Az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság gondozásában lévõ
kõszegi Chernel-kert Kõszeg leghíresebb természettudósának
állít emléket. Chernel István nemzetközi hírû ornitológus volt,
aki - Herman Ottót követõen - második igazgatója lett a
Madártani Intézetnek.
A két és fél hektáras parkban kapott helyet a Dunántúl sérült,
elárvult madarait gondozó telep, s itt hoztuk létre hazánk
egyetlen, élõ védett növényeket bemutató tanösvényét.
A természetvédelem a veszélyeztetett fajokat lehetõleg
eredeti élõhelyeiken kívánja megóvni. Sajnos azonban erre
számos esetben nincsen mód, hiszen az élõhelyek gyakorta
zavartak, vagy megsemmisültek. Kézenfekvõnek tûnik ilyenkor
az aktív természetvédelem módszereivel beavatkozni, mesterséges körülmények között szaporítani és (vissza) telepíteni
alkalmasnak tûnõ élõhelyekre a megritkult fajokat.
Az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal
felismerve az aktív természetvédelem e formájának jelentõségét,
a legjelentõsebb botanikus kertek és néhány kiváló terepbotanikus
bevonásával programot indított a ’80-as években a kipusztulással
veszélyeztetett növényfajok szaporítására és visszatelepítésére.
Ennek során több tucat faj szaporítóanyagát gyûjtötték be, s
jelentõs részüknél sikerült bizonyítani, hogy biztonsággal és
viszonylag egyszerûen nevelhetõk mesterséges körülmények
között. Sajnos a program anyagiak hiányában elakadt, s
visszatelepítésre már csak igen szórványosan került sor. Márpedig
e tevékenység csak akkor tekinthetõ sikeresnek, ha a kitelepített
egyedek szaporodó, önfenntartó populációkká válnak.
A Soproni Egyetem Növénytani Tanszéke és a Fertõ-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság támogatásával 1993-ban fogtam hozzá
- elsõsorban a Nyugat-Dunántúl - kipusztulással veszélyeztetett
növényfajainak szaporításához és visszatelepítéséhez. A gyakorlati
munkát botanikus kertekbõl származó magok nevelésével
kezdtem. Ezzel kívántam begyakorolni a szakma alapfogásait.
Összesen 231 fajjal próbálkoztam.
Bemutatási céllal, s hogy megfigyelhessük fejlõdésüket, létesítettünk egy bemutató telepet, melyben több mint száz védett,
veszélyeztetett faj egyedei tekinthetõk meg. Érdemes megjegyezni, hogy nem alkalmaztunk talajcserét, egyazon talajon
fejlõdnek a mészigényes és a savanyú talajt kedvelõ, a lápi és
pusztai fajok, s szemmel, láthatóan kitûnõ egészségnek örvendenek. Ami alapvetõ különbség a természetes élõhelyükhöz
képest, hogy itt a rendszeres gyomlálás következtében nem
kényszerülnek konkurenciaharcra.
A tanösvény egyben génrezerváció is, ahonnan számos faj
állományának a rekonstrukciójához magot lehet gyûjteni.
- apró nõszirom (Iris pumila) A nõsziromfélék legkisebb termetû, legkorábban
virító tagja. Rizómája vaskos, levelei 15-25
cm hosszúak. Virágja ülõ kék, lila, néha
halványsárga. Mészkõ- és dolomit sziklagyepekben, bokorerdõkben él.
- árnika (Arnica montana) A fészkesvirágzatúak családjába tartozó 20-50 cm
magas növény. Levelei tõállóak, rozettát
alkotnak. Virágzata 6-8 cm átmérõjû,
tojássárga színû. Egykor az Õrségben, a
Kõszegi- és a Soproni-hegységben élt, mára
hazánkból kipusztult. Gyökerébõl zúzódások gyógyítására vonnak ki hatóanyagot.

