Dianthus chartusiana, 
Dianthus deltoides, Impatiens parviflora, Pinus sylvestris, Pyrus 
pyraster, Quercus rubra, Robinia pseudo-acacia, Tilia cordata,  

Impatiens 
parviflora, 
Robinia 
pseudo-
acacia 

Dianthus 
deltoides 

139 R1, E1, 
E3 

Acer pseudo-platanus, Achillea collina, Agrimonia eupatoria, 
Agrostis stolonifera, Anagallis arvensis, Arrhenatherum elatius, 
Calamagrostis epigeios, Acinos arvensis, Crataegus monogyna, 
Echium vulgare, Euptorium cannabinum, Festuca rubra, Fragaria 
vesca, Galium verum, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, 
Ligustrum vulgare, Tripleurospermum inodorum, Pinus sylvestris, 
Plantago lanceolata, Quercus cerris, Rubus caesius, Senecio, 
Erigeron annuus, Tanacetum vulgare,  

    

140 S4, R1 Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Geum 
urbanum, Pinus sylvestris, Prunus spinosa, Quercus cerris, Quercus 
petraea, Rosa canina, Tilia cordata,  

    

141 R1 Calamagrostis epigeios, Crataegus monogyna, Filago arvensis, 
Lythrum hyssopifolia, Plantago major, Prunus spinosa, Rosa canina, 
Rubus caesius, Urtica dioica,  

    

142 S2, L1 Alliaria petiolata, Crataegus monogyna, Fragaria vesca, Geum 
urbanum, Juncus bufonius, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Quercus 
petraea, Robinia pseudo-acacia, Urtica dioica,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

143 K2 Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Geum 
urbanum, Impatiens parviflora, Ligustrum vulgare, Quercus cerris, 
Quercus petraea, Urtica dioica, Vicia cassubica,  

Impatiens 
parviflora 
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144 K2, H3, 
E1, R1, 
O12 

Carpinus betulus, Tanecetum corymbosum, Dactylis polygama, 
Dryopteris filix-mas, Galium schultesii, Poa angustifolia, Poa 
nemoralis, Quercus cerris, Quercus petraea, Fallopia convolvulus, 
Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, keleti rész: Achillea 
collina, Agrimonia eupatoria, Agrostis stolonifera, Arrhenatherum 
elatius, Calamagrostis epigeios, Calamintha clinopodium, Carex 
hirta, Centaurea pannonica, Centaurium minus, Chondrilla juncea, 
Chrysanthaemum leucanthaemum, Echium vulgare, Eryngium 
campestre, Euphorbia cyparissias, Festuca pratensis, Festuca 
valesiaca, Galium verum, Genista tinctoria, Hieracium bauhinii, 
Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Luzula campestris, Plantago lanceolata, Poa 
angustifolia, Populus tremula, Potentilla argentea, Prunus spinosa, 
Pyrus pyraster, Rosa canina, Rubus caesius, Rubus fruticosus, 
Verbascum phoeniceum, Veronica chamaedrys, 

    

145 S4, K2 Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Geum 
urbanum, Pinus sylvestris, Prunus spinosa, Quercus cerris, Quercus 
petraea, Rosa canina, Tilia cordata, Fallopia convolvulus, Alliaria 
petiolata, Brachypodium sylvaticum, 

    

146 K2 Acer campestre, Carpinus betulus, Genista tinctoria, Poa compressa, 
Poa nemoralis, Quercus cerris, Sarothamnus scoparius,  

    

147 B3, I3 Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Bidens frondosus, 
Calamagrostis epigeios, Carex hirta, Carex leporina, Deschampsia 
caespitosa, Galium palustre, Glyceria notata, Juncus effusus, 
Lycopus exaltatus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Poa 
trivialis, Polygonum aviculare, Persicaria hydropiper, Urtica dioica,  

Bidens 
frondosus 

  

148 K2 Acer campestre, Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Bromus 
benekenii, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Leonurus 
marrubiastrum, Crataegus laevigata, Cruciata glabra, Vincetoxicum 
officinale, Dactylis polygama, Dantonia bulbifera, Dryopteris filix-
mas, Euphorbia amygdaloides, Euphorbia cyparissias, Festuca 
gigantea, Fragaria vesca, Hieracium sabaudum, Ligustrum vulgare, 
Silene noctiflorum, Melica uniflora, Moeringia trinerva, Mycelis 
muralis, Poa nemorosa, Fallopia convolvulus, Quercus petraea, 
Rumex sanguineus, Torilis arvensis, Urtica dioica,  

    

149 J4, R1 Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Artemisa vulgaris, 
Cirsium arvense, Eupatorium cannabinum, Humulus lupulus, 
Phragmites australis, Poa palustris, Poa trivialis, Prunus spinosa, 
Rubus caesius, Salix alba, Salix fragilis, Sambucus nigra, Sonchus 
palustris, Symphytum officinale, Tanacetum vulgare, Urtica dioica, 

    

150 L2 Betula pendula, Brachypodium sylvaticum, Carduus acanthoides, 
Carpinus betulus, Prunus avium, Crataegus monogyna, Cruciata 
glabra, Ligustrum vulgare, Populus tremula, Quercus cerris, Quercus 
petraea, Robinia pseudo-acacia, Rosa canina, Rubus caesius, 
Stellaria holostea, Tilia cordata, Urtica dioica,  

