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A magyar fIóra hozzávetőleg 2250 virágos növényből,
fenyőféléből és harasztfajból áll. KözUlUk csak a komoIyan veszélyeztetett fajokat védjük, így is 340 a védett
növények száma, ebből 30 a fokozottan védett. A védett
virágok eszmei értéke jelenleg szálanként 1000-3000,Ft, a fokozottan védett kategóriába
tartozóké 5000,Ft. Miért volt szükség a védettség kímondására ?
Az elmúlt száz év alatt sok értékes növényünk
pusztult
ki. Vadvirágainkat
ma ls több ártó tényező tizedel!.
Ezek közé tartoznak: a tarvágásos erdőművelés,
a terjeszkedő rnezőgazdaság, a külszíní
bányafejtés stb. A
virágszedő
turisták is komoly kárt okoznak a még
viszonylag gyakori növények esetében ts.
Növényritkaságaink
között kitüntetett helyen vannak a
régi korok hírmondói. Ezek valaha nagyegyedszámmal
éltek hazánk terUletén, de a klírna megváltozás ával
csak különleges élőhelyeken maradt fönn néhány példány belőlük. Ezek maradvány-,
vagy latin szöval
reliktum növények. Vannak [égkor utáni, amelegebb
klíma Időszakából maradvány növényei nk, de találhatók jégkorszaki reliktum fajok, sót a jégkorszakot megelőző szubtrópusi időszak hírmondói is. nagyon ritkán.
Egy másik érdekes csoporthoz tartoznak a pannónia!
bennszülött (endemikus) növények. Jelentős részük csak
Magyarország termetén él és igen ritka. Csaknem 50
endemikus fajunk illetve alfajunk van.
Nagyon kevés hazánkban az ún. reliktumendemizmusok; szép magyar szóval ereklye növények száma. Ezek
egyszerre bennszülött-, és maradványfajok
- mindegyikük végveszélyben van. Ilyen pl. az erdélyi hérles v.
pilisi len. Természetes, hogy mindegyikük a fokozottan
védett virágok közé tartozik. Aktiv mentésUkkel a természetvédelem szakképzett emberei foglalkoznak.
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Az t::szakl-középhegységre
jellemző védett növények
zömmel magashegységl,
ún. montán lll. alpln fajok.
Magashegységekben,
pl. a Kárpátokban
néhol tömegesen ls előfordulnak, de nálunk csak néhány populáció
található belőlük a jégkorszak hfrmondójaként.
Főképp
a hideg szurdokvölgyek
aljában
tudják átvészelni a
számukra nem előnyös melegebb, szárazabb középhegységt klímát. Néhány itt bemutatott faj másutt is terem
az országban - elsősorban a Nyugat-Dunántúlon,
ahová
az Alpokból terjedt át -, mégis itt tárgyaljuk.
me~t
mennyiségi viszonyaik alapján az t::szaki-középhegységre jellemzők.
l. Ikrás fogas fr (Dentaria

glandulosa)

A Kárpátok koszorújának
bennszülött vadvirága.
Hazánk területén
a Sátor-hegység
északi részén és a
Tornai karsztvidék két pontján terem. Főképp bükkerdőkben virít kora tavasszal, néhol a talajt szőnyegszerűen borítja.
2. Vörös áfonya (Vaccinium

vltis-idaea)

Hűvös, csapadékes helyeket kedveli és erősen savanyú
talajt jelez ez a kis örökzöld törpecserje. Az északi félgömb tundráin,
tajgaerdeiben
tömegesen
ls terem,
finom, piros bogyóját gyűjtik. Nálunk nagyon ritka. a
Sátor-hegységben
láthatjuk főként.
3. Részeg korpafú

(Huperzia

selago)

t::ló kövületnek tartjuk ezt az ősi. különleges megjelenésű növénykét.
600 millió évvel ezelőtt már éltek
nagyon hasonló ősharasztok. Főleg magashegységekben
található,
sokfelé elszórva a világon, de mindenütt
ritka. A Zempléni-hegység
őriz néhány kis populációt.
4. Szdrtalan bábakalács (CarlIna acaulis)
VIrágzatának
nagy, fénylő fészekplkkelyel
teszfk feltűnővé ezt a nagyon mutatós növényt. Hegyi rétek,
legelők dísze, az t::szakl-középhegység
magasabb Iekvésű rétjeln szórványosan
terem. Szúrós levelei miatt
az állatok kerülik.
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5. Sugá" kankcdin (Primula elatior)
E1s6pillantásra hasonlít a közönségestavaszi kankalinhoz, de csészéje jóval rövidebb, a virág színe nem
melegsárga, hanem kissé zöldes. Alhavasi rétek ritka
virága, hazánkban viszont erdők alatt él, főképp a Mátrában és a Bükk-hegységben.
6. sa7ga ibolVO (Viola biflora)

A Bükk-h~
egyik meredek szurdokának alján' rejtózködik ez a mutatós növényke, a jégkorszak után
hazánkban csak itt maradt meg. Magashegységi virág,
Eurógában sokfelé látható 2500m körüli magasságban,
ilzerdóhatár fölött, sziklák közt.

7. SZirti btU4tnTCÍ{1 (Centaurea mollis)
EZa nagy virágú, dekoratív növény, a Kárpátok bennszülöttje, onnan ereszkedik le a Mátrába és a BUkkbe,
ahol néhány kicsi populációja él. üde, sziklás termőhelyen akadhatunk rá. Levele puhán, sűrűn molyhOS,
virágtalan állapotban is szép.
8. E.zaki .cíTkcin1l!ú (Dracocephalwn ruyschiana)
Eurázsiai magashegysegí növény, amely több országból
végleg kipusztult. Nálunk egyetlen állománya a Bükki
Nemzeti Parkban látható, innen is kishíján kiveszett.
A természetvédók a termőhelyét bekerítették, a populációt kertben nevelt tövekkel erósítették.
9. TelekiviTág

(Telekia speciosa)
Erdély egykori kancellárjáról nevezték el ezt a pompás, nagy termet'Úvirágot. Magashegyi patakok partján
tenyészik, az Alpoktól a Kaukázusig terjed el. Hazánkban jégkori maradvány. a Bükk mély völgyeiben'
díszlik néhány kis állománya.
10. KaTcsú siaakviTcíg (Aconitum variegatum ssp.

gracile)
Közép-Európa havasaira jellemző ez a nagyon szép
virág, nálunk nagyon ritka, csak a Sátor-hegység és a

Bükk néhány pontján
díszlik. Szintén kék virágú a
hasonlóan ritka és ugyancsak
védett moldvai sisakvirág. Néhol együtt is teremnek, nyárutón virítanak.
11. Prémes tárnics (Gentiana

ciliata)

A tárnicsok zöme magashegységí
faj, a prémes tárnlcs
viszont a középhegységekben
is megél. Szálanként sokfelé láthatjuk az országban hegyi réteken, gyepek ben,
de igazán az Eszakl-középhegységre,
főleg a Bükkre
jellemző. Négyszirmú virágai ősszel pompáznak.

12. Fehér acsalapu (Petasites albus)
Nem hivatalosan
védett növény ez a nagy terrnetű
hegyvidéki faj, de a kíméletet mindenképp megérdemli. Hasonlít a patakparton
élő vörös acsalapuhoz, de
vlrágzatal fehérek. Hatalmas levelei a virágok elnyílása után fejlődnek. üde erdőkben, mély szurdok ok ban
. él, szórványosan fordul elő.
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