2

- babérboroszlán (Daphne laureola) Méteresre is megnövõ
örökzöld cserje. Visszás-lándzsás levelei a hajtáscsúcsra tömörülnek.
Levéllemeze bõrszerû, virágja apró, sárgászöld. A Balaton-felvidék
hegyvidéki bükköseiben, szurdokerdeiben fordul elõ.
- bánáti bazsarózsa (Paeonia officinalis) Látványos virágú, kerti
dísznövényként ültetett évelõ növény. Tõlevele 2-3 szeletbõl álló,
májusban nyíló magányos virága élénkpiros, termése bársonyos
felszínû tüszõ. Hazánkban csak a Mecsekben erdõszegélyeken,
tölgyesekben él. Kedvelt kerti dísznövény.
- bodzalevelû macskagyökér (Valeriana officinalis ssp.
sambucifolia) Visszás-tojásdad tõlevelû évelõ növény. Szárlevelei
átellenesek, hármasan összetettek. Virága rózsaszín, virágzata
végálló, sátorozó. Sziklai bükkösökben, szurdokerdõkben élõ
jégkorszaki maradványfaj.
- bókoló zsálya (Salvia nutans) 30-50 cm magas évelõ növény.
A tõlevelek hosszú nyelûek, szíves vállúak. Ibolyaszínû, bókoló
virágai álfürtöt alkotnak. Löszpusztáink egykor gyakori faja mára
csupán Békés megye néhány pontján fordul elõ. Jégkorszak utáni
maradványfajunk.
- buglyos kõtörõfû (Saxifraga paniculata) Tömött rozettát
alkotó, tojásdad tõlevelû évelõ növény. A levélszélek finoman
fogazottak, virágai fehérek, fürtös bugába tömörülnek. Sziklagyepekben, sziklaerdõkben, többnyire meszes alapkõzeten él.
- buglyos szegfû (Dianthus superbus) Fél méternél is
magasabbra növõ, június-augusztusban dúsan virágzó lágyszárú.
A szárlevelek alapjuknál összenõttek, a virágok halvány
rózsaszinûek vagy fehérek, sallangosan szeldeltek, termésük tok.
Üde, kiszáradó lápréteken, kaszálóréteken fejlõdik.
- csermelyciprus (Myricaria germanica) Akár 2 méteresre is
megnövõ, felálló hajtásrendszerû cserje. Levelei aprók, pikkelyszerûek, Rózsaszín virágai végálló fürtben nyílnak. Folyó menti
hordalékzátonyokon fordul elõ a Mura mentén.
- cserszömörce (Cotynus coggygria) Elágazó hajtásrendszerû
bokor. Levelei épp szélûek, kerekdedek. Zöldes virágai terebélyes
bugában állnak, a meddõ virágok kocsányain tollas szõrök fejlõdnek. A mészkõhegységeink déli lejtõin díszlõ karszbokorerdõk
jellegzetes faja, októberre levelei tûzvörösre színezõdnek. Kérgét
cserzéshez használták.
- csikófark (Ephedra distachya) A nyitvatermõk kétlaki,
pikkelyleveles törpecserjéje. Porzós virágai tojásdadok, nõvirágai
málnaszerûek, termése piros tobozbogyó. Mediterrán-kontinentális elterjedésû, homokpusztákon, löszön fordul elõ.
- csillagos nárcisz (Narcissus angus-tifolius) 2-6 mm keskeny
levelû hagymás növény. Illatos virága törtfehér, mellékpártája
sárga piros szegéllyel. Nedves réteken él. Talán a török idõkben
telepítették be. Dísznövény.
- csillagvirág (Scilla bifolia agg.) 10-15 cm
magas hagymás növény. A levelek fényeszöldek, szálasak, számuk általában kettõ.
Csillag alakú virágai kékek, s laza fürtöt
alkotnak. Leggyakrabban meszes alapkõzeten fejlõdõ ligeterdõkben fordul elõ.
- epergyöngyike (Muscari botryoides)
Apró termetû évelõ geofiton. Levele szálas,
a gömbölyded, kék virágok laza fürtben
állnak a tõkocsányon. Hegyi réteken, száraz
tölgyesekben él, dísznövényként sokfelé
ültetik.