Robinia 
pseudo-
acacia 
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151 R1, H3 Achillea collina, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Asperula 
cynanchica, Betula pendula, Briza media, Calamagrostis epigeios, 
Campanula patula, Carex hirta, Carum carvi, Centaurium erythraea, 
Leucanthemella vulgare, Cinosurus cristatus, Cornus sanguinea, 
Crataegus monogyna, Cruciata glabra, Sieglingia decumbens, 
Deschampsia caespitosa, Dianthus deltoides, Eryngium campestre, 
Euphorbia cyparissias, Festuca pratensis, Festuca rubra, Festuca 
rupicola, Fragaria vesca, Galium verum, Hypericum perforatum, 
Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Nardus stricta, Pimpinella 
saxifraga, Pinus nigra, Plantago lanceolata, Platanthera bifolia, Poa 
angustifolia, Populus tremula, Quercus cerris, Ranunculus 
polyanthemos, Rosa canina, Rubus caesius, Rubus idaeus, Rumex 
acetosa, Rumex acetosella, Stellaria holostea, Thymus pulegioides, 
Trifolium repens, Veronica chamaedrys, Veronica officinalis, 
Viburnum opulus, Viola canina,  

  Dianthus 
deltoides 

152 L2 Achillea collina, Agrostis capillaris, Betula pendula, Calamagrostis 
epigeios, Clinopodium vulgare, Cardamine impatiens, Carpinus 
betulus, Prunus avium, Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, 
Cruciata glabra, Vincetoxicum officinale, Dianthus giganteiformis 
subsp. pontederae, Conyza canadensis, Euphorbia cyparissias, 
Festuca heterophylla, Geum urbanum, Hieracium sabaudum, 
Mycelis muralis, Poa nemoralis, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, 
Quercus petraea, Robinia pseudo-acacia, Rosa canina, Rubus 
caesius, Schrophularia nodosa, Silene nutans, Stellaria holostea, Tilia 
cordata, Veronica officinalis, Vicia cassubica, 

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

153 K2 Brachypodium sylvaticum, Carpinus betulus, Prunus avium, 
Ligustrum vulgare, Populus tremula, Quercus cerris, Rubus caesius, 
Stellaria holostea, Urtica dioica, Mycelis muralis, Poa nemoralis,  

    

154 L2, R1 Acer tatarica, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Cruciata glabra, 
Populus tremula, Prunus spinosa, Quercus petraea, Robinia pseudo-
acacia, Rubus caesius, Stellaria holostea, Tilia cordata, Trifolium 
montanum,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

155 S4 Acer campestre, Achillea collina, Brachypodium sylvaticum, 
Cardamine impatiens, Dactylis polygama, Euphorbia cyparissias, 
Lapsana communis, Larix decidua, Leonurus marrubiastrum, 
Mycelis muralis, Pinus sylvestris, Poa nemoralis, Prunus spinosa, 
Quercus petraea, Rosa canina, Rubus caesius, Trifolium medium,  

    

156 L2 Acer tatarica, Elymus caninum, Allium scorodoprasum, Astragalus 
glycyphyllos, Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis epigeios, 
Clinopodium vulgare, Carex michelii, Carpinus betulus, Dactylis 
glomerata, Dryopteris filix-mas, Euphorbia cyparissias, Genista 
tinctoria, Hieracium vulgare, Hypericum perforatum, Lapsana 
communis, Lathyrus niger, Poa nemoralis, Fallopia convolvulus, 
Quercus petraea, Rubus caesius, Vicia cassubica,  

    

157 K2 Carpinus betulus, Lapsana communis, Fallopia convolvulus, Quercus 
petraea, Rubus caesius,  
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158 S6, L2 Carpinus betulus, Dantonia bulbifera, Quercus rubra, Fallopia 
convolvulus, Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, 
Chelidonium majus, Dactylis polygama, Euphorbia cyparissias, Poa 
angustifolia, Poa nemoralis, 

    

159 K2 Carex pilosa, Carpinus betulus, Dantonia bulbifera, Dryopteris filix-
mas, Galeobdolon lutea, Neottia nidus-avis, Polygonatum odoratum, 
Quercus petraea,  

  Neottia 
nidus-avis 

160 K2 Carpinus betulus, Dantonia bulbifera, Fallopia convolvulus, Alliaria 
petiolata, Brachypodium sylvaticum, Chelidonium majus, Dactylis 
polygama, Lapsana communis, Quercus petraea, Rubus caesius,  

    

161 L2 Acer tatarica, Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, 
Calamagrostis arundinacea, Acinos arvensis, Carex montana, 
Cruciata glabra, Dactylis glomerata, Dantonia bulbifera, Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris filix-mas, Festuca heterophylla, Fragaria 
vesca, Galium aparine, Hypericum hirsutum, Hypericum montanum, 
Lathyrus niger, Lathyrus vernus, Melica nutans, Mycelis muralis, 
Poa angustifolia, Fallopia convolvulus, Pulmonaria officinalis, 
Robinia pseudo-acacia, Stellaria holostea, Urtica dioica, Vicia 
cassubica,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

Dryopteris 
carthusiana 

162 S1, K2 Agrostis capillaris, Carex sylvestris, Robinia pseudo-acacia, Ajuga 
reptans, Brachypodium sylvaticum, Bromus benekenii, Acinos 
arvensis, Carex praecox, Carpinus betulus, Tanecetum corymbosum, 
Crataegus monogyna, Cruciata glabra, Vincetoxicum officinale, 
Dactylis glomerata, Euphorbia cyparissias, Galium aparine, Galium 
schultesii, Hieracium sabaudum, Hieracium vulgare, Hypericum 
perforatum, Lapsana communis, Lathyrus niger, Mycelis muralis, 
Poa angustifolia, Poa nemoralis, Rosa canina, Rubus caesius,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

164 K2, R1 Acer campestre, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Neottia 
nidus-avis, Polygonum multiflorum, Quercus petraea,  

  Neottia 
nidus-avis 

165 K2 Asparagus officinalis, Carex montana, Cruciata glabra, Dactylis 
polygama, Euphorbia cyparissias, Hieracium bauhinii, Lapsana 
communis, Ligustrum vulgare, Quercus cerris, Ribes uva-crispa, 
Robinia pseudo-acacia, Rosa canina, 