apró nõszirom

- széleslevelû harangvirág (Campanula
Fehér fürtös virágzata beborítja az egész
latifolia) Dekoratív, 60-100 cm magas,
növényt. Löszpusztagyepekben, löszfalakon
némileg a gyakori csalánlevelû harangél, Pannon flóraelem. Gyökerét egykor
virághoz hasonlító növény. Tõlevelei
fogyasztották.
hosszúkás-tojásdadok, nagy, 4-5 cm-es kék,
- szártalan kankalin (Primula vulgaris)
forrt szirmú virágai fürtbe tömörülnek.
Kis termetû évelõ növény, tõlevélrózsát
Hazánkban csak a Bükkben és a Kõszegi
alkotó levelei ráncosak, begöngyölt szélûek,
hegységben fordul elõ. Alkalmanként
szárnyas nyélbe keskenyednek. Virágai
dísznövényként ültetik.
látszólag a tõlevélrózsából erednek,
- Szent László-tárnics (Gentiana cruciata)
halványsárgák, termése tok. GyertyánosVastag szárú, húsos, átellenes levelû növény.
tölgyesek, bükkösök virága.
Levele lándzsás, júniustól szeptemberig virág- tavaszi hérics (Adonis vernalis) A
szúrós csodabogyó
zó virágai kékek, a levél-hónaljakban ülõk.
boglárka-félékhez tartozó, sallangosan
Hegyi réteken, szõrfûgyepekben fejlõdik.
szabdalt levelû, 10-40 cm magas növény.
- szibériai nõszirom (Iris sibirica) Akár
Április-májusban nyíló virágai aranysárgák,
80 cm-esre is megnövõ évelõ növény. Szára
termése aszmag. Puszta-réteken, erdõáltalában egyvirágú, a levelek rövidebbek a
szegélyeken fordul elõ. Gyökerét tályogok
szárnál, a virág sötétlila, esetleg kék. Üde
gyógyítására használták.
láp- és mocsárrétek maradványfaja. Kertekbe
- tavaszi tõzike (Leucojum vernum)
dísznövényként ültetik.
Március-áprilisban nyíló évelõ hagymás
- sziklai benge (Rhamnus saxatilis) Erõsen
növény. Levelei szálas-lándzsásak, sötételágazó hajtásrendszerû, gyakran heverõ
zöldek. A tõkocsány 1-2 bókoló virágú, leple
cserje. Levele rövid nyelû, kerekded, széle
tört fehér, csúcsain sárga vagy zöld pontokfinoman fogazott. Virága jellegtelen zöld,
kal. Ligeterdõkben néhol tömegesen fordul
virágzata fürtökben fejlõdik, termése fekete.
elõ. Dísznövényként ültetik.
tarkasáfrány
Hazánkban csak Sopron mellett, molyhos
- Teleki-virág (Telekia speciosa) Akár
tölgyesben él.
embermagasságúra is fejlõdõ évelõ faj. Nyeles tõlevelei széles- sziklai borkóró (Thalictrum foetidum) Kellemetlen szagú,
tojásdadok, szárlevelei ülõk. 5-8 cm átmérõjû virágai sárgák, s
szürkészöld levelû lágy-szárú. Levelei kétszeresen szárnyaltak,
fészekbe tömörülnek. Nálunk kizárólag a Bükk-hegység patakmenti
apró virágai zöldek, bókolók. Bokorerdõkben, molyhos
magaskórós tár-sulásaiban él. Botanikus-kertekbõl több helyen
tölgyesekben fordul elõ.
kivadult. Nevét Teleki Sámuel erdélyi kancellártól kapta.
- szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus) 25-80 cm magas örökzöld
- téltemetõ (Eranthys hiemalis) A boglárkafélék február végén,
cserje. Levélszerû hajtásai merevek, szúrósak, virága zöldes, a növény
márciusban nyíló apró termetû faja. Virága aranysárga, szeldelt
kétlaki, termése piros bogyó. A
gallérlevelekkel. Termései tüszõDél-Dunántúlon mészkedvelõ
csokorba rendezõdnek. A virágtölgyesekben elõforduló Atlantizást követõen hamar visszamediterrán elem. A szárazvirág
húzódó geofiton. Mediterrán
kötészetben használták.
elterjedésû, nálunk valószínûleg
- tarka nõszirom (Iris variegata)
meghonosított, ligeterdõkben,
Vaskos gyöktörzsû, középmagas
gyertyános-tölgyesekben elõnövény. Levele merev, bordás,
forduló faj.
virágzata 2-4 virágú. Lepellevele
- tiszafa (Taxus baccata)
sárga alapon sötétvörösen erezett.
Kertekbe is gyakran ültetett,
Bokorerdõk, erdõspuszták,
hosszú életû, lassan növõ öröksziklagyepek faja. Dísznövényzöld harmadrendû fa. Tûje két
nek ültetik.
sorban álló, sötétzöld. Porzós
- tarka nyúlfarkfû (Sesleria
virágai sárgák, termését piros,
varia) Sûrûn gyepes évelõ fûféle.
húsos magköpeny borítja.
téltemetõ
tõzike
Levelei párhuzamosak, zöldesNálunk természetes állománya
kékek. Füzérkéje két virágú, virágzata buga.
csak a Bakonyban fordul elõ Szentgál
Mészkõ szikla-gyepekben, nálunk csak a
közelében. A tiszafa a magköpenyét kivéve
Bükkben és a Kõszegi-hegy-ségben fordul elõ.
erõsen mérgezõ.
- tarka sáfrány (Crocus reticulatus) A
- tornai vértõ (Onosma tornense) Alacsony
nõszirom-félékhez tartozó márciusban
termetû, nem elágazó szárú, sûrûn servirágzó apró növény. Hagymagumója
teszõrös növény. A párta csöves, halványsárga.
recésburkú, levelei keskeny-szálasak, a fõerük
Nyílt sziklagyepen élõ Kárpát-medencei
fehér. A lepel fehér, vagy halványlila, kívül 3
endemikus faj.
sötét csíkkal. Pusztai tölgyesek növénye.
- törpemandula (Amygdalus nana) A
- tátorján (Crambe tataria) Akár 1 méteresrózsafélék családjába tartozó törpecserje. A
re is megnövõ, a keresztes-virágúakhoz
lösz-tölgyesek jól sarjadó, telepeket képzõ
tartozó lágyszárú. Karógyökere mélyre
növénye. Virágja rózsaszin vagy piros, termése
tavaszi hérics
hatoló, levelei 2-3-szorosan szeldeltek.
gömbölyded molyhos felületû csontár.
Kertészeti kultúrába vonták.
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- gyapjas gyûszûvirág (Digi- hölgyestike (Hesperis
talis lanata) Akár másfél méter
matronalis) 40-80 cm magas,
magasra is megnövõ, dús virágú,
illatos virágú növény. Szárlevelei
gyapjas szõrû gyógy- és
tojásdad-lándzsásak, rövid
dísznövény. Levelei szórt
fogúak, május-júliusban nyíló
állásúak, széles-lándzsásak,
virágja lilásbíbor vagy fehér, becõ
virágai okkersárgák, virágzata
termése hosszúkás. Bükkösök,
fürt. Száraz, meszes erdõkben és
szikla- és szurdokerdõk növénye.
gyepekben él.
- illatos hagyma (Allium
- gyepes nõszirom (Iris
suaveolens) 20-80 cm magas
graminea) Szálas, 30-50 cm hosszú
hagymás növény, levelei szálasak,
levelû, májusban nyíló, ibolyáskék,
laposak, tõkocsánya hamvas,
barack illatú virágai a levelek között
gömb alakú virágzata fehér vagy
megbújnak. Termése csõrszerûen
rózsaszín, illatos, termése tok.
elkeskenyedõ tok. KarsztbokorKékperjés, nyúlfark-füves
fehér sáfrány
kaukázusi zergevirág
erdõkben, mezofil tölgyesekben,
lápréteken él.
erdei utakon a kocsinyomokban
- illatos hunyor (Helleborus odorus)
néha tömegesen jelenik meg.
Nagy, tenyeresen összetett levelû, 5-7 cm
- gyilkos csomorika (Cicuta virosa) Az
átmérõjû, február-márciusban virágzó, zöld
ernyõsök családjába tartozó, magas termetû
virágú faj. Nálunk a Dél-Dunántúlon,
évelõ növény. Levelei többszörösen
bükkösök-ben, gyertyános-tölgyesekben
szárnyasan összetettek. Virágzata összetett
fordul elõ.
ernyõ, virágai júliustól augusztusig nyílnak,
- István király szegfû (Dianthus regisaprók, fehérek. Nádasokban, magasstephanii) 15-25 cm magas, tömött párnát
sásosokban élõ mérgezõ faj.
képezõ évelõ növény. Szúrós, merev
- hamuvirág (Ligularia sibirica) Néha akár
tapintású levelei szürkés-zöldek, rojtoskét méteres magasságot is elérõ évelõ növény.
sallangos virágai fehérek vagy halvány
Tõlevelei nagyok, háromszög alakúak, szívesrózsaszínek. A Dunántúli Középhegység
kakasmandikó
dárdás vállúak. Fészkes virágai laza fürtben
dolomit szikla-gyepein fordul elõ.
fejlõdnek. termése kaszat. Babérfûzes nyírlápban, nádsemlyékek- kakasmandikó (Erythronium denscanis) A liliomfélék üde
ben él, egyetlen hazai állománya Bátorligeten kiveszett, s a kárpáti
tölgyesekben, bükkösökben elõforduló geofitonja. Hagypopulációból visszatelepítették.
magumója kutyafogra emlékeztet. Párosan megjelenõ levelei
- harangláb (Aquilegia vulgaris) A boglárkafélék családjába tartozó
barnán foltozottak, márciusban nyíló virága bókoló, ciklámen
30-80 cm magas növény. Levele hármasan összetett, hasogatott.
színû, termése tok.
Virága különleges alakú, ibolyakék színû, termése tüszõ. Üde,
- karcsú sisakvirág (Aconitum variegate ssp. gracile) A
árnyas lomberdõk faja. Dísznövényként
hunyorfélékhez tartozó 70-150 cm magas,
számos színváltozata ismert.
mutatós, gumós gyöktörzsû növény. Levele
- havasalji tarsóka (Thlaspi alpestre) 10-20
tenyeresen szeldelt, Júliustól szeptemberig
cm magas tõlevélrózsás növény. Márciusnyíló virágja ibolya színû, virágzata laza fürt.
áprilisban nyíló virága fehér, termése becõ.
Kerti dísznövény, gyógynövény.
Majd 50 évig kihaltnak vélték, csak a Kõszegi- kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus) A
hegység peremén él néhány kisebb állománya
nõsziromfélékhez tartozó, márciusban virágzó
gyümölcsösök kaszált gyepeiben.
évelõ. Hagymagumója recés burkú, levelei
- havasi éger (Alnus viridis) A nyírfélék
csak az elvirágzást követõen fejlõdnek ki, fehér
családjába tartozó harmadrendû fa. Levele
közép-erûek. A virágja lila, a lepelcsúcsokon
kétszeresen fogazott, kihegyezett csúcsú.
sötétebb folttal. Kárpáti-Balkáni flóraelem,
Termõs virágzatai aprók, gömbölydedek,
nálunk gyertyános-tölgyesekben fordul elõ.
toboszerûek. Magas-hegyi faj, nálunk csak
- keleti gyertyán (Carpinus orientalis) A
kisvirágú hunyor
a nyugati határszélen, a Vendvidéken
nyírfélék családjába tartozó kistermetû, 2-5
erdõszegélyekben fordul elõ.
méteresre növõ fa. Levelei tojásdadok, két- havasi iszalag (Clematis alpina) A
szeresen fûrészesek. Hazánkban csak a Vérboglárkafélék családjába tartozó kúszó cserje.
tesben karsztbokorerdõben fordul elõ.
Levelei kétszeresen hármasak, virága nagy,
Melegkori maradványfaj.
bókoló, liláskék. Termése bozontos szõrû
- kenyérbél cickafark (Achillea ptarmica)
aszmagcsoport. Az Északi-középhegység
A fészkesvirágzatúak 60-80 cm magasra növõ
jégkorszaki maradványfaja.
évelõ faja. Levelei hosszúkásak, hegyes
- homoki nõszirom (Iris arenaria) Kis
csúcsúak, szélük fûrészes. A fészkekben 7termetû, vékony gyöktörzsû évelõ faj.
15 fehér sugárvirág fejlõdik, a fészkek sátor
Levelei kard alakúak, szürkészöldek, szára 5virágzatot alkotnak. Június-júlusban virágzik.
10 cm hosszú, április-májusban nyíló virága
Nedves réteken, lápréteken a Nyugatsárga, a toktermés kihegyesedõ. Löszpuszták,