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

166 L2, R1, 
B3 

Alopecurus aequalis, Juncus effusus, Juncus tenuis, Mentha aquatica, 
Poa trivialis, Persicaria hydropiper, Rubus caesius, Stellaria 
graminea, Urtica dioica, Lycopus europaeus, Callitriche cophocarpa 

    

167 S5 Betula pendula, Carpinus betulus, Cephalanthera longifolia, 
Dantonia bulbifera, Quercus petraea, Alliaria petiolata, 
Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis epigeios, Carex muricata, 

    

168 K2 Brachypodium sylvaticum, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, 
Crataegus laevigata, Geum urbanum, Lapsana communis, 
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169 R1, H3 Rosa canina, Rosa rubiginosa, Rubus caesius, Salix caprea, Acer 
campestre, Acer tataricum, Achillea collina, Antoxanthum odoratum, 
Arrhenatherum elatius, Asperula cynanchyca, Astragalus 
glycyphyllos, Brachypodium sylvaticum, Briza media, 
Calamagrostis epigeios, Carlina vulgaris, Crataegus monogyna, 
Crataegus laevigata, Sieglingia decumbens, Dianthus deltoides, 
Dorycnium germanicum, Eryngium campestre, Festuca valesiaca, 
Fragaria viridis, Galium verum, Genista tinctoria, Hieracium 
bauhinii, Hypericum perforatum, Juniperus communis, Koeleria 
cristata, Leontodon hispidus, Ligustrum vulgare, Lotus corniculatus, 
Luzula campestris, Pastinaca sativa, Picris hieracioides, Pimpinella 
saxifraga, Poa angustifolia, Prunella laciniata, Stellaria graminea, 
Thymus pulegioides, Trifolium campestre, Trifolium ochroleucum, 
Veronica chamaedrys,  

  Dianthus 
deltoides 

170 S2, K2 Juniperus communis, Acer campestre, Athyrium felix-femina, 
Carpinus betulus, Dactylis glomerata, Dantonia bulbifera, Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris filix-mas, Lysimachia nummularia, 
Polygonatum odoratum, Quercus petraea, Robinia pseudo-acacia, 
Stachys sylvestris, Stellaria media, Viola sylvestris,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

Dryopteris 
carthusiana 

171 J4, L2, 
K2 

Betula pendula, Carpinus betulus, Cephalanthera longifolia, 
Dantonia bulbifera, Quercus petraea, Alliaria petiolata, 
Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis epigeios, Carex muricata, 
Juniperus communis, Btriza media, Festuca arundinacea, Populus 
termula, Inula salicifolia, Leontodon hispidus, Antoxanthum 
odoratum,  

Bidens 
frondosus 

 

172 R2 Asparagus officinalis, Carex montana, Cruciata glabra, Dactylis 
polygama, Euphorbia cyparissias, Hieracium bauhinii, Lapsana 
communis, Ligustrum vulgare, Quercus cerris, Robinia pseudo-
acacia, Rosa canina,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

  

173 K2 Acer campestre, Athyrium felix-femina, Carpinus betulus, Dactylis 
glomerata, Dantonia bulbifera, Dryopteris carthusiana, Dryopteris 
filix-mas, Lysimachia nummularia, Polygonatum odoratum, Quercus 
petraea, Stachys sylvestris, Stellaria media, Viola sylvestris, 

  Dryopteris 
carthusiana 

174 R2 Acer tatarica, Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, 
Calamagrostis arundinacea, Acinos arvensis, Carex montana, 
Cruciata glabra, Dactylis glomerata, Dantonia bulbifera, Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris filix-mas, Festuca heterophylla, Fragaria 
vesca, Galium aparine, Hypericum hirsutum, Hypericum montanum, 
Lathyrus niger, Lathyrus vernus, Melica nutans, Mycelis muralis, 
Poa angustifolia, Fallopia convolvulus, Pulmonaria officinalis, 
Robinia pseudo-acacia, Stellaria holostea, Urtica dioica, Vicia 
cassubica, Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Xanthium 
italicum,  

Robinia 
pseudo-
acacia, 
Xanthium 
italicum 

Dryopteris 
carthusiana 

175 J4, E1 Anthoxanthum odoratum, Carex pallescens, Cerastium fontanum, 
Fragaria vesca, Fraxinus excelsior, Geum urbanum, Glechoma 
hirsuta, Luzula campestris, Lysimachia nummularia, Muscari 
comosum, Poa compressa, Populus tremula, Potentilla impolita, 
Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Salix alba, Crataegus monogyna, 
Crataegus laevigata, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Urtica dioica, 
Elymus repens, Arrhenatherum elatius, Rosa canina, 
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176 H3, R1 Rosa canina, Rosa rubiginosa, Rubus caesius, Salix caprea, Acer 
campestre, Acer tataricum, Achillea collina, Antoxanthum odoratum, 
Arrhenatherum elatius, Asperula cynanchyca, Astragalus 
glycyphyllos, Brachypodium sylvaticum, Briza media, 
Calamagrostis epigeios, Carlina vulgaris, Crataegus monogyna, 
Crataegus laevigata, Sieglingia decumbens, Dianthus deltoides, 
Dorycnium germanicum, Eryngium campestre, Festuca valesiaca, 
Fragaria viridis, Galium verum, Genista tinctoria, Hieracium 
bauhinii, Hypericum perforatum, Juniperus communis, Koeleria 
cristata, Leontodon hispidus, Ligustrum vulgare, Lotus corniculatus, 
Luzula campestris, Pastinaca sativa, Picris hieracioides, Pimpinella 
saxifraga, Poa angustifolia, Populus tremula, Prunella laciniata, 
Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Trifolium campestre, 
Trifolium pratense, Veronica chamaedrys, Vicia cassubica,  