Dunántúlon. Vérzéscsillapító hatása miatt
kárpáti sáfrány
nyílt homoki gyepek növénye.
gyógynövényként használatos, különféle változatait pedig dísznövényként ültetik.
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- lónyelvû csodabogyó (Ruscus
- kígyógyökerû keserûfû (Polygonum
hypoglossum) 20-40 cm magas örökzöld
bistorta) A keserûfûfélék hegyi réteken
cserje. Levélszerû hajtásai tojásdadok,
olykor tömegesen virágzó faja. Gyöktörzse
puhák. Virágai zöldesfehérek, márciustól
tekeredett, levele hosszúkás háromszög
áprilisig nyílnak. Termése piros bogyó. Délalakú, rózsaszín virágzata hengeres fürt.
dunántúli gyertyános-tölgyesekben élõ
- királyharaszt (Osmunda regalis)
szubmediterrán flóraelem.
Nagytermetû, akár 2 méteresre is megnövõ
- Lumnitzer szegfû (Dianthus plumarius
páfrány. Levele kétszeresen szárnyalt, a
ssp. lumnitzeri) 15-20 cm magas, lazán
spórák a levelek csúcsi részén fejlõdnek.
gyepes, növény. Levelei szürkészöldek,
Nálunk egyetlen helyen, a Barcsi Õsborókás
virágai illatosak, fehérek vagy halvány
égerlápjában zsombékokon fordul elõ
rózsaszínek, szirmai sallangosak. Dolomit
mintegy tucatnyi példánya.
közönséges palástfû
sziklagyepeken él a Dunántúli Közép- királyné gyertyája (Asphodelus albus)
hegységben.
Akár 1 méternél is magasabbra növõ,
- macskahere (Phlomis tuberosa) Akár 150
tõlevélrózsát fejlesztõ évelõ növény. Levelei
cm magasra is megnövõ évelõ növény.
hosszúak, szálasak, sötétzöldek, virágzata
Gyökere gumósan megvastagodott, tõlevelei
végálló, tömött fürt, lepellevelei fehérek,
háromszögûek, szíves vállúak. Tömött álörtermése tok. Mészkerülõ tölgyesekben
vökben ülõ virágai halványpirosak. Löszcseres-tölgyesekben él.
gyepek, száraz tölgyesek ritka faja.
- kövér daravirág (Draba lasiocarpa) A
- magasistác (Armeria elongata) A
keresztesvirágúak kövirózsákra emlékeztetõ
kékgyökérfélék családjába tartozó, 10-30 cm
faja. A levelek vörösbarnák, szõrösek, sárga
magas, bokrosodó, évelõ faj. Fejecske virágszirmú virágai sátorba rendezõdnek. Sziklazata rózsaszínû. A Bükk-hegység mészhasadékokban fordul elõ, mészkõ- és
kerülõ gyepeiben fordul elõ. Szegélydolomit sziklagyepekben él.
növényként ültetik.
- kövi szeder (Rubus saxatilis) A rózsaleánykökörcsin
- magyar nõszirom (Iris hungarica) 10-30
félékhez tartozó, heverõ hajtású évelõ cserje.
cm magas, felálló hajtású, kard alakúan görbült
Háromkaréjú levelei fogazottak, oválisak. Virágai aprók, fehérek,
levelû növény. A száron április-májusban 2-4 ibolyás-lila virág
piros termése 2-6 részterméskébõl áll. Szurdokerdõkben fordul elõ.
fejlõdik, termése csõrös tok. Savanyú homokon, száraz tölgyesekben,
- közönséges palástfû (Alchemilla vulgaris) A rózsafélék családjába
sziklagyepeken fordul elõ.
tartozó, 10-30 cm magas növény. Levele kerekded, 7-9 karéjú, virágai
- magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) Az ernyõsök
aprók, sárgászöldek, nyár végén virágzik. Hegyi réteken,
családjának fokozottan védett faja. 1-2 m
szõrfûgyepekben él az Északi-középhegységben
magasra megnövõ, erõsen elágazó növény.
és a Kõszegi-hegységben. Gyógynövény.
Levele szeldelt, június-júliusban nyíló virága
- lápi nyúlfarkfû (Sesleria uliginosa)
apró, sárgás színû, virágzata összetett ernyõ,
Kékesderes levelû, sûrûn gyepes évelõ
termése ikerkaszat. Mészkõ és andezit
fûféle. Rövid bugájában a virágok márciustól
kõzeten, sziklagyepekben, bokorerdõkben él.
nyílnak. Láprétek társulásalkotó faja.
Jégkorszak elõtti bennszülött maradványfaj.
- leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) A
- magyartölgy (Quercus farnetto) A
boglárkafélék családjának kora tavasszal nyíló
bükkfélék családjába tartozó nagytermetû fa
mutatós virágú faja. Levelei szürkészöldek, a
szubmediterrán-balkáni flóraelem. Nagy,
virágok elvirágzása után fejlõdnek ki. Virágai
akár 20 cm-es, mélyen karéjos levelei ülõk,
ibolyáskékek, a virágzatot sallangokra
a kupacs pikkelyei szálas-lándzsásak, makkja
szabdalt, pelyhes murvalevelek ölelik körül.
cserszerû. Hazánkban molyhos tölgyesekAszmag terméseit a bibékbõl fejlõdõ repítõ
lónyelvû csoddabogyó
ben, tatárjuharos lösztölgyesekben szórkészülékek repítik szét. Sziklaványosan fordul elõ.
kibúvásokon, száraz gyepekben,
- májvirág (Hepatica nobilis) A
sziklagyepekben fordul elõ.
boglár-kafélék jellegzetesen
Változatait kertekbe ültetik. A
három karéjos levelû, márciustörök eredetû kökörcsin szavunk
ban nyíló égszinkék virágú,
elsõ tagja a kök kék szint jelent.
aszmag termésû faja. Egykoron
- lila csenkesz (Festuca
a májhoz hasonló levele miatt
amethystina) Tömött bokrokmájbetegségek gyógyítására
ban fejlõdõ, évelõ fûféle. Levele
használták. Bükkelegyes erdõkvékony, állandóan begöngyölt,
ben él a Magyar Középhegytõlevél-hüvelye vöröses ibolyaségben.
színû, bugája 50-120 cm-es
szalmaszáron fejlõdik. Jégkori
maradványfaj, mely karsztbokor
erdõkben, erdõszéleken fejlõdik.