  Dianthus 
deltoides 

177 J5, R1 Alnus glutinosa, Alopecurus pratensis, Calystegia sepium, Carex 
remota, Cirsium canum, Dactylis glomerata, Deshampsia caespitosa, 
Equisetum arvense, Galium aparine, Galium mollugo, Geum 
urbanum, Glyceria notata, Heracleum sphondylium, Humulus 
lupulus, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lycopus europaeus, 
Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Myosotis sparsiflora, 
Poa trivialis, Prunus spinosa, Ranunculus acris, Ranunculus ficaria, 
Ranunculus repens, Rubus caesius, Salix alba, Salix cinerea, Salix 
fragilis, Scirpus sylvestris, Urtica dioica, 

    

178 J4, J5 Alopecurus pratensis, Carex acutiformis, Carex hirta, Cirsium 
canum, Deshampsia caespitosa, Dipsacus laciniatus, Equisetum 
arvense, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularia, Lysimachia 
vulgaris, Lythrum salicaria, Poa pratensis, Populus alba, Ranunculus 
acris, Ranunculus repens, Salix alba, Salix caprea, Salix cinerea, 
Scirpus sylvaticus, Phalaris arundinacea, Tanacetum vulgaris, Typha 
latifolia, Valeriana officinalis, Verbascum blattaria, 

    

179 S5 Acer tataricum,  Picea abies, Fallopia convolvulus, Alliaria petiolata, 
Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis epigeios, Carex muricata, 
Alopecurus pratensis, Carex acutiformis, Carex hirta, Cirsium 
canum, Deshampsia caespitosa, Equisetum arvense, Ranunculus 
acris, Ranunculus repens, Salix fragilis, Phalaris arundinacea, 
Tanacetum vulgaris, Sambucus ebulus, Daucus carota, Picris 
hieracioides, Poa angustifolia, Verbascum phlomoides, Carex hirta, 
Cichorium intybus, Cirsium arvense, Achillea collina, 
Arrhenatherum elatius, Agrimonia eupatoria, Conyza canadensis, 
Elymus repens, Melilotus officinalis, Arctium lappa, Hypericum 
perforatum, Fraxinus exselsior, Concolvulus arvensis, Euphorbia 
cyparissias, Ligustrum vulgare, Carduus acanthoides, Taraxacum 
officinale,  

    

180 S4 Acer campestre, Ajuga reptans, Crataegus monogyna, Crataegus 
laevigata, Hypericum perforatum, Ligustrum vulgare, Lysimachia 
nummularia, Pinus sylvestris, Quercus petraea, Tilia cordata, 
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181 K2 Acer campestre, Acer tataricum, Brachypodium sylvaticum, Bromus 
ramosus, Acinos arvensis, Carpinus betulus, Cardamine impatiens, 
Cornus sanguinea, Cruciata glabra, Dactylis polygama, Dantonia 
bulbifera, Dryopteris carthusiana, Euphorbia cyparissias, Fragaria 
vesca, Galeopsis sp., Galium aparine, Geum urbanum, Lapsana 
communis, Lathyrus vernus, Milium effusum, Quercus petraea, 
Stellaria media, Veronica chamaedrys, Stachys sylvestris, Stellaria 
media, Viola sylvestris, 

  Dryopteris 
carthusiana 

182 L2 Acer tatarica, Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, 
Calamagrostis arundinacea, Carpinus betulus, Cruciata glabra, 
Dactylis glomerata, Dantonia bulbifera, Dryopteris carthusiana, 
Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, Galium aparine, Hypericum 
hirsutum, Lathyrus niger, Lathyrus vernus, Melica uniflora, Mycelis 
muralis, Poa angustifolia, Fallopia convolvulus, Pulmonaria 
officinalis, Milium effusum, Platanthera bifolia, Quercus petraea, 
Stellaria media, Veronica chamaedrys, Stachys sylvestris, Stellaria 
holostea, Urtica dioica, Vicia cassubica, 

  Dryopteris 
carthusiana, 
Platanthera 
bifolia 

183 K2, L2 Carpinus betulus, Dantonia bulbifera, Dryopteris filix-mas, 
Lysimachia nummularia,  Quercus petraea,  Stachys sylvestris, Viola 
sylvestris,  

    

184 K2 Acer campestre, Athyrium felix-femina, Carpinus betulus, Dactylis 
glomerata, Dantonia bulbifera, Dryopteris carthusiana, Dryopteris 
filix-mas, Lysimachia nummularia, Polygonatum odoratum, Quercus 
petraea, Robinia pseudo-acacia, Stachys sylvestris, Stellaria media, 
Viola sylvestris,  

Robinia 
pseudo-
acacia 

Dryopteris 
carthusiana 

185 R1, O7 Festuca gigantea, Urtica dioica, Symphytum officinalis, Tanacetum 
vulgare, Symphytum officinalis, Tanacetum vulgare, Crataegus 
monogyna, Crataegus laevigata, Prunus spinosa, Agrimonia 
eupatoria, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Conyza 
canadensis, Achillea nobilis, Carex hirta, Deshampsia caespitosa, 
Juncus effusus, Phragmites australis, Erigeron annuus, Angelica 
sylvestris, Rumex sanguineus, Potentilla reptans, Oxalis corniculata, 
Lycopus europaeus, Linaria vulgaris, Euphorbia esula, Veronica 
chamaedrys, 

    

186 E1, D3, 
R1 

Acer campestre, Athyrium felix-femina, Carpinus betulus, Dactylis 
glomerata, Dantonia bulbifera, Dryopteris carthusiana, Dryopteris 
filix-mas, Lysimachia nummularia, Polygonatum odoratum, Quercus 
petraea, Robinia pseudo-acacia, Stachys sylvestris, Stellaria media, 
Viola sylvestris, 

Robinia 
pseudo-
acacia 

Dryopteris 
carthusiana 

187 K2 Acer campestre, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Alliaria 
petiolata, Athyrium felix-feminum, Campanula trachelium, Carex 
remota, Carex sp., Carpinus betulus, Circaea lutetiana, Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris filix-mas, Festuca gigantea, Galeobdolon 
luteum, Ligustrum vulgare, Mycelis muralis, Pulmonaria officinalis, 
Quercus petraea, Stachys sylvestris, Stellaria holostea, Acer 
pseudoplatanus, Elymus caninum, Alopecurus pratensis, Arctium 
lappa, Carduus crispus, Cirsium crispus, Festuca gigantea, Festuca 
heterophylla, Geranium robertianum, Geum urbanum, Milium 
effusum, Potentilla reptans, Sambucus ebulus, Stellaria media, 
Erigeron annuus, Urtica dioica,  

  Dryopteris 
carthusiana 
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188 S5 Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Artemisa vulgaris, 
Cirsium arvense, Eupatorium cannabinum, Humulus lupulus, 
Partenocissus quinquefolia, Phragmites australis, Poa palustris, Poa 
trivialis, Prunus spinosa, Rubus caesius, Salix alba, Salix fragilis, 
Sambucus nigra, Sonchus palustris, Symphytum officinale, 
Tanacetum vulgare, Urtica dioica, Picea abies,  

  Sonchus 
palustris 

189 K2 Humulus lupulus, Poa trivialis, Prunus spinosa, Rubus caesius, Salix 
alba, Salix fragilis, Sambucus nigra, Symphytum officinale, 
Tanacetum vulgare, Urtica dioica, 

    

190 O5 Achillea collina, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca 
arundinacea, Hypericum perforatum, Cardaria draba, Poa 
angustifolia, Carduus acanthoides, Plantago lanceolata, Papaver 
rhoeas, Elymus repens, Lolium perenne, Marrubium vulgare, 
Verbascum blattaria, Prunella vulgaris, Potentilla reptans, Medicago 
lupulina, Onopordum acanthium, Cichorium intybus,  

    

191 K2 Dactylis polygama, Calamagrostis epigeios, Euphorbia cyparissias, 
Fragaria vesca, Galium aparine, Geum urbanum, Lapsana communis, 
Quercus petraea, Ribes rubrum, Veronica chamaedrys, Prunella 
vulgaris, Ajuga reptans, Rumex sanguineus, Urtica dioica, 
Hypericum perforatum, Verbascum austriacum, Clinopodium 
vulgare, Rubus fruticosus, Eupatorium cannabinum 

    

192 B3 Calystegia sepium, Carex hirta, Dactylis glomerata, Deshampsia 
caespitosa, Equisetum arvense, Galium aparine, Geum urbanum, 
Heracleum sphondylium, Humulus lupulus, Juncus effusus, Juncus 
tenuis, Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, Poa trivialis, 
Prunus spinosa, Ranunculus ficaria, Ranunculus repens, Rubus 
caesius, Rubus fruticosus, Salix caprea, Salix fragilis, Urtica dioica, 
Betula pendula, Hypericum hirsutum, Trifolium medium, Agrostis 
stolonifera, Phragmites australis, Tussilago farfara, Prunella vulgaris, 
Genista tinctoria, Carduus acanthoides, Athyrium filix-femina, 

    

193 H4, D3 Achillea collina, Elymus repens, Arrhenatherum elatius, Bromus 
arvensis, Calamagrostis epigeios, Cirsium arvense, Cirsium 
eriophorum, Daucus carota, Hypericum perforatum, Lotus 
corniculatus, Rubus caesius, Sambucus ebulus, Trifolium pratense, 
Trifolium medium, Plantago major, Cichorium intybus, Rosa canina, 
Urtica dioica, Polygonum aviculare, Poa angustifolia, Trifolium 
repens, Carpinus betulus, Rumex sanguineus, Picris hieracioides, 
Agrostis stolonifera, Prunella vulgaris, Rubus fruticosus,  

    

194 J4, J5 Alnus glutinosa, Carex remota, Equisetum arvense, Galium aparine, 
Geum urbanum, Humulus lupulus, Lycopus europaeus, Urtica 
dioica, Salix caprea, Salix cinerea, Salix purpurea, Alisma plantago-
aquatica, Aegopodium podagraria, Impatiens parviflora, 
Calamagrostis epigeios,  

Impatiens 
parviflora 

  

195 R1, H4 Acer campestre, Brachypodium sylvaticum, Carpinus betulus, 
Cardamine impatiens, Cornus sanguinea, Cruciata glabra, Dactylis 
polygama, Dantonia bulbifera, Fragaria vesca, Galium aparine, 
Geum urbanum, Lapsana communis, Milium effusum, Quercus 
cerris, Stellaria media, Veronica chamaedrys, Crataegus monogyna, 
Crataegus laevigata, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Urtica dioica, 
Elymus repens, Arrhenatherum elatius, Rosa canina,  
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196 K2, L2 Acer tatarica, Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, 
Calamagrostis arundinacea, Carex montana, Carpinus betulus, 
Cruciata glabra, Dactylis glomerata, Dantonia bulbifera, Fragaria 
vesca, Galium aparine, Hypericum hirsutum, Lathyrus niger, 
Mycelis muralis, Poa angustifolia, Fallopia convolvulus, Quercus 
petraea, Stellaria media, Veronica chamaedrys, Stachys sylvestris, 
Stellaria holostea, Urtica dioica,  

    