királyharaszt

medvefül kankalin
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- mecseki zergevirág (Doronicum orientale)
- réti kardvirág (Gladiolus imbricatus) A
A fészkesek kertekbe is ültetett mutatós faja. A
nõsziromfélék 30-80 cm magas, hagymás évelõ
gyöktörzse gumósan meg-vastagodó, levelei
faja. Június-júliusban nyíló, bíbor-piros virágai
tojásdadok, vagy kerekdedek, tõlevelei hosszú
egy oldalra rendezõdött füzér-virágzatot
nyelûek, szárlevelei ülõk. Tojássárga színû
alkotnak, termése ráncos felületû tok.
virágai magányosak, vagy fürtbe tömörülnek.
Kontinentális elterjedésû, a Magyar KözépDél-dunántúli üde gyertyános-tölgyesek,
hegység üde hegyirétjein elõforduló faj.
bükkösök növénye.
- rezes hölgymál (Hieracium auran-tiacum)
- medvefül kankalin (Primula auricula)
A fészkesek családjához tartozó, közepes
Apró termetû, húsos levelû növény. Levele
termetû, indás, évelõ növény. A tõrózsát alkotó
kerek vagy enyhén hosszúkás, csipkés szélû,
levelek lágyan szõrösek, keskeny-lándzsásak.
lisztes felületû. Április-májusban nyíló
A tömött csomó-virágzatot alkotó, júliusmacskahere
virágai sárgák, illatosak. Nálunk dolomit
augusztusban nyíló virágok narancspírosak, a
sziklagyepeken, karsztbokorerdõkben él.
kaszattermésen hosszú repítõkészülék
- nagyezerjófû (Dictamnus albus) Magas
fejlõdik. Nálunk a Zemplénben és a
termetû, évelõ rutaféle. Levelei bõrnemûek,
Nyírségben hegyi- és lápréteken fordul elõ.
páratlanul szárnyaltak, szára citromszagú
- rózsás kövirózsa (Sempervivum marillóolaj tartalmú, bõrkiütést okoz. Májusmoreum) A varjúhájfélék közétartozó pozsgás
júniusban fürtben fejlõdik virágzata, virágai
évelõ. A tõlevélrózsa levelei mirigyes-pelyfehéres rózsaszínek lila erekkel. Termése
hesek. Bogernyõben álló virágai rózsaszínûek
mirigyszõrös tüszõcsokor. Karsztbokorvagy bíborvörösek. Köves-sziklás felszíneken,
erdõkben, száraz tölgyesekben fejlõdik.
száraz termõhelyeken fejlõdik.
- nyugati pikkelyharaszt (Ceterach
- rozsdás gyûszûvirág (Digitalis ferruofficinarum) A Fodorkafélékhez tartozó apró
ginea) Akár másfél méteres magasságot is
páfrány levelei 5-15 cm-esek. A levélkék a
elérõ, dús virágú, mutatós növény. Tõlevelei
májvirág
levélgerinc két oldalán felváltva helyezkeskeny lándzsásak, az erek mentén gyapkednek el, sötétzöldek, bõrszerûek, fonákuk szõrös. A sziklajasak, virágja rozsdabarna, harang alakú, belül bozontos szõrû.
gyepekben, sziklarepedésekben fejlõdõ növény levelei szárazságPusztarétek, gyertyános tölgyesek ritka faja.
ban összepöndörödnek.
- sárga ibolya (Viola biflora) 5-12 cm magas kopasz növény.
- osztrák tarsóka (Thlaspi goesingiense) Vastag gyöktörzsû
Levelei vese alakúak, kettesével fejlõdõ sarkantyús virágai sárga
évelõ növény. Tõlevelei visszás tojásdadok, fénylõk, szárlevelei
színûek. Jégkorszaki maradványfaj, mely hazánkban csak a Bükknyilas vállúak, szirmai fehérek, termése becõke. Hazánkban csak
hegység szurdokerdejében él.
a Kõszegi-hegységben for-dul elõ bükkösben, hegyi réten.
- sárga kövirózsa (Jovibarba hirta) Pozsgás levelû, kistermetû
- pilisi len (Linum dolomiticum) Alacsony termetû, hamvaszöld
évelõ növény. A tõrózsa nyitott, a levelek sötétzöldek, 1,5 cm
színû évelõ. A meddõ tõlevélrózsák sûrûn állnak, levelei
hosszúak, lándzsásak. A virág vajsárga, s tömött virágzatba
hosszúkásak. Május-júniusban nyíló virágja sárga színû, termése
tömörül, termése tüszõcsokor. Nyílt sziklagyepek növénye.
gömb alakú, 10 rekeszû tok. A Borbás Vince
- sárgaliliom (Hemerocallis lilio-asphoáltal felfedezett növény kizárólag hazánkban
delus) A liliomfélék koloncos gyökerû,
a Pilisi-hegységben elõforduló maradványfaj.
vékony-szálas tõlevelû faja. Virágai
- piros kígyószisz (Echium russicum) Az
citrosárgák, illatosak, termése tok. A Nyugatérdeslevelûekhez tartozó, akár 50 cm-esre is
Dunántúlon lápréteken, magas-kórósokban
megnövõ, erõsen serteszõrös faj. A levelek
él. Dísznövényként gyakran ültetik.
szálas-lándzsásak, virágja piros színû, virágzata
- struccharaszt (Matteuccia struthiopteris)
tömött füzér, termése tüskés makkocska.
Akár másfél méternél is magasabbra fejlõdõ,
Kép
Löszön, és homokos pusztákon él.
impozáns páfrány. Levélcsokrai
tölcsért
- pirosló hunyor (Helleborus purpurascens)
képeznek. Asszimiláló levelei meddõk, a
Az illatos hunyorhoz hasonlító, de vöröses
levélcsokor közepén a nyár folyamán barna
virágú, az elõbbivel és a kisvirágú hunyorral
színû termõs levelek fejlõdnek. Patakmenti
osztrák tarsóka
vikarizáló faj. Kelet-balkáni elemként az
égeresek ritka növénye, melyet dísznövényÉszaki-középhegységben üde bükkösökben és
nek is ültetnek.
gyertyános-tölgyesekben fordul elõ.
- sugárkankalin (Primula elatior) 10-30
- pusztai árvalányhaj (Stipa pennata) 50cm magas évelõ faj, tõlevelei tojásdadok,
70 cm magasra megnövõ, gyepes évelõ fûféle.
nyélbe keskenyedõk, virágai halványsárgák,
Vékony tõlevelei csomókban állnak, a buga
a tõkocsány tetején csoportosan csüngnek,
kevés virágú. A cserkészek kalapjának
termése tok. Hegyi rétek, szurdokerdõk,
jellegzetes díszítõeleme. Sziklagyepekben,
égerligetek virága.
pusztaréteken él.
- szártalan kankalin (Primula vulgaris)
- réti iszalag (Clematis integrifolia) A
Apró termetû, sokszor már januárban virágboglárkafélékhez tartozó 20-30 cm-es, felálló
zó évelõ kankalinféle. Levele ráncos, széleshajtású növény. Levelei átellenesen állók,
tojásdad, virágai magánosak, halványsárgák,
hosszúkás tojásdadok. Május-júniusban
illatosak. Gyertyános tölgyesekben, hegyi
sugárkankalin
virágzik, virágja négyleplû, ibolyáskék színû,
réteken nem ritka.
kellemes illatú. Nedves kaszálókon fordul elõ.
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- erdei ciklámen (Cyclamen purpuras- farkasbogyó (Scopolia carniolica) A
cens) A kankalinfélékhez tartozó, jellegzetes,
burgonyafélék 30-70 cm maga, csupasz
nagy gumója miatt kanrépának is nevezett
hajtású és levelû évelõ növénye. Levelei
növény. Levelei vese alakúak, márványozott
tojásdadok, általában fogas szélûek, sötétmintájúak, áttelelõk. Július-augusztusban
barna-ibolyás színû virágai a felsõ levelek
virágzik, virágja lila, bókoló, terméses
hónaljából fejlõdnek, bókolók. Termése
kocsánya felcsavarodó. Üde bükkösök,
csészébe zárt tok. Az Északi-középhegység
gyertyános-tölgyesek növénye. Rokon
szurdokerdeiben, bükköseiben él.
fajaival együtt dísznövénynek ültetik.
- farkasboroszlán (Daphne mezereum)
- erdei gólyaorr (Geranium sylvaticum)
Üde bükkösök, gyertyános-tölgyesek akár 1
Nagy, ritkásan szõrös tõlevelû évelõ növény.
méteresre is növõ cserjéje. Levelei visz-szásA levelek 5-7osztatúak, fogasan hasadtak,
lándzsásak, virágai január-márciusban
epergyöngyike
virágai ibolyás színûek, virágzata mirigynyílnak, halványlilák, illatosak. Bogyója
szõrös. Magashegyi réten él az Aggtelekipiros, mérgezõ.
karszton.
- farkasölõ sisakvirág (Aconitum vulparia)
- erdei holdviola (Lunaria rediviva)
A hunyorfélékhez tartozó, akár másfél
Közepes termetû, erõteljes gyöktörzsû
méteresre is megnövõ évelõ növény. Levelei
évelõ. Levelei szíves vállúak, tojásdadok,
tenyeresen osztottak, a virágzat laza fürt,
virágzata összetett fürt, virágai illatosak, lilák.
virágai zöldessárgák, termése tüszõ. LeginTermése hegyes csúcsú becõ. Bükkösökben,
kább szurdok- és sziklaerdõkben, szivárgó
szurdokerdõkben él.
vizes oldalakon él. Mérgezõ.
- erdei szellõrózsa (Anemone sylvestris)
- fátyolos nõszirom (Iris spuria) A szibériai
A boglárkafélék családjába tartozó évelõ
nõsziromhoz hasonlító, középmagas
lágyszárú. Tõlevelei tövig szeldeltek, levelei,
nõsziromféle. Szára általában több virágú,
szára gyapjas. Virága fehér, dekoratív, 6-7 cm
május-júniusban nyíló virága liláskék sárga
átmérõjû, áprilistól júniusig virít. Aszmag
középsávval, toktermése csúcsos. Láp- és
erdei holdviola
termése pelyhes. Száraz tölgyesek faja.
mocsárréteken fordul elõ.
- erdélyi nyúlfarkfû (Sesleria heufleriana) Fél méteresre is
- fehérsáfrány (Crocus albiflorus) A nõsziromfélék családjába
megnövõ, sûrû gyepet képzõ pázsitfû. Levéllemeze keskeny, buga
tartozó, apró termetû, évelõ hagymagumós növény. Fehér leplû
virágzata liláskék. Sziklagyepekben, sziklai bükkösökben él az
virága márciusban nyílik, levelei csak az elvirágzás után fejlõdnek
Aggteleki-karszton és a Bükkben.
ki. Hegyi- és mocsárréteken él, hazánkban csak Kõszeg
- északi sárkányfû (Dracocephalum ruyschiana) Az ajakosok
környékén fordul elõ.
boreális reliktum faja. Levelei szálas-lándzsásak, július- fekete galagonya (Crataegus nigra) A rózsafélékhez tartozó cserje.
augusztusban nyíló virágai ibolya színûek, a virágzat végálló fürt.
Levelei nagyok, karéjosak, fogazottak. Virágai május-június-ban
Hazánkban csak a Bükk-hegységben él.
nyílnak, fehérek, termése feketés. A Duna-völgy tölgy-kõris-szil
- északi sás (Carex hartmannii) A sásfélék családjába tartozó,
ligeterdeinek faja.
közepes méretû, tarackoló növény. Levelei
- fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp.
sötétzöldek, csúcsálló füzérkéiben a porzós
nigricans) Selymes, fehér szõrrel borított
virágok helyezkednek el alul. Májusévelõ növény. Virágja feketésbíbor színû,
júniusban virágzik. Mocsárrétek ritka
bókoló, levelei, tõlevelei szárnyasan szelnövénye.
deltek. Pusztafüves lejtõkön, homok- ezüstös gyékény (Typha Schuttlewortii)
pusztákon, karsztbokor-erdõkben fordul elõ.
A gyékényfélék családjába tartozó évelõ vízi- fekete lonc (Lonicera nigra) Keresztben
illetve mocsári növény két sorban álló szálas
átellenes levelû, 1-1,5 méteres, a bodzalevelekkel. A virágok a szár végén hengeres,
félékhez tartozó cserje. Levelei ék vállúak,
tömött torzsában állnak, a porzósak a szár
elliptikusak, virágja halvány rózsaszín,
csúcsán, a termõsek alatta helyezkednek el.
kettesével ülõ, termése fekete ikerbogyó.
A termõs torzsa a virítás után a fehéres
Áfonyás nyíresben él a Zemplénben.
fali
kövirózsa
szõröktõl ezüstös színû. Hazánkból
- fenyér gamandor (Teucrium scorodonia)
valószínûleg kiveszett.
A zsályákhoz hasonlító, 30-50 cm magas
- fali kövirózsa (Sempervivum tectorum)
fásodó szárú évelõ növény. Levelei szõrösek,
Pozsgás évelõ növény, húsos levelei tõlevélszíves vállúak, virágja zöldes, virágzata álfüzér.
rózsát alkotnak. Virágai rózsaszínûek, bogerHazánkban csak a Vendvidéken fordul elõ.
nyõt alkotnak, termése tüszõ. Dísznövény,
- gímharaszt (Phyllitis scolopendrium)
régebben a gyulladt fül gyógyítására használKözepes termetû, ép levelû, rövid gyöktörzsû
ták, innen régies neve a fülfû.
páfrány. Levelei keskeny-lándzsásak, élénk- fanyarka (Amelanchier ovalis) Nyúlánk,
zöldek. Szurdokvölgyekben, üde erdõkben
fiatalon molyhos hajtású cserje. Levelei
legtöbbször meszes talajon fordul elõ.
elliptikusak, fûrészes szélûek, fehér virágja vég- gyapjas gyûszûvirág (Digitalis lanata) A
álló fürtökben nyílik, termése kékesfekete
tátogatófélék egyik gyógynövényként
almácska. A Dunántúli-középhegységben
termesztett faja. A virágzat tengelye és a
fanyarka
karsztbokorerdõk, sziklagyepek növénye.
csésze gyapjas, virágja szennyes sárga színû.
Száraz pusztarétek növénye.
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- turbánliliom (Lilium martagon) Magas
termetû évelõ növény. Hagymái sárgás színû
megvastagodott pikkelylevelekbõl állnak. Meddõ
hajtásain a levelek álörvökben fejlõdnek. A laza
fürtben fejlõdõ, bókoló virágok pettyezettek,
sötétlilák. Termése tok. Árnyas erdõk növénye.
- tündérfürt (Aruncus sylvestris) A rózsafélék
családjába tartozó 80-150 cm magas évelõ növény.
Levelei két-háromszorosan szárnyaltak, a növény
kétlaki, a hím virágok vajsárgák, a nõivarúak
fehérek, júniustól augusztusig virágzik. Patakparti
magaskórósok, ligetes erdõk növénye.