197 K2, L2 Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, Carex montana, 
Carpinus betulus, Cruciata glabra, Dactylis glomerata, Dantonia 
bulbifera, Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, Galium aparine, 
Hypericum hirsutum, Lathyrus niger, Lathyrus vernus, Melica 
uniflora, Mycelis muralis, Poa angustifolia, Fallopia convolvulus, 
Pulmonaria officinalis, Milium effusum, Quercus petraea, Stellaria 
media, Veronica chamaedrys, Stachys sylvestris, Stellaria holostea, 
Urtica dioica,  

    

198 J4 Alopecurus pratensis, Carex acutiformis, Carex hirta, Cirsium 
canum, Deshampsia caespitosa, Equisetum arvense, Lychnis flos-
cuculi, Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Lythrum 
salicaria, Poa pratensis, Populus alba, Ranunculus acris, Ranunculus 
repens, Salix alba, Salix caprea, Salix cinerea, Scirpus sylvaticus, 
Phalaris arundinacea, Tanacetum vulgaris, Typha latifolia,  

    

199 O11 Achillea collina, Arrhenatherum elatius, Carex hirta, Centaurea 
pannonica, Cerastium vulgatum, Leucanthemella vulgare, Dactylis 
glomerata, Euphorbia esula, Festuca arundinacea, Filipendula 
vulgaris, Galium mollugo, Galium verum, Hypericum perforatum, 
Cardaria draba, Luzula campestris, Poa angustifolia, Ranunculus 
polyanthemos, Rumex acetosa, Salvia pratensis, Silene nutans, 
Solidago canadensis, Symphytum officinalis, Tragopogon pratensis 
subsp. orientalis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Veronica 
chamaedrys, Lychnis viscaria subsp. viscaria, 

Solidago 
canadensis 

  

200 T1, T2 Achillea collina, Agrimonia eupatoria, Elymus repens, 
Arrhenatherum elatius, Carex divulsa, Cichorium intybus, Cirsium 
arvense, Cirsium eriophorum, Cirsium vulgare, Crataegus 
monogyna, Cynoglossum officinale, Dactylis glomerata, Daucus 
carota, Conyza canadensis, Euphorbia cyparissias, Festuca 
arundinacea, Fragaria vesca, Galium verum, Glechoma hederacea, 
Tripleurospermum inodorum, Picris hieracioides, Poa angustifolia, 
Ranunculus polyanthemos, Rosa canina, Rubus caesius, Tanacetum 
vulgare, Urtica dioica, Verbascum phlomoides, Vicia lathyroides, 
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201 J5 Alnus glutinosa, Alopecurus pratensis, Calystegia sepium, Carex 
cuprina, Carex gracilis, Carex hirta, Carex remota, Cirsium canum, 
Colchicum autumnale, Dactylis glomerata, Deshampsia caespitosa, 
Equisetum arvense, Galium aparine, Galium mollugo, Geum 
urbanum, Glyceria notata, Heracleum sphondylium, Humulus 
lupulus, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lycopus europaeus, 
Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Myosotis sparsiflora, 
Poa trivialis, Primula elatior, Prunus spinosa, Ranunculus acris, 
Ranunculus ficaria, Ranunculus repens, Rubus caesius, Salix alba, 
Salix cinerea, Salix fragilis, Scirpus sylvestris, Urtica dioica, Primula 
elatior, Corylus avellana, Populus tremula, Scilla drunensis, Oxalis 
acetosella, Cardamine glandulifera,  

  Scilla 
kladnii, 
Primula 
elatior, 
Cardamine 
glanduligera

202 H3, R1, 
E3 

Achillea collina, Agrimonia eupatoria, Elymus repens, 
Arrhenatherum elatius, Carex divulsa, Cichorium intybus, Cirsium 
arvense, Cirsium eriophorum, Cirsium vulgare, Crataegus 
monogyna, Cynoglossum officinale, Dactylis glomerata, Daucus 
carota, Euphorbia cyparissias, Festuca arundinacea, Festuca 
valesiaca, Festuca rupicola, Fragaria vesca, Galium verum, 
Glechoma hederacea, Tripleurospermum inodorum, Nepeta 
germanica, Picris hieracioides, Poa angustifolia, Ranunculus 
polyanthemos, Rosa canina, Rubus caesius, Tanacetum vulgare, 
Urtica dioica, Verbascum phlomoides, Verbascum phoeniceum, 
Vicia lathyroides, 

    

203 O12, H3, 
R2, E1 

Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Anthoxanthum odoratum, Poa 
angustifolia, Phleum phleoides, Luzula campestris, Carex 
liparicarpos, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, Lotus 
corniculatus, Sieglingia decumbens, Genista germanica, Polygala 
comosa, Daucus carota, Trifolium ochroleucum, Carlina vulgaris, 
Agrimonia eupatoria, Euphorbia cyparissias, Galium verum, 
Ranunculus polyanthemos, Pimpinella saxifraga, Orchis morio, 
Seseli annuum, Dorycnium herbaceum, Rosa canina, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, Pyrus pyraster, Pinus nigra, Taraxacum 
officinale, Fragaria viridis, Picris hieracioides, Acer tataricum, 
Cirsium vulgare, Acer campestre, Calamagrostis epigeios, Dactylis 
glomerata, Cichorium intybus, Poa angustifolia, Hieracium 
sabaudum. 