- tûzliliom (Lilium bulbiferum) Akár méteresnél
is magasabbra növõ évelõ hagymás. A levelek
sûrûn állók, lándzsásak, hónaljukban sarjhagymák
fejlõdnek. Virágai június-júliusban nyílnak,
végállóak, pirosak, pettyezettek. A Bükkben és a
Szigetköz ligeterdeiben fordul elõ. Dísznövény.
- zergeboglár (Trollius europaeus) Bokrosodó,
viszonylag magas termetû évelõ növény. Erõteljes
tõlevelei 3-5 karéjra szeldeltek, gömb alakú,
májusban nyíló virágai magánosak, tojássárga
színûek, termése tüszõcsokor. Láprétek, fûz- és
nyírlápok jégkorszaki maradványfaja.

Waldstein pimpó

törpemandula

fátyolos nõszirom

réti iszalag

tornai vértõ

harangláb

A Chernel-kert munkanapokon 8-16 óra között,
áprilistól októberig szombat - vasárnap is látogatható.
Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Õriszentpéter, Siska szer 26/a.
Tel.: 94/548-034, Internet: www.orseginpi.hu
Szolgáltatásaink:
- csoportvezetés, elõadások természetvédelmi és néprajzi témakörben
- erdei iskolákhoz terepi programok és kézmûves foglalkozások szervezése
- családoknak és csoportoknak szálláslehetõség

Kiadó: Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Õriszentpéter
Felelõs kiadó: dr. Markovics Tibor igazgató
Szöveg: dr. Markovics Tibor
Fotó: Kóródi Blanka, dr. Markovics Tibor
Elõkészítés: TOSO Kft., Szentgotthárd
Készült a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Államtitkárságának és a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával.

A KÕSZEGI CHERNEL-KERT VÉDETT
NÖVÉNYEKET BEMUTATÓ TANÖSVÉNYE