  Orchis 
morio 

204 U2 Agrimonia eupatoria, Arrhenatherum elatius, Artemisia absinthium, 
Artemisia vulgaris, Calamagrostis epigeios, Cirsium arvense, 
Dactylis glomerata, Conyza canadensis, Euphorbia esula, Lotus 
corniculatus, Plantago major, Potentilla argentea, Chenopodium 
album, Polygonum aviculare, Cichorium intybus, Trifolium repens,   

    

205 U5 Agrimonia eupatoria, Arrhenatherum elatius, Artemisia absinthium, 
Artemisia vulgaris, Calamagrostis epigeios, Cirsium arvense, 
Dactylis glomerata, Conyza canadensis, Euphorbia esula, Lotus 
corniculatus, Plantago major, Potentilla argentea,  

    

206 S1, S4 Ambrosia artemisiifolia, Festuca gigantea, Glyceria notata, 
Persicaria mitis, Pinus sylvestris, Robinia pseudo-acacia 

Ambrosia 
artemisii-
folia, 
Robinia 
pseudo-
acacia 
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A táblázatban szereplő Á-NÉR kódok listája: 
 
A Hínarasok 
A1 Békalencsés, rucaörömös, tócsagazos 
úszóhínár 
B Mocsarak 
B1 Tavak zárt nádasai és gyékényesei 
B2 Tavi harmatkásás, békabuzogányos, tavi 
kákás, mételykórós mocsarak 
B3 Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi 
hídőrös stb. mocsarak és nádasok 
B4 Zsombékosok 
B5 Nem zsombékoló magassásrétek 
C Forráslápok, átmeneti és dagadólápok 
C1 Mészkerülő, illetve meszes talajú 
forráslápok 
D Üde sík- és dombvidéki rétek és rétlápok 
D2 Kiszáradó kékperjés láprétek 
D3 Dombvidéki mocsárrétek 
D5 Patakparti és lápi magaskórósok 
E Domb- és hegyvidéki gyepek 
E1 Franciaperjés domb- és hegyvidéki rétek 
E3 Hegyvidéki sovány gyepek 
H Zárt száraz és félszáraz gyepek 
H3 Pusztafüves lejtősztyeppek és 
erdőssztyepprétek 
H4 Stabilizálódott félszáraz írtásrétek, gyepek 
és száraz magaskórósok 
I Nem rudeális pionír növényzet 
I3 Sziklafalak és kőfalak pionír növényzete 
J Liget- és láperdők 
J3 Bokorfüzesek 
J4 Fűz- és nyárligetek 
J5 Égerligetek 
K Üde lomboserdők 
K1 Alföldi gyertyános-tölgyesek és üde 
gyöngyvirágos-tölgyesek 
K2 Hegyvidéki gyertyános-tölgyesek 
L Zárt száraz lomboserdők 
L1 Mészkedvelő és melegkedvelő tölgyesek 

L2 Cseres-tölgyesek 
O Másodlagos, illetve jellegtelen származék 
mocsarak, rétek és gyepek 
O5 Alföldi gyomos száraz gyepek 
O7 Domb- és hegyvidéki gyomos 
szárazgyepek 
O11 Természetközeli gyepek felhagyott 
szántókon 
O12 Felhagyott szőlők és gyümölcsösök 
O13 Taposott gyomnövényzet 
P Természetközeli, részben másodlagos 
gyep-erdő mozaikok 
P2 Spontán cserjésedő-erdősödő területek 
P4 Fáslegelők 
R Másodlagos, illetve jellegtelen 
származékerdők és ligetek 
R1 Spontán beerdősödött területek részben 
betelepült cserje- és gyepszinttel 
R2 Tájidegen fafajokkal elegyes erdők 
részben túlélt/betelepült cserje- és 
gyepszinttel 
S Telepített erdészeti faültetvények és 
származékaik 
S1 Akácosok 
S2 Nemes nyárasok 
S3 Egyéb tájidegen lombos erdők 
S4 Erdei- és feketefenyvesek 
S5 Egyéb tájidegen fenyvesek 
S6 Nem őshonos fajokból álló spontán erdők 
és cserjések 
T Agrár élőhelyek 
T1 Egyéves szántóföldi kultúrák 
T2 Évelő szántóföldi kultúrák (pl. lucerna, 
vörös here) 
U Egyéb élőhelyek 
U2 Kertvárosok 
U5 Meddőhányók 
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M4. FÉNYKÉPEK 
 

 
1. kép: Legyezőfüves mocsárrét a dövényi Alsó-réten 

 
2. kép: A dövényi Felső-rét magassásosai 

 
3. kép: Eriophorum latifolium  

a Keleméri-patak forráslápján (Gömörszőlős) 
 

 
 

 
4. kép: Iris sibirica a dövényi Felső-réten 

 
5. kép: Orchis laxiflora subsp. elegans 

(Dövény, Alsó-rét) 

 
6. kép: Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata 

(Dövény, Alsó-rét) 
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7. kép: A dövényi Alsó-rét humuszos öntéstalaja 

 
 

 

 

8. kép: A dövényi Felső-rét rétláptalaja 
 

 

9. kép: Inula helenium a dövényi Felső-réten 

 

 

10. kép: A zádorfalvi Bors-völgy legelői 

 

 

11. kép: Orchis morio (Szuhafő, Virág-domb) 

 
 

 

12. kép: Carlina acaulis a zádorfalvi Rakottyás-tetőn 
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13. kép: Kaszálórét Jákfalva határában 

 
 
 

 
 

 

 

14. kép: Égerliget a Szuha-patak forrásvidékén 

 

 

15. kép: Scilla kladnii a Bakóc-völgyben (Alsószuha) 

 
 
 

 

16. kép: Cardamine glanduligera a Bakóc-völgyben 

 

17. kép: Gyertyános–kocsánytalan tölgyes a  
Bakóc-völgy felett 

 
 

 

18. kép: Tarvágás a keleméri Mohos-tavak 
szomszédságában 
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19. kép: Kaszált gyepű gyümölcsös  
(Gömörszőlős, Szőlő-hegy)  

20. kép: Anemone sylvestris a ragályi gyümölcsösben 

 

21. kép: Iris aphylla subsp. hungarica (Gömörszőlős) 

 
 

 

22. kép: Iris variegata az alsószuhai Virágos-oldal 
szőlői között 

 

23. kép: Orchis purpurea szilvafák közt  
(Zádorfalva, Ragyás-szőlő) 

 
 

 

24. kép: Legelő szarvasmarhák zádorfalvi 
gyümölcsösben 
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25. kép: Égettek a gyümölcsösben 
(Zádorfalva, Ragyás-szőlő) 

 

 
 

 

26. kép: Szilvafák északi, szőlők déli kitettségben 
(Ragály, Gerenda-oldal) 

 

 

27. kép: Az Iván-tető és a Ragyás-szőlő felhagyott, illetve 
művelt szőlői és gyümölcsösei (Zádorfalva) 

 

 

28. kép: Ősrégi szőlőteraszok az Iván-tetőn 
(Zádorfalva) 

 
 

 

29. kép: Linum flavum felhagyott szőlőben  
(Zádorfalva, Iván-tető) 

 

 

30. kép: Chamaecytisus albus  
(Zádorfalva, Iván-tető) 
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31. kép: Orchis militaris 
 (Szuhafő, Pincék Alja) 

 

32. kép: Gymnadenia odoratissima  
(Gömörszőlős, Szőlő-hegy) 

 

33. kép: Orchis tridentata  
(Zádorfalva, Ragyás-szőlő) 

 

34. kép: Orchis ustulata subsp. ustulata 
 (Zádorfalva, Iván-tető) 

 

35. kép: Prunella grandiflora a határsávban 
(Gömörszőlős–Naprágy) 

 

36. kép: Gentianopsis ciliata  
(Zádorfalva, Iván-tető) 
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37. kép: Polygala major  
(Zádorfalva, Iván-tető) 

 
 
 

 

38. kép: Stipa pennata 
 (Alsószuha, Virágos-oldal)  

 

 

39. kép: Stipa pennata a Nagy-Szőlő-tető felhagyott 
szőlőiben (Zádorfalva) 

 

 

40. kép: Aster amellus felhagyott szőlőben 
(Gömörszőlős, Szőlő-hegy) 

 
 
 

 

41. kép: Pulsatilla grandis  
(Zádorfalva, Latrány) 

 

 

42. kép: Pulsatilla pratensis subsp. zimmermannii 
(Putnok, Hegyes-tető) 
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      43. kép: A Szuha-völgy a Nagy-Szőlő-tetőről 

 
 
 

 
 
 

 

44. kép: Az alsószuhai Lengyel-oldal kisparcellái 

 

 

    45. kép: A gömörszőlősi Cuda extenzív szántója 

 
 
 

 

46. kép: Kisparcellák Dövény határában 

 

 

47. kép: Tanacetum vulgare dominálta felhagyott szántók  
Dövény határában 

 
 

 

48. kép: Rapistrum perenne 
 (Alsószuha, Lengyel-oldal) 
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49. kép: Idős Quercus robur az egykori Borsod és 
Gömör–Kis-Hont vármegyék határán 

 
 

 
 
 

 

50. kép: Borház a ragályi szőlőkben (Gerenda-oldal) 

 
 

 

51. kép: Dövényi porta melléképületei 

 
 
 

 

52. kép: Szénapajta Gömörszőlősön 

 

 

53. kép: Csűr és udvari kemence Imolán 

 
 
 

 

54. kép: A vendégváró Szuha-völgy 
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M5. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 Ezúton fejezem ki köszönetemet dr. Penksza Károlynak a terepi munkában nyújtott 
segítségéért, a dolgozat átnézéséért és több növényfaj meghatározásáért.  

 Terepi kirándulásaimra egy-egy alkalommal elkísért Pintér Balázs, Oszkocsil Zoltán és 
Ménesi Szabolcs, részvételüket ez úton is köszönöm.  

 Az Alchemilla faj határozásáért Farkas Sándort, az Epipactis albensis meghatározásáért 
Molnár V. Attilát, a Scilla kladnii meghatározásához nyújtott segítségéért Kereszty Zoltánt és 
Somlyay Lajost, a Pulsatilla pratensis subsp. zimmermannii meghatározásához nyújtott segítségéért 
pedig Szentpéteri L. Józsefet illeti köszönet.  

 Bőhm Éva Irénnek és Dobolyi Konstantinnak az MTM Növénytár Herbarium Carpato-
Pannonicum gyűjtemény áttekintésében nyújtott segítségéért mondok köszönetet.  

 A talajtani és eróziós felmérésekben dr. Barczi Attila, dr. Penksza Károly, Pottyondy Ákos, 
dr. Centeri Csaba és Vona Márton voltak segítségemre, utóbbiaknak a laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzéséért és értékeléséért is köszönettel tartozom.  

 A putnoki Gömöri Múzeum munkatársainak a múzeum könytári állományához való 
hozzáférés lehetőségét, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak (személy szerint Virók 
Viktornak) az adatgyűjtés segítését köszönöm meg. 

 Gépelési, illetve szerkesztési munkákban nyújtott segítségét köszönöm Ádám Szilviának, 
Hegyesi Józsefnek és Szaniszló Gábornak. A térképek elkészítésében Oszkocsil Zoltán és Zsembery 
Zita nyújtott segítséget. 

 A miskolci Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Gömörszőlősi 
Oktatóközpontjának terepi kiszállásaim alkalmával adott szállásért, a falvak lakosságának pedig 
tájtörténettel kapcsolatban adott információikért mondok köszönetet. 

 Köszönöm a munkahelyi vita opponenseinek, dr. Tasi Juliannának és dr. Gyulai Ferencnek 
alapos és az értekezés végleges változatának elkészítését segítő bírálatukat. 
